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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan 

penelitian laboratorium. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari teori atau 

informasi dari buku, jurnal, dan artikel - artikel yang berkaitan dengan dekomposisi 

sinyal PCG. Dari informasi studi kepustakaan yang diperoleh, maka dilakukan 

pembuatan program pada Matlab untuk membantu analisis. Blok diagram 

rancangan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Blok Diagram Rancangan Penelitian 
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3.2 Data PCG Signal 

Penelitian ini menggunakan data real yang didapat dari hasil penelitian 

Anggi Citra Ekinasti tahun 2016. Data yang digunakan sebanyak 3 subjek dalam 

keadaan normal dan relax, kondisi masing-masing subjek telah di uji melalui uji 

laboratorium bahwa kondisi jantung subjek adalah jantung normal. Pengambilan 

data pada 3 subjek dilakukan dalam 1 hari, dalam 1 subjek lama pengambilan data 

adalah 5 detik dengan tiga macam frekuensi sampling yaitu 8kHz, 44.1kHz dan 

48kHz. Pengambilan data dilakukan dengan stetoskop digital thinkslabone. 

Untuk membaca sinyal suara jantung PCG dari database ke Matlab dengan 

menggunakan function, cuplikan program proses pemanggilan function dapat 

dilihat pada Gambar 3.2 

 

Gambar 3.2 Cuplikan Program Membaca Data 

 
Pada Matlab terdapat function yang digunakan untuk membaca data sinyal 

suara jantung yaitu ‘audioread’. Asli adalah variable yang menyimpan data 

sinyal asli, Fs adalah frekuensi sampling dan ‘1_2_8.wav’ adalah file sinyal suara 

jantung yang akan dibuka. 

3.3 Denoising 

Sinyal suara jantung PCG dari penelitian sebelumnya kemudian di 

denoising terlebih dahulu untuk menghilangkan atau mereduksi sinyal noise sekecil 

mungkin untuk mendapatkan visualisasi sinyal asli. Konsep yang digunakan dalam 
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men-denoise sinyal adalah menghilangkan atau men-threshold terhadap komponen 

dari wavelet yang berfrekuensi tinggi atau yang disebut dengan koefisien detail. 

3.4 Soft Thresholding 

Metode denoising yang digunakan adalah soft thresholding, dimana metode 

ini akan membuat nilai yang berada antara threshold -T < X < T menjadi perlahan 

menuju 0, sedangkan nilai yang lebih dari T telah diubah untuk mendekati axis X. 

Pada penelitian yang dilakukan mencari nilai threshold dengan karakteristik 

sinyal input dengan penerapan thresholding rules terdapat 2 metode yaitu global 

thresholding dan level dependent thresholding. Pencarian nilai threshold dengan 

global thresholding menggunakan karakteristik dari panjang data dari sinyal input. 

Sedangkan level dependent thresholding mencari nilai threshold berdasarkan level 

resolusi atau level dekomposisi. Pada penelitian ini level resolusi yang digunakan 

adalah 7 level dikarenakan sinyal jantung normal yang diolah memiliki frekuensi 

sampling sebesar 8kHz. Pada penelitian ini penggunaan metode level dependent 

thresholding digunakan function pada Matlab. Cuplikan program proses 

pemanggilan function dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Pemanggilan Function Level Dependent Thresholding 

Pada matlab terdapat function yang digunakan untuk memanggil level 

dependent thresholding yaitu wden. Pada function ini memiliki parameter input 

sinyal noise untuk sinyal masukan, asli adalah variable yang menyimpan data 

sinyal asli, ‘sqtwolog’ digunakan untuk threshold universal, ‘s’ digunakan 
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untuk jenis soft thresholding rumus pada (2.2), ‘sln’ digunakan untuk rescaling 

menggunakan satu estimasi tingkat kebisingan berdasarkan koefisien tingkat 

pertama, 7 adalah tingkatan level yang digunakan, dan ‘bior6.8’ merupakan 

Mother Wavelet yang digunakan. 

3.5 Sinyal yang Sudah Bersih 

Sinyal yang telah melalui proses denoising maka sinyal sudah bersih dari 

noise (sinyal yang tidak dibutuhkan saat perekaman) dan siap untuk diolah pada 

tahap selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah proses dekomposisi. 

3.6 Dekomposisi Sinyal 

Sinyal suara jantung dilewatkan melalui dua filter yaitu lowpass filter dan 

highpass filter kemudian dilanjutkan dengan operasi sub sampling dengan 

mengambil masing-masing setengah dari keluaran filter. Proses selanjutnya 

modifikasi sinyal berdasarkan fungsi skala dan waktu lalu proses rekontruksi sinyal 

pada tiap level koefisiennya. 

3.7 Wavelet Packet Transform 

Sinyal akan di dekomposisi menggunakan metode Wavelet Packet 

Transform. Penelitian ini dipengaruhi beberapa parameter yaitu sinyal PCG dari 

setiap subjek, frekuensi sampling, Mother Wavelet, dan level dekomposisi. Sinyal 

PCG akan didekomposisi menjadi A yang merupakan approximation dan D 

merupakan detail, serta akan didekomposisikan sesuai frekuensi yang memenuhi 

frekuensi S1 dan S2. Skema pembagian frekuensi pada WPT yang dapat dilihat 

pada Gambar 3.4. 
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Sinyal asli di simbolkan (0.0) kemudian sinyal akan dibagi menjadi 

frekuensi rendah dan frekuensi tinggi. Contoh jika sinyal asli memiliki frekuensi 

sampling 8kHz maka pada level pertama frekuensi rendah (1.0) adalah 0-4kHz 

sedangkan frekuensi tinggi (1.1) adalah 4-8kHz. Sinyal akan dibagi 2 sampai level 

yang ditentukan. Penjelasan nilai frekuensi ditunjukan pada lampiran 2 untuk ketiga 

frekuensi. 

 

Gambar 3.4 Skema Pembagian Frekuensi pada WPT (Matlab). 

Analisis transformasi paket wavelet akan dilakukan dengan 

mendekomposisi sinyal PCG menggunakan Matlab, untuk mendekomposisikan 

sinyal maka digunakan fungsi wpdec, wpdec mengandung persamaan (2.3) dan 

(2.4). Cuplikan program proses dekomposisi dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Cuplikan Program Proses Dekomposisi Menggunakan Function 
wpdec. 

Fungsi wpdec(‘x’,N,’Wname’)pada Matlab memiliki parameter input x 

untuk sinyal masukan, N untuk tingkat level, dan Wname untuk Mother Wavelet 
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persamaan dapat dilihat pada (2.5), konsep pembagian algoritma yang digunakan 

WPT sama dengan yang digunakan oleh DWT yang menggunakan fungsi 

wavedec, cuplikan program proses dekomposisi dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Cuplikan Program Proses Dekomposisi Menggunakan Function 
wavedec. 

 

Parameter output adalah hasil dekomposisi dan panjang data dari setiap 

komponen dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 Dekomposisi Wavelet Diskrit 1D. (Matlab) 
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3.8 Sinyal yang Telah di Dekomposisi 

Sinyal didekomposisi berdasarkan frekuensi sampling. Pada frekuensi 

sampling 8kHz di dekomposisi sebanyak 7 level sedangkan frekuensi 44.1kHz dan 

48kHz di dekomposisi sebanyak 9 level. Sinyal di dekomposisi sebanyak 7 dan 9 

level karena mendekati dengan frekuensi S1 dan S2. Frekuensi S1 adalah 30-100Hz 

dan S2 adalah 100-200Hz. 

3.9 Perhitungan Shannon Energy 

Energi Shannon digunakan untuk mendapatkan nilai Energi Shannon 

beserta Shannon Envelope. Sinyal suara yang akan diolah menggunakan Energi 

Shannon harus terlebih dahulu di normalisasikan, rumus dapat dilihat pada (2.6). 

Pada penelitian ini normalisasi sinyal PCG dilakukan setelah proses denoising, 

berikut adalah cuplikan program untuk menormalisasi sinyal PCG pada Matlab 

yang dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 Cuplikan Program Untuk Normalisasi Sinyal PCG 

Setelah sinyal di normalisasi proses selanjutnya adalah dekomposisi sinyal 

menurut frekuensi sampling dan frekuensi sinyal S1 dan S2. Kemudian hasil 

dekomposisi didapatkan node yang kemungkinan mendekati frekuensi S1 dan S2. 

Pada frekuensi sampling 8kHz didapatkan koefisien (4.0), (5.0), (5.1), (6.1), (6.3), 

(7.0), (7.3) dan (7.6), sedangkan pada frekuensi sampling 44,1kHz dan 48kHz 

didapatkan node (7.0), (7.1), (8.1), (8.2), (9.0), (9.2) dan (9.4). 
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Adapun flowchart program yang digunakan untuk menghitung Energi 

Shannon akan dijelaskan pada Gambar 3.8. 

Gambar 3.9 Flowchart Perhitungan Shannon Energy 

 

Gambar 3.8 merupakan gambar flowchart dari program perhitungan Energi 

Shannon dan Shannon envelope persamaan pada (2.7) dan (2.8).  

1. Inisialisasi variable yang akan digunakan untuk proses perhitungan Energi 

Shannon dan Shannon envelope 
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2. Input data sinyal PCG 

3. Proses denoising sinyal PCG 

4. Proses normalisasi sinyal PCG 

5. Proses dekomposisi sinyal PCG 

6. Menentukan level dekomposisi yang mengacu pada frekuensi sinyal S1 dan S2. 

Pada frekuensi sampling 8kHz node hasil dekomposisi yang dipilih adalah (4.0), 

(5.0), (5.1), (6.1), (6.3), (7.0), (7.3) dan (7.6). Pada frekuensi sampling 44.1kHz 

dan 48kHz node hasil dekomposisi yang dipilih adalah (7.0), (7.1), (8.1), (8.2), 

(9.0), (9.2) dan (9.4). Node hasil dekomposisi yang dipilih berdasarkan frekuensi 

yang mendekati rentang frekuensi sinyal S1 dan S2. 

7. Perhitungan Shannon Energy pada node yang dipilih kemudian menhitung nilai 

Shannon Envelope. 

8. Nilai Shannon Envelope akan di plot berupa grafik. 

9. Mengidentifikasi interval waktu posisi S1 dan S2. 

3.10 Analisis untuk Menentukan Posisi S1 dan S2 

Sinyal yang telah dihitung menggunakan Shannon Energy dan Shannon 

Envelope maka proses selanjutnya adalah analisis untuk menentukan posisi S1 dan 

S2. Posisi yang di analisis yaitu interval waktu antara S1 ke S2, S1 ke S1, S2 ke S2 

dan S2 ke S1. 
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3.11 Kebutuhan Sistem 

Sebelum melakukan ekstraksi dan identifikasi sinyal suara jantung S1 dan 

S2 dibutuhkan perangkat lunak yang dapat menunjang penelitian. Perangkat keras 

dan lunak yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2. 

Tabel 3.1 Kebutuhan Perangkat Keras. 

Perangkat Keras Spesifikasi 

Processor  Intel Core i3 

Memori  4 Gb 

Sistem Operasi  Windows 10  

 

Tabel 3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak. 

Perangkat Lunak Uraian 

Matlab R2015a 

Aplikasi yang digunakan untuk mengolah sinyal suara 

jantung menjadi Shannon Energy dan Shannon 

Envelope. 

 

3.12 Pengujian Program 

Pengujian program untuk meghitung nilai Energi Shannon dan Shannon 

Envelope untuk menentukan posisi S1 dan S2 pada sinyal suara jantung normal. 

3.13 Tujuan  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui program yang telah dibuat 

sesuai dengan dasar teori dan rumus yang ada. 
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3.14 Prosedur Pengujian Penelitian 

Pengujian program Shannon Energy bertujuan untuk menentukan posisi S1 

dan S2 lebih mudah. Prosedur pengujian program Shannon Energy sebagai berikut 

: 

a. Mendekomposisi sinyal menjadi frekuensi rendah (approximation) dan 

frekuensi tinggi (detail) untuk pengujian menggunakan Shannon Energy dan 

Shannon Envelope. Dari hasil dekomposisi didapatkan node (4.0), (5.0), (5.1), 

(6.1), (6.3), (7.0), (7.3) dan (7.6) untuk frekuensi sampling 8kHz, sedangkan 

node (7.0), (7.1), (8.1), (8.2), (9.0), (9.2) dan (9.4) untuk frekuensi sampling 

44.1kHz dan 48kHz. 

b. Menghitung Energi Shannon pada persamaan (2.7) dan (2.8) 

c. Menentukan interval waktu S1 ke S2, S2 ke S1, S1 ke S1, dan S2 ke S2 

berdasarkan hasil perhitungan Shannon Envelope. 


