
149 

 

Ekstraksi Ciri Sinyal EKG Aritmia 

Menggunakan Gelombang Singkat Diskrit 

Ig R. Haryosuprobo1, Yohanes Sugiarto2, FX Suryadi3 

1,2,Program Studi Teknik Mekatronika 

3Program Studi Teknik Perancangan Mekanik dan Mesin, 

Politeknik ATMI Surakarta, Jl. Mojo No. 1 Surakarta 57145 
1haryo_probo@yahoo.com, 2yohanessugiarto@yahoo.com,3fx_suryadi@atmi.ac.id 

 

Ringkasan 

Angka kematian akibat penyakit jantung terutama penyakit jantung koroner tergolong 

sangat tinggi. Oleh karena itu, deteksi dan penanganan dini penyakit jantung ini dapat 

mencegah kerusakan permanen pada jaringan jantung.Sinyal EKG yang sama, yang 

diperoleh dari elektrokardiograf dapat diinterpretasikan berbeda-beda oleh para dokter. 

Hal itu disebabkan karena ragam penyakit jantung yang sangat banyak sehingga untuk 

mendiagnosa dengan tepat kelainan jantung tertentu seorang dokter harus memiliki 

keahlian khusus serta pengalaman yang memadai.  

Pada penelitian ini akan diimplementasikan Ekstraksi Sinyal EKG Aritmia Menggunakan 

Gelombang Singkat Diskrit. Jenis pola jantung yang akan diteliti meliputi jantung Normal, 

Atrial Fibrilation, Ventricular Takikardia, Ventricular Fibrilation, serta  Penyakit Jantung 

Koroner (PJK). 

Tahap pertama penelitian adalah preprocessing yang  meliputi penghapusan derau dan 

normalisasi sinyal. Tahap kedua adalah ekstraksi ciri menggunakan dekomposisi wavelet, 

sedangkan tahap selanjutnya adalah identifikasi sinyal EKG menggunakan JST 

backpropagation. Tahapan-tahapan tersebut berlaku untuk proses pelatihan maupun proses 

pengujian. Data penelitian terdiri atas data riil berupa grafik rekaman EKG dan data 

simulasi yang diambil dari MIT-BIH database. 

Hasil simulasi menunjukkan akurasi jaringan sebesar 97% dari total 187 data. Akurasi 

paling baik (100%) dicapai pada EKG Atrial Fibrillation, sedangkan akurasi terendah (79%) 

yaitu saat mengenali EKG Ventricular Fibrillation 
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1.  Pendahuluan  

Sinyal EKG adalah sinyal listrik yang dihasilkan oleh aktifitas kelistrikan jantung.  

Kelainan dari fungsi jantung  seseorang dapat dilihat dari rekaman sinyal EKG ini. 

Seorang ahli jantung menilai rekaman sinyal EKG dari bentuk  gelombang, durasi, 

orientasi sinyal, dan irama sinyal. Penilaian ini relatif subyektif, tergantung dari keahlian 

dokter dan kondisi pasien. Seiring dengan kemajuan teknologi elektronika dan 

berkembangnya teknik-teknik pengolahan sinyal digital, banyak cara dikembangkan 

untuk mengenali kelainan jantung secara otomatis melalui pengenalan sinyal 

EKG[1][2][3]. Pengolahan sinyal EKG dapat dilakukan pada domain waktu, domain 

frekuensi atau domain wavelet. Pada penelitian ini dirancang sistem ekstraksi ciri 




