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KATA PENGANTAR

Seminar Nasional Inovasi Teknologi dan Ilmu Komputer (SNITIK) merupakan acara tahunan yang

diadakan Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer. Acara ini merupakan bagian dari pelaksanaan

Visi Fakultas. Pada tahun ini, SNITIK membawakan tema TECHONOPRENEUR: Bisnis Start up

Digital, dimana tujuanya adalah untuk memperkenalkan teknologi kepada mahasiswa-mahasiswi

dan perkembangan di dunia bisnis saat ini. Salah satu contoh techonopreneur yang saat ini sangat

berkembang adalah techonopreneur di bidang informasi teknologi. Tanpa disadari informasi

teknologi sudah mengubah sudah pola kehidupan klayak banyak misalnya dalam hal memesan tiket

pesawat, pengecekan kesehatan, Dompet digital, pemesanan makanan, pengiriman barang dan

sebagainya. Kebutuhan manusia tidak hanya dicover oleh informasi teknologi, tetapi kebutuhan

manusia membutuhkan perkembangan teknologi yang lain, seperti teknologi pangan, industri, kimia

dan sebagainya. Oleh karena perkembangan zaman dan kebutuhan manusia yang semakin tinggi,

maka diharapkan SNITIK 2019 membuka wawasan dan mendorong peserta untuk terlibat berperan

serta menjadi seorang Technoprenuer.
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Perancangan Sistem Deteksi Denyut Nadi Untuk Klasifikasi 

Aritmia Berbasis Android 

Muhammad Yasir, Evta Indra, Syahrian Peralla Munte, Atikah Dwi Rizky, 

Delima Sitanggang 

1Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer, Universitas 

Prima Indonesia 

evtaindra@unprimdn.ac.id 

Abstract. Teknologi yang berhubungan dengan variabilitas detak jantung atau Heart Rate 

Valiability (HRV) sedang berkembang pesat. Terutama pengaplikasiannya terhadap sistem 

berbasis android. Pemantauan variabilitas HRV dapat digunakan untuk menilai perubahan 

sistem saraf otonom. HRV dapat digunakan untuk memudahkan pengujian detak jantung, 

diantaranya adalah penggunaannya terhadap elektrokardiogram (EKG) sebagai salah satu cara 

yang efektif dan mudah digunakan untuk analisis serta klasifikasi arrhythmia. Sebagian besar 

penggunaan elektrokardiogram (EKG) device berbasis sistem portable memiliki kelemahan 
baik kemampuan pemrosesan sinyal lokal yang kurang baik atau sangat bergantung pada 

pemrosesan sinyal dari remote server. Penerapan algoritma deteksi QRS secara real-time dapat 

mengatasi permasalahan tersebut. Dimana detak jantung beat-to-beat (HR) dapat ditampilkan 

di layar LCD perangkat smartphone / tablet Android melalui tautan nirkabel Bluetooth. 

Selanjutnya dari hasil pemrosesan sinyal EKG dengan algoritma deteksi QRS real-time akan 

menampilkan peak dominan yang dapat dijadikan data untuk mendeteksi adanya kelainan 
detak jantung (arrhythmia). 

Pengantar 

Jantung merupakan organ utama dalam tubuh  manusia yang berfungsi untuk memompa darah melalui 
pembuluh darah ke seluruh tubuh [1]. Sebagai sistem utama peredaran darah tentunya terdapat 

masalah (gangguan) yang ditimbulkan apabila pola makan dan pola hidup yang tidak sehat yang 

menyebabkan detak jantung menjadi tidak stabil. Aritmia adalah sebutan untuk gangguan detak 
jantung atau irama jantung dimana jantung  dapat berdetak lebih cepat dari detak jantung normal 

ataupun lebih lambat dari kondisi normal [2]. Aritmia timbul bilamana penghantaran listrik pada 

jantung yang mengontrol detak jantung mengalami gangguan, ini dapat terjadi bila sel saraf khusus 
yang ada pada jantung yang bertugas menghantarkan listrik tersebut tidak bekerja dengan baik. 

Aritmia juga dapat terjadi apabila bagian lain dari jantung menghantarkan sinyal listrik yang 

abnormal. Kondisi normal detak jantung adalah 60 – 100 BPM [3].  Jantung yang berdetak lebih cepat 
dalam jangka waktu yang lama maka dapat menimbulkan gagal jantung kongestif yang akan sangat 

berbahaya. Sebaliknya jantung yang berdetak lebih lambat dari kondisi normal akan mengganggu 

aliran darah sampai ke otak sehingga penderitanya sewaktu-waktu pingsan secara mendadak [4]. Hal 
ini menjadi masalah yang serius dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 
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Pengukuran variabilitas denyut jantung atau Heart Rate Valiability (HRV) dapat dilakukan dengan 

tujuan untuk menilai kinerja aktifitas jantung. Variabilitas denyut jantung adalah variasi atau fluktuasi 
yang terjadi pada interval detak jantung serta antara kecepatan denyut jantung. Variabilitas denyut 

jantung digunakan sebagai bantuan umtuk mengevaluasi perubahan otonom pada jantung [5]. 

Pengukuran denyut jantung tersebut dapat dilakukan untuk mendeteksi artimia, yaitu dengan 
pembacaan sinyal elektrokardiogram untuk klasifikasi aritmia berdasarkan jenis gelombang yang 

diperoleh. Elektrokardiogram atau electrocardiography merupakan suatu alat yang dapat merekam 

sinyal biologi yang terbentuk sebagai hasil dari aktivitas listrik jantung [6]. Pemeriksaan sinyal 
elektrokardiogram merupakan pemeriksaan standar untuk mengukur aktivitas elektrik otot jantung 

yang berlangsung secara cepat. Hal tersebut yang menyebabkan pemeriksaan sinyal elektrokardiogram 

menjadi cara yang sangat efektif untuk menilai kondisi jantung seseorang. Pada dasarnya 
elektrokardiogram  terdiri dari banyak gelombang, yang tiap gelombangnya mewakili satu denyut 

jantung (satu kali aktifitas listrik jantung). Jenis-jenis gelombang tersbut mewakili tiap gabungan 

segmen yang terbentuk. Dalam satu gelombang elektrokardiogram terdiri dari beberapa titik 
gelombang ada yang disebut interval dan segmen. Titik terdiri dari titik P, Q, R, S, T, dan U (kadang 

sebagian referensi tidak menampilkan titik U) sedangkan interval terdiri dari PR interval, QRS interval 

dan QT interval dan Segmen terdiri dari PR segmen, dan ST segmen [7].  
Penelitian terkait interval QRS [8], menyatakan bahwa interval QRS adalah struktur 

elektrokardiogram yang berhubungan dengan depolarisasi ventrikel. Beberapa pengembangan yang 

dilakukan untuk memonitoring aktivitas jantung secara real-time adalah dengan memanfaatkan 
portable device berupa smartphone untuk menampilkan hasil deteksi gelombang elektrokardiogram [9, 

10]. Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu aplikasi berbasis android yang dapat digunakan 

untuk merekam sinyal elektrokardiogram dengan algoritma deteksi QRS real-time.  

Metode 

Tahapan pertama untuk mendapatkan inputan sinyal elektrokardiogram adalah dengan menggunakan 

device BITalino. BITalino merupakan single board komputer yang dilengkapi dengan perangkat keras 
secara open source yang dirancang untuk pendidikan, pengembangan prototipe, dan penelitian 

biomedis. BITalino telah dirancang agar sesuai untuk akuisisi sinyal fisiologis. Dengan menggunakan 

BITalino yang ditujukan untuk mendapatkan data perekaman sinyal denyut nadi dari subjek. 
Mekanisme penggunaan device tersebut pada penelitian ini adalah dengan menyambungkan BITalino 

dan elektroda yang telah tersedia sebagai media untuk mendapatkan sinyal elektrokardiogram. Untuk 

memperoleh rekaman sinyal elektrokardiogram, elektroda-elektroda dipasang di bagian kulit pada 
tempat-tempat tertentu. Lokasi penempatan elektroda sangat penting diperhatikan, karena penempatan 

yang salah akan menghasilkan pencacatan yang berbeda.  

Model sadapan yang digunakan pada penelitian ini adalah sadapan bipolar. Sadapan ini dinamakan 
bipolar karena merekam perbedaan potensial dari 2 elektroda. Sadapan-sadapan bipolar dihasilkan dari 

gaya-gaya listrik yang diteruskan dari jantung melalui empat kabel elektrode yang diletakkan di kedua 

tangan dan kaki. Sadapan bipolar dibagi menjadi sadapan I, II dan III. Model sadapan bipolar ini dapat 
dilihat pada Gambar 1.  

Gambar 1. Model Sadapan Bipolar 

Sadapan I dihasilkan dari perbedaan potensial listrik antara 
RF yang dibuat bermuatan (-) dan LF yang dibuat bermuatan 

(+) sehingga arah listrik jantung bergerak ke sudut 0o 

(sudutnya ke arah lateral kiri). Dengan demikian bagian 
lateral jantung dapat dilihat oleh sadapan I. Sadapan II 

dihasilkan dari perbedaan antara RF yang dibuat bermuatan 

(-) dan LF yang dibuat bermuatan (+) sehingga arah listrik 
bergerak sebesar +60o (sudutnya ke arah  inferior). Dengan 

demikian, bagian inferior jantung dapat dilihat dari sadapan 

II. Sadapan III dihasilkan dari perbedaan antara LF yang 
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dibuat  bermuatan (-) dan RF yang bermuatan (+) sehingga 

listrik bergerak sebesar sudut +120o (sudutnya ke arah 
inferior). Dengan demikian, bagian inferior jantung dapat 

dilihat oleh sadapan III. 

Pada penelitian elektroda yang digunakan oleh subjek sebanyak 3 buah. Elektroda (+) dilektakkan 
di telapak tangan sebelah kiri, elektroda (-) diletakan di telapak tangan sebelah kanan dan untuk 

referensi/ground diletakan di bagian telapak tangan kanan bagian tulang ibu jari. Ketiga elektroda 

dihubungkan ke BITalino melalui kabel. Untuk menguji proses perekaman sinyal elektrokardiogram 
dari device BITalino sebelum dihubungkan ke aplikasi yang akan dirancang maka dapat menggunakan 

software OpenSignal. Hasil dari mekanisme alat perekaman sinyal elektrokardiogram yang digunakan 

subjek pada penelitian ini terlihat pada Gambar 2.  
 

 
Gambar 2. Rangkain Device BITalino dan Elektroda 

 

Sebagai cara untuk mendapatkan model pemrosesan sinyal untuk mendeteksi adanya kelainan 
jantung atau tidak adalah dengan menggunkana algorima Pan-Tompkins. Algoritma tersebut 

merupakan suatu metode untuk mendeteksi kompleks QRS secara real time yang dikembangkan oleh 

Jiapu Pan dan Willis J. Tompkins. Gelombang QRS adalah bentuk gelombang yang muncul pada 
kebanyakan sinyal elektrokardiogram. Ada banyak teknik untuk mendeteksi gelombang QRS pada 

elektrokardiogram. Keakuratan dari pendeteksian puncak R adalah persyaratan untuk fungsi analisa 

elektrokardiogram yang tepat.  
Pada pengenalan parameter elektrokardiogram berdasarkan kepada titik tetap yang dapat 

diindentifikasi pada setiap siklus gelombang. Puncak sinyal R cocok untuk digunakan sebagai titik 

referensi, karena mempunyai amplituda yang terbesar dan bentuk gelombang yang paling tajam. 
Waktu dan ukuran amplituda dapat diketahui ketika puncak dari setiap gelombang R terdeteksi pada 

setiap siklus gelombang. Teknik Real-Time QRS Detection meliputi bandpass filtering, differensiasi, 

pengukuran daya rata-rata dan thresholding. Secara garis besar skema algoritma Pan-Tompkins dapat 
dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Skema Algoritma Pan-Tompkins 

Perancangan 

Perancangan aplikasi elektrokardiogram (EKG) monitoring dengan menggunakan android ini 
bertujuan untuk mempermudah pengguna untuk melihat sinyal detak jantung tanpa perlu membuka 

laptop atau PC. Pengguna hanya perlu membuka smartphone android dan menghubungkanya ke 

BITalino melalui bluetooth. Aplikasi EKG monitoring dapat menampilkan sinyal detak jantung setelah 
pengguna meletakkan perangkat elektroda dan dihubungkan ke BITalino melalui port kabel yang telah 

tersedia di BITalino.  

Mekanisme awal dari pengambilan data berupa sinyal detak jantung dari user adalah dengan 
menggunakan device yang telah disediakan. Selanjutnya EKG sensor yang terdapat pada elektroda 

akan merekam data sinyal detak jantung dari user dan mengirimkan ke data logger yang terdapat di 

BITalino. Tahapan selanjutnya adalah proses transfer data dari BITalino ke aplikasi yang telah 
dirancang. Proses transfer data akan menggunakan media Bluetooth. Sebelum data ditampilkan maka 

sinyal akan diproses terlebih dahulu dengan smart classifier algoritma untuk mendapatkan hasil dari 

peak QRS dan deteksi aritmia. Selanjutnya data akan terhubung internet guna untuk melakukan proses 
perekaman sinyal secara real time dan untuk menguhubungkan API dari android yang ditampung 

dalam sebuah controller. Selanjutnya hasil dari denyut nadi akan ditampilkan pada layar smartphone 

android user. Secara umum diagram blok dari aplikasi dapat dilihat pada Gambar 4. 
 

 
Gambar 4. Diagram Blok Skema Aplikasi EKG Monitor Dengan Menggunakan Android 

Keterangan gambar: 

EKG Sensor  : Media untuk menerima sinyal listrik yang dihasilkan oleh aktivitas otot jantung. 
Data Logger : Perangkat yang digunakan untuk menyimpan data perekaman detak jantung. 

Bluetooth Sender : Perangkat bluetooth yang berfungsi mengirimkan data. 

Bluetooth Receiver : Perangkat bluetooth yang berfungsi menerima data dari bluetooth sender.  
Smart Classifier  : Algoritma yang sudah tertanam pada alat dan digunakan untuk melakukan proses  

  klasifikasi data masukan. 
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Internet   : Jaringan yang digunakan untuk mengubungkan sistem agar proses secara real- 

  time tetap berjalan. 
API  : Sekumpulan perintah, fungsi, dan protokol yang digunakan untuk mengubungkan  

  media android dengan BITAlino 

Controller  : Media untuk kendali data yang diterima dari internet. 
 

Setelah alur mekanisme kerja dari aplikasi dan alat selesai maka tahapan selanjutnya dari proses 

perancangan adalah desain interface dari aplikasi monitoring EKG. Desain pertama adalah desain 
aplikasi EKG monitor yang dibuat pada perangkat lunak Android Studio Versi 2.3. desain pertama 

adalah untuk latar belakang Aplikasi EKG monitor seperti yang terlihat pada gambar 5 (a). 

Selanjutnya Gambar 5 (b) menampilkan desain dari Display Wiveform yang berfungsi sebagai tempat 
dimana sinyal detak jantung nantinya akan di tampilkan.   
 

 
(a) (b)    

Gambar 5. Background Aplikasi EKG Monitor (a) dan Tampilan Display Wiveform (b) 

 
Desain selanjutnya adalah desain untuk display user yang berfungsi sebagai tempat untuk informasi 

dari user akan ditampilkan. Display user akan memberi tahu jika aplikasi EKG monitor sudah 

terhubung dengan BITalino ataupun belum terhubung. Jika aplikasi belum terhubung dengan device 
maka pada tampilan display user akan tertulis “The device is not connected” dan jika aplikasi EKG 

monitor sudah terhubung dengan BITalino maka pada tampilan display user akan tertulis “The device 

is connected” dan display user akan menampilkan alamat bluetooth device seperti Gambar 6. 
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Gambar 6. Tampilan Display User 

 

Desain mode landscape dibuat untuk memperbesar tampilan detak jantung , ketika android di 
miringkan atau dalam keadaan horizontal maka aplikasi EKG monitor akan otomatis berubah seperti 

yang ada di Gambar 7. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengguna untuk melihat tampilan 

dari hasil sinyal EKG yang dihasilkan. Pada bagian testing aplikasi jika aplikasi EKG Monitor sudah 
terhubung dengan BITalino dan peletakan alat elektroda sudah tepat maka HR (Heart Reat) dan RR 

Interval akan otomatis muncul dan sinyal detak jantung akan berjalan. Selanjutnya user hanya akan 

menunggu proses perekaman sinyal detak jantung selesai. Agar hasil yang diperoleh lebih maksimal 
maka user harus tenang dan menimalkan gerakan-gerakan yang tidak perlu. 

 

 
Gambar 7. Desain Mode Landscape 

 

Tahapan desain selanjutnya adalah desain untuk menu utama dari aplikasi yang dirancang. Desain ini 
bertujuan untuk memudahkan user untuk menggunakan aplikasi EKG monitor. Pada desain menu 

utama, menu yang ditawarkan adalah untuk menu add device (bluetooth) yang digunakan untuk 

mengkoneksikan aplikasi dengan device BITalino. Selajutnya adalah menu untuk pengaturan, menu 
untuk menampilkan hasil perekaman sinyal EKG dan menu untuk keluar dari aplikasi. Desain dari 

menu utama dapat dilihat pada Gambar 8.  
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Gambar 8. Desain Menu Utama Aplikasi EKG Monitor 

 

Hasil dan Pembahasan 
Hasil progress yang telah dirancang pada software Android Studio sudah terinstall pada platform 

android dapat di lihat di Gambar 9. Selanjtunya ketika pengguna membuka aplikasi EKG monitor, 

maka bluetooth pada platform android akan secara otomatis dalam keadan on dan akan mecari nama 
bluetooth device yang sebelumnya telah di input di dalam script code. Jika nama bluetooth tersedia , 

maka media device dengan android platform akan tersambung secara otomatis seperti pada Gambar 10 

(a). Setelah bluetooth tersambung dan device sudah siap untuk digunakan proses untuk perekaman 
sinyal detak jantung akan dilakukan. Dan hasilnya akan di tampilkan pada bagian waveform. Apabila 

bluetooth yang di inginkan tidak tersedia atau tidak terdeteksi , maka aplikasi akan mengakhiri 

pencariannya yang ditandai dengan pesan “Search end, did not find the device” seperti pada Gambar 
10 (b). Untuk mengatasi hal tersebut pengguna dapat mencarinya kembali dengan cara membuka 

kembali menu lalu pilih menu “Connect the Bluetooth device” setelah itu bluetooth akan memulai 

pencarian kembali seperti yang ada pada gambar 10 (c). Hasil perekaman sinyal EKG yang diperoleh 
terlihat pada Gambar 11 dengan hasil 63 / 0.94 s.  

 
Gambar 9. Icon Dan Tampilan Awal dari Aplikasi EKG Monitor  
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(a)  (b)                                                   (c) 

Gambar 10. Bluetooth On Secara Otomatis (a), Device tidak terdeteksi (b), Pencarian Kembali (c) 

 

 
Gambar 11. Tampilan Rekaman Detak Jantung Dari User Pada Android 

Kesimpulan 
Perancangan aplikasi denyut nadi dengan menggunakan android telah berhasil dilakukan. Dari 

penelitian yang telah dilakukan diperloeh nilai pengukuran denyut nadi (detak jantung) dari subjek 

dengan nilai 63 beat / 0.94 second. Hasil tersebut sudah memnuhi standar keadaan jumlah detak 
jantung dalam keadaan normal yaitu 60-100 bpm. Hasil yang diharapkan seharusnya akan 

menampilkan garis persimpangan dari sinyal titik-titik detak jantung  untuk menunjukkan posisi QRS. 

Tetapi hasil yang diperoleh belum mampu menunjukkan posisi tersebut. Hal ini dikarenakan pada 
tahap pemrosesan sinyal masih belum maksimal karena banyaknya noise. Untuk penelitian lebih lanjut 

masih diperlukan algoritma tambahan untuk mengurangi dampak dari noise agar hasil yang diperoleh 

lebih maksimal. 
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