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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Rancang bangun perangkat lunak ini dilaksanakan di Laboratorium 

Komputer dan Laboratorium Teknobiomedis , Departemen Fisika, Fakultas Sains 

dan Teknologi, Universitas Airlangga mulai bulan Februari 2011 sampai Juli

2012, sedangkan pengambilan data sinyal ECG dilakukan di Siloam Hospitals 

Surabaya.

3.2 Peralatan dan Bahan Penelitian

Pada penelitian ini dibutuhkan peralatan dan bahan yang menunjang dalam 

perancangan software yaitu

1. Data grafik sinyal ECG yang meliputi 66 data training dan 23 data

testing, masing-masing data terdiri dari data jantung normal, ischemia

dan abnormal variasi jantung.

2. Matlab

3. Windows 7

4. Laptop 

5. Scanner jenis flatbed dengan spesifikasi resolusi optik 2400 x 4800 dpi, 

sumber cahaya 3 warna LED dengan ukuran maksimum dokumen 

A4/LTR (216 x 297 mm).

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Deteksi Sinyal ECG Irama Myocardial Ischemia 
dengan Jaringan Saraf Tiruan

Muchammad Taufiq Bachrowi



48

3.3 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian “Deteksi Sinyal ECG Irama Myocardial Ischemia

Dengan Jaringan Saraf Tiruan” dilaksanakan dalam beberapa tahap 

pelaksanaan. Adapun tahapan-tahapan tersebut disajikan pada Gambar 3.1 :

Gambar 3.1 Diagram Alir Prosedur Penelitian

Persiapan data 

Pelatihan pada model jaringan saraf tiruan 
backpropagation

Pengolahan citra sinyal ECG

Testing model jaringan saraf tiruan 
backpropagation

Hasil klasifikasi

Mulai

Rancangan antarmuka (interface) program

Selesai
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3.3.1 Perancangan Antarmuka (Interface) Program

Salah satu aspek penting dalam pembelajaran dalam pembuatan perangkat 

lunak adalah perancangan antar muka, karena perancangan antar muka yang baik 

berbanding lurus dengan tingkat user friendly sebuah perangkat lunak. Artinya 

sistem dirancang sedemikian rupa agar pemakai dapat beradaptasi dengan mudah 

dalam pemakaian perangkat lunak tersebut.

Para pemakai perangkat lunak cenderung menyukai tampilan grafis karena 

lebih mudah dimengerti. Agar tampilan grafis dari perangkat lunak tersebut sesuai 

dengan yang diharapkan, maka dibuat perancangan antar muka sebuah perangkat 

lunak. Perancangan antar muka dalam tugas akhir ini adalah perancangan form 

cover perangkat lunak, perancangan form traininng perangkat lunak dan 

perancangan form testing perangkat lunak. Perancangan antar muka dalam 

penelitian ini dibuat menggunakan GUI Matlab.

3.3.1.1   Perancangan Form Cover Perangkat Lunak

Perancangan antar muka form halaman judul perangkat lunak digambarkan 

pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Rancangan antar muka form cover perangkat lunak

Header perangkat lunak
Tab Home Tab Training Tab Testing

Judul Perangkat Lunak

Identitas Perancang Perangkat Lunak

Identitas Institusi Perancang Perangkat Lunak

Gambar
Anatomi Jantung
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Header perangkat lunak
File Proses

3.3.1.2   Perancangan Form Traininng Jaringan Saraf Tiruan

Perancangan antar muka form pelatihan jaringan saraf tiruan digambarkan 

pada Gambar 3.3

Gambar 3.3 Rancangan antar muka form training jaringan saraf tiruan

Pada form pelatihan jaringan saraf tiruan pengguna dapat memasukkan 

nilai untuk jumlah hidden layer dan epoch. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan 

hasil ouput yang maksimal. Hasil ouput ditampilkan pada tabel bobot akhir baru 

dan bias baru dimana nanti berupa nilai bobot akhir baru untuk input dan hidden, 

serta nilai bias baru dari input dan hidden.

3.3.1.3   Perancangan Form Testing Jaringan Saraf Tiruan

Perancangan antar muka form pengujian jaringan saraf tiruan digambarkan 

pada Gambar 3.4

Input jumlah hidden

Input epoch

Output Akurasi

Tabel bobot akhir baru 
(input)

Tabel bobot akhir baru 

Tabel bias baru 
(input)

Tabel bias baru 
(hidden)
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Gambar 3.4 Rancangan antar muka form testing jaringan saraf tiruan

Pada form testing jaringan saraf tiruan pengguna diminta untuk 

memasukkan citra sinyal ECG telah dipotong. Pengguna dapat mengetahui proses 

pengolahan citra digital yang dilakukan perangkat lunak ini yaitu hasil dari proses 

grayscale, proses gamma corection, proses segmentasi, proses morfologi 

(meliputi proses dilasi dan erosi), dan proses ekstrasi fitur dengan menekan 

tombol proses kemudian tekan olahcitra. Bila tombol deteksi ischemia pada menu 

proses ditekan maka hasil deteksi kelainan jantung dari data yang diujikan akan 

muncul pada hasil deteksi kelainan.

3.3.2 Persiapan Data

Persiapan data yakni melakukan pemotongan citra digital sinyal ECG pada 

lead III. Penggunaan lead III dikarenakan menurut referensi dari dokter kelainan 

Header perangkat lunak
Files Proses

Citra ECG 
Asli

Tanggal File

Hasil Gamma 
Corection

Hasil 
Grayscale

Hasil Deteksi Kelainan 

Nama File

Hasil Ekstraksi Fitur

Hasil 
segmentasi

Hasil
Dilasi

Hasil 
Erosi
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Masukan citra hasil cropping

myocardial ischemia muncul pada lead III, sedangkan lebar dari lead III sebesar 

157 pixel. Oleh karena itu, pada penelitian ini digunakan ukuran citra dengan 

lebar 157 pixel dan tinggi sesuai dengan puncak gelombang Q pada sinyal ECG.  

Data citra terdiri dari 2 macam data yakni training data dan testing data, masing-

masing data terdiri dari data jantung normal, ischemia dan abnormal variasi 

jantung.

3.3.3 Pengolahan Citra Sinyal ECG

Proses pengolahan citra ECG, dilakukan untuk memperoleh fitur citra. 

Masukan pengolahan citra adalah citra hasil pemotongan pada lead III. Langkah-

langkah pengolahan citra disajikan pada gambar 3.2 :

Gambar 3.5 Diagram Alir Pengolahan Citra

Secara detail diagram alir pengolahan citra diatas dari mulai dari preprocessing

data sampai mendapatkan hasil citra biner (input JST), dijelaskan sebagai berikut:

a. Proses Grayscale

Proses ini mengubah citra grafik sinyal ECG berwarna menjadi citra gray

(hitam-putih) yaitu dengan cara menghitung rata-rata nilai RGB (red, 

Preprosesing 

Morfologi

Segmentasi

Grayscale, Koreksi Gamma

Ekstraksi fitur

Proses Threshold

Proses Dilasi dan Erosi
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green, blue) dari setiap nilai pixel citra sinyal ECG berwarna sehingga 

didapatkan satu nilai pada setiap pixel, dengan kata lain nilai bagian 

Red=Green=Blue. Citra gray disini merupakan warna abu dengan 

berbagai tingkatan hitam mendekati putih dan memiliki tingkat 

kedalaman warna 8 bit (256 kombinasi warna keabuan) (Putra, 2010).

b. Koreksi Gamma (Gamma Corection)

Untuk meningkatkan kecerahan (brightness) citra grafik sinyal ECG hasil 

proses graysacle dilakukan proses gamma correction. Dengan 

mengakarkan setiap nilai pixel dari citra hasil proses grayscale dengan 

nilai gama (γ) yang telah ditentukan maka akan dihasilkan citra yang 

tingkat kecerahannya telah diperbaiki, dimana gama (γ) kisaran nilai 0 < 

γ < 1 (Putra, 2010).

c. Proses Segmentasi

Proses segmentasi membagi tampilan wilayah (region) objek dengan  

wilayah latar belakang menjadi beda dimana wilayah (region) objek

berwarna putih, sedangkan latar atau background warna hitam. Dalam 

proses ini dilakukan tresholding yakni menentukan nilai ambang 

(treshold) dengan metode histogram sehingga nilai pixel diatas treshold

diset 1 sedangkan nilai dibawah diset 0. Hasil proses tresholding 

merupakan citra biner (Putra, 2010).

d. Proses Dilasi

Proses ini memperbaiki hasil citra biner dari proses segmentasi yakni 

dengan “penumbuhan” atau “penebalan” dalam citra biner tersebut. Pada 
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proses ini sterl dijumlahkan dengan nilai pixel pada koordinat

bersesuaian dari bagian citra yang sedang diproses dan nilai pixel hasil 

adalah nilai maksimum dari masing-masing penjumlahan (Prasetyo, 

2011), dimana pada proses ini menggunakan strel jenis square (bujur 

sangkar).

e. Proses Erosi

Proses  ini mengecilkan atau menipiskan obyek citra biner hasil proses 

dilasi, berbeda dengan dilasi yang melakukan penumbuhan/penebalan. 

Proses erosi dapat dianggap sebagai operasi morphological filtering

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

dari citra (Prasetyo, 2011). Dalam proses ini dilakukan membandingkan 

setiap pixel citra masukan dengan nilai pusat sterl dengan cara 

melapiskan sterl dengan citra sehingga pusat sterl tepat dengan posisi 

pixel citra yang diproses. Jika semua pixel pada sterl tepat sama dengan 

semua nilai pixel obyek citra maka pixel input diset nilainya dengan 

nilai pixel obyek, bila tidak maka input pixel diberi nilai pixel 

background (Putra, 2010) dimana pada proses ini menggunakan strel

jenis square (bujur sangkar).

f. Ekstraksi fitur

Proses ekstraksi fitur merupakan proses untuk mendapatkan ordinat 

grafik potensial sinyal ECG yang akan menjadi masukan dalam JST. 

Dimana dalam proses ini diterapkan aturan dalam menentukan ordinat 

grafik potensial sinyal ECG yakni menentukan garis isoelektrik yang 
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merupakan garis rekaman mendatar sebagai titik acuan (nilai nol) 

defleksi yang arahnya ke atas bemilai positif  dan defleksi ke bawah 

bernilai negatif (Endarko, 2006).

3.3.4 Pelatihan Pada Model Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation

Dalam pelatihan pada model jaringan saraf tiruan backpropagation, 

dilakukan pembelajaran pola dari 66 database sinyal ECG pada software jaringan 

saraf tiruan backpropagation, flowchart proses training data disajikan pada 

Gambar 3.6.  

Gambar 3.6 Flowchart Algoritma training data
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Flowchart algoritma training data pada Gambar 3.6 menggunakan metode 

backpropagation dimana langkah-langkah sebagai berikut :

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

acak.

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.

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. 

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

penjumlahan sinyal-sinyal input yang telah diberi bobot beserta 

biasnya, dengan menggunakan persamaan 2.5 pada bab II.

Kemudian hasilnya dimasukkan pada persamaan 2.6 untuk 

menghitung nilai sinyal output dari unit hidden, dimana digunakan 

fungsi aktivasi yang sudah dipilih. 

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. Untuk 
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menghitung nilai sinyal output dari unit output, digunakan fungsi 

aktivasi yang sudah dipilih.

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 2.9. Seperti input training data, output

training data )( kt juga melalui penyekalaan sesuai dengan fungsi 

aktivasi yang digunakan. Faktor koreksi error (δk) berfungsi untuk 

menghitung koreksi error )( jkW yang akan dipakai dalam 

pembaharuan nilai jkW dengan persamaan 2.10. Koreksi bias 

)( 0kW yang akan dipakai dalam pembaharuan nilai kW0 , juga 

dihitung dengan persamaan 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 

.Agar dapat menghasilkan faktor koreksi error j , hasil dari 

persamaan (2–8) dikalikan dengan turunan fungsi aktivasi yang 

digunakan. Faktor j digunakan menghitung koreksi error )( ijV
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yang akan dipakai pada pembaharuan nilai ijV , dengan persamaan 

2.14. Koreksi bias )( 0 jV yang akan dipakai pada pembaharuan 

jV0 , juga dihitung, dengan persamaan 2.15.

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

(j=0,1,....,p) yang dihitung dengan menggunakan persamaan 

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  yang dihitung dengan menggunakan 

persamaan 2.17.

Langkah 9 : Pemeriksaan stop condition.

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

3.3.5   Testing Model Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation

Proses testing data menggunakan nilai bobot dan bias dari hasil proses 

training data sehingga menghasilkan hasil klasifikasi software jaringan saraf 

tiruan backpropagation nantinya. Proses pengujian ini dilakukan pada 23 data 

sinyal ECG dibandingkan dengan nilai target, flowchart proses testing data

disajikan pada Gambar 3.7.  
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Gambar 3.7 Flowchart algoritma testing data

3.4 Analisis Data 

Analisis jaringan saraf tiruan untuk mengenali pola ECG dilakukan 

berdasarkan tolak ukur performansi akurasi dan kecepatan. Performansi akurasi 

diperoleh dari perbandingan antara hasil pengenalan pola ECG dari dokter ahli 

penyakit jantung dengan hasil proses pembelajaran pola ECG dari perangkat 

lunak. Untuk memperoleh sistem yang memiliki tingkat akurasi tinggi ditentukan 

pula oleh pemilihan arsitektur jaringan dan parameter pelatihan jaringan yang 

tepat. Oleh karena itu, dilakukan analisis terhadap beberapa arsitektur jaringan 

maupun parameter jaringan. 

Input  Parameter

Inisialisasi bias dan bobot hasil training data

Input set testing

Start

End

Proses Umpan Maju
(Feedforward)





n

i
ijijj VXVinZ

1
0_
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Pada training data akan dilakukan variasi banyaknya hidden layer

sehingga nantinya didapatkan nilai MSE (means sequare error) yang konstan

(konvergen) dan akurasi yang maksimal. Untuk testing data, dilakukan 

pembandingan antara data hasil diagnosa medis (dokter) dengan hasil klasifikasi 

dari perangkat lunak (Febrianty dkk, 2007).

Keakuratan jaringan saraf tiruan backpropagation berdasar 2 hal utama, 

yaitu keakuratan sistem yang dituntut mampu mengenali pola yang telah diajarkan 

maupun pola mirip dan keakuratan data saat pembelajaran awal pola yang 

dikenalkan (Sudjadi, 2003). Penghitungan akurasi :


 


datajumlah total

id tidak valdatajumlah  validdatajumlah 
akurasi x 100 % .............(3.1)
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