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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Penyakit jantung adalah penyakit yang mengganggu sistem pembuluh 

darah atau lebih tepatnya menyerang jantung dan urat-urat darah, beberapa contoh 

penyakit jantung seperti penyakit jantung koroner, serangan jantung, tekanan 

darah tinggi, stroke, sakit di dada (angina) dan penyakit jantung rematik.

Penelitian WHO pada tahun 2002 terdapat 12,6 persen kematian di dunia 

diakibatkan myocardial ischemia diseases (penyakit jantung iskemia). Bahkan di 

Amerika didapatkan data setiap 65 detik terjadi kematian karena penyakit jantung 

(Exarchos et al, 2007).

Myocardial ischemia didefinisikan sebagai berkurangnya suplai darah ke 

otot jantung. Penyebab penyakit myocardial ischemia sering kali diakibatkan 

karena aterosklerosis (penyumbatan akut arteri koronaria). Jika dibiarkan, akan 

memacu terjadinya myocardial infarction (serangan jantung) dimana suplai darah 

ke otot jantung betul-betul terhambat yang dapat berakibat pada kematian. 

Aktivitas jantung menghasilkan sinyal elektris pada bagian-bagian jantung. Aliran

sinyal elektris ini akan mengalir ke seluruh tubuh dan permukaan kulit. Aliran 

sinyal elektris yang ada di permukaan kulit dapat dibaca potensialnya dengan 

elektroda. Bentuk gelombang electrocardiograph (ECG) yang terbaca

menentukan normal atau tidaknya jantung. Pada umumnya instrumen ECG hanya 

menampilkan grafik potensial sinyal jantung pada layar monitor, kemudian 
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dicetak dalam bentuk gelombang PQRST pada kertas milimeter.Setiap 

ketidaknormalan pada jantung dapat diamati dari adanya perubahan grafik PQRST 

pada sinyal ECG myocardial ischemia akan menyebabkan penyimpangan

(depresi) segmen ST dan atau perubahan pada gelombang T. Dengan mengamati 

perubahan inilah maka myocardial ischemia dapat dideteksi (Papaloukas et al, 

2002). 

Penelitian Azhar (2009) menggunakan pedekatan fuzzy logic dalam 

mengidentifikasi kelainan jantung myocadial ischemia. Pada penelitian tersebut 

didapatkan bahwa setelah pengujian terhadap 20 data sinyal ECG, sistem 

identifikasi penyakit jantung myocardial ischemia memiliki tingkat keakuratan 

90%. Dalam penelitian tersebut menggunakan parameter amplitudo segmen ST, 

gelombang T, umur pasien sebagai data input untuk pengidentifikasian penyakit 

jantung myocardial ischemia.

Febrianty (2007) menggunakan pendekatan jaringan saraf tiruan untuk 

mendeteksi penyakit jantung koroner dengan metode resilient propagation. 

Dalam penelitian Febrianty (2007) masukan yang digunakan merupakan data 

grafik hasil pemeriksaan ECG yang diubah ke dalam format citra digital. Data 

citra grafik sinyal ECG berupa citra RGB true color yang mana di-crop menjadi 

12 sandapan. Hasil keluaran dari sistem tersebut adalah jenis pola ECG jantung 

koroner (infark miokard) berdasarkan sandapan yang jadi masukan pada model 

yang terdiri dari Q patologis, ST depresi, ST elevasi, QSTE, T inverted atau 

normal. Berdasarkan hasil pengujian, delt_inc, delt_dec, delta0, deltamax, jumlah 

hidden layer, dan jumlah  hidden neuron  yang menghasilkan akurasi tertinggi 
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dalam arsitektur jaringan saraf tiruan resilient propagation yakni nilai delt_inc

adalah 1.2, nilai delt_dec adalah 0.5, nilai delta0 adalah 0.07, nilai deltamax

adalah 50, hidden layer 2 layer (sebanyak 30 neuron pada masing–masing layer), 

sistem memiliki akurasi pengenalan data latih sebesar 100% sedangkan akurasai 

pengenalan data uji sebesar 84,21%.

Pada penelitian ini dilakukan perancangan perangkat lunak dengan 

menggunakan artificial neural networks (jaringan saraf tiruan) backpropagation

untuk mendeteksi penyakit myocardial ischemia dari citra sinyal ECG. Kelebihan 

JST backpropagation terletak pada kemampuan belajar yang dimilikinya sehingga 

dengan kemampuan tersebut pengguna tidak perlu merumuskan kaidah atau 

fungsinya. JST akan belajar mencari sendiri kaidah atau fungsi tersebut(Yani, 

2005). Dengan demikian JST mampu mengenali pola kelainan myocardial 

ischemia pada citra sinyal ECG. Pada penelitian ini diawali dengan mendapatkan 

data grafik hasil pemeriksaan ECG yang diubah ke dalam format citra digital, 

pengambilan data sinyal ECG dilakukan pada lead III. Kemudian dilakukan 

pengolahan citra sinyal ECG yakni proses grayscale, koreksi gamma, segmentasi, 

morfologi citra dan prose ekstraksi fitur (Febrianty, 2007).

Perangkat lunak ini diharapkan akan membantu kinerja para ahli (dokter) 

dalam hal pembacaan gambar sinyal ECG irama, sehingga mempercepat kinerja 

para ahli dalam pendeteksian kelainan myocardial ischemia pada pasien penyakit 

jantung.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, dirumuskan masalah sebagai 

berikut:

1. Bagaimana design perangkat lunak untuk mendeteksi sinyal ECG irama 

myocardial ischemia berbasis jaringan saraf tiruan (JST)?

2. Bagaimana kinerja perangkat lunak jaringan saraf tiruan (JST) yang dibangun 

untuk mendeteksi sinyal ECG irama myocardial ischemia?

1.3 Batasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan sehingga tidak meluas, maka penulis 

perlu membatasi masalah sebagai berikut :

1. Data sinyal ECG yang digunakan sebagai database berasal dari sadapan 

atau lead III dan banyak data terdiri dari 66 data training dan 23 data 

testing.

2. Output perangkat lunak pendeteksian penyakit jantung myocardial 

ischemia dengan menggunakan JST antara lain normal jantung, ischemia

dan abnormal variasi jantung.

1.3  Tujuan Penelitian

1. Mengetahui design perangkat lunak untuk mendeteksi sinyal ECG irama 

myocardial ischemia berbasis jaringan saraf tiruan (JST).

2. Mengetahui kinerja perangkat lunak jaringan saraf tiruan (JST) yang 

dibangun untuk mendeteksi sinyal ECG irama myocardial ischemia.
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1.3 Manfaat Penelitian

1. Perancangan perangkat lunak untuk mendeteksi sinyal ECG irama 

myocardial ischemia berbasis jaringan saraf tiruan (JST) diharapkan dapat 

membantu kerja pakar medis (dokter) dalam pendeteksian penyakit 

myocardial ischemia untuk pasien jantung.

2. Perancangan perangkat lunak untuk mendeteksi sinyal ECG irama 

myocardial ischemia berbasis jaringan saraf tiruan (JST) diharapkan dapat 

membantu bagi orang-orang yang berpotensi tinggi terkena penyakit 

iskemia jantung dalam pembacaan data gambar hasil pemeriksaan ECG.

3. Pendeteksian sinyal ECG irama myocardial ischemia dengan metode 

jaringan saraf tiruan (JST) diharapkan bisa mendapatkan hasil klasifikasi

yang lebih akurat.
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