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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Jantung 

Jantung adalah salah satu organ tubuh yang penting. Jantung berfungsi 

untuk memompa darah agar dapat disalurkan ke seluruh badan dan kembali 

kembali ke jantung. Jantung terdiri dari serambi yang berada di bagian atas dan 

bilik yang berada di bagian bawah. Otot jantung memompa darah dari satu 

ruangan ke ruangan lain. Katup antar ruangan akan membuka saat darah dipompa, 

dan akan langsung menutup agar darah tidak mengalir kembali (Wibowo, 2016). 

 

2.1.1 Prinsip Kerja Jantung 

 Keadaan jantung menguncup menandakan jantung sedang memompa 

darah (kontraksi), sedangkan saat mengembang menandakan jantung sedang tidak 

memompa (relaksasi).  

 

Gambar 2.1 Anatomi Jantung (Wibowo, 2016). 
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 Dari gambar 2.1 di atas dapat dilihat cara kerja jantung  sebagai berikut : 

a. Jika kedua serambi mengembang, maka darah dari pembuluh balik akan 

masuk ke serembi 

b. Jika kedua serambi menguncup dan bilik mengembang, maka darah dari 

serambi masuk ke bilik. 

c. Jika kedua bilik menguncup, maka darah keluar dari bilik menuju ke 

pembuluh aorta 

 

2.1.2 Karakter Jantung Normal 

 Untuk mengetahui normal tindaknya jantung maka ada beberapa 

karakteristik yang dapat dilihat seperti : 

1. Koefisien maksimum rata-rata sebesar 6753,489 (Wibowo, 2016) 

2. Energi maksimum rata-rata sebesar 58322836,81 (Wibowo, 2016) 

3. Jarak normal untuk interval R-R pada sinyal EKG adalah 0,6 s sampai 1 s 

(Wibowo, 2016) 

 

2.1.3 Interval R – R Sinyal EKG Atrial Arrhythmia 

 Atrial Arrhythmia adalah suatu gangguan listrik jantung dimana impuls 

listrik yang mengkoordinasikan denyut jantung seseorang tidak berfungsi dengan 

baik. Hal ini dapat menyebabkan denyut jantung menjadi lebih cepat, lebih lambat 

dan juga detak jantung tidak teratur (Rampengan, 2014). 
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Tabel 2.1 Range Interval R – R Tidak Normal (Rampengan, 2014) 

Jenis ketidak normalan Range interval R – R 

Sinus Tachycardia 0,3 s sampai 0,6 s 

Other Atrial Tachycardia 0,24 s sampai 0,6 s 

Atrial Flutter 0,17 s sampai 0,24 s 

Atrial Fibrillation 0,1 s sampai 0,17 s 

 

2.2 Elektrokardiograf (EKG) 

 Elektrokardiograf (EKG) adalah alat bantu yang digunakan untuk 

mendeteksi aktivitas listrik. Hasil yang dikeluarkan berupa grafik yang merekam 

perubahan potensial listrik jantung. Einthoven adalah orang yang mempelopori 

penggunaan EKG pada tahun 1903 dengan menggunakan Galvanometer. 

Galvometer adalah suatu instrumen yang sangat peka sekali dan dapat mencatat 

perbedaan kecil dari tegangan milivolt jantung (Sugiarto, 2016). 

 

Penampang Gelombang, Interval, dan Segmen pada EKG 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sinyal Jantung EKG Normal (Golrizkhatami, 2015) 
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 Dalam sinyal EKG memiliki banyak gunung dan lembah yang dapat 

digunakan untuk membantu dignosa jantung. Sinyal EKG yang normal dapat 

dilihat pada gambar 2.2. Dalam sinyal EKG memiliki gelombang, interval, dan 

segmen seperti :  

1. Gelombang P 

2. Interval PR 

3. Segmen PR 

4. Kompleks QRS 

5. Interval QRS 

6. Gelombang Q 

7. Gelombang R 

8. Gelombang S 

9. Gelombang T 

10. Gelombang U 

11. Gelombang QT 

12. Interval R-R 

13. Segmen ST 

 

A. Gelombang P 

 Gelombang awal hasil depolarisasi di kedua atrium biasanya disebut 

gelombang P. Normalnya kurang dari 0,12 s dan amplitudonya tidak lebih dari 0,3 

mV. 

 Gelombang P yang normal selalu defleksi positif (cembung ke atas) di 

semua sandapan dan selalu defleksi negatif (cekung ke bawah) di sandapan aVR. 
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Namun terkadang ada defleksi negatif di sandapan V1 dan hal ini merupakan 

sesuatu yang normal. 

 

B. Interval PR 

 Interval PR adalah selisih waktu awal kompleks QRS dengan waktu awal 

gelombang P. interval ini menggambarkan waktu yang diperlukan depolarisasi 

atrium sampai awal depolarisasi ventrikel atau waktu yang diperlukan impuls 

listrik dari nodus SA menuju serabut Purkinje dan normalnya 0,12 - 0,20 s. 

 

C. Kompleks QRS 

 Gelombang kedua setelah gelombang P biasa disebut kompleks QRS. 

Kompleks QRS terdiri dari gelombang Q-R dan/atau gelombang S. Gelombang 

QRS merupakan hasil depolarisasi yang terjadi di kedua ventrikel yang dapat 

derekam oleh mesin IKG. Normalnya lebar kompleks QRS adalah 0,06-0,12 s 

dengan amplitudo yang bervariasi tergantung pada sandapan. Kompleks QRS 

memiliki banyak macam. Macam-macam kompleks QRS dapat dilihat di gambar 

3 

 

Gambar 2.3 Macam-Macam Kompleks QRS 
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D. Interval QRS 

 Interval QRS menggambarkan durasi kompleks QRS normalnya berdurasi 

mulai 0,06 sampai 0,1 s. 

 

E. Gelombang Q 

 Gelombang Q merupakan gelombang defleksi negatif setelah gelombang 

P. Lebar dari gelombang Q tidak lebih dari 0,04 s dan dalamnya kurang dari 1/3 

tinggi gelombang R. 

 Jika Gelombang Q lebih lebar dibandingkan lebar normal dinamakan 

gelombang patogis. Gelombang Q patogis pada sandapan tertentu dapat 

menunjukan adanya infark atau nekrosis miokard. 

 

F. Gelombang R 

 Gelombang R merupakan gelombang defleksi positif setelah gelombang P 

atau setelah gelombang Q. Gelombang ini umumnya selalu positif di semua 

sandapan, kecuali aVR. Pada sandapan V1 dan V2 terkadang kecil bahkan tidak 

ada. Hal ini masih normal. 

 

G. Gelombang S 

 Gelombang ini merupakan gelombang defleksi negatif setelah gelombang 

R atau gelombang Q. Gelombang S berangsur-angsur menghilang pada sandapan 

V1-V6. Gelombang ini sering terlihat lebih dalam di sandapan V1 dan aVR. Hal 

ini normal. 

 



12 
 

 
 

H. Gelombang T 

 Gelombang T adalah hasil repolarisasi di kedua ventrikel. Normalnya 

positif dan inverted (terbalik) di aVR. 

 Gelombang T inverted selain di aVR menjadi indikasi adanya iskemik 

miokard. Gelombang T yang runcing di semua sandapan dapat menandakan 

adanya hiperkalemia, sedangkan gelombang T yang tinggi pada beberapa 

sandapan tertentu dapat menunjukan adanya hiper-akut T yang merupakan tanda 

awal sebelum infark miokard terjadi. 

 

I. Gelombang U 

 Gelombang U merupakan gelombang yang muncul setelah gelombang T 

dan sebelum gelombang P berikutnya. Adanya gelombang ini merupakan indikasi 

kelainan akibat hipokalemi. 

 

J.  Gelombang QT 

 Garis horizontal yang diawali gelombang Q sampai akhir gelombang T 

disebut interval QT. ventrikel dari awal terjadinya depolarisasi sampai akhir 

repolarisasi memerlukan interval ini. Panjang interval ini bervariasi bergantung 

pada frekuensi jantung (heart rate). Alat bantu untuk menghitung QTc 

(QTcorrection) secara akurat adalah monogram atau dengan formula sebagai 

berikut : 

 QTc = QT/(jarak R-R)1/2 

 Batas normal interval QT pada pria berkisar antara 0,42-0,44 s, 

sedangkan pada wanita berkisar antara 0,43-0,47 s. 
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K.  Interval R – R 

 Interval R-R adalah jarak pengukuran antara dua ketukan berturut-turut. 

Gelombang R adalah gelombang yang paling mencolok karena memiliki puncak 

tertinggi. Interval R-R biasanya akan sama dengan jarak P-P, atau jarak dua titik 

analog pada ketukan berturut-turut. Jika interval R-R konstan, tidak harus dua 

ketukan berturut-turut, dikatakan ritme yang teratur, jarak tidak menunjukan 

kenormal, kecepat, atau lambat, dalam ketukan teratur. Jarak normal interval ini 

adalah 0,6-1 s dan nadi normal sekitar 60-100 bpm (beat per minute). 

 

L.  Segmen ST 

 Garis horizontal setelah akhir QRS sampai awal gelombang T biasa 

disebut segmen ST. segmen ini adalah waktu depolarisasi ventrikel yang masih 

berlangsung sampai dimulainya awal repolarisasi ventrikel. Normalnya sejajar 

garis isoelekris. 

 Segmen ST yang naik di atas isoelektris disebut elevasi dan yang turun di 

bawah isoelektris disebut ST depresi. ST elevasi menunjukan adanya suatu infark 

miokard dan Stdepresi menunjukan adanya iske 

 

2.3   Continuous Wavelet Transform (CWT) 

 Agar dapat mengatasi masalah resolusi pada waktu singkat fourier 

transform digunakan pendekatan Continuous Wavelet Transform (CWT). 

Analisisnya dilakukan mirip dengan Short Term Fourier Transform (STFT) yang 

berarti sinyal dikalikan dengan fungsi function window mirip dengan STFT. 
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Transformasinya dihitung secara terpisah untuk beberapa segmen yang berbeda 

dari sinyal. Namun ada perbedaan utama antara STFT dengan CWT, yaitu : 

1. Fourier transform dari beberapa sinyal window tidak diambil. Karena titik 

puncaknya akan terlihat tidak sesuai, frekuensi yang negatif tidak dihitung. 

2. Lebar dari window berubah terhadap transformasi yang dihitung untuk setiap 

komponen spektral tunggal, salah satu karakteristik yang paling penting dari 

transformasi wavelet. 

Fungsi dari CWF dinyatakan dalam fungsi 2.1 dibawah 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑥𝑥
𝜓𝜓(𝜏𝜏, 𝑠𝑠) = 𝛹𝛹𝑥𝑥

𝜓𝜓 = 1
�|𝑠𝑠|

∫ 𝑥𝑥(𝑡𝑡)𝜓𝜓∗ �𝑡𝑡−𝜏𝜏
𝑠𝑠
� 𝑑𝑑𝑡𝑡 …………(2.1) 

Keterangan : 

CWT (T,S) = persamaan wavelet 

ᴪ = psi (fungsi transformasi) 

S = scala 

T = tau 

x = data 

* = konjugasi 

Perubahan sinyal terdiri dari dua variabel, yaitu tau dan s, translasi dan scale 

parameter. Psi(t) merupakan fungsi transformasi dan untuk memanggil mother 

wavelet. Disebut dengan mother wavelet karena dua sifat penting dari analisis 

wavelet. 

Istilah wavelet cara sebuah gelombang kecil. Kecilnya mengacu pada kondisi 

bahwa ini (window) fungsi yang panjangnya terbatas. Acuan gelombang untuk 

kondisi bahwa fungsi ini berosilasi. Mother mengartikan  itu bahwa fungsi  yang 

berbeda dari  bantuan yang digunakan dalam proses transformasi yang berasal 
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dari satu fungsi utama, atau mother wavelet. Dengan kata lain, mother wavelet 

adalah sebagai prototype dari pembangkit fungsi window yang lain. 

CWT dikembangkan sebagai metode untuk memperoleh informasi yang 

simultan, resolusi waktu dan frekuensi yang tinggi mengenai suatu sinyal. Feature 

extractor ini menggunakan suatu daerah windows. Ukuran dari windows sendiri 

berukuran variabel. Karena wavelet dapat membesar atau menjadi padat, fitur-

fitur yang berbeda dari sinyal akan diekstrak. Ketika wavelet yang sempit 

mengekstak komponen frekuensi tinggi, maka wavelet yang membentang 

mengambil komponen berfrekuensi rendah dari sinyal. 

CWT dihitung melalui konvolusi sinyal s(t) dengan sebuah window pada 

setiap waktu dengan setiap skala yang diinginkan. Modulasi window yang 

mempunyai skala fleksibel ini yang disebut dengan mother wavelet. 

 

2.4 Jaringan Syaraf Tiruan (JST) 

 JST adalah sistem pemrosesan informasi yang meniru cara kerja jaringan 

syaraf biologi. JST dibentuk sebagai generalisasi model matematika dari jaringan 

syaraf biologi, dengan asumsi bahwa : 

• Pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana (neuron). 

• Sinyal dikirim diantara neuron-neuron melalui penghubung-penghubung. 

• Penghubug antara neuron memiliki bobot yang akan memperkuat atau 

memperlemah sinyal. 

JST ditentukan oleh 3 hal yaitu pola penghubung antar neuron (arsitektur 

jaringan), metode menentukan bobot penghubung (training/learning), dan juga 

fungsi aktifasi. 
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2.5 Backpropagation 

 JST pertama kali ditemukan dengan hanya memiliki satu layer yang 

membuat perkembangan JST menjadi terhenti pada tahun 1970. Penemuan 

backpropagation membuat JST kembali dilirik. Hal ini dikarenakan 

backpropagation memiliki lebih dari satu layer. Terlebih setelah ditemukannya 

aplikasi yang dapat diselesaikan dengan backpropagation. Namun ada kelemahan 

dari banyaknya layer yang digunakan. Semakin banyak layer yang digunakan 

maka akan semakin banyak waktu yang digunakan untuk melatihnya. 

 Backpropagation melatih jaringan untuk mendapat keseimbangan antara 

kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama pelatihan serta 

kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar terhadap pola 

masukan yang serupa dengan pola yang dipakai selama pelatihan. 

 

2.5.1 Arsitektur Backpropagation 

 

Gambar 2.4 Struktur Backpropagation (Siang, 2005) 
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 Gambar 2.4 adalah arsitektur backpropagation dengan n buah masukan 

(ditambah sebuah bias), sebuah layer tersembunyi terdiri dari p unit (ditambah 

sebuah bias), serta m buah unit keluaran. 

Vji adalah bobot garis dari unit masukan Xi ke unit layer tersembunyi Zj. 

Wkj merupakan bobot garis unit masukan Xj ke unit keluaran Yk. 

 

2.5.2 Fungsi Aktivasi 

 Dalam backpropagation, fungsi yang sering digunakan adalah fungsi 

sigmoid biner yang memiliki range (0,1). Fungsi sigmoid biner dapat dilihat pada 

fungsi 2.2 dibawah. 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 1
1+𝑒𝑒−𝑥𝑥

…………(2.2) 

dengan turunan dapat dilihat pada fungsi 2.3 dibawah. 

𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥)(1 − 𝑓𝑓(𝑥𝑥))…………(2.3) 

Grafik fungsinya seperti pada gambar 2.5 dibawah. 

 

Gambar 2.5 Fungsi Sigmoid Biner 

Fungsi lain yang sering digunakan adalah fungsi sigmoid bipolar yang bentuk 

fungsi mirip dengan fungsi sigmoid biner, tapi dengan range (-1,1). Fungsi 

sigmoid bipolar dapat dilihat pada fungsi 2.4 di bawah. 
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𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 2
1+𝑒𝑒−𝑥𝑥

− 1…………(2.4) 

dengan turunan dapat dilihat pada fungsi 2.5 di bawah. 

𝑓𝑓′(𝑥𝑥) = (1+𝑓𝑓(𝑥𝑥))(1−𝑓𝑓(𝑥𝑥))
2

…………(2.5) 

Grafik fungsinya tampak pada gambar 2.6 di bawah. 

 

Gambar 2.6 Fungsi Sigmoid Bipolar 

Fungsi sigmoid memiliki nilai maksimum 1. Maka untuk pola yang targetnya 

> 1, pola masukan dan keluaran harus terlebih dahulu ditransformasikan sehingga 

polanya memiliki range yang sama seperti fungsi sigmoid yang dipakai. Alternatif 

lain adalah menggunakan fungsi aktivasi sigmoid hanya pada layer yang bukan 

layer keluaran. Pada layer keluaran, fungsi aktivasinya mengunakan fungsi 

identitas : 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 

 

2.5.3 Pelatihan Standart Backpropagation 

 Pelatihan atau learning backpropagation memiliki 3 fase. Fase pertama 

adalah fase maju. Pola masukan dihitung maju mulai dari layer masukan hingga 

layer keluaran mengunakan fungsi aktivasi yang telah ditentukan. Fase kedua 

adalah fase mundur. Selisih antara keluaran jaringan dengan target yang 

diinginkan merupakan kesalahan yang terjadi. Kesalahan tersebut dipropagasikan 

mundur, mulai dari garis yang berhubungan langsung dengan unit-unit di layer 
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keluaran. Fase ketiga adalah modifikasi bobot untuk menurunkan kesalahan yang 

terjadi. Flowchart pelatihan backpropagation dapat dilihat pada gambar 2.7 

dibawah. 

 

Gambar 2.7 Flowchart Pelatihan Backpropagation 

Proses pelatihan dilakukan dengan melalui 8 tahapan, yaitu : 

Langkah 0 : inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil 

Langkah 1 : jika kondisi penghenti belum terpenuhi, lakukan langkah 2 – 9 

Langkah 2 : untuk setiap pasang data pelatihan, dilakukan langkah 3 – 8 

Langkah 3 : tiap neuron masukan menerima masukan dan meneruskannya ke 

layer tersembunyi di atasnya 

Langkah 4 : hitung semua keluaran di neuron tersembunyi zj (j=1,2,3,…,p) 

menggunakan fungsi 2.6 dan fungsi 2.7 

𝑧𝑧_𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑗𝑗 = 𝑣𝑣𝑗𝑗0 + � 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑣𝑣𝑗𝑗𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
…………(2.6) 

𝑧𝑧𝑗𝑗=
1

1+𝑒𝑒−𝑧𝑧_𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑗𝑗…………(2.7) 
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Langkah 5 : Hitung semua keluaran jaringan di layer keluaran yk (k=1,2,3,…,m) 

dengan fungsi 2.8 dan fungsi 2.9 

𝑦𝑦_𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑘𝑘 = 𝑤𝑤𝑘𝑘0 + ∑ 𝑧𝑧𝑗𝑗𝑤𝑤𝑘𝑘𝑗𝑗
𝑝𝑝
𝑗𝑗=1 …………(2.8) 

𝑦𝑦𝑘𝑘 = 1
1+𝑒𝑒−𝑦𝑦_𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑘𝑘

…………(2.9) 

Langkang 6 : hitung faktor δ layer keluaran berdasarkan kesalahan setiap neuron 

keluaran yk (k=1,2,3,…,m) menggunakan fungsi 2.10 

𝛿𝛿𝑘𝑘 = (𝑡𝑡𝑘𝑘 − 𝑦𝑦𝑘𝑘)𝑦𝑦𝑘𝑘(1 − 𝑦𝑦𝑘𝑘)…………(2.10) 

δk merupakan unit kesalahan yang akan dipakai dalam perubahan bobot layer 

dibawahnya (langkah 7) 

Hitung perubahan bobot wjk (yang akan dipakai nanti untuk merubah bobot wjk) 

dengan laju percepatan α menggunakan fungsi 2.11 

∆𝑤𝑤𝑘𝑘𝑗𝑗 = 𝛼𝛼𝛿𝛿𝑘𝑘𝑧𝑧𝑗𝑗      ;      𝑘𝑘 = 1,2, … ,𝑝𝑝 ;  𝑗𝑗 = 0,1, … , 𝑝𝑝………..(2.11) 

langkah 7 : hitung faktor δ neuron tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap 

neuron tersembunyi zj (j=1,2,3,…,p) dengan fungsi 2.12 di bawah 

𝛿𝛿_𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑗𝑗 ∑ 𝛿𝛿𝑘𝑘𝑤𝑤𝑘𝑘𝑗𝑗
𝑚𝑚
𝑘𝑘=1 …………(2.12) 

 

Faktor δ neuron tersembunyi : 

𝛿𝛿𝑗𝑗 = 𝛿𝛿𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑗𝑗𝑧𝑧𝑗𝑗(1 − 𝑧𝑧𝑗𝑗)…………(2.13) 

Hitung suku perubahan bobot vji (yang akan dipakai nanti untuk merubah bobot 

vji) menggunakan fungsi 2.14 

∆𝑣𝑣𝑗𝑗𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛿𝛿𝑗𝑗𝑥𝑥𝑖𝑖      ;      𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑝𝑝 ; 𝑖𝑖 = 0,1, … ,𝑛𝑛…………(2.14) 

Langkah 8 : hitung semua perubahan bobot 

perubahan bobot garis yang menuju ke neuron keluaran menggunakan fungsi 2.15 

di bawah : 
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𝑤𝑤𝑘𝑘𝑗𝑗(𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏) = 𝑤𝑤𝑘𝑘𝑗𝑗(𝑙𝑙𝑏𝑏𝑙𝑙𝑏𝑏) + ∆𝑤𝑤𝑘𝑘𝑗𝑗 (𝑘𝑘 = 1,2, … ,𝑙𝑙 ; 𝑗𝑗 = 0,1, … ,𝑝𝑝)…………(2.15) 

Perubahan bobot garis yang menuju ke neuron tersembunyi : 

𝑣𝑣𝑗𝑗𝑖𝑖(𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏) = 𝑣𝑣𝑗𝑗𝑖𝑖(𝑙𝑙𝑏𝑏𝑙𝑙𝑏𝑏) + ∆𝑣𝑣𝑗𝑗𝑖𝑖      (𝑗𝑗 = 1,2, … , 𝑝𝑝 ; 𝑖𝑖 = 0,1, … ,𝑛𝑛)…………(2.16) 

Setelah learning selesai dilakukan, JST dapat dipakai untung 

pengklasifikasian. Dalam hal ini, hanya langkah 4 dan 5 saja yang dipakai untuk 

menentukan keluaran JST. 

 

2.6 Mean Square Error 

 Mean Squared Error (MSE) adalah metode untuk mengevaluasi metode 

JST. Metode itu menghasilkan kesalahan-kesalahan sedang yang kemungkinan 

lebih baik untuk kesalahan kecil, tetapi kadang menghasilkan perbedaan yang 

besar.  

 Rumus MSE dinyatakan pada fungsi 2.17 di bawah : 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = ∑(𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒)2

𝑛𝑛
…………(2.17) 

 

2.7 Visual Basic 

 Microsoft Visual Basic 6.0 adalah bahasa pemrograman yang digunakan 

untuk membuat aplikasi Windows yang berbasis grafis (GUI – Graphical Uder 

Interface). Basis bahasa pemrograman yang digunakan dalam visual basic adalah 

bahasa BASIC (Beginners All-Purpose Symbilic Instruction Code) yang 

merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sederhana dan 

mudah dipelajari. Menurut Microsoft Visual Basic 6.0 menyediakna berbagai 

perangkat kontrol yang dapat digunakan untuk membuat program aplikasi dalam 
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sebuah form baik aplikasi kecil, sederhana hingga ke aplikasi pengolahan 

database (Yuswanto, 2003). 

 

2.7.1 Variabel 

 Variabel berguna untuk menyimpan nilai sementara untuk dapat 

dipergunakan kembali. Dikatakan sementara waktu karena nilai sebuah variabel 

akan disimpan dalam memori komputer yang bersifat tidak permanen. Visual 

basic 6.0 memiliki beberapa aturan dalam memmberikan nama sebuah variabel, 

diantaranya: 

1. Nama variabel harus diawali dengan karakter huruf, dan dalam penamaannya 

tidak boleh menggunakan tambahan karakter khusus lain, kecuali dengan 

menggunakan underscore (_). 

2. Panjang karakter maksimal 255. 

3. Sifatnya unik sehingga tidak boleh deklarasi variabel yang sama dalam 

prosedur. 

4. Tidak mengandung perintah eksekusi yang dikenal oleh Visual Basic 6.0. 

Dalam situasi tertentu, ada kalanya kita melakukan konversi variabel dengan 

tipe data tertentu ke tipe lain. Dalam mempermudah mengonversi tipe data 

tersebut dapat menggunakan fungsi konfersi yang ada dalam pustaka visual 

basic. Beberapa fungsi pustaka visual basic adalah : 

Tabel 2.2 Fungsi Pustaka Visual Basic 

Fungsi Hasil Konversi 
Cbool Boolean 
CByte Byte 
CChar Char 
CDate Date 
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Fungsi Hasil Konversi 
CDbl Double 
CInt Integer 
CLng Long 
CObj Object 
CShort Short 
CSng Single 
CStr String 

 

2.7.2 Tipe Data 

 Tipe data adalah jenis nilai yang tersimpan dalam variabel, bisa berupa 

huruf, angka, ataupun tanggal. Tipe data diperlukan agar visual basic dapat 

langsung mengenal jenis data yang tersimpan dalam variabel. Beberapa jenis tipe 

data yang didukung oleh visual basic 6.0, berikut jangkauan nilai yang 

didukungnya dapat dilihat di tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3 Nilai Dari Tipe Data 

Tipe Data Range 
Boolean Hanya dapat diisi dengan TRUE (benar) atau FALSE (salah) 
Byte 0 – 255 
Char 0 – 65535 

Date 

Merupakan nilai sebuah tanggal dan waktu 
1 januari 0001 – 31 desember 9999, contoh: 
Dim Tgl as Date 
Tgl = #9/16/2008 19:20:20# 

Decimal 

0 - +/- 79.228.162.514.264.337.593.543.950. 
335 (tanpa bilanagn decimal di blakang koma) atau 0 - +/- 
7,9228162514.264337593543950 
335 (dengan bilangan decimal di blakang koma), contoh: 
Dim Nilai as Decimal 
Nilai = 100,5 

Double -1,79769313486231570E+308 - 1,7976931348 
6231570E+308. 

Integer -2.147.483.648 - 2.147.483.648. 
Long -9.223.372.036.854.775.808 - 9.223.372.036.854.775.807 
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Tipe Data Range 
Sbyte -128 – 127 
Short -32.768 - 32.767. 

Single -3,4028235E+38 - -1,401298E-45 (untuk bilangan negatif) 
1,401298E-45 - 3,4028235E+38 (untuk bilangan positif). 

String 0 – 2 milyar karakter. 

Object Tipe data umum (sama seperti varian) yang dapat 
menampung berbagai tipe data lainnya.  

 

 

2.7.3 Operator Matematika 

 Visual Basic 6.0 telah merangkum fungsi matematika secara lengkap 

dalam class khusus, yaitu class Math. Di dalam class Math dapat ditemukan 

banyak fungsi matematika yang berguna, misalnya, fungsi trigonometri, 

logaritma, dan lain-lain. Beberapa fungsi pada class Math dapat dilihat pada Tabel 

2.4. 

 

Tabel 2.4 Fungsi Pada Class Math 

E Bilangan natural atau e = 2,7182818284590452354 
PI Konstanta diameter lingkaran yaitu phi = 3,14159265358979323846 
Abs Fungsi absolut dari bilangan 
Acoc Fungsi sudut dari cosinus bilangan 
Asin Fungsi sudut dari sinus bilangan 
Atan Fungsi sudut dari tangent bilangan 
Atan2 Fungsi sudut dari tangen yang ditetapkan dari 2 bilanagn spesifik 

Ceiling Fungsi mencari bilangan terkecil dari angka yang lebih besar atau 
sama dengan angka yang ditentukan 

Cos Fungsi cosinus 
Cosh Fingsi cosinus hiperbola dar suatu sudut 
Exp Fungsi eksponensial 

Floor Fungsi mencari bilangan terbesar dari angka yang lebih besar atau 
sama dengan angka yang ditentukan 

Log Fungsi log 
Log10 Fungsi log10 
Max Mencari nilai maksimal atau terbesar 
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Min Mencari nilai minimum atau terkecil 
Round Fungsi pembulatan 
Sign Mencari tanda dari bilangan 
Sin Fungsi sinus 
Sinh Fungsi sinus hiperbola dari sudut 
Sqrt Akar kuadrat dari bilangan 
Tan Fungsi tangent 
Tanh Fungsi tangent hiperbola dari sudut 

 


