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BAB II 
 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Definisi Penyakit Usus Buntu 

Penyakit usus buntu adalah saluran usus yang terjadinya pembusukan dan 

menonjol dari bagian awal usus besar atau seku. Penyakit usus buntu timbul 

ketika usus buntu tersumbat benda keras di dalam tinja atau bengkaknya cabang 

kelenjar getah bening, apabila tidak ditangani secara serius maka hal tersebut 

dapat memperburuk kondisi penderita. (Sjamsuhidajat. Wim de jong. 2005). 

Penyakit usus buntu terdapat di seluruh dunia dan dapat menyerang semua 

orang, baik pria maupun wanita. Penyakit usus buntu disebabkan oleh bakteri dan 

Makan cabai bersama bijinya atau jambu klutuk beserta bijinya sering kali tak 

tercerna dalam tinja dan menyelinap kesaluran appendiks sebagai benda asing.   

Gejala usus buntu umumnya mengalami sakit perut, terutama dimulai di sekitar 

pusar dan bergerak kesamping kanan bawah, penurunan nafsu makan, mual dan 

muntah, serta diare. (Sjamsuhidajat. Wim de jong. 2005. ).  

 Seseorang yang mengalami penyakit cacing (cacingan), apabila cacing yang 

beternak didalam usus besar lalu tersasar memasuki usus buntu maka dapat 

menimbulkan penyakit radang usus buntu. Peradangan atau pembengkakaan yang 

terjadi pada usus buntu menyebabkan aliran cairan limfe dan darah tidak 

sempurna pada usus buntu (appendiks) akibat adanya tekanan, akhirnya usus 

buntu mengalami kerusakan dan terjadi pembusukan (gangren) karena sudah tak 

mendapatkan makanan lagi. (Sjamsuhidajat. Wim de jong. 2005.).  
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Gambar 2.1 Pembusukan usus buntu (Sjamsuhidajat. Wim de jong. 2005.). 

Gambar 1 menunjukkan pembusukan usus buntu menghasilkan cairan 

bernanah. Apabila tidak segera ditangani maka usus buntu akan pecah 

(perforasi/robek) dan nanah yang berisi bakteri tersebut menyebar ke rongga 

perut. Dampaknya adalah infeksi yang semakin meluas, yaitu infeksi dinding 

rongga perut (Peritonitis).  

Usus buntu (appendiks) merupakan organ berbentuk tabung, dengan panjang 

sekitar 10 cm (orang dewasa), lebarnya separo jari kelingking, jadi merupakan 

ruangan yang sangat sempit. Lubangnya sempit di bagian pangkal dan melebar di 

bagian ujung. Namun, pada bayi appendiks berbentuk kerucut, lebar pada 

pangkalnya dan menyempit kearah ujungnya. 

2.2 Identifikasi Penyakit 

Dengan adanya pengidentifikasian pada keluhan suatu penyakit yang timbul, 

maka diharapkan dalam mengindikasi penyakit yang terjadi lebih cepat dan 

efisien. Adapun sub pokok bahasan dalam identifikasi penyakit pada pasien 

adalah sebagai berikut : 

Penyakit Radang Usus Buntu  
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 Pada kondisi ini yang timbul sedikit mirip dengan sakit maag dimana terjadi 

nyeri samar (tumpul) di daerah sekitar pusar dan terkadang demam yang hilang 

timbul. Seringkali disertai dengan rasa mual, bahkan kadang muntah, kemudian 

nyeri itu akan berpindah ke perut kanan bawah dengan tanda-tanda yang khas 

pada apendisitis akut yaitu nyeri pada titik Mc Burney (istilah kesehatannya), 

tubuh akan panas tinggi, nyeri perut kanan bawah, buat berjalan jadi sakit 

sehingga agak bungkuk, namun tidak semua orang akan menunjukkan gejala 

seperti ini, bisa juga hanya bersifat meriang atau mual muntah saja.  

Penyebaran rasa nyeri akan bergantung pada arah posisi/letak usus buntu itu 

sendiri terhadap usus besar, Apabila ujung usus buntu menyentuh saluran kencing 

ureter, nyerinya akan sama dengan sensasi nyeri kolik saluran kemih, dan 

mungkin ada gangguan berkemih. Bila posisi usus buntunya ke belakang, rasa 

nyeri muncul pada pemeriksaan tusuk dubur atau tusuk vagina. Pada posisi usus 

buntu yang lain, rasa nyeri mungkin tidak spesifik begitu. 

2.2.1 Pengontrasan Citra        

 Pengontrasan citra digital merupakan proses yang bertujuan untuk 

memanipulasi dan menganalisis citra dengan bantuan komputer. Pengolahan citra 

digital dapat dikelompokkan dalam dua jenis kegiatan : 

1. Memperbaiki kualitas suatu gambar, sehingga dapat lebih mudah 

diinterpretasi oleh mata manusia. 

2. Mengolah informasi yang terdapat pada suatu gambar untuk keperluan        

pengenalan objek secara otomatis.    
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 Bidang aplikasi kedua sangat erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan 

pole (pattern recognition) yang umumnya bertujuan mengenali suatu objek 

dengan cara mengekstrak informasi penting yang terdapat pada suatu citra. Bila 

pengenalan pola dihubungkan dengan pengolahan citra, diharapkan akan 

terbentuk suatu sistem yang dapat memproses citra masukan sehingga citra 

tersebut dapat dikenali polanya. Proses ini disebut pengenalan citra atau image 

recognition. Proses pengenalan citra ini sering diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari.    

Pengolahan citra dan pengenalan pola menjadi bagian dari proses 

pengenalan citra. Kedua aplikasi ini akan saling melengkapi untuk mendapatkan 

ciri khas dari suatu citra yang hendak dikenali. Secara umum tahapan pengolahan 

citra digital meliputi akusisi citra, peningkatan kualitas citra, segmentasi citra, 

representasi dan uraian, pengenalan dan interpretasi. (Schahkoff, Robert J.Suns 

Inc). Adapun sub pokok bahasan dalam pengolahan citra adalah sebagai berikut : 

A. Akusisi Citra       

 Pengambilan data dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai media 

seperti kamera analog, kamera digital, scanner, dan sebagainya. Citra yang 

dihasilkan belum tentu data digital, sehingga perlu didigitalisasi. 

B. Peningkatan Kualitas Citra      

 Pada tahap ini dikenal dengan pre-processing dimana dalam meningkatkan 

kualitas citra dapat meningkatkan kemungkinan dalam keberhasilan pada tahap 

pengolahan citra digital berikutnya. 

C. Segmentasi Citra        

Segmentasi bertujuan untuk memilih dan mengisolasikan (memisahkan) suatu 

objek dari keseluruhan citra. Segmentasi terdiri dari downsampling, penapisan dan 
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deteksi tepian. Tahap downsampling merupakan proses untuk menurunkan jumlah 

piksel dan menghilangkan sebagian informasi dari citra. Dengan resolusi citra 

yang tetap, downsampling menghasilkan ukuran citra yang lebih kecil. 

Tahap segmentasi selanjutnya adalah penapisan dengan filter median, hal ini 

dilakukan untuk menghilangkan derau yang biasanya muncul pada frekuensi 

tinggi pada spektrum citra. Pada penapisan dengan filter median, gray level citra 

pada setiap piksel digantikan dengan nilai median dari gray level pada piksel yang 

terdapat pada window filter.   

Tahap yang terakhir pada proses segmentasi yaitu deteksi tepian. Pendekatan 

algoritma Canny dilakukan berdasarkan konvolusi fungsi citra dengan operator 

Gaussian dan turunan-turunannya. Pendeteksi tepi ini dirancang untuk 

merepresentasikan sebuah tepian yang ideal, dengan ketebalan yang diinginkan. 

Secara umum, proses segmentasi sangat penting dan secara langsung akan 

menentukan keakurasian sistem dalam proses identifikasi. 

D. Representasi dan Uraian       

 Representasi mengacu pada data konversi dari hasil segmentasi ke bentuk 

yang lebih sesuai untuk proses pengolahan pada komputer. Keputusan pertama 

yang harus sudah dihasilkan pada tahap ini adalah data yang akan diproses dalam 

batasan-batasan atau daerah yang lengkap.   

Batas representasi digunakan ketika penekanannya pada karakteristik bentuk 

luar, dan area representasi digunakan ketika penekanannya pada karakteristik 

dalam, sebagai contoh tekstur. Setelah data telah direpresentasikan ke bentuk tipe 

yang lebih sesuai, tahap selanjutnya adalah menguraikan data. 
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E. Pengenalan dan Interpretasi      

 Pengenalan pola tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan citra dengan 

suatu kualitas tertentu, tetapi juga untuk mengklasifikasikan bermacam-macam 

citra. Dari sejumlah citra diolah sehingga citra dengan ciri yang sama akan 

dikelompokkan pada suatu kelompok tertentu. Interpretasi meliputi penekanan 

dalam mengartikan objek yang dikenali.  

    

 Gambar 2.2. penyakit usus buntu dan proses dimana menunjukan 

pengolahan citra yang di tingkat kan kontras nya. 

( Pang, Bo, David Zhang and Kuanquan Wang. 2005. ). 

Tahap  selanjutnya adalah pengontrasan citra foto lidah untuk menghasilkan 

citra yang berbeda sehingga dapat mengambil kesimpulan apakah terjadi sindrom 

usus buntu. 

2.2.2 Diagnosa Lidah        

 Pengamatan diagnosa lidah merupakan bagian terpenting dalam 

pemeriksan dengan menggunakan hubungan antara pengukuran sifat berwarna 

dan tekstur lidah (diperoleh melalui teknik pengolahan citra) dan diagnostik hasil 

pasien yang sesuai. Ini memberikan evaluasi tujuan penentuan sindrom usus 

buntu. 
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Gambar  2.3  lidah pasien sehat dan lidah  pasien terkena penyakit usus buntu. 

( Pang, Bo, David Zhang and Kuanquan Wang. 2005. ). 
 

 Tahap ini dikenal dengan proses awal dimana dengan meningkatkan 

kualitas citra dapat meningkatkan kemungkinan dalam keberhasilan pengolahan 

citra digital tahap berikutnya.  

2.2.3 Proses Anamneses        

 Tahap ini menanyai pasien dengan gejala-gejala usus buntu yang 

digunakan untuk parameter dalam mengambil keputusan. 

2.3 Teknologi Informasi 

Istilah teknologi informasi sendiri pada dasarnya merupakan gabungan dua 

istilah dasar yaitu teknologi dan informasi. Teknologi dapat diartikan sebagai 

pelaksanaan ilmu, persamaan kata dengan ilmu terapan. Sedangkan pengertian 

informasi menurut Oxfoord English Dictionary, adalah “that of which one is 

apprised or told: intelligence, news”. Kamus lain menyatakan bahwa informasi 

adalah sesuatu yang dapat diketahui. Namun ada pula yang menekankan informasi 

sebagai transfer pengetahuan. Selain itu istilah teknologi informasi juga memiliki 

arti yang lain sebagaimana diartikan oleh Rancangan Undang-Undang Informasi 

dan Transasksi Elektronik (RUU ITE) yang mengartikannya sebagai suatu teknik 
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untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, 

menganalisa, dan menyebarkan informasi dengan tujuan tertentu (Pasal 1 ayat 1). 

Sedangkan informasi sendiri mencakup data, teks, image, suara, kode, program 

komputer, database (Pasal 1 ayat 2).  

Adanya perbedaan definisi informasi dikarenakan pada hakekatnya 

informasi tidak dapat diuraikan, sedangkan informasi itu dijumpai dalam 

kehidupan sehari-hari, yang diperoleh dari data dan observasi terhadap dunia 

sekitar kita serta diteruskan melalui komunikasi. Secara umum, teknologi 

informasi dapat diartikan sebagai teknologi yang digunakan untuk menyimpan, 

menghasilkan, mengolah, serta menyebarkan informasi. Definisi ini menganggap 

bahwa teknologi informasi tergantung pada kombinasi komputasi dan teknologi 

telekomunikasi berbasis mikroeletronik. 

2.4 Basis Data 

Basis data merupakan kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antara satu 

file dengan file yang lain sehingga membentuk suatu bangunan data untuk 

menginformasikan data yang dibutuhkan. Bila terdapat file yang tidak dapat 

dipadukan atau dihubungkan dengan file yang lain berarti file tersebut bukanlah 

kelompok dari satu database, ia akan membentuk satu database tersendiri. 

Tujuan dari database adalah untuk mempermudah penciptaan struktur data 

dan menyiapkan suatu database yang dapat digunakan untuk sejumlah progam 

aplikasi yang berlainan sehingga dapat meningkatkan produktifitas pemrogam. 

Kumpulan file yang saling berkaitan bersama dengan progam untuk 

pengelolaannya disebut sebagai database. 


