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Abstrak— Mendiagnosis penyakit merupakan hal penting dalam dunia medis. 

Ketepatan diagnosis dari pihak medis merupakan salah satu kunci utama agar dapat 

diberikan pengobatan yang tepat kepada pasien. Pada penelitian ini, dianalisis cara 

mendiagnosis penyakit jantung dengan menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan 

Algoritma Backpropagation. Data yang diambil adalah data masukan dari 20 pasien. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah umur, kelebihan berat badan, 

pengguna alkohol, pola makan garam yang tinggi, pola makan lemak yang tinggi, 

olahraga, keturunan, tekanan darah, kolesterol, tekanan gula, tekanan jantung dan 

kebiasaan sehari-hari. Arsitektur jaringan yang digunakan terdiri dari 13 unit 

masukan, 2 unit tersembunyi dan 1 unit keluaran. Setelah dilakukan pengolahan data 

dengan Algoritma backpropagation dan pengujian data dengan software Matlab, 

diperoleh hasil bahwa semua pasien yang diteliti tidak dalam kondisi normal atau 

semuanya mengalami penyakit jantung. 

Kata Kunci : Jaringan Syaraf Tiruan, Backpropagation, Penyakit jantung 

 

I. PENDAHULUAN 

Serangan jantung adalah suatu kondisi ketika kerusakan dialami oleh bagian otot jantung 

(myocardium) akibat mendadak sangat berkurangnya pasokan darah ke bagian otot jantung. 

Berkurangnya pasokan darah ke jantung secara tiba-tiba dapat terjadi ketika salah satu nadi koroner 

terblokade selama beberapa saat, entah akibat spasme  (mengencangnya nadi koroner) atau akibat 

penggumpalan darah.  Bagian otot jantung yang biasanya dipasok oleh nadi yang terblokade berhenti 

berfungsi dengan baik segera setelah splasme reda dengan sendirinya, gejala-gejala hilang secara 

menyeluruh dan otot jantung berfungsi secara betul-betul normal lagi. Sebaliknya, apabila pasokan darah 

ke jantung terhenti sama sekali, sel-sel yang bersangkutan mengalami perubahan yang permanen hanya 

dalam beberapa jam saja dan bagian otot jantung termaksud mengalami penurunan mutu atau rusak secara 

permanen.  

Serangan jantung telah dikenal sejak berabad-abad lalu dan sampai sekarang telah menjadi salah satu 

penyebab kematian terbesar di dunia. Banyak faktor yang terlibat dalam terjadinya kematian karena 

serangan jantung. Faktor utama penyebab kematian karena serangan jantung adalah ketidaktepatan 

diagnosis, serta pengobatan yang kurang memadai. Oleh karena itu, ketetapan dalam diagnosis serta 

pemberian pengobatan yang tepat merupakan kunci pengobatan dalam serangan jantung dan yang lebih 

penting bagi penderita sendiri dan keluarga adalah pengetahuan mendalam mengenai serangan jantung, 

termasuk cara-cara pencegahannya, tindakan pertama untuk mengatasi serangan jantung dan menentukan 

saat yang tepat untuk meminta pertolongan dokter.  

Setelah melalui beberapa fase perkembangannya, komputer modern telah berperan besar dalam 

memberikan dukungan kepada manusia untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan. Seiring dengan 

semakin majunya teknologi perangkat keras komputer, kini dapat diselesaikan dengan cukup baik. 

Dewasa ini, teknologi komputer telah digunakan secara luas pada hampir segala aspek kehidupan 

manusia. Komputer telah memegang peranan penting dalam bidang industri, perdagangan, kedokteran 

dan hampir semua bidang kehidupan manusia lainnya. Jaringan Syaraf  Tiruan yang telah digunakan 

untuk menganalisis data yang kompleks dan untuk mengenali pola dapat memberikan  dukungan bagi 

pengambilan keputusan medis oleh dokter dengan melakukan analisis data masukan dari  pasien dalam 
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permasalahan yang sejenis untuk pengambilan keputusan  sehingga nantinya keputusan yang diambil 

merupakan keputusan yang terbaik untuk pasien. 

Penggunaan Jaringan Syaraf Tiruan metode Backpropagation dapat digunakan untuk menganalisa 
kondisi kesehatan jantung pasien berdasarkan keluhan-keluhan yang dirasakan sehingga diharapkan dapat 
mendukung ketepatan dalam mendiagnosis penyakit jantung sehingga bisa diberikan pengobatan yang 
tepat untuk penderita.  

II. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, menggunakan data berdasarkan obeservasi atau pengamatan dan wawacancara 

langsung dengan dokter dan pasien pada RSUD dr. M. Haulussy Ambon. Kemudian data yang diperoleh 

diolah dan dianalisis dengan menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan dengan algoritma Backpropagation. 

Penelitian dilakukan terhadap 20 pasien dengan mengumpulkan data keluhan dari pasien kemudian 

dianalisa. Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu 

menganalisis penyakit jantung berdasarkan data masukan dari pasien. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

   : Jenis kelamin 

   : Merokok 

   : Kelebihan berat badan 

   : Konsumsi alkohol 

   : Pola makan garam yang tinggi 

   : Pola makan lemak yang tinggi 

   : Olahraga 

    : Keturunan 

   : Tekanan darah 

     : Kholesterol 

    : Tekanan gula 

    : Tekanan jantung 

    : Kebiasaan sehari-hari 

 

 

Dengan kriteria sebagai berikut : 
 

TABEL 1. DAFTAR KRITERIA DALAM DETEKSI POTENSI SERANGAN JANTUNG 

 

Kriteria Keterangan Bobot  Kriteria Keterangan Bobot 

Jenis kelamin 

(laki-laki; 

perempuan) 

Umur < 30 

Umur (30 – 50) 

Umur (50 – 70) 

Umur > 70 

0.1 

0.3 

0.7 

0.8 

 Keturunan Ya  

Tidak 

0.7 

0.1 

Merokok Tidak 

Masa lalu 

Ya 

0.1 

0.3 

0.6 

 Tekanan darah Normal  (130/89) 

Rendah (<119/79) 

Tinggi   (>200/160) 

0.1 

0,8 

0.9 

Kelebihan berat 

badan 

Ya 

Tidak 

0.8 

0.1 

 Kholesterol Sangat tinggi  (> 200) 

Tinggi (160 – 200) 

Normal (< 160) 

0.9 

0.8 

0.1 

Pengguna Alkohol Tidak 

Masa lalu 

Ya  

0.1 

0.3 

0.6 

 Tekanan gula Tinggi (120 – 400)  

Normal (90 – 120) 

Rendah (< 90) 

0.5 

0.1 

0.4 

Pola makan garam 

yang tinggi 

Ya  

Tidak 

0.9 

0.1 

 Tekanan jantung Rendah (< 60 bpm) 

Normal (60 bpm – 100 bpm) 

Tinggi (> 100 bpm) 

0.9 

0.1 

0.9 

Pola makan lemak 

yang tinggi 

Ya 

Tidak 

0.9 

0.1 

 Kebiasaan sehari-

hari 

Malas 

Tidak 

0.7 

0.1 

Olahraga Ya 

Tidak  

0.1 

0.6 

    

Sumber: Europen Journal Of Scientific Research ISSN 1450-216X vol. 31 No.4 (2009),  pp. 642-656 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan terhadap 20 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy – 

Ambon dengan mengumpulkan data keluhan dari pasien kemudian dianalisa menggunakan Jaringan 

syaraf tiruan metode Backpropagation. 
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Arsitektur Jaringan 

 Arsitektur jaringan syaraf  tiruan yang digunakan adalah jaringan syaraf tiruan dengan banyak 

lapisan (Multi Layer) dengan algoritma backpropagation, yang terdiri dari : 

a. Lapisan masuk (input) dengan 13 simpul (                                            

b. Lapisan Tersembunyi (Hiden Layer) dengan 2 simpul (     ) 

c. Lapisan keluaran (output) dengan 1 simpul (Y) 

Arsitektur Jaringan diperlihatkan pada gambar berikut ini : 

 
GAMBAR 1.  Arsitektur Jaringan Untuk Memprediksi   Potensi Serangan Jantung 

 

 

Pengolahan Data Menggunakan Algoritma Backpropagation 

Untuk merancang Jaringan Syaraf Tiruan dengan dua hidden layer secara manual dilakukan dengan 

mengolah data dengan menggunakan algoritma backpropagation. Pengolahan data tidak cukup hanya 

dengan satu tahap, selama nilai bobot (v) mengalami perubahan  harus dilakukan sebanyak mungkin 

sampai menemukan nilai error minimum. Berikut ini adalah langkah-langkah mengolah data dengan 

menggunakan algoritma backpropagation : 

a. Nilai input serta bobot awal, Nilai Input (Untuk pasien pertama) 

   = 0,8 

   = 0,1 

   = 0,8 

   = 0,1 

   = 0,9 

   = 0,1 

   = 0,1 

   = 0,1 

   = 0,9 

 

    = 0,8 

    = 0,5 

    = 0,9 

    = 0,7 

 

 

Nilai bobot (v) dari input ke lapisan tersembunyi dengan nilai acak 

         
 

         

0,4461 1,2234 -0,2171 
  

1,1635 0,7702 

0,2322 0,1224 0,4532 
  

1,8121 -0,5723 

 
0,3712 0,7324 

  
0,8523 1,4324 

 

0,3245 1,2762 
  

-0,4267 1,5643 

 

0,6213 1,6122 
  

-0,1734 1,7584 

 

-0,1537 0,5324 
  

0,5738 0,3454 

 

0,6232 0,7585 
    

 

Nilai bobot (w) dari lapisan tersembunyi ke output dengan nilai acak. 

         

0,4321 0,6422 -0,1213 
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b. Hitung keluaran dari hidden layer (z) dengan menggunakan persamaan : 

                 

 

   

 

Diperoleh : 

       = 4,8339 

       = 5,7118 

 

c. Kemudian dicari nilai    dengan menggunakan persamaan: 

             
 

          
 

Diperoleh :  

          

          

 

d. Hitung keluaran dari nilai    dengan menggunakan persamaan : 

     
           

 

   

 

Diperoleh : 

       = 0,9483 

 

e. Kemudian cari nilai    dengan persamaan : 

          
  

 

         
 

Diperoleh: 

          

 

f. Hitung faktor error di unit keluaran    dengan    = 0,7717 menggunakan persamaan : 

  

           
       

                  

Diperoleh :  

Faktor error = 0,0082 

 

Untuk melanjutkan perhitungan selanjutnya, maka perlu dilakukan perhitungan perubahan nilai bobot     

(dengan  = 0,1) yang akan digunakan nantinya untuk mengubah nilai bobot hidden layer ke output 

dengan menggunakan persamaan : 

             

Diperoleh : 

             

             

             
 

g. Selanjutnya proses perhitungan perubahan nilai bobot (w) baru dari lapisan tersembunyi ke output 

dengan menjumlahkan nilai bobot (w) awal dengan nilai bobot (   ), dengan menggunakan persamaan : 

                         

Diperoleh : 

    (2) = 0,4403 

    (2) = 0,6504 

    (2) = -0, 1131 

 

h. Hitung faktor error di unit tersembunyi, dan diperoleh : 

error    (1) = 0,0000 

error    (1) = 0,0000 

 

i. Perubahan bobot ke unit hidden layer , hasil perhitungan ini akan digunakan untuk melakukan 

perubahan nilai bobot dari layer input ke hidden layer  dengan menggunakan persamaan: 
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Delta            

Delta            

Delta           

 

j. Selanjutnya hitung perubahan nilai bobot (v) baru dari lapisan input ke hidden layer dengan 

menjumlahkan nilai bobot (v) awal dengan nilai bobot (  ), dengan menggunakan persamaan: 

                         

Diperoleh :  

    (2) = 0,4461 

    (2) = 1,2243 

    (2) = 0,1224 

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa nilai bobot (v) yang baru tidak berubah dengan nilai bobot (v) yang 

lama, maka dapat  disimpulkan bahwa nilai error minimum  

(         ) 

hal ini menunjukkan bahwa kondisi pasien tidak normal tetapi mengalami penyakit jantung. Perhitungan 

diatas dapat dilakukan untuk data dari ke 20 pasien. Dalam penelitian ini diperoleh semua sampel yang 

diteliti tidak dalam kondisi normal atau semuanya mengalami penyakit jantung. Data hasil Perancangan 

manual Jaringan Syaraf Tiruan dengan 2 hidden layer untuk 20 pasien. 

 

Hasil Pengujian Dengan Menggunakan Software Matlab 

Setelah melakukan proses pengujian menggunakan software Matlab, didapat error dan output seperti 

pada tabel 2 dibawah ini. Di dalam pelatihan ini bobot dan bias awal ditentukan dengan bilangan acak 

kecil agar mendapatkan error yang minimum. 
 

TABEL 2.  TABEL HASIL PENGUJIAN 

No. Target Output Error  No. Target Output Error 

1 0,7615 0,7208 0,0082  11 0,8190 0,7181 0,0204 

2 0,7848 0,7187 0,0134  12 0,8976 0,7164 0,0368 

3 0,7259 0,7210 0,0010  13 0,7266 0,7176 0,0018 

4 0,7881 0,7215 0,0134  14 0,8758 0,7100 0,0341 

5 0,9367 0,7206 0,0435  15 0,8417 0,7135 0,0262 

6 0,7596 0,7214 0,0077  16 0,8429 0,7193 0,0249 

7 0,7579 0,7161 0,0085  17 0,8207 0,7188 0,0206 

8 0,8107 0,7198 0,0183  18 0,7888 0,7209 0,0137 

9 0,8923 0,7196 0,0348  19 0,7212 0,7206 0,0001 

10 0,8312 0,7184 0,0228  20 0,7667 0,7135 0,0109 

 
Dari tabel diatas terlihat bahwa diperoleh error yang cukup kecil, artinya nilai keluarannya dikatakan 

baik. Pengujian dan pelatihan tidak hanya dengan satu iterasi. Selama nilai bobot (v) mengalami 

perubahan harus dilakukan sebanyak mungkin sampai menemukan hasil nilai error minimimum sebesar 0 

(nol) atau tingkat error terendah. Hasil pengujian juga diperlihatkan pada grafik berikut ini : 
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GAMBAR 2. GRAFIK HASIL PENGUJIAN 

Pada Gambar 1 di atas menunjukkan perbandingan antara target dengan output jaringan. Pada gambar 

dapat dilihat bahwa sebagian output jaringan (o) dan (*) sudah hampir berdekatan (hampir menempati 

posisi yang sama), dan ada juga sebagian yang belum mendekati target. Hasil yang terbaik terjadi 

apabila posisi (o) dan (*) tepat berada pada posisi yang sama. 

 

Dari penelitian ini dapat dijelaskan bahwa untuk mendeteksi potensi serangan jantung dapat dilakukan 

dengan menggunakan JST dengan algoritma backpropagation dengan perancangan jaringan terdiri dari 

13 unit masukan, 2 unit tersembunyi dan 1 unit keluaran.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil pengujian dan analisis dengan menggunakan Jaringan syaraf tiruan metode backpropagation, 

diperoleh kessimpulan sebagai berikut: 

1. Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation  dapat mengenali variabel masukan dengan baik, dengan 

menggunakan dua hidden layer dan fungsi aktifasi sigmoid binner. Hasil analisa terlihat bahwa 

output sudah mendekati target yang diharapkan. 

 

2. Setelah melakukan pengujian dan pelatihan terhadap data input dari 20 pasien yang diteliti, diperoleh 

hasil bahwa semua pasien yang diteliti tidak dalam kondisi normal atau semuanya mengidap penyakit 

jantung.  
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