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BAB III 

KONSEP RANCANGAN 

 

  Analisa Sistem Cerdas Deteksi Sinyal Elektrokardiogram(EKG) Untuk Klasifikasi 

Jantung Normal dan Abnormal menggunakan Jaringan Saraf Tiruan(JST) memerlukan 

perincian kebutuhan alat dan bahan untuk memudahkan proses pembuatan alat yang 

meliputi identifikasi kebutuhan dan analisa kebutuhan. 

A. Identifikasi Kebutuhan 

Pengidentifikasian kebutuhan dapat dikelompokan menjadi 2 bagian yang terdiri dari : 

1. Hardware 

a. Catu daya  

Catu daya yang digunakan bersumber dari PC/Laptop yang disambungkan 

melalui kabel USB  

b. Input 

Input berasal dari elektroda yang berfungsi sebagai sensor untuk membaca 

sinyal dari aktivitas kelistrikan pada jantung 

c. Proses 

Mikrokontroler Arduino Uno digunakan sebagai sistem kendali untuk 

mengerjakan atau mengoperasikan input dan output  

d. Output  

Output yang dihasilkan dari alat ini yaitu berupa sinyal ADC yang 

kemudian diolah dengan software dan ditampilkan pada sistem/ aplikasi 

yang telah dibuat dalam wujud grafik sinyal elektrokardiogram 

 

. 
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2. Software 

a. Arduino IDE sebagai software pemrograman yang akan digunakan pada 

alat.  

b. GUI Matlab sebagai pemrograman untuk pembuatan interface  

sistem/aplikasi klasifikasi jantung normal dan abnormal. 

B. Analisis Kebutuhan 

Berdasarkan identifikasi kebutuhan diatas, maka perlu dilakukan analisa kebutuhan 

terhadap pengembangan alat yang akan dirancang agar sistem yang dibangun lebih 

akurat adalah sebagai berikut: 

1. Hardware 

a. Bagian Sumber Catu Daya 

Membutuhkan tegangan +3,3 V karena  modul AD8232 dan arduino 

membutuhkan tegangan masukan sebesar 3,3 V yang dapat beroperasi 

dengan normal yang terhubung dengan PC/Laptop melalui kabel USB. 

b. Bagian Input 

Alat ini menggunakan elektroda yang ditempelkan pada titik di tubuh yang 

sudah ditentukan. 

c. Bagian Proses 

Alat ini membutuhkan komponen yang dapat mengolah data dari input 

yang akan diberikan pada bagian output. Arduino Uno digunakan sebagai 

sistem kendali yang akan melakukan proses dari data yang diberikan oleh 

input dan akan diproses oleh modul AD8232 sebagai modul EKG untuk 

menghasilkan keluaran sinyal EKG yang akan ditampilkan pada aplikasi di 

PC/Laptop. Modul AD8232 dipilih karena merupakan modul yang sesuai 

dengan yang dibutuhkan yaitu memiliki spesifikasi jumlah lead I 
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kemudian harga yang terjangkau dan mudah didapatkan, sementara pilihan 

lain selain modul AD8232 adalah modul EKG SHIELD namun spesifikasi 

dari modul EKG SHIELD yaitu memiliki jumlah lead III serta harga yang 

dipasarkan lebih mahal dibandingkan dengan modul AD8232. 

d. Bagian Output 

Bagian output terdiri dari tampilan software pada PC/Laptop yang akan 

menampilkan grafik sinyal EKG dan klasifikasi sinyal EKG 

normal/abnormal.  

C. Blok Diagram 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19.Blok Diagram Sistem 

 Gambar 19  merupakan bagian blok diagram rangkaian keseluruhan proses 

yang diaplikasikan pada sistem cerdas deteksi sinyal EKG untuk klasifikasi 

jantung normal dan abnormal. Blok diagram tersebut terdiri dari bagian input, 

proses dan output. Bagian input terdiri dari elektroda dan catu daya. Elektroda  

memiliki fungsi sebagai masukan yang akan memberikan tegangan dari jantung 

yang kemudian diolah sinyal tersebut didalam modul ad8232 sementara catu daya 

memiliki fungsi sebagai sumber daya masukan untuk supply arduino uno dan 

modul AD8232. Bagian proses terdiri dari arduino uno dan modul AD8232. 
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Arduino Uno dan modul AD8232 berfungsi sebagai pengolah dan pengkonversi 

sinyal. Bagian output terdiri dari GUI Matlab yang berfungsi sebagai sistem 

untuk menampilkan hasil gelombang sinyal EKG dan klasifikasi jantung 

normal/abnormal. 

 Berdasarkan Gambar 19  dapat dijelaskan cara kerja dari sistem cerdas 

deteksi sinyal EKG untuk klasifikasi jantung normal dan abnormal,  yaitu dengan 

menempelkan elektroda pada tubuh responden. Kemudian sinyal yang diperoleh 

diolah dengan menggunakan arduino uno sebagai pengendali dan modul AD8232 

sebagai pengkonversi sinyal menjadi digital. Hasil sinyal yang diperoleh akan 

ditampilkan pada PC dengan berupa interface dari GUI Matlab yang selanjutnya 

dapat mengklasifikasikan jantung normal/abnormal dengan menggunakan 

jaringan syaraf tiruan. 

D. Perancangan  

 Perancangan sistem cerdas deteksi sinyal elektrokardiogram(EKG) untuk 

klasifikasi jantung normal dan abnormal menggunakan jaringan saraf tiruan, 

terdiri dari Arduino Uno, Modul AD8232 dan Kabel elektroda snap. 

1. Hardware 

a. Rangkaian arduino uno 

Arduino uno pada proyek ini berfungsi sebagai kendali utama yang 

menjalankan rangkaian yang digunakan. Proyek ini menggunakan 

beberapa pin dari mikrokontroller diantaranya adalah : 

1) Pin analog A0 sampai A5 digunakan untuk input analog modul EKG 

AD8232 

2) Pin digital D0 sampai D13 digunakan untuk input digital modul EKG 

AD8232 
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3) Pin Power, digunakan untuk mensupply tegangan untuk modul EKG 

AD8232 

b. Rangkaian modul AD8232  

Modul AD8232 pada proyek ini berfungsi sebagai pemroses input 

tegangan yang diperoleh dari sadapan elektroda, untuk diproses agar 

mendapatkan sinyal EKG. Proyek ini menggunakan elektroda yang akan 

dipasangkan pada modul AD8232 dengan bentuk jack 3,5mm. 

c. Diagram alur(Flowchart) 

Pada perancangan alat ini, dibutuhkan struktur atau alur perancangan yang 

baik. Diagram alur digunakan untuk menggambarkan terlebih dahulu hal 

hal yang harus dikerjakan sebelum membuat suatu alat. Gambar 20 

merupakan diagram alur dari alat ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 20. Flowchart alat 
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2. Software 

Perancangan sistem pengolahan sinyal EKG untuk mendeteksi jantung normal 

dan abnormal dengan jaringan saraf tiruan terdiri dari perancangan GUI, 

perancangan arsitektur JST dan flowchart sistem. 

a. Perancangan GUI matlab 

Apikasi yang digunakan pada sistem  ini yaitu menggunakan GUI, yang 

masih merupakan bagian dari matlab namun GUI ini berfungsi untuk dapat 

menampilkan hasil dari sistem cerdas pengolahan sinyal EKG untuk 

mendeteksi jantung normal dan abnormal dengan jaringan saraf tiruan. 

Berikut merupakan rancangan GUI matlab pada gambar 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Rancangan GUI matlab 

 

b. Perancangan arsitektur JST 

1) Pelatihan 

Pembuatan  program  pada matab dimulai dengan membuat program 

pelatihan yang terdiri dari folder data latih. Folder data latih merupakan  
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folder yang berisi data sinyal EKG dari masing-masing kelas berjumlah 

82 sinyal yang diperoleh dari physionet. Sinyal tersebut kemudian 

dilakukan pelatihan dengan menggunakan jaringan saraf tiruan agar 

dapat dikenali cirinya. 

2) Pengujian 

Selanjutnya yaitu dengan membuat program pengujian yang terdiri dari 

folder data uji. Folder data uji merupakan folder yang berisi data sinyal 

EKG berjumlah 26 sinyal dari kedua kelas. Sinyal tersebut yang 

kemudian akan dipilih secara acak dan dapat diklasifikasikan dengan 

menggunakan aplikasi GUI.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Rancangan Arsitektur JST 

 

c. Diagram alur (Flowchart) 

Pada perancangan sistem ini, dibutuhkan struktur atau alur perancangan 

yang baik. Diagram alur digunakan untuk menggambarkan terlebih dahulu 
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hal-hal yang harus dikerjakan sebelum membuat suatu sistem. Gambar  23 

berikut merupakan diagram alur(flowchart) dari sistem ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 23. Flowchart aplikasi/sistem 

 

Algoritma :  

1. Mulai 

2. Melakukan akuisi data 
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3. Mengekstrasi ciri data menggunakan ciri stasistika (mean, kurtosis, 

skewness, variance dan standar deviasi).  

4. Jika hasil akurasi pelatihan maka dapat dilakukan ke 

pengujian. 

5. Jika hasil akurasi pelatihan < 80 % maka dapat dilakukan kembali 

ekstrasi ciri atau menambah ciri yang sudah ada. 

6. 0% maka dapat menentukan hasil klasifikasi 

dari sinyal EKG  

7. Jika hasil pengujian < 70 % maka harus kembali dilakukan pelatihan. 

8. Selesai 

E. Langkah Pengembangan Alat 

Tugas akhir ini memerlukan beberapa tahapan dalam pembuatannya adapun 

tahapannya sebagai berikut : 

 

1. Desain keseluruhan sistem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24.Desain alat secara keseluruhan 

 

 

Display GUI 

Elektroda 

Box Alat 

Kabel USB 
Arduino 
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2. Desain rangkaian pada hardware 

Rencana rangkaian yang akan digunakan dengan komponen berupa Arduino 

uno dan modul AD8232 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Desain rangkaian 

3. Pembuatan box pada hardware 

Rencana pembuatan box dengan menggunakan black box dengan ukuran 

7x3x10cm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 26. Desain Box Alat 
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4. Pemasangan Rangkaian pada Box 

Langkah selanjutnya yaitu menyesuaikan tata letak komponen ke dalam box 

yang sudah dibuat. Pemasangan komponen disesuaikan dengan desain bagian 

dalam box. 

5. Pengembangan sistem/aplikasi 

a. Membagi data yang diperoleh dari alat menjadi data latih dan data uji. 

b. Membuat program untuk pelatihan dengan menggunakan data latih  

c. Membuat program untuk pengujian dengan menggunakan data uji 

d. Membuat desain GUI 

e. Membuat program untuk menjalankan aplikasi GUI 

F. Spesifikasi Alat 

Sistem Cerdas Deteksi Sinyal Elektrokardiogram  untuk klasifikasi jantung 

normal dan abnormal menggunakan Jaringan Saraf Tiruan, mempunyai spesifikasi 

sebagai berikut : 

G. Pengujian  

Pengujian alat dilakukan dilakukan untuk mendapatkan data penelitian. Pengujian 

alat dan sistem ini dilakukan dengan dua pengujian, yaitu : 

1. Uji Fungsional 

Pengujian ini dilakukan dengan cara menguji setiap bagian-bagian 

berdasarkan karakteristik dan fungsi masing-masing. Pengujian ini dilakukan 

untuk mengetahui bahwa setiap bagian perangkat telah dapat bekerja sesuai 

dengan fungsi dan keinginan yang akan dibutuhkan alat ini.Pengujian ini dapat 

dilihat pada tabel 1, tabel 2 dan tabel 3. 
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2. Uji Unjuk Kerja 

Pengujian unjuk kerja sangat dibutuhkan dengan tujuan agar dapat mengetahui 

apakah alat dan sistem sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya 

yaitu untuk mengklasifikasikan sinyal EKG sesuai dengan kelas 

normal/abnormal yang dapat dilihat pada tabel 4. 

H. Tabel Hasil Uji 
1. Uji Fungsional 

Tabel 1.Rencana Pengujian Sinyal EKG di arduino 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.Rencana Pengujian Fungsi Tombol pada GUI yang digunakan 

 

 

 

 

 

 Tabel 3. Rencana Pengujian Sinyal EKG di sistem 

 

 

 

 

 

No Display EKG di Arduino 

1.  

2.  

3.  

No Nama Tombol Tampilan Ket 

1.    

2.    

3.    

No Display EKG di Sistem/Aplikasi 

1.  

2.  

3.  
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2. Uji Unjuk Kerja 

 Pada pengujian ini dilakukan dengan cara menguji setiap sinyal EKG 

baik yang normal maupun abnormal dengan menggunakan jaringan syaraf 

tiruan. 

Tabel 4.  Rencana pengujian hasil klasifikasi deteksi jantung normal/abnormal 

 

 

 

 

 

 

 

I. Pengoperasian Sistem 
Berikut ini adalah langkah pengoperasian sistem pengolahan sinyal EKG 

untuk mendeteksi jantung normal dan abnormal dengan JST : 

a. Menghubungkan sumber 3,3V ke input tegangan 

b. Memasang Elektroda pada titik di tubuh responden yang telah ditentukan 

dengan posisi duduk tegak 

c. Membuka aplikasi sistem cerdas pada dekstop Laptop/PC 

d. Kemudian klik tombol rekam untuk melakukan perekaman  

e. Hasil rekaman dapat disimpan dengan memilih tombol simpan file 

f. Selanjutnya klik tombol pilih  file dan pilih yang telah disimpan atau file yang 

ingin dilihat hasil klasifikasinya 

g. Kemudian tekan tombol proses 

h. Lihat pada kolom output maka secara otomatis hasil dari klasifikasi akan 

terlihat diikuti juga dengan munculnya grafik sinyal EKG.    

 

No Data Normal Abnormal Kelas Asli 

1    Normal 

2    Normal 

3    Normal 

4    Normal 

...    ... 

26    Abnormal 


