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ABSTRAK 

  Kanker paru-paru merupakan salah satu jenis kanker yang menyebabkan tingginya tingkat kematian di 

dunia. Kanker paru-paru lebih sering menyerang pria daripada wanita karena penyebab utamanya adalah 

rokok. Kanker merupakan pertumbuhan dan penyebaran sel-sel abnormal yang memiliki karakteristik yang 

khas. Apabila kanker telah menyebar, maka biasanya mengakibatkan kematian. Oleh karena itu,  kanker paru-

paru perlu dideteksi secara dini sebelum sel kanker tersebut menyebar. Salah satu cara yang digunakan untuk 

mendeteksi kanker paru-paru adalah dengan cara pencitraan atau X-ray. Namun, dalam beberapa kasus, nodul 

tidak dapat dideteksi karena tertutup oleh struktur anatomi ataupun karena rendahnya kualitas citra. Penelitian 

ini menggunakan citra X-ray yang diperoleh dari Japanese Society of Radiological Technology untuk 

menangani kualitas citra yang rendah. Tahap awal yang dilakukan adalah menerapkan metode peregangan 

kontras menggunakan Contrast Limited Histogram Equalization dan tahap kedua adalah filtering menggunakan 

gaussian filter. Selanjutnya, pengukuran keberhasilan citra hasil peningkatan diukur secara kuantitatif 

menggunakan Peak Signal-to-Noise Ratio dan Mean Square Error. Setelah dilakukan penilaian, diperoleh rata-

rata nilai MSE = 0,3424db dan PSNR =53,2330db dari 20 citra sampel. 

    

Kata Kunci: citra X-ray, CLAHE, gaussian filter, peningkatan citra.  

 

ABSTRACT 

 Lung cancer is a type of cancer which has a high mortality rate in the world. Lung cancer is more often attack 

a men than women because the main cause is smoking. Cancer is the growth and spread of abnormal cells that 

have specific characteristics. If the cancer has spread, it usually results in death. Therefore, lung cancer needs 

to be detected early before cancer cells spread. One of the technique used to detect lung cancer is by imaging or 

X-ray. However, in some cases, nodules can not be detected because enclosed by anatomical structure or be-

cause the poor quality of the image. This study uses X-ray images obtained from the Japanese Society of Radio-

logical Technology to handle the low image quality. The early phase is apply contrast stretching method using 

Contrast Limited Histogram Equalization and the second phase is filtering using gaussian filter. Furthermore, 

measurement of the success of image enhancement is measured quantitatively using Peak Signal-to-Noise Ratio 

and Mean Square Error. After the evaluation, obtained average value of MSE = 0,3424db and PSNR = 

53.2330db from 20 samples image. 

  

Keywords: X-ray image, CLAHE, image enhancement, gaussian  filter 

I. PENDAHULUAN 

anker paru-paru adalah salah satu jenis kanker dan merupakan salah satu penyebab tingginya 

tingkat kematian di dunia. National Cancer Institute (NCI) mengestimasi kasus kanker paru-

paru di Amerika Serikat pada tahun 2016 adalah sekitar 224.390 kasus dan yang meninggal 

diestimasi sebanyak 158.080 orang [1]. Berdasarkan data statistik dari NCI tersebut, di Amerika 

Serikat, kanker paru-paru merupakan jenis kanker yang telah umum karena berada pada urutan kedua, 

setelah kanker payudara. Kanker merupakan pertumbuhan dan penyebaran sel-sel abnormal yang 

memiliki karakteristik yang khas. Kanker yang sudah menyebar, biasanya akan menyebabkan 

kematian. Kanker paru-paru lebih sering menyerang dan menyebabkan pria meninggal dibanding 

kanker lain dan penyebab yang paling utama adalah merokok [1]. 

 Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi kanker paru-paru adalah melalui pencitraan 

atau lebih dikenal dengan X-ray (foto rontgen). Pendeteksian kanker paru-paru menggunakan X-ray 

merupakan teknik yang paling sering digunakan. Citra X-ray akan memberikan hasil yang berbeda 

antara paru-paru yang sehat dan yang tidak sehat. Namun, dalam beberapa kasus, nodul tidak dapat 

dideteksi karena tertutup oleh struktur anatomi ataupun karena rendahnya kualitas citra. Untuk me-

mastikan bahwa nodul tertutup struktur anatomi tubuh atau tidak, biasanya, dilakukan pemeriksaan 

yang lebih mendalam menggunakan Computed Tomography (CT) scan. Citra hasil CT scan dapat 

K 
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menunjukkan letak nodul secara lebih jelas dan detail. Tetapi apabila penyebab sulitnya mendeteksi 

nodul karena rendahnya kualitas citra, maka citra X-ray tersebut dapat diperbaiki atau ditingkatkan 

kualitasnya sehingga nodul dapat terlihat lebih jelas oleh radiolog. Selain karena rendahnya kualitas 

citra, karakteristik nodul juga cenderung memiliki bentuk dan warna yang mirip dengan jaringan sel 

pada paru-paru. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan ataupun pening-

katan kualitas citra sehingga dapat digunakan untuk membantu para radiolog untuk dapat melakukan 

diagnosa yang lebih akurat menggunakan citra X-ray. 

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang melakukan peningkatan kualitas citra dengan 

berbagai metode. Salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan kualitas citra X-ray paru-

paru adalah peregangan kontras citra menggunakan Histogram Equalization (HE) [2]. Metode ini 

menghasilkan histogram citra yang seragam dan dapat dilakukan pada keseluruhan citra atau hanya 

pada beberapa bagian citra [3]. Idenya adalah dengan mengubah pemetaan graylevel agar sebaran kon-

tras lebih luas yaitu pada kisaran 0-255 [4]. Kelemahan metode ini adalah melakukan penyesuaian in-

tensitas citra secara global [5]. Untuk memperbaiki metode HE, maka diusulkan Contrast Limited 

Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) [6] [7] [5]. Metode ini dapat meningkatkan kualitas citra 

paru-paru dengan melakukan pemerataan distribusi nilai derajat keabuan. Berbeda dengan HE yang 

bekerja secara global, CLAHE bekerja secara lokal karena berdasarkan pada area ketetanggaan piksel. 

Tetapi selain kelebihannya, CLAHE juga memiliki kekurangan yaitu derau (noise) pada citra juga 

akan diproses. 

Selain melakukan peregangan kontras citra, peningkatan kualitas citra juga dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik penapisan (filtering) yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan de-

rau. Salah satu metode filtering yang paling sering digunakan adalah Median Filter [8] [9] [10] [11] 

[12] [13]. Metode ini paling sering digunakan karena kelebihannya yang mampu untuk mengurangi 

derau dengan baik, khususnya derau “salt and pepper”. Selain itu, metode Laplacian of Gaussian Fil-

ter (LoG) juga dapat digunakan untuk peningkatan kualitas citra paru-paru [14]. Metode ini 

menghilangkan derau menggunakan Gaussian Filter, kemudian dilanjutkan dengan Laplacian Filter 

untuk menemukan batas tepi citra. Filter LoG akan memberi nilai nol ketika intensitas citra cenderung 

seragam. Apabila terjadi perubahan, filter LoG akan memberikan respon positif terhadap area yang 

gelap dan respon negatif pada area yang lebih terang. Oleh karena itu, metode ini belum mampu 

meningkatkan kualitas citra paru-paru yang memiliki intensitas yang seragam. Salah satu metode yang 

mampu mengurangi atau menghilangkan derau dengan baik adalah Gaussian Filter. Metode ini meru-

pakan salah satu contoh filter linear dan tergolong dalam Lowpass Filter [15]. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas citra X-ray yang diperoleh dari Japanese So-

ciety of Radiological Technology (JSRT) [16]. Data citra tersebut memiliki sebaran nilai graylevel 

yang tidak merata sehingga dibutuhkan metode yang mampu melakukan pemerataan distribusi nilai 

graylevel citra. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode CLAHE untuk pemerataan 

nilai graylevel citra paru-paru. Untuk mengatasi kekurangan CLAHE, digunakan Gaussian Filter un-

tuk mengurangi derau pada citra hasil CLAHE, dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas citra 

paru-paru sehingga dapat dimanfaatkan untuk proses pendeteksian nodul paru-paru. 

II. METODE PENELITIAN  

Database JSRT terdiri atas 93 citra normal dan 154 citra kanker yang telah divalidasi dengan citra 

hasil CT Scan.dan dapat diunduh secara bebas. Resolusi citra berukuran 2048x2048 dan setiap piksel 

berukuran 0,175mm. Diameter nodul berkisar antara 5-60mm, rata-ratanya 17mm dan nilai tengah 

15mm [16]. Citra tersebut memiliki intensitas keabuan yang tidak merata sehingga sulit untuk 

mendeteksi nodul pada paru-paru. Berdasarkan citra yang diperoleh tersebut, maka diperlukan metode 

yang dapat meningkatkan kualitas citra paru-paru sehingga dapat membantu radiolog untuk mengenali 

nodul paru-paru. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik CLAHE yang bertujuan untuk 

meregangkan kontras citra dengan melakukan distribusi pemerataan nilai graylevel pada citra paru-

paru [13]. Proses selanjutnya yang dilakukan adalah menerapkan teknik filtering menggunakan Gauss-

ian Filter untuk menghilangkan derau pada citra paru-paru. Citra sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini sebanyak 20 citra kanker (ber-nodul) yang diambil secara acak. Alur penelitian ditunjuk-

kan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Alur Penelitian 

2.1 Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) 

CLAHE adalah generalisasi dari metode Adaptive Histogram Equalization (AHE). Metode ini 

mampu menghasilkan citra yang lebih baik dibandingkan dengan citra asli yang belum diproses. Ber-

beda dengan HE yang bekerja secara global, algoritme CLAHE membagi citra ke dalam area-area 

yang lebih kecil dan menerapkan HE untuk masing-masing area tersebut. Algoritme CLAHE [17] 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tahap 1 : citra asli dibagi menjadi sub-citra yang berukuran M x N. 

Tahap 2 : menghitung histogram dari setiap sub-citra. 

Tahap 3 : clipped histogram dari setiap citra. Jumlah piksel pada sub-citra didistribusi pada masing-

masing derajat keabuan. Rata-rata jumlah piksel pada setiap derajat keabuan dirumuskan pada persa-

maan (1) 

 
(1) 

Dimana 

= rata-rata jumlah piksel 

 = jumlah nilai derajat keabuan pada sub-citra 

 = jumlah piksel dalam dimensi X dari sub-citra. 

 = jumlah piksel dalam dimensi Y dari sub-citra. 

Berdasarkan persamaan(1), cliplimit dapat dihitung menggunakan persamaan (2) 

 (2) 

 

Dimana 

 = cliplimit 

 = nilai maksimum rata-rata piksel setiap nilai derajat keabuan dari sub-citra. 

Pada histogram yang asli, piksel akan di-clipped jika jumlah piksel lebih besar dari . Jumlah 

piksel didistribusi secara merata ke dalam masing-masing derajat keabuan (Nd) yang didefinisikan 

dengan total jumlah piksel yang di-clipped NTC, dirumuskan menggunakan persamaan (3) 

 
(3) 

HSI(i) merupakan jumlah piksel dalam setiap derajat keabuan sub-citra dan “i” adalah jumlah derajat 

keabuan. Dengan menggunakan persamaan (3), contrast limited histogram sub-citra dapat dihitung 

menggunakan persamaan (4) 

 

 

 
 

(4) 

Akhir dari distribusi pada persamaan(4), sisa jumlah piksel yang dipotong dinyatakan sebagai NRP, 

tahap distribusi piksel dirumuskan dalam persamaan (5) 

 
(5) 

Metode ini memindai semua piksel dari minimum ke maksimum nilai graylevel. Jika frekuensi 

piksel graylevel adalah NCL,metode ini mendistribusikan satu piksel nilai graylevel. Jika pencarian be-
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rakhir sebelum distribusi semua piksel, maka akan dihitung lagi berdasarkan persamaan (5) dan 

memulai pencarian baru hingga semua piksel terdistribusi. Dengan demikian akan diperoleh histogram 

yang baru. 

Tahap 4 : limited contrast histogram setiap sub-citra diproses dengan HE. Selanjutnya, piksel dari sub-

image dipetakan menggunakan interpolasi linear. 

 

2.2 Gaussian Filter 

Citra hasil peningkatan kontras menggunakan CLAHE memiliki kekurangan yaitu derau pada citra 

juga diproses. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, maka diterapkan Gaussian filter untuk mengu-

rangi derau pada citra hasil CLAHE [6]. Gaussian filter merupakan salah satu metode linear spatial 

filtering dan telah banyak digunakan dalam bidang analisis citra untuk proses smoothing (penghalu-

san), bluring (pengaburan), menghilangkan detail dan menghilangkan derau pada citra [3]. Linear 

yang dimaksud adalah mengalikan setiap piksel dalam tetangga dengan koefisien yang terhubung 

kepadanya dan menjumlahkan hasilnya untuk mendapatkan jawaban pada setiap titik (x,y). Jika uku-

ran tetangga adalah m x n, koefisien mn dibutuhkan. Koefisien dibentuk menjadi matriks yang disebut 

dengan filter, mask, filter mask, kernel, template atau window [18]. Mekanisme dari linear spatial fil-

tering adalah memindahkan pusat dari filter mask w dari satu titik ke titik yang lain dalam citra f. pada 

setiap titik (x,y), hasil filter pada titik tersebut berupa jumlah dari perkalian koefisien filter dan tetang-

ga piksel yang berkoresponden dalam rentang area filter mask. Mekanisme dari linear spatial filtering 

digambarkan dalam Gambar 2 [18]. 

 
Gambar 2. Mekanisme linear spatial filtering 

 

Ada dua konsep yang perlu dipahami ketika melakukan linear spatial filtering yaitu korelasi dan 

konvolusi. Korelasi merupakan proses passing mask w terhadap citra f yang ditunjukan pada Gambar 

2. Secara mekanis, konvolusi memiliki proses yang sama dengan korelasi, hanya saja filter mask w 

diputar 1800 terlebih dulu kemudian di-passing pada citra f. Karena gaussian filter merupakan salah 

satu linear spatial filtering, maka metode ini juga menggunakan filter mask. Persamaan (6) berikut 

merupakan bentuk fungsi Gaussian 2-D yang digunakan untuk memperoleh nilai filter mask [3]. 

 
(6) 

Dimana  menyatakan standar deviasi dari distribusi dan (x,y) menyatakan baris dan kolom. 

Setelah diperoleh nilai filter mask, proses selanjutnya komvolusi citra input dengan filter mask terse-

but. Konvolusi seringkali dilibatkan dalam operasi ketetanggaan piksel. Konvolusi didefinisikan se-

bagai proses untuk memperoleh suatu piksel didasarkan pada nilai piksel itu sendiri dan tetangganya, 



 Seminar Riset Teknologi Informasi (SRITI) tahun 2016  

245 

dengan melibatkan suatu matriks yang disebut kernel yang merepresentasikan pembobotan [15]. Pros-

es konvolusi dilakukan dengan menumpangkan suatu jendela (kernel) yang berisi angka-angka pengali 

pada setiap piksel yang ditimpali seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. Selanjutnya, nilai rerata 

diambil dari hasil-hasil perkalian tersebut. Dalam pelaksanaannya, kernel akan digeser sepanjang baris 

dan kolom dalam citra sehingga akan diperoleh nilai yang baru pada citra keluaran [15]. Dalam Gauss-

ian filter, proses konvolusi dilakukan dengan memutar filter mask sebesar 1800 terlebih dulu kemudian 

di-passing pada citra. Perhitungannya dapat diperoleh menggunakan persamaan (7) [15] berikut 

 

(7) 

dimana m2 adalah separuh dari tinggi kernel, n2 adalah separuh dari lebar kernel, h menyatakan ker-

nel. 

 

2.3 Evaluasi Citra Hasil 

Hasil dari peningkatan kualitas citra biasanya hanya dinilai secara visual tetapi dapat juga dinilai 

dengan menggunakan metode yang mampu mengukur tingkat kualitas suatu citra. Untuk mengevaluasi 

citra output, Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) dan Mean Square Error (MSE) digunakan sebagai 

kriteria evaluasi secara objektif. Nilai yang diperoleh dari hasil proses pengukuran ini berbanding 

terbalik. Artinya, kualitas citra dapat dikatakan baik jika nilai PSNR cenderung tinggi dan nilai MSE 

cenderung rendah. Jika yang terjadi sebaliknya, maka dapat dikatakan bahwa kualitas citra masih perlu 

ditingkatkan. PSNR [13] dan MSE dirumuskan pada persamaan (8) dan persamaan (9) 

 

(8) 

 

(9) 

L adalah nilai graylevel maksimum, m dan n adalah baris dan kolom, u(i,j) nilai keabuan citra asli, 

v(i,j) nilai keabuan citra yang diperoleh dari hasil denoising. 

III. HASIL  

Penggunaan metode CLAHE mampu meningkatkan kontras citra paru-paru yang tidak jelas men-

jadi lebih mudah untuk diinterpretasi oleh radiolog. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah penera-

pan Gaussian filter untuk menghilangkan derau pada citra hasil CLAHE. Gambar 3 berikut merupakan 

salah satu contoh citra yang telah diproses menggunakan CLAHE dan Gaussian filter. 

 

   
a b c 

Gambar 3. Perbandingan citra asli(a), citra hasil CLAHE(b) dan citra hasil Gaussian filter(c) 

 

Gambar 3 menunjukkan citra hasil peningkatan menggunakan metode yang diusulkan dalam 

penelitian ini dimana Gambar 3(a) adalah citra asli yang diperoleh dari JSRT, Gambar 3(b) adalah 

hasil peningkatan kontras citra menggunakan CLAHE dengan clipLimit 0,01, dan Gambar 3(c) 

menunjukkan citra hasil setelah proses gaussian filter. Secara kualitatif (visual), hasil peningkatan 

kontras citra menggunakan CLAHE terlihat lebih baik jika dibandingkan dengan citra asli. Tetapi 
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kelemahan metode ini yaitu derau di dalam citra juga akan ikut diproses. Untuk menilai citra hasil 

CLAHE secara objektif, maka digunakan PSNR dan MSE untuk mengukur tingkat keberhasilan 

metode CLAHE. Dari citra input diperoleh rata-rata MSE = 1189,766db dan PSNR = 17,527db. Hal 

ini menunjukkan bahwa citra hasil proses CLAHE masih memiliki banyak derau. Jika dinilai secara 

kualitatif pada Gambar 3, citra hasil Gaussian filter tidak berbeda jauh dengan citra hasil CLAHE teta-

pi jika diukur secara kuantitatif maka terlihat jelas perbedaan antara kedua hasil peningkatan kualitas 

citra tersebut. 

Oleh karena itu, Gaussian filter diterapkan pada citra hasil CLAHE dan diperoleh rata-rata MSE = 

0,3424db dan PSNR = 53,2330db. Perbandingan nilai PSNR antara citra hasil CLAHE dan citra hasil 

Gaussian filter ditunjukkan pada Gambar 4 berikut. 

 

 
Gambar 4. Perbandingan nilai PSNR citra hasil CLAHE dan gaussian filter 

 

Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa nilai PSNR hasil metode CLAHE jauh lebih rendah jika 

dibandingkan dengan nilai PSNR hasil Gaussian filter. Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa 

metode CLAHE dan Gaussian filter mampu meningkatkan kualitas citra X-ray paru-paru dengan 

melakukan pemetaan distribusi nilai derajat keabuan dan pengurangan derau pada citra. 

IV. PEMBAHASAN  

Metode yang diusulkan dalam penelitian ini kemudian dibandingkan dengan metode yang telah 

digunakan di dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Untuk melakukan perbandingan antara CLAHE 

dengan metode peregangan kontras yang telah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, 

maka citra hasil CLAHE dibandingkan dengan HE. Selanjutnya, untuk membandingkan metode 

gaussian filter dengan metode filtering, maka citra hasil gaussian filter dibandingkan dengan median 

filter. Hasil perbandingan rata-rata nilai CLAHE-HE dan gaussian filter-median filter ditunjukkan 

pada Tabel 1 berikut : 
TABEL I. 

PERBANDINGAN NILAI MSE DAN PSNR 

 Histogram Equalization (HE) Contrast Limited Adaptive Histogram 

Equalization (CLAHE) 

MSE PSNR MSE PSNR 

Nilai rata-rata 5930,676 10,650 1189,766 17,527 

 Median Filter Gaussian Filter 

 MSE PSNR MSE PSNR 

Nilai rata-rata 2,0308 46,06714 0,342405 53,23304 

 

Berdasarkan pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa nilai MSE untuk metode HE lebih tinggi dan nilai 

PSNR lebih rendah jika dibandingkan dengan CLAHE. Hal ini menunjukkan bahwa citra hasil HE 

masih memiliki banyak derau dibanding citra hasil CLAHE. Selanjutnya, nilai MSE untuk median 

filter lebih tinggi dan nilai PSNR lebih rendah jika dibandingkan dengan gaussian filter. Oleh karena 

itu, dapat disimpulkan bahwa metode yang diusulkan dalam penelitian ini dapat meningkatkan kualitas 

citra X-ray sehingga menjadi lebih mudah diinterpretasi oleh radiolog. 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini mengusulkan metode-metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas citra 

X-ray. Terdapat dua tahap yang dilakukan dalam penelitian yaitu tahap peregangan kontras citra Con-

trast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE), kemudian tahap filtering menggunakan 
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Gaussian filter untuk menghilangkan derau dari citra hasil CLAHE. Hasil yang diperoleh menunjuk-

kan bahwa secara kualitatif, citra hasil peningkatan lebih jelas dan mudah untuk diinterpretasi oleh 

radiolog. Secara kuantitatif, diukur dengan perolehan rata-rata nilai MSE = 0,3424db dan PSNR 

=53,2330. Hasil yang diperoleh tersebut, kemudian dibandingkan dengan metode-metode yang telah 

digunakan sebelumnya. Untuk peregangan kontras citra, metode CLAHE dibandingkan dengan HE 

dan untuk tahap filtering, Gaussian filter dibandingkan dengan median filter. Setelah dibandingkan 

dengan metode-metode tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode CLAHE dan Gaussian filter mam-

pu meningkatkan kualitas citra dengan lebih baik. 
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