
2.1 Jantung

Jantung adalah sebuah 

pembuluh darah oleh kontraksi ber

organ yang berperan dalam sistem 

darah (sirkulasi) jantung 

paru. Pada Gambar 2.1 

disebut sirkulasi sistemik, s

untuk mendapat oksigen disebut

darah beroksigen (deoxygenated blood

jantung memberikan darah beroksigen (

(Sloane Ethel, 2004).

Gambar 2.1

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Jantung adalah sebuah organ berotot yang memompa darah lewat 

buluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Jantung adalah salah satu 

rgan yang berperan dalam sistem peredaran darah (Rubenstein, 2007).

jantung dibagi menjadi 2 yakni sirkulasi sistemik

Pada Gambar 2.1 posisi kiri jantung memompa darah keseluruh sel tu

sistemik, sedangkan sisi kanan jantung memompa darah ke paru 

untuk mendapat oksigen disebut sirkulasi paru. Sisi kanan jantung memberikan 

deoxygenated blood) dari tubuh ke paru-paru, dan sisi kiri 

jantung memberikan darah beroksigen (oxygenated blood) dari paru

.

Gambar 2.1 Sirkulasi darah jantung (Sloane Ethel, 2004

memompa darah lewat 

tung adalah salah satu 

(Rubenstein, 2007). Aliran

sirkulasi sistemik dan sirkulasi 

posisi kiri jantung memompa darah keseluruh sel tubuh 

edangkan sisi kanan jantung memompa darah ke paru 

Sisi kanan jantung memberikan 

paru, dan sisi kiri 

) dari paru-paru ke tubuh

Sloane Ethel, 2004)
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Pada proes sirkulasi paru, darah masuk ke atrium kiri dari vena 

pulmonaris. Darah di atrium kiri mengalir ke dalam ventrikel kiri melalui katup 

atrioventrikel (AV), yang terletak di sambungan atrium dan ventrikel (katup 

mitralis). Darah dari ventrikel kiri menuju ke arteri besar berotot yang 

disebut aorta melalui katup aorta. Darah di aorta diteruskan ke seluruh sirkulasi 

sistemik melalui arteri, arteriol dan kapiler yang kemudiaan menyatu kembali 

untuk membentuk vena-vena.Vena-vena dari bagian bawah tubuh mengembalikan 

darah ke vena kava inferior, sedangkan vena dari bagian atas tubuh 

mengembalikan darah ke vena kava superior. Kedua vena bermuara ke atrium 

kanan (Sloane Ethel, 2004). Di dalam otot jantung terdapat jaringan khusus yang 

menghantarkan aliran listrik jantung, yang mengatur kontraksi jantung.

2.1.1 Konduksi Listrik Jantung

Jantung dilengkapi dengan suatu sistem khusus untuk membangkitkan 

implus-implus yang menyebabkan timbulnya kontraksi otot jantung. Pada 

keadaan normal impuls jantung dimulai dari SA node yang menimbulkan 

rangsangan sehingga menyebabkan jantung terkontraksi. Selanjutnya dari SA 

node impuls dilanjutkan ke simpul atrioventrikular (AV node) yang terletak pada 

dinding yang membatasi serambi kanan dan bilik kanan. Simpul ini berfungsi 

menghantarkan impuls dari serambi ke bilik. Impuls dari simpul AV node 

kemudian diteruskan ke seluruh bilik melalui berkas His. Pada ujung berkas His 

terdapat banyak cabang. Cabang-cabang ini disebut serat purkinye. Serat-serat 

purkinye bertugas meneruskan impuls dari berkas his ke seluruh otot bilik. Bilik 
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kemudian berkontraksi sehingga darah dipompa keluar dari bilik dan mengalir 

dalam sistem peredaran darah (Guyton dan Hall,1997). Sistem konduksi jantung 

yang normal disajikan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Sistem konduksi jantung yang normal (Guyton dan Hall,1997)

2.1.2 Aktivasi Elektrik Jantung

Terdapat beribu-ribu kanal ion pada membrane sel-sel otot jantung 

(myocardium) yang merupakan jalur utama bagi ion-ion untuk berdifusi. Kanal-

kanal tersebut bersifat relatif spesifik terhadap ion-ion tertentu, misalnya kanal 

Kalsium dilalui Ca+, kanal Kalium dilalui K+, kanal Natrium dilalui Na+, dan 

seterusnya. Selain itu, kanal-kanal ion tersebut dikontrol oleh suatu mekanisme 

"pintu gerbang" sehingga dapat membuka dan menutup tergantung pada kondisi

transmembrane. Ion-ion yang cenderung membentuk persamaan electron di 

dalam dan di luar sel, maka distribusi yang tidak seimbang ini menimbulkan gaya 

suatu gaya tarik-menarik antara ion-ion dimana ion negatif (terutama anion 

organik) berkumpul di permukaan dalam, sedangkan ion positif (terutama Na+) 
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berkumpul di permukaan luar membran sel. Keadaan ini dikatakan sel berada 

dalam proses polarisasi (Rubenstein, 2007).

Ion-ion memiliki muatan listrik, maka pada waktu sel tidak aktif, terdapat

perbedaan potensial antara permukaan dalam dan luar membran sel sebesar 95 

mV , dimana muatan intraseluler lebih negatif dibandingkan muatan ekstraseluler

sehingga ditulis 95 mV Apabila sel-sel otot jantung dirangsang oleh listrik, 

tekanan, suhu panas, K+ atau obat-obat yang menghambat aktifitas pompa sodium, 

muatan negatif di permukaan dalam membran sel-sel jantung dapat berkurang 

(menuju nilai yang lebih positif). Perubahan potensial membran dari nilai negatif 

menuju kearah yang lebih positif disebut proses depolarisasi. Apabila membran 

mengadakan depolarisasi mulai dari 95 mV sampai mencapai threshold (nilai 

ambang potensial) untuk sel otot jantung yaitu  70 mV , maka perubahan voltase

ini akan menjadi trigger untuk membuka kanal ion Na+ secara mendadak, 

sehingga terjadilah pengaliran Na+ yang masuk ke dalam sel. Perpindahan muatan 

positif yang tiba-tiba masuk dari luar ke dalam sel mengakibatkan potensial 

membran secara mendadak berubah pula dari negatif menjadi positif. Bagian dari 

proses depolarisasi ini dinamakan aksi potensial (Rubenstein, 2007). Terjadinya 

potensial aksi di otot jantung diawali oleh penjalaran impuls dari SA node 

sepanjang sistem konduksi pada jantung. Potensial ini terjadi dalam serabut yang 

berkontraksi yang merupakan pembangkit dari bagian atria dan ventrikel. 

Kemudian potensial aksi ini akan menghasilkan depolarisasi, pletaeu (masa 

stabil) dan repolarisasi (Rubenstein, 2007). Grafik potensial aksi pada otot

jantung disajikan pada Gambar 2.3.
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Gambar 2.3 Potensial aksi di otot jantung (Rubenstein, 2007)

Proses perubahan tegangan ini bisa dianalisa dengan adanya rekaman 

perubahan tegangan atau disebut rekaman ECG (Elektrocardiograf). 

Elektrofisiologi pada otot jantung disajikan pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Elektrofisiologi jantung (Durrer et al, 1970).
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2.2 ECG (Elektrocardiograf)

Elektrocardiograf (ECG) merupakan alat yang berfungsi untuk menampilkan 

rekaman sinyal listrik jantung. ECG terdiri dari beberapa komponen utama yaitu 

instrumen elektrocardiografi (ECG), elektrokardiogram dan sadapan (lead).

2.2.1 Instrumen ECG

Instrumen ECG merupakan alat medis yang digunakan untuk merekam 

beda potensial bioelektrik di permukaan kulit yang dibangkitkan jantung dengan 

memasang elektroda rekam pada tempat tertentu di permukaan tubuh dan 

menampilkannya lewat kertas/layar monitor. Disinilah unit pemrosesan sinyal 

berlangsung sehingga dapat ditampilkan data yang merepresentasikan keadaan 

jantung. 

Gambar 2.5 Diagram block instrumen ECG (Widodo, 2005)

Leads

Lead Fail Detector

Differential 
Amplifier

Bandpass 
Filter

Notch Filter

ADC

Isolation 
Circuit

Wilson Network

Rangkaian Adder

Mikrokontroler

Komputer 
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Diagram blok perangkat keras untuk sistem ECG ditunjukkan pada 

Gambar 2.5 pada bagian daerah hijau suplay daya berasal dari listrik PLN 

sedangkan bagian daerah biru suplay daya berasal dari baterai hal ini karena  

kalau menggunakan suplay listrik PLN dayanya sangat besar sehingga akan 

membahayakan pasien. Awal masukan sinyal biopotensial dari jantung di tangkap 

oleh lead (sadapan). terdapat lead fail detector yang merupakan rangkaian yang 

digunakan untuk mendeteksi bila ada lead yang lepas atau tidak menempel 

sempurna dari tubuh pasien. Kemudian sinyal masuk ke rangkaian penguat

differential amplifier untuk dikuatkan sinyalnya. Selanjutnya sinyal masuk ke 

bandpass filter yang mana terdiri dari low pass filter dan high pass filter. 

Kemudian sinyal masuk ke notch filter dan rangkaian adder. Notch filter

digunakan menyaring frekuensi dari jala-jala listrik yang mengiterfensi tubuh 

dari udara, dalam hal ini frekuensi 50 Hz. Rangkaian adder digunakan sebagai 

penambah level tegangan sinyal ECG dengan tegangan DC, sistem ini akan 

menaikkan level tegangan sinyal ECG sesuai dengan tegangan DC yang 

ditambahkan kemudian menjumlahan keduannya sehingga semua level sinyal 

ECG bernilai positif dan nantinya dapat diproses oleh ADC. Rangkaian isolasi 

pada ECG berguna untuk melindungi pasien bila terjadi kebocoran arus, jadi 

listrik tidak berhubungan secara langsung dengan pasien. Kemudian dengan 

mikrokontroler melakukan proses konversi sinyal ECG ke digital dan 

mengirimkan data sinyal ECG digital untuk ditampilkan pada komputer (Arif                                                                                                                              

Widodo, 2005). 
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2.2.2 Sadapan (lead)                                                                                                                             

Depolarisasi dan repolarisasi  otot jantung menghasilkan daya potensial 

pada permukaan kulit yang dapat direkam memlalui sebuah poligraf atau 

osiloskop setelah melekatkan elektroda permukaan pada lokasi yang tepat. Posisi 

elektroda berhubungan satu sama lain dan terhadap jantung disebut lead (Sloane

Ethel, 2004). Menurut Karim (1996) pada umumnya terdapat 12 tempat peletakan 

(sadapan) dari elektroda (lead) ditubuh manusia, yaitu:

Sadapan I : berasal dari elektroda lengan kanan (RA= right arm, negatif) ke 

elektroda lengan kiri (LA = left arm, positif).

Sadapan II : berasal dari elektroda lengan kanan (RA= right arm, negatif) ke 

elektroda kaki kiri (LL = left leg, positif).

Sadapan III : berasal dari elektroda lengan kiri (LA= left arm, negatif) ke 

elektroda kaki kiri (LL = left leg, positif).

Sadapan V1 : pada sisi kanan sternum di sela iga keempat.

Sadapan V2 : pada sisi kiri sternum di sela iga keempat.

Sadapan V3 : antara V2 dan V4.

Sadapan V4 : pada garis midklavikular kiri di sela iga kelima.

Sadapan V5 : pada garis aksilaris anterior kiri setinggi V4.

Sadapan V6 : pada garis midaksilaris setinggi V4.

Sadapan aVL :  30o

Sadapan aVR :  15o

Sadapan aVF : +90o
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Akan tetapi dalam perakteknya dua sadapan yang paling baik dalam 

memberi informasi akti

dan aVF karena sumbu kedua sadapan ini saling berpotongan tegak lurus sebagai 

garis horizontal dan vertikal, yang dalam keadaan normal arus bioelektrik jantung 

berjalan di antara kedua sumbu ini (Karim, 1996).

Gambar 2.6  Sumb

Gambar 2.7

Akan tetapi dalam perakteknya dua sadapan yang paling baik dalam 

memberi informasi aktifitas bioelektrik jantung secara keseluruhan ialah sadapan I 

dan aVF karena sumbu kedua sadapan ini saling berpotongan tegak lurus sebagai 

garis horizontal dan vertikal, yang dalam keadaan normal arus bioelektrik jantung 

berjalan di antara kedua sumbu ini (Karim, 1996).

Sumbu elektrik jantung pada bidang frontal (Jones, 2005)

Gambar 2.7  Letak sadapan ECG (Jones, 2005)
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Akan tetapi dalam perakteknya dua sadapan yang paling baik dalam 

keseluruhan ialah sadapan I 

dan aVF karena sumbu kedua sadapan ini saling berpotongan tegak lurus sebagai 

garis horizontal dan vertikal, yang dalam keadaan normal arus bioelektrik jantung 

u elektrik jantung pada bidang frontal (Jones, 2005)
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2.2.3 Elektrocardiogram

Elektrocardiogram adalah grafik hasil catatan potensial listrik yang 

dihasilkan oleh aktifitas listrik otot jantung dalam bentuk grafik yang ditampilkan 

melalui monitor atau dicetak pada kertas. Aksis horizontal mewakili waktu 

dengan kecepatan 25 mm/detik. Setiap 1 mm horizontal mewakili 0,04 detik 

sedangkan 5 mm mewakili 0,2 detik. Aksis vertikal mewakili nilai potensial.

Standarisasi untuk voltase (amplitudo) adalah 1, artinya 10 kotak kecil vertikal (1 

cm) mewakili 0,1 mV. Standarisasi ini harus selalu konsisten agar dengan melihat 

amplitudo gambaran ECG, dapat diketahui ada tidaknya perubahan voltase dari 

konduksi jantung (Rubenstein, 2007). Gambar elektrocardiogram disajikan pada 

Gambar 2.8.

Gambar 2.8 Elektrocardiogram (Rubenstein, 2007)

Rekaman ECG (elektrocardiogram) biasanya dibuat pada kertas yang 

berjalan dengan kecepatan standard 25 mm/detik dan defleksi 10 mm sesuai

dengan potensial 1 mV.
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Gambar 2.9 Grafik sinyal ECG normal dari ECG 12 lead (Mattu et al, 2003)

Pada Gambar 2.9 ditunjukan grafik  sinyal ECG normal dimana grafik 

tersebut merupakan gambaran kondisi jantung yang normal, dimana 

elektrocardiograf normal terdiri atas (Rubenstein, 2007):

1. Gelombang P : Gelombang ini pada umumnya berukuran kecil dan 

merupakan hasil depolarisasi atrium kanan dan kiri.

2. Segmen PR : Segmen ini merupakan garis isoelektrik yang menghubungkan 

antara gelombang P dengan kompleks QRS.

3. Kompleks QRS : Kompleks QRS merupakan suatu kelompok gelombang 

yang merupakan hasil depolarisasi ventrikel kanan dan kiri. Kompleks QRS 

pada umumnya terdiri dari gelombang Q yang merupakan gelombang 

defleksi negatif pertama, gelombang R yang merupakan gelombang defleksi 

positif pertama, dan gelombang S yang merupakan gelombang defleksi 

negatif pertama setelah gelombang R.

4. Segmen ST : Segmen ini merupakan garis isoelektrik yang menghubungkan 

kompleks QRS dengan gelombang T.
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5. Gelombang T : Gelombang ini merupakan pontesial repolarisasi dari 

ventrikel kiri dan kanan.

6. Gelombang U : Gelombang ini berukuran kecil dan sering tidak ada, asal 

gelombang ini masih belum jelas.

Kondisi jantung normal dari gambaran skematik  sinyal ECG normal

disajikan pada Gambar 2.10.

Gambar 2.10 Gambaran skematik  sinyal ECG normal (Rubenstein, 2007)

Grafik sinyal ECG digunakan para ahli medis (dokter) dalam pendiagnosaan 

kelainan jantung. Macam kelaian jantung sangat beragam, pada penelitian ini 

kelainan jantung myocardial ischemia menjadi titik berat dalam pembahasan.

2.2.4 Myocardial Ischemia

Myocardial ischemia didefinisikan sebagai berkurangnya suplai darah ke 

otot jantung. Penyebab penyakit myocardial ischemia sering kali diakibatkan 

karena aterosklerosis (penyumbatan akut arteri), dimana kolesterol dan lemak 

secara berangsur-angsur terakumulasi di bagian dalam arteri koronaria. Kemudian 
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daerah penumpukan ini dimasuki oleh jaringan fibrosa, dan mereka juga sering 

mengalami kalsifikasi. Hasil akhirnya adalah timbulnya “daerah-daerah 

ateroskelrotik” dan dinding arteri sangat keras, sehingga dinding arteri tidak dapat 

berkonstriksi dan berdilatasi, berakibat penyumbatan peredaran darah sistemik.

Apabila penyumbatan ini tidak segera dideteksi untuk diatasi, maka sel-sel otot 

jantung akan mati, sehingga terjadilah gangguan kontraksi otot jantung. Daya 

pembelahan sel-sel otot jantung sangat kecil, sehingga sel-sel otot jantung yang 

mati tidak dapat diganti dengan sel-sel otot jantung yang baru. Gangguan 

kontraksi sel otot jantung dapat menghambat pemompaan darah oleh jantung, 

bahkan kontraksi dapat berhenti sama sekali (Rubenstein, 2007). Jika dibiarkan, 

akan memacu terjadinya myocardial infarction (serangan jantung) dimana suplai 

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

Gambar 2.11 Aterosklerosis pada Arteri Koronaria (Rubenstein, 2007)

Myocardial ischemia dapat dideteksi salah satunya melalui sinyal ECG. 

Myocardial ischemia bisa dideteksi melalui gambaran depresi segmen ST pada 

grafik sinyal ECG dimana bisa berupa datar atau horizontal, downsloping atau 
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upsloping (Papaloukas 

myocardial ischemia

Gambar

Gambar

(Papaloukas et al, 2001). Gambar depresi segmen ST dan

disajikan pada Gambar 2.12 dan Gambar 2.1

(a) Citra ECG normal (Mattu et al, 2003)

(b) Citra ECG ischemia

Gambar 2.12 Segmen ST depresi (Azhar, 2009)

Gambar 2.13 Sinyal ECG Myocardial Ischemia (Mattu 
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segmen ST dan sinyal ECG 

13.

Mattu et al, 2003)
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Dalam penelitian ini pendeteksian kelainan myocardial ischemia pada data citra 

ECG diambil dari sadapan atau lead III. Hal ini dikarenakan menurut referensi 

dari dokter depresi ST muncul pada lead III.

2.3 Artificial Neural Network (ANN)

Artificial Neural Network (Jaringan Syaraf Tiruan) merupakan cabang 

ilmu multi displin yang meniru cara kerja otak makhluk hidup. Salah satu struktur 

yang ditiru adalah bentuk neuronnya (sel syaraf). Jaringan Syaraf Tiruan dapat 

menyelesaikan persoalan yang rumit atau tidak mungkin jika diselesaikan dengan 

menggunakan komputasi secara konvensional (Yani, 2005).

Dengan melakukan proses belajar jaringan syaraf tiruan dapat 

memodifikasi tingkah laku sesuai dengan keadaan lingkungannya. Jaringan syaraf 

dapat mengatur dirinya untuk menghasilkan suatu respon yang konsisten terhadap 

rangkaian masukan. Jaringan syaraf tiruan dirancang dan dilatih untuk memiliki 

kemampuan seperti yang dimiliki oleh manusia.

2.3.1 Pengertian Artificial Neural Network (ANN)

Artificial Neural Network (Jaringan Syaraf Tiruan) adalah sistem komputasi 

dimana arsitektur dan operasi diilhami dari pengetahuan tentang sel syaraf biologi 

di dalam otak (Yani, 2005). 

Artificial Neural Network (Jaringan Syaraf Tiruan)  merupakan model yang 

meniru cara kerja jaringan neural biologis. Otak manusia (juga hewan) terdiri atas 

sel-sel yang disebut neuron. Dibandingkan dengan sel-sel lain yang selalu 

mereproduksi dirinya kemudian mati, neuron memiliki keistimewaan, yaitu tidak 
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mati. Hal ini menyebabkan informasi yang tersimpan di dalamnya dapat bertahan. 

Diperkirakan otak manusia terdiri atas 109 neuron, dan terdapat 100 jenis neuron 

yang telah diketahui. Neuron-neuron ini terbagi atas grup-grup (disebut jaringan) 

yang dibedakan atas fungsinya dan setiap grup mengandung ribuan neuron yang 

saling berhubungan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa otak merupakan kumpulan dari 

jaringan-jaringan neuron. Kecepatan proses setiap jaringan ini sebenarnya jauh 

lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan proses komputer yang ada pada saat 

ini. Namun karena otak terdiri atas jutaan jaringan yang bekerja secara paralel 

(simultan), maka otak dapat mengerjakan pekerjaan yang jauh lebih kompleks 

dibandingkan dengan apa yang dapat dikerjakan oleh komputer yang semata-mata 

hanya mengandalkan kecepatan. Struktur pemrosesan paralel ini merupakan 

bagian lain yang menarik dari jaringan neural, yang juga dapat ditiru untuk 

diimplementasikan pada komputer.

Neuron 1

Neuron 2

Nucleus

Axon

Synapsis

Dendrit

Gambar 2.14 Hubungan antar neuron biologis (Yani, 2005)

Gambar 2.14 di atas menunjukkan hubungan antara neuron pada otak. Pada 

gambar tersebut terdapat bagian-bagian : dendrit yang berfungsi sebagai saluran 

masukan bagi neuron, nucleus merupakan inti dari suatu neuron, axon berfungsi 
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sebagai saluran keluaran dari neuron, dan synapsis yang mengatur kekuatan 

hubungan antar neuron. Jaringan saraf tiruan (JST) oleh 3 hal :

1. Pola hubungan antara neuron (disebut arsitektur jaringan).

2. Metode untuk menentukan bobot penghubung (disebut metode 

trainning/learning).

3. Fungsi Aktivasi, yaitu fungsi yang digunakan untuk menentukan 

keluaran suatu neuron.

2.3.2 Model Neuron

Satu sel syaraf terdiri dari 3 bagian, yaitu: fungsi penjumlahan (summing 

function), fungsi aktivasi (activation function), dan keluaran (output).

Gambar 2.15 Model Neuron (Yani, 2005)

Jika kita lihat, neuron buatan diatas mirip dengan neuron biologi. 

Informasi (input) akan dikirim ke neuron dengan bobot tertentu. Input ini akan 

diproses oleh suatu fungsi yang akan menjumlahkan nilai-nilai bobot yang ada. 

Hasil penjumlahan kemudian akan dibandingkan dengan suatu nilai ambang 
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(threshold) tertentu melalui fungsi aktivasi setiap neuron. Apabila input tersebut 

melewati suatu ambang tertentu, maka neuron tersebut akan diaktifkan, jika tidak, 

maka neuron tersebut akan mengirimkan output melalui bobot-bobot output-nya 

ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa neuron terdiri dari 3 elemen pembentuk, yaitu :

1. Himpunan unit-unit yang dihubungkan dengan jalur koneksi. Jalur-jalur 

tersebut memiliki bobot yang berbeda-beda. Bobot yang bernilai positif 

akan memperkuat sinyal dan yang bernilai negatif akan memperlemah 

sinyal yang dibawa. Jumlah, struktur, dan pola hubungan antara unit-unit 

tersebut akan menentukan arsitektur jaringan.

2. Suatu unit penjumlahan yang akan menjumlahkan input sinyal yang sudah 

dikalikan dengan bobotnya.

3. Fungsi aktivasi yang akan menentukan apakah sinyal dari input neuron 

akan diteruskan ke neuron lain atau tidak.

2.3.3  Arsitektur Artificial Neural Network

Setiap neuron dapat memiliki beberapa masukan dan mempunyai satu 

keluaran. Jalur masukan pada suatu neuron bisa berisi data mentah atau data hasil 

olahan neuron sebelumnya. Sedangkan hasil keluaran suatu neuron dapat berupa 

hasil akhir atau berupa bahan masukan bagi neuron berikutnya. Jaringan neuron 

buatan terdiri atas kumpulan grup neuron yang tersusun dalam lapisan. Gambar 

2.16 menunjukkan struktur umum jaringan syaraf buatan yang bersifat 

feedforward (data diproses pada satu arah).
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Gambar 2.16  Arsitektur Jaringan Saraf Tiruan (ANN) (Yani, 2005)

1. Lapisan input (Input Layer)

Lapisan input berfungsi sebagai penghubung jaringan ke dunia luar 

(sumber data). Neuron-neuron ini tidak melakukan perubahan apapun 

terhadap data, tapi hanya meneruskan data ini ke lapisan berikutnya.

2. Lapisan tersembunyi (Hidden Layer)

Suatu jaringan dapat memiliki lebih dari satu lapisan tersembunyi (hidden 

layer) atau bahkan bisa juga tidak memilikinya sama sekali. Jika jaringan 

memiliki beberapa lapisan tersembunyi, maka lapisan tersembunyi 

terbawah berfungsi untuk menerima masukan dari lapisan input. Besarnya 

nilai masukan (net) neuron ke-j pada lapisan tersembunyi ini tergantung 

pada akumulasi jumlah perkalian antara nilai bobot (w, kekuatan hubungan 

antar neuron) dengan nilai keluaran (O) neuron ke-i pada lapisan 

sebelumnya (neuron input) ditambah dengan nilai bias (w, neuron ke-j), 

atau 
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Nett (j) =  )()().( jWiOjiW ................................................... (2.1)

Nilai bias ini merupakan nilai konstan yang dimiliki oleh setiap neuron

(kecuali neuron pada lapisan input) yang digunakan untuk memperbaiki 

keluaran jaringan agar dapat menyamai atau mendekati nilai keluaran 

(output) yang diinginkan. Bobot wji bernilai 0 menunjukkan bahwa antara 

neuron ke-j dan ke-i tidak terdapat hubungan. Nilai keluaran neuron pada 

lapisan tersembunyi ini merupakan fungsi dari nilai masukannya f(net (j)). 

Pada eksperimen ini digunakan fungsi Sigmoid, yaitu :

Ox(j) = 1 / (1 + exp(-net(j))) .................................................... (2.2)

Pada hidden layer pada lapisan yang berikutnya (jika ada) berlaku hal 

yang sama seperti hidden layer di atas, hanya saja data masukannya 

berasal dari hidden layer lapisan sebelumnya. 

1. Lapisan Output (Output Layer)

Prinsip kerja neuron-neuron pada lapisan ini sama dengan prinsip kerja 

neuron-neuron pada lapisan tersembunyi (hidden layer) dan di sini juga 

digunakan fungsi sigmoid, tapi keluaran dari neuron pada lapisan ini sudah 

dianggap sebagai hasil dari proses.
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Skema proses yang terjadi pada setiap neuron, kecuali neuron input

             Ox (j) = f(net)     

          f(net)

net = ∑ WjiOi + Wj

In 1 In 2
In 3

1. Bobot adalah parameter pengkali    

terhadap nilai output neuron.

2. Bobot dan bias diset secara random.

3. Wj (bias) sebagai kalibrator

4. Momentum adalah penurunan nilai 

bobot.

5. f  = fungsi aktivasi transfer function.

6. Oi = nilai neuron ke-i.

7. Wji = nilai bobot penghubung neuron.

8. Fungsi Sigmoid : 

)(1

1
)(

xsigmoid e
xf 


Fungsi sigmoid paling sering 

digunakan karena terbukti secara 

empiris paling efektif daripada fungsi 

yang lain.
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2.3.4   Fungsi Aktivasi 

Fungsi aktivasi (activation function) diperlukan jaringan untuk membuat 

ketidak linieran keluaran simpul sehingga simpul tidak hanya menghasilkan 

keluaran sebagaimana masukannya. Fungsi lainnya adalah untuk membatasi nilai 

keluaran pada rentang tertentu. 

Suatu fungsi aktivasi untuk  backpropagation  harus mempunyai 

karakteristik penting sebagai berikut : 

a. Harus kontinyu dan dapat diturunkan. 

b. Tidak linier dan asymtotis.

c. Untuk efisiensi perhitungan, turunannya harus mudah dihitung. 

Fungsi yang umum diterapkan dalam  JST backpropagation adalah fungsi sigmoid 

binary, yaitu :  

)(1

1
)(

xsigmoid e
xf 
 ................................................................................... (2.3)

dengan turunan, 

f’ (x) = F (x) [1- F(x)].................................................................................(2.4)

2.4  Propagasi Balik (Backpropagation)

Setiap unit di dalam layer input pada jaringan propagasi balik selalu 

terhubung dengan setiap unit yang berada pada lapisan tersembunyi, demikian 

juga setiap unit pada lapisan tersembunyi selalu terhubung dengan unit pada 

lapisan ouput. Jaringan propagasi balik terdiri dari banyak lapisan (multilayer 

network) (Puspitaningrum, 2006), yaitu :
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1. Lapisan input (1 buah), yang terdiri dari 1 hingga n unit input.

2. Lapisan tersembunyi (minimal 1 buah), yang terdiri dari 1 hingga p unit 

tersembunyi.

3. Lapisan output (1 buah), yang terdiri dari 1 hingga m unit output.

Aturan pelatihan jaringan propagasi balik terdiri dari 2 tahapan yaitu 

feedforward  dan backward  propagation. Pada jaringan diberikan sekumpulan 

contoh pelatihan yang disebut set pelatihan. Set pelatihan ini digambarkan dengan 

sebuah vector feature yang disebut  dengan vektor input  yang diasosiasikan 

dengan sebuah output yang menjadi target pelatihannya. Dengan kata lain set 

pelatihan terdiri dari vektor input dan juga vektor output target. Keluaran dari 

jaringan berupa sebuah vektor output aktual. Selanjutnya dilakukan perbandingan 

antara output aktual yang dihasilkan dengan output target dengan cara melakukan 

pengurangan diantara kedua output tersebut. Hasil dari pengurangan merupakan 

error. Error dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perubahan dari setiap 

bobot yang ada dengan mempropagasikannya kembali (Puspitaningrum, 2006).

Setiap perubahan bobot yang terjadi dapat mengurangi error. Siklus setiap 

perubahan bobot (epoch) dilakukan pada setiap set pelatihan hingga kondisi 

berhenti dicapai, yaitu bila mencapai jumlah epoch yang diinginkan atau  hingga 

sebuah nilai ambang yang diterapkan terlampaui. Alogaritma pelatihan jaringan 

propagasi balik  terdiri dari 3 tahapan yaitu (Puspitaningrum, 2006):

1. Tahap umpan maju (feedforward)
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2. Tahap umpan mundur (backpropagation)

3. Tahap pembaharuan bobot dan bias.

Gambar 2.17 Pelatiahan Backpropagation (Puspitaningrum, 2006)

Secara detail, pelatihan dengan menggunakan metode backpropagation melalui 

langkah-langkah sebagai berikut :

Langkah 0 : Penginisialan bobot dan bias. Nilai bobot dan bias dapat diset secara 

acak, biasanya disekitar angka 0 dan 1 atau –1 (bias positif atau 

negatif ).

Langkah 1 : Bila pada stopping condition nilai yang didapat masih belum sesuai 

seperti yang diharapkan, maka ditempuh langkah 2 sampai 9.

Langkah 2  :  Pada setiap data training, ditempuh langkah 3 sampai 8.
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Umpan maju ( Feed forward )

Langkah 3 : Masing-masing unit input ),..,2,1,( niX i  menerima sinyal 

masukan ix . Sinyal masukan ix dikirim ke seluruh unit hidden. 

Masukan ix yang dipakai adalah input training data yang sudah 

melalui penyekalaan. Nilai tertinggi dan terendah dari input yang 

dipakai dalam sistem kemudian dicari. Skala yang digunakan 

disesuaikan dengan fungsi aktivasinya. Bila menggunakan binary 

signoid dengan harga terendah = 0 dan harga tertinggi = 1, nilai 

input terendah juga dianggap = 0 dan nilai tertinggi dianggap = 1. 

Nilai-nilai diantaranya bervariasi antara 0 dan 1. Sedangkan bila 

menggunakan bipolar signoid, range nilainya juga bervariasi mulai 

–1 sampai dengan 1.

Langkah 4 : Masing-masing unit hidden ),...,2,1,( pjZ j  merupakan 

penjumlahan sinyal-sinyal input yang telah diberi bobot beserta 

biasnya, dengan persamaan :





n

i
ijijj VXVinZ

1
0_   …………………………….….......(2.5)   

Untuk menghitung nilai sinyal output dari unit hidden, digunakan 

fungsi aktivasi yang sudah dipilih, dengan persamaan :

)_( jj inZfZ    ………………………..……………..........(2.6)
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Kemudian sinyal output dari unit hidden dikirim ke setiap unit 

output.

Langkah 5 : Masing-masing unit output ),...,2,1,( mkYk  merupakan penjumlahan 

sinyal-sinyal input yang telah diberi bobot beserta biasnya, dengan 

persamaan :





p

j
jkjkk WZWinY

1
0_ …........……..………………........ (2.7) 

Untuk menghitung nilai sinyal output dari unit output, digunakan 

fungsi aktivasi yang sudah dipilih, dengan persamaan :

)_( kk inYfY    ………….……………….........….…….....(2.8)

Propagasi error ( backpropagation of error )

Langkah 6 : Masing-masing unit output ),...,2,1,( mkYk  menerima suatu 

target pattern ( output yang diinginkan  ) sesuai dengan input 

training pattern untuk menghitung besar error antara target dengan 

output, dengan persamaan :

)_(')( kkkk inYfYt    …………….………………........ (2.9)

Seperti input training data, output training data )( kt juga melalui 

penyekalaan sesuai dengan fungsi aktivasi yang digunakan. Faktor 

k berfungsi untuk menghitung koreksi error )( jkW yang akan 

dipakai dalam pembaharuan nilai jkW .
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jkjk ZW  …………………….………………............(2.10)

Koreksi bias )( 0kW yang akan dipakai dalam pembaharuan nilai 

kW0 , juga dihitung.

kkW  0 .........................................................................(2.11)

Faktor k kemudian dikirim ke layer pada langkah 7.

Langkah 7 : Input delta ( dari layer pada langkah 6 ) yang diberi bobot, 

dijumlahkan pada masing-masing unit hidden ),...,2,1,( pjZ j  .





m

k
jkkj Win

1

_    …………………...……..….……...... (2.12)

Agar dapat menghasilkan faktor koreksi error j , hasil dari 

persamaan  ( 2 – 8 ) dikalikan dengan turunan fungsi aktivasi 

yang digunakan.

)_(')_( jjj inZfin    ……………………….............. (2.13)

faktor j digunakan menghitung koreksi error )( ijV yang akan 

dipakai pada pembaharuan nilai ijV , dengan :

ijij XV    ……………………………..……….......... (2.14)

Koreksi bias )( 0 jV yang akan dipakai pada pembaharuan jV0 , 

juga dihitung, dengan : 

jjV  0   …………………………………………........(2.15)
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Pembaharuan bobot ( adjustment ) dan bias.

Langkah 8 : Masing-masing unit output ),...,2,1,( mkYk  akan dipakai pada 

pembaharuan nilai bias dan bobot dari setiap unit hidden

).,...,1,0( pj 

jkjkjk WlamaWbaruW  )()( …………………….......... (2.16)

Masing-masing unit hidden ),...,2,1,( pjZ j  juga akan dipakai 

pada pembaharuan nilai bias dan bobot dari setiap unit input

),...,1,0( ni  .

ijijij VlamaVbaruV  )()(   ……………………….......... (2.17)

Langkah 9 : Pemeriksaan stop condition.

Bila stop condition dapat dipenuhi, pelatihan jaringan syaraf dapat dihentikan. 

2.5 Citra Digital 

Menurut arti secara harfiah, citra (image) adalah gambar pada bidang dua 

dimensi. Ditinjau dari sudut pandang matematis, citra merupakan fungsi menerus 

(continue) dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Sumber cahaya 

menerangi objek, objek memantulkan kembali sebagian dari berkas cahaya. 

Pantulan cahaya ini ditangkap oleh alat-alat optik, seperti mata pada manusia, 

kamera, pemindai (scanner), dan lain-lain sehingga bayangan objek dalam bentuk 

citra dapat terekam. Menurut Sutoyo (2009) citra sebagai output dari suatu sistem 

perekaman data dapat bersifat: 
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a.  Optik, berupa foto.

b.  Analog berupa sinyal video, seperti gambar pada monitor televisi.

c.  Digital yang dapat langsung di simpan pada suatu pita magnetic. 

Menurut Munir (2006) citra adalah suatu representasi, kemiripan, atau 

imitasi dari suatu objek atau benda. Citra dapat dikatakan sebagai citra digital jika 

citra tersebut disimpan dalam format digital (dalam bentuk file). Hanya citra 

digital yang dapat  diolah menggunakan komputer. Jenis citra lain jika akan diolah 

dengan komputer harus diubah dulu menjadi citra digital. Citra digital merupakan 

suatu fungsi intensitas cahaya f(x,y), dimana harga x dan y merupakan koordinat 

spasial dan harga fungsi tersebut. Citra digital biasanya berbentuk persegi 

panjang, secara visualisasi dimensi ukurannya dinyatakan sebagai lebar x tinggi. 

Ukurannya dinyatakan dalam titik atau piksel (pixel = picture element) dan dapat 

pula dinyatakan dalam satuan panjang (mm atau inci = inch).  

Setiap titik (pixel) pada citra warna mewakili warna yang merupakan 

kombinasi dari tiga warna dasar yaitu merah hijau biru atau citra RGB (Red Green 

Blue). Setiap warna dasar mempunyai intensitas sendiri dengan nilai maksimum 

256 (8 bit), dimana :

1. Red adalah warna minimal putih, warna maksimal merah nilai 

intensitas maksimum 256 (8 bit).

2. Green adalah warna minimal putih, warna maksimal hijau nilai 

intensitas maksimum 256 (8 bit).
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3. Blue adalah warna minimal putih, warna maksimal biru nilai 

intensitas maksimum 256 (8 bit).

Citra digital  dinyatakan dengan matriks  berukuran N x M ( N menyatakan 

baris atau tinggi, M menyatakan kolom atau lebar) seperti yang diperlihatkan pada 

Gambar 2.18.

Gambar 2.18 Matriks Citra Digital N x M (Siang, 2009)

Keterangan: 

N  = jumlah baris, 0 ≤ y ≤ N  – 1  

M  = jumlah kolom, 0 ≤ x ≤ M  – 1  

L  = maksimal warna intensitas (derajat keabuan/gray level), 0 ≤ f(x,y) ≤ L – 1

(Hestiningsih, 2009).

2.5.1 Grayscale Citra

Citra yang ditampilkan dari citra jenis ini terdiri atas warna abu-abu, 

bervariasi pada warna hitam pada bagian yang intensitas terlemah dan warna putih 

pada intensitas terkuat. Hasil citra grayscale berbeda dengan citra ”hitam-putih”, 

dimana pada konteks komputer, citra hitam putih  hanya terdiri atas 2 warna saja 

yaitu ”hitam” dan ”putih” saja. Pada citra grayscale warna bervariasi antara hitam 

dan putih, tetapi variasi warna diantaranya sangat banyak. Hasil grayscale 
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seringkali merupakan perhitungan dari intensitas cahaya pada setiap  pixel pada 

spektrum elektromagnetik single band (Sutoyo dkk, 2009). Gambar tampilan hasil 

grayscale jantung disajikan pada Gambar 2.19.

  

Gambar 2.19 Hasil proses grayscale jantung (Mattu et al, 2003)

Hasil grayscale disimpan dalam format 8 bit untuk setiap sample pixel, 

yang memungkinkan sebanyak 256 intensitas. Format ini sangat membantu dalam 

pemrograman karena manipulasi bit yang tidak terlalu banyak. Untuk mengubah 

citra berwarna yang mempunyai nilai matrik masing-masing R, G dan B menjadi 

citra abu-abu (gray) dengan nilai X, maka konversi dapat dilakukan dengan 

mengambil rata-rata dari nilai R, G dan B. 

3

BGR
X


 ............................................................................(2.18)

Pada penelitian ini proses grayscale digunakan untuk mengubah citra 

grafik sinyal ECG berwarna menjadi citra gray (hitam-putih) yaitu dengan cara 

menghitung rata-rata nilai RGB (red, green, blue).

2.5.2  Koreksi Gamma (Gamma Corection)

Koreksi gamma merupakan proses perbaikan brightness (kecerahan) suatu 

citra. Bentuk umum dari transformasi gamma adalah 
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1

' UU  ......................................................................................(2.19)

Dengan U’ dan U berturut adalah citra setelah dan sebelum mengalami 

koreksi gamma, sedangkan γ adalah faktor koreksi gamma, dengan kisaran nilai 0 

< γ <1. Bila gamma sama dengan satu, maka pemetaanya linear. Jika gamma 

kurang dari 1, pemetaannya cenderung menuju nilai keluaran yang lebih tinggi 

(terang). Jika gamma lebih besar dari pada 1, pemetaannya cenderung menuju 

nilai keluaran yang lebih rendah (lebih gelap) (Darma putra, 2010). Gambar 

tampilan hasil koreksi gamma jantung disajikan pada Gambar 2.20.

             

(a) γ <1 (b) γ =1 (c) γ >1

Gambar 2.20 Hasil proses Gamma Corection jantung dengan beberapa variasi 

nilai γ (Mattu et al, 2003)

Pada penelitian ini proses gamma correction digunakan untuk 

meningkatkan kecerahan (brightness) citra grafik sinyal ECG hasil proses 

graysacle.

2.5.3 Segmentasi Citra

Segmentasi citra bertujuan  memisahkan wilayah (region) objek dengan  

wilayah latar belakang agar objek di dalam citra mudah dianalisis dalam rangka 

mengenali objek.  
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Pengambangan citra (image thresholding) merupakan metode yang paling 

sederhana untuk melakukan segementasi. Operasi pengambangan membagi citra 

menjadi dua wilayah, yaitu wilayah objek dan  wilayah latar belakang. Wilayah 

objek diset berwarna putih sedangkan sisanya diset berwarna hitam (atau 

sebaliknya). Thresholding citra dilakukan dengan mempertegas citra dengan cara 

mengubah citra hasil yang memiliki derajat keabuan 255 (8 bit), menjadi hanya 

dua buah yaitu hitam dan putih. Hal yang perlu diperhatikan pada proses 

threshold adalah memilih sebuah nilai  threshold (T) dimana piksel yang bernilai 

dibawah nilai threshold akan diset menjadi hitam dan piksel yang bernilai diatas 

nilai threshold akan diset menjadi putih. Umumnya nilai T dihitung dengan 

menggunakan persamaan (Sutoyo dkk, 2009) :

2

minffmaks
T


 .......................................................................(2.20)

Dimana fmaks adalah nilai intensitas maksimum pada citra dan fmin adalah nilai 

intensitas minimum pada citra. Jika f(x,y) adalah nilai intensitas pixel pada posisi 

(x,y) maka pixel tersebut diganti putih atau hitam tergantung kondisi berikut.

f(x,y) = 255, jika f(x,y) ≥ T.............................................................(2.21)

f(x,y) = 0, jika f(x,y) < T ...............................................................(2.22)

Metode lain dalam menentukan nilai threshold adalah dengan pemeriksaan 

visual histogram citra. Histogram adalah suatu grafik yang menunjukkan berapa 

besar jumlah piksel dari citra memiliki suatu tingkat keabuan tertentu (Ibrahim 

dkk, 2007). Contoh histogram dari sebuah citra jantung disajikan pada Gambar 

2.21. 
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(a) Citra jantung (b) Histogram

Gambar 2.21 Citra jantung dan tampilan histogramnya (Ibrahim dkk, 2007)

Tinggi dari histogram pada titik tertentu menunjukkan jumlah piksel atau 

daerah dari citra yang mempunyai tingkat keabuan tertentu. Histogram juga 

menunjukkan banyak hal tentang kecerahan (brightness) dan kontras dari suatu 

citra (Putra, 2010). Hasil dari proses threshold adalah berupa citra biner, citra 

biner adalah citra dimana piksel-pikselnya hanya memiliki dua buah nilai 

intensitas yaitu bernilai 0 dan 1 dimana 0 menyatakan warna latar belakang 

(background) dan 1 menyatakan objek (foreground) atau dalam bentuk angka 0 

untuk warna hitam dan angka 255 untuk warna putih (Putra, 2010). Gambar citra 

biner hasil proses threshold disajikan pada Gambar 2.22.

  

(a) Citra asli (b) Hasil threshold

Gambar 2.22 Hasil proses threshold (Mattu et al, 2003)
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Pada penelitian ini proses segmentasi digunakan untuk mengubah citra 

sinyal ECG hasil proses gamma correction menjadi citra biner, dimana membagi 

citra menjadi 2 wilayah yakni wilayah (region) objek dengan  wilayah latar 

belakang.

2. 5.4 Morfologi Citra

Morfologi citra merupakan suatu operasi pemrosesan citra yang mengolah citra 

berdasarkan bentuknya. Operasi morfologi mengaplikasikan suatu structuring 

element terhadap suatu citra masukkan, membentuk suatu citra keluaran dengan

ukuran yang sama dengan citra masukkan. Structuring element (strel) merupakan 

salah satu unsur utama, strel digunakan sebagai cetakan untuk citra masukkan. 

Strel merupakan suatu matriks yang hanya berisi dua nilai yaitu 1 atau 0 yang 

disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu formasi dan ukuran, piksel 

dengan nilai 1 pada strel biasa disebut dengan neighborhood. Strel dua dimensi 

memiliki ukuran yang biasanya jauh lebih kecil dibanding dengan citra yang 

diolah. Piksel pada bagian tengah dari strel biasa disebut dengan origin, origin

mengidentifikasi piksel yang menjadi inti perhatian (Nugroho, 2011). Gambar 

contoh structuring element (strel) disajikan pada Gambar 2.23.

Gambar 2.23 Contoh Structuring element (strel) (Nugroho, 2011)
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Pada operasi morfologi, nilai dari tiap piksel pada citra keluaran 

didasarkan pada perbandingan dari piksel pada citra masukkan dengan piksel di 

sekitarnya. Dengan menentukan ukuran dan bentuk dari neighborhood, kita dapat 

membangun suatu operasi morfologi yang sensitif terhadap suatu bentuk

spesifik di citra masukkan. Jumlah piksel yang ditambahkan atau dihilangkan 

tergantung dari ukuran dan bentuk dari strel yang digunakan untuk memproses 

citra. Morfologi citra dilakukan pada citra dua dimensi dengan set piksel tersebut 

berada pada himpunan dua dimensi Z2 (Nugroho, 2011). Operasi morfoologis yang 

paling dasar adalah operasi dilasi dan erosi. Pada penelitian ini pada proses dilasi 

dan erosi digunakan strel jenis bujur sangkar. Gambar representasi biner strel

jenis bujur sangkar disajikan pada Gambar 2.24.

Gambar 2.24 Representasi biner strel jenis bujur sangkar (Nugroho, 2011).

2. 5. 4. 1 Operasi Dilasi

Operasi dilasi adalah menambahkan piksel pada boundaries dari suatu 

objek dari suatu citra. Pada dilasi, setiap background piksel yang menyentuh 

objek piksel dirubah menjadi objek piksel, hal tersebut membuat objek menjadi 

terlihat lebih gemuk (Nugroho, 2011). Operasi pada dilasi dilakukan dengan cara 

berikut, A dan B merupakan set pada Z2 dan Ø menyatakan suatu set yang kosong, 

dilasi dari A oleh B dinyatakan dengan

1 0 1

0 1 0

1 0 1
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BA ......................................................................................(2.23)

Didefinisikan sebagai,

  zBzBA )(|{ .................................................. (2.24)

Persamaan 2.24 didasarkana pada refleksi B terhadap origin, dan penggeseran 

refleksi oleh vektor z maka proses dilasi terdiri dari proses mencari refleksi dari B

pada origin dan mengeser refleksi tersebut oleh vektor z. Dilasi A oleh B

himpunan adalah himpunan semua displacement z, sebagai mana B dan A overlap 

oleh paling sedikit satu elemen (Muhammad Rifki Nugroho, 2011). Berdasarkan pada 

interpretasi tersebut, persamaan 2.24 dapat ditulis ulang menjadi.

}|{  zzBA .....................................................(2.25)

Himpunan B adalah sterl, sedangkan A himpunnan (obyek citra) yang terdilatasi.

Gambaran dari proses dilasi disajikan pada Gambar 2.25.

(a) Citra asli     (b) Hasil dilasi

Gambar 2.25 Hasil proses dilasi (Nugroho, 2011)

Pada Gambar 2.23 dapat dilihat hasil dari proses dilasi membuat citra biner 

menjadi semakin tebal dari citra sebelumnya. Pada penelitian ini proses dilasi 

bertujuan untuk memperbaiki hasil citra biner dari proses segmentasi yakni 
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dengan “penumbuhan” atau “penebalan” dalam citra biner tersebut (Prasetyo, 

2011).

2. 5. 4. 2  Operasi Erosi

Operasi erosi sama seperti pada dilasi, dilakukan secara biner. Erosi akan 

menghasilkan objek pada citra menjadi lebih tipis atau terkikis. Pada morfologi 

biner sebuah citra dilihat sebagai sebuah subset dari sebuah bidang Euclidean Z2

untuk citra dua dimensi. Dasar dari morfologi biner adalah dengan memindai 

suatu citra dengan suatu bentuk yang sudah didefinisikan sebelumnya, bentuk

tersebut adalah strel. Untuk membuat operasi erosi, kita tentukan E  adalah suatu 

bidang Euclidean atau sebuah grid integer, dan A adalah suatu citra biner dalam 

himpunan E (Nugroho, 2011). Erosi dari suatu citra biner A dengan sebuah strel B

didefinisikan pada persamaan 2.26.

}|{ ABzBA z  ................................................................ (2.26)

Dimana Bz adalah translasi dari B oleh vektor z. Ketika strel B memiliki origin

yang terletak di origin dari E, maka erosi dari A oleh B dapat diartikan sebagai 

lokus dari titik yang dicapai oleh origin dari B ketika B berada dalam A, B disini 

adalah sterl. Erosi dari A oleh B dapat juga diekspresikan dengan persamaan 2.14.


Bb

bBA


 .............................................................................. (2.27)

Gambaran dari proses erosi dapat dilihat pada Gambar 2.26 .
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(a) Citra asli (b) Hasil erosi

Gambar 2.26 Hasil proses erosi (Nugroho, 2011)

Pada Gambar 2.24 dapat dilihat citra hasil erosi, obyek citra biner semakin 

mengecil atau menipis dan juga  hasil citra semakin halus tampilannya. Pada 

penelitian ini proses erosi ini bertujuan memperbaiki obyek citra biner sinyal ECG 

hasil proses dilasi. Proses erosi dapat dianggap sebagai operasi morphological 

filtering dimana detail citra yang lebih kecil dari strel akan difilter (dihilangkan) 

dari citra (Prasetyo, 2011).

2.5.5  Ekstraksi Fitur

Ekstraksi fitur merupakan proses mengambil ciri-ciri yang terdapat pada 

objek di dalam citra. Fitur adalah karakteristik unik dari suatu objek (Putra, 

2010). Ada beberapa fitur yang bisa diambil dari sebuah citra yaitu fitur warna, 

tekstur dan bentuk (Kebapci et al, 2007).

A. Ektraksi Fitur Warna

Pada ektraksi fitur warna, ciri pembeda adalah warna. Biasanya ektraksi 

fitur ini digunakan pada  citra berwarna yang memiliki komposisi warna RGB 

(Red, Green, Blue).
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B. Ekstraksi Fitur Tekstur

Fitur yang kedua adalah fitur tekstur. Fitur pembeda adalah tekstur yang 

mana merupakan hal penting yang paling menentukan dalam mendefinisikan 

karakteristik pada citra. Salah satu teknik statistik yang terkenal untuk ekstraksi 

fitur adalah matrix gray level co-occurrence. Metode tersebut dilakukan dengan 

pemindaian untuk mencari jejak derajat keabuan setiap dua buah piksel yang 

dipisahkan dengan jarak dan sudut yang tetap. Biasanya yang digunakan 4 sudut 

yaitu (0o, 45o, 90o,  dan 135o).

C. Ektraksi Fitur Bentuk

Fitur yang ketiga adalah fitur bentuk. Bentuk dari suatu obyek adalah 

karakter konfigurasi permukaan yang diwakili oleh garis dan kontur. Pada 

pengolahan citra, bentuk adalah citra biner yang terdiri dari dari kontur atau garis 

obyek, diperoleh setelah proses segmentasi (Nahari, 2010). Fitur bentuk 

dikategorikan tergantung dari teknik yang digunakan. Kategori tersebut adalah 

berdasarkan batas (boundary-based) dan berdasarkan daerah (region-based).

Teknik berdasarkan batas (boundary-based) menggambarkan bentuk daerah 

dengan menggunakan karakteristik eksternal, contohnya adalah piksel sepanjang 

batas obyek. Teknik berdasarkan daerah (region-based) menggambarkan bentuk 

wilayah dengan menggunakan karakteristik internal, contohnya adalah piksel 

yang berada dalam suatu wilayah. Pada Gambar 2.27 merupakan contoh fitur 

bentuk pada citra payudara.
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(a)            (b)               (c)                                 (d)

(e)
Gambar 2.27 Fitur bentuk pada citra payudara (a) area pada citra 

(b) area pada payudara (c) perimater pada citra (d) perimater pada payudara
(e) euler number pada citra (Nahari, 2010)

Pada gambar 2.27 merupakan fitur bentuk yang biasa digunakan antara lain :

1. Wilayah (Area) adalah jumlah piksel dalam wilayah digambarkan oleh 

bentuk (foreground).  

2. Lingkar (perimeter) adalah jumlah dari piksel yang berada pada batas dari 

bentuk. Perimeter didapatkan dari hasil deteksi tepi.  

3. Kekompakan (Compactness).

4. Euler number atau faktor E adalah perbedaan antara jumlah dari connected 

component C dan jumlah lubang H pada citra.   

Dalam penelitian ini ekstraksi fitur yang digunakan adalah ekstraksi fitur 

bentuk, dimana fitur bentuknya adalah citra biner yang terdiri dari dari kontur atau 

garis obyek (Nahari, 2010), sehingga nantinya dengan ekstraksi fitur bentuk bisa 

didapatkan koordinat grafik potensial dari citra sinyal ECG. 
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