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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Mata merupakan salah satu organ pada tubuh manusia yang berperan 

penting sebagai alat indera penglihatan. Sebagai salah satu bagian dari organ 

tubuh tentunya mata tidak lepas dari serangan penyakit yang berasal dari dalam 

maupun luar mata. Yang paling sering menyerang mata adalah iritasi akibat 

masuknya benda – benda kecil seperti debu ataupun serangga dengan ukuran 

kecil masuk kedalam mata. Selain iritasi, ada juga penyakit mata seperti 

katarak, bintitan, miopi, buta warna, kerabunan, glaucoma, dan masih banyak 

lagi. 

Glaukoma merupakan neuropati optik kronis ditandai dengan pencekungan 

diskus optikus dan pengecilan lapang pandang, dapat disertai dengan 

peningkatan tekanan intraokuler (Siswoyo, 2018). Glaukoma telah dikenal 

sejak lama, akan tetapi belum banyak masyarat mengetahui tentang bahanya 

penyakit ini. Jika terlambat atau tidak ditangani dengan dengan benar, 

glaukoma dapat menyebabkan kebutaan permanen. Yang membuat kurangnya 

kesadaran akan bahaya glaukoma dikarenakan gejala dari penyakit ini yang 

kurang bisa dirasakan secara langsung oleh sang penderita glaukoma itu sendiri. 

Faktor risiko penyebab glaukoma antara lain adalah usia diatas 40 tahun, 

memiliki riwayat penyakit diabetes militus dan hipertensi, golongan ras kulit 

hitam, riwayat keluarga dengan glaukoma, riwayat trauma pada mata, 

penggunaan kortikosteroid jangka panjang serta kelainan pada mata.  

Untuk memastikan seseorang mengidap penyakit glaukoma dapat 

melakukan pemeriksaan fisik pada mata. Pemeriksaan dapat dilakukan ke 

dokter terutama dokter spesialis mata atau dapat dilakukan perawatan dengan 

prosedur medis. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu pemeriksaan tekanan mata 

(tenometri), pemriksaan ruang depan mata (gonioskopi), pemeriksaan lapangan 
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pandang (perimetri), pemeriksaan saraf optic dan pemeriksaan optical 

coherence tomography(OCT). 

Glaukoma merupakan penyebab kebutaan nomor tiga di dunia setelah 

katarak dan kelainan refraksi. Menurut website World Health Organization 

(WHO), diperkirakan jumlah kasus kebutaan akibat glaukoma adalah 4,5 juta, 

atau sekitar 12% dari seluruh kebutaan (Fetty Ismandari, 2011). Jumlah pasien 

glaukoma di Indonesia sebanyak 13,4%. Angka tersebut menunjukkan 

glaukoma merupakan penyebab kebutaan kedua setelah katarak. Tingkat risiko 

penderita glaukoma mengalami peningkatan sekitar 10% pada umur 50 tahun. 

Hampir separuh penderita glaukoma tidak menyadari bahwa mereka menderita 

penyakit tersebut. Estimasi pada tahun 2010 terdapat 285 juta orang di seluruh 

dunia memiliki masalah dengan penglihatan, sebanyak 39 juta orang mengalami 

kebutan dan 246 juta orang mengalami penurunan penglihatan (Siswoyo, 2018). 

Pada glaukoma akan terdapat melemahnya fungsi mata dengan terjadinya cacat 

lapang pandang dan kerusakan anatomi berupa ekskavasi (penggaungan) serta 

degenerasi pupil saraf optik yang dapat berakhir dengan kebutaan. 

Support Vector Machine (SVM) merupakan salah satu metode 

pembelajaran mesin bersifat supervised (supervised machine learning) yang 

digunakan untuk proses regresi dan klasifikasi. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan, Support Vector Machine memiliki beberapa kelemahan. Salah 

satu dari kelemahan tersebut antara lain proses prediksinya yang tidak bersifat 

probabilistik yang dapat mengurangi tingkat akurasi dari klasifikasi. 

Bedasarkan kelamahan yang dimiliki Support Vector Machine, terbentuklah 

metode klasifikasi dan regresi yaitu Relevance Vector Machine. Relevance 

Vector Machine adalah sebuah metode pembelajaran mesin yang diadaptasi dari 

Bayesian Framework dan memiliki bentuk model fungsi yang mirip dengan 

Support Vector Machine (Putra, 2018). 

Penelitian ini mencoba untuk mengimplementasikan metode Relevance 

Vector Machine untuk mengidentifikasi glaukoma menggunakan citra fundus 

retina. Metode Relevance Vector Machine akan digunakan pada saat proses 

klasifikasi citra fundus retina yang akan di identifikasi. Penelitian ini terdapat 
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dua kelas, yaitu positif glaukoma dan negatif glaukoma. Dengan dilakukannya 

penelitian ini diharapkan bahwa hasil dari penelitian dapat dijadikan pendekatan 

baru dalam mengembangkan identifikasi penyakit mata khususnya penyakit 

glaukoma. 

1.2. Rumusan Masalah 

Hal yang dapat disimpulkan untuk rumus permasalahan penelitian yang 

diajukan adalah: 

1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah sistem yang dapat 

mengidentifikasi penyakit mata glaukoma. 

2. Bagaimana menerapkan metode relevance vector machine pada sistem 

identifikasi penyakit mata glaukoma. 

3. Bagaimana mengukur akurasi dengan menggunakan metode relevance 

vector machine. 

1.3. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur akurasi dalam mengidentifikasi 

penyakit mata glaukoma pada tahapan klasifikasi citra menggunakan metode 

relevance vector machine. 

1.4. Ruang Lingkup 

Penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi penyakit mata glaukoma yang 

ada pada citra. Adapun ruang lingkup yang dibuat yaitu sebagai berikut: 

1. Sistem berbasis desktop. 

2. Objek dari citra merupakan gambar dengan format jpg atau png dengan 

ukuran 500x500 pixel untuk data latih dan 3072x2048 pixel untuk data 

uji. 

3. Gambar yang digunakan pada penelitian ini adalah citra fundus pada 

mata yang diperoleh dari www.Kaggle.com dengan jumlah data latih 

396 positif glaukoma dan 309 negatif glaukoma.  

1.5. Metode Penelitian 

Pada tahap awal citra di input ke dalam sistem yang terdapat gambar fundus 

mata yang ingin di identifikasi kemudian tahapan selanjutnya citra akan di 
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proses pada tahapan pre-proccesing, ekstrasi ciri dan terakhir di klasifikasikan 

yang menghasilkan hasil positif/negatif  glaukoma dari citra yang di input. 

Ketika citra sudah berhasil diambil oleh maka sistem akan memproses citra. 

Setelah citra diambil maka pada tahapan selanjutnya adalah tahapan mengubah 

citra RGB menjadi greyscale.  

1.6. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini melibatkan beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan 

dengan penelitian  yang akan dilakukan adalah : 

(Dian Saktian Tobias, 2016) melakukan penelitian yang berjudul Deteksi 

Glaukoma pada Citra Fundus Retina dengan Metode K-Nearest Neighbor yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi glaukoma dan kontribusi dalam penelitian ini 

adalah pengujian identifikasi dengan menggunakan 18 data training yang terdiri 

dari 9 citra glaukoma dan 9 citra normal dengan mendapatkan akurasi 70%. 

(E Rainarli, 2018) melakukan penelitian yang berjudul Relevance Vector 

Machine for Summarization yang bertujuan untuk peringkasan teks 

menggunakan metode Relevance Vector Machine dan kontribusi dalam 

penelitian ini adalah perbandingan keakuratan metode Relevance Vector 

Machine yang lebih akurat dibandingkan dengan metode Support Vector 

Machine dalam peringkasan teks. 

(Putra, 2018) melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Relevance 

Vector Machine Dalam Peringkasan Teks menguji tingkat akurasi 

menggunakan metode evaluasi ringkasan intrinsik untuk dicari nilai recall, 

precision, dan f-measure-nya dan dari penelitian tersebut didapat nilai rata – 

rata sebesar 53%. 

(Tendi Arifin, 2017) melakukan penelitian yang berjudul Relevance Vector 

Machine Dalam Peringkasan Multidokumen menguji tingkat akurasi 

menggunakan metode evaluasi ringkasan intrinsik untuk dicari nilai recall, 

precision, dan f-measure-nya dan dari penelitian tersebut didapat nilai rata – 

rata sebesar 41% dengan akurasi sebesar 67%. 
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(Vina Ayumi, 2020) melakukan penelitian yang berjudul Pengenalan 

Gerak Manusia Menggunakan Algoritma Relevance Vector Machine pada 

MSRC-12 Dataset mengetahui performa metode Relevance Vector Machine 

pada dataset MRSC-12 dengan melakukan eksperimen cross-validasi, training 

dan testing. 

(Junita, 2017) melakukan penelitian yang berjudul Ekstrasi Firue Dan 

Klarifikasi Menggunakan Metode GLCM dan SVM Pada Citra Mammogram 

Untuk Identifikasi Kanker Payudara dan kontribusi dalam penelitian ini adalah 

ekstrasi fitur yang digunakan yaitu GLCM dan klasifikasi metode SVM pada 

citra kanker yang jinak dan ganas menghasilkan nilai probablitas sebesar 60%. 

(Jia Ding, 2020) melakukan penelitian yang berjudul An Integrated Method 

Based on Relevance Vector Machine for Short-Term Load Forecasting dan 

kontribusi penelitian ini adalah mengintegrasikan transformasi wavelet dan 

pemilihan fitur sebagai langkah praproses utama ke RVM standar untuk lebih 

meningkatkan kinerja prediksi. 

(Begüm Demir, 2007) melakukan penelitian yang berjudul Hyperspectral 

Image Classification Using Relevance Vector Machines dan kontribusi 

penelitian ini adalah perbandingan metode RVM yang lebih unggul 

dibandingkan metode SVM, pendekatan klasifikasi hiperspektral lebih cocok 

untuk aplikasi yang memerlukan kompleksitas rendah dan, probabilitas, real-

time klasifikasi. 

(Liyang Wei, 2005) melakukan penelitian yang berjudul Relevance Vector 

Machine for Automatic Detection of Clustered Microcalcifications dan 

kontribusi penelitian ini adalah menunjukan hasil percobaan bahwa teknik RVM 

dapat sangat mengurangi kompleksitas komputasi SVM sambil 

mempertahankan akurasi pendeteksian terbaiknya. Ini membuat RVM lebih 

layak untuk pemrosesan cluster MC dalam mammogram secara real-time. 

(Dwi Budi Sucipto, 2013) melakukan penelitian yang berjudul Aplikasi 

Diagnosa Potensi Glaukoma Melalui Citra Iris Mata Dengan Jaringan Saraf 

Tiruan Metode Propagasi Balik dan kontribusi penelitian ini adalah hasil 
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pengujian jaringan saraf tiruan propagasi balik dengan menggunakan data 

pelatihan, yang terdiri dari 20 citra untuk mendiagnosa citra iris normal dan 

abnormal memiliki tingkat akurasi pengujian 100%, sedangkan hasil diagnosa 

menggunakan 50 citra uji data baru memiliki tingkat akurasi pengujian 86% 

Penelitian-penelitian tersebut digambarkan keterhubungannya melalui 

pemetaan pustaka pada Gambar 1 berikut. 

Deteksi Glaukoma pada Citra 

Fundus Retina dengan 

Metode K-Nearest Neighbor

 
Dian Saktian Tobias, 2016

Bertujuan untuk mengidentifikasi 

glaukoma dan kontribusi dalam 

penelitian ini adalah menambahkan 

metode grayscaling, resize dan 

segmentasi pada preprocessing.

Relevance Vector Machine 

for Summarization

 
E Rainarli, 2018

Kontribusi dalam penelitian 

ini adalah perbandingan 

keakuratan metode RVM yang 

lebih akurat dibandingkan 

dengan metode SVM dalam 

peringkasan teks.

Implementasi Relevance Vector 

Machine Dalam Peringkasan Teks

 

Putra, 2018

Menguji tingkat akurasi 

menggunakan metode evaluasi 

ringkasan intrinsik untuk dicari 

nilai recall, precision, dan f-

measure-nya dan  didapat nilai rata 

– rata sebesar 53%.

Relevance Vector Machine 

Dalam Peringkasan 

Multidokumen 

 
Tendi Arifin, 2017

menguji tingkat akurasi 

menggunakan metode 

evaluasi ringkasan intrinsik 

untuk dicari nilai recall, 

precision, dan f-measure

Pengenalan Gerak Manusia 

Menggunakan Algoritma Relevance 

Vector Machine pada MSRC-12 

Dataset 

 
Vina Ayumi, 2020

Performa metode Relevance 

Vector Machine pada dataset 

MRSC-12 dengan melakukan 

eksperimen cross-validasi, 

training dan testing

Implementasi Metode 

Relevance Vector Machine 

Untuk Mendeteksi Penyakit 

Mata Glaukoma

 
Alfian F. Ichsan, dkk. 2020

Melakukan deteksi penyakit 

mata glaukoma menggunakan 

metode relevance vector 

machine.

Ekstrasi Firue Dan Klarifikasi 

Menggunakan Metode GLCM dan 

SVM Pada Citra Mammogram 

Untuk Identifikasi Kanker 

Payudara 

 
Junita, 2017

ekstrasi fitur yang digunakan yaitu 

GLCM dan klasifikasi metode SVM 

pada citra kanker yang jinak dan 

ganas menghasilkan nilai 

probablitas sebesar 60%.

An Integrated Method Based on 

Relevance Vector Machine for 

Short-Term Load Forecasting

Jia Ding, 2020

mengintegrasikan transformasi 

wavelet dan pemilihan fitur sebagai 

langkah praproses utama ke RVM 

standar untuk lebih meningkatkan 

kinerja prediksi.

Hyperspectral Image 

Classification Using 

Relevance Vector Machines

 
Begum Demir, 2007

perbandingan metode RVM yang 

lebih unggul dibandingkan metode 

SVM, pendekatan klasifikasi 

hiperspektral lebih cocok untuk 

aplikasi yang memerlukan 

kompleksitas rendah dan, 

probabilitas, real-time klasifikasi

Relevance Vector Machine for 

Automatic Detection of Clustered 

Microcalcifications  

 
Liyang Wei, 2005

menunjukan hasil percobaan bahwa 

teknik RVM dapat sangat 

mengurangi kompleksitas 

komputasi SVM sambil 

mempertahankan akurasi 

pendeteksian terbaiknya.

Aplikasi Diagnosa Potensi 

Glaukoma Melalui Citra Iris Mata 

Dengan Jaringan Saraf Tiruan 

Metode Propagasi Balik 

 
Dwi Budi Sucipto, 2013

mendiagnosa citra iris normal dan 

abnormal memiliki tingkat akurasi 

pengujian 100%, sedangkan hasil 

diagnosa menggunakan 50 citra uji 

data baru memiliki tingkat akurasi 

pengujian 86%

 

Gambar 1 Peta Penelitian 

 

1.7. Kontribusi Penelitian 

Identifikasi penyakit mata glaukoma menggunakan metode relevance 

vector machine merupakan kontribusi penelitian ini. Penelitian ini mendukung 

penerapan di bidang kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi para ahli medis di bidang kesehatan. 

  


