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ABSTRAK 

 

 

Jantung adalah organ vital yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Namun, 

berdasarkan survei World Heatlh Organization (WHO), terdapat 33% kematian 

disebabkan oleh Penyakit Jantung Koroner (PJK). Pemeriksaan jantung secara rutin 

diharapkan dapat membantu pasien dalam memonitoring kondisi jantungnya. 

Teknik untuk mendengarkan suara jantung dengan menggunakan elektronik atau 

tradisional stethoscope, sebuah metode lama namun sangat efektif dalam 

melakukan diagnosis terhadap sejumlah penyakit kardiovaskular.  Namun, hasil 

pemeriksaan yang didasarkan pendengaran dokter, juga menjadi kendala dalam 

menentukan hasil pemeriksaan jantung, karena merupakan hasil subjektifitas. Hal 

ini menjadikan analisis pendeteksian terhadap karakteristik sinyal suara jantung 

secara otomatis penting untuk dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan diagnosa 

pada saat perekaman sinyal suara jantung. Dengan berkembangnya teknik 

klasifikasi secara otomatis dengan neggunakan  machine learning maupun deep 

learning, telah banyak upaya yang dilakukan untuk menganalisa sinyal PCG. 

Dengan adanya hal tersebut, maka penulis membuat sebuah sistem untuk 

melakukan klasifikasi secara otomatis terhadap sinyal jantung PCG. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah Convoluional Neural Network (CNN). Dari 

hasil pengujian klasifikasi sinyal jantung PCG menggunakan CNN maka dapat 

disimpulkan bahwa data yang berupa sinyal suara jantung phonocardiogram 

berektensi wav dan melalui preproses dengan plp dan di implementasikan 

menggunakan convolutional neural network dapat dijalankan. Pengujian model 

yang telah dibuat dengan variasi dataset sebanyak 1152 yang dibagi kedalam 70% 

untuk kebutuhan data latih dan 30% untuk validasi mendapatkan nilai akurasi  

percobaan sebesar 81% dan data loss sebesar 7%. 

 

Kata Kunci: Convoluional Neural Network, Phonocardiogram, Deep Learning 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan 

karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Praktik yang berjudul 

“Klasifikasi Sinyal PCG Menggunakan Convolutional Neuaral Nework”. Laporan 

ini disusun berdasarkan hasil studi dalam pelaksanaan Kerja Praktik di Universitas 

Dinamika yang dilakukan selama satu bulan. 

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik dan penyelesaian laporan Kerja Praktik ini, 

Penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan 

dukungan, baik berupa dukungan materil maupun dukungan moril. Oleh karena itu, 

pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

 

1. Allah SWT, karena dengan rahmat dan berkat-Nya penulis dapat 

menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini. 

2. Orang Tua dan Seluruh Keluarga penulis tercinta yang telah memberikan 

dorongan dan bantuan baik moral maupun materi sehingga penulis dapat 

menempuh dan menyelesaikan Kerja Praktik serta Laporan ini. 

3. Universitas Dinamika  atas segala kesempatan, pengalaman kerja yang telah 

diberikan kepada penulis selama melaksanakan Kerja Praktik. 

4. Kepada Ibu Ira Puspasari, S.Si., M.T. selaku penyelia dan pembimbing. 

Terima kasih atas bimbingan yang diberikan dan kesempatannya serta 

tuntunan baik itu materi secara tertulis maupun lisan sehingga penulis dapat 

melaksanakan Kerja Praktik di Universitas Dinamika. 

5. Kepada Bapak Pauladie Susanto, S.Kom., M.T. selaku Ketua Program Studi 

Teknik Komputer Surabaya atas ijin yang diberikan untuk melaksanakan 

Kerja Praktik di Universitas Dinamika. 

6. Kepada Bapak Heri Pratikno, M.T., MTCNA., MTCRE. selaku dosen 

pembimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik. 

7. Bapak Wahju Priastoto, S.E. selaku Koordinator Kerja Praktek di 

Universitas Dinamika. terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. 
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8. Teman – teman seperjuangan di Dinamika Robotic, temen untuk dunia 

pergibahan dan semua pihak yang terlibat namun penulis tidak dapat 

menyebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungannya. 

 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-Nya kepada seluruh 

pihak yang membantu penulis dalam pelaksanaan Kerja Praktik dan penyelesaian 

laporan Kerja Praktik. Penulis menyadari di dalam laporan Kerja Praktik ini masih 

banyak kekurangan, meskipun demikian penulis tetap berharap laporan Kerja 

Praktik ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak. Oleh karena itu, adanya saran 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Jantung merupakan organ yang sangat vital bagi manusia, terdiri dari bagian 

atas disebut serambi (atrium) dan bagian bawah yang disebut dengan bilik 

(ventricle) tugas jantung adalah untuk memompa darah. Sel – sel otot pada jantung  

memompa darah dari satu ruangan ke ruangan lain, dan setiap kali proses 

pemompaan dilakukan, katup jantung terbuka sehingga darah bisa mengalir ke 

ruangan yang telah ditentukan.  

Detak jantung menghasilkan dua suara berbeda, yang biasanya dapat 

didengar dengan lub-dub pada stetoskop. Bunyi lub disebabkan oleh tertutupnya 

katup triscupid dan katup mitral (atrioventrikular). Katup triscupid dan katup mitral 

(atrioventrikular) memungkinkan darah mengalir dari atrium (rongga jantung) ke 

ventrikel (rongga jantung) dan mencegah aliran balik, biasa disebut bunyi jantung 

pertama (S1), yang terjadi pada awal kontraksi jantung (periode kontraksi jantung). 

Suara dub disebut bunyi jantung kedua (S2), terjadi pada akhir sistol atau di awal 

diastol dan disebabkan oleh penutupan katup bulan-setengah (aorta dan paru) yang 

melepaskan darah dari paru-paru ke sistem peredaran darah paru dan bagian tubuh 

lainnya. Sinyal suara jantung merupakan sinyal gelombang suara lemah, kisaran 

sinyal ini adalah 10 Hz hingga 250 Hertz (Ekinasti, et al., 2016). 

Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit paling menakutkan 

didunia. Berdasarkan data yang tercatat pada data yang diungkap oleh World Heart 

Federation (WHF), penderita penyakit jantung sebanyak 29,1 persen dari jumlah 

penduduk didunia atau 17,1 juta pasien meninggal tiap tahunnya di seluruh dunia 

akibat serangan jantung. Jumlah penderita jantung di dunia semakin meningkat, di 

dunia diperkirakan sedikitnya ada satu miliar penderita.   

Di Amerika tercatat ada 50 juta penderita, di China sebanyak 13,6% dari 

jumlah penduduknya diketahui menderita penyakit jantung. Di Kanada sekitar 22% 

dari jumlah penduduk, di Mesir kurang lebih 26,3%. Dan di Indonesia penderita 

penyakit jantung diperkirakan sekitar 6-15% dari jumlah penduduk. Khusus di Jawa 

Timur sekitar 10-17 persen dari jumlah penduduk.  
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Sampai saat ini dokter masih menggunakan stetoskop untuk memantau 

kinerja jantung. Stetoskop menghasilkan suara yang lemah, sehingga untuk 

mendiagnosis diperlukan kepekaan dan pengalaman. Keterbatasan fisik dokter juga 

mempengaruhi hasil interpretasi. Selain itu adanya noise lingkungan, frekuensi dan 

amplitudo yang rendah, pola suara yang relatif sama, time split antar suara jantung 

sangat pendek, sehingga hasil diagnosis sangat dipengaruhi oleh subjektivitas 

dokter. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk pengukuran sinyal jantung 

yang dapat dilakukan untuk daerah pedesaan di mana kehadiran dokter ahli sangat 

jarang. Karena itu pemanfaatan teknologi auskultasi untuk pengukuran, perekaman, 

dan analisis sinyal jantung berpotensi besar dalam membantu mengurangi resiko 

penyakit jantung di Indonesia. 

Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat kebutuhan perangkat beserta 

metode yang dapat digunakan untuk merekam sinyal suara jantung dan selanjutnya 

melakukan identifikasi terhadap kelainan-kelainan jantung berdasarkan rekaman 

sinyal suara jantung tersebut. Identifikasi terhadap kelainan jantung secara detail 

memerlukan pengolahan dan analisis mendalam dengan menggunakan metode 

pengolahan sinyal. Pengolahan sinyal suara jantung dapat dilakukan dengan 

melalui urutan proses berikut: akuisisi sinyal suara jantung, elininasi noise 

(denoising), ekstraksi ciri, dan klasifikasi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam perumusan masalah yang ada pada kerja praktik yang dilakukan oleh 

penulis terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan. Adapun masalah yang 

harus diselesaikan berdasarkan latar belakang diatas adalah: 

1. Bagaimana cara mengolah sinyal suara PCG. 

2. Bagaimana mengetahui ketidaknormalan sinyal suara jantung PCG. 

3. Bagaimana mengklasifikasi sinyal jantung normal dan abnormal 

menggunakan Convolutional Neural Network. 

1.3. Batasan Masalah 

Melihat permasalahan yang ada, maka penulis membatasi masalah dari 

kerja praktik, yaitu: 

1. Sistem yang dibuat menggunakan bahasa pemograman python. 
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2. Sebelum diolah dengan Machine Learning data diproses telebih dahulu. 

3. Data input gambar suara jantung berdasarkan sinyal suara PCG. 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari kegiatan Kerja Praktik yang dilaksanakan oleh mahasiswa dapat 

membuat sebuah program untuk mengklasifikasi sinyal suara jantung PCG normal 

dan abnormal menggunakan Convolutional Neural Network. 

1.5.  Manfaat 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat memahami berbagai alur kerja yang ada di Universitas 

Dinamika. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan untuk membekali diri baik 

hard skill ataupun soft skill yang diperlukan di dunia kerja. 

c. Dapat menerapkan serta mengembangkan ilmu yang telah 

dipelajari selama perkuliahan. 

d. Menambah relasi dengan pegawai di instansi. 

 

2. Bagi Instansi 

a. Menjalin hubungan erat antara instansi dengan perguruan tinggi. 

b. Instansi mendapat bantuan tenaga kerja dari mahasiswa, sehingga 

beberapa permasalahan di instansi bisa terselesaikan. 

c. Beban kerja admin jaringan menjadi berkurang karena adanya 

mahasiswa yang Kerja Praktik. 

 

1.6.  Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan dari Laporan Kerja 

Praktik yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
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Bab ini menjelaskan tentang Universitas Dinamika yang menjadi 

tempat penulis melaksanakan Kerja Praktik dan penjelasan lebih 

rinci terkait Universitas Dinamika. 

 

BAB III LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori yang mendukung dalam 

pembahasan Laporan Kerja Praktik yang meliputi metode yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah. 

 

 

BAB IV DESKRIPSI KERJA PRAKTIK 

Bab ini menjelaskan tentang hasil yang didapatkan dari proyek kerja 

praktik yang telah dilakukan selama 1 bulan. Bab ini diawali dengan 

perancangan program hingga implementasi. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan penulis selama 

pengerjaan project dan Laporan Kerja Praktik ini. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

2.1. Sejarah Singkat Universitas Dinamika 

Di tengah langkah-langkah Pembangunan Nasional, posisi informasi 

menjadi semakin penting. Hasil perkembangan sangat ditentukan oleh substansi 

informasinya yang dimiliki oleh suatu negara. Kemajuan yang didambakan oleh 

suatu pembangunan akan mudah dicapai dengan kelengkapan informasi. Kecepatan 

cepat atau lambat suatu perkembangan juga ditentukan oleh kecepatan memperoleh 

informasi dan kecepatan untuk menginformasikannya kembali kepada pihak 

berwenang. 

Kemajuan teknologi telah memberikan jawaban terhadap kebutuhan 

informasi, komputer yang canggih memungkinkan untuk memperoleh informasi 

dengan cepat, tepat dan akurat. Hasil dari informasi canggih telah mulai menyentuh 

kehidupan kita. Penggunaan dan pemanfaatan komputer yang optimal dapat 

memacu laju perkembangan. Kesadaran akan hal itu membutuhkan pengadaan 

tenaga ahli yang terampil dalam mengelola informasi, dan pendidikan adalah salah 

satu cara yang harus ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Dalam hal 

ini pendidikan adalah salah satu cara yang harus ditempuh untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja. 

Berdasarkan pemikiran ini, maka untuk pertama kalinya di wilayah Jawa 

Timur, Yayasan Putra Bhakti membuka Komputer Pendidikan Tinggi, "Akademi 

Komputer & Informatika Surabaya" (Akis) (Akademi Komputer & Teknologi 

Informasi Surabaya) pada 30 April 1983 dengan dekrit Yayasan Putra Bhakti nomor 

01 / KPT / PB / III / 1983. Pendirinya adalah: 

1. Laksda. TNI (Purn) Mardiono 

2. Ir. Andrian A. T 

3. Ir. Handoko Anindyo 

4. Dra. Suzana Surojo 

5. Dra. Rosy Merianti, Ak 
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Kemudian berdasarkan rapat BKLPTS tanggal 2-3 Maret 1984 kepanjangan 

AKIS dirubah menjadi Akademi Manajemen Informatika & Komputer Surabaya 

yang bertempat di jalan Ketintang Baru XIV/2. Tanggal 10 Maret 1984 

memperoleh Ijin Operasional penyelenggaraan program Diploma III Manajemen 

Informatika dengan surat keputusan nomor: 061/Q/1984 dari Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi (Dikti) melalui Koordinator Kopertis Wilayah VII. Kemudian 

pada tanggal 19 Juni 1984 AKIS memperoleh status TERDAFTAR berdasar surat 

keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dikti) nomor: 0274/O/1984 dan 

kepanjangan AKIS berubah lagi menjadi Akademi Manajemen Informatika & 

Teknik Komputer Surabaya. Berdasar SK Dirjen DIKTI nomor: 

45/DIKTI/KEP/1992, status DIII Manajemen Informatika dapat ditingkatkan 

menjadi DIAKUI. 

Waktu berlalu terus, kebutuhan akan informasi juga terus meningkat. Untuk 

menjawab kebutuhan tersebut AKIS ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi dengan 

membuka program studi Strata 1 dan Diploma III jurusan Manajemen Informatika. 

Dan pada tanggal 20 Maret 1986 nama AKIS berubah menjadi STIKOM 

SURABAYA , singkatan dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik 

Komputer Surabaya berdasarkan SK Yayasan Putra Bhakti nomor: 

07/KPT/PB/03/86 yang selanjutnya memperoleh STATUS TERDAFTAR pada 

tanggal 25 Nopember 1986 berdasarkan Keputusan Mendikbud nomor: 

0824/O/1986 dengan menyelenggarakan pendidikan S1 dan D III Manajemen 

Informatika. Di samping itu STIKOM SURABAYA juga melakukan pembangunan 

gedung Kampus baru di jalan Kutisari 66 yang saat ini menjadi Kampus II STIKOM 

SURABAYA. Peresmian gedung tersebut dilakukan pada tanggal 11 Desember 

1987 oleh Bapak Wahono Gubernur Jawa Timur pada saat itu. 

Berdasarkan Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan No 

378/E/O/2014 tanggal 4 September 2014 maka STIKOM Surabaya resmi berubah 

bentuk menjadi Institut dengan nama Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya. 

Pada tanggal 29 Juli 2019, menjadi sejarah yang besar bagi kita semua. 

Melalui surat keputusan Riset Dikti, Institut bisnis dan informatika STIKOM 

Surabaya resmi berubah bentuk menjadi UNIVERSITAS DINAMIKA.  
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Program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Dinamika adalah 

sebagai berikut: 

A. Fakultas Ekonomi dan Bisnis: 

1. Program Studi S1 Akuntansi 

2. Program Studi S1 Manajemen 

3. Program Studi DIII Administrasi Perkantoran 

B. Fakultas Teknologi dan Informatika: 

1. Program Studi S1 Sistem Informasi 

2. Program Studi S1 Teknik Komputer 

3. Program Studi S1 Desain dan Komunikasi Visual 

4. Program Studi S1 Desain Produk           

5. Program Studi DIV Produksi Film dan Televisi 

6. Program Studi DIII Sistem Informasi 

2.2.  Struktur Organisasi 

 

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Perusahaan 

(Sumber: dinamika.ac.id) 

Universitas Dinamika, terdiri atas: 

A. Rektor 

Rektor, membawahi: 

a. Wakil Rektor I  

1. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 
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i. Senat Fakultas 

ii. Program Studi S1 Akutansi 

iii. Progaram Studi S1 Manajemen 

iv. Program Studi DIII Administrasi Perkantoran 

2. Fakultas Teknologi dan Informatika  

i. Senat Fakultas 

ii. Program Studi S1 Sistem Informasi 

a) Sekretaris Program Studi 

b) Laboratorium Komputer 

iii. Program Studi S1 Teknik Komputer 

a) Sekretaris Program Studi 

iv. Program Studi S1 Desain Komunikasi Visual 

v. Program Studi S1 Desain Produk 

vi. Program Studi DIV Produksi Film dan Televisi 

vii. Program Studi DIII Sistem Informasi 

3. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Aktivitas Intruksional 

4. Bagian Administrasi dan Kemahasiswaan 

5. Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

i. Sie Penelitian 

ii. Sie Pengabdian Masyarakat 

6. Bagian Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi 

i. Sie Pengembangan Jaringan 

ii. Sie Pengembangan Sistem informasi 

iii. Sie Pengembangan Media Online 

7. Bagian Perpustakaan 

b. Wakil Rektor II 

1. Bagian Public Relation dan Marketing 

i. Sie Public Relation 

ii. Sie Marketing 

iii. Bagian Keuangan 

iv. Sie Finance dan Accounting 

v. Sie Administrasi Keuangan Mahasiswa 
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2. Bagian Kepegawaian 

3. Bagian Administrasi Umum 

i. Sie Rumah tangga 

ii. Sie Pengadaan 

iii. Sie Perbaikan dan Perawatan 

iv. Sie Keamanan 

c. Wakil Rektor III 

1. Bagian Career Center 

2. Bagian Kemahasiswaan 

i. Sie Penalaran 

ii. Sie Bakat dan Minat 

iii. Sie Layanan Administrasi dan Kesejahteraan Mahasiswa 

B. Senat Institut 

C. Pusat Kerja Sama 

D. Staff Ahli 

E. Pengawasan dan Penjaminan Mutu 

2.3. Visi dan Misi Universitas Dinamika 

2.3.1. Visi 

Menjadi Perguruan Tinggi yang Produktif dalam berinovasi. 

2.3.2. Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan futuristis. 

2. Mengembangkan produktivitas berkreasi dan berinovasi. 

3. Mengembangkan layanan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat. 

2.3.3. Tujuan 

1. Menghasilkan SDM berbudipekerti luhur, kompetitif, dan adaptif terhadap 

perkembangan. 

2. Mengembangkan Pendidikan yang berkualitas dan inovatif. 

3. Menghasilkan produk kreatif dan inovatif yang tepat guna. 

4. Memperluas kolaborasi yang produktif. 

5. Mengembangkan lingkungan yang sehat dan produktif. 
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6. Meningkatkan produktivitas layanan bagi masyarakat. 

2.4. Lokasi Perusahaan 

Lokasi Universitas Dinamika yaitu Raya Kedung Baruk No.98, Kedung 

Baruk, Kec. Rungkut, Kota SBY, Jawa Timur 60298. Berikut adalah peta dari 

lokasi Universitas Dinamika: 

 

Gambar 2. 2 Lokasi Perusahaan 

(Sumber: https://goo.gl/maps/23sVj1L1FEVVQft39) 
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

 

3.1. Convolutional Neural Network (CNN) 

Convolutional Neural Network (CNN) merupakan pengembangan dari 

Multilayer Perceptron (MLP) yang dirancang untuk mengolah data dua dimensi. 

CNN sendiri termasuk dalam kategori Deep Neural Network karena kedalaman 

jaringannya yang tinggi dan banyak digunakan pada data gambar. Dalam klasifikasi 

citra, MLP tidak sesuai untuk digunakan karena tidak menyimpan informasi spasial 

dari data citra, dan menganggap bahwa setiap piksel merupakan fitur independen, 

yang menyebabkan hasil yang buruk. CNN dikembangkan pertama kali oleh 

Kunihiko Fukushima dengan nama NeoCognition. Kemudian konsep tersebut 

dimatangkan lagi oleh Yann LeChunn, Seorang penelti dari AT&T Bell 

Laboratories di Holmdel, New Jersey, USA. Model CNN yang di terapkan oleh 

LeChun dikenal dengan nama LeNet. 

- Konsep CNN 

CNN bekerja mirip dengan MLP, tetapi di CNN setiap neuron disajikan 

dalam dua dimensi, sedangkan MLP berbeda dai setiap neuron yang hanya 

memiliki satu dimensi. 

 
Gambar 3. 1 Konsep Sederhana Arsitektur CNN 

(Sumber: E. P, Wijaya, & Soelaiman, 2016) 

MLP pada gambar memiliki i lapisan (kotak merah dan biru), dan setiap 

lapisan berisi ji neuron (lingkaran putih). MLP menerima masukan data satu 

dimensi dan menyebarkan data di jaringan untuk menghasilkan keluaran. Setiap 

tautan antara neuron dalam dua lapisan yang berdekatan memiliki parameter bobot 

satu dimensi, yang menentukan kualitas pola. Di setiap lapisan data masukan, 

operasi linier dilakukan dengan menggunakan nilai bobot yang ada, dan kemudian 
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operasi nonlinier yang disebut fungsi aktivasi digunakan untuk mengubah hasil 

kalkulasi. 

Dalam CNN, data yang disebarkan pada jaringan adalah data dua dimensi, 

sehingga operasi linier dan parameter bobot pada CNN berbeda. Dalam CNN, 

operasi linier menggunakan operasi konvolusi, dan bobot tidak lagi satu dimensi, 

tetapi ada dalam bentuk empat dimensi. 

neuron input X neuron output X tinggi X lebar 

CNN hanya bisa digunakan pada data yang menggunakan struktur dua 

dimensi misalnya gambar atau suara, karena pada dasarnya CNN memiliki sifat 

proses konvolusi. 

- Arsitektur Jaringan CNN 

Jaringan syaraf tiruan terdiri dari beberapa layer dan berbagai neuron pada 

tiap layer. Tidak dapat menggunakan aturan pasti untuk menentukan dua hal ini dan 

menerapkannya secara berbeda ke data yang berbeda. Dalam sebuah kasus multi 

layer perceptron, jaringan tanpa hidden layer dapat memetakan persamaan linear 

apapun. Berbeda dengan jaringan yang menggunakan satu atau dua hidden layer 

yang hanya bisa memetakan sebagian besar persamaan dengan data yang sederhana. 

MLP memiliki keterbatasan ketika dihadapkan dengan data yang lebih kompleks. 

 

 

Gambar 3. 2 Proses Konvolusi Pada CNN 

(Sumber: https://miro.medium.com/max/338/1*7TXQrebzUZAsicivGlQqIg.png) 

 

Seiring berkembangnya Deep Learning, untuk mengatasi kekurangan MLP 

dalam menangani data kompleks, diperlukanlah fungsi untuk mentransformasi data 

input menjadi data yang lebih mudah dimengerti oleh MLP. Kemudian hal tersebut 

memicu berkembangnya Deep Learning dimana dalam satu model terdapat banyak 

layer untuk ditransformasi sebelum data diolah menggunakan metode klasifikasi. 

Jumlah layer dalam sebuah DNN tidak memiliki aturan universal dan berlaku 

berbeda – beda tergantung dataset yang digunakan. 

3.2.  Tensorflow 

Tensorflow adalah putaka perangkat lunak sumber terbuka untuk machine 

learning yang dirilis oleh Google pada bulan November 2015. Tensorflow 
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didasarkan pada sistem internal yang dipakai oleh Google dalam memberdayakan 

penelitian dan sistem produksinya. Tensorflow dibuat sebagai upaya Google dalam 

mengembangkan Theano dengan menyediakan antarmuka yang mudah dipahami 

saat digunakan pada Deep Learning, neural networks, dan machine learning yang 

berfokus pada pembuatan prototype yang cepat dan penerapan kontruksi model. 

Seperti halnya Theano pada Tensorflow juga menyediakan fungsi untuk simbol 

matematika, yang kemudian diterjemahkan kedalam grafik komputasi. Grafik ini 

kemudian dikompilasi menjadi bahasa pemograman dengan tingkatan yang lebih 

rendah dan dieksekusi secara efisien. Seperti Theano, Tensorflow juga mendukung 

CPU dan GPU tanpa hambatan. Namun pada faktanya Tensorflow akan bekerja 

lebih baik pada TPU, atau yang dikenal dengan Tensor Processing Unit yang 

ditemukan oleh Google. Selain memiliki Python API, Tensorflow juga terbuka 

untuk API’s untuk C++, Haskell, Java, dan Bahasa Pemograman Go. Salah satu 

perbedaan utama yang dimiliki Tensorflow dibandingkan dengan Theano adalah 

dukungan untuk operasi tingkat tinggi, yang dapat memudahkan dalam proses 

machine learning, dan berfokus pada pengembangan model serta penerapan pada 

produksi dan penyajian model beberapa mekanisme 

(https://tensorflow.org/serving/serving_basic). Juga dokumentasi dan 

penggunaanya Theano sulit dipahami, namun tidak dengan Tensorflow yang mudah 

di pahami dan diimplentasikan. Untuk lebih detil tentang dokumentasi Tensorflow 

bisa mengunjungi website berikut https://tensorflow.org/. 

3.3.  KERAS 

Keras adalah level tertinggi untuk framework pada Deep Learning yang 

digunakan Python, dimana kapasitasnya berjalan diatas Theano dan Tensorflow. 

Dibuat oleh Francois Chollet, keuntungan terpenting dalam penggunaan Keras 

adalah untuk menghemat waktu dengan API tingkat tinggi yang mudah dan handal 

digunakan saat pembuatan prototipe dengan sebuah ide yang cepat. Keras 

memunginkan kita mengkontruksi Tensorflow dan Theano dengan cara lebih 

mudah untuk dipahami dan mudah digunakan tanpa harus dengan cara menulis 

kode boilerplate berlebih untuk membangun model berbasis Neural Networks. 

Kemudahan flesibilitas dan kesederhanaan adalah alasan utama yang menjadikan 
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popularitas Keras. Selain memberikan akses yang mudah untuk esoteric library, 

Keras memastikan kita bisa dapat memanfaatkan library yang ditawarkan. 

3.4.  Python 

Merupakan bahasa pemograman tinggi yang diciptakan oleh Guido Van 

Rossum pada tahun 1989 di Amsterdam, Belanda. Bahasa pemograman python 

sangatlah mudah dalam penulisan syntax programnya. Python juga merupakan 

bahasa pemograman multiplatform yang dapat dijalankan di berbagai sistem 

operasi. Python dapat berjalan pada sistem operasi WINDOWS, UNIX, Linux, dan 

IOS. Python bahasa pemograman dengan portabilitas yang tinggi.  

Bahasa pemograman python adalah jenis pemograman yang banyak 

diminati untuk saat ini karena keseserhanaanya. Meskipun sederhana tapi pustaka 

yang ada sangat lengkap misalnya modul – modul untuk keperluan jaringan, 

antarmuka grafis, analisis dan komputasi numerik, Hypertext (HTML, XML, dan 

lain-lain), akses database, dan berbagai hal lainnya. Kode bahasa pemograman 

python mudah untuk dibaca baik oleh yang sudah tebiasa dengan bahasa 

pemograman lain maupun yang baru memulai. Kemudahan bahasa pemograman 

python karena python sendiri menggunakan interpreter sebagai penerjemahnya. 

Kecenderungan penggunaan pemrograman berorientasi objek bahasa 

pemograman python juga sangat tepat untuk digunakan sebagai pemrograman 

berorientasi objek. Bahasa pemograman python disediakan gratis yang bisa didapat 

pada situs www.python.org. 

3.5.  Google Colab 

Pesatnya perkembangan bahasa pemograman Python telah menarik minat 

Google untuk membuat online integrated environment development (IDE) yang 

disebut dengan Google Interactive Notebook atau biasa dikenal dengan Google 

Colab melalui situs resminya www.colab.research.google.com. Jenis lingkungan 

yang digunakan adalah Jupyter Notebook, dan ekstensi file adalah * .ipynb. Untuk 

memberi Anda informasi, Python memiliki beragam lingkungan pemrograman, dari 

IDLE yang telah digunakan sejak lama, hingga Spyder yang memiliki lingkungan 

lengkap. Namun, untuk karakter berbasis web, Google lebih memilih Notebook 

Jupyter. Dari sisi software, Google Colab telah menyiapkan sebagian besar library 
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yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini library yang dibutuhkan adalah Keras, 

TensorFlow, NumPy, Pandas dan program pendukung lainnya, misalnya untuk 

membuat grafik melalui Matplotlib. 

Dari segi hardware, Google Colab memberikan fasilitas berupa media 

penyimpanan yang terintegrasi dengan Google Drive, serta menyediakan processor 

dan RAM berupa CPU, GPU, dan TPU. Selama fungsi server terjamin dan koneksi 

Internet lancar, sebagian besar pemrosesan tidak akan menimbulkan masalah bagi 

Google Colab. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada GPU yang saat ini 

banyak digunakan sebagai dukungan DL. GPU yang melakukan pemrosesan paralel 

kompatibel dengan pemrosesan data DL dengan struktur multi-core. 
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BAB IV  

DESKRIPSI HASIL PROJECT 

 

 

4.1. Prosedur Penelitian 

 

 

Gambar 4. 1 Alur Perancangan Program 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

 

Berdasarkan diagram alir diatas dapat kita lihat prosedur penelitian dimulai 

dengan analisis kebutuhan untuk proses pemrosesan sinyal suara jantung untuk 

klasifikasi ketidaknormalan menggunakan kecerdasan buatan. Setelah semua 

selasai dianalisa kemudian dilakukan untuk perancangan algoritma dan metode 

kecerdasan buatan yang akan digunakan. Kemudian metode diimplementasikan 

pada program dan dilakukan proses training data. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan data yang telah disiapkan, selanjutnya diambil kesimpulan dari hasil 

penelitian. Prosedur penelitian akan dijelaskan lebih rinci pada sub bab empat. 

4.2. Analisa Kebutuhan 

Pada tahap ini akan dilakukan analisi terhadap kebutuhan – kebutuhan 

sistem dan perangkat keras terhadap sebuah pembuatan aplikasi pemrosesan sinyal 

suara jantung untuk klasifikasi ketidaknormalan. Sistem yang dianalisi adalah 

sistem yang berisi informasi tentang segala sesuatu berkaitan dengan pembuatan 

aplikasi pemrosesan sinyal suara jantung untuk klasifikasi ketidaknormalan. 

Analisa kebutuhan ini adalah bagian awal untuk mengindentifikasi masalah serta 

kebutuhan yang dibuthkan untuk menyelesaikan masalah yang ada. 

4.2.1.  Pengumpulan Data Berupa Sinyal PCG 

Tahap pertama yang dilakukan penulis dalam analisis kebutuhan adalah 

mengumpulkan data sinyal PCG, yang nantinya dijadikan dataset untuk keperluan 

data training dan validasi. Pengumpulan data sinyal diambil dari situs physionet 
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yang kemudian di modifikasi dan dan editing dengan feature extraction 

menggunakan perceptual linear prediction (PLP). Berdasarkan batasan yang ada 

gambar hanya berupa data sinyal normal dan abnormal saja.  

 

Gambar 4. 2 Sinyal Suara Jantung PCG PLP 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

 

4.2.2. Analisa Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 

Spesifikasi komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan 

untuk pembuatan aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

1. PC/ Laptop 

2. Koneksi Internet 

3. Akun Google Colab 
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4.3. Perancangan Flowchart Program 

 

Gambar 4. 3 Flowchart Program 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

 

Berdasarkan gambar flowchart diatas, program dimulai dengan inisialisasi 

pustaka yang dibutuhkan  untuk proses training dan test. Lebih lengkap mengenai 

alur program dijelaskan pada subbab 4.4. 

4.4. Implementasi Program 

A. Inisialisasi 

Pada tahap ini program pertama kali menjalankan pustaka yang dibutuhkan 

untuk menjalankan program secara keseluruhan. Pustaka yang paling utama yaitu 

keras, dimana keras merupaka pustaka pada python yang banyak digunakan untuk 

menjalankan program deep learning. Kemudian juga ditambahkan pustaka  numpy 

untuk proses aritmatika. 
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Gambar 4. 4 Library Program 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

B. Data PCG 

Data seperti yang sudah dijelaskan pada subbab analisis kebutuhan 

perancangan dimana data didapat dari Classification of Normal/Abnormal Heart 

Sound Recordings: the PhysioNet/Computing in Cardiology Challenge tahun 2016. 

Data merupakan kumpulan suara sinyal jantung berupa wav. Data kemudian 

dipreprosesing menggunakan plp. 

 
Gambar 4. 5 Dataset Sinyal Suara Jantung PCG 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

C. Augmentasi 

Pipeline dataset adalah perintah untuk mengekstrak data dalam bentuk 

gambar/gambar digital, dari folder ke dalam array yang dapat dibaca oleh 

tensorflow. Augmentasi adalah proses dalam memanipulasi aau mengubah data 

citra gambar, dari cira asli diubah benuk dan posisinya untuk memperkuat akurasi 

model saat training. 
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Gambar 4. 6 Proses Augmentasi 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

D. VGG16 

VGG16 adalah Arsitektur Jaringan Saraf Konvolusi (CNN) sederhana dan 

banyak digunakan yang digunakan untuk ImageNet, proyek basis data visual besar 

yang digunakan dalam penelitian perangkat lunak pengenalan objek visual. Model 

VGG16 mencapai akurasi pengujian 92,7% top-5 di ImageNet, yang merupakan 

kumpulan data lebih dari 14 juta gambar yang termasuk dalam 1000 kelas. VGG16 

merupakan salah satu model terkenal yang diajukan ke ImageNet Large Scale 

Visual Recognition Challenge (ILSVRC) pada tahun 2014. VGG16 membuat 

perbaikan atas arsitektur AlexNet dengan mengganti filter berukuran kernel besar 

(11 dan 5 di lapisan konvolusi pertama dan kedua, masing-masing) dengan 

beberapa filter berukuran tiga × tiga kernel satu demi satu. 
Model: "vgg16" 

______________________________________________________________

___ 

Layer (type)                 Output Shape              Param #    

==============================================================

=== 

input_1 (InputLayer)         [(None, 150, 150, 3)]     0          

______________________________________________________________

___ 

block1_conv1 (Conv2D)        (None, 150, 150, 64)      1792       

______________________________________________________________

___ 

block1_conv2 (Conv2D)        (None, 150, 150, 64)      36928      

______________________________________________________________

___ 
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block1_pool (MaxPooling2D)   (None, 75, 75, 64)        0          

______________________________________________________________

___ 

block2_conv1 (Conv2D)        (None, 75, 75, 128)       73856      

______________________________________________________________

___ 

block2_conv2 (Conv2D)        (None, 75, 75, 128)       147584     

______________________________________________________________

___ 

block2_pool (MaxPooling2D)   (None, 37, 37, 128)       0          

______________________________________________________________

___ 

block3_conv1 (Conv2D)        (None, 37, 37, 256)       295168     

______________________________________________________________

___ 

block3_conv2 (Conv2D)        (None, 37, 37, 256)       590080     

______________________________________________________________

___ 

block3_conv3 (Conv2D)        (None, 37, 37, 256)       590080     

______________________________________________________________

___ 

block3_pool (MaxPooling2D)   (None, 18, 18, 256)       0          

______________________________________________________________

___ 

block4_conv1 (Conv2D)        (None, 18, 18, 512)       1180160    

______________________________________________________________

___ 

block4_conv2 (Conv2D)        (None, 18, 18, 512)       2359808    

______________________________________________________________

___ 

block4_conv3 (Conv2D)        (None, 18, 18, 512)       2359808    

______________________________________________________________

___ 

block4_pool (MaxPooling2D)   (None, 9, 9, 512)         0          

______________________________________________________________

___ 

block5_conv1 (Conv2D)        (None, 9, 9, 512)         2359808    

______________________________________________________________

___ 

block5_conv2 (Conv2D)        (None, 9, 9, 512)         2359808    

______________________________________________________________

___ 

block5_conv3 (Conv2D)        (None, 9, 9, 512)         2359808    

______________________________________________________________

___ 

block5_pool (MaxPooling2D)   (None, 4, 4, 512)         0          

==============================================================

=== 

Total params: 14,714,688 

Trainable params: 14,714,688 

Non-trainable params: 0 

______________________________________________________________

___ 

E. CNN 
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Pada penelitian kali ini proses tahap membuat model CNN untuk menyusun 

desain sel jaringan yang digunakan untuk nantinya dijadikan acuan model pada 

learning. Pada perancangan model memiliki struktur model yang disusun untuk 

memenuhi nilai bobot keluaran yang diinginkan. 

 

Gambar 4. 7 Proses Perancangan Model CNN 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

F. Nilai Bobot Output 

Merupakan nilai acuan yang digunakan untuk mengetahui apakah 

memenuhi atau tidak jika nantinya data training dijadikan model untuk data 

prediksi. 

 

Gambar 4. 8 Hasil Plot Data Akurasi dan Loss Training 

(Sumber: Olahan Sendiri) 
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G. Load Model 

Model yang telah dirancang dan dilakukan raining dengan data training 

kemudian di buka kembali untuk melihat keberhasilan dalam mempredeksi gambar 

atau data yang diinginkan. Berikut merupakan potongan program unuk memanggil 

model. 

 

 

Gambar 4. 9 Proses Load Model 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

 

H. Deteksi Gambar 

Setelah dilakukan proses training, dilakukan proses test dengan 

menggunakan data test yang telah disediakan untuk melihat keberhasilan dari 

metode LSTM dalam melakukan klasifikasi. Parameter uji dinilai dari tingkat 

keberhasilan metode LSTM dalam melakukan klasifikasi data. Tingkat 

keberhasialan dari sebuah klasifikasi pada bidang medis dilihat dari seberapa besar 

tingkat akurasi, sensitifitas dan juga sepsifikasi dari hasil klasifikasi. 

Pengukurannya dilihat dari melakukan  rata-rata terhadap sensitifitas dan 

spesifikasi. Hasil akurasi yang diinginkan adalah diatas 80% karena  dengan nilai 

tersebut proses klasifikasi dianggap berhasil. 
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Gambar 4. 10 Hasil Klasifikasi 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

4.5. Analisa Hasil 

Dari percobaan yang telah dilakukan maka dapat dilihat hasil akurasi test 

sebesar 81% dan grafik yang tidak terlalu fluktuatif, dan dapat disimpulkan bahwa 

kemungkinan overfitting lebih kecil dibanding yang lain  (Junita & Bachtiar, 2019). 

Sesuai dengan rumus yang dijelaskan, kita dapat mengetahui nilai akurasi yang 

kemudian disebut dengan score dengan rumus dimana nilai sensivitas dijumlahkan 

dengan nilai spesifitas dibagi dua. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengujian klasifikasi sinyal jantung PCG menggunakan CNN 

maka dapat disimpulkan bahwa data yang berupa sinyal suara jantung 

phonocardiogram berektensi wav dan melalui preproses dengan plp dan di 

implementasikan menggunakan convolutional neural network dapat dijalankan. 

Pengujian model yang telah dibuat dengan variasi dataset sebanyak 1152 yang 

dibagi kedalam 70% untuk kebutuhan data latih dan 30% untuk validasi 

mendapatkan nilai akurasi  percobaan sebesar 81% dan data loss sebesar 7%. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran untuk pengembangan pada penilitian ini agar lebih baik, terdapat 

beberapa saran yaitu: 

1. Menambahkan proses denoising untuk menghilangkan derau pada sinyal 

suara jantung phonocardiogram yang didapat dari physionet sehingga 

dapat menambah nilai keakuratan model dalam mengklasifikasi. 

2. Mengubah bentuk model yang dibuat untuk memaksimalkan proses 

training agar nilai akurasinya lebih baik lagi. 

3. Untuk hasil maksimal sebaiknya data yang digunakan berupa data sinyal 

suara jantung pcg yang dijadikan dataset dapat ditambah lagi. 
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