
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sel darah merah atau juga yang disebut Eritrosit merupakan bagian utama 

dari sel-sel darah. Di dalam sel darah merah terdapat zat warna darah yang disebut 

Hemoglobin (Hb). Hemoglobin adalah suatu protein yang berkombinasi dengan 

senyawa henim, yang mengandung zat besi. Selain berfungsi sebagai zat warna 

pada sel darah merah, hemoglobin juga berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh 

sel tubuh dan mengangkut sedikit karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru. 

Banyak sekali penyakit yang disebabkan karena berkurangnya jumlah sel 

darah merah. Antara lain penyakit Anemia, Anemia adalah keadaan dimana 

jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin (protein pembawa oksigen) 

dalam sel darah merah berada dibawah normal. Anemia bisa menyebabkan 

kelelahan, kelemahan, kurang tenaga dan kepala terasa melayang. Jika anemia 

bertambah berat, bisa menyebabkan stroke atau serangan jantung [1]. 

Penelitian di bidang yang berhubungan dengan laboratorium klinis di 

Indonesia masih tergolong masih sedikit. Terutama dalam simulasi penghitung sel 

darah merah. Disisi lain, kemudahan dan  keakuratan pada masa sekarang ini 

sudah menjadi sesuatu yang dianggap sebagai kebutuhan. 

Setelah diketahui tentang dampak dari kekurangan sel darah merah dan 

betapa pentingnya simulasi untuk menghitung sel darah merah yang mudah dan 

cepat maka diperlukannya aplikasi untuk mengetahui berapa banyak sel darah 

merah dengan cara yang mudah dan akurat, di sini kami menggunakan Metode 

Morfologi dan Metode Threshold untuk mengetahui berapa banyak sel darah 

merah.  

Dalam bahasa sehari-hari Morfologi berkaitan dengan bentuk dan struktur 

suatu benda. Di dalam pengolahan citra digital, istilah Morfologi digunakan untuk 

mengolah struktur suatu objek dalam citra sedemikian rupa sehingga diperoleh 

struktur objek yang diinginkan. Untuk keperluan pengolahan ini dibutuhkan alat, 

yaitu Matematika Morfologi [2]. 



Operasi  morfologi  adalah  teknik  pengolahan  citra  yang  didasarkan  

pada bentuk  segmen  atau  region  pada  citra.  Karena  difokuskan  pada  bentuk  

objek, maka  operasi  ini  diterapkan  pada  citra  biner.  Biasanya  segmen  tadi  

didasarkan pada  objek  yang  menjadi  perhatian.  Segmentasi  dilakukan  dengan  

membedakan antara  objek  dan  latar. 

Metode Thresholding, Metode ini menggunakan nilai ambang (T) sebagai 

patokan untuk memutuskan sebuah piksel diubah menjadi hitam dan putih.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah  diuraikan diatas, terdapat 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Bagaimana membangun Simulasi Penghitung Sel Darah Merah dengan 

menggunakan Metode Morfologi dan Metode Threshold? 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini perlu beberapa batasan masalah untuk lebih 

memfokuskan penelitian. Batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Pengolahan data menggunakan Morfologi dan Metode Threshold. 

2) Sample data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 

http://www.kanbilim.com/. http://www.cellavision.com. dan , 

http://www.hematology.org, 

3) Gambar yang dihitung hanya gambar sel darah merah. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan kita dalam menghitung sel 

darah merah. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Langkah-langkah untuk menyelesaikan skripsi ini adalah :  

1) Studi literatur dari buku-buku, majalah, artikel dan internet. 

Study literature dilaksanakan dengan cara mengumpulkan dan 

mempelajari segala macam informasi yang berhubungan dengan 

Algoritma Morfologi dan Threshold. 
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2) Analisa dan Perancangan sistem. 

Menganalisis keperluan apa saja yang nantinya diperlukan dalam 

membangun aplikasi ini nantinya. 

3) Pembuatan sistem atau aplikasi. 

Dari perancangan sistem yang dibuat selanjutnya diimplementasikan 

kedalam bentuk sistem. 

4) Pengujian dan Implementasi 

Setelah analisis dan perancangan dilaksanakan maka implementasi dan 

pengujian aplikasi langsung dilaksanakan. 

5) Penyusunan laporan tugas akhir 

Setelah tahapan – tahapan 1 sampai dengan 4 selesai, baru dituangkan 

menjadi sebuah buku sebagai laporan proyek akhir dari keseluruhan proses 

pembuatan proyek akhir di atas. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini mengemukakan tentang penjelasan masing-masing sub bab 

pendahuluan yang terdiri dari: Pertama, latar belakang yang mengemukakan 

permasalahan berkaitan dengan judul tugas akhir dan diungkapkan pula 

pertimbangan apa sehingga perlu untuk mengangkat permasalahan tersebut. 

Kedua, rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan di bahas dalam 

penelitian. Ketiga, tujuan penelitian yang berisikan hal-hal yang hendak dicari 

atau dikemukakan nantinya. Keempat adalah metodologi penelitian dan bagian 

kelima adalah sistematika pembahasan yang merupakan uraian singkat dari bab-

bab penulisan tugas akhir ini. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini menyajikan teori-teori yang mempunyai kaitan dengan 

penulisan tugas akhir yang selanjutnya diungkapkan pada studi pustaka untuk 

memperoleh gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul, teori-teori yang 

dapat mendukung penelitian tersebut, yaitu pengertian sel darah merah, pengertian 

Metode Morfologi dan Metode Threshold, Metode bahasa pemrograman java. 

 

 



BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini di uraikan mengenai tiap langkah perencanaan aplikasi yang 

akan dijadikan langkah atau proses dalam pembuatan aplikasi tugas akhir. 

Mengenai sumber dan jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Bab ini membahas tentang implementasi dan pengujian program atau 

sistem. 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam Tugas Akhir ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


