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ABSTRAK 
 

Kemajuan komputasi dalam tomografi listrik dapat digunakan sebagai salah satu metode pengurangan ill-
posed yang memiliki keterbatasan informasi. Maka dari itu dikembangkan metode-metode alternatif guna 
mendukung kecepatan proses rekonstruksi dengan informasi yang terbatas. Salah satu alternatif pendekatan 
dapat dilakukan dengan metode jaringan syaraf tiruan (JST), karena keleluasaan JST  yang membentuk suatu 
persamaan dengan kondisi yang diberikan. Dalam penelitian ini dilakukan metode rekonstruksi penampang 2 
dimensi obyek menggunakan prinsip resistansi listrik, dengan algoritma rekonstruksi propagasi balik. Obyek 
dikelilingi oleh 16 buah elektroda. Sumber tegangan searah diinjeksikan pada 7 elektroda yang berbeda. Sumber 
tegangan dijaga konstan yaitu 5 V. Pengukuran terdiri dari 112 data tegangan dan informasi arus yang 
terbangkitkan. Modul antarmuka digunakan sebagai pengontrolan injeksi tegangan dan pengukuran. 
Pemrograman JST terdapat proses pelatihan menggunakan 11 set data, input pada network adalah koleksi data 
tegangan dan target berupa partisi penampang gambar benda 20x20. Output berupa rekonstruksi penampang 2D. 
Dari hasil pelatihan dan validasi, rekonstruksi penampang 2 dimensi terbaik pada penggunaan 3 unit hidden 
dengan prosentase kesalahan total sebesar 8.5%. 
 
Kata kunci: tomografi resistansi listrik, sumber tegangan tetap, jaringan syaraf tiruan, propagasi balik, koleksi 
data tegangan, penampang 2 dimensi 

 
I. PENDAHULUAN  
Teknik tomografi banyak dikembangkan dengan 
menggunakan arus bolak-balik dengan berbagai 
variasi frekuensi [1, 2]. Penggunaan arus bolak-
balik akan memberikan informasi hambatan 
listrik yaitu hambatan nyata serta nilai imaginer 
sehingga teknik ini dikenal dengan tomografi 
impedansi listrik [3]. Pendekatan rekonstruksi 
analitis tomografi biasanya diselesaikan dengan 
persamaan Laplace [4], 

1 0φ
ρ

∇⋅ ∇ =                      (1) 

Dengan syarat batas sebagai berikut 

0φ φ=                             (2) 

0
1 Jφ
ρ η
∂

=
∂

                      (3) 

Dimana, φ adalah potensial dalam medium, 0φ  

adalah potensial dan 0J adalah kerapatan arus 
pada bidang batas, serta η  menyatakan unit 
vector dalam arah normal pada bidang batas. 

Untuk menyelesaikan persamaan dibutuhkan 
informasi arus yang memenuhi hukum kirchoff 
yaitu  

in outI I=                        (4) 
Dalam rekonstruksi tomografi listrik, resolusi 
citra relatif rendah disebabkan antara lain adanya 
persoalan ill-posed. Masalah ill-posed yang 
terjadi disebabkan antara lain jumlah data 
pengukuran yang sangat terbatas, masalah 
ketidaklinearan pada algoritma rekonstruksi, dan 
noise pengukuran yang relatif tinggi. Salah satu 
alternatif untuk meminimalkan kondisi ill-posed 
dapat dilakukan dengan metoda regulasi 
Tikhonov [5, 6].  

 
Seiring kebutuhan tomografi yang makin  
meluas, maka perlu dikembangkan pendekatan-
pendekatan yang lebih sederhana dan cepat 
terutama dalam proses rekonstruksi. Dalam hal 
ini beberapa peneliti mencoba melakukan 
pendekatan dengan metode-metode heuristic 
yang biasanya diterapkan pada kasus rumit yang 
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cukup sulit didekati dengan metode analitis dan 
keterbatasan informasi obyek.  
Pendekatan heuristic dapat dikembangkan 
dengan kemampuan pembelajaran mandiri 
terhadap kondisi obyek yang diuji, misalnya 
metode jaringan syaraf tiruan [7]. Beberapa 
penelitian melaporkan efektifitas penggunaan 
metode ini dalam aplikasi tomografi  dalam 
pengukuran parameter medis. Penelitian ini 
melaporkan penerapan metode Radial Basis 
Function Neural Network (RBFNN) pada JST 
melalui teknik tomografi impedansi listrik untuk 
melihat kecacatan organ dalam tubuh. Hasil 
rekonstruksi menunjukan hasil yang cukup baik 
dengan rentang kesalahan 5% [4]. Dengan 
demikian pendekatan metode ini memberikan 
kemungkinan alternatif yang cukup menjanjikan 
dalam proses rekonstruksi tomografi. Penelitian 
ini meneliti proses rekonstruksi dengan metode 
jaringan syaraf tiruan dengan tujuan menguji dan 
mendapatkan hasil yang optimal dimana 
kesalahannya minimum. 

 
Dengan  keleluasaan pendekatan metode 
jaringan syaraf tiruan yang demikian fleksibel 
maka penelitian ini merencanakan penerapan 
modifikasi metode tomografi dan pengujian 
hasilnya. Modifikasi ini bertujuan untuk 
menyederhanakan sistem tomografi secara 
perangkat keras yaitu penggunaan sumber 
tegangan searah untuk setiap elektroda [8,9]. 
Pada studi ini sistem dikembangkan dengan 
sumber tegangan searah/ Direct Current (DC) 
yang dialirkan pada 16 elektroda yang 
menyelimuti obyek. Berdasarkan tegangan 
terukur dapat diketahui informasi arus yang 
mengalir dalam obyek. Sumber tegangan 
dihubungkan pada 7 buah elektroda bergantian 
sehingga akan menghasilkan besar arus yang 
berbeda dalam 1 set pengukuran. Koleksi 
tegangan dan arus yang terukur menjadi 
informasi dalam proses rekonstruksi. Sistem 
pemroses informasi dalam rekonstruksi citra 
yang digunakan adalah analisa sistem Jaringan 
Syaraf Tiruan (JST) dengan prinsip generalisasi 
model matematika. 

 
Algoritma fungsi pendekatan pemecahan 
masalah yang diterapkan adalah propagasi balik. 
Propagasi balik memiliki beberapa unit yang ada 
dalam satu atau lebih layar tersembunyi. Skema 
pengukuran tegangan pada elektroda dengan 
injeksi tegangan tetap sehingga mengakibatkan 
arus terbangkitkan dapat dilihat dalam Gambar 

1. Informasi tegangan dan arus terukur yang 
menjadi masukan pada JST dan keluaran 
merupakan rekonstruksi penampang 2 dimensi 
benda. 
 

 
Gambar 1. Sistem Tomografi Resistansi Listrik 

dengan sumber tegangan tetap. 

II. METODE PENELITIAN 
2.1. Pembuatan Sistem Resistansi listrik 

Perangkat sistem resistansi listrik ini terdiri dari 
sebuah obyek yang dikelilingi 16 elektroda pada 
bidang batas. Bagian luar obyek dilapisi logam, 
yang bertujuan untuk mengkondisikan tegangan 
di luar obyek sama dengan nol. Obyek diisi 
dengan fluida guna menghantarkan arus. Benda 
ditempatkan pada tengah obyek. 

 
Perangkat yang dikembangkan menggunakan 
modul anatarmuka (interface) sebagai pengatur 
pembangkitan aliran tegangan ke elektroda 
tertentu, serta pengukur tegangan tiap elektroda. 
Konfigurasi umum sistem resistansi listrik dapat 
dilihat pada Gambar 2. 

 
 

Gambar 2. Konfigurasi umum sistem tomografi 
resistansi listrik. 

 
2.2. Pengukuran 

Modul antarmuka akan mengukur tegangan pada 
tiap elektroda. Pembangkit tegangan searah 
sebesar 5 V, dialirkan secara bergantian ke 7 
buah elektroda yaitu elektroda 1, 3, 5, 8, 11, 13 
dan 15. Elektroda ke-9 digunakan sebagai 
ground.  
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Gambar 3. Skema pengukuran arus yang mengalir 

dalam obyek. 
 

Gambar 3 merupakan skema pengukuran arus 
pada obyek yang menggunakan prinsip pembagi 
tegangan pada elektroda ke-9 dengan hambatan 
sebesar ΩM1 , maka dapat dihitung besar arus 
yang mengalir pada obyek. Pemberian informasi 
ini akan diuji apakah memberikan dampak yang 
nyata terhadap hasil proses rekontruksi, yaitu 
diindikasikan dengan penurunan rentang 
kesalahan. 
 

2.3. Rekonstruksi Propagasi balik JST 
2.3.1. Training JST 

Proses training JST dilakukan dengan 
membelajarkan jaringan pada input minimal 10 
set data dari pengukuran 10 benda yang berbeda 
posisi, sedangkan penampang benda nampak 
dari atas yang dipartisi menjadi 20x20 data 
digital (Gambar 4) sebagai target (t), dengan 
bobot awal dan bias yang ditentukan.  
 

 
 
 
 

 
Gambar 4. Penampang benda nampak dari atas 

yang diubah menjadi 20x20 data digital 
 

2.3.2. Validasi JST 
Setelah proses training, validasi jaringan 
digunakan 4 set data pengukuran di luar benda 
dari training  untuk dijadikan input dan output 
berupa prediksi penampang 2-dimensi benda 
oleh JST.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN   
Proses training menggunakan 11 set data dengan 
berbagai posisi benda yang terbuat dari plastisin, 
karena mudah dalam pembentukannya. Volume 

fluida pengisi obyek adalah aquades, dalam 
pengukuran volumenya tetap yaitu 250 ml. 
Elektroda terbuat dari batang karbon (C) dengan 
diameter 2mm. 

 
Gambar 5 merupakan gambar set alat resistansi 
listrik dan modul interface. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5. Set alat tomografi resistansi listrik. 

 
Tabel 1 merupakan besar arus yang mengalir 
dalam obyek selama pengukuran, yaitu dengan 
rumus 

R
Vi = .  

Tabel 1. Pengukuran arus pada tiap pengukuran 
Elektroda Tegangan (V) Arus (10-6 A) 

1 3.397 3.397 
3 3.314 3.314 
5 3.255 3.255 
7 3.148 3.148 

11 3.978 3.978 
13 3.915 3.915 
15 3.661 3.661 

 
Melalui tabel 1 terlihat bahwa besar arus dalam 
pengukuran berbeda. Hal ini membuktikan 
bahwa melalui pengukuran tegangan dengan 
injeksi sumber tegangan tetap dapat 
diintegrasikan dalam sistem resistansi listrik. 

 
Proses training dilakukan dengan mengubah 
jumlah unit pada layer tersembunyi, yakni  3, 5 
dan 7 unit. Setelah melakukan training maka 
network yang sudah diperoleh dapat 
diaplikasikan untuk pengenalan posisi benda 
dengan menggunakan 4 posisi benda yang tidak 
dipakai pada proses pelatihan.  
Dalam pengaplikasian jaringan ini, diberikan 
syarat batas untuk menentukan nilai “0” dan “1” 
pada keluarannya (y). Syarat batasnya, yaitu: 

⎩⎨
⎧=

≤

≥

7.00

7.01

yjika

yjika
y  
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Pemberian syarat batas dikarenakan  keluaran (y) 
yang dihasilkan oleh jaringan berada pada 
rentang bilangan riil (bukan hanya pada rentang 
(0,1) atau (-1,1)). Sedangkan nilai keluaran yang 
diinginkan hanya bernilai “0” atau “1”, sehingga 
jika nilai keluaran (y)< I0.7I maka diberi nilai 
“0” sedangkan jika y ≥ I0.7I maka diberi nilai 
“1”. Hal ini terjadi karena fungsi aktivasi yang 
dipakai pada jaringan ini adalah fungsi sigmoid 
bipolar dan fungsi identitas. 

 
Dari pengaplikasian jaringan yang dilakukan, 
didapatkan sebagai berikut: 

 
Tabel 2. Perbandingan benda tampak atas dan 

hasil rekonstruksi dengan 3 unit hidden 
no Benda tampak 

atas 
Hasil 

rekonstruksi 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
 

Tabel 3. Perbandingan benda tampak atas dan 
hasil rekonstruksi dengan 5 unit hidden 

no Benda tampak 
atas 

Hasil 
rekonstruksi 

1 

 
2 

 
3 

 

4 

 
Tabel 4. Perbandingan benda tampak atas dan 

hasil rekonstruksi dengan 7 unit hidden 
no Benda tampak 

atas 
Hasil 

rekonstruksi 
1 

2 

3 

4 

 
Berdasarkan perbandingan penampang benda 
nampak atas dan hasil  rekonstruksi dalam Tabel 
2, Tabel 3 dan Tabel 4, dapat dilihat bahwa JST 
mampu merekonstruksi suatu penampang benda. 
Kesalahan hasil rekonstruksi secara visual, yaitu 
terlihat dari posisi dan luas penampang benda 
dibandingkan dengan gambar asli. 

 
Untuk perhitungan luas dan posisi dilakukan 
terhadap matrik 20x20. Dengan besar kesalahan 
yaitu selisih luas dibanding luas matrik 400 
piksel satuan. Kesalahan luas dapat dilihat pada 
Tabel 5. 
 

Tabel 5. Prosentase kesalahan luas dari hasil 
rekonstruksi 

 

Luas/
piksel

1 16 17 0.25 26 2.5 6 2.5
2 14 14 0.75 24 1.75 20 0.75
3 17 17 0.25 21 1.25 16 0
4 16 16 0.75 14 0.5 13 0.75

0.5 1.06 1

7 unit hidden
Eror (%) Luas/ 

piksel
Eror (%) Luas/ 

piksel
Eror (%)

Rata-rata

No
Luas Asli 

piksel

3 unit hidden 5 unit hidden

 
Perhitungan koordinat, dilakukan dengan 
menentukan titik tengah dari gambar hasil 
rekonstruksi. Kesalahan posisi dihitung terhadap 
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matrik kolom untuk koordinat y dan matrik baris 
untuk koordinat x. Prosentase kesalahan 
koordinat x terangkum dalam Tabel 6, 
sedangkan untuk kesalahan koordinat y dalam 
Tabel 7.  

 
Tabel 6. Prosentase kesalahan koordinat x dari 

hasil rekonstruksi 
 

No Koordinat  
x 

3 unit hidden 5 unit hidden 7 unit hidden 
x Eror 

(%) 
x Eror 

(%) 
x Eror 

(%) 
1 14 14 0 13 5 12 10 
2 11 14 15 12 5 14 15 
3 10 14 20 13 15 13 15  
4 8 10 10 11 15 8 0 

Rata-rata  11.25  10  10 
 

Tabel 7. Prosentase kesalahan koordinat y dari 
hasil rekonstruksi 

No Koordinat  
y 

3 unit hidden 5 unit hidden 7 unit hidden 
y Eror 

(%) 
y Eror 

(%) 
y Eror 

(%) 
1 8 12 20 12 20 12 20 
2 8 12 20 12 20 12 20 
3 10 12 10 12 10 12 10 
4 9 11 5 12 10 12 10 

Rata-rata  13.75  15  15 
 

Berdasarkan perhitungan kesalahan masing-
masing komponen visual, secara keseluruhan 
prosentase kesalahan rekonstruksi dapat dilihat 
pada Tabel 8. 

 
Tabel 8. Prosentase kesalahan total rekonstruksi 

Jumlah unit 
hidden 

Prosentase 
kesalahan total 

3 8.5% 
5 8.68% 
7 8.67% 

  
Dari prosentase kesalahan total rekonstruksi, 
menunjukan bahwa network yang paling baik 
mengenali benda yang belum dibelajarkan 
adalah network dengan jumlah unit hidden 3. Hal 
ini disebabkan apabila suatu kesalahan  
diakumulasikan seiring dengan penambahan unit 
hidden, maka kesalahan akan cenderung 
bertambah. 
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Gambar 6. Grafik kesalahan terhadap perlakuan arus 

 
Dari grafik perubahan besar arus menjadi 
bilangan acak dan suatu bilangan bernilai 
konstan didapatkan eror dari rekonstruksi yang 
semakin meningkat apabila dibandingkan 
dengan bobot arus sesungguhnya dari 
pengukuran yang terlihat dalam Gambar 6, hal 
ini mengindikasikan bahwa arus berpengaruh 
terhadap pengukuran. Berdasarkan informasi 
tegangan terukur dengan injeksi tegangan tetap 
yang di dalamnya terkandung informasi arus, 
memungkinkan bahwa sistem resistansi listrik 
diinjeksi dengan sumber tegangan tetap. 

 
Pada pengujian perubahan bobot arus, besar arus 
diubah dengan mengalikan 0.25, 0.5, 0.75, 1, 
1.25, 1.5, 1.75 dan 2. Hasil kesalahan dengan 
perubahan arus terangkum dalam Gambar 7. 
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Gambar 7. Grafik kesalahan terhadap perubahan 

bobot arus 
 
Melalui perubahan bobot arus didapatkan relasi 
bahwa besar arus akan mempengaruhi hasil 
rekonstruksi. Dari beberapa perlakuan terhadap 
besar arus terukur didapatkan bahwa, arus akan 
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mempengaruhi hasil rekonstruksi. Hal ini 
membuktikan bahwa tegangan terukur melalui 
injeksi sumber tegangan yang menghasilkan 
informasi arus dapat dilakukan pada sistem 
resistansi listrik. 
 
IV. KESIMPULAN   
 
Rekonstruksi penampang benda melalui Metode 
propagasi balik pada Jaringan Syaraf Tiruan 
menggunakan prinsip resistansi listrik dengan 
injeksi sumber tegangan tetap dapat dilakukan 
terbaik pada penggunanaan 3 unit hidden layer, 
dengan prosentase kesalahan sebesar 8.5%. 
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