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ABSTRACT 

SYSTEM DESIGN OF ELECTRONIC NOSE USING ARTIFICIAL 

NEURAL NETWORK WITH BACK PROPAGATION METHOD 

TO DETECT DIABETIC MELLITUS DISEASE 

 

By 

Rizky Fadhlillah 

Electronic nose (e-nose) is a biometic smells system developed on chemistry sensor 

principle, based on electronic system design, and data analysis technique. E-nose is 

able to analysis Volatile Organic Compound (VOC) from breathing using pattern 

recoganition algorithm where there are differences in VOC profiles between 

diabetic patient and normal person. That can be used as an alternative for 

monitoring patient who do not to check blood sugar using conventional tools that 

use invasive technique. therefore, it is necessary to do study of system design that 

can classify diabetic mellitus patient with normal person base on breathing gas 

profile. This study using metal oxide sensor. The study stages are sensor calibration, 

artificial neural network training, collecting data, and result analysis. E-nose system 

using artificial neural network with back propagation method able to detect acetone 

and ethanol gasses with train error 2.649%, standard deviation value 12.952 ppm 

and relative uncertainty value 18.166%. This system also able to classify diabetic 

patient and normal person with train error 4.713%, standard deviation value 22.385 

ppm and relative uncertainty value 13.151% 

keyword : Electronic nose, e-nose, diabetic mellitus, back propagation, Metal 

Oxide Sensor 
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ABSTRAK 

RANCANG BANGUN SISTEM ELECTRONIC NOSE MENGGUNAKAN 

JARINGAN SYARAF TIRUAN DENGAN METODE BACK 

PROPAGATION UNTUK MENDETEKSI PENYAKIT  

DIABETES MILITUS 

 

Oleh 

Rizky Fadhlillah 

Electronic nose (e-nose) adalah sistem penciuman biometrik yang dikembangkan 

berdasarkan prinsip-prinsip sensor kimia, berbasis perancangan sistem elektronik, 

dan teknik analisis data.. E-nose mampu melakukan analisis Volatile Organic 

Compound (VOC) pada pernapasan dengan menggunakan algoritma pengenalan 

pola dimana terdapat perbedaan pada profil VOC yang dihembuskan oleh penderita 

diabetes militus dengan orang sehat. Hal tersebut bisa digunakan sebagai alternatif 

untuk melakukan monitoring beberapa pasien yang enggan untuk melakukan 

pengecekan gula darah menggunakan alat konvensional yang menggunakan teknik 

invasive (melukai). Maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai 

pembuatan rancang bangun sistem yang mampu membedakan penderita penyakit 

diabetes militus dengan orang normal berdasarkan profil gas pernapasan. Dalam 

penelitian ini jenis sensor gas yang digunakan adalah Metal Oxide Sensor. Tahap 

penelitian meliputi pengujian dan kalibrasi sensor, pelatihan jaringan syaraf tiruan, 

pengambilan data, dan analisis hasil. Sistem e-nose menggunakan jaringan syaraf 

tiruan dengan metode back propagation mampu mendeteksi gas aseton dan etanol 

dengan error pelatihan sebesar 2,649%, nilai standar deviasi sebesar 12,952 ppm 

dan nilai ketidakpastian relatifnya sebesar 18,166%. Sistem juga mampu 

membedakan penderita penyakit diabetes dan orang normal dengan error pelatihan 

sebesar 4,713% dengan nilai standar deviasi sebesar 22,385 ppm dan nilai 

ketidakpastian relatifnya sebesar 13,151%. 

 

Kata kunci : Electronic nose, e-nose, diabetes militus, back propagation, Metal 

Oxide Sensor

https://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_organic_compound
https://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_organic_compound
https://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_organic_compound
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MOTTO 

 

 

Setiap hidup akan berakhir bahagia. 

Jika belum bahagia, bersyukurlah. Karena itu berarti 

hidupmu belum berakhir. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

International Diabetic Federation (IDF) menerbitkan sebuah laporan bahwa 

terdapat 382 juta orang yang hidup dengan diabetes di dunia pada tahun 2013. 

Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 592 juta orang pada tahun 

2035. Dari 382 juta orang yang menderita diabetes, 175 juta diantaranya belum 

terdiagnosis, sehingga terancam berkembang progresif menjadi komplikasi tanpa 

disadari dan tanpa pencegahan. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

provinsi Lampung oleh tenaga kesehatan Provinsi Lampung pada tahun 2009 

terdapat 373 kasus diabetes militus (DM) di Provinsi Lampung (Dinas Kesehatan 

Lampung, 2016). Diabetes Militus dikenal sebagai silent killer karena sering tidak 

disadari oleh penyandangnya dan saat diketahui sudah terjadi komplikasi. Diabetes 

militus merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat kelenjar pankreas 

tidak memproduksi cukup insulin sehingga tubuh tidak dapat menggunakan insulin 

yang diproduksi secara efektif. Insulin adalah hormon yang mengatur 

keseimbangan kadar gula darah pada tubuh manusia. Kekurangan insulin 

menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah atau 

hiperglikemia (Kemenkes RI, 2014). 
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Untuk melakukan diagnosa terhadap penyakit diabetes militus dibutuhkan 

pemeriksaan kadar gula darah. Pemeriksaan di laboratorium merupakan cara yang 

paling akurat dalam melakukan diagnosa. Sampai sejauh ini, pemeriksaan di 

laboratorium membutuhkan waktu yang relatif lama dan tidak efisien apabila 

pemeriksaan ini ditujukan hanya sebagai monitoring gula darah. Ada beberapa 

teknik lain untuk melakukan pengujian kadar gula darah dalam tubuh. Salah 

satunya menggunakan teknik invasive (melukai), yaitu darah pasien diambil dengan 

menggunakan jarum suntik untuk dianalisa. Akan tetapi teknik ini kurang diminati 

beberapa pasien sehingga mereka enggan untuk melakukan pengecekan gula darah  

(Hidayanto et al., 2015). 

Selain itu, ada teknik non-invasive yang melakukan pengujian kadar gula tanpa 

melukai pasien, salah satunya yaitu dengan mengenali pola volatile organic 

compound (VOC) yang dikeluarkan dari proses pernapasan manusia. VOC  adalah 

bahan senyawa organik yang mudah menguap yang dihasilkan dari beberapa bahan 

padat atau cair (Maryono, 2012). Pada umumnya, manusia menghirup oksigen (O2) 

dan menghembuskan karbon dioksida (CO2). Akan tetapi terkandung begitu banyak 

VOC lain didalam senyawa karbon dioksida yang dihembuskan oleh manusia. 

Novak dkk. (2007) berhipotesis bahwa terdapat perbedaan pada profil VOC yang 

dihembuskan oleh penderita diabetes militus tipe 1 dengan orang sehat dalam tes 

toleransi glukosa oral standar melalui analisis VOC. Menurut Yadav dan Manjhi 

(2014) pasien penderita diabetes mengeluarkan sejumlah senyawa organik volatil 

(aseton, etanol, dan isoprena) bersamaan dengan karbon dioksida saat 

menghembuskan napas. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_organic_compound
https://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_organic_compound
https://en.wikipedia.org/wiki/Volatile_organic_compound
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Peningkatan kadar glukosa dalam tubuh penderita diabetes juga meningkatkan 

produksi etanol. Etanol tidak dihasilkan langsung oleh tubuh akan tetapi dihasilkan 

dari proses fermentasi glukosa oleh bakteri asam laktat yang terjadi di usus (Reddy 

et al., 2008). Oleh kerena itu gas etanol bisa digunakan sebagai indikator untuk 

mengukur kadar glukosa dalam tubuh manusia. Selain etanol, aseton juga bisa 

digunakan sebagai indikator untuk mengukur kadar glukosa pada pasien diabetes. 

Hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh 

Handayani (2005). Kadar aseton di dalam air liur penderita diabetes militus lebih 

tinggi bila dibandingkan dengan kadar aseton di dalam air liur individu sehat. 

Karena pada penderita diabetes tubuh tidak bisa secara efektif mengolah glukosa 

menjadi energi. Maka tubuh secara automatis melakukan pembakaran asam lemak 

untuk menghasilkan energi. Peningkatan pembakaran asam lemak berdampak pada 

peningkaran kadar asam-asam organik pembentukan badan-badan keton. Asam-

asam ini dapat menurunkan pH darah normal dari 7,4 menjadi 6,8 atau lebih rendah. 

Keadaan ini dapat mengakibatkan pembentukan aseton sehingga menimbulkan bau 

napas pada penderita diabetes (Handayani, 2005).  

Teknologi electronic nose (e-nose)  menyediakan alternatif yang hemat biaya untuk 

melakukan analisis VOC pada pernapasan. E-nose memanfaatkan susunan sensor 

reaktif yang merespon berbagai VOC dengan sangat sensitif dan reversibel dalam 

waktu respon yang singkat. E-nose menghasilkan profil molekuler campuran VOC 

dalam hembusan napas yang juga disebut breathprints dan memungkinkan analisis 

dengan algoritma pengenalan pola (Lazar et al., 2010). 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mendiagnosa penyakit diabetes 

militus menggunakan array sensor gas antara lain dilakukan oleh Ping dkk. (1997). 
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Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Zhejiang, terhadap 32 relawan, 18 penderita 

diabetes, dan 14 orang normal. Mereka menguji gas ekspirasi dari relawan dengan 

array sensor bau yang terdiri dari lima penginderaan gas. Pengambilan data 

dilakukan sebelum makan, 0,5 jam setelah makan, 1 jam setelah makan dan 2 jam 

setelah makan. Selanjutnya Yadav dan Manjhi (2014) juga melakukan penelitian 

untuk mendeteksi penyakit diabates secara non-invasif menggunakan sensor gas 

oksida logam (metal oxide gas sensors). Pada penelitiannya digunakan ruang uji 

berupa silinder yang dilengkapi dengan enam jenis sensor gas yang berbeda, yaitu 

TGS-822, TGS-825, TGS-816, TGS-2620, TGS-2610, dan TGS-2611. Hasil 

penelitian memungkinkan bahwa sistem mampu membedakan penderita penyakit 

diabetes militus dan orang normal berdasarkan profil gas pernapasan. Akan tetapi 

alat ini belum sempatan untuk dilakukan tes terhadap manusia.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian 

mengenai pembuatan rancang bangun sistem yang mampu membedakan penderita 

penyakit diabetes militus dengan orang normal berdasarkan profil gas pernapasan. 

Dalam penelitian ini, sensor gas yang digunakan adalah MQ-3, TGS-2600, TGS-

2602, TGS-2611, dan  TGS-822. Sensor MQ-3, TGS-2600, dan TGS-2602 akan 

digunakan untuk mendeteksi gas etanol. Sedangkan untuk TGS-2611 dan TGS-822 

akan digunakan untuk mendeteksi gas aseton yang dihembuskan oleh penderita 

penyakit diabetes militus. Sebelum digunakan, semua sensor akan dikalibrasi dan 

diuji tingkat sensitifitasnya masing-masing dengan cara memberikan gas yang 

mampu dideteksi sensor dengan konsentrasi parts per million (ppm) tertentu. Gas 

sampel akan dianalisa di dalam chamber yang terhubung dengan pompa untuk 

mengontrol gas yang ada di chamber.  E-nose akan dilatih untuk membedakan 
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penderita penyakit diabetes dengan menganalisa gas ekspirasi pasien penderita 

penyakit diabetes yang telah terdiagnosa dan orang normal. Data yang diperoleh 

dari proses pelatihan akan diolah menggunakan jaringan syaraf tiruan (JST). 

Metode JST yang digunakan adalah Back Propagation yang dibuat menggunakan 

software Matlab 2014. Setelah e-nose berhasil membedakan penderita penyakit 

diabetes dengan orang normal, maka akan dilakukan pengambilan data. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka muncul perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana membuat rancang bangun sistem  electronic nose menggunakan 

jaringan syaraf tiruan dengan metode back propagation untuk mendeteksi 

penyakit diabetes militus; 

2. Bagaimana menganalisa proses jaringan syaraf tiruan untuk mengenali penderita 

penyakit diabetes militus dengan electronic nose; 

3. Bagaimana membuat sistem electronic nose yang mampu membedakan 

penderita penyakit diabetes militus dengan orang normal. 

 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Membuat rancang bangun sistem  electronic nose menggunakan jaringan 

syaraf tiruan dengan metode back propagation untuk mendeteksi penyakit 

diabetes militus; 

2. Menganalisa proses jaringan syaraf tiruan untuk mengenali penderita penyakit 

diabetes militus dengan e-nose; 

3. Membuat sistem e-nose yang mampu membedakan penderita penyakit diabetes 

militus dengan orang normal. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Terealisasikannya rancang bangun sistem  e-nose menggunakan jaringan syaraf 

tiruan dengan metode back propagation untuk mendeteksi penyakit diabetes 

militus. 

2. Sebagai alat alternatif yang mampu membedakan penderita penyakit diabetes 

militus dengan orang normal. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Metode jaringan syaraf tiruan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

back propagation; 

2. Sensor gas yang digunakan adalah MQ-3, TGS-2600, TGS-2602, TGS-2611, 

dan  TGS-822; 
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3. E-nose dilatih untuk dapat membedakan antara penderita diabetes militus 

dengan orang sehat menggunakan jaringan syaraf tiruan berdasarkan profil 

ekspirasi pernapasan; 

4. E-nose dilatih menggunakan jaringan syaraf tiruan dari 5 penderita diabetes 

militus dan 10 orang normal sehat. 

  



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian untuk mendiagnosa berbagai penyakit menggunakan array sensor gas 

telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti, masing-masing mempunyai 

karakteristik dan tujuan yang berbeda. Beberapa diantaranya digunakan sebagai 

dasar untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini. 

Ping dkk. (1997) melakukan verifikasi pemeriksaan kepada relawan penderita 

diabetes dan orang normal di Rumah Sakit Zhejiang. 32 relawan, 18 penderita 

diabetes dan 14 orang normal. Semua penderita diabetes Telah didiagnosa 

menderita diabetes. mereka menguji gas ekspirasi relawan dengan array sensor 

yang terdiri dari lima penginderaan gas. Penelitian dilakukan sebelum makan, 0,5 

jam setelah makan, 1 jam Setelah makan dan 2 jam setelah makan. Kemudian 

mengenali tanggapan untuk setiap deteksi gula darah yang terdeteksi sebagai 

pembanding.  
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Gambar 2.1 Grafik hasil tes dari konsentrasi gula darah pada penderita penyakit 

diabetes dan orang normal (Ping et al., 1997). 

Terlihat bahwa perbedaan konsentrasi gula darah antara penderita penyakit diabetes 

militus dan orang normal terlihat pada saat 1 jam setelah makan. Sedangkan 

sebelum makan sebagian besar penderita diabetes hampir tidak terdeteksi. Akan 

tetapi beberapa orang normal dikira penderita diabetes. Mereka berasumsi alasan 

utama untuk hal itu adalah bahwa kelaparan juga bisa menyebabkan munculnya 

konsentrasi aseton. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa konsentrasi aseton mereka 

kembali menjadi normal 1 jam setelah makan. Di sisi lain konsentrasi aseton 

penderita diabetes tetap tinggi setelah makan.  

Penelitian yang dilakukakan oleh Galassetti (2005) dengan menggunakan oral 

glucose tolerance test (OGTT) atau test analisa glukosa oral menemukan kolerasi 

antara peningkatan glukosa terhadap gas etanol dan aseton pada ekspirasi 

pernapasan yang disajikan dalam Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Hasil test OGTT standar profil gas etanol dan aseton pada 10 

sukarelawan (Galassetti et al., 2005). 

Penelitian dilakukan di University of California, Irvine General Clinical Research 

Center di pagi hari setelah relawan diminta untuk puasa semalam. Sampel darah 

dasar diambil pada interval 10 menit untuk menilai kadar glukosa setelah puasa. 

Bersamaan dengan setiap pengambilan darah, VOC dikumpulkan dan dianalisis 

dengan kromatografi gas atau spektrometri massa. Relawan diminta meminum 

75gram glukosa yang diencerkan dalam 296 mL larutan minuman. Setelah itu 

dilakukan kembali  pengecekan glukosa serta analisa VOC yang dilakukan pada 2, 

5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, dan 120 menit.  

Incalzi dkk. (2012) melakukan penelitian untuk menganalisa breath finger print 

terhadap penderita Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) atau penyakit 

paru obstruktif kronik menggunakan e-nose. Tujuan penelitian mereka adalah untuk 

mengukur reproduktifitas breath finger print untuk menilai korelasi antara indeks 

fungsi pernapasan pada lansia yang sehat dan pasien penderita COPD. Sebanyak 25 
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pasien umur 65 tahun menjalani studi e-nose melalui tujuh sistem sensor dan tes 

fungsi pernapasan pada waktu 0, 7, dan 15 hari. Sistem penciuman buatan yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah versi terbaru dari array sensor gas yang 

dikembangkan dan dibuat di Universitas Roma Tor Vergata. Sensor array yang 

digunakan untuk penelitian ini terdiri dari tujuh quartz microbalance (QMB) yang 

disusun dengan metalloporphyrins sebagai bahan interaktif kimia: Cu- TPP, Co-

TPP, Zn-TPP, Mn-TPP, Fe-TPP, Sn-TPP, dan Ru- TPP. Penelitian mereka 

menyimpulkan bahwa dengan pola VOC, e-nose bisa digunakan untuk menilai 

keparahan COPD dan kemungkinan untuk mempelajari variabilitas fenotipik  

Dragonieri dkk. (2013) melakukan penelitian terhadap penyakit Sarkoidosis yang 

menyerang paru-paru di lebih dari 90% kasus. Mereka berhipotesis bahwa profil 

molekuler yang dihembuskan dapat membedakan pasien dengan sarkoidosis 

dengan baik. Untuk itu mereka melakukan pengukuran e-nose pada pasien 

sarcoidosis yang tidak diobati dan sedang dirawat. Terdapat 31 pasien sarkoidosis, 

yaitu 11 pasien dengan sarcoidosis paru yang tidak diobati (usia: 48,4 ± 9,0), 20 

pasien dengan sarkoidosis paru yang diobati (usia: 49,7 ± 7,9) dan 25 orang sehat 

(usia: 39,6 ± 14,1). Napas yang keluar dikumpulkan dua kali dengan menggunakan 

tas Tedlar. Kemudian sampel dianalisa oleh e-nose (Cyranose C320). Didapatkan 

hasil breathprints dari pasien dengan sarkoidosis paru yang tidak diobati berhasil 

dibedakan terhadap orang sehat (Cross Validated Accuracy atau CVA: 83,3%). 

Pasien dengan sarkoidosis yang tidak diobati dan diobati kurang dapat dibedakan 

dengan baik (CVA 74,2%), sedangkan kelompok sarkoidosis yang diobati tidak 

dapat dibedakan dari orang sehat (CVA 66,7%) (Dragonieri et al., 2013). 
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Yadav dan Manjhi (2014) melakukan penelitian Pendeteksian penderita penyakit 

diabetes yang dilakukan secara non-invasif berdasarkan sensor gas oksida logam 

(metal oxide gas sensors). Artificial neural network digunakan sebagai alat untuk 

mengidentifikasi gas. Ruang uji mereka adalah tabung silinder yang berisi printed 

circuit board (PCB) dimana kita menggunakan enam jenis sensor gas yang berbeda. 

Sensor ini adalah TGS 822, TGS 825, TGS 816, TGS 2620, TGS 2610, dan TGS 

2611. Sistem ini mencakup satu masukan untuk udara yang berasal dari kompresor 

udara yang telah digunakan untuk membersihkan kotak dan sensor gas setiap 

setelah tes dilakukan. Dimensi dalam tabung silinder itu panjang 13,3 cm dan 

diameter 17 cm sedangkan volume yang efektif adalah 3020,05 cm3. Sistem ini 

mampu untuk menghasilkan data pada beberapa sejumlah gas dalam fraksi mililiter. 

Akan tetapi alat ini tidak memiliki kesempatan untuk melakukan tes terhadap 

manusia. Diperkirakan bahwa sistem akan bekerja untuk mendeteksi penyakit 

semacam itu dengan cara yang non-invasif  (Yadav and Manjhi, 2014). 

Yusuf dkk. (2015) melakukan penelitian untuk mendiaknosa mikroba yang 

menginfeksi kaki pasien diabetes. Menurut mereka, keterlambatan dalam 

meresepkan antimikroba dapat menyebabkan amputasi atau komplikasi yang 

mengancam jiwa pasien. E-nose ini diharapkan akan menyediakan alat diagnostik 

yang memungkinkan identifikasi patogen dengan cepat dan akurat. Penelitian ini 

menggunakan Cyranose320. Penelitian ini meneliti kinerja teknik e-nose dengan 

interpretasi algoritma dan data yang divalidasi oleh Headspace SPME-GC-MS, 

untuk mengetahui bakteri penyebab infeksi kaki diabetes. Penelitian difokuskan 

pada mikrobial tunggal dan poliester pada media agar-agar. Teknik yang diterapkan 

pada penelitian ini menggunakan pendekatan statistik seperti Support Vector 
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Machine (SVM), K-Nearest Neighbor (KNN), Linear Discriminant Analysis 

(LDA) serta jaringan syaraf tiruan yang disebut Probability Neural Network (PNN). 

Sebagian besar pengklasifikasi berhasil mengidentifikasi spesies mikroba dengan 

akurasi hingga 90%. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

e-nose mampu mengidentifikasi dan membedakan antara spesies mikroba dan 

mikroba tunggal yang sebanding dengan teknik klinis konvensional (Yusuf et al., 

2015). 

2.2 Teori Dasar 

2.2.1 Diabetes Militus 

2.2.1.1 Definisi Diabetes Militus 

Menurut Kementrian Kesehatan RI (2014) diabetes militus merupakan penyakit 

gangguan metabolik menahun akibat kelenjar pankreas tidak memproduksi cukup 

insulin sehingga tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara 

efektif. Selanjutnya menurut Soelistijo dkk. (2015) diabetes militus merupakan 

suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi 

karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Insulin adalah 

hormon yang mengatur keseimbangan kadar gula darah pada tubuh manusia. 

Kekurangan insulin menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi glukosa di 

dalam darah atau hiperglikemia (Kemenkes RI, 2014). 

Hiperglikemia adalah suatu kondisi medik berupa peningkatan kadar glukosa dalam 

darah melebihi batas normal. Hiperglikemia merupakan salah satu tanda khas 

penyakit diabetes militus, meskipun juga mungkin didapatkan pada beberapa 

keadaan yang lain. Saat ini penelitian epidemiologi menunjukkan adanya 
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kecenderungan peningkatan angka insidensi dan prevalensi DM tipe-2 di berbagai 

penjuru dunia. Badan Kesehatan Dunia (WHO) memprediksi adanya peningkatan 

jumlah penyandang DM yang menjadi salah satu ancaman kesehatan global. WHO 

memprediksi kenaikan jumlah penyandang DM di indonesia dari 8,4 juta pada 

tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada tahun 2030. Laporan ini menunjukkan 

adanya peningkatan jumlah penyandang DM sebanyak 2-3 kali lipat pada tahun 

2035. Sedangkan International Diabetes Federation (IDF) memprediksiadanya 

kenaikan jumlah penyandang DM di Indonesia dari 9,1 juta pada tahun 2014 

menjadi 14,1 juta pada tahun 2035. Penyakit DM sangat berpengaruh terhadap 

kualitas sumberdaya manusia dan berdampak pada peningkatan biaya 

kesehatanyang cukup besar  (Soelistijo et al., 2015). 

2.2.1.2 Pembentukan Aseton dan Etanol Pada Penderita Diabetes Militus 

Aseton (propylketone) merupakan satu dari sebagian besar senyawa yang berlimpah 

dalam pernapasan manusia. Ketone bodies atau badan keton seperti aseton 

dioksidasi melalui siklus Krebs dalam jaringan peripheral. Ketone bodies dalam 

darah (termasuk acetoacetate dan β-hydroxybutyrate) meningkat dalam subjek 

ketonemic ketika puasa atau kelaparan atau selama diet. Konsentrasi aseton dalam 

pernapasan meningkat pada pasien diabetes militus yang tak terkontrol (Mitrayana 

et al., 2014). 

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2005)  untuk 

melakukan pemeriksaan komposisi air liur pada penderita diabetes militus. Tabel 

2.1 menunjukan perubahan komposisi air liur pada penderita diabetes militus, 

dimana satuan U/ml pada aktivasi amilase merupakan satuan Unit per milimeter .   
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Tabel 2.1 Perubahan komposisi air liur pada penderita diabetes militus 

Komposisi Penderita DM Normal 

Protein 2,63 + 0,17 mg/ml 2,24 + 0,15 mg/ml 

Aktivitas Amilase 537,0 + 36,3 U/ml 431,2 + 30,8 U/ml 

Aseton 5,78+ 0,74 mg/dL 2,95+ 0,88 mg/dL 

 

Aseton dengan rumus molekul (CH3)2CO merupakan senyawa yang tidak berwarna. 

Aseton diproduksi secara alami oleh tubuh sebagai salah satu dari zat keton. Zat 

keton dihasilkan tubuh jika asam lemak dibakar menjadi energi. Secara normal 80% 

energi tubuh dihasilkan dari pembakaran karbohidrat. Tidak terjadinya pembakaran 

karbohidrat dapat disebabkan oleh dua hal, pertama tidak adanya karbohidrat yang 

masuk ke dalam tubuh dalam bentuk makanan atau yang kedua tidak adanya respon 

tubuh terhadap hormon insulin yang dihasilkan tubuh. Hormon insulin berinteraksi 

dengan membran sel untuk mendistribusikan glukosa. Selain itu hormon ini juga 

berfungsi mengubah gula darah menjadi gula otot (glikogen) untuk disimpan, 

sehingga kadar gula darah tetap normal. Ketiadaan hormon insulin atau kurangnya 

respon tubuh terhadap hormon ini berakibat kadar glukosa dalam darah menjadi 

tinggi. Kondisi tingginya kadar glukosa dalam darah inilah yang disebut dengan 

Diabetes Militus (Ophardt dan Charles, 2003). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Muttaqin dkk. (2012) untuk menetukan 

hubungan antara kadar aseton dalam air liur dengan kadar gula darah pada penderita 

diabetes militus (DM) menunjukkan bahwa terdapat korelasi tinggi antara kadar 

aseton dalam air liur dengan kadar gula darah dengan koefisien korelasi sebesar 

0,985 yang ditunjukkan pada Gambar 2.3 
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Gambar 2.3 Grafik hubungan antara konsentrasi aseton dalam air liur dengan kadar 

gula darah dari pasien DM setelah berpuasa 12 jam (Muttaqin et al., 

2012). 

Sampel terdiri dari dua kelompok, lima orang pasien DM dari RSUP Dr. M. Djamil 

Padang. Pengambilan air liur dan pengukuran gula darah dilakukan setelah 

berpuasa selama dua belas jam. Semua sampel air liur dispektroskopi dengan 

spektrofotometer UV-Vis menggunakan lampu xenon sebagai sumber cahaya. 

Peningkatan kadar aseton setelah 12 jam berpuasa ini sebanding dengan 

peningkatan gula darah dalam tubuh penderita DM. Ini terjadi karena tubuh 

penderita DM tidak dapat merespon dengan baik keberadaan hormon insulin, 

sehingga pemecahan glukosa menjadi energi tidak berlangsung sebagaimana 

mestinya. Ditambah lagi dalam dua belas jam tanpa makanan, tubuh harus mencari 

alternatif sumber energi lain selain glukosa. Salah satu sumber energi alternatif 

tersebut adalah asam lemak. Hal inilah yang memicu peningkatan kadar aseton 

sebagai hasil dari proses pembakaran asam lemak menjadi sumber energi utama 

bagi tubuh penderita DM. 
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Peningkatan kadar glukosa dalam tubuh penderita diabetes juga meningkatkan 

produksi etanol. Etanol tidak dihasilkan langsung oleh tubuh akan tetapi dihasilkan 

dari proses fermentasi glukosa oleh bakteri asam laktat yang terjadi di usus. Bakteri 

asam laktat didalam tubuh dibagi menjadi 2. Bakteri asam laktat yang menghasilkan 

etanol adalah bakteri heterofermentatif. Fermentasi 1 mol glukosa pada bakteri ini 

menghasilkan menghasilkan 1 mol asam laktat, 1 mol etanol, dan 1 mol CO2. 

Sedangkan bakteri homofermentatif memfermentasi 1 mol glukosa menjadi 2 mol 

asam laktat  (Reddy et al., 2008). 

 

2.2.2 Electronic Nose 

Hidung elektronik atau electronic nose adalah sistem penciuman biomimetik yang 

dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sensor kimia, berbasis perancangan 

sistem elektronik, dan teknik analisis data. Dalam sistem penciuman biologis, ada 

sekitar 350 reseptor bau yang berbeda pada manusia dan sekitar 1.000 pada tikus. 

Bau yang berbeda dikenali oleh berbagai kombinasi reseptor bau (Tang et al., 

2010). Terinspirasi oleh struktur penciuman mamalia, sistem hidung elektronik 

terutama terdiri dari rangkaian sensor, transduser sinyal, dan mesin pengenal pola 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.4. Pada sistem penciuman mamalia, sel 

reseptor penciuman adalah sel sensorik yang penting untuk merasakan bau. 
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Gambar 2.4 Diagram blok cara kerja e-nose dan penciuman mamalia (Chiu and 

Tang, 2013). 

Pada rongga hidung manusia, ada 6-10 juta sel reseptor penciuman. Genom 

manusia memiliki sekitar 900 gen reseptor penciuman yang berbeda dan genom 

tikus mengandung sekitar 1.300. Bila bau masuk ke rongga, sinyal penciuman 

diaktivasi di sel reseptor penciuman. Reseptor penciuman kemudian 

mengumpulkan dan mengubah sinyal penciuman menjadi sinyal neurologis, dan 

kemudian mengirimkan sinyal ini ke otak untuk identifikasi bau. Meskipun banyak 

jenis sel reseptor penciuman yang ada, sistem identifikasi bau mamalia tidak 

didasarkan pada satu jenis sel reseptor untuk satu bau spesifik. Sistem penciuman 

mamalia tidak mendeteksi bau dengan hanya menggunakan satu sensor, namun 

aroma terasa dan dikenali menurut sejumlah sel reseptor ganda, dan setiap 

kombinasi mewakili sensasi bau berbeda yang mewakili sidik jari bau. Banyak 

permutasi dan kombinasi yang ada, memungkinkan mamalia membedakan banyak 

bau yang berbeda. Sistem ini diadopsi untuk hidung elektronik. Sensor dipilih 

membentuk susunan sensor yang digunakan untuk mendeteksi bau dan 
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mengidentifikasi sidik jari bau. Namun jumlah sensor untuk sebagian besar sistem 

elektronik terbatas dan dipilih tergantung pada aplikasi (Chiu and Tang, 2013). 

Selama empat dekade terakhir banyak penelitian yang bertujuan mengembangkan 

sistem elektronik penciuman atau hidung elektronik telah dilakukan. Selama itu, 

sistem deteksi bau otomatis telah diterapkan di banyak aplikasi industri, pertanian, 

kualitas udara dalam ruangan, pemantauan lingkungan, pengendalian kualitas 

produk makanan, diagnosis medis, dan juga banyak lainnya. Di sisi lain, beberapa 

perkembangan telah diarahkan pada pembangunan biaya rendah dan hidung 

elektronik kompak yang telah menghasilkan sejumlah produk e-nose komersial 

(Macías et al., 2014). Tujuan lain dalam pengembangan hidung elektronik adalah 

merancang sistem ukuran kecil yang mudah digunakan yang berlaku untuk 

pemantauan secara langsung dan maupan secara online. Selain itu, upaya juga telah 

dilakukan untuk mengkorelasikan data hidung elektronik dengan hidung manusia 

serta dengan kromatografi gas (Aleixandre et al., 2015). 

Perangkat e-nose menawarkan banyak kegunaan dan keuntungan untuk berbagai 

aplikasi biomedik karena beragam prinsip operasi yang berbeda yang terkait dengan 

berbagai jenis dan desain instrumen e-nose. Perangkat jenis ini memiliki setidaknya 

empat bagian dengan berbagai fungsi: memastikan kecukupan campuran gas dan 

pengambilan sampel, array sensor gas melakukan pendeteksian, bagian elektronik 

kontrol didedikasikan untuk pengelolaan susunan sensor dan kecukupan sinyal, dan 

akhirnya, sebuah komputer dengan algoritma klasifikasi pola yang sesuai, 

mengekstrak fitur karakteristik dari masing-masing aroma dan menyajikan hasilnya 

pada antarmuka pengguna (Macías et al., 2014). Kekuatan utama perangkat e-nose 

adalah kemampuan serbaguna mereka yang diberikan oleh kemampuan yang dapat 
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berkembang untuk menghasilkan alat berbiaya rendah sebagai aplikasi tertentu 

dengan desain instrumen yang disesuaikan dengan persyaratan penggunaan 

tertentu. Sensor mendeteksi keragaman informasi medik yang berguna yang dapat 

diperoleh dari pengukuran aroma dan analisis sampel udara langsung dari manusia. 

Aplikasi hidung elektronik menawarkan banyak aplikasi terpenting dan berguna 

pada bidang kesehatan dan biomedik (Wilson and Baietto, 2011). 

 

2.2.3 Metal Oxide Sensor  

Metal Oxide Sensor (MOS) atau sensor gas oksida logam telah banyak digunakan 

pada sistem deteksi gas portabel karena kelebihannya seperti biaya rendah, produksi 

mudah, dan pengukuran sederhana. Namun, kinerja sensor tersebut sangat 

dipengaruhi oleh morfologi dan struktur material penginderanya. Hal tersebut 

merupakan hambatan besar untuk sensor gas berbahan dasar lapisan tipis padat 

untuk mencapai sifat yang sangat peka. Sensor gas berbahan nanomaterials 

dikembangan untuk memperbaiki sifat penginderaan gas dalam sensitivitas, 

selektivitas dan kecepatan respons (Sun et al., 2012). 

Prinsip pengoperasian sensor oksida logam didasarkan pada perubahan konduktansi 

oksida pada interaksi dengan gas dan perubahannya biasanya sebanding dengan 

konsentrasi gas. Gambar 2.5 menggambarkan prinsip kerja sensor oksida logam. 
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Gambar 2.5 Prinsip Kerja sensor logam oksida (Franke et al., 2006) 

Ada dua jenis sensor oksida logam yaitu n-oksida (timah dioksida, titanium 

dioksida atau besi (III) oksida) yang bereaksi terhadap gas reduksi dan p-type (nikel 

oksida, cobalt oksida) yang bereaksi terhadap gas pengoksidasi. Oksigen di udara 

bereaksi dengan permukaan sensor tipe-n dan menjebak setiap elektron bebas di 

permukaan atau pada batas butir butir oksida. Reaksi ini menghasilkan resistansi 

besar di daerah permukaan karena kurangnya elektron pembawa dan menciptakan 

penghalang potensial.  Namun, jika sensor dimasukkan ke gas pereduksi seperti 

hidogen (H2), metana (CH4), karbon monoksida (CO), atau hidrogen sulfida (H2S), 

resistansi turun karena gas bereaksi dengan oksigen dan melepaskan elektron. Ini 

menurunkan penghalang potensial dan memungkinkan elektron mengalir, sehingga 

meningkatkan konduktivitas. 

Vaishanv dkk. (2006) menjelaskan reaksi kimia oksida bahan semikonduktor 

sensor terhadap gas aseton dan etanol yang ditulis pada Persamaan (2.1) untuk 

etanol dan Persamaan (2.2) untuk aseton  

2 5 2( ) 2 ( )( ) 6 2 3 6gas gas gasC H OH O CO H O e                         (2.1) 
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3 3 3 2 24  4CH COCH O CH COOH CO H O e                      (2.2) 

Telah diketahui bahwa zat pereduksi yang teradsorpsi pada permukaan 

semikonduktor oksida, sensor gas menyuntikkan elektron bebas dalam pita 

konduksi semikonduktor tipe-n yang menyebabkan resistensi sensor berkurang. 

Adsorpsi O− memiliki pengaruh dominan terhadap karakteristik gas yang di deteksi 

dengan suhu sensor. Keuntungan utama sensor oksida logam adalah respon cepat 

dan waktu pemulihan yang bergantung pada suhu dan tingkat interaksi antara sensor 

dan gas. Sensor oksida logam memiliki film tipis berukuran kecil dan relatif murah 

serta memiliki konsumsi daya lebih rendah daripada sensor film tebal dan dapat 

diintegrasikan langsung ke sirkuit pengukuran (Arshak et al., 2004).  

 

2.2.4 Arduino 

Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di 

dalamnya terdapat komponen utama, yaitu sebuah chip mikrokontroler dengan jenis 

AVR (automatic voltage regulation) dari perusahaan Atmel. Mikrokontroler itu 

sendiri adalah chip atau IC (Integrated Circuit) yang bisa diprogram menggunakan 

komputer. Tujuan menanamkan program pada mikrokontroler adalah agar 

rangkaian elektronik dapat membaca input, memproses input tersebut dan 

kemudian menghasilkan output sesuai yang diinginkan. Secara umum, Arduino 

terdiri dari dua bagian, yaitu: 

a. Hardware berupa papan input/output (I/O) yang open source. 

b. Software Arduino yang juga open source, meliputi software Arduino IDE untuk 

menulis program dan driver untuk koneksi dengan komputer (Supardi, 2012). 
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Arduino bisa menerima masukan dari berbagai sensor dan dapat melakukan 

pengendalian sekitarnya dengan menggunakan lampu, motor, aktuator dan lain-

lainnya. Mikrokontroler di modul ini diprogram menggunakan bahasa 

pemrograman arduino berdasarkan Wiring dan pengembangan lingkungan arduino 

berdasarkan Processing. Proyek arduino dapat berdiri sendiri atau dapat 

berkomunikasi dengan perangkat lunak yang berjalan pada komputer misalnya 

Flash, Pengolahan, Max MSP (Yuliza, 2016). 

 

2.2.5 Metode Back Propagation 

Metode Back Propagation merupakan metode pembelajaran lanjut yang 

dikembangkan dari aturan perceptron. Metode Back Propagation ini dikembangkan 

oleh Rumelhart, Hinton dan Williams sekitar tahun 1986 yang mengakibatkan 

peningkatan kembali minat terhadap jaringan syaraf tiruan. Metode ini terdiri dari 

dua tahap, yaitu feed forward dan tahap back propagation error. 

Langkah pertama pembuatan jaringan syaraf tiruan dengan metode back 

propagation adalah melakukan inisialisai bobot awal. Bobot awal yang dimasukan 

adalah nilai acak antara 0 sampai 1. Tahap feed forward dimulai dengan menerima 

sinyal masukan dari sensor (Xi, i=1, 2, …, n) dan menjalankan sinyal tersebut dari 

setiap neuron pada lapisan masukan ke lapisan selanjutnya (Zj, j=1, 2, …, p). 

dilakukan penjumlah bobot dengan sinyal masukannya: 

0

1
j

n

in j i j

i

Z v x v


      

(2.3)

 

Diterapkan fungsi aktivitas untuk menghitung nilai sinyal keluaran 
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jj inZ f Z         (2.4) 

 

Kemudian sinyal ini dikirim ke semua neuron pada lapisan keluaran (Yk, k=1,2, 

…,m), dilakukan penjumlahan bobot dengan sinyal masukan: 

0

1
k

p

in j j k

i

Y w Z w


       (2.5) 

Fungsi aktivitas diterapkan untuk menghitung nilai sinyal keluaran 

 
kk inY f Y       (2.6) 

Selanjutnya tahap back propagation of error dimana setiap neuron pada lapisan 

keluaran menerima sebuah pola target yang berhubungan dengan pola masukan 

pelatihan  kemudian menghitung kesalahanya 

        '
kk k k int y f y            (2.7) 

Perubahan bobot dihitung yang digunakan untuk mengubah wjk 

  . .jk k kw z         (2.8) 

Perubahan bias dihitung yang digunakan untuk mengubah nilai w0k 

0   .k kw                    (2.9) 

Penjumlahan nilai delta masukan dilakukan untuk setiap neuron pada lapisan 

tersembunyi pada lapisan diatasnya 

1
j

m

in k jk

k

w 


               (2.10) 

perkalikan dilakukan dengan turunan aktivitasnya untuk menghitung nilai 

kesalahannya. 



25 

 

 

 '
j kj in inf Z                         (2.11) 

perubahan bobot dihitung yang akan digunakan untuk menubah nilai vij 

   . .ij j iv x                 (2.12) 

Kemudian dihitung perubahan biasnya yang digunakan untuk mengubah nilai v0j 

0   .j jv                (2.13) 

Terakhir adalah melakukan update nilai bobot dan bias dengan mengganti nilai 

bobot dan bias pada lapisan keluaran 

   
 

baru lamajk jk jkw w w             (2.14) 

Dilakukan penggantian nilai bobot dan bias untuk setiap neuron pada lapisan 

tersembunyi 

   
 

baru lamaij ij ijv v v                 (2.15) 

Keterangan: 

X = input neuron 

V = hidden layer 

Zin = input hidden layer 

Z = output hidden layer 

W = output layer 

Yin = input output layer 

Z = output output layer 

  = error 

t = output targer 

 w  = bobot output layer 

v  = bobot hidden layer 

 = learn rate 

(Desiani and Arhami, 2006). 
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2.2.6 Software Matlab 

Matlab dikembangkan oleh MathWorks yang awalnya dibuat untuk memberikan 

kemudahan mengakses data matriks pada proyek UNPACK dan EISPACK. 

Selanjutnya menjadi sebuah aplikasi untuk komputasi matrik. 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 (Yahya and 

Melita, 2011). 

Matlab merupakan software yang handal menyelesaikan berbagai permasalahan 

komputasi numerik. Solusi dari permasalahan yang berhubungan dengan vektor dan 

matriks dapat diselesaikan dengan mudah dan sederhana menggunakan software 

ini. Bahkan, software ini dapat memecahkan inversi matriks dan Persamaan linier 

dengan cepat dan mudah sekali. 

Ada beberapa toolbox yang disediakan MATLAB untuk menyelesaikan kasus yang 

lebih khusus, antara lain: 

a. Image processing menyediakan berbagai fungsi yang berhubungan dengan 

pengolahan citra; 

b. Signal processing menyediakan berbagai fungsi yang berhubungan dengan 

pengolahan sinyal; 

c. Neural network menyediakan berbagai fungsi yang berhubungan dengan 

jaringan syaraf tiruan (Irawan, 2012). 

Nurraharjo (2015) melakukan pemrosesan data menggunakan software Matlab 

2010b untuk membuat implementasi pemrograman interfacing matlab-arduino. 
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Proses di atas diawali dengan eksekusi library Matlab-Arduino, dimana proses ini 

akan memberitahukan kepada Matlab tentang adanya papan Arduino yang 

terkoneksi kepadanya. Proses selanjutnya adalah proses untuk menetapkan status 

port komunikasi port serial (USB port). Proses pembacaan data yang dimaksud 

adalah pembacaan status data terakhir pada papan Arduino secara realtime. 

Sementara proses eksekusi adalah proses untuk memberitahukan kepada papan 

Arduino untuk menjalankan perintah eksekusi status portnya.  

Pengujian dilakukan dengan membuat suatu tampilan visualisasi data dari sensor 

jarak menggunakan sensor ultrasonik yang akan ditampilkan dalam visualisasi data 

secara realtime pada sebuah grafik plot. Visualisasi tampilan grafik plot akan 

disesuaikan dengan perubahan data pada nilai sensor jarak yang telah dikonversikan 

kedalam besaran fisika. Contoh tampilan visualisasi diagram distance logger, yang 

ditampilkan berdasarkan data masukan pada terminal yang terhubung dengan 

sensor ultrasonik. 

 
Gambar 2.6 Tampilan grafik plot distance logger (Nurraharjo, 2015). 

Sumbu Y menyatakan data jarak terkonversi dalam satuan fisis sentimeter, yang 

dibatasi pada jarak antara sensor ultrasonik dengan dinding adalah varian antara 0 
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– 203 cm sehingga periode jarak terdisipasi dalam 10 cm dan range jarak terukur 

antara 0 – 220 cm. 

 
Gambar 2.7 Screenshoot tampilan IDE Arduino (Nurraharjo, 2015). 

Kode program yang tersedia dalam screenshoot di atas dilanjutkan dengan upload 

(penulisan program ke mikrokontroler Arduino). Hal ini akan menugaskan kepada 

mikrokontroler Arduino untuk melakukan proses pendeteksian, pengukuran dan 

pengiriman data jarak yang diperolehnya. 

 
Gambar 2.8 Potongan Listing Matlab (Nurraharjo, 2015) 
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Listing program Matlab di atas dimaksudkan untuk memerintahkan Matlab 

membaca port/terminal yang terhubung ke sensor ultrasonik, untuk mengambil data 

dari mikrokontroler Arduino. Data yang diambil oleh Matlab adalah data yang 

sudah terkonversi dalam format fisis yaitu sentimeter, sehingga Matlab hanya 

menjembatani penerimaan data sekaligus menampilkan data tersebut dalam mode 

grafik (Nurraharjo, 2015). 

 

2.2.7 Principal Component Analysis  

Principal component analysis (PCA) adalah teknik statistik yang diaplikasikan 

untuk satu kumpulan variabel ketika peneliti tertarik untuk menemukan variabel 

mana dalam satu kumpulan tersebut yang berhubungan dengan lainnya. Variabel 

berkorelasi satu dengan yang lainnya tetapi independen dengan subset lain yang 

merupakan kombinasi variabel-variabei di dalam faktor. Faktor tersebut 

mencerminkan proses yang mendasari korelasi antar variabel.  

Tujuan PCA adalah untuk menjelaskan bagian dari variasi dalam kumpulan 

variabel yang diamati atas dasar beberapa dimensi. Dari variabel yang banyak 

tersebut dipersempit sehingga menghasilkan variabel yang lebih sedikit. Tujuan 

khusus PCA yaitu: 

1. untuk meringkas pola korelasi antar variabel yang diobservasi. 

2.  mereduksi sejumlah besar variabel menjadi sejumlah kecil faktor, 

3. memberikan sebuah definisi operasional (sebuah persamaan regresi) dimensi 

pokok penggunaan variabel yang diobservasi 

4. menguji teori yang mendasarinya 

(Tabachnick and Fidell, 2013) 
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Prosedur PCA pada dasarnya adalah bertujuan untuk menyederhanakan variabel 

yang diamati dengan cara menyusutkan (mereduksi) dimensinya. Hal ini dilakukan 

dengan cara menghilangkan korelasi diantara variabel bebas melalui transformasi 

variabel bebas asal ke variabel baru yang tidak berkorelasi sama sekali tanpa 

menghilangkan informasi penting yang ada di dalamnya atau yang biasa disebut 

dengan principal component (Kustian, 2016). 

Setelah beberapa komponen hasil PCA yang bebas multikolinearitas diperoleh, 

maka komponen-komponen tersebut menjadi variabel bebas baru yang akan 

diregresikan atau dianalisis pengaruhnya terhadap variabel tak bebas dengan 

menggunakan analisis regresi. Keunggulan metode PCA diantaranya adalah dapat 

menghilangkan korelasi secara bersih tanpa harus mengurahi jumlah variabel asal 

(Ifadah, 2011). 

PCA melakukan pemetaan/transformasi set data dari dimensi lama ke dimensi baru 

(yang relatif berdimensi lebih rendah) dengan memanfaatkan teknik dalam aljabar 

linear, tanpa memerlukan masukan parameter tertentu dalam memberikan keluaran 

hasil pemetaannya. 

PCA memerlukan masukan data yang mempunyai sifat zero-mean pada setiap 

fiturnya. Sifat zero-mean pada setiap fitur data bisa didapatkan dengan 

mengurangkan  semua nilai dengan rata-ratanya. Set data X dengan dimensi MxN, 

di mana M adalah jumlah data dan N adalah jumlah fitur, akan tampak seperti 

berikut 
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Untuk fitur ke-j, semua nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan rata-ratanya, 

diformulasikan dengan 

ij ij jX X X                                            (2.16) 

i= 1, 2, …. , M dan j adalah kolom ke-j 

selanjutnya dilakukan perhitungan matriks kovarian dari matrik X, yaitu Cx. 

Formulayang digunakan adalah dot-production pada setiap fitur. 

1
.XT

xC X
M


                                    

(2.17) 

N adalah jumlah fitur, sedangkan XT adalah matriks transpos dari X. 
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Pada matriks Cx, elemen ke-ij adalah inner-product antara baris matriks XT dengan 

kolom matriks X. Sifat-sifat yang dimiliki oleh matirks Cx adalah sebagai berikut. 

1. Cx adalah matriks simetri bujur sangkar berukurana NxN. 



32 

 

 

2. Bagian diagonal utama (dari kiri atas ke kanan bawah) adalah nilai varian 

masing-masing fitur sesuai indeks kolomnya. 

3. Bagian selain diagonal utama adalah kovarian di antara pasangan dua fitur yang 

bersesuaian. 

Jadi, matriks Cx menangkap kovarian di antara semua pasangan yang mungkin dari 

fitur data set data matriks X. Nilai kovarian merefleksikan noise dan redundansi 

pada fitur: 

1. Dalam diagonal utama, asumsinya adalah nilai yang tinggi berkolerasi dengan 

struktur yang penting. 

2. Dalam elemen selain diagonal utama, nilai jarak yang besar menandakan 

redundansi yang tinggi. 

Tujuan PCA ada dua, yaitu (1) meminimalkan redundansi yang diukur oleh nilai 

jarak dan kovarian, dan (2) memaksimalkan nilai keluaran pemetaan, diukur 

dengan varian. Jika Y adalah matriks set data hasil pemetaan dan CY adalah matriks 

kovarian dari Y, yang diharapkan dalam PCA adalah. 

1. Semua elemen diagonal utama CY harus nol. Maka,CY harus matriks diagonal. 

Dengan kata lain, Y adalah matriks terdekorelasi. 

2. Peletakan dimensi dalam Y dari kiri ke kanan diurutan menurun. 

Cara yang umum digunakan untuk mendapatkan CY adlah dengan eigenvalue dan 

eigenvector. Eigenvalue dan eigenvector dari matriks X berturut-turut adalah nilai 

skala λ dan vektor u yang memenuhi pesaman berikut; 

Xu u                                          (2.18) 
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Dengan mencari matriks ortonormal P di mana Y = PX dan 
1

C   YY
 

T

Y
M

  adalah 

matriks diagonal, dan kolom dari P adalah komponen utama (principal component) 

dari X, persmaan CY bisa dijabarkan sebagai berukut: 
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Dengan mensubtitusikan Persamaan (2.17), kita mendapatkan matriks CY 

berdimensi NxN: 

T

Y xC PC P

     

(2.19) 

(Prasetyo, 2012) 

 

2.2.8 Penurunan Rumus untuk Kalibrasi 

Untuk menentukan konsentrasi gas sampel, dilakukan perhitungan seperti pada 

Persamaan Error! Reference source not found.  

6.10s

c

m
ppm

m
     (2.20)  

dengan: 

ppm  = konsentrasi gas (ppm) 

sm = massa gas sampel (gram) 
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cm = massa gas di chamber (gram)  

dimana besarnya 
sm  

yang dibutuhkan untuk mendapatkan konsentrasi gas tertentu 

maka Persamaan Error! Reference source not found. dapat di tulis menjadi: 

610

c
s

ppm m
m


                (2.21) 

dimana udara pada chamber berasal dari udara luar yang terdiri dari 70% nitrogen 

dan 30% oksigen. Sehingga untuk menetukan massa gas digunakan rumus  

m V        (2.22) 

dengan : 

 = massa jenis gas(g/l) 

V = volume gas(L) 

Dengan menggunakan Persamaan (2.22) untuk menghitung massa gas sampel maka 

Persamaan (2.21) dapat tuliskan menjadi 

610

c
s

s

ppm m
V







                    (2.23) 

dimana sV adalah volume yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai konsentrasi 

gas tertentu dan ρs adalah massa jenis gas sampel. 

Yadav dan Manjhi, (2014) menggunakan Persamaan (2.24) dan (2.25) untuk 

menghitung berapa banyak larutan etanol dan aseton yang dibutuhkan dalam proses 

kalibrasi. 

P MW

R T


 



      (2.24) 
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gas liquidMass V V         (2.25) 

Dengan   merupakan massa jenis suatu gas dalam g/L, P merupakan tekanan gas 1 

atm, MW merupakan berat molekul gas dalam g/mol,  yang dimaksud, R adalah 

konstanta gas umum dengan nilai 0,0821 atm/mol.K, dan T merupakan suhu gas 

dalam kelvin.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019. 

Kegiatan penelitian ini terdiri dari perancangan dan pembuatan alat, pengujian dan 

kalibrasi sensor, permrogaman jaringan syaraf tiruan, pelatihan jaringan syaraf 

tiruan, pengambilan data, dan analisis hasil.  

Tabel 3.1 Jadwal pelaksanaan penelitian 

No Program Kerja 
Bulan 

Nov Des Jan Feb Mar 

1 Perancangan dan pembuatan alat      

2 Pengujian dan kalibrasi sensor      

3 Permrogaman jaringan syaraf tiruan     
 

4 Pelatihan jaringan syaraf tiruan     
 

5 Pengambilan data     
 

6 Analisis hasil.     
 

 

Tahap perancangan dan pembuatan alat dilaksanakan di Laboratorium Elektronika 

Dasar Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Lampung. Kemudian untuk pengambilan data pasien penderita penyakit diabetes 

militus akan dilaksanakan di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek. 
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3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Sensor gas digunakan untuk mendeteksi gas sampel. Tabel 3.2. menunjukan 

sensor gas yang digunakan untuk menganalisa sampel. 

Tabel 3.2. Jenis sensor gas beserta fungsi yang digunakan 

No Jenis Sensor Gas Gas yang dideteksi 

1 MQ-3 Alkohol dan seditik sensitif pada benzine 

2 TGS-2600 hidrogen, karbon monoksida, dan etanol 

3 TGS-2602 Gas berbau seperti amonia, etanol dan H2S  

4 TGS-822 Metana, Co, benzene dan aseton 

5 TGS-2611 Metana, aseton dan gas alam 

 

2. Chamber digunakan sebagai ruang untuk sensor menganalisa gas yang 

dimasukkan. 

3. Selang kecil digunakan untuk mengalirkan gas yang ingin dianalisa. 

4. Pompa digunakan untuk membuang gas yang ada di chamber setelah selesai 

melakukan analisis. 

5. Tabung gas nitrogen digunakan tempat menyimpan gas nitrogen. Gas nitrogen 

disini berfungsi untuk membersihkan chamber dan sensor. Gas nitrogen dipilih 

karena sensor tidak bereaksi pada gas nitrogen. 

6. Arduino mega digunakan sebagai mikrokontroler yang mengendalikan LCD 

dan pompa serta mengolah output dari sensor gas. 

7. LCD digunakan untuk menampilkan hasil analisa gas yang dimasukkan 

kedalam chamber. 

8. PC/Komputer digunakan untuk akuisisi data dan mengelolah sinyal masukan 

dari arduino sehingga didapatkan data yang diinginkan. 



38 

 

 

 

9. Software Matlab R2014a yang digunakan untuk komputasi, mengelolah dan 

menganalisis ciri ekspirasi pernapasan manusia tersebut. Selain itu, software 

Matlab ini digunakan untuk merancang jaringan syaraf tiruan (JST) untuk 

mengenali penderita penyakit diabetes militus. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Metode yang dilakukan pada penelitian ini terdiri atas beberapa tahapan antara lain 

perancangan dan pembuatan alat, pengujian dan kalibrasi sensor, permrogaman 

jaringan syaraf tiruan, pelatihan jaringan syaraf tiruan, pengambilan data, dan 

analisis hasil. Untuk secara keseluruhan, pembuatan rancang bangun sistem  

electronic nose menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan metode back 

propagation untuk mendeteksi penyakit diabetes militus  disajikan dalam diagram 

alir yang ditunjukkan seperti pada Gambar 3.1. 
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Perancangan sistem 

electronic nose

Berhasil

Pemrogaman jaringan syaraf 
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Tidak
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Penulisan laporan
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kalibrasi sensor 

TGS-822
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Pengujian dan 

kalibrasi sensor 
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kalibrasi sensor 

TGS-2611

Gambar 3.1. Diagram alir penelitian 
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1. Tahap perancangan sistem e-nose dilakukan untuk merancang perangkat 

hardware e-nose. Sensor gas yang digunakan terdiri dari MQ-3, TGS-2600, 

TGS-2602, TGS-2611, dan  TGS-822. Berikut ini merupakan skema rencangan 

e-nose yang akan digunakan untuk mendeteksi penyakit diabetes militus yang 

diperlihatkan pada Gambar 3.2.  

 

Gambar 3.2. Skema Rancangan Electronic Nose 

Sensor gas diletakan di tutup chamber yang berada diatas. Dibuat dua lubang 

pada chamber dengan fungsi masing-masing lubang yaitu, untuk memasukkan 

gas sampel yang akan dianalisa, memasukkan gas nitrogen untuk 

membersihkan chamber, dan untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam 

chamber. Selanjutnya pada lubang untuk mengeluarkan gas dipasang pompa 

yang berfungsi menarik gas keluar chamber yang dikendalikan oleh arduino. 

Arduino diletakkan diluar chamber dan dihubungkan ke PC untuk mengolah 

keluaran sensor gas yang diterima.  

2. Tahap Pengujian dan Kalibrasi dilakukan dengan memberikan gas etanol, 

aseton dan CO2 dengan konsentrasi ppm tertentu pada sensor gas yang 
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digunakan satu per satu. Gas tersebut diberikan dari konsentrasi terkecil yang 

mampu dideteksi oleh masing-masing sensor dan kemudian dicatat sebagai 

data kalibrasi. Tujuan dari tahap pengujian dan kalibrasi ini adalah untuk 

mengetahui sensitivitas masing-masing sensor terhadap gas yang akan 

dideteksi. Tabel 3.3 dibawah ini merupakan tabel data kalibrasi alat 

menggunakan gas aseton dan etanol. 

Tabel 3.3. Data Kalibrasi sensor menggunakan gas aseton dan etanol. 

No 
Konsentrasi 

(ppm) 
Uji ke 

Sensor (mV) 

MQ-3 TGS-2611 TGS-822 TGS-2600 TGS-2602 

1 10 

1      

2      

3      

2 50 

1      

2      

3      

… … 

1      

2      

3      

5 200 1      

  2      

  3      

 

3. Tahap pemrograman jaringan syaraf tiruan dilakukan dengan membuat 

jaringan syaraf tiruan dengan menggunakan software Matlab R2014a. Jaringan 

syaraf tiruan ini yang akan digunakan untuk mengenali profil gas ekspirasi 

manusia yang dikeluarkan oleh penderita penyakit diabetes militus. Profil ini 

yang akan digunakan sebagai data untuk membedakan penderita penyakit 

diabetes militus dengan orang sehat. 

4. Tahap pelatihan jaringan syaraf tiruan akan dilakukan dengan memberikan gas 

ekspirasi yang dikeluarkan oleh beberapa pasien penderita penyakit diabetes 

militus yang telah terdiagnosa dan orang nornal sehat pada alat. Sehingga 

jaringan syaraf tiruan akan dilatih untuk mengenali perbedaan profil dari gas 
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ekspirasi yang dikeluarkan oleh pasien penderita penyakit diabetes militus dan 

orang normal sehat. 

5. Tahap pengambilan data profil gas pernapasan akan dilakukan dengan 

mengambil gas ekspirasi beberapa orang yang belum terdiagnosa penyakit 

diabetes dan orang sehat. Data yang diperoleh akan dianalisa dan dibahas. 

 

3.2.1 Perancangan Alat 

Pada penlitian ini dirancang sebuah e-nose yang terdiri dari 5 sensor gas tipe MOS, 

arduino, dan komputer. Berikut ini merupakan desain sistem e-nose yang akan 

digunakan untuk mendeteksi penyakit diabetes militus yang diperlihatkan pada 

Gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3 Desain sistem e-nose. 

Keterangan mengenai desain sistem e-nose pada Gambar 3.3 adalah sebagai 

berikut: 
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1. Tabung nitrogen 

2. Chamber  

3. LCD 

4. Arduino 

5. Port serial 

6. Tombol Power 

7. Tombol Start  

8. Tombol pompa 

9. Tombol switch sensor 

10. Pompa 

Fungsi dari port serial adalah sebagai port untuk melakukan pengiriman data hasil 

deteksi sensor menggunakan komunikasi serial antara arduino dengan PC. Data 

hasil deteksi sensor tersebut akan dianalisa menggunakan JST. Disediakan pula 

beberapa tombol untuk mengoprasikan e-nose berupa tombol power untuk 

menghidupkan e-nose, tombol start untuk memulai melakukan analisa gas, tombol 

pompa untuk mengaktifkan pompa untuk menyedot gas yang ada didalam chamber, 

dan tombol switch sensor untuk menentukan sensor mana yang ingin digunakan. 

Berikut ini adalah diagram blok rancangan alat e-nose yang akan digunakan untuk 

mendeteksi penyakit diabetes militus yang diperlihatkan pada Gambar 3.4. 

Input Gas
Array Sensor 

Gas
Arduino

Matlab

(PC)

Pompa

LCD

 

Gambar 3.4 Diagram Blok sistem e-nose 

Gas masukan berupa gas ekspirasi pernapasan manusia yang akan dideteksi oleh 

sensor gas. Sensor gas yang dipakai adalah MQ-3, TGS-2600, TGS-2602, TGS-

2611, dan  TGS-822. Perubahan tegangan yang dihasilkan oleh sensor diterima oleh 
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arduino dan diubah menjadi data berbentuk array. Array data yang diterima oleh 

arduino akan dikirim ke PC untuk dianalisa menggunakan JST pada software 

Matlab. Arduino juga mengendalikan pompa membuang gas masukan setelah 

proses analisa selesai. Setelah analisa selesai, alat akan menampilkan hasil dari 

analisa lewat LCD. 

 

3.2.2 Sensor Gas Array 

Pada penelitian ini sensor yang digunakan pada adalah sensor MQ-3, TGS-2611, 

TGS-822, TGS-2600, TGS-2602. Sensor MQ-3, TGS-2600, dan TGS-2602 akan 

digunakan untuk mendeteksi gas etanol . Sedangkan untuk TGS-2611 dan TGS-

822 akan digunakan untuk mendeteksi gas aseton yang dihembuskan oleh penderita 

penyakit diabetes militus. Rangkaian sensor gas array yang digunakan pada 

penelitian di tampilkan pada Gambar 3.5.  

 
Gambar 3.5. Rangkaian sensor gas array 

Pin output masing-masing sensor hubungkan ke pin analog arduino uno. Kemudian 

pin Vcc dihubungkan dengan tengangan 5 volt. Sensor gas diletak pada tutup 

chamber yang berada diatas. Jika tutup ditegakkan susunan sensor TGS-822 dan 

TGS-2611 diletakkan pada bagian atas pojok kiri dan kanan. MQ-3 diletakkan di 
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tengah sedangkan TGS-2600 dan TGS-2602 diletakkan pada bagian bawah kiri dan 

kanan. Susunan array sensor gas dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

 
Gambar 3.6. Setup array sensor 

Elemen penginderaan pada sensor TGS tipe TGS-2611,  TGS-822, TGS-2600 dan 

TGS-2602 terdiri dari sebuah chip penginderaan dengan lapisan semikonduktor 

oksida logam yang dibentuk pada substrat alumina dan memiliki heater yang 

terintegrasi. Jika diberi gas tertentu, konduktivitas sensor meningkat tergantung 

pada konsentrasi gas di udara. Sirkuit elektrik sederhana dapat mengubah 

perubahan konduktivitas menjadi sinyal output yang sesuai dengan konsentrasi gas. 

TGS-822 memiliki sensitivitas tinggi terhadap uap pelarut organik seperti etanol 

dan aseton. Sensor ini juga memiliki kepekaan terhadap berbagai gas yang mudah 

terbakar seperti karbon monoksida yang menjadikannya sebagai sensor dengan 

pengaplikasian yang luas. TGS-2611 memiliki sensitivitas dan selektivitas yang 

tinggi terhadap gas metana. Sensor ini juga memiliki kepekaan terhada aseton 

dengan konsentrasi kecil. TGS 2600 memiliki sensitivitas tinggi terhadap 

konsentrasi rendah gas seperti hidrogen, karbon monoksida, dan etanol. Sensor ini 
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bisa mendeteksi gas tersebut pada level beberapa ppm (part per million), sedangkan 

TGS-2602 memiliki sensitivitas tinggi terhadap konsentrasi rendah gas berbau 

seperti amonia dan H2S yang dihasilkan dari bahan limbah di kantor dan rumah dan 

lingkungan. Sensor juga memiliki sensitivitas tinggi terhadap konsentrasi rendah 

VOC seperti toluena yang dipancarkan dari produk finishing kayu dan konstruksi. 

Selain TGS, pada penelitian ini juga menggunakan sensor gas merek MQ tipe MQ-

3, Struktur sensor gas MQ tersusun oleh tabung keramik mikro Al2O3, lapisan 

sensitif Tin Dioxide (SnO2), elektroda pengukuran dan pemanas. MQ-3 memiliki 

sensitivitas tinggi terhadap alkohol dan seditik sensitif pada benzine. 

 

3.2.3 Pembuatan Jaringan Syaraf Tiruan 

Pada penelitian ini digunakan Matlab R2014a dengan metode Back Propagation 

untuk membuat jaringan syaraf tiruan yang akan digunakan untuk menganalisa 

profil ekspirasi pernapasan dari penderita penyakit diabetes militus. Metode Back 

Propagation merupakan metode pembelajaran lanjut yang dikembangkan dari 

aturan perceptron. Metode ini terdiri dari dua tahap, yaitu feedforward dan tahap 

back propagation error. 
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Mulai

Pemroses sinyal input sensor array 

Plot grafik sinyal input sensor array

Klasifikasi sinyal input sensor array 

dengan JST Backpropagagtion

Selesai

Deteksi gas 

sample

Hasil klasifikasi sinyal 

input sensor array

 

Gambar 3.7. Diagram alir perancangan jaringan syaraf tiruan (JST) 

Tahap pendeteksian gas sampel merupakan tahap pendeteksian oleh array sensor 

untuk mendeteksi gas yang dimasukan kedalam chamber. Sinyal-sinyal yang 

didapatkan dari sensor diporses oleh arduino dan dikirimkan ke PC menggunakan 

komunikasi serial. Sinyal-sinyal tersebut kemudian disimpan kedalam ekstensi 

dengan format “*.mat”.  

Tahap pemrosesan sinyal masukan sensor array merupakan proses konversi sinyal-

sinyal analog yang dikirim oleh sensor array ke arduino kedalam bentuk data-data 

digital. Konversi analog ke digital menggunakan ADC (Analog to Digital 
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Converter) pada arduino. Hal ini dilakukan karena sinyal-sinyal yang dikirim oleh 

sensor masih berbentuk sinyal analog. 

Tahap plot grafik sinyal masukan sensor array merupakan proses plotting data yang 

diberikan oleh kelima sensor array. Plotting dilakukan secara real time sehingga 

proses pengambilan data dapat langsung diamati. Untuk menampilkan grafik secara 

real time digunakan software Matlab Graphic user interface (GUI) sebagai 

interface. Gambar 3.8 merupakan grafik respon sensor array. 

 

Gambar 3.8 Grafik respon sensor array 

Tahap klasifikasi sinyal masukan sensor array dengan JST Back propagagtion 

merupakan proses pengklasifikasian sinyal sensor array yang didapatkan. Proses 

ini juga dilakukan untuk melatih JST agar dapat membedakan penderita penyakit 

diabetes militus dan orang normal sehat. 

Tahap Hasil klasifikasi sinyal masukan sensor array akan menampilkan hasil dari 

proses klasifikasi sinyal masukan sensor array. Hasil yang ditampilkan berupa 

apakah gas yang dianalisa tergolong gas yang dimiliki penderita penyakit diabetes 

militus atau tidak. Selain itu ditampilkan juga persentase kemiripan gas yang 

dianalisa serta nilai error. 
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4. Pengujian sistem e-nose 

Pengujian sistem e-nose ini dilakukan untuk mengetahui jaringan syaraf tiruan 

dapat mengenali profil gas dengan baik. Pengujian dari sistem jaringan syaraf 

tiruan, yaitu dengan memberikan gas ekspirasi pernapasan pasien penderita 

penyakit diabetes militus dan orang normal yang digunakan sebagai data latih dan 

gas ekspirasi pernapasan relawan yang digunakan sebagai sampel pada penelitian 

ini. Digunakan juga alat pengukur kardar gula darah konvensional yang 

menggunakan teknik invasive sebagai kalibrator. Berikut ini merupakan tabel data 

hasil pengujian sistem e-nose. 

 

Tabel 3.4 Data uji sistem e-nose 

No Relawan 
Sampel uji 

ke 

Dikenali sebagai 

DM N 

1 A 

1   

2   

3   

2 B 

1   

2   

3   

… … 

1   

2   

3   

10 J 

1   

2   

3   

DM : Diabetes Militus 

N : Normal 

  



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan diperoleh 

beberapa kesimpulan sebagai berikut 

1. Rancang bangun sistem e-nose menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan 

metode back propagation telah mampu mendeteksi gas VOC pada pernapasan 

manusia. 

2. Rancang bangun sistem e-nose menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan 

metode back propagation mampu mendeteksi gas aseton dan etanol dengan 

error pelatihan JST sebesar 2,649%, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 

12,952 ppm dan nilai ketidakpastian relatifnya sebesar 18,166%. 

3. Rancang bangun sistem e-nose menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan 

metode back propagation mampu membedakan penderita penyakit diabetes 

dan orang normal dengan error pelatihan JST sebesar 4,713%, sedangkan nilai 

standar deviasi sebesar 22,385 ppm dan nilai ketidakpastian relatifnya sebesar 

13,151%. 
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5.2.  Saran 

 Saran dari penelitian yang dapat dilakukan untuk perkembangan riset selanjutnya 

adalah sebagai berikut:  

1. Mengkombinasikan fungsi aktivasi yang digunakan JST untuk mengurangi 

overfitting terhadap data latih.  

2. Menggunakan sensor yang lebih selektif terhadap gas aseton dan etanol untuk 

meningkatkan sensitifitas e-nose. 

3. Memperbanyak sampel data latih untuk meningkatkan performa JST dalam 

membedakan pasien penderita penyakit diabetes dan orang normal. 
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