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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Desain Penelitian 

Pada penelitian ini dilakukan beberapa tahapan dalam mengolah informasi data 

ECG yang dihasilkan oleh Arduino AD8232. Terdapat beberapa tahapan pada 

penelitian ini yaitu studi literatur, pengumpulan dan pengolahan data, perangcangan 

sistem, implementasi sistem dan pengujian sistem. Tahapan studi literatur bertujuan 

untuk mengetahui referensi teori yang relevan terhadap permasalahan pada 

penelitian. Tahapan pengumpulan dan pengolahan data yaitu mencari dan 

memperoleh data yang akan dibutuhkan untuk diolah untuk keperluan sistem. 

Tahapan perancangan sistem yaitu skema dari sistem yang akan diterapakan sesuai 

dengan kebutuhan dan tujuan sistem dan alur kerja dari keseluruhan sistem. 

Tahapan implementasi sistem yaitu keseluruhan perancangan sistem akan 

diimplementasikan dalam satu integrasi sistem. Tahapan pengujian sistem yaitu 

memeriksa apakah sistem yang diimplementasikan atau dikembangkan sudah 

sesuai dengan harapan dan mendeteksi adanya ketidakonsistenan antar setiap 

perangkat atau sistem yang terintegrasi. Berikut ini merupakan tahapan dari 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 
Gambar 3. 1 Alur Penelitian. 
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Berdasarkan Gambar 3.1. dapat diketahui bahwa pada tahapan studi literatur 

berfungsi untuk mengumpulkan informasi dan menyusun setiap langkah yang akan 

dilakukan pada penelitian. Studi literatur dijadikan sebagai referensi atau acuan 

untuk menentukan komponen atauapun metode yang akan digunakan dalam 

pembacaan R-R Interval sebagai penentu Atrial Fibrilasi dengan menggunakan 

metodologi Sequential Search. Literatur yang digunakan bersumber dari jurnal, 

buku, dan situs web. Tahap perancangan sistem pada penelitian ini dilakukan 

berdasarkan acuan literatur penelitian sebelumnya yang akan dikembangkan pada 

penelitian ini dengan membuat beberapa langkah yaitu diagram blok, skematik 

diagram, diagram sistem keseluruhan, desain perangkat, Flowchart dan diagram 

Arsitektur. Pada tahapan implementasi sistem akan dilakukan beberapa tahapan 

yaitu membuat rangkaian alat pembaca gelombang EKG dengan Arduino AD8232, 

Menerapkan algoritma Sequential Search pada pengolahan data untuk memperoleh 

R-R Interval dan penentuan Atrial Fibrilation. Pada tahapan akhir yang akan 

dilakukan pada penelitian ini yaitu pengujian sistem yang akan dilakukan dengan 

beberapa proses pengujian menggunakan metode pengujian blackbox. 

3.2 Deskripsi Sistem 

Spesifikasi akhir dari perancangan ini akan mampu memberikan fungsi kepada 

sistem yang meliputi. 

1. Sistem akan mampu melakukan pendeteksian Atrial Fibrilasi berdasarkan 

pola R-R Interval 

2. Sistem akan mampu memberikan informasi grafik. 

3. Sistem mampu melakukan perhitungan sequential search dalam pencarian R 

Peak dan penentuan Interval R. 

Atrial Fibrilasi dipilih untuk menjadi kelainan yang dideteksi dikarenakan 

kemampuan modul EKG dengan tiga buah elektroda terbatas. Perubahan grafik R 

menjadi ciri yang paling identik untuk diukur baik secara pola terlihat maupun data 

serial monitor pada arduino. 

Setiap masukan yang diterima sistem melalui EKG, akan diproses secara realtime 

untuk kemudian dianalisis apakah memiliki ciri dan pola yang sesuai dengan AF 

atau tidak. Jarak antar puncak R kemudian diukur untuk menentukan frekuensi rata-
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rata detak jantung. Apabila ditemukan kelainan pola grafik baik secara pola visual 

maupun perhitungan data serial monitor, maka sistem akan menampilkan informasi 

pada tampilan. Rancangan sistem pada penelitian ini digambarkan menggunakan 

diagram blok, skematik diagram, dan desain implementasi keseluruhan sistem. 

3.3 Diagram Blok 

Secara keseluruhan sistem penentuan Atrial Fibrilasi menggunakan AD8232 dengan 

algoritma sequential search dalam mengolah R-R Interval terdiri dari beberapa 

bagian yaitu alat utama Arduino Uno Bersama AD8232 untuk menghasilkan data 

angka. AD8232 berfungsi sebagai sensing atau penerima dari pengguna untuk 

kemudian dikirim ke program. Tampilan hasil / Program berfungsi untuk mengelola 

data yang dikirimkan oleh AD8232 dari pengguna untuk diolah dalam penentuan 

nilai R / (R peak) dan R-R Interval.  

 

Gambar 3. 2 Diagram Blok 

Pasien / pengguna menrupakan lingkup dari target penelitian yang akan diteliti dan 

dilakukan pengecekan apakah mengalami AF atau tidak sehingga dapat dikatakan 

Pasien merupakan end user dari pengembangan sistem dalam penelitian ini. 

Adapun hubungan antara sistem dan pengguna direpresentasikan kedalam blok 

diagram yang dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

3.4 Perancangan Perangkat Keras 

Pada bagian ini setiap perangkat keras terpisah dan akan dirancang untuk 

memenuhi kebutuhan sistem. Model dan spesifikasi perangkat dipilih serta 

dikembangkan dengan mengutamakan performansi serta efektivitas terhadap biaya 

sehingga dengan biaya yang kecil didapat performansi yang optimal dalam 

memenuhi fungsi sistem. Diagram blok perangkat keras dari sistem dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 3. 3 Skematik Alat 

3.6.1 AD8232 

AD8232 adalah modul EKG dengan 3 buah pin elektroda yang memiliki OpAmp 

serta noise filter sehingga keluaran yang dihasilkan cukup baik. Sistem yang 

dikembangkan mengolah data keluaran berupa data serial untuk kemudian diproses. 

Modul AD8232 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3. 4 Modul AD8232. 

Tiga buah pin elektroda ditempatkan sesuai dengan teori segitiga Einthoven 

sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Jenis pin elektroda yang 

digunakan adalah elektroda gel. Selain elektroda gel, pada umumnya pasien juga 

dapat menggunakan elektroda jenis jepit untuk merekam aktivitas jantung namun 

elektroda jenis jepit memiliki tingkat sensitivitas yang lebih rendah dibanding 

elektroda gel yang ditempel ke tubuh. Untuk menghubungkan AD8232 dengan 

elektroda tubuh, digunakan kabel dengan konektor 3,5 mm seperti konektor audio 

yang sering ditemukan di smartphone. Bentuk elektroda gel tempel dan konektor 

penghubung dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 3. 5 Elektroda gel tempel dan konektor 

AD8232 juga memiliki op-amp dan low pass filter untuk menyaring derau yang 

dihasilkan oleh tegangan listrik sebesar 60hz. AD8232 membutuhkan tegangan 

sebesar 3.3 volt dan memiliki sampling rate hingga 250samples dalam satu detik. 

AD8232 menjadi modul EKG yang digunakan dalam segala bidang, misalnya 

kebugaran dan aktivitas sehari-hari, EKG portabel, industri game, serta akuisisi 

sinyal untuk biopotential. Diagram blok dari AD8232 dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 

 

Gambar 3. 6 Diagram blok AD8232 
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3.5 Skema Perangkat Keras 

Setiap Komponen dihubungkan dengan kabel jumper melalui breadboard sebagai 

media penghubung antar komponen Arduino dengan modul EKG AD8232. 

 

 
Gambar 3. 7 Skematik Perangkat Keras 

Secara umum, perangkat keras terbagi menjadi 3 bagian yaitu Arduino, Modul EKG 

AD8232, dan 3 buah elektroda (Left elektroda, Right elektroda, Right elektroda). 

Tabel 3. 1 Hubungan antarmuka perangkat keras 

No Perangkat Pin 

Dihubungkan 

ke Pin 

Arduino 

Fungsi Hubungan 

1 Modul EKG 

AD8232 

GND GND 
Sebagai ground untuk 

tegangan 

2 3.3 V 3.3 V Sumber tegangan 3.3 V 
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3 Output A0 
Jalur masukan berupa signal 

analog dari EKG 

3.6 Perancangan Sistem Agen 

Untuk memenuhi tujuan dari sistem, dirancang sistem perangkat lunak pada agent 

yang mampu menyelesaikan masalah penelitian. Sistem agent dirancang agar 

mampu mendeteksi environment Atrial Fibrilasi dengan menghitung frekuensi 

detak jantung rata-rata, serta meampu menampilkan pesan keadaan pasien 

berdasarkan input dari sensor.  

Pada perancangan sistem agen digunakan prinsip Simple-reflex agents dimana agen 

digambarkan dalam diagram berikut 

 
Gambar 3. 8 Diagram Blok Sistem. 

Pada Gambar 3.8 merupakan Skematik dari simple reflex agent.  

3.6.1 Sensor Data 

Pada Penelitian ini, informasi data yang akan diolah diperoleh dengan cara Realtime 

LiveData/ Pengambilan data secara langsung. Teknik pengambilan data pada EKG 
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dilakukan dengan merekatkan penangkap sinyal berupa elektroda sebanyak 3 buah 

pada bagian tubuh pasien dengan pola Einthoven Triangle. Data masukan yang 

diperoleh berupa nilai integer dengan range amplitudo berkisar di angka 0 hingga 

1024 sesuai standar input dari arduino. 

Tabel 3.2 Merupakan Deskripsi data yang akan diterima dari perangkat AD8232 

oleh aplikasi Arduino IDE.  

Tabel 3. 2 Deskripsi Data Masukan Ad8232 

No Informasi Keterangan 

1 Jumlah Data Tidak terdefinisi (𝑛1→∞) 

2 Range Amplitudo 0 - 1024 

3 X axis Milisecond (10−3) 

4 Y axis Amplitudo (𝐴) 

Pada Proses Action-Rules dilakukan beberapa aturan pengolahan informasi Raw 

Data yang berasal dari sensors, Pengolahan tersebut diantaranya : 

3.6.2 Filtering Process 

Pada penelitian ini dilakukan proses filtering dengan memanfaatkan 4 buah cara 

penyaringan sinyal sebagai berikut 

a. Raw Data merupakan langkah pertama dalam penerapan algoritma ini, 

yaitu dengan menginisialisasi inputan sinyal yang diperoleh, sehingga 

output setiap signal sudah terdefinisi / terinisialisasi kedalam X(n).  

b. Signal Filtering merupakan cara yang dilakukan untuk menyaring sinyal 

X(n) dari hasil Raw Data yang terinisialisasi agar diperoleh sinyal yang 

lebih bersih terhadap noise. Pada penelitian ini dimanfaatkan Bandpass 

filtering dengan EMA (Exponential Moving Average). 

c. Derivative merupakan metode yang dilakukan untuk mengolah sinyal 

yang telah terfilter untuk di turunkan terhadap fungsi waktu (d/dt). Pada 

penelitian ini output derivative akan menghasilkan nilai absolut sehingga 

setiap signal akan menghasilkan nilai > 0 . 



28 

 

 

 

d. Squaring pada penelitian ini berfungsi untuk memperkuat sinyal yang 

telah diolah sebelumnya agar diperoleh sinyal yang semakin kuat pada 

nilai yang positif namun akan menurunkan nilai yang negative. [Y(n)]2 

Pada penerapan metode penyaringan menggunakan metode Pan-Tomkins [26] yang 

telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan penelitian ini. Urutan metode yang 

digunakan ECG Signal, Signal Filtering, Derivative, Squaring. Perbedaan dari 

metode yang dilakukan dengan metode Pan-Tomkins adalah tidak digunakan 

metode Moving Window Integral dan metode Threshold yang menekankan pada 

pengujian ambang batas pada pengguna.  

3.6.3 Sequential R Peak 

Data yang telah melewati tahap filtering proses pada penelitian ini akan dilakukan 

penentuan pencarian nilai R. Dalam proses R Peak Finding dibutuhkan ambang 

batas (Threshold) yang berfungsi sebagai penentu pada ketinggian amplitude R.  

Dalam penentuan nilai R dalam penelitian ini digunakan threshold yang akan 

diperoleh dengan menguji coba beberapa sample pengguna dalam penentuan 

ambang batas. Pada proses filtering yang dilakukan sebelumnya, dapat diperoleh 

nilai amplitudo R yang sangat tinggi, dan nilai amplitudo gelombang P,Q,S,T pada 

pola grafik menjadi semakin kecil. Oleh karena faktor inilah yang menjadi penentu 

pencarian threshold dengan dilakukan uji coba, sehingga diperoleh ambang batas 

yang valid.  

Dalam membuat model penentuan R pada penelitian ini dilakukan beberapa 

tahapan diantaranya : 

a. Thresholding testing 

Dalam menentukan Threshold dibutuhkan uji coba sebanyak 4 sample 

pengguna secara random dengan klasifikasi sebagai berikut 

Tabel 3. 3 Spesifikasi uji coba 

No Jenis Kelamin Range Umur 

1 Laki – Laki / Perempuan < 18 Tahun 

2 Laki – Laki / Perempuan 18 – 45 Tahun 

3 Laki – Laki / Perempuan 45 – 60 Tahun 
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4 Laki – Laki / Perempuan > 60 

Pemanfaatan Jenis Kelamin dan range umur pada proses klasifikasi 

penentu threshold dilakukan dikarenakan pada penelitian terdahulu 

(Robert Avram, et.al , 2019) mengenai detak jantung normal pada 

kondisi Real-World terbagi menjadi pengklasifikasian terhadap umur 

dan jenis kelamin, dimana individual umur dibagi kedalam umur muda 

yaitu 18 – 45 tahun, umur tua yaitu 45 – 60 tahun, dan lanjut usia yaitu 

umur yang lebih dari 60 tahun. 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6592896/) 

b. Sequential Search 

Dalam penentuan jarak antar data inputan perlu dilakukan 

penginisialisasian data terhadap waktu. Fungsi counter digunakan 

dalam melakukan sequential search dimana parameter ambang batas 

(Threshold) menjadi titik acuan dalam Peak Finding. 

c. Penentuan Heart Rate pada RR Interval 

Pada penelitian ini penentuan Heart Rate dilakukan dengan 

menganalisis jarak antar amplitudo R awal menuju ke amplitude R akhir 

dan dilakukan secara terus menerus hingga program di berhentikan. 

Hasil yang didapatkan dengan menentukan metode ini adalah nilai 

dentuman jantung dalam satuan menit (BPM). Rumus perhitungan yang 

digunakan dalam penentuan BPM adalah sebagai berikut  

𝐻𝑅 =
60∗1000𝑚𝑠

𝑅𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟−𝑅𝑎𝑤𝑎𝑙
      . . .(3.1) 

 

Dalam mengimplementasikan R akhir menuju R awal, pada menelitian 

ini dilakukan dengan menentukan jarak antar satu data menuju data 

lainnya dalam  perhitungan selisih data antar satuan waktu millisecond 

(ms) untuk kemudian dijumlahkan saat menemukan titik R. Rumush 

perhitungan R akhir – R awal sebagai berikut : 

 

𝑅𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 𝑅𝑎𝑤𝑎𝑙 = ∑ 𝑡1 +𝑅 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟
𝑅 𝑎𝑤𝑎𝑙=0 𝑡𝑅𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟   . . .(3.2) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6592896/
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Dimana 𝑡 merupakan selisih antar satu data menuju data lainnya dalam 

satuan ms. 

3.7 Diagram Alir Perancangan Perangkat Lunak 

Diagram alir perancangan perangkat lunak berupa baris kode dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3. 9 Diagram alir perancangan perangkat lunak 
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Proses dimulai dengan menginisialisasi setiap perangkat serta variable yang 

dibutuhkan oleh program. Selanjutnya Program akan membaca nilai amplitude 

yang diperoleh dari AD8232 berupa nilai yang fluktuatif berkisar di angka 200 

hingga 700. Data pada pola jantung yang ditampilkan akan menghasilkan pola P, 

Q,R,S,T. Selanjutnya program akan melakukan pengecekan apakah inputan data 

bernilai false atau tidak, jika inputan bernilai false maka program akan memberikan 

info error. Jika program bernilai true maka program akan melakukan proses 

filtering untuk kemudian dilakukan proses pencarian nilai R. 

Proses selanjutnya adalah menentukan klasifikasi sinyal masukan EKG pada letak 

puncak R. Denagan memperhatikan puncak R interval, program akan mengeluarkan 

hasil sebuah status Atrial Fibrilasi dari pasien. Ada 4 buah kemungkinan status yaitu 

Slow AF, Normal, Rapid AF, dan Uncontrol AF untuk ditampilkan sebagai 

informasi akhir. 

3.8 Desain Implementasi Alat dan Sistem 

Dalam mengimplementasikan pemasangan alat AD8232 pada pasien, pada 

penelitian ini diajukan dalam metode einthoven triangle dengan 3 buah node 

elektroda. Tabel 3.4 menjelaskan mengenai pemasangan elektroda : 

Tabel 3. 4 Metode Pemasangan Elektroda 

Simbol Warna Keterangan 

L (Left) Kuning 

Metode 1 : Elektroda direkatkan pada 

bagian dada sebelah kiri 

Metode 2 : Elektroda direkatkan pada 

lengan bawah tangan sebelah kiri  

R (Right) Hijau 

Metode 1 : Eletroda direkatkan pada 

bagian pinggang perut sebelah kanan 

Metode 2 : Elektroda direkatkan pada 

bagian pangkal paha kaki sebelah kanan 

R (Right) Merah 

Metode 1 : Elektroda direkatkan pada 

bagian dada sebelah kanan 

Metode 2 : Elektroda direkatkan pada 

lengan bawah tangan sebelah kanan 
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Berikut ini gambar rancangan pemasangan alat kepada pasien : 

 

Gambar 3. 10 Gambar pemasangan elektroda 

3.9 Rancangan Antarmuka  

Pada perancangan antarmuka program dibangun berbasis desktop menggunakan 

bahasa pemrograman python. Gambar 3.7 merupakan rancangan antarmuka 

sederhana pada penelitian yang akan dibangun pada program ECG 
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Gambar 3. 11 Tampilan antarmuka Program 

3.10 Kebutuhan Sistem 

3.10.1 Kebutuhan dan Spesifikasi Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.5. 

Tabel 3. 5 Kebutuhan Perangkat Lunak. 
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No Nama Jenis Output Keterangan 

1 Arduino 

IDE 

Aplikasi 

Pengembang 

Bahasa 

Pemrograman 

C (Arduino) 

Untuk 

mengembangkan 

program pada 

papan kontrol 

Arduino dengan 

output berupa file 

berekstensi “ino” 

2 Virtual 

Studio 

Code 

Aplikasi 

Pengolah 

/Pengembang 

Bahasa 

Pemrograman 

Python 

Untuk mengolah 

informasi data 

yang diterima dan 

menerapkan 

algoritma dengan 

output berupa file 

berekstensi “.py” 

3 PLX-DAQ Aplikasi 

Monitoring 

XLS Untuk memperoleh 

informasi data 

satuan waktu 

secara realtime 

pada Excel 

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 3.6 

Tabel 3. 6 Spesifikasi Perangkat Lunak 

No Perangkat Lunak Spesifikasi 

1 Sistem Operasi Windows 10 Pro 

2 Bahasa Pemrograman Python 3.6.8 

3 Framework 
Matplotlib v3.1.1, Numpy v1.19.1, 

Tkinter , Serial 

3.10.2 Spesifikasi Perangkat Keras 

Perangkat keras yang dibutuhkan dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.7. 

Tabel 3. 7 Spesifikasi Perangkat Keras. 
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No Nama Spesifikasi 

1 Processor Intel Core i7 – 5500U CPU 2.40 Ghz 

2 RAM 12 GB 

3 Storage 256 GB SSD + 1000 GB HDD 

4 Graphics 
AMD Radeon R5 M330 (2039 MB) + Intel HD 

Graphic 5500 (128 MB) 

 

 


