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INTISARI 

 

Pada penelitian ini telah dibuat sistem deteksi penyakit Apnea Tidur Obstruktif (Obstructive 

Sleep Apnea, OSA) dengan menggunakan parameter interval RR. Rancangan sistem deteksi 

ini menggunakan JST backpropagation yang diimplementasikan menggunakan perangkat 

lunak MATLAB sebagai metode dalam klasifikasi penentuan OSA. Tahap yang dilakukan 

untuk membuat rancangan sistem deteksi penyakit OSA pada penelitian ini antara lain 

pengumpulan data, ekstraksi fitur, pelatihan JST, pengujian JST dan penentuan kinerja. 

Tahap ekstraksi fitur dilakukan dengan menggunakan proses algoritma matematika Fast 

Fourier Transform (FFT). Hasil dari ekstraksi fitur selanjutnya dilakukan pelatihan JST 

dengan menggunakan 10% dari keseluruhan data dan pengujian JST dengan menggunakan 

90% dari keseluruhan data. Untuk mendapatkan hasil kinerja terbaik, pada penelitian ini 

dilakukan variasi fitur panjang segmen, variasi fitur definisi OSA dan variasi fitur komposisi 

frekuensi.  Hasil kinerja terbaik pada rancangan sistem deteksi penyakit OSA ini ialah fitur 

yang menggunakan kombinasi komponen frekuensi ke 2, 5 dan 6  dengan definisi OSA 

sebesar 5% pada panjang segmen 90 denyut. Hal tersebut ditunjukan dari hasil kinerja JST 

berupa spesivisitas, sensitivitas dan akurasi terbaik, dengan nilai berturut-turut sebesar 

79.21%, 84.52% dan 81.58%. 

Kata kunci : OSA, interval RR, FFT, JST backpropagation 
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ABSTRACT 

 

A detection system of Obstructive Seleep Apnea (OSA) has been studied. The framework for 

the detection system uses a backpropagation Artificial Neural Network (ANN) is 

implemented by MATLAB softwae. The stages which has been set in order to formulate 

OSA detection system are the data collection, feature extraction, ANN training, ANN testing 

and the framework decision. The stage of feature extraction is conducted by Fast Fourier 

Transform (FFT) algorithm. The next stage after feature extraction are the ANN training 

using 10% of the whole data and ANN testing using 90% of the entire data. In order to get the 

best result, this research also variate the length of the segment, OSA definition, and 

frequency components. The best result of this OSA detection is which use the combination of 

2
nd

, 5
th

 and 6
th

 frequency component with the value of OSA definition 5% on the segment 90 

beats. Result is presented by specificity, sensitivity and accuracy of 79.21%, 84.52% and 

81.58% respectives. 

 

Keywords : OSA, Backpropagation ANN, RR interval, Fast Fourier Transform 
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I. PENDAHULUAN 

 Apnea Tidur Obstruktif (Obstructive Sleep Apnea, OSA) adalah keadaan dimana terjadi 

penghentian aliran udara pada saluran pernapasan selama sekitar 10 detik hingga 45 detik 

pada saat tidur. OSA terjadi diakibatkan adanya sumbatan total maupun sebagian pada 

saluran pernapasan atas yang terjadi secara berulang, sehingga menyebabkan aliran udara ke 

paru-paru menjadi terhenti [4]. Berhentinya aliran udara ini berakibat meningkatnya tekanan 

pada jantung dan tekanan darah, sehingga penderita OSA sulit memasuki fase rapid eye 

movement (REM). Kelainan anatomi saluran nafas merupakan faktor utama terjadinya OSA. 

Selain itu, terdapat faktor lain yang mempengaruhi seperti  umur,  jenis  kelamin,  obesitas,  

dan  gaya  hidup [8]. 

 Pada umumnya deteksi penyakit OSA dapat dilakukan dengan menggunakan test 

polisomnografi (PSG). PSG merupakan alat yang dapat merekam fungsi-fungsi tubuh selama 

tidur, seperti gerakan bola mata, gelombang otak, regangan otot, aliran udara nafas, gerakan 

nafas, kerja jantung, dan kadar oksigen. Karena banyaknya sensor yang dipasang untuk dapat 

mendeteksi OSA, maka dirasa pasien tidak nyaman untuk melakukan deteksi OSA 

menggunakan polisomnografi [1]. 

 Beberapa penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara OSA 

dengan penyakit  kardiovaskuler. Hal ini dibuktikan dengan adanya kondisi membaik pasien 

iskema miokard yang diterapi menggunakan Continous Positive Airway Preassure (CPAP). 

Sedangkan CPAP merupakan terapi utama penderita OSA [2]. Karena adanya hubungan 

antara OSA dan penyakit kardiovaskuler maka dikembangkan metode pendeteksi OSA 

dengan menggunakan pembacaan rekaman elektrokardiogram (EKG) agar pasien lebih 

merasa nyaman. EKG merupakan rekaman aktivitas listrik dari jantung. Aktivitas listrik 

jantung terdiri atas fase penyebaran impuls listrik (depolarisasi) dan fase istirahat 

(repolarisasi). Sinyal EKG yang dievaluasi adalah amplitudo, morfologi, durasi gelombang, 

segmen dan interval yang terekam dalam suatu tampilan [7]. 

 Prinsip kerja EKG adalah merekam perbedaan potensial listrik yang disebabkan oleh 

aktifitas listrik otot jantung. Otot jantung terbentuk dari serabut-serabut otot yang bermuatan 

listrik, dikarenakan adanya aliran ion Natrium dari dalam atau keluar sel. Aliran ion Natrium 

ini menimbulkan adanya arus listrik yang mengakibatkan adanya beda potensial atau 

tegangan listrik. Tegangan listrik dapat menggambarkan keadaan denyut jantung manusia [7]. 

 Dalam penelitian ini digunakan Fast Fourier Transform (FFT) untuk mengolah sinyal 

EKG sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan fitur dalam mendeteksi OSA. FFT 

merupakan suatu algoritma matematika yang mentransformasikan sinyal dari domain waktu 
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kedalam bentuk domain frekuensi. FFT mengambil data berupa deret interval RR. Kemudian 

melalui proses transformasi fourier diubah ke ranah frekuensi [3]. 

 Untuk mendapatkan hasil klasifikasi dari fitur FFT, pada penelitian ini juga digunakan 

Jaringan Syaraf Tiruan (JST). JST merupakan sistem pemrosesan informasi dengan 

karakteristik kinerja tertentu yang pemodelanya terinspirasi dari sistem syaraf biologis. 

Pengembangan JST berbasis pada pengembangan model matematik. JST dikarakteristikan 

berdasar pola interkoneksi antar neuron, metode penentuan bobot pada koneksi, dan fungsi 

aktivitasnya [5]. 

 Dalam penelitian ini digunakan JST Backpropagation. Backpropagation merupakan 

metode yang mampu menurunkan gradien untuk meminimalkan penjumlahan  error kuadrat 

dari  output jaringan [6]. Backpropagation memiliki fungsi aktivitas bertingkat. Jika output 

penjumlahan sama dengan atau lebi besar dari batas ambang maka neuron memiliki keluaran. 

Namun sebaliknya, jika output penjumlahan lebih kecil dari ambang maka tidak ada output 

neuron [9]. 

 

II. METODE PENELITIAN 

 

Gambar 2. Rancangan sistem deteksi OSA 

 Untuk rancangan sistem deteksi yang akan dilakukan pada penelitian ini ditunjukan 

oleh gambar 2. Gambar tersebut menjelaskan variasi fitur yang digunakan dan hasil yang 

nantinya akan didapatkan. Rancangan diawali dengan persiapan data EKG yang berupa 

interval RR. Kemudian dilanjutkan dengan proses Ekstraksi fitur, pada proses ini dilakukan 

penentuan fitur dengan melakukan pengolahan sinyal Fast Fourier Transform (FFT). FFT 

merupakan teknik cepat dari metode alih bentuk sinyal yang semula analog menjadi diskret. 
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FFT menggunakan data interval RR yang kemudian melalui proses transformasi fourier 

diubah keranah frekuensi. Hasil dari proses transformasi sinyal kemudian diidentifikasi. Hasil 

dari identifikasi ini merupakan karakteristik fitur yang nantinya akan dilakukan variasi dan 

pengujian JST guna mendapatkan fitur dengan hasil kinerja terbaik. Penentuan kinerja 

dilakukan untuk mengetahui seberapa baik sistem dalam mendeteksi OSA berdasarkan nilai 

spesifisitas, sensitivitas dan akurasi. 

 Pengumpulan data pasien OSA dilakukan dengan mengunduh data EKG yang berasal 

dari MIT-BIH database dengan website www.physionet.org. Basis data yang digunakan yaitu 

data Apnea-ECG Database (apnea-ecg). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Diagram alir ekstraksi fitur 

 Setelah data EKG diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan beberapa 

tahap ekstraksi fitur, seperti pada gambar 3. Sebelum memasuki tahap ekstraksi fitur, terlebih 

dahulu dilakukan penentuan gelombang OSA dan gelombang normal. penentuan gelombang 

ini bertujuan untuk membedakan antara gelombang normal dan gelombang OSA. Selanjutnya 

Data EKG 

Mulai 

Pembagian Segmen Interval RR 

Perhitungan Fitur FFT 

Normaliasi Fitur 

 Fitur  

Selesai 

Penentuan interval RR dengan R(i+1)- R(i) 

Penentuan puncak R(i) dan R(i+1) dengan  i = 1,2,3,...,n 

Diperoleh dari Physionet 
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dilakukan penggabungan data, dimana data dari setiap pasien dengan keadaan OSA maupun 

keadaan normal akan digabungkan menjadi satu data. Sehingga untuk proses ekstraksi fitur 

akan digunakan satu data saja yang merupakan data gabungan dari data 10 pasien. Proses 

ekstraksi fitur diawali dengan menentukan interval RR. Interval RR merupakan jarak antara 

gelombang R(i) dengan puncak gelombang R(i+1). Interval RR didapat dengan melakukan 

pengurangan antara gelombang R(i+1) terhadap gelombang R(i), dimana i = 1,2,3,...,n seperti 

yang ditunjukan pada persamaan 1.  

RR = R(i+1)-R(i) (1) 

 Hasil dari interval RR kemudian dilakukan segmentasi sejumlah 60 denyut untuk setiap 

segmenya. Setelah dilakukan proses segmentasi selanjutnya dilakukan proses transformasi 

fourier. Transformasi fourier merupakan metode pengolahan data yang dapat digunakan 

untuk semua sinyal dengan variasi waktu. Prinsip dasar transformasi fourier adalah merubah 

sinyal dari domain waktu menjadi sinyal dengan domain frekuensi. Pada penelitian ini jenis 

transformasi fourier yang digunakan adalah Fast Fourier Transform (FFT). Dimana sinyal 

hasil sampling dibagi menjadi beberapa bagian yang kemudian masing-masing bagian 

diselesaikan dengan algoritma yang sama dan hasilnya dikumpulkan kembali. Seperti yang 

ditunjukan pada persamaan 2. Hasil dari transformasi inilah yang nantinya akan diidentifikasi 

menggunakan identifikasi visual sehingga didapatkan fitur yang sesuai untuk dilakukan 

pelatihan dan pengujian JST. 

𝑋 𝑓 =  𝑥 𝑡 𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡
∞

−∞

 
 

           =   𝑥 𝑡 cos 2𝜋𝑓𝑡 𝑑𝑡
∞

−∞

− 𝑗 𝑥 𝑡 sin 2𝜋𝑓𝑡 𝑑𝑡
∞

−∞

 
(2) 

Keterangan :  

𝑥 𝑡  = fungsi atau sinyal dalam domain waktu 

𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡  = fungsi kernel 

𝑋 𝑓  = fungsi dalam domai frekuensi 

𝑓 = frekuensi 

 Pada penelitian ini juga akan dilakukan beberapa variasi berdasar karakteristik fitur 

yang telah didapatkan. Dimana variasi yang digunakan antara lain, variasi berdasarkan 

segmentasi data, variasi berdasarkan definisi OSA dan variasi berdasarkan komponen 

frekuensi. Untuk variasi berdasarkan segmentasi dilakukan tiga variasi yakni data dengan 

segmen 30 denyut, segmen 60 denyut, dan segmen 90 denyut pada masing-masing pasien. 

Mengingat bahwa panjang segmen merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil 
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fitur. Selanjutnya juga dilakukan variasi terhadap besarnya persentase definisi OSA. Variasi 

ini merupakan variasi berdasarkan banyaknya keadaan OSA yang terjadi pada setiap segmen. 

Besar variasi nilai persentase dari definisi OSA tersebut  ialah adanya 5% OSA, 25% OSA, 

50% OSA, 75% OSA, dan 95% OSA untuk masing-masing segmen. Hasil variasi panjang 

segmen dan variasi definisi OSA yang memilki kinerja terbaik kemudian digunakan sebagai 

acuan dalam melakukan variasi terhadap komponen frekuensi, variasi komponen frekuensi 

dilakukan dengan kombinasi titik frekuensi dari karakteristik fitur yang didapatkan. 

 Untuk mendapatkan hasil kinerja dari rancangan sistem deteksi OSA ini digunakan JST 

backpropagation sebagai metode klasifikasi. Penentuan kinerja menggunakan JST melalui 

beberapa tahapan, yakni tahap pelatihan JST, pengujian JST, dan hasil kinerja JST. Pelatihan 

JST dilakukan guna menentukan bobot sebagai nilai masukan pada pengujian JST. Pengujian 

JST merupakan bagian dari tahap penentuan kinerja JST. Penentuan kinerja JST dilakukan 

untuk mengetahui seberapa baik sistem dalam mendeteksi OSA dan normal. Kinerja ini 

ditentukan dengan menghitung tiga parameter yaitu spesifisitas, sensitifitas, dan akurasi. 

Persamaan untuk menentukan spesifisitas, sensitivitas, dan akurasi ditunjukan pada 

persamaan 3, 4 dan 5. 

𝑆𝑝𝑒𝑠𝑖𝑓𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑁
× 100% 

(3) 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
× 100% 

(4) 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁
× 100% 

(5) 

Keterangan : 

TP (True Positive) = Jumlah denyut OSA yang terdeteksi benar 

FP (False Positive) = Jumlah denyut OSA yang terdeteksi salah 

TN (True Negative) = Jumlah denyut normal yang terdeteksi benar 

FN (False Negative) = Jumlah denyut normal yang terdeteksi salah 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bobot akhir yang dihasilkan dari pelatihan JST kemudian digunakan sebagai nilai 

masukan pada tahap pengujian JST. Tahap pengujian dilakukan pada masing-masing variasi 

fitur, baik pada variasi panjang segmen maupun variasi definisi OSA. Selain kedua variasi 

fitur tersebut, pengujian JST ini juga dilakukan terhadap variasi komponen frekuensi yang 

akan menggunakan bobot akhir dari hasil akurasi terbaik pada pelatihan JST sebelumnya 

sebagai nilai masukan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Tabel 1. Hasil kinerja pada pengujian JST dengan variasi panjang segmen 

Panjang Segmen Spesifisitas (%) Sensitivitas (%) Akurasi (%) 

30 denyut 71.19 79.08 74.91 

60 denyut 70.67 83.65 76.71 

90 denyut 72.82 83.55 77.80 

Dilakukan variasi panjang segmen bertujuan untuk mengetahui pada panjang segmen 

yang mana statistik RR mampu membedakan secara signifikan antara normal dan OSA. 

Panjang segmen yang digunakan antara lain 30 denyut, 60 denyut dan 90 denyut. Pada tabel 1 

dapat dilihat bahwa hasil kinerja JST paling baik yaitu pada variasi fitur segmen 90 denyut. 

Segmen 60 denyut dan segmen 90 denyut merupakan fitur yang paling baik karena nilai 

akurasinya paling besar. Jika nilai akurasi tinggi maka suatu program mampu mengenali pola 

normal dan OSA dengan baik. Segmen 90 denyut memiliki hasil kinerja tertinggi diantara 

segmen 60 denyut dan 30 denyut, yaitu dengan akurasi sebesar 77.80% sedangkan segmen 60 

denyut  memilki akurasi 76.71% dan segmen 30 denyut memiliki akurasi 74.91%.  

Tabel 2.  Hasil kinerja pengujian JST dengan variasi fitur definisi OSA 

Definisi 

OSA (%) 

Segmen 60 denyut Segmen 90 denyut 

Spesifisitas 

(%) 

Sensitivitas 

(%) 

Akurasi 

(%) 

Spesifisitas 

(%) 

Sensivisitas 

(%) 

Akurasi 

(%) 

5 74.04 78.75 76.25 72.06 83.55 78.56 

25 71.21 81.06 75.85 77.14 76.93 77.04 

50 69.09 83.39 75.86 69.27 79.54 74.13 

75 72.60 79.91 76.07 71.16 82.98 76.80 

95 73.80 77.68 75.65 75.08 78.50 76.72 

  

 Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa hasil kinerja JST paling baik yaitu pada variasi fitur 

definisi OSA 5%. Definisi OSA 5% pada segmen 60 denyut dan segmen 90 denyut 

merupakan fitur yang paling baik karena memiliki nilai akurasi tertinggi. Jika nilai akurasi 

tinggi maka suatu program mampu mengenali pola normal dan OSA dengan baik. Definisi 

OSA 5% pada segmen 90 denyut memiliki hasil kinerja tertinggi dibandingkan definisi OSA 

5% pada segmen 60 denyut yaitu dengan akurasi sebesar 78.56% sedangkan segmen 60 

denyut  memilki akurasi 76.25%. 

Sehingga hasil bobot akhir dari definisi OSA 5% pada segmen 60 denyut dan segmen 

90 denyut akan digunakan dalam pengujian terhadap variasi komponen frekuensi ke-2 sampai 

dengan komponen frekuensi ke-6 pada masing-masing segmen. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan hasil kinerja JST dengan variasi fitur terbaik. 
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 Pengujian komponen frekuensi ini dilakukan dengan menguji nilai fitur pada masing-

masing komponen frekuensi dalam satu segmen. Dan juga dilakukan pengujian terhadap 

kombinasi dari komponen frekuensi dalam satu segmen. Kombinasi yang dilakukan adalah 

kombinasi dua komponen frekuensi, kombinasi tiga komponen frekuensi, kombinasi empat 

komponen frekuensi dan kombinasi lima komponen frekuensi. Variasi komponen frekuensi 

ini dilakukan guna menentukan pada komponen frekuensi keberapakah keadaan OSA dan 

keadaan normal mudah untuk dibedakan. Sehingga akan didaptkan nilai hasil kinerja yang 

tinggi. 

 

Gambar 4.  Hasil kinerja pengujian JST dengan variasi fitur komponen frekuensi 

 Gambar 4. menunjukkan hasil kinerja JST dengan variasi komponen frekuensi. Pada 

gambar 4.6 dapat dilihat bahwa hasil kinerja JST paling baik yaitu pada kombinasi komponen 

frekuensi 2, 5 dan 6 pada segmen 90 denyut. Kombinasi komponen frekuensi tersebut 

merupakan fitur yang paling baik karena memiliki nilai akurasi tertinggi yaitu sebesar 

80.58%. Sedangkan pada segmen 60 denyut dengan komponen frekuensi yang sama hasil 

akurasi yang didapatkan tidak cukup tinggi yakni sebesar 73.06%. Pada segmen 60 denyut 

hasil pengujian dengan nilai akurasi tertinggi berada pada variasi komponen frekuensi 2, 3, 4 

dan 5 dengan nilai akurasi 76.71%. Namun hasil akurasi tersebut masih tidak cukup tinggi 

dibandingkan hasil akurasi pada segmen 90 denyut dengan variasi komponen frekuensi yang 

sama yaitu sebesar 77.81%. Hal ini menunjukan bahwa variasi komponen frekuensi 2, 5 dan 

6 pada segmen 90 denyut dengan besar persentase definisi OSA 5% merupakan fitur terbaik 
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dianta beberapa variasi fitur yang dilakukan dimana fitur tersebut mampu mendeteksi 

keadaan OSA dan normal dengan cukup baik.  

 

IV. KESIMPULAN 

Pada penelitian ini telah dibuat sebuah rancangan sistem untuk mendeteksi OSA yang 

diimplementasikan pada perangkat lunak MATLAB. Fitur yang digunakan dalam sistem 

deteksi ini adalah fitur interval RR yang telah di transformasikan mengunakan operasi Fast 

Fourier Transform (FFT). Klasifiksi OSA dalam rancangan sistem deteksi ini menggunakan 

algoritma JST backpropagation yang meliputi tahap maju dan mundur. Hasil terbaik dari 

rancangan sistem ini yaitu menggunakan kombinasi titik denyut 2, 5, dan 6 dengan variasi 

persentase OSA 5% pada panjang segmen 90 denyut. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil 

kinerja JST yang memiliki kinerja paling baik. Kinerja JST berupa spesifisitas, sensitifitas, 

dan akurasi berturut-turut sebesar 79.21%, 84.52% dan 81.58%. 
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