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Abstrak --- Keterbatasan informasi hasil pemeriksaan Jantung menggunakan Elektrokardiograf menyebabkan
lamanya waktu untuk interpretasi dan mendiagnosis hasil pemeriksaan. Keterbatasan tersebut utamanya adalah
informasi nilai-nilai peak PQRST pada setiap lead. Lamanya waktu disebabkan untuk melakukan perhitungan
manual nilai amplitude, segmen dan interval dari gelombang yang tercetak pada kertas khusus ECG. Latar belakang
kotak-kotak pada kertas khusus ECG digunakan sebagai acuan perhitungan secara vertikal untuk amplitude dan
secara horizontal untuk durasi (segmen, interval). Penelitian ini mengusulkan pemakaian Elektrokardiograf diskrit
12-lead yang dapat menghasilkan informasi kardiogram yang dilengkapi data nilai angka peak PQRST dari hasil
pemeriksaan. Sinyal analog Elektrokardiogram disampling pada frekuensi 250 Hz dan 1000 Hz untuk memperoleh
data diskrit. Penentuan threshold beda potensial pada data diskrit akan diperoleh nilai peak R sedangkan filterisasi
nilai maksimum dan minimum pada amplitude akan diperoleh nilai peak PQST serta jumlah siklus. Waktu diagnosis
dapat dilakukan lebih cepat karena dokter atau perawat tidak melakukan perhitungan manual. Hasil uji komparasi
perangkat membuktikan bahwa informasi hasil pemeriksaan ECG standard dan ECG diskrit tidak berbeda secara
signifikan pada α=0.05. Hasil analisis komparasi nilai peak PQRST antar kelompok kondisi Normal, kelompok
Dekompensasi dan kelompok Aritmia membuktikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada α=0.05.
Kata kunci : ECG, jantung, diskrit, klinis

I. PENDAHULUAN
Informasi data nilai angka amplitude, segmen dan
interval hasil pemeriksaan Elektrokardiograf sangat
diperlukan oleh dokter untuk melakukan interpretasi
dan diagnosis kondisi Jantung pasien [1]. Hasil
pemeriksaan dipresentasikan pada layar monitor
ataupun pada kertas khusus ECG [2] berupa
gambaran kardiogram dan beberapa data nilai angka
dari kardiogram. Keterbatasan informasi nilai angka,
utamanya peak PQRST umumnya justru dijumpai
dari keluaran perangkat ECG standard (ECGs) yang
dipakai di rumah sakit besar. Perangkat dengan merk
dan tipe yang berbeda memberikan informasi yang
berbeda dan belum ada informasi nilai angka yang
standard. Keterbatasan informasi dari nilai angka
PQRST ini dilakukan dengan perhitungan manual
menggunakan kotak-kotak kecil pada latar belakang
kertas khusus ECG ataupun menggunakan penggaris.
Kotak-kotak secara vertikal untuk menghitung peak
amplitude sedangkan kotak-kotak secara horizontal
untuk menghitung durasi (segmen, interval)[3].
Gambar 1 menunjukkan informasi hasil pemeriksaan
nilai angka dari Elektrokardiograf standard 12-lead
yang berbeda merk. Mengamati gambar 1 nampak
bahwa informasi yang diberikan untuk data nilai
durasi (interval dan segmen) lebih banyak
dibandingkan informasi untuk data nilai amplitude.

Gambar 1. Informasi nilai angka perangkat ECG 12-lead berbeda
merk

Data amplitude lebih penting daripada data
durasi, karena amplitude dapat memprediksi jumlah
massa otot, jumlah sel yang mati, maupun tekanan
darah. Keterbatasan informasi dari amplitude ini
menyebabkan pengamat (dokter atau operator ECG)
melakukan perhitungan sendiri untuk memperoleh
nilai-nilai amplitude, baik pada satu lead maupun
pada lead yang lain menggunakan kotak-kotak atau
penggaris. Nilai angka amplitude peak PQRST
sangat penting untuk diketahui karena untuk
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mendeteksi kelainan Jantung seperti pembesaran
ruang (hipertrophy), Aritmia (gangguan pacemaker),
gangguan konduksi (gangguan jalur listrik), penyakit
Jantung Koroner (Iskemia, Injury, Infarct), PreEksitasi (konduksi NSA lebih cepat/melalui jalur
lain), dan lain-lain (hyperkalemia, hypokalemia,
hiperkalsemia, hipokalsemia akibat gangguan
metabolic, efek obat)[10]. Rekaman pada beberapa
siklus digunakan untuk menghitung frequency,
menilai ritme, mengenali jenis irama, menentukan
axis maupun mengenali morfologi gelombang[11].
Adanya impuls Jantung yang dicetuskan secara
periodik oleh Pacemaker menyebabkan timbulnya
potensial aksi pada Atrium dan Ventrikel[4].
Potensial aksi yang terjadi menimbulkan siklus
gelombang depolarisasi dan repolarisasi pada otototot Atrium dan otot Ventrikel yang diberi nama
sesuai dengan gelombang/amplitude, segmen dan
interval yang terjadi pada otot-otot tersebut. Jumlah
siklus atau peak R dalam satu menit dikenal dengan
nama Heart rate (beat per minutes=bpm)[5]. Dalam
satu siklus [6] Einthoven,1903 memberi nama
gelombang P untuk depolarisasi pada Atrium,
gelombang QRS untuk depolarisasi Ventrikel dan
gelombang T untuk repolarisasi Ventrikel. Nama
sadapan dibagian Frontal adalah lead I, lead II, lead
III, lead aVR, lead aVL dan lead aVF sedangkan
dibagian Precordial adalah lead V1, lead V2, lead
V3, lead V4, lead V5 dan lead V6 [7]. Gambar 2
memperlihatkan pedoman untuk perhitungan manual
satu siklus sedangkan gambar 3 menunjukkan posisi
sadapan 12-lead pada tubuh.

Gambar 2. Acuan perhitungan manual satu siklus pada kertas ECG
[8].

Beberapa pemerhati yang telah meneliti peak R
dan amplitude PQRST dari gelombang ECG
diantaranya adalah [10] yang memfilter perbedaan
suara 512 titik sampel pada frekuensi sampling 1
kHz menggunakan algoritma statistik orde tinggi.
Sinyal asli maksimum dan sinyal asli minimum dari
sinyal EKG ditransformasi memakai FFT untuk
mengamati frekuensi suara. Setelah R-puncak
terdeteksi, menghitung mean Square error (MSE)
dan peak Signal Noise Ratio (PSNR).

Gambar 3. Posisi letak sadapan 12-lead pada permukaan tubuh [9]

Referensi [11] mengusulkan variabel ambang
batas (threshold) dari sinyal yang telah disampling
2xfi dalam windowing. Nilai maksimum dari nilai
data diatas threshold adalah nilai peak R. [12]
mengusulkan metode hubungan matematis antara
nilai tertinggi (puncak dan lembah) dari bentuk
gelombang ECG dan waktu. Metode yang diusulkan
mendesain interface GUI dengan memakai Matlab
dengan memakai algoritma matematik sederhana.
Program ini bukan ditujukan untuk diagnosis klinis
tetapi untuk keperluan riset ilmiah. [15] mengusulkan
metode pengolahan citra untuk mengkonversi sampel
pada interval yang diinginkan, sehingga database
MIT-BIH dapat digunakan secara luas dan universal.
Database MIT-BIH untuk irama sinus normal
disampling pada frekuensi 128 Hz dan data tersedia
pada interval seragam 7,8125 ms. Penggunaan data
ini untuk tujuan analisis dengan berbagai teknik
seperti Artificial Neural Network, teknik korelasi dan
lain-lain, diperlukan untuk memiliki sampel pada
interval yang diinginkan. [16] menentukan peak R
dengan cara menghilangkan suara dari sinyal data
dari Physionet. Sinyal yang sudah bebas di ekstraksi
lokasi peak R dan amplitude mV memakai Discrete
transformasi Wavelet. Memakai algoritma yang
diimplementasikan dalam Matlab R2012a. Threshold
yang dipakai 0.5 mV. [17] menyatakan bahwa
analisis konvensional melalui pengamatan visual
sinyal ECG oleh dokter tidak efektif dan memakan
waktu. Diperlukan system otomatis yang melibatkan
analisis sinyal digital yang terintegrasi. Mengusulkan
software untuk menangkap gambar dari mesin ECG
memakai camera webcam digital. Proyek memakai
Matlab matematika software dan image processing
toolbox. Hasil tangkapan gambar dianalisis sebelum
dikirim melalui internet. Software dapat mengekstrak
informasi dari gambar ECG atau file berbasis video.
(Schmidt et al., 2014) melakukan sinkronisasi
akuisisi gambar Cardiovascular Magnetic Resonance
(CMR) dengan detak Jantung memakai statistik orde
4. Melalui nilai threshold tertentu maka didapatkan
nilai peak R. [19] mengusulkan menerapkan
Diskritisasi dengan metode Continues Wavelet
Transform (CWT) yang digunakan untuk Bionic
Wavelet Transform (BWT). Data yang dipakai adalah
database MIT-BIH Aritmia. [12] meneliti bahwa
peak PQRST dalam sinyal Elektrokardiogram dapat
dideteksi berdasarkan hubungan matematis antara
nilai tertinggi (puncak dan lembah) gelombang ECG
dengan waktu. [11] menyatakan bahwa nilai R dan
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kompleks QRS pada gelombang ECG dapat secara
benar dan efisien dideteksi menggunakan variable
threshold. [20] mengemukakan bahwa kombinasi
algoritma Discrete Wavelet Transform dan metode
Pan-Tompkins akan dapat mengekstraksi kompleks
QRS, peak P dan peak T. [21] mengusulkan tiga
tahap penentuan peak R yaitu tahap filter (sortir),
tahap threshold dan tahap perbandingan nilai R
dalam interval R-R. [22] menyatakan bahwa Matlab
dapat mengukur gelombang, segmen dan interval
ECG dengan memakai algoritma Pan-Tompkins.

III. HASIL PENELITIAN
3.1. Komparasi Perangkat
Pada penelitian ini, perangkat ECGd dan
perangkat ECGs dipasang secara pararel dan
dihubungkan dengan seorang pasien seperti
ditunjukkan pada gambar 5.

II. METODE
Dalam penelitian ini, dilakukan dua pengujian yaitu
analisis komparasi perangkat dan analisis komparasi
nilai PQRST dalam 3 detik pertama untuk tiga
kondisi Jantung. Gambar 4 memperlihatkan diagram
alur komparasi perangkat dan komparasi nilai
PQRST.

Gambar 5. Blok diagram komparasi perangkat

ECG Standar (ECGs)

Hasil

Pasien

Uji
ECG diskrit (ECGd)

Hasil

Keluaran informasi dari kedua perangkat dicatat
variabel data angka yang sama. Berdasarkan hasil
pemeriksaan terhadap 30 sampel maka variabel data
angka yang sama adalah variabel R-R, SV1, RV5
dan HR seperti ditunjukkan pada tabel 1.
TABEL 1.
HASIL PEMERIKSAAN ECGs DAN ECGd

Tabel 2 memperlihatkan hasil uji normalitas data
yang menunjukkan bahwa data berdistribusi normal
pada α=0.05 sedangkan tabel 3 memperlihatkan hasil
uji komparasi perangkat dengan uji t sampel bebas
(independent sample t test).
TABEL 2.
HASIL UJI NORMALITAS DATA

Gambar 4. Diagram alur komparasi perangkat dan komparasi nilai
PQRST

Analisis komparasi perangkat dimaksudkan untuk
mengetahui perbedaan hasil pemeriksaan antara ECG
diskrit dengan ECG standard. Komparasi nilai
PQRST dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan
nilai peak PQRST antar siklus dalam tiap lead.
Sampel data yang digunakan adalah data hasil
pemeriksaan dari perangkat ECGd 12-lead.

Nampak pada tabel 3 bahwa p-value dari ke
empat variabel yang diuji memiliki nilai diatas 0.05,
yang berarti bahwa tidak ada perbedaan yang
bermakna dari hasil pemeriksaan 4 variabel antara
perangkat ECGd dan perangkat ECGs. Hal ini
diartikan bahwa hasil pemeriksaan dengan perangkat
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ECGd sama dengan hasil pemeriksaan dengan
perangkat ECGs.
TABEL 3.
HASIL UJI KOMPARASI PERANGKAT

3.2. Komparasi nilai peak PQRST antar kelompok
pasien pada 3 detik pertama
Dalam penelitian ini dipilih 3 kelompok sampel
kondisi Jantung yaitu kelompok Jantung Normal
sebanyak
6
sampel,
kelompok
Jantung
Dekompensasi sebanyak 6 sampel dan kelompok
Jantung Aritmia sebanyak 6 sampel. Semua
kelompok diperiksa selama 3 detik dengan cara
pemeriksaan pasien satu persatu. Hasil komparasi
data dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis pada
detik pertama ditunjukkan pada tabel 4, pada detik
kedua ditunjukkan pada tabel 5 dan pada detik ketiga
ditunjukkan pada tabel 6.
TABEL 4.
UJI KOMPARASI PADA DETIK PERTAMA

TABEL 5.
UJI KOMPARASI PADA DETIK KEDUA

TABEL 6.
UJI KOMPARASI PADA DETIK KETIGA

Berdasarkan hasil uji banding pada tabel 4, tabel
5 dan tabel 6, menunjukkan bahwa pemeriksaan pada
detik pertama sampel ke-1 hingga sampel ke-6
diketahui ada perbedaan yang bermakna dari ketiga
kelompok sampel pengamatan, hal ini ditunjukkan

dengan nilai p-value = 0.000< . Pemeriksaan detik
kedua sampel ke-1 hingga sampel ke-6 diperoleh ada
perbedaan yang bermakna dari ketiga kelompok
sampel pengamatan, hal ini ditunjukkan dengan nilai
p-value = 0.000< . Pemeriksaan detik ketiga sampel
ke-1 hingga sampel ke-6 diperoleh hasil ada
perbedaan yang bermakna dari ketiga kelompok
sampel pengamatan, hal ini ditunjukkan dengan nilai
p-value = 0.000< .
IV. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diberikan dalam
penelitian ini adalah :
1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara
hasil pemeriksaan ECGs dan ECGd pada α=0.05
2. Pemeriksaan kondisi Jantung secara standard
klinis dapat dilakukan dengan perangkat ECGd
12-lead
3. Perangkat ECGd dapat menghasilkan informasi
kardiogram dan data peak PQRST untuk 12-lead
4. Terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai
peak PQRST kelompok kondisi Normal,
kelompok kondisi Dekomposisi dan kelompok
kondisi Aritmia pada α=0.05
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Lampiran-2. Hasil Pemeriksaan dengan Perangkat
ECGd

Lampiran-1. Perangkat ECGd dan perangkat ECGs

Perangkat ECGd 12-lead
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