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ABSTRAK

ANALISIS STATISTIK DAN DIMENSI FRAKTAL SINYAL SUARA
JANTUNG (PHONOCARDIOGRAM)

Oleh

Nawira

Telah dilakukan penelitian analisis sinyal suara jantung (Phonocardiogram)
menggunakan parameter statistik dan dimensi fraktal. Sampel suara jantung yang
digunakan adalah suara jantung normal, aortic regurgitasi, aortic stenosis, mitral
regurgitasi, mitral stenosis, dan patent ductus arteriosus (PDA). Proses
pengolahan sinyal dan pengambilan data dilakukan dengan bantuan software
Matlab 7.8. Dimensi fraktal menggunakan metode box counting sedangkan
analisis statistik mengguanakan parameter varian, standar deviasi dan mean. Pada
proses pengambilan data, satu siklus sinyal suara jantung dihitung nilai dimensi
fraktal dan analisis statistiknya. Dalam penelitian ini, nilai dimensi fraktal paling
besar dimiliki oleh jenis sinyal suara jantung aortic stenosis yaitu sebesar 1,5603
pada sampel I, 1,509 pada sampel II dan 1,5161 pada sampel III. Sedangkan, nilai
dimensi fraktal paling kecil dimiliki oleh jenis sinyal suara jantung aortic
regurgitasi pada sampel III yaitu sebesar 1,2947. Berdasarkan data nilai dimensi
fraktal yang telah diperoleh dari masing-masing jenis sinyal suara jantung, dapat
diketahui bahwa jenis sinyal suara jantung mempengaruhi besar nilai dimensi
fraktal. Nilai dimensi fraktal yang diperoleh pada penelitian ini mendeskripsikan
besar nilai dimensi fraktal dari masing-masing jenis sinyal suara jantung,
sedangkan parameter statistik mendeskripsikan ciri numerik data dari masing-
masing sampel sinyal suara jantung.

Kata kunci: Analisis statistik, fraktal, suara jantung
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ABSTRACT

STATISTICAL ANALYSIS AND FRACTAL DIMENSIONS HEART
SOUND SIGNAL (PHONOCARDIOGRAM)

By

Nawira

It has been conducted research analysis heart sounds signals (Phonocardiogram)
using a statistical parameter and fractal dimension. Heart sound samples used are
normal heart sound, aortic regurgitasi, aortic stenosis, mitral regurgitasi, mitral
stenosis, and patent ductus arteriosus (PDA). Signal processing and data
collection was done with the help of software Matlab 7.8. Fractal dimension using
a box counting method while using a statistical analysis of variance parameters,
standard deviation and the mean. In the process of data collection, heart sound
signal that has been done cutting one cycle and then calculated the value of the
fractal dimension and statistical analysis. In this research, the value of the fractal
dimension belongs to the type of aortic stenosis heart sound signal that is equal to
1,5603 on the sample I, 1,509 on the sample II and 1,5161 on the sample III.
Meanwhile, the smallest value of the fractal dimension is owned type of heart
sound signals aortic regurgitation in samples III is equal to 1.2947. Based on the
fractal dimension values have been obtained from each type of heart sound signal,
it is known that the type of heart sound signals affect the value of the fractal
dimension. Fractal dimension values obtained in the research describe the great
value of the fractal dimension of each type of heart sound signals, while the
statistical parameters describing the characteristics of numerical data from each
sampled heart sound signal.

Keywords: Fractal, heart sound, statistic analysis



iii

ANALISIS STATISTIK DAN DIMENSI FRAKTAL SINYAL
SUARA JANTUNG (PHONOCARDIOGRAM)

Oleh

Nawira

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar SARJANA SAINS

Pada

Jurusan Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

JURUSAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2016









vii

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Nawira dilahirkan pada tanggal

13 Juli 1993 di Bandar Lampung, anak pertama dari tiga

bersaudara dari pasangan Bapak Zainal Arifin dan Ibu Umi

Kulsum. Penulis memulai perjalanan kampusnya pada

tahun 2011 sebagai mahasiswi Fisika FMIPA Universitas

Lampung. Selama menjadi mahasiswi penulis aktif dalam

bidang organisasi. Penulis pernah bergabung dibeberapa organisasi diantaranya

Himpunan Mahasiswa Fisika (HIMAFI) pada tahun 2012-2013 sebagai Sekretaris

Bidang Sosisal Masyarakat dan pada tahun 2013-2014 sebagai Sekretaris Biro

Kesekretariatan. Pada tahun 2012-2013 penulis juga bergabung sebagai Anggota

Biro Keputrian Rohani Islam (ROIS) FMIPA Unila dan pada tahun yang sama

bergabung sebagai Anggota Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Badan

Eksekutif Mahasiswa (BEM) FMIPA Unila.

Penulis juga aktif sebagai asisten praktikum dalam berbagai mata kuliah

Instrumentasi. Penulis melaksakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN

(PERSERO) Rayon Karang dengan judul “Gangguan Jaringan Listrik PLN pada

Trafo Distribusi Tegangan Rendah di Gardu K 802 Gajah Mada Bandar

Lampung”.



viii

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rasa Syukur kepada Allah SWT

Ku Persembahkan Karya ini Kepada :

Kedua orang tua tercinta, Bapak Zainal Arifin dan Ibu Umi Kulsum
Terimakasih atas semua doa tulus dan pengorbanan yang telah diberikan.

Terimakasih selalu memberi dukungan dan semangat, semoga selalu
menjadi berkah dan bernilai pahala bagi Allah SWT

Bapak-ibu guru serta bapak-ibu dosen
Terimakasih atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan semoga

selalu bermanfaat dan menjadi bekal untuk keberhasilanku

Adik-adik tercinta, Lulu Fadhlun dan Fatimattuzzahra
Terimakasih atas segala doa, semangat dan dukungan

Seseorang yang spesial, Eko Febriawan
Terimakasih selalu ada untuk membantu dan memberi semangat

Serta Almamater Tercinta

“UNIVERSITAS LAMPUNG”



ix

MOTO

MAN JADDA WAJADA
Siapa bersungguh-sungguh pasti berhasil

MAN SHABARA ZHAFIRA
Siapa yang bersabar pasti beruntung

MAN SARA ALA DARBIWASHALA
Siapa menapaki jalan-Nya akan sampai ke tujuan



x

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS

STATISTIK DAN DIMENSI FRAKTAL SINYAL SUARA JANTUNG

(PHONOCARDIOGRAM)” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Sains (S.Si) pada bidang Instrumentasi Jurusan Fisika Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

Skripsi ini merupakan karya bagi penulis yang dipersembahkan kepada almamater

tercinta Universitas Lampung. Skripsi ini menjelaskan tentang nilai dimensi

fraktal dan analisis statistik dari berbagai jenis sinyal suara jantung, yaitu sinyal

suara jantung normal dan abnormal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena

itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menuju hasil

yang lebih baik.

Bandar Lampung, April 2016

Nawira



xi

SANWACANA

Alhamdulillah, penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan

baik berkat dorongan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu

pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Arif Surtono, S.Si., M.Si., M.Eng. atas kesediaannya menjadi

pembimbing I.

2. Bapak Amanto, S.Si., M.Si atas kesediaannya menjadi pembimbing II.

3. Bapak Drs. Amir Supriyanto, M.Si. atas kesediaannya menjadi penguji.

4. Ibu Dr. Yanti Yulianti, M.Si. selaku ketua Jurusan Fisika.

5. Bapak Prof. Dr. Warsito, D.E.A selaku Dekan FMIPA Unila.

6. Bapak Drs. Ediman Ginting Suka, M.Si selaku Pembimbing Akademik.

7. Kedua orang tua, Bapak Zainal Arifin dan Ibu Umi Kulsum yang selalu

mendoakan, mendukung dan memberi semangat.

8. Adik-adik tercinta, Lulu Fadhlun dan Fatimatuzzahra atas semangat yang

diberikan.

9. Eko Febriawan yang selalu membantu, mendukung dan memberi semangat.

10. Sahabat-sahabat tercinta, exsa, putri yulia, wulan, dewi harjayanti, puput,

putri anjar, lute, farras, rio dan semua yang telah mendoakan.

11. Kakak tingkat danu setiawan yang telah membantu dan memberi semangat.



xii

12. Sami, gana, fathul, anisa, yuni, umi rohmah, desty, vaolina dan teman-teman

angkatan 2011 Fisika FMIPA Unila yang telah memberi semangat yang tidak

bisa saya sebutkan satu persatu.

13. Kepada semua kakak-kakak tingkat dan adik-adik tingkat Fisika FMIPA

unila.

14. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah

membantu penulis selama menyelesaikan tugas akhir.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita

semua. Aamiin.

Bandar Lampung, April 2016

Penulis



xiii

DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAK ..................................................................................................... i

ABSTRACT ................................................................................................... ii

COVER DALAM .......................................................................................... iii

HALAMAN PERSETUJUAN ..................................................................... iv

HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... v

PERNYATAAN ............................................................................................. vi

RIWAYAT HIDUP ....................................................................................... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................... viii

MOTTO .......................................................................................................... ix

KATA PENGANTAR ................................................................................... x

SANWACANA .............................................................................................. xi

DAFTAR ISI .................................................................................................. xiii

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xv

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... xvi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ...........................................................................................1
B. Rumusan Masalah......................................................................................3
C. Tujuan Penelitian .......................................................................................4
D. Manfaat Penelitian .....................................................................................4
E. Batasan Masalah ........................................................................................5

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terkait .......................................................................................6
B. Teori Dasar.................................................................................................7

1. Jantung .................................................................................................7
2. Suara Jantung....................................................................................10
3. Suara Jantung Normal dan Abnormal...............................................12
4. Phonocardiogram .............................................................................15
5. Fraktal ...............................................................................................16



xiv

6. Dimensi Fraktal.................................................................................23
7. Analisis Statistik ...............................................................................26
8. Perangkat Lunak Matlab ...................................................................29

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian..................................................................31
B. Alat dan Bahan.........................................................................................31
C. Prosedur Kalibrasi....................................................................................33
D. Prosedur Penelitian ..................................................................................34

a. Tahap Kalibrasi ...................................................................................35
b. Tahap “OPEN” Sinyal.........................................................................35
c. Tahap Pemotongan Sinyal...................................................................35
d. Tahap Perhitungan Dimensi Fraktal & Analisis Statistik ...................36
e. Perancangan GUI Matlab ....................................................................40
f. Data Hasil Penelitian...........................................................................42
g. Tahap Analisis Perbandingan Data Hasil Perhitungan .......................42

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kalibrasi ...................................................................................................44
B. Pengolahan Sinyal Suara Jantung ............................................................50

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan ..............................................................................................64
B. Saran ........................................................................................................65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



xv

DAFTAR TABEL

halaman
Tabel 3.1. Spesifikasi teknis laptop.......................................................................31

Tabel 3.2. Data hasil penelitian .............................................................................42

Tabel 4.1. Perhitungan error manual terhadap program kalibrasi dimensi fraktal 48

Tabel 4.2. Perhitungan manual analisis statistik ...................................................50

Tabel 4.3. Data hasil penelitian .............................................................................57



xvi

DAFTAR GAMBAR

halaman
Gambar 2.1. Posisi jantung dalam rongga dada .....................................................8

Gambar 2.2. Bagian-bagian jantung .......................................................................9

Gambar 2.3. Sinyal suara jantung normal satu siklus...........................................11

Gambar 2.4. Ragam Gelombang Suara jantung normal dan abnormal ................12

Gambar 2.5. Phonocardiography melacak 8 gelombang S1-S2 berturut-turut.....16

Gambar 2.6. Fraktal Alami (a) Daun Pakis (b) Kembang Kol Romawi
(c) Pohon Cemara.............................................................................18

Gambar 2.7. Fraktal Alami (a) Kerang (b) Pola Garis Pantai
(c) Aliran Sungai ..............................................................................19

Gambar 2.8. Kurva Bongkahan Salju Koch .........................................................20

Gambar 2.9. Segitiga Sierpinsky ..........................................................................21

Gambar 2.10. Konstruksi sebuah “Cantor dust”...................................................21

Gambar 2.11.Konstruksi fraktal menyerupai diri sendiri dengan dua rasio

kesamaan yang berbeda..................................................................22

Gambar 2.12.Himpunan Julia...............................................................................22

Gambar 2.13.Metode Box-Counting.....................................................................24

Gambar 2.14.Metode Higuchi ..............................................................................25

Gambar 2.15.Metode Katz....................................................................................26

Gambar 2.15.Tampilan GUI.................................................................................30

Gambar 3.1. Diagram Alir Kalibrasi Dimensi Fraktal .........................................33



xvii

Gambar 3.2. Diagram Alir Penelitian...................................................................34

Gambar 3.3. Diagram Alir Pemrograman Metode Box Counting ........................37

Gambar 3.4. Diagram Alir Pemrograman Metode Higuchi .................................38

Gambar 3.5. Program Matlab Metode Katz..........................................................39

Gambar 3.6.Tampilan GUI matlab analisis statistik dan dimensi fraktal sinyal

suara jantung .....................................................................................41

Gambar 3.7. Tampilan GUI matlab open sinyal suara jantung ............................41

Gambar 3.8.Tampilan hasil perhitungan sinyal suara jantung setelah pemotongan

sinyal satu siklus ...............................................................................42

Gambar 4.1. Kalibrasi menggunakan sinyal segitiga gigi gergaji ........................45

Gambar 4.2. Ilustrasi segitiga gigi gergaji............................................................45

Gambar 4.3. Kalibrasi menggunakan sinyal kotak...............................................47

Gambar 4.4. Ilustrasi sinyal kotak ........................................................................47

Gambar 4.5. Plot sinyal acak ................................................................................49

Gambar 4.6. Kalibrasi menggunakan sinyal acak ................................................49

Gambar 4.7. Program pada push button “OPEN” ................................................51

Gambar 4.8. Data sinyal suara jantung.................................................................51

Gambar 4.9. Program pemotongan sinyal ............................................................52

Gambar 4.10. Sinyal hasil pemotongan................................................................53

Gambar 4.11. Program Metode Box Counting .....................................................54

Gambar 4.12. Program Metode Katz ....................................................................55

Gambar 4.13. Program Metode Higuchi ..............................................................55

Gambar 4.14. Program Metode Higuchi (Lanjutan).............................................56

Gambar 4.15. Potongan program pada push button “Hitung”..............................56



xviii

Gambar 4.16. Grafik hubungan dimensi fraktal dengan sinyal suara jantung .....59

Gambar 4.17. Diagram hubungan nilai varian dengan sinyal suara jantung .......61

Gambar 4.18. Diagram hubungan nilai STD dengan sinyal suara jantung ..........62



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jantung merupakan organ penting pada tubuh manusia, karena jantung adalah

salah satu organ yang terlibat langsung dalam sistem peredaran darah. Jantung

bekerja melalui mekanisme secara berulang dan berlangsung terus menerus yang

disebut siklus jantung, sehingga secara visual terlihat dan disebut sebagai denyut

jantung. Denyut jantung adalah jumlah denyutan jantung persatuan waktu. Denyut

jantung didasarkan pada jumlah kontraksi ventrikel (bilik bawah jantung), denyut

jantung ini kemudian akan menghasilkan bunyi atau suara jantung. Bunyi jantung

tersebut disebabkan oleh proses membuka dan menutupnya katup jantung akibat

adanya getaran pada jantung dan pembuluh darah besar (Atwood et. all, 1996).

Bunyi jantung normal pada dasarnya dapat dibedakan menjadi bunyi jantung

pertama (S1) dan bunyi jantung kedua (S2). Bunyi jantung pertama memiliki

frekuensi yang lebih rendah dan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan

dengan bunyi kedua. Bunyi jantung kedua memiliki frekuensi nada yang lebih

tinggi dan memiliki intensitas yang maksimum di daerah aorta (Burnside, 1995).

Kelainan jantung atau Aritmia merupakan gangguan yang terjadi pada frekuensi,

keteraturan, tempat asal denyut atau konduksi impuls listrik jantung. Suara
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jantung jika ditinjau dari segi medis pada umumnya terdapat suara jantung normal

dan suara jantung abnormal. Setiap ciri dari masing-masing jenis suara jantung

tersebut menghasilkan sinyal yang berbeda-beda. Rekaman bunyi jantung dalam

bentuk grafik disebut phonocardiogram, dengan phonocardiogram dapat dilihat

gambaran intensitas/frekuensi bunyi dan bising jantung. Rekaman suara jantung

tersebut kemudian akan menghasilkan keluaran berupa sinyal.

Dewasa ini telah banyak ditemukan metode untuk membedakan ciri sinyal suara

jantung. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Haryadi (2005).

Penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan ciri dari suatu sinyal suara

jantung normal dan abnormal. Data sinyal suara jantung diperoleh dari data yang

direkam menggunakan sound recorder melalui souncard komputer. Selanjutnya

data tersebut diekstrak menggunakan fungsi FFT yang menghasilkan ekstraksi ciri

dari sinyal suara jantung. Analisis hasil ekstraksi ciri dari masing-masing pola

grafik yang terbentuk dapat digunakan untuk membedakan pola suara jantung

normal dan abnormal. Kemudian Anggraeni dkk (2014) melakukan penelitian

untuk mendeteksi kelainan jantung berdasarkan pola PCG yang dimiliki oleh

pasien menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation (JST-BP).

Ekstraksi ciri menggunakan Linear Predictive Coding (LPC) untuk memperoleh

fitur dari setiap pola. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ekstraksi PCG

menggunakan LPC memberikan hasil yang cukup baik karena mampu

menunjukkan kemiripan fitur PCG dalam satu jenis. Berdasarkan hasil pengujian

dengan menggunakan 66 data, metode JST-BP memiliki akurasi pengujian

54,54% dan sensitivitas 96,55% dalam klasifikasi 4 jenis kelainan
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Pada penelitian ini dilakukan analisis sinyal suara jantung dengan tujuan untuk

mengetahui nilai dimensi fraktal antara jenis sinyal suara jantung normal dan

abnormal. Sinyal yang dihasilkan dari berbagai jenis suara jantung tentunya

memiliki nilai dimensi yang berbeda-beda. Nilai dimensi fraktal yang dimiliki

oleh sinyal suara jantung pada umumnya antara 1 dan 2. Untuk dapat mengetahui

nilai dimensi fraktal sinyal suara jantung, pada penelitian ini metode yang

digunakan antara lain metode Box Counting, metode Higuchi dan metode Katz.

Selain itu, pada penelitian ini juga dilakukan analisis statistik dari sinyal suara

jantung. Analisis statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah Variance

(VAR), Standar Deviation (STD) dan Mean. Parameter statistik tersebut

mendeskripsikan ciri numerik (karakteristik) data sinyal suara jantung (Walpole,

1993). Analisis statistik merupakan metode yang dapat digunakan untuk

mengitung nilai statistik dari sinyal suara jantung berdasarkan bentuk sinyal,

amplitudo, frekuensi dan durasi dalam beberapa parameter terbatas (Rechy et all,

2011).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka timbul rumusan masalah dalam

penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana menghitung nilai dimensi fraktal dari sinyal suara jantung

menggunakan metode Box Counting, metode Higuchi dan metode Katz.

2. Bagaimana menghitung dan menganalisis parameter statistik dari sinyal suara

jantung.
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menghitung dimensi fraktal sinyal suara jantung menggunakan metode Box

Counting, metode Higuchi dan metode Katz.

2. Menghitung dan menganalisis parameter statistik dari sinyal suara jantung

dengan menggunakan Variance (VAR), Standar Deviation (STD) dan Mean.

3. Membandingkan nilai dimensi fraktal dan analisis statistik dari sinyal suara

jantung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. dapat diketahui perbandingan nilai dimensi fraktal sinyal suara jantung

normal dan sinyal suara jantung abnormal dengan menggunakan dimensi

fraktal dan analisis statistik;

2. dapat membedakan ciri sinyal suara jantung normal dan sinyal suara jantung

abnormal berdasarkan nilai dimensinya;

3. dapat dijadikan sebagai tinjauan medis untuk menentukan jenis sinyal suara

jantung yang dimiliki seseorang berdasarkan nilai dimensi fraktal dan nilai

analisis statistik.
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E. Batasan Masalah

Batasan masalah untuk penelitian ini meliputi:

1. sinyal suara jantung yang digunakan antara lain sinyal suara jantung normal,

Aortic Regurgitasi, Aortic Stenosis, Mitral Regurgitasi, Mitral Stenosis dan

Patent Ductus Arteriosus (PDA);

2. dimensi fraktal menggunakan metode Box Counting, Higuchi dan Katz;

3. analisis statistik dengan menggunakan Variance (VAR), Standar Deviation

(STD) dan Mean.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terkait

Haryadi (2005) melakukan penelitian untuk menghasilkan ciri dari suatu sinyal

suara jantung tertentu. Data sinyal suara jantung diperoleh dengan cara

merekamnya melalui souncard komputer. Selanjutnya sinyal suara jantung

diekstrak menggunakan transformasi fourier sehingga menghasilkan ciri dari

sinyal suara jantung. Analisis hasil ekstraksi ciri dari masing-masing suara yang

terbentuk dapat digunakan untuk membedakan pola suara jantung normal dan

abnormal. Hasil ekstraksi ciri dapat digunakan sebagai masukan untuk pengenalan

pola menggunakan jaringan syaraf tiruan (JST).

Penelitian terkait juga dilakukan oleh Kubangun (2013), sinyal suara jantung

dianalisa dengan menggunakan transformasi Fourier untuk mengetahui frekuensi

sinyal suara jantung. Dalam menggunakan metode transformasi Fourier suara

jantung dapat dilihat di frekuensi 250 Hz dan 300 Hz, metode ini hanya dapat

melihat frekuensi namun tidak dapat memprediksi waktu event suara jantung.

Puspasari dkk (2012) menganalisis suara jantung dengan metode Short Time

Fourier Transform dan Wavelet Transform. Penelitian tersebut dilakukan untuk

mendapatkan informasi waktu dan magnitudo dari komponen penyusun suara
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jantung. Dengan menggunakan STFT belum bisa memberikan hasil yang akurat

karena masih terlihat over lapping sinyal sehingga komponen penyusun belum

terlihat jelas, sedangkan dengan menggunakan Wavelet Transform dapat

memberikan informasi waktu dan magnitudo dari komponen penyusun suara

jantung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat time split pada

komponen A2 (aortic) dan P2 (pulmonary) yaitu sebesar 0.03 ± 0.0144 detik

untuk jantung normal.

Anggraeni dkk (2014) melakukan penelitian untuk mendeteksi kelainan jantung

berdasarkan pola PCG menggunakan Jaringan Saraf Tiruan Backpropagation

(JST-BP). Ekstraksi ciri menggunakan Linear Predictive Coding (LPC) untuk

memperoleh fitur dari setiap pola. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa

ekstraksi PCG menggunakan LPC memberikan hasil yang cukup baik karena

mampu menunjukkan kemiripan fitur dari PCG dalam satu jenis. Berdasarkan

hasil pengujian dengan menggunakan 66 data, metode JST-BP memiliki akurasi

pengujian 54,54% dan sensitivitas 96,55% dalam klasifikasi 4 jenis kelainan.

B. Teori Dasar

1. Jantung

Jantung terletak dalam rongga dada bagian kiri tepatnya di atas sekat diafragma

yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Rongga tersebut dikelilingi

oleh tulang iga dan tulang belakang seperti ditunjukkan pada gambar 2.1.



8

Gambar 2.1. Posisi jantung di dalam rongga dada (Soeharto, 2004)

Jantung merupakan organ dalam paling vital yang terdapat pada tubuh manusia,

karena berfungsi sebagai pemompa darah untuk pernafasan manusia. Jantung

memiliki empat klep (value) yang berfungsi menentukan ke arah mana darah

mengalir, berapa besar alirannya dan kapan menghentikan aliran tersebut, seperti

tertera pada gambar 2.2 yang memperlihatkan kedudukan dari katup-katup

tersebut. Adapun masing-masing katup adalah:

a. Katup Trikuspid, bila membuka membiarkan darah mengalir dari bilik kanan

pada waktu jantung relaksasi dan menutup untuk mencegah darah mengalir

kembali ke tubuh bila jantung kontraksi.

b. Katup Mitral, yang mengontrol darah mengalir antara serambi kiri dan bilik

kiri.

c. Katup Pulmoner, mengontrol aliran darah dari bilik kanan ke arteri yang

menyuplai darah ke paru-paru.
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d. Katup Aorta, yang memisahkan bilik kiri dengan aorta. Bilamana terbuka

membiarkan darah mengalir ke tubuh yaitu sewaktu jantung berkontraksi dan

tertutup bila jantung relaksasi.

Jadi katup-katup jantung membuka dan menutup aliran darah dalam rongga

jantung, agar mengalir ke satu arah mencegah terjadinya arus balik (Soeharto,

2004).

Gambar 2.2. Bagian-bagian jantung (Soeharto, 2004)

Sistem listrik yang terdapat pada jantung terdiri dari dua node elektris, yang

pertama disebut sinoatrial node (SA) yang terdapat di bagian atas serambi kanan.

Kedua disebut atrioventrical node (AV). Node-node ini memancarkan aliran

listrik sepanjang jaringan yang berada di otot jantung. Node ini menembakkan

aliran listrik pada waktu yang tepat, sehingga denyut jantung (irama ekspansi dan

kontraksi) terkoordinasi. Sistem syaraf mengendalikan bekerjanya sistem listrik

tersebut yang dapat mempercepat atau memperlambat laju denyut jantung,

tergantung pada sejauh mana pusat syaraf tersebut tegang dan relaks. Jika sistem
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listrik di atas terkena penyakit dan tidak berfungsi normal, akan mengakibatkan

terganggunya irama detak jantung yang disebut aritmia (Soeharto, 2004).

2. Suara Jantung

Suara jantung merupakan salah satu contoh sinyal bunyi yang dihasilkan dari

denyut jantung atau siklus jantung. Siklus jantung adalah interval dari akhir satu

kontraksi jantung ke akhir kontraksi berikutnya. Siklus jantung terdiri dari dua

periode, yaitu periode kontraksi (sistol) dan relaksasi (diastol) (Abbas, 2009).

Selama sistol, ruang jantung memompa darah keluar, sedangkan selama diastol,

ruang jantung terisi dengan darah.

Selama fase sistolik dan diastolik, suara jantung dihasilkan dari pembukaan dan

penutupan katup jantung, aliran darah di dalam jantung dan getaran otot jantung.

Suara jantung pertama memiliki empat komponen, suara jantung pertama (S1)

hanya komponen dua dan tiga yang terdengar disebut M1 dan T1. Suara jantung

kedua (S2) disebabkan oleh penutupan katup semilunar (aortic dan pulmonary)

terjadi saat akhir ventrikular sistol, memiliki dua komponen yaitu aortic (A2) dan

pulmonary (P2). Suara jantung ketiga (S3) disebabkan oleh osilasi darah antara

dinding aorta dan ventrikular. Suara jantung terakhir (S4) disebabkan oleh

turbulensi dari ejeksi darah. Suara jantung ketiga dan keempat disebabkan oleh

berakhirnya fase pengisian ventrikular, setelah fase isovolumetrik dan kontraksi

atrial (Lehrer, 1994). Gambar 2.3 merupakan sinyal suara jantung normal satu

siklus yang terdiri dari S1 dan S2.
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Gambar 2.3. Sinyal suara jantung normal satu siklus (Puspasari dkk, 2012)

Jantung yang tidak normal memperdengarkan suara tambahan yang disebut

murmur. Murmur disebabkan oleh pembukaan katup yang tidak sempurna

atau stenosis (yang memaksa darah melewati bukaan sempit), atau oleh

regurgitasi yang disebabkan oleh penutupan katup yang tidak sempurna dan

mengakibatkan aliran balik darah. Murmur diklasifikasikan menjadi murmur

sistolik dan diastolik, tergantung pada fase terjadinya. Murmur sistolik adalah

bunyi yang terdengar terus menerus diantara S1 dan S2. Murmur diastolik

adalah bunyi yang terdengar terus menerus antara S2 dan S1 berikutnya

(Lehrer, 1994). Murmur diastolik awal dimulai dari S2 dan memuncak pada

fase pertama dari tiga fase periode diastol. Hal ini menyebabkan S2 sulit

terdengar, sedangkan S1 dapat terdengar dengan mudah. Penyebab yang

umum adalah regurgitasi aorta dan pulmonal. Pada gambar 2.4 ditunjukkan

beberapa contoh sinyal murmur.
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Gambar 2.4. Ragam gelombang suara jantung normal dan abnormal
(Puspasari dkk, 2012)

3. Suara Jantung Normal dan Abnormal

a. Suara Jantung Normal

Pada suara jantung normal S1 menyatakan mulainya penutupan mitral dan

trikuspid dan berlangsung kira-kira 0.10 detik. S1 terdiri dari dua komponen

utama berfrekuensi tinggi yang dapat terdengar pada pemeriksaan, walaupun

tidak semudah komponen bunyi jantung kedua (S2). Komponen S2 lebih

mudah diidentifikasi dibandingkan dengan komponen S1. Bunyi jantung

kedua menyatakan akhir sistole ventrikel dan mempunyai dua komponen

berfrekuensi-tinggi, A2 dan P2, yang berkaitan dengan penutupan katup-

katup aorta dan pulmonal. Komponen S3 menetap pada individu normal

hingga sekitar usia 40 tahun, diatas usia 40 tahun, terutama pada pria, S3
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mengalami abnormal dan demikian pula pada orang lanjut usia. Pada jantung

normal bunyi jantung keempat (S4) jarang terdengar (Tilkian et. all, 1991).

b. Aortic Regurgitasi

Aortic regurgitasi menimbulkan murmur yang mungkin berlangsung

sepanjang diastole, karena tekanan aorta pada waktu diastole melebihi

tekanan ventrikel kiri. Murmur bersifat murni, nada-tinggi dan bertiup.

Adanya bunyi jantung ketiga pada regurgitasi aorta kronik menunjukkan

disfungsi ventrikel kiri dengan kenaikan volume residu ventrikel kiri pada

sistole dan depresi status kontraksi ventrikel kiri (Tilkian et. all, 1991).

c. Aortic Stenosis

Aortic stenosis merupakan akibat demam reumatik atau penyakit katup aorta

kongenital. Murmur pada stenosis aorta dan pulmonal bersifat kasar dengan

nada rendah mirip bunyi membersihkan tenggorok. Murmur “ejection” mid-

sistolik dari aortic stenosis mungkin lemah atau keras dan biasanya menjalar

ke apeks dan leher, dengan murmur lebih keras pada seluruh toraks dan sering

disertai dengan “thrill”. Transmisi ke daerah klavikula, lebih sering daripada

ke arteri karotis (Tilkian et. all, 1991).

d. Mitral Regurgitasi

Pada mitral regurgitasi, murmur mulai dengan sistole dan terus berlanjut

selama tekanan ventrikel kiri melebihi tekanan atrium kiri. Maka murmur ini

mulai dari S1 dan mungkin meluas melalui S2. Murmur ini biasanya terbaik

didengar dengan menggunakan diafragma stetoskop pada apeks, dan mungkin

hanya akan terdengar dan cukup spesifik didaerah tersebut bila murmur
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lemah. Bila murmur bertambah keras, maka transmisi (penyebaran) akan

bertambah pula. Murmur mungkin paling keras pada awal sistole, melemah

pada akhir sistole disebabkan karena gradien tekanan sistolik terbesar antara

atria dan ventrikel terjadi pada awal sistole akibat atrium kiri normal,

berlawanan dengan atrium yang membesar pada regurgitasi mitral kronik.

Penyebab yang sering terjadi antara lain:

1) penyakit jantung reumatik;

2) disfungsi otot papilaris;

3) prolaps katup mitral;

4) ruptur chordae tendineae;

5) klasifikasi annulus mitral;

6) dilatasi ventrikel kiri disertai dengan gagal jantung kiri (Tilkian et. all,

1991).

e. Mitral Stenosis

Pada mitral stenosis daun-daun katup mitral terbuka lebar pada permulaan

sistole ventrikel, tepat seperti pada interval PR yang pendek dan terdengar

bunyi jantung pertama yang keras. Murmur akibat mitral stenosis mempunyai

frekuensi-rendah, berupa “rumble” mid-diastolik. Biasanya mengikuti

“opening snap” dan disertai dengan S1 yang keras. Murmur ini timbul akibat

darah mengalir melalui lubang mitral yang sempit dengan kecepatan lebih

tinggi dari normal, mungkin terdapat pada fibrilasi atrium dan irama sinus

normal. Kecepatan aliran darah dari atria ke ventrikel relatif rendah (gradien

tekanan yang rendah melintasi katup mitral), yang menimbulkan murmur
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dengan frekuensi-rendah dengan nada-rendah dan diberikan istilah deskriptif

“rumble” (Tilkian et. all, 1991).

f. Patent Ductus Arteriosus (PDA)

Patent ductus arteriosus (PDA) terjadi karena duktus arteriosus terbuka pada

fetus, gagal untuk menutup setelah lahir. Pada bayi prematur, penutupan

mungkin normal terlambat. Murmur kadang-kadang dapat terdengar pada

bayi normal untuk beberapa saat setelah lahir. Hubungan aortikopulmonal

mungkin pula terjadi karena septum antara aorta dan arteri pulmonalis gagal

terbentuk, meninggalkan jendela aortikopulmonal. Seringkali murmur

tersebut tidak dapat dibedakan dari murmur PDA yang mana lebih sering

terjadi. Murmur PDA tergantung pada perbedaan berkelanjutan dalam

tekanan antara aorta dan trunkus pulmonal. Sehingga bila terdapat hipertensi

pulmonal, tekanan diastolik dalam arteri pulmonalis mendekati tekanan

sirkulasi sistemik, maka aliran diastolik berkurang dan mungkin terhenti

tergantung pada derajat hipertensi pulmonal (Tilkian et. all, 1991).

4. Phonocardiogram

Phonocardiogram adalah grafik rekaman bunyi jantung, phonocardiogram

memberi rekaman permanen yang berguna untuk tindak lanjut perawatan

penderita untuk interval waktu yang lama dan membantu dalam deteksi dan

penentuan saat bunyi-bunyi lembut, frekuensi rendah, seperti bunyi jantung ketiga

dan keempat. Kadang-kadang phonocardiogram mendeteksi bunyi jantung

keempat atau “ejection click” yang tidak mungkin didengar atau memisahkannya

dari bunyi-bunyi normal. Pada keadaan normal getaran (vibrasi) yang timbul dari
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jantung umumnya dapat tersebar pada seluruh prekordium. Tetapi bunyi-bunyi

yang berasal dari jantung kanan mungkin hanya terekam sepanjang tepi kiri

strenum antara inter kosta kedua dan keempat (Tilkian et. all, 1991).

Phonocardiography (PCG) hanya dapat didefinisikan sebagai metode untuk

memperoleh rekaman kardiovaskular yang terdengar, yaitu fenomena yang

dianggap auskultasi. Sinyal phonocardiography diperiksa sehubungan dengan

terjadinya pola patologis, intensitas relatif, variasi intensitas, waktu dan adanya

durasi. Evaluasi lebih objektif dapat dilakukan mulai dari waktu yang akurat dari

gejala lanjutan analisis gelombang dan membandingkan hasil yang direkam

dengan bentuk gelombang dari kumpulan data.  Rekaman sinyal PCG ditunjukkan

pada gambar 2.5.

Gambar 2.5. Phonocardiography melacak 8 gelombang S1-S2 berturut-turut
(Abbas, 2009)

5. Fraktal

Istilah fraktal (fractal) berasal dari kata latin fractus yang berarti “terpenggal”

atau “patah”, dan diperkenalkan oleh matematikawan kelahiran Polandia Benoit
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B. Mandelbrot. Di dalam matematika, fraktal merupakan sebuah kelas bentuk

geometri kompleks yang umumnya mempunyai “dimensi pecahan”, sebuah

konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan Felix Hausdorff

pada tahun 1918. Sering bentuk-bentuk fraktal bersifat menyerupai diri sendiri

(self-similar) artinya setiap bagian kecil dalam sebuah fraktal dapat dipandang

sebagai replika skala kecil dari bentuk keseluruhan. Fraktal berbeda dengan

gambar-gambar klasik sederhana atau geometri Euclid, seperti bujur sangkar,

lingkaran, bola, dan sebagainya. Fraktal dapat digunakan untuk menjelaskan

banyak obyek yang bentuknya tak beraturan atau fenomena alam yang secara

spasial tak seragam, seperti bentuk pantai atau lereng gunung (Azmi, 2013).

Geometri fraktal dengan konsep-konsep serupa diri sendiri dan dimensi pecahan

telah diterapkan secara meluas di dalam mekanika statistika yang membahas

sistem-sistem fisik yang memiliki sifat-sifat yang kelihatan acak. Sebagai contoh,

simulasi fraktal telah digunakan untuk menggambar distribusi gugusan galaksi

diseluruh alam semesta dan untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan

dengan gerak tak beraturan fluida. Geometri fraktal juga telah memberikan

sumbangan pada grafik komputer. Algoritma fraktal telah memungkinkan

pembuatan gambar hidup dengan komputer dari objek-objek alam yang sangat tak

beraturan dan rumit.

Mandelbrot (1983) menyatakan bahwa dimensi sebuah fraktal harus digunakan

sebagai pangkat pada saat mengukurnya. Sebuah fraktal tidak mungkin

diperlakukan seperti benda-benda geometris lain yang berdimensi satu, dua atau

bilangan-bilangan bulat lain, akan tetapi fraktal harus diperlakukan secara
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matematis sebagai bentuk-bentuk geometris yang berdimensi pecahan. Dimensi

fraktal adalah konsep yang berguna dalam menggambarkan benda-benda alam,

yang mempunyai tingkat kerumitan.

a. Fraktal Alami

Fraktal alami adalah fenomena fraktal yang terdapat di alam. Beberapa

contoh fraktal alami terdapat pada daun pakis, kembang kol romawi dan

pohon cemara, seperti pada gambar 2.6.

(a) (b)

(c)
Gambar 2.6. Fraktal Alami (a) Daun Pakis (b) Kembang Kol Romawi

(c) Pohon Cemara

Beberapa contoh diatas merupakan fraktal alami yang terdapat di alam,

contoh-contoh diatas memiliki sifat rekursif yang bisa dilihat dengan mudah,

yaitu dengan mengambil satu cabang dari suatu pohon dan akan terlihat

bahwa cabang tersebut adalah miniatur dari pohonnya secara keseluruhan

(tidak sama persis, tetapi mirip).



19

(a) (b)

(c)
Gambar 2.7. Fraktal Alami (a) Kerang (b) Pola Garis Pantai

(c) Aliran Sungai

Pada gambar 2.7 diatas merupakan contoh lain dari fraktal alami, pada

gambar (a) yaitu kerang yang memiliki pola melingkar dari berukuran kecil

hingga besar, terlihat pola berukuran kecil memiliki kemiripan hingga pola

berukuran besar. Pada gambar (b) yaitu pola garis pantai dan gambar (c)

merupakan pola aliran sungai.

b. Fraktal Buatan

Contoh fraktal buatan adalah gambar matematika secara murni dengan enam

simetri lipat, seperti kepingan salju alami. Fraktal ini bersifat menyerupai

dirinya, dalam arti bahwa bentuk ini terdiri atas tiga bagian identik, masing-

masing pada gilirannya tersusun dari empat bagian dan secara persis

merupakan bentuk secara keseluruhan dalam skala kecil.
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Gambar 2.8. Kurva Bongkahan Salju Koch (Azmi, 2013)

Dimensi fraktal dapat digambarkan dengan melihat sebuah contoh khusus

misalnya kurva bongkahan salju yang didefinisikan oleh Helge Von Koch

pada tahun 1904 seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.8. Sebuah fraktal

snowflake Koch dibentuk dengan membuat penambahan secara terus menerus

bentuk yang sama pada sebuah segitiga sama sisi. Penambahan dilakukan

dengan membagi sisi-sisi segitiga menjadi tiga sama panjang dan membuat

segitiga sama sisi baru pada tengah-tengah setiap sisi (luar). Jadi, setiap frame

menunjukkan lebih banyak kompleksitas, namun setiap segitiga baru dalam

bentuk tersebut terlihat persis seperti bentuk semula. Refleksi bentuk yang

lebih besar pada bentuk-bentuk yang lebih kecil merupakan karakteristik

semua fraktal (Azmi, 2013).

Berbagai himpunan lainnya dapat dibangun dengan menggunakan prosedur

rekursif (berulang). Sebagai contoh pada gambar 2.9, Segitiga Sierpinsky atau

gasket diperoleh dengan berulang kali menghapus (terbalik) segitiga sama sisi

dari sebuah segitiga sama sisi awal unit sisi panjang (untuk berbagai tujuan,

lebih baik memikirkan prosedur ini sebagai berulang kali mengganti segitiga

sama sisi dengan tiga segitiga setengah ketinggian) (Falconer, 2003).
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Gambar 2.9. Segitiga Sierpinsky (Falconer, 2003)

Sebuah bidang analog himpunan Cantor, tahap suatu “Cantor dust”setiap

masing-masing persegi yang tersisa dibagi menjadi 16 kotak kecil yang empat

disimpan dan sisanya dibuang, seperti pada gambar 2.10 dan 2.11 (Tentu saja,

pengaturan atau jumlah kotak dapat digunakan untuk mendapatkan set yang

berbeda). Ini sudah jelas bahwa contoh-contoh tersebut memiliki sifat yang

mirip dengan yang disebutkan sehubungan dengan himpunan Cantor dan

kurva von Koch.

Gambar 2.10. Konstruksi sebuah “Cantor dust” (Falconer, 2003)
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Gambar 2.11. Konstruksi fraktal menyerupai diri sendiri dengan dua rasio
kesamaan yang berbeda (Falconer, 2003)

Struktur lain yang sangat rumit yaitu himpunan Julia yang berasal dari fungsi

kuadrat tunggal f(z) = z2 + c, untuk c konstan yang sesuai. Meskipun

himpunan tidak sepenuhnya menyerupai diri sendiri seperti dalam arti

himpunan Cantor dan kurva von Koch, itu adalah ‘semi-menyerupai diri

sendiri’ dalam porsi kecil dari himpunan dapat diperbesar dan kemudian

terdistorsi halus bertepatan dengan sebagian besar dari himpunan (Falconer,

2003). Gambar 2.12 merupakan struktur dari himpunan Julia.

Gambar 2.12. Himpunan Julia (Falconer, 2003)
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6. Dimensi Fraktal

Dimensi menurut euclid berbeda dengan dimensi menurut fraktal. Dimensi

menurut euclid, titik merupakan dimensi 0, garis merupakan dimensi 1, persegi

merupakan dimensi 2 dan kubus merupakan dimensi 3. Namun pada fraktal kita

akan menjumpai dimensi yang merupakan pecahan seperti dimensi 1,2, dimensi

1,3, dimensi 1,7 dan sebagainya. Beberapa metode yang digunakan dalam dimensi

fraktal yaitu metode Box-Counting,  metode Higuchi dan metode Katz.

a. Metode Box-Counting

Dimensi fractal dapat dihitung dengan metode perhitungan kotak (box-

counting). Metode box-counting banyak digunakan untuk menentukan

dimensi fraktal dari banyak fenomena yang berbeda, sebelum aplikasi dalam

penelitian fraktal, box-counting terutama digunakan untuk menentukan

dengan cepat area tidak teratur fitur kartografi. Karena bisa diterapkan dengan

efektivitas sama dengan himpunan titik, fitur linear, daerah, dan volume,

metode penghitungan kotak merupakan sarana yang banyak digunakan untuk

menentukan dimensi fraktal. Metode ini juga dikenal sebagai grid atau

metode penghitungan sel reticular (Klinkenberg, 1994).

Dimensi kotak penghitungan dimotivasi oleh gagasan menentukan ruang

mengisi sifat-sifat kurva. Didalam pendekatan, kurva ditutupi dengan koleksi

daerah elemen (kotak persegi), dan jumlah elemen dari ukuran yang diberikan

dihitung untuk melihat berapa banyak kotak yang diperlukan untuk menutupi

kurva sepenuhnya. Sebagai ukuran dari elemen daerah mendekati nol, luas
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areal tertutup oleh unsur-unsur daerah akan bertemu dengan ukuran kurva

(Tricot, 1995).

Gambar 2.13. Metode Box-Counting (Tricot, 1995)

Mengingat struktur fraktal A melekat dalam volume d-dimensi, metode box-

counting pada dasarnya terdiri dari partisi ruang struktur dengan d-dimensi

grid-tetap kotak persegi yang diperkecil dengan ukuran yang sama seperti

ditunjukkan pada gambar 2.13.= (2.1)

Dimana n adalah banyaknya kotak yang diperkecil berisi informasi objek dan

P adalah jumlah kotak yang menutupi kurva.

b. Metode Higuchi

Metode Higuchi (1988) tentang perhitungan dimensi fraktal gelombang

dijelaskan sebagai berikut: misal X(1), X(2),..., X(N) adalah deret waktu

(sinyal fungsi waktu), kemudian dibuat K deret waktu yang baru= { ( ), ( + ), ( + 2 ), … , + } (2.2)

Untuk m=1, 2, 3, .... k. Nilai m menunjukkan nilai waktu awal, k yaitu

interval waktu diskrit antara titik-titik (delay). Untuk setiap deret waktu

yang telah dibuat, panjang rata-rata Lm(k) adalah:
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( ) = [ ]∑ | ( + ) − ( + ( − 1) | (2.3)

L(k) adalah panjang rata-rata total penjumlahan dari masing-masing Lm(k),

untuk k=1 sampai dengan k maksimum, yaitu L(k) = ∑ ( ). N adalah

panjang total segmen data, ( adalah faktor normalisasi. Jika L(k)

sebanding dengan k-D, maka kurva menggambarkan bentuk fraktal dengan

dimensi D.

Gambar 2.14. Metode Higuchi

Pada gambar 2.14 metode higuchi dapat ditulis dengan persamaan

L(k) ~

L(k) =

L(k) =

D =
( )

(2.4)

c. Metode Katz

Metode ini dijelaskan seagai gelombang yang ditinjau dengan urutan titik [s1,

s2,...,sN]T, dimana T merupakan transposisi dan N adalah jumlah total sampel

dalam urutan. Metode Katz (1988) sebagai berikut:
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= ( )( ) (2.5)

L adalah total panjang kurva dan d adalah diameter d = maks (jarak (1,i), i

adalah titik yang diberikan jarak maksimum antara titik pertama dengan titik

yang ditinjau.

Gambar 2.15. Metode Katz

Jarak d tidak selalu jarak 1 sampai ujung, tetapi jarak terjauh,sebagai contoh

pada gambar 2.15, d maksimum berada pada d5.

d= jarak (S1, S2) = ( − ) + ( − ) (2.6)

Persamaan untuk menghitung metode Katz adalah= ( / )( / ) (2.7)

Didefinisikan n = L/a, persamaan 2.7 menjadi:= ( )( ) ( / ) (2.8)

7. Analisis Statistik

Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan,

mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi dan mempresentasikan data
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(Badri, 2012). Statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data, sedangkan

statistik adalah data, informasi atau hasil penerapan algoritma statistik pada suatu

data. Dari kumpulan data, statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan atau

mendeskripsikan data (Harmed, 1982).

Analisis statistik merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengitung nilai

statistik dari sinyal suara jantung berdasarkan bentuk sinyal, amplitudo, frekuensi

dan durasi dalam beberapa parameter terbatas (Rechy et all, 2011). Berbagai

parameter yang dapat digunakan antara lain:

a. Varian (VAR)

Varian merupakan ukuran yang menyatakan variasi atau keragaman. Varian

digunakan untuk mengukur/menghitung variasi dari data sampel.= ∑ ( − ̅) (2.9)

Dimana adalah nilai rata-rata untuk segmen k.

b. Standar Deviation (STD)

Standar deviation (STD) merupakan nilai yang dihasilkan berdasarkan jarak nilai

terkecil dengan nilai rata-rata yang dihasilkan. Standar deviation adalah akar dari

nilai varian.

S = ∑ ( ̅ )
(2.10)

c. Mean

Fungsi mean adalah untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu kumpulan data

(Lasfeto dkk, 2008).̅ = ∑ (2.11)
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d. Mean Absolut Value (MAV)

Perkiraan nilai absolut rata-rata dari MAVk sinyal, dengan menambahkan nilai

mutlak semua nilai xi dalam segmen k dan membaginya dengan panjang segmen

N. = ∑ | | (2.12)

e. Root Mean Square (RMS)

Root Mean Square (RMS) adalah rataan kuadratik. Konsep RMS berasal dari

statistik, sebuah seni matematika untuk menganalisis angga-angka hasil

pengukuran. Root Mean Square artinya adalah dikuadratkan, lalu diambil rata-

ratanya kemudian diakarkuadratkan.

= ∑ (2.13)

f. Mean Deviation (MD)

Deviasi rata - rata, disingkat MD (mean deviation) dari suatu himpunan N

bilangan , , … didefinisikan sebagai := ∑| ̅ |
(2.14)

Dimana adalah mean aritmetik dari bilangan – bilangan tersebut dan | − |
adalah nilai absolut atau mutlak dari deviasi X terhadap . Nilai mutlak sebuah

bilangan adalah bilangan bilangan tanpa tanda yang ditunjukkan oleh dua garis

tegak atau vertikal yang menggapai bilangan tersebut.
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g. Waveform Length (WL)

Merupakan panjang kumulatif dari gelombang lebih segmen. Nilai-nilai yang

dihasilkan menunjukkan ukuran gelombang amplitudo, frekuensi dan durasi

semua dalam satu parameter.= ∑ | − | (2.16)

8. Perangkat Lunak Matlab

Matlab (Matrix Laboratory) adalah sebuah program untuk analisis dan komputasi

numerik, merupakan suatu bahasa pemrograman matematika lanjutan yang

dibentuk dengan dasar pemikiran menggunakan sifat dan bentuk matriks. Matlab

merupakan software yang dikembangkan oleh Mathworks, Inc. dan merupakan

software yang paling efisien untuk perhitungan numerik berbasis matriks

(Arhami, 2005).

Solusi dari permasalahan yang berhubungan dengan vektor dan matriks dapat

diselesaikan dengan mudah dan sederhana menggunakan software ini. Matlab

menyediakan lingkungan kerja terpadu layaknya bahasa pemrograman lainnya.

Lingkungan terpadu ini senantiasa dilengkapi vitur yang canggih seiring dengan

pembaharuan versinya. Lingkungan terpadu ini terdiri beberapa form/window

yang memiliki fungsi masing-masing.

Dalam lingkungan pendidikan ilmiah, Matlab digunakan sebagai alat

pemrograman standar bidang matematika, rekayasa dan keilmuan yang terkait.

Matlab menyediakan beberapa pilihan untuk dipelajari yaitu metode visualisasi

dan pemrograman. Dalam Matlab terdapat juga fasilitas GUI (Graphic User
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Interface), tampilan GUI ditunjukkan pada gambar 2.16. GUI adalah media

tampilan grafis sebagai pengganti perintah teks untuk user berinteraksi. Pada

dasarnya membuat aplikasi berbasis window dengan Matlab dapat dilakukan

dengan 2 cara :

1. Menggunakan skrip Matlab saja (Pure Script).

2. Menggunakan GUI Designer (GUIDE) (Yahya et. all, 2011).

Gambar 2.16. Tampilan GUI
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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Januari

2016, tempat pelaksanaan penelitian ini di Laboratorium Elektronika Dasar dan

Laboratorium Pemodelan Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. PC/Komputer

Adapun spesifikasi laptop yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai

berikut :

Tabel 3.1. Spesifikasi Teknis Laptop
Deskripsi Spesifikasi

Processor Intel Inside Core ULV (1.50GHz)
Video Intel Inside Graphics
RAM 1 GB
Hard Disk 500 GB
Operating System Window 8, 64-bit
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2. Data Base Suara Jantung

Penelitian ini menggunakan data base suara jantung yang diperoleh dari

sumber terpercaya dan diambil langsung dari website Continuing Medical

Implementation dengan alamat www.cvtoolbox.com. Continuing Medical

Implementation (Niznick, 2007) merupakan salah satu komunitas kesehatan

di Amerika Serikat yang menangani masalah penyakit cardiovascular. Data

base suara jantung tersebut digunakan untuk menghitung dimensi fraktal dan

analisis statistik.

3. Software Matlab

Perangkat lunak yang digunakan adalah MATLAB 7.8 untuk menghitung

nilai dimensi fraktal dan analisis statistik dari sinyal suara jantung

(Phonocardiogram).
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C. Prosedur Kalibrasi Dimensi Fraktal

Adapun diagram alir kalibrasi dimensi fraktal sebagai berikut:

Gambar 3.1. Diagram Alir Kalibrasi Dimensi Fraktal

Hitung dimensi fraktal
secara analisis (Box

Counting)

Hitung dimensi fraktal
dengan program yang

dibuat:
-Box Counting
-Higuchi
-Katz

Metode digunakan untuk
menghitung dimensi
fraktal sinyal suara

jantung

Sinyal Sampel

Error
paling
kecil?

Ya

Metode  tidak
digunakan untuk

menghitung
dimensi fraktal

sinyal suara
jantung

Tidak
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D. Prosedur Penelitian

Adapun diagram alir prosedur penelitian sebagai berikut:

Gambar 3.2. Diagram Alir Penelitian

Mulai

Suara Jantung

Data Hasil Perhitungan

Analisis Data

Kesimpulan

Selesai

Perhitungan Dimensi
Fraktal

Perhitungan Analisis
Statistik

Pemotongan Sinyal

“OPEN” Sinyal Suara Jantung

Sinyal Suara Jantung Satu Siklus
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a. Tahap Kalibrasi

Tahap kalibrasi dilakukan untuk menguji ketepatan program perhitungan dimensi

fraktal dan analisis statistik yang akan digunakan dalam proses pengambilan data.

Berdasarkan gambar 3.1 kalibrasi dilakukan dengan menggunakan sampel sinyal

segitiga gigi gergaji, sinyal kotak dan sinyal acak. Sampel sinyal segitiga gigi

gergaji dan sinyal kotak digunakan untuk kalibrasi program perhitungan dimensi

fraktal dan dibandingkan dengan perhitungan secara analisis. Perbandingan data

hasil kalibrasi tersebut untuk menentukan metode dimensi fraktal yang memiliki

nilai error terkecil sehingga dapat digunakan dalam penelitian. Sedangkan sampel

sinyal acak digunakan untuk kalibrasi nilai statistik dan dibandingkan dengan

perhitungan secara manual. Jika sudah sesuai maka program dapat digunakan

dalam proses pengambilan data.

b. Tahap “OPEN” Sinyal

Merupakan proses memanggil data suara jantung dalam format .wav dan

memplotnya dalam format .mat dengan menggunakan perangkat lunak Matlab.

Suara jantung yang digunakan antara lain suara jantung normal, aortic

regurgitasi, aortic stenosis, mitral regurgitasi, mitral stenosis, dan patent ductus

arteriosus (PDA). Sinyal suara jantung yang telah diperoleh tersebut kemudian

akan dihitung dengan menggunakan metode dimensi fraktal dan analisis statistik.

c. Tahap Pemotongan Sinyal

Pada tahap pemotongan sinyal, sinyal asli yang telah diplot dalam format .mat

kemudian dilakukan pemotongan satu siklus. Sinyal hasil pemotongan tersebut

akan dihitung nilai dimensi fraktal dan nilai statistiknya.
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d. Tahap Pehitungan Dimensi Fraktal dan Analisis Statistik

Pada tahap perhitungan dimensi fraktal dan analisis satistik sinyal suara jantung

dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Dimensi fraktal dihitung

dengan metode box counting, higuchi dan katz, sedangkan analisis statistik dengan

menggunakan varian, STD dan mean.

1. Perhitungan Dimensi Fraktal

Berikut diagram alir pemrograman dimensi fraktal metode box counting pada

gambar 3.3.
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Gambar 3.3. Diagram Alir Pemrograman Metode Box Counting

Selesai

Input suara jantung

Potong sinyal suara jantung 1 siklus

Normalisasi sinyal potong

Menentukan ukuran boxs S = 1:30

Inisialisasi S(L) = 1

Menentukan jumlah Iterasi i=1:length (sinyal potong)

Membagi sinyal suara jantung berdasarkan ukuran box

Menghitung nilai box pada setiap iterasi

Menghitung ln (N(s)) dan (s)

Plotting kurva dan fiting kurva

Menghitung kemiringan kurva

Menghitung rerata dimensi fraktal

Mulai
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Berikut diagram alir pemrograman dimensi fraktal metode higuchi pada

gambar 3.4.

Gambar 3.4. Diagram Alir Pemrograman Metode Higuchi

Selesai

Input suara jantung

Potong sinyal suara jantung 1 siklus

Normalisasi sinyal potong

Membagi sinyal dalam interval waktu diskrit N=1:length (sinyal potong)

Menghitung panjang deret sinyal dalam interval waktu diskrit (LM(k))

Menghitung ln (L(k)) dan ln (1/k)

Plotting kurva dan fiting kurva

Menghitung kemiringan kurva

Menghitung rerata dimensi fraktal

Mulai
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Berikut diagram alir pemrograman dimensi fraktal metode katz pada gambar

3.5.

Gambar 3.5. Diagram Alir Pemrograman Metode Katz

Selesai

Input suara jantung

Potong sinyal suara jantung 1 siklus

Normalisasi sinyal potong

Inisialisasi S(L) = 1

Menentukan jumlah iterasi i=1:length (sinyal potong)

Menghitung averange step

Menghitung panjang kurva dalam tiap step (L) & jarak maksimum (d(maks))

Menghitung log n,d/L

Plotting kurva dan fiting kurva

Menghitung kemiringan kurva

Menghitung rerata dimensi fraktal

Mulai

Membagi sinyal dalam interval waktu diskrit N=1:length (sinyal potong)



40

2. Pehitungan Analisis Statistik

Varian (VAR), merupakan ukuran yang menyatakan variasi atau keragaman

dari data sampel. Sintaksnya dalam program matlab adalah vr=var(t)

digunakan untuk menghitung variasi data dalam t.

Standar Deviation (STD), merupakan nilai yang dihasilkan berdasarkan jarak

nilai terkecil dengan nilai rata-rata yang dihasilkan. Sintaksnya dalam

program matlab adalah st=std(t) digunakan untuk menghitung standar

deviasi dari data t.

Mean, fungsi mean adalah untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu

kumpulan data. Sintaksnya dalam program matlab adalah mn=mean(t)

digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari elemen-elemen di dalam

vektor t.

e. Perancangan GUI Matlab

Perancangan GUI matlab merupakan bagian terpenting dalam penelitian ini. GUI

matlab dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam menganalisis

sinyal suara jantung berdasarkan nilai dimensi fraktal dan nilai statistik dengan

mudah dan cepat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perancangan

GUI matlab diantaranya adalah perencanaan komponen yang akan digunakan

seperti push button, axes, edit dan lain sebagainya serta program yang diisikan

pada masing-masing komponen interface tersebut harus sesuai dengan apa yang

kita inginkan sehingga program dapat berjalan dengan baik seperti yang

diharapkan.
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Perancangan GUI matlab pada penelitian ini hanya dibuat dalam satu form yang

digunakan untuk menganalisis nilai dimensi fraktal dan nilai statistik dari sinyal

suara jantung. Pada form ini terdapat beberapa tahapan dimulai dari “OPEN”

suara jantung menjadi sinyal, pemotongan sinyal suara jantung hingga

perhitungan dimensi fraktal dan analisis statistik sinyal suara jantung. Pada form

ini sinyal suara jantung dan hasil perhitungan akan langsung terlihat. Gambar 3.6

merupakan tampilan GUI matlab untuk analisis statistik dan dimensi fraktal sinyal

suara jantung.

Gambar 3.6. Tampilan GUI matlab analisis statistik dan dimensi fraktal sinyal
suara jantung

Gambar 3.7. Tampilan GUI matlab open sinyal suara jantung
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Gambar 3.8. Tampilan hasil perhitungan sinyal suara jantung setelah
pemotongan sinyal satu siklus

f. Data Hasil Penelitian

Data yang telah diperoleh dari tahap perhitungan sebelumnya kemudian di

sajikan dalam bentuk tabel data hasil penelitian, proses selanjutnya dilakukan

pembahasan berdasarkan data yang telah didapatkan.

Tabel 3.2. Data Hasil Penelitian

No
Sinyal Suara

Jantung

Dimensi Fraktal Analisis Statistik
Box-

Counting Higuchi Katz VAR RMS WL
1 Normal
2 Aortic Regurgitasi
3 Aortic Stenosis
4 Mitral Regurgitasi
5 Mitral Stenosis

6
Patent Ductus
Arteriosus (PDA)

g. Tahap Analisis Perbandingan Data Hasil Perhitungan

Tahap ini merupakan tahap perbandingan nilai yang dihasilkan dari proses

perhitungan dengan metode fraktal dan analisis statistik. Nilai yang telah
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didapatkan melalui proses perhitungan kemudian dilakukan analisa dan

perbandingan. Dalam tahap ini akan diketahui perbedaan sinyal suara jantung

normal dan sinyal suara jantung abnormal berdasarkan nilai dimensi fraktal dan

nilai analisis statistik.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat

diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Perhitungan dimensi fraktal sinyal suara jantung (Phonocardiogram) pada

penelitian ini menggunakan metode box counting, karena memiliki nilai error

paling kecil dibandingkan dengan metode higuchi dan metode katz

berdasarkan persentase error hasil kalibrasi pada sampel sinyal segitiga gigi

gergaji sebesar 0,15% dan menggunakan sinyal kotak sebesar 1,66%.

2. Nilai varian dan STD yang diperoleh pada data sampel sinyal suara jantung

menunjukkan ukuran seberapa besar data sinyal suara jantung menyimpang

dari rata-rata masing-masing jenis sinyal suara jantung.

3. Nilai dimensi fraktal yang diperoleh pada penelitian ini mendeskripsikan

besar nilai dimensi fraktal dari masing-masing jenis sinyal suara jantung,

sedangkan parameter statistik mendeskripsikan ciri numerik (karakteristik)

data dari masing-masing jenis sinyal suara jantung.
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B. Saran

Saran terkait dengan analisis sinyal suara jantung (Phonocardiogram) adalah:

1. perhitungan dimensi fraktal sinyal suara jantung (Phonocardiogram) pada

penelitian mendatang dapat menggunakan metode lain selain metode katz dan

metode higuchi, karena kedua metode tersebut kurang akurat untuk

perhitungan dimensi fraktal sinyal suara jantung.

2. perhitungan analisis statistik sinyal suara jantung pada penelitian mendatang

dapat menggunakan parameter selain varian dan standar deviasi karena

parameter tersebut kurang berhasil dalam mencirikan jenis sinyal suara

jantung.
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