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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Leukemia adalah kanker yang merusak darah dan sumsum tulang di mana 

sel-sel darah dibuat. Leukemia terbagi menjadi empat jenis yaitu Acute Myeloid 

Leukemia (AML), Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL), Chronic Myeloid 

Leukemia (CML), dan Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL). CLL dan AML 

umumnya terjadi pada orang dewasa dan ALL umumnya terjadi pada anak-anak 

[1]. Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) adalah kanker darah yang 

mempengaruhi sel darah putih yang masih muda. Di United States setiap tahunnya 

sekitar 3000 sampai 4000 orang didiagnosis menderita ALL dan dua pertiga 

diantaranya adalah anak-anak[2], [3]. Sedangkan di Indonesia pada tahun 2011 di 

jurnal ”Asia Pasifik Journal of Cancer Prevention Vol. 12”, yang diselenggarakan 

oleh WHO melaporkan bahwa sebagian besar pasien yang didiagnosis sebagai 

penderita Leukimia adalah antara usia 2-4 tahun. Terdapat 497 dari 541 pasien yang 

diduga mengidap Leukemia positif [4]. 

Persetase penyebuhan Acute Lymphoblastic Leukemia mencapai 80% untuk 

anak-anak apabila penyakit tersebut dapat didiagnosis sejak dini [2].  Diagnosis 

penyakit ALL dapat diperoleh dengan menghitung jumlah sel darah merah dan sel 

darah putih, hal tersebut sudah menjadi landasan di laboraturium hematologi. 

Namun hal ini masih memiliki berbagai macam kendala diantaranya adalah 

lamanya proses yang di perlukan [5]. Oleh banyak peneliti baik di dunia kedokteran, 

maupun peneliti di bidang lain yang berusaha memecahkan masalah ini, dan salah 

satu solusinya adalah merancang sebuah sistem. 

Sistem disini berfungsi untuk memprediksi apakah orang tersebut positif 

terkena ALL atau tidak. Tingkat akurasi yang tinggi sangat penting. Banyak 

algoritma yang dapat digunakan untuk membuat sistem  tersebut, diantaranya dapat 

dibagi menjadi 2 computer model yaitu Machine learning dan Statistics yang biasa 

digunakan untuk prediksi hasil klinis suatu penyakit. Artificial Neural Networks 

(ANN) dan Logistic Regression. Dua Algoritma tersebut adalah algoritma yang 
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paling sering digunakan untuk diagnosis medis karena dua metode ini memiliki 

hasil akurasi yang tinggi[6]. Dalam Tugas Ahkir ini nanti akan digunakan antara 

dua algoritma yaitu ANN dan Logistic Regresion untuk diagnosis penyakit Acute 

Lymphoblastic Leukemia (ALL) dengan menggunakan tools RapidMiner dan 

kemudian hasil kedua algoritma tersebut akan dibandingkan metode mana yang 

memiliki hasil maksimal. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara pengklasifikasian penyakit Acute Lymphoblastic Leukemia 

(ALL)  dengan menggunakan metode Artificial Neural Networks? 

b. Bagaimana cara pengklasifikasian penyakit Acute Lymphoblastic Leukemia 

(ALL)  dengan menggunakan metode Logistic Regression? 

c. Bagaimana cara membandingkan hasil dari metode Artificial Neural Networks 

dan  Logistic Regression? 

1.3 Tujuan 

Tujuan  yang ingin dicapai dalam  pembuatan Tugas Akhir ini adalah untuk 

mengetahui algoritma mana yang lebih baik antara Artificial Neural Networks  dan  

Logistic Regression untuk kasus diagnosis data Acute Lymphoblastic Leukemia 

(ALL). 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun beberapa batasan masalah yang terdapat pada tugas akhir ini adalah: 

a. Data yang digunakan adalah data leukemia anak bulan Juni 2005 sampai 

Oktober 2008. 

b. Tools yang digunakan adalah RapidMiner yang berfungsi sebagai alat bantu 

pemrosesan, apabila RapidMiner tidak memiliki fungsi yang dibutuhkan maka 

akan membuat fungsi sendiri didalam RapidMiner tersebut.  

c. Seleksi feature data akan dilakukan secara manual. 

d. Dalam penelitian ini hanya membandingkan hasil antara metode Artificial 

Neural Networks dan  Logistic Regression.   
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1.5 Metodologi 

Metode yang akan dilakukan pada tugas akhir ini diantaranya adalah studi 

literatur, analisa data, analisa desain sistem, implementasi, pengujian dan 

pembuatan laporan.  

a. Studi Literatur  

Studi literatur membahas mengenai pemahaman materi-materi mengenai 

masalah yang akan dikaji mulai dari data mining, implementasi algoritma Artificial 

Neural Network dan implementasi algoritma Logistic Regresion baik proses secara 

manual maupun didalam Rapidminer.  Materi didapatkan dari berbagai sumber 

diantaranya jurnal, buku-buku, karya tulis ilmiah dan internet. 

b. Analisa Desain Sistem 

Analisa desain sistem merupakan proses analisa mengenai klasifikasi yang 

dijalankan oleh sistem. Berikut merupakan gambaran umum proses klasifikasi: 

 

Gambar 1.1 Alur Proses 

c. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan implementasi berdasarkan analisa desain sistem 

menggunakan tools Rapidminer. 

d. Pengujian 

Pada tahap ini pengujian dilakukan dengan melakukan cross-validation data 

untuk mendapatkan nilai accuracy, precision, dan recall dari setiap algoritma dan 
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membandingkannya mana yang mendapatkan hasil lebih baik dari kedua algoritma 

tersebut. 

e. Pembuatan Laporan 

Tahap ini dilakukan untuk tujuan dokumentasi agar nantinya dapat 

dipergunakan untuk pengembangan atau penelitian lanjutan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam tugas ahkir ini, maka penulisan 

membagi dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penulisan,  batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dikaji dan hal-hal yang berguna dalam proses analisis 

dan desain sistem. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini membahas mengenai analisa dan perancangan jalannya sistem yang 

dibangun dan perhitungan algoritma yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk 

mempermudah implementasi. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

 Dalam bab ini membahas mengenai implementasi sistem berdasarkan bab 

III yang dibuat serta pengujian sistem untuk mendapatkan nilai accuracy, precision, 

dan recall dari setiap algoritma. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil implementasi dan 

pengujian sistem. Serta saran yang diharapkan dapat digunakan untuk 

pengembangan sistem di masa mendatang. 

 


