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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Jantung

Jantung adalah sebuah rongga berotot yang memompa darah lewat pembuluh darah

oleh kontraksi berirama yang berulang. Jantung adalah salah satu organ manusia yang

berperan dalam sistem peredaran darah.

Gambar 2.1. Jantung Manusia

Ukuran jantung manusia kurang lebih sebesar kepalan tangan orang dewasa.

Jantung terletak di dalam rongga thoracic, di balik tulang dada/sternum. Struktur

jantung berbelok ke bawah dan sedikit ke arah kiri. Hampir seluruh permukaan jantung

diselimuti oleh paru-paru. Secara internal, jantung dipisahkan oleh sebuah lapisan otot

menjadi dua belah bagian, dari atas ke bawah, menjadi dua pompa. Kedua pompa ini

sejak lahir tidak pernah tersambung. Belahan ini terdiri dari dua rongga yang

dipisahkan oleh dinding jantung. Sehingga dapat dikatakan bahwa jantung terdiri dari

empat rongga, serambi kanan & kiri dan bilik kanan & kiri.
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2.2. Cara Kerja Jantung

Pada saat berdenyut, setiap ruang jantung mengendur dan terisi darah

(disebut diastol). Selanjutnya jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari

ruang jantung (disebut sistol). Kedua serambi mengendur dan berkontraksi secara

bersamaan, dan kedua bilik juga mengendur dan berkontraksi secara bersamaan.

Darah yang kehabisan oksigen dan mengandung banyak karbondioksida (darah

kotor) dari seluruh tubuh mengalir melalui dua vena berbesar (vena kava) menuju ke

dalam ventrikel kanan. Setelah atrium kanan terisi darah, dia akan mendorong darah ke

dalam ventrikel kanan. Darah dari ventrikel kanan akan dipompa melalui katup

pulmoner ke dalam arteri pulmonalis, menuju ke paru-paru. Darah akan mengalir

melalui pembuluh yang sangat kecil (kapiler) yang mengelilingi kantong udara di paru-

paru, menyerap oksigen dan melepaskan karbondioksida selanjutnya dialirkan.

Darah yang kaya akan oksigen mengalir di dalam vena pulmonalis menuju ke

atrium kiri. Peredaran darah di antara bagian kanan jantung, paru-paru dan atrium kiri

disebut sirkulasi pulmoner. Darah dalam atrium kiri akan didorong menuju ventrikel

kiri, yang selanjutnya akan memompa darah bersih ini melewati katup aorta masuk ke

dalam aorta (arteri terbesar dalam tubuh). Darah kaya oksigen ini disediakan untuk

seluruh tubuh, kecuali paru-paru (Hariyadi, 2011).

2.3. Penyakit Jantung

Penyakit jantung adalah sebuah kondisi yang menyebabkan jantung tidak dapat

mengerjakan tugasnya dengan baik. Penyakit jantung bisa menyerang semua usia, baik

anak-anak maupun dewasa. Menurut Rosiawati, 2010, berdasarkan jenis dan

penyebabnya, penyakit jantung dapat dikelompokkan menjadi 4 besar jenis penyakit

jantung antara lain :
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a) Jantung Koroner

Penyakit jantung koroner adalah jenis penyakit jantung yang terjadi akibat

penyumbatan atau penyempitan pada dinding nadi koroner karena terjadi endapan

lemak dan kolesterol sehingga mengakibatkan suplai darah ke jantung menjadi

terganggu. Gejalanya : sakit dada kiri dan nyeri terasa berasal dari dalam, jantung

berdebar (denyut nadi cepat), keringat dingin, sesak nafas, cemas dan gelisah.

b) Gagal Jantung

Penyakit gagal jantung merupakan penyakit jantung yang sangat beresiko tinggi.

Pada gagal jantung ini bukannya jantung tidak berfungsi sama sekali, namun tidak

berdetak sebagaimana mestinya. Gejalanya : sesak nafas, cepat letih, gelisah/cemas,

detak jantung cepat, batuk-batuk, irama denyut jantung tidak teratur, mual dan

muntah, mengalami pembengkakan dibeberapa bagian tubuh (seperti di kaki,

pergelangan kaki, tungkai, perut atau hati).

c) Kerusakan Katup Jantung (Valvular)

Penyakit kerusakan katup pada jantung merupakan penyakit jantung yang terjadi

karena penyempitan katup mitral menyebabkan katup tidak terbuka dengan tepatdan

menghambat aliran darah antara ruang-ruang jantung. Gejala-gejala yang timbul :

sesak nafas, lesu atau pusing, perasaan tidak enak di dada, denyut jantung tidak

teratur, dan pembengkakan pada pergelangan kaki atau abdomen.

d) Miokarditis

Miokarditis adalah peradangan / inflamasi otot jantung oleh berbagai penyebab

terutama agen-agen infeksi. Gejalanya: Panas tinggi, mual dan muntah, nafas terasa

sesak, nyeri dada dan sakit jika ditekan, denyut nadi cepat.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Aplikasi Logika Fuzzy Untuk Mendiagnosis.... Prasetya, Januar Eka



7

Didalam jenis penyakit jantung diatas masih terdapat jenis-jenis penyakit jantung

yang lain. Untuk mengetahui jenis penyakit jantung yang lain tersebut diperlukan hasil

pemeriksaan jantung melalui laboratorium.

2.4. Konsep Fuzzy

Fuzzy dalam bahasa Inggris berarti tidak tentu, kabur atau tidak jelas. Fuzzy logic

adalah suatu cara yang digunakan untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu

ruang output. Sebagai contoh, usia manusia (contoh dari linguistik), yang dapat bernilai

tua, muda, atau parobaya yang sulit dilihat batasan-batasannya. Dengan menggunakan

sistem komputer konvensional tentu saja sulit untuk mengolah variabel-variabel

tersebut, maka muncullah konsep fuzzy (Kusumadewi et al., 2004).

Cara bekerja secara fuzzy memang menirukan cara kerja otak manusia dalam

mengendalikan segala sesuatu. Dengan keunggulan tersebut maka diadakan usaha agar

fuzzy menjadi sebuah pengendali dalam mengendalikan segala sesuatu, dan ini terbukti

lebih canggih dari pengendali apapun (Subakti, 2006).

2.5. Logika Fuzzy

Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lofti A. Zadeh pada tahun 1965,

seorang profesor di University of California di Barkeley. Dasar logika fuzzy adalah teori

himpunan fuzzy. Pada teori himpunan fuzzy, peranan derajat keanggotaan sebagai

penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan sangatlah penting. Nilai

keanggotaan atau derajat keanggotaan atau membership function menjadi ciri utama

dari penalaran dengan logika fuzzy tersebut (Kusumadewi et al., 2010).

Dalam gugus biasa (crisp set) keanggotaan setiap elemen gugus universal pada

suatu gugus dinyatakan dengan anggota atau bukan anggota gugus tersebut.

Keanggotaan setiap elemen gugus universal diberikan oleh suatu fungsi yang disebut
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fungsi keanggotaan (membership function). Fungsi keanggotaan memberikan nilai 1

untuk menyatakan anggota dan 0 untuk menyatakan bukan anggota.

Gugus fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan

tertentu dalam suatu variable fuzzy, merupakan pengembangan dari gugus biasa.

Fungsi keanggotaannya tidak hanya memberikan nilai 1 atau 0, tetapi nilai yang berada

pada selang tertentu, biasanya pada selang [0,1], sehingga suatu elemen dapat memiliki

derajat keanggotaan 0, 0.74 atau 1. Nilai yang diberikan oleh fungsi keanggotaan

(membership function) disebut derajat keanggotaan (degree of membership).

Dalam sistem fuzzy banyak dikenal bermacam-macam fungsi keanggotaan

(membership function). Menurut Kusumadewi, dkk, 2010, ada beberapa fungsi

keanggotaan yang sering digunakan yaitu:

a) Representasi Linier

Ada 2 keadaan himpunan fuzzy yang linear. Pertama, kenaikan himpunan dimulai

pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan nol(0) bergerak ke kanan

menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi. Fungsi

keanggotaan representasi linier pertama yaitu:

( ) =

0; ≤
−
−

; ≤ ≤

1 ≥

Fungsi keanggotaan representasi linier pertama dapat dimodelkan dalam grafik

seperti pada Gambar 2.3.
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Gambar 2.3. Representasi Linear Naik

Kedua, merupakan kebalikan yang pertama, garis lurus dimulai dari nilai domain

derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai

domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih rendah. Fungsi keanggotaan

representasi linier kedua yaitu:

( ) =
−
−

; ≤ ≤

0 ≥

Fungsi keanggotaan representasi linier kedua dapat dimodelkan dalam grafik

seperti pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4. Representasi Linear Turun

b) Representasi Kurva Segitiga

Kurva Segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis (linear). Fungsi

keanggotaan representasi kurva segitiga yaitu:
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( ) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 0; ≤ ≥

−
−

; ≤ ≤
−
−

; ≤ ≤

Fungsi keanggotaan representasi kurva segitiga dapat dimodelkan dalam grafik

seperti pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5. Representasi Kurva Segitiga

c) Representasi Kurva Trapesium

Kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa

titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. Fungsi keanggotaan representasi kurva

trapesium yaitu:

( ) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
0; ≤ ≥
; ≤ ≤

1; ≤ ≤
; ≤ ≤

Fungsi keanggotaan representasi kurva trapesium dapat dimodelkan dalam grafik

seperti pada Gambar 2.6.
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Gambar 2.6. Representasi Kurva Trapesium

2.6. Inferensi Fuzzy Tipe Mamdani

Model inferensia fuzzy Mamdani, sering juga dikenal dengan nama metode min-

max, secara umum disebut Fuzzy Methodology yang diperkenalkan tahun 1975 oleh

Ebrahim Mamdani. Fungsi keanggotaan output merupakan variabel linguistik yang

definisi artinya dihubungkan oleh fuzzy sets (Alcalá et al., 1999).

Proses inferensi menggunakan kaidah IF-THEN, bentuk umumnya adalah IF X is A

THEN Y is B, ekspresi X is A adalah gugus fuzzy sebagai kondisi (antecedent) dan Y

is B adalah nilai variable linguistik sebagai akibat (consequent). Sebuah aturan IF-

THEN dapat terdiri dari beberapa kondisi dan beberapa akibat yang dapat dipecah

menjadi ekspresi-ekspresi dari beberapa kondisi dan beberapa akibat, sehingga menjadi

berbentuk: IF X1 is A1 and … and Xn is An THEN Y1 is B1 and … and Ym is Bm.

Secara umum untuk mendapatkan output diperlukan 4 tahapan, diantaranya :

1. Fuzzifikasi

Dalam fuzzifikasi, variabel input(crisp) dari sistem fuzzy ditransfer ke dalam

himpunan fuzzy untuk dapat digunakan dalam perhitungan nilai kebenaran dari

premis pada setiap aturan dalam basis pengetahuan. Dengan demikian tahap ini

mengambil nilai-nilai crisp dan menentukan derajat diman nilai-nilai tersebut

menjadi anggota dari setiap himpunan fuzzy yang sesuai. Setelah fungsi
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keanggotaan dari nilai crisp ditentukan, selanjutnya nilai kebenaran dari premis

dihitung. Premis dari aturan dapat terdiri lebih dari satu proposisi yang

dihubungkan dengan operasi seperti konjungsi (AND) dan disjungsi (OR). Untuk

menghitung nilai kebenaran premis, operator fuzzy digunakan untuk memperoleh

bilangan yang merepresentasikan hasil dari premis. Jika sebuah premis dari suatu

aturan memiliki derajat kebenaran tidak nol maka aturan dikatakan terpusat

(Arhami,2005).

2. Aplikasi Inferensi MIN

Inferensi diaplikasikan untuk masing- masing aturan basis pengetahuan. Dalam

inferensi, nilai kebenaran premis dari aturan-aturan yang terpusat digunakan untuk

menentukan nilai kebenaran bagian kesimpulan dari aturan yang terpusat. Dengan

demikian input untuk proses inferensi adalah nilai yang diberikan oleh premis dan

output adalah suatu himpunan fuzzy. Pada Metode Mamdani, fungsi inferensi yang

digunakan adalah min. Metode MIN fungsi keanggotaan output dipotong pada

ketinggian fungsi yang disesuaikan dengan nilai premis untuk mengambil nilai

keanggotaan terkecil antar elemen pada himpunan – himpunan yang bersangkutan

(Arhami, 2005).

⋂ = min( ( ), ( ))

3. Komposisi Aturan MAX

Komposisi adalah proses dimana himpunan fuzzy yang menyatakan output dari

setiap aturan dikombinasikan bersama ke dalam sebuah himpunan fuzzy. Pada

Metode Mamdani, komposisi aturan yang digunakan adalah MAX. Dalam

komposisi MAX digunakan operator OR sehingga diperoleh nilai keanggotaan

terbesar antarelemen pada semua himpunan fuzzy yang dihasilkan oleh proses

inferensi untuk masing-masing aturan (Arhami, 2005).
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⋃ = max( ( ), ( ))

4. Defuzzifikasi

Input dari defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi

aturan-aturan fuzzy. Sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan

pada domain himpunan fuzzy tersebut. Sehingga jika diberikan suatu himpunan fuzzy

dalam range tertentu maka harus dapat diambil suatu nilai crisp tertentu sebagai

output. Defuzzyfikasi pada komposisi aturan Mamdani ini menggunakan metode

centroid. Dimana solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil titik pusat daerah

fuzzy. Secara umum dirumuskan sebagai berikut :

dimana z* adalah nilai yang terdefuzzifikasi, µ(z) adalah derajat keanggotaan

dari z , dengan z adalah nilai output (Kusumadewi et al., 2010).
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