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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

 
3.1 Metode Penelitian 

  

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram blok rancangan penelitian 

 

Metode yang digunakan adalah meliputi studi kepustakaan dan penelitian 

laboratorium. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari teori atau informasi dari 

buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan, terutama metode penelitian 

yang akan digunakan. Dari informasi kepustakaan yang diperoleh, maka dilakukan 

penelitian laboratorium. 

Penelitian ini menggunakan data real yang didapat dari data penelitian 

Pangky Ari Wibowo tahun 2016 dan physionet. Data terdiri dari 5 data jantung 

normal dan 5 data jantung tidak normal. Berdasarkan diagram blok pada gambar 

3.1, dijelaskan bahwa data dari database akan diolah menggunakan Continuous 

Wavelet Transform (CWT) untuk mendapatkan ekstraksi ciri sinyal jantung yang 

berupa koefisien maksimum, energi maksimum, dan jarak gelombang R ke R 

(amplitudo maksimum) antar siklus EKG. Ekstraksi ciri sinyal jantung inilah yang 

akan menjadi input bagi JST pada proses learning. 

Database 
Sinyal EKG 

Ekstraksi Ciri Sinyal Jantung 
(Wibowo, 2016) 

Keluaran : 
•Koefisien Maksimum 
•Energi Maksimum 
• Jarak Gelombang R - R 

Klasifikasi Sinyal EKG 
Dengan 

Backpropagation 
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Gambar 3.2 Diagram blok klasifikasi 

Setelah proses learning selesai maka akan dilakukan klasifikasi dengan 

cara mengambil data jantung normal lain dan juga jantung yang tidak normal. Data 

ini juga diambil dari database yang sudah ada, data ini adalah data dari sinyal 

jantung yang normal dengan jumlah 5 data dari data penelitan Pangky Ariwibowo 

tahum 2016 dan juga 5 data sinyal jantung tidak normal dari physionet. Data juga 

akan akan diproses dengan program CWT untuk mendapat ekstraksi ciri sinyal 

jantung dan akan diklasifikasikan apakah jantung tersebut normal atau tidak. 

Hasil yang diinginkan adalah jantung normal dari data jantung normal. 

Sebaliknya, jantung tidak normal jika data dari jantung yang tidak normal. 

 

3.2 Prosedur Penelitian 

Pada program JST untuk penelitian ini dibuat dengan jaringan yang 

memiliki 3 layer yaitu : 

1. 3 buah neuron pada layer masukan 

2. 16 buah, 10 buah, dan 5 buah neuron pada layer tersembunyi 

3. 1 buah neuron pada layer keluaran 

 

Input (Ciri 
Sinyal 

Jantung) 

Learning : 

• Propagasi maju 
• Propagasi mundur 
• Perubahan bobot 

Klasifikasi : 
•Hitung 

Keluaran di 
layer 
tersembunyi 

•Hitung 
Keluaran layer 

 

Keluaran : 
jantung normal 
atau  jantung 
tidak normal  
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Pada layer masukan terdiri atas 3 neuron, yaitu : 

1. Koefisien Maksimum (x1) 

2. Energi Maksimum (x2) 

3. Jarak R – R (x3) 

Bobot v11 sampai vij adalah nilai bobot pada layer masukkan menuju layer 

tersembunyi. Sedangkan w11 sampai wjk merupakan nilai bobot pada layer 

tersembunyi menuju layer keluaran. Yang mana nilai i = 3, j = 16 dan k = 1. Semua 

nilai bobot awal diberi angka random antar -1 sampai 1. 

Jaringan pada program JST ini dapat dilihat pada gambar 3.3 dibawah ini 

 

Gambar 3.3 Rancangan Jaringan JST 
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 Neuron z1 sampai z16 merupakan neuron pada layer tersembunyi, 

sedangkan y merupakan neuron pada layer keluaran 

 Tahapan penelitian ini dapat dilihat pada gambar blok diagram 3.4 dan 

gambar blok diagram 3.5 di bawah ini. 

 

 

Gambar 3.4 Flowchart Proses JST 

Dari Gambar 3.4 yang merupakan flowchart proses learning JST akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengambilan Data 

Data sinyal jantung EKG dua siklus diambil dari penelitian Wibowo (2016). 

Data yang diambil sebanyak 8 data sinyal jantung EKG normal. 
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2. Pengolahan Data 

Data yang sudah diambil diolah satu persatu menggunakan aplikasi 

ekstraksi ciri sinyal EKG menggunakan continuous wavelet transform 

(Ariwibowo, 2016). Keluaran dari aplikasi ini adalah : 

1. Koefisien maksimum 

2. Energi maksimum 

3. Jarak R – R 

Data yang didapat pada ekstraksi ciri sinyal EKG ini, didapat nilai yang 

terlalu besar untuk dapat diolah oleh program JST, maka data tersebut 

perlu dilakukan normalisasi. 

3. Proses Pelatihan JST 

Keluaran dari aplikasi ekstraksi ciri sinyal EKG menggunakan continuous 

wavelet transform (Wibowo,2016) akan menjadi masukan pelatihan JST. 

4. Keluaran Nilai Beban 

Keluaran nilai bobot ini akan disimpan di dalam file dengan ekstensi .nn 
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Gambar 3.5 Flowchart Proses Pengujian Software 

Dari Gambar 3.5 yang merupakan flowchart proses pengujian JST akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengambilan Data 

Data sinyal jantung EKG dua siklus diambil dari penelitian Wibowo (2016). 

Data yang diambil sebanyak 8 data sinyal jantung EKG normal. 

2. Pengolahan Data 

Data yang sudah diambil diolah satu persatu menggunakan aplikasi 

ekstraksi ciri sinyal EKG menggunakan continuous wavelet transform 

(Wibowo, 2016). Keluaran dari aplikasi ini adalah : 

1. Koefisien maksimum 

2. Energi maksimum 
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3. Jarak R – R 

Data yang didapat pada ekstraksi ciri sinyal EKG ini, didapat nilai yang 

terlalu besar untuk dapat diolah oleh program JST, maka data tersebut 

perlu dilakukan normalisasi. 

3. Proses Pengujian JST 

Keluaran dari aplikasi ekstraksi ciri sinyal EKG menggunakan continuous 

wavelet transform (Wibowo,2016) akan menjadi masukan pengujian JST 

yang telah dilatih. 

4. Keluaran 

Keluaran dari aplikasi JST ini adalah angka dengan jarak 0 sampai 1. Hasil 

keluaran akan dibulatkan, jika keluaran menghasilkan 0,5 keatas maka 

dibulatkan ke 1 dan jika keluaran yang dihasilkan dibawah 0,5 maka 

dibulatkan ke 0. Saat hasil pembulatan 1 maka hasil klasifikasi normal, 

sebaliknya jika 0 maka hasil klasifikasi tidak normal.    

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

3.3 Program Learning JST 

 

Gambar 3.6 Flowcart Pelatihan JST 

 Dari gambar 3.6 yang merupakan Flowcart melatih JST akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Inisialisasi 

  Memberikan nilai bobot secara acak antara 0 - 1 

2. Memasukkan Data i yang akan dilearning 

 Memasukkan data I yang terdiri dari 

a. Koefisien maksimum 

b. Energi maksimum 

c. Jarak R – R 

d. Target keluaran (1 untuk data normal dan 0 untuk data tidak normal) 
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 Proses ini dilakukan sebanyak 10 kali 

 Sebelum memasukkan data koefisien dan energi maksimum, data harus 

dinormalisasi dahulu karena besarnya data. Normalisasi membuat data yang 

besar menjadi data dengan range 0 sampai 1. 

Rumus normalisasi dapat dilihat pada fungsi 3.1 di bawah : 

𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒔𝒔𝒏𝒏𝒔𝒔𝒏𝒏 = 𝒅𝒅𝒏𝒏𝒅𝒅𝒏𝒏−𝒅𝒅𝒏𝒏𝒅𝒅𝒏𝒏 𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏𝒏
𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐦𝐦𝐝𝐝𝐦𝐦−𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝𝐝 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦

…………(3.1) 

 

3. Propagasi Maju 

 Proses ini melakukan perhitungan di setiap neuron. Mulai dari layer 

tersembunyi hingga layer keluaran. Flowchart propagasi maju dapat dilihat 

pada gambar 3.7 di bawah ini. 

 

Gambar 3.7 Flowchart Propagasi Maju 
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4. Propagasi Mundur Dan Perubahan Bobot 

 Setelah diketahui nilai keluaran, dihitung error-nya. Dari error tersebut 

bobot dirubah agar semakin mendekati target. Flowchart perubahan bobot 

dapat dilihat pada gambar 3.8 di bawah. 

 

Gambar 3.8 Flowchart Propagasi Mundur Dan Perubahan Bobot 

 

5. Simpan Nilai Bobot 

Setelah propagasi maju dan perubahan bobot diulang selama 60000 kali, 

70000 kali, 80000 kali, 90000 kali dam 100000 kali pada setiap data maka 

nilai bobot terakhir disimpan kedalam file dengan ekstensi .nn 
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