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Abstrak 

Salah satu metode deteksi kanker dengan pemrosesan citra adalah deteksi tepi. Deteksi tepi citra kanker 
menjadi bagian penting dalam bioimaging karena proses ini merupakan langkah awal pemisahan jaringan 
sehat dan jaringan sakit (kanker), sehingga selanjutnya dapat dilakukan analisis dan diagnosa lebih lanjut 
kondisi penyakit pasien tanpa harus melakukan pembedahan. Pada studi ini dilakukan pemrosesan citra 
dengan Metode Tepi Canny dan secara garis besar kami membahas hasil penelitian Sutton dan 
mengaplikasikannya pada  satu kasus. Dalam studi ini contoh kasus yang digunakan adalah pada kanker 
payudara. Metode Canny merupakan salah  satu  algoritma  deteksi  tepi  modern yang memiliki kelebihan 
mendeteksi dan melokalisasi dengan baik, serta respon  yang  jelas. Ada beberapa kriteria pendeteksi tepian 
paling optimum yang dapat dipenuhi  oleh Metode Canny, yaitu mendeteksi dengan baik (kriteria deteksi), 
melokalisasi dengan baik (kriteria lokalisasi), dan respon yang jelas (kriteria respon). Pemilihan parameter 
deteksi tepi Canny sangat mempengaruhi hasil dari tepian yang dihasilkan. Parameter-parameter tersebut  
diantaranya nilai standar deviasi gaussian dan nilai ambang. Dalam studi ini digunakan Metode Canny yang 
dilakukan dengan konvolusi fungsi image dengan operator Gaussian dan turunan-turunannya. Dalam hal 
pendeteksiannya, diberikan angka yang menunjukkan intensitas, dimana nilai dari setiap lokasi menunjukkan 
efek dari sinar X yang mendasari jaringan. Metode Canny berjalan dengan 5 proses, yaitu, smoothing, 
finding gradient, non-maksimum-suppresion, double thresholding, dan Edge Tracking by hysteresis . Metode 
ini akan menunjukkan tepi yang terdeteksi gambar yang disoroti di mana ada perubahan signifikan pada 
nilai intensitasnya. Nantinya, hanya ada satu respon untuk tiap tepi, sehingga mudah dideteksi dan tidak 
menimbulkan kerancuan pada pengolahan citra selanjutnya, sehingga dihasilkan satu perbedaan tepi citra 
yang signifikan pada jaringan yang terkena kanker dan jaringan normal. 

Kata-kata kunci: Kanker Payudara, Pemrosesan Citra, Deteksi Tepi Canny 

PENDAHULUAN 

Kesehatan merupakan faktor penting dalam kehidupan. Di negara yang sedang berkembang seperti 
Indonesia, kesehatan adalah salah satu masalah penting yang kerap timbul dalam masyarakat. Banyak 
penyakit-penyakit berbahaya yang masih diderita oleh masyarakat, seperti penyakit kanker. Kanker 
didefinisikan sebagai pertumbuhan jaringan yang tidak normal [1]. Di Indonesia, penyakit kanker payudara 
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 merupakan penyakit kanker yang paling banyak diderita dan paling banyak menimbulkan kematian. Menurut 
data WHO, sebanyak 12,4% angka kematian akibat kanker di Indonesia disebabkan oleh penyakit kanker 
payudara [2]. Maka sudah selayaknya para penderita yang telah terdiagnosa penyakit kanker payudara harus 
mendapatkan pelayanan kesehatan intensif. Pada tahap pengobatan, penderita kanker payudara harus 
melakukan rekam organ dengan bantuan Sinar X, misal dengan CT Scan. Hasil scan ini yang nantinya 
dianalisis oleh para radiolog untuk dideteksi posisi dan lokasi objek kanker untuk kepentingan pengobatan ke 
tahap selanjutnya. Para radiolog ini mengandalkan visual (mata) untuk menganalisis citra ini. Dengan kata 
lain, keakuratan dan ketepatan analisis objek sangat tergantung pada kondisi dan keadaan radiolog tersebut 
sehingga dinilai kurang efisien. Dengan perkembangan aplikasi pengolahan citra, berbagai implementasi 
pengolahan citra telah dilakukan, salah satunya adalah pengolahan citra dengan deteksi tepi. Berdasarkan 
studi literatur, telah dilakukan pengolahan citra untuk mendeteksi kanker payudara dengan menggunakan 
Metode Canny. Studi dilakukan pada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Melannie Sutton tentang 
aplikasi Metode Canny dalam pengolahan citra dengan menggunakan Metode Canny pada objek citra 
payudara yang diperoleh dari sumber data pada situs resmi Universitas Florida berupa Mammography 
Digital, yang menyediakan citra Mammography untuk kepentingan riset dan pendidikan. Penulis melakukan 
kajian terhadap pengolahan citra ini tetapi diterapkan pada sumber citra lain yang diperoleh dari  situs resmi 
Breast Cancer di website http://breast-cancer.ca/mammims/.  

 

PEMROSESAN CITRA DENGAN DETEKSI TEPI CANNY  

Penyakit Kanker Dan Deteksi Tepi Canny 

Penyakit kanker payudara adalah penyakit yang diakibatkan oleh pertumbuhan sel yang abnormal pada 
jaringan payudara. Sebagian besar penyakit kanker payudara bermula pada sel-sel yang melapisi duktus 
(kanker duktal), beberapa bermula pada lobulus (kanker lobular), serta sebagian kecil bermula di jaringan lain 
[3]. 

Mammografi merupkan rekam citra dengan menggunakan sinar X dosis rendah. Pada Mammografi dapat 
dilihat gambar payudara secara keseluruhan, karena kemampuannya menembus jaringan payudara sehingga 
kelainan akibat tumor dan kanker pada jaringan payudara akan terlihat dengan jelas sehingga dapat 
diandalkan untuk pendeteksian dini kanker payudara [4]. 

Pengolahan citra digital merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang teknik-teknik  mengolah 
citra. Secara metematis, citra merupakan fungsi kontinyu dengan intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. 
Agar dapat diolah dengan komputer maka citra harus ditampilkan dalam bentuk numerik dengan nilai-nilai 
diskrit. Sebuah citra digital dapat diwakili oleh sebuah matriks dua dimensi f(x,y) yang terdiri dari M kolom 
dan N baris, dimana perpotongan antara kolom dan baris disebut pixel [5]. Ada beberapa proses dalam 
pengolahan citra, seperti perbaikan kontras/gelap, teknik segmentasi dan treshold, segmentasi deteksi tepi dan 
lain-lain. Salah satu proses pengolahan citra yang banyak diimplementasikan adalah deteksi tepi. Ada 
beberapa operator yang dikenal dalam deteksi tepi, yaitu Operator Sobel, Operator Prewwit, Operator 
Roberts dan Operator Canny. Salah satu operator yang memiliki keunggulan dalam mendeteksi tepi adalah 
Operator Canny.  Beberapa keunggulan dari Operator Canny, yaitu mendeteksi dengan baik, melokalisasi 
dengan baik, dan respon yang jelas [6]. Algoritma Deteksi Tepi Canny tergambar pada diagram alir berikut 
[7]: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN : 978-602-19655-9-7 531

http://breast-cancer.ca/mammims/


PROSIDING SKF 2015 

                                                                                                
16-17 Desember 2015 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 1. Diagram alir Deteksi Tepi Metode Canny [7]. 
 
Adapun citra yang diolah adalah citra yang diperoleh dari situs resmi Breast Cancer, yaitu sebuah sumber 

data citra payudara yang disediakan untuk kepentingan studi dan penelitian. Agar citra terbaca di komputer 
maka citra  dalam ektensi *DICOM harus diubah terlebih dahulu ke dalam ektensi JPG atau GIF. Digunakan 
aplikasi MicroDicom untuk mengubah ektensi tersebut. Selanjutnya citra di smooth dengan cara 
memindahkan derau (noise) dengan menggunakan Gaussian Filter Smoothing. Penulis melakukan 
pengolahan citra dengan menggunakan pemograman yang telah dimodifikasi. Pada filer ini, dilakukan 
konvolusi citra pada fungsi Gaussian dengan Filter Gaussian 2 dimensi, dengan persamaan [7]: 
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Setelah dilakukan smoothing tehadap citra, selanjutnya menghitung besar gradien dan arah titik 
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Arah titik (i,j) dihitung dengan 
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Setelah arah tepi diperoleh, maka dihilangkan nilai-nilai tidak maksimum dan piksel-pikselnya di 

sepanjang tepi pada daerah tepi dan menghilangkan piksel-piksel yang tidak dianggap sebagai tepi, sehingga 
akan dihasilkan tepi yang tipis. Langkah akhir adalah melakukan deteksi tepi. Pada proses ini dihilangkan 
garis-garis seperti terputus-putus pada tepi objek dengan menggunakan dua ambang T1 dan T2, semua piksel 
citra yang bernilai lebih besar daripada T1 dianggap sebagai piksel tepi. Jika M(i,j) > T1 maka dianggap 

Citra Asli 

Filter dengan Gaussian Smoothing  

Menghitung besar dan arah gradien 

Penekanan tepi non maximum 
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 sebagai tepi, jika M(i,j) < T1 maka dianggap sebagai bukan tepi dan jika M(i,j) antara T1 dan T2 maka akan 
dihilangkan. 

Algoritma deteksi tepi Canny dijalankan pada program bedasarkan script dari htpp://uwf.edu/msutton 
dengan memvariasikan matriks mask filter. Ada empat langkah yang dilakukan yaitu memindahkan noise, 
melakukan deteksi tepi Metode Canny, melakukan Thresholding dan menciptakan citra biner, dan membuat 
histogram [8]. 

Dalam pengolahan citra, khusunya dalam hal pendeteksian atau pegenalan objek, diperlukan suatu proses 
pemisahan seperti pemisahan warna atau intensitas warna. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah format 
citra menjadi citra biner. Citra biner adalah citra yang hanya mempunyai dua warna, yaitu hitam atau putih. 
Pengkonversian warna citra menjadi citra biner diperlukan untuk mengidentifikasi perbedaan objek, yang 
direpresentasikan dengan perbedaan daerah region di dalam citra., misalnya utuk memisahkan objek dengan 
latar belakangnya. Proses ini bisa dilakukan dengan  Thresholding, dimana citra pada skala abu-abu dianalisis 
ke citra biner. Pada proses ini piksel yang memiliki nilai 1 berwarna putih dan merupakan objek sedangkan 
yang bernilai 0 berwarna hitam dan merupakan latar belakangnya. Untuk mengekstrak objek dari latar 
belakang adalah dengan memilih nilai T ambang yang memisahkan, sehingga setiap titik (x,y) yang f(x,y) > T 
disebut titk objek. Thresholding f(x,y) didefinisikan sebagai [9]: 

 

                                                            (6) 

Histogram didasarkan pada informasi yang diekstrak dari intensitas citra. Histogram citra dengan level 
intensitas tertentu dalam fungsi diskrit: 

                H(rk) = nk                   (7) 
Dimana rk adalah intensitas ke k dan nk merupakan jumlah piksel citra. Histogram menggambarkan distribusi 
intensitas pixel dari citra. Piksel-piksel obyek dan background dikelompokkan menjadi dua mode yang 
dominan. Cara untuk mengekstrak objek dari background adalah dengan memilih Threshold T yang 
memisahkan dua mode tersebut. Kemudian untuk sembarang titik (x,y) yang memenuhi f(x,y)>T disebut titik 
objek. Puncak histogram menunjukkan intensitas pixel yang paling menonjol [10]. Histogram ini mencirikan 
obyek terang di atas obyek gelap. Citra abu-abu (grayscale) mempunyai level pixel dari 0 sampai 255 maka 
penyajian histogram akan menggambarkan distribusi frekuensi pixel dari rentang level 0 sampai 255 pada 
rentang grayscale. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Citra Asli Dan Citra Hasil Filter 

 

 
 

(a)                                                           (b)                                                    (c) 
Gambar 2: (a) Citra asli, (b) Citra dengan filter 4x4, (c) Citra dengan filter 9x9 

 
Pada proses ini digunakan Filter Gaussian yang menghasilkan citra yang lebih buram dari citra aslinya, hal 
ini dikarenakan proses pemfilteran bertujuan menghilangkan noise (derau) dari citra asli. 
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 Hasil Deteksi Tepi Canny 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                         
 
 
 
                              (a)                                                        (b)                                                        (c) 
                                                

Gambar 3: (a) Deteksi tepi pada citra asli, (b) Deteksi tepi pada citra filter 4x4 

(c) Deteksi tepi citra filter 9x9 
 
Maka akan terlihat tepi-tepi citra. Pada citra asli jelas terlihat batas-batas jaringan pada objek. Pemisahan 

atau perbedaan warna pada citra ini memungkinkan pengamat atau radiolog mendeteksi batas-batas jaringan 
sakit dan jaringan normal pada penderita kanker dengan cukup mudah. 

Hasil Thresholding Citra Biner 

 
 

 
   
                      
 
 
 
 
 
 
                               

(a)                                                 (b)                                                       (c)                                                                                                                      
                                                                           

Gambar 4: (a) Thresholding citra biner tepi pada citra asli, (b) Thresholding citra biner filter 4x4 

                    (c) Thresholding citra biner filter 9x9 
 
Pada thresholding, citra dipisahkan antara objek dan latar belakangnya dengan jelas.dari empat gambar 

thresholding terlihat citra memiliki dua warna yaitu hitam dan putih. Yang berwarna putih adalah objek yang 
ingin diketahui, dalam hal ini adalah citra kanker, sedangkan yang berwarna hitam adalah citra 
backgroundnya. Adapun bentuk objek kanker atau jaringan kanker terdeteksi dengan sendirinya, dimana yang 
berwarna putih merupakan objek kankernya dan yang berwarna hitam adalah objek pada jaringan yang sehat.  
Citra hasil thresholding ini biasnya digunakan lebih lanjut untuk proses pengenalan objek serta ekstraksi fitur. 
Threshold ini termasuk Thresholding Global, dimana melibatkan batas ambang T di seluruh bagian citra.   
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Gambar 5. Histogram citra asli 
 

Dari Histogram di atas terlihat merata artinya distribusi informasi yang ada dalam citra tersebut telah 
baik, sehingga citra bisa digunakan untuk analisis. Disamping itu, intensitas pixel dari citra terlihat merata, 
artinya kontras citra terlihat sama pada citra, sehingga citra asli dikategorika dalam kondisi kontras dan jelas 
tanpa harus diekualisasi lagi. 

KESIMPULAN 

Pengolahan citra memungkinkan objek-objek tertentu mendapatkan informasi lebih dibandingkan citra 
aslinya. Ada banyak proses pengolahan citra, salah satunya metode deteksi tepi. Salah satu Metode deteksi 
tepi adalah Metode Canny. Metode deteksi tepi Canny memiliki keuntungan yaitu mampu mendeteksi dan 
melokalisasi dengan baik dan respon yang jelas. Salah satu implementasi deteksi tepi adalah pada bidang 
medis, misalnya dalam membantu ahli radiologi dalam menggali informasi pada hasil rekam medis seperti 
hasil CT Scan. Dari studi di atas terlihat bahwa deteksi tepi mampu mendeteksi objek kanker dengan jelas. 
Hasil ini memberikan indikasi bahwa pengolahan citra dengan deteksi tepi Canny dapat diandalkan dalam 
pemecahan masalah ketepatan posisi tepi citra, khususnya jika diterapkan dalam mendeteksi kanker payudara. 
Hasil dari pemetaan lokasi dan deteksi ini merupakan salah satu langkah preprocessing pengobatan kanker ke 
tahap selanjutnya.  
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