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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan komputer sebagai alat bantu dalam kegiatan sehari-hari 

dewasa ini semakin dirasakan kegunaannya. Salah satu penggunaan 

komputer adalah pengolahan citra (image processing). Pengolahan citra 

merupakan sub-disiplin dari ilmu komputer yang bertujuan untuk 

merubah, memanipulasi dan memperbaiki gambar demi mencapai tujuan 

tertentu. Beberapa contoh pengunaan dasar pengolahan citra adalah: 

mengurangi atau menambahkan brightness, memperhalus gambar dan 

mempertajam gambar. Pada penggunaan lebih lanjut, pengolahan citra 

dapat digunakan untuk mendeteksi fitur pada gambar (feature detection) 

(Gonzales, 2008). Salah satu penggunaan deteksi fitur pada gambar, yaitu 

dapat digunakan untuk mendeteksi patahan di gambar patah tulang poros 

kering. Pada penelitian-penelitian sebelumnya proses deteksi patahan 

gambar x-ray patah tulang kering menggunakan banyak metode kompleks, 

contohnya: fusion classifiers, vector support machine atau bayes 

classification (Mahendran. 2011). Pada penelitian ini peneliti ingin 

mencoba menggunakan metode pengolahan citra untuk deteksi patah 

tulang poros kering yang lebih sederhana yaitu hough lines transform. 

Metode hough lines transform lebih sederhana dari segi waktu 

pemrosesan, algoritma, dan kebutuhan hardware untuk deteksi. 
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Diharapkan dengan menyederhanakan proses deteksi patahan yang 

kompleks didapat hasil deteksi patahan yang baik. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Masalah yang akan diteliti adalah mencoba melakukan  

penyederhanaan metode pengolahan citra dari penelitian sebelumnya 

(Mahendran. 2011) untuk deteksi patahan pada gambar x-ray patah tulang 

poros kering jenis transversal. Gambar x-ray yang digunakan untuk proses 

deteksi diambil dari internet karena gambar patah tulang poros kering 

umumnya merupakan privasi individu dan rumah sakit, sehingga aksesnya 

terbatas.  Pada gambar 1.1 di bawah ini merupakan beberapa gambar patah 

tulang poros kering yang diambil dari internet. 

 

         
(a)                              (b)                                          (c) 

Gambar 1.1 Beberapa gambar patah tulang poros kering dari Internet. 

Sumber:  

http://www.jaaos.org/content/13/5/345/F4.expansion (a). 

 

http://taycoleahcf.blogspot.com/2009/11/fractures-injuries.html (b). 

 

http://www.healio.com/orthopedics/trauma/journals/ortho/%7B6ba0cb23-40e6-4cf7-

ace8-f4a7c8a99dab%7D/tibial-unreamed-intramedullary-nailing-using-schanz-

screws-in-displaced-diaphyseal-segmental-fractures (c). 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan-batasan yang terdapat dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

a) Pendeteksian citra hanya pada tulang kaki kering manusia 

(Tibia). Tipe patahan poros (shaft) untuk jenis transversal 

(Bahavasatpaa. 2003). Pendeteksian tipe ini merupakan tipe yang 

dasar dari sebuah patahan. 

b) Gambar patah tulang poros kering merupakan gambar  x-ray 

dengan format JPEG. 

c) Gambar x-ray yang diteliti mempunyai ukuran resolusi dari 130 x 

800 pixel sampai dengan 1086 x 1800 pixel. 

d) Aplikasi ini dibuat hanya untuk komputer PC. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah merancang aplikasi untuk melakukan 

deteksi patah tulang poros kering tipe patahan transversal pada gambar x-ray 

dengan metode yang lebih sederhana. Dengan melakukan deteksi tipe patahan 

dasar yaitu transversal, diharapkan dapat memberi landasan untuk meneliti 

tipe patahan lainnya. 

 

1.5   Metodologi Penelitian 

  Untuk menyelesaikan penelitian ini, metode-metode yang akan 

digunakan adalah: 
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1) Studi Pustaka, membaca jurnal, mencari gambar patah tulang 

poros kering, artikel pemrograman di internet tentang 

pengolahan citra dan penerapannya pada gambar, terutama pada 

kasus tulang poros kering. 

2) Mencari gambar x-ray patah tulang kering poros jenis transversal 

dari Internet dan mencoba menerapkan metode pengolahan citra 

pada gambar patah tulang poros kering untuk deteksi patahan. 

Metode-metode pengolahan citra yang diuji pada gambar patah 

tulang poros kering jenis transversal adalah sebagai berikut:  

a) Gaussian smooth untuk menghaluskan gambar x-ray 

patahan tulang poros kering dan tepiannya (smooth image 

and edge) sekaligus mengurangi noise,. 

b) Canny edge detector untuk mendeteksi tepian yang ada di 

gambar x-ray patah tulang poros kering. 

c) Dilation untuk menebalkan tepian gambar x-ray patah 

tulang poros kering hasi dari deteksi tepian. 

d) Hough line transform mendeteksi garis patahan yang ada 

pada gambar x-ray patah tulang poros kering. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari tugas akhir ini adalah: 

BAB I – PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan dari tugas akhir ini. 

BAB II – LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian pengolahan 

citra digital, yaitu: Gaussian smooth, Canny edge detector, Dilation 

operator, Hough line transform. 

BAB III – PERANCANGAN PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan rancangan pendeteksian patah tulang dan metode 

yang digunakan. 

BAB IV – IMPLEMENTASI DAN ANALISIS 

Bab ini berisi penjelasan implemetansi aplikasi berdasarkan proses 

perancangan, serta penjelasan dari hasil pengujian program 

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian, analisis dan 

implementasi yang dilakukan. 




