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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1.  Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan syaraf tiruan merupakan sebuah sistem komputasi yang berdasar 

pada pemodelan sistem syaraf bilogis (neurons) dengan pendekeatan yang berasal 

dari sifat-sifat komputasi bilogis (bioogical computatation), model JST membuat 

sistem omputasi yang dapat mencontoh cara kerja jaringan syaraf biologi. Jaringan 

syaraf tiruan sistem yang memproses informasi yang mempunyai karakter mirip 

dengan jaringan syaraf lainnya seperti jaringan syaraf biologi, jaringan syaraf tiruan 

sistem komputasi dengan dasar ata pemodelan sistem syaraf biologis (neurons) 

dengan pendekatan sifat-sifat dari komputasi yang biologi (biological 

computation), jaringan syaraf tiruan membangun model sistem yang berkomputasi 

dapat menirukan cara kerja jaringan syaraf biologi. (Siang, 2005).  

Jaringan syaraf tiruan membentuk umumnya model  pada matematika 

dimana pada jaringan syaraf biologi dengan berbagai asumsi seperti di bawah 

init: 

1. Banyak elemen sederhana (neurons) yang memproses informasi. 

2. Pada neuron-neuron dikirimkan sinyal melalui penghubung-

penghubung. 

3. Sinyal dalam menjadi kuat atau lemah dalam pengnhubung antar 

neuron yang memiliki bobot. 

4. Setia neuron mengunakan fungsi activation yang diterapkan pada 

penjumlahan masukan yang diterima, nantinya menentukan 

keluaran. Besarnya keluaran nantinya dibandingkan degan suatu 

ambang batas. Penggunaan algoritma pelatihan yang digunakan 

dapat mempengaruhi perubahan harga bobot koneksi dengan 

beragam caranya. Harapan dari kineja jaringan dalam mengenali 

pola dengan perubahan harga bobot koneksi, nantinya diharapkan 

akan meningkat dalam hal mengenali sebuah pola.  
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II.2. Multilayer Perceptron 

Multilayer Perceptron Neural Network sebuah jaringan syaraf tiruan yang 

memiliki sebuah keahlian untuk membaca atau menganalisa permsalahan yang 

rumit, seperti permasalahan pengenalan pada pola, bahasa pemrosesan, serta image 

data process. Umumnya jaringan terdiri dari beberapa buah neuron sebagai lapisan 

masukan, satu ataupun banyak lapisan yang sembunti, dan lapisan luar. Arsitektur 

Multilayer Perceptron Neural Netwok ditunjukan di Gambar 1 dimana x yang 

merupakan masukan, y merupakan luaran, w yaitu bobot, seluruh elemen terhubung 

dengan simpul σ . 

 

Gambar. 2.1 Arsitektur Multilayer Perceptron 

Backpropagation merupakan salah satu algoritma yang dapat menerapkan 

multilayer perceptron dengan menggunakan prinsip supervise learning.  

Backpropgation (arah lapisan masukan) terjadi sesudah saat jaringan yang 

menghasilkan output mempunyai error. Pada fase ini seluruh bobot sinaptik yang 

tidak memiliki aktivasi nol pada jaringan yang akan diatur untuk nantinya dapat 

membuat error lebih kecil (error correction rule). Pada pelatihan jaringan, 

pasangan fase propagasi ke arah depan dan balik dilakukan secara berulang untuk 

satu set data latihan, lalu diulang untuk sejumlah epoch(satu sesi lewatan untuk 

seluruh data latih pada proses pelatihan jaringan) sampai error mencapai batas 

minimal atau nol. Sistem pembelajaran adalah proses tabungan pengetahuan pada 

jaringan syaraf tiruan yang bersifat berlanjut atau kontiunitas sampai saat 

digunakan, pengetahuan itu akan dieksploitasikan dengan maksimal untuk 

mengenal suatu objek. 
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II.3.  Algoritma Backpropagation 

Algoritma backpropagation adalah algoritma yang memilii banyak lapisan 

dengan pelatihan yang terbimbing. Nilai bobot dalam arah mundur (backward) 

dengan menggunakan error output. Tahap perambatan maju (forward pagation) 

perlu dilakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan error. 

Sifat yang dimiliki backpropagation adalah kontinu dengan syarat fungsi 

aktivasi, differensial yang mudah, dan fungsi yang tidak turun. Ada 3 syarat dalam 

mengaktifkan fungsi aktivasi, yaitu logsig, tansig, dan purelin. 

Backpropagation melakukan inisialisasi data dengan metode pengenalan 

yang selanjutnya akan diolah oleh backpropagation itu sendiri. Untuk data yang 

dapat dikenal ditampilkan dalam bentuk vektor. Data yang ditargetkan juga 

mempunyai bentuk vektor dari masing-masing data. Suatu peta karakter yang 

menunjukan lokasi dari vektor masukan merupakan target atau keluaran acuan yang 

akan dicapai. 

Pada tahap metode pelatihan proses yang dilakukan latihan mengenali data 

dan menyimpan informasi yang ada dalam bobot-bobot (Kusumadewi, 2003). 

Ada 3 tahap dalam pelatihan backpropagation, tahapan maju(feed forward), 

tahapan mundur(backpropagation of error), dan update bobot dan bias. Pada feed 

forward dilakukan perhitungan maju dari lapisan input sampai ke lapisan output. 

Pada tahapan backpropagation of error, seluruh unit output menangkap pola yang 

ditarget berhubungan dengan lapisan input untuk dihitung error. Error yang didapat 

akan di backpropagation. Tahapan selanjutnya update bobot dan bias dilakukan 

supaya menurunkan kesalahan yang terjadi. Ketiga tahapan ini dilakukan secara 

terus-menerus sampai kondisi yang diinginkan dicapai (Kusumadewi, 2004). 

Backpropagation adalah metode pemmbelajaran lanjut yang dibesarkan atau 

dikembangkan pada perceptron rules (Fausett, 1994). Algoritma backpropagation 

sebenarnya terdiri dari berbagai tahapan, diantaranya: 

a. Bobot terinisialisasi (ditentukan dengan bilangan kecil secara acak, 

antara 0 sampai 1). 
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b. Pada saat kondisi berhentu tidak terealisasikan, dilakukan langkah 4 

sampai 10. 

c. Setiap pasangan pelatihan vektor, lakukan langkah 4 hingga 8. 

Feedforwad 

d. Seluruh neuron dilapisan masukan(Xi, i=1, 2,...n) menangkap sintal 

masukan Xi dan mentransmisikan sinyal tersebut ke seluruh neuron pada 

lapisan selanjutnya (dalam kasus ini adalah lapisal tersembunyi). 

e. Pada seluruh neuron dilapisan tersembunyi (Zj, j=1, 2, …,p), jumlahkan 

bobotnya dengan sinyal masukannya masing-masing:  

𝑍𝑖𝑛𝑗
= 𝑣𝑜𝑗 +  ∑ 𝑥𝑖𝑣𝑗

𝑛
𝑖=1  (1) 

Gunakan fungsi aktivasi guna menghitung nilai sinyal keluaran 

𝑍𝑗 =  𝑓(𝑍𝑖𝑛,)  (2) 

Lalu mengirim sinyal ke seluruh neuron dilapisan berikutnya (dalam 

kasus ini adalah lapisan keluaran)  

f. Pada setiap neuron dilapisan keluaran (Yk, k=1,2,…,m), dihitung 

bobotnya menggunakan sinyal masukannya tersendiri 

𝑌𝑖𝑛𝑘= 𝑤0𝑗+ ∑ 𝑍𝑗𝑤𝑘
𝑝
𝑖=1

   (3) 

Menggunakan fungsi aktivasi guna menghitung nilai sinyal keluaran 

𝑌𝑘 =  𝑓(𝑦𝑖𝑛𝑘
)   (4) 

Backpropagation of error 

g. Seluruh neuron pada lapis keluaran (Yk, k=1,2,…,m) menangkap sebuah 

pola incaran yang terhubung ke pola masukan pelatihan lalu hitung error  

𝛿𝑘 = (𝑡𝑘 −  𝑦𝑘)𝑓′(𝑦𝑖𝑛𝑘
) (5) 

Hitung berapa perubahan bobotnya (digunakan untuk mengubah nilai 

𝑤𝑗𝑘)  
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∆𝑤0𝑘 =  𝛼. 𝛿𝑘  (6) 

Jumlahkan perubahan biasnya (digunakan nanti untuk mengubah nilai 

𝑤0𝑘 ) 

∆𝑤0𝑘 =  𝛼. 𝛿𝑘   (7) 

h. Pada seluruh neuron di lapisan tersembunyi (Zj, j=1,2,…,p), hitunglah 

nilai delta masukan (dari neuron pada lapisan di atasnya) 

𝛿𝑖𝑛𝑗
=  ∑ 𝛿𝑘𝑤𝑗𝑘

𝑚
𝑘=1    (8) 

Setelah itu lakukan perkalian terhadap turunan aktivasinya guna 

menghitung nilai error  

𝛿𝑗 =  𝛿𝑖𝑛𝑗
. 𝑓′(𝑧𝑖𝑛𝑗

)  (9) 

Jumlahkan kembali perubahan bobotnya (digunakan nanti untuk 

merubah nilai 𝑣𝑖𝑗) 

∆𝑣𝑖𝑗 =  𝛼. 𝛿𝑗𝑥𝑖  (10) 

Lalu jumlahkan perubahan pada bias (digunakan nanti untuk mengubah 

nilai 𝑣0𝑗) 

update bobot dan bias 

i. Pada seluruh neuron dilapisan keluaran (Yk, k=1,2,…,m), ubah nilai 

bobot dan juga bias  (j=0, 1, 2,…,p) 

𝑤𝑗𝑘(𝑏𝑎𝑟𝑢) =  𝑤𝑗𝑘(𝑙𝑎𝑚𝑎) +  ∆𝑤𝑗𝑘 (11) 

Pada seluruh neuron dilapisan tersembunyi (Zj, j=1,2,..,p), ubah nilai 

bobot berserta bias (i=0, 1,2, …,n) 

𝑣𝑖𝑗 (𝑏𝑎𝑟𝑢) =  𝑣𝑖𝑗 (𝑙𝑎𝑚𝑎) +  ∆𝑣𝑖𝑗  (12) 

j. Uji / Periksa Kondisi Berhenti  
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Seluruh proses itu diulangi secara terus-menerus hingga berhasil 

mencapai nilai error yang dibutuhkan (kondisi berhenti). 

II.4. Data Cleansing/Cleaning 

Saat data didapatkan lalu dilakukan ekstraksi, besar kemungkinan data 

menjadi sangat berantakan. Dalam data tersebut bisa jadi ada format yang berbeda 

dan informasi yang tidak lengkap. Hal tersebut membuat data yang didapatkan 

masih sangat sulit untuk diolah, hingga tidak bisa dipakai. Agar data tetap bisa 

dipakai dan diselamatkan, dilakukanlah teknik data cleaning (Hidayanti, 2020). 

Pengolahan data ini meminta untuk merapikan, memperbarui, dan membetulkan 

data. Sehingga terkadang ada data yang harus menghapus informasi (blue-pencil, 

2020).  

Data yang baik dan matang memiliki ciri-ciri yang valid, akurat, komplet, 

konsisten, dan seragam. Berikut penjelasan singkatnya: 

a. Valid 

Data yang menunjukan realita yang sesungguhnya. 

b. Akurat 

Nilai dari data tersebut adalah benar atau minimal mendekati benar. 

c. Komplet 

Data yang didapatkan mempunyai informasi yang lengkap. 

d. Konsisten 

Seluruh data yang dipakai data yang sama persis yang ada di dataset. 

e. Seragam 

Data yang dimaksud seragam memiliki satuan atau jenis yang sama. 

Keunggulan dari dilakukannya data cleaning membuat lebih efisien jika 

membutuhkan suatu data sehingga bisa langsung ditemukan data yang ingin 

dipakai. Tidak perlu lagi untuk mencari diantara banyaknya data yang belum pasti 

jika tidak dilakukan teknik data cleaning ini (Hidayanti, 2020). 

II.5. Pengolahan Gambar (Image Processing) 

Image processing atau pengolahan gambar merupakan proses pengubahan 

atau pengolahan gambar yang akan diubah menjadi gambar lain sebagai hasilnya. 
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Pengolahan gambar dilakukan agar dapat memperbaiki sebuah kesalahan data pada 

gambar pada saat akuisisi sinyal. Selain itu penigkatan kualitas pada suatu gambar 

juga berguna supaya lebih mudah dilihat oleh indera penglihatan manusia dengan 

dilakukannya manipulasi ataupun penganalisaan suatu gambar. 

a. Kompresi Gambar (Image Compression) 

Kompresi gambar dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan 

ukuran atau jumlah bit yang akan dipakai untuk merepresentasikan citra. Hal 

ini berguna jika ada suatu gambar yang berukuran sangat besar. Ukuran 

gambar yang besar mempengaruhi pada lamanya pengiriman file gambar 

tersebut. Dengan besarnya file tentunya akan membuat pengiriman gambar 

tersebut akan lebih lama, adanya kompresi gambar membuat gambar yang 

berukuran besar bisa lebih dipadatkan ukurannya menjadi lebih kecil dari 

ukuran sesungguhnya dengan harapan pengiriman gambar akan menjadi lebih 

cepat. Pemrosesan segmentasi dengan sebuah 512x512 pixel gambar 

membuat gambar lebih cepat kurang dari sedetik dalam implementasinya 

(Ronneberger, 2015). 

b. Konversi Gambar (Image Conversion) 

Konversi sebuah proses perubahan dari suatu sistem pengetahuan ke 

sistem yang lainnya. Seperti mata uang, kepemilikan, maupun suatu berkas 

yang melakukan sebuah perubahan dari bentuk atau nilai awal ke bentuk atau 

nilai yang lainnya (KBBI, 2021). 

Konversi gambar dengan format asli pada aplikasi grafis tidak 

menawarkan pilihan ekspor di software lain, dengan mempertimbangkan 

suatu kepemilikan hak cipta. 

II.6. K-Fold Cross Validation 

Salah satu jenis penggunaan cross validation yang gunanya untuk melihat dan 

menilai performance proses pada sebuah algoritma melakukan pembagian sampel 

data secara acak serta mengelompokan data tersebut sebanyak nilai K. K-fold. 

Setelah terjadi pengelompokan data tersebut kelompok satu akan dijadikan data 

latih sedangkan kelompk dua dijadikan data uji itulah K-Fold Cross Validation 

(Rohani, 2017).  
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II.7. Confussion Matrix 

Confusion matrix merupakan sebuah parameter untuk melakukan pengukuran 

dalam suatu performa pada suatu masalah klasifikasi pada machine learning 

dimana output yang dihasilkan dapat berupa dua kelas atau lebih. Confusion matrix 

terdiri dari 3 kominasi tabel berbeda dari nilai prediksi dan nilai aktual. Terdapat 4 

sebutan untuk merepresentasikan hasil proses klasifikasi pada confusion matrix 

yaitu true positive, true negative, false positive, dan false negative. Confusion 

matrix juga dapat digunakan untuk mencari akurasi, untuk mengetahui model yang 

dibangun sudah akurat dan bisa mengklasifikasikan dengan benar. Rumus dalam 

akurasi yang dipakai sebagai berikut: 

Accuracy=
𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒+𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑎𝑡𝑎
 (13) 

Dari hasil perhitungan accuracy tersebut, selanjutnya hasil yang didapatkan 

dikalikan 100 yang nantinya bentuk akurasi akan menjadi persen (Narkhede, 2018). 

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 ∗ 100%  (14) 

II.8. Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) 

Corona Virus Disease-2019 virus yang termasuk dalam kategori virus yang 

patut disalahkan karena menimbulkan penyakit ke manusia juga hewan. Jika virus 

ini terinfeksi ke dalam tubuh manusia dapat menyebabkan penyakit saluran 

prenafasan, mulai flu biasa sampai penyakit serius seperti Middle East Respitory 

Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respitory Syndrome (SARS) atau sindrom 

pernapasan akut. Corona virus ditemukan jenis baruya di manusia saat di Wuhan, 

Cina pada Desember 2019 hingga membuat kejadian tersebut menjadi kejadian luar 

biasa, lalu dinamakan dengan label nama Severe Acute Respitory Syndrome 

Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan virus ini diberi nama lain yang lebih singkat 

yaitu Corona Virus Disease-2019 (Covid-19).  

a. Gejala Virus Covid-19 

Penunjukan gejala yang umum dirasakan saat terpapar virus Covid-19 

adalah demam lebih dari 38oC, batuk, dan pernafasan yang sesak. Apabila 

orang dengan jangka waktu maksimal 14 hari sebelum menunjukan gejala 
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yang disebutkan pernah kontak erat dengan penderita Cvid-19, melakukan 

perjalanan ke negara terjangkit, maka harus dilakukan segera pemeriksaan 

Covid-19 untuk mendiagnosa orang tersebut apakah terpapar virus Covid-19 

atau tidak. (Promkes Kementrian Kesehatan RI dan Perhimpunan Dokter Paru 

Indonesia, 2020) 

b. Penularan virus Covid-19 

Penularan virus Covid-19 dapat menginfeksi banyak orang sekaligus 

meskipun hanya dari satu orang yang menjadi penderita awalnya. Virus ini 

menyebar melalui tetesan kecil yang dari hidung atau mulut (droplet) yang 

bisa keluar saat seseorang bersin, batuk, atau berbicara. Droplet dari si 

penderita yang sudah terpapar virus itu bila jatuh dan menempel benda 

sekitarnya, bagi orang yang tak sengaja memegang barang lalu memegang 

area mata, hidung, atau mulut kemungkinan orang itu akan terpapar sangat 

besar. Sama halnya bila ada seseorang yang berbicara berdekatan tanpa 

masker salah satu orang sudah terpapar virus tersebut maka lawan bicaranya 

bisa juga kemungkinan besar ikut terpapar virus itu juga. Virus ini juga daoat 

bertahan beberapa jam di suatu benda tergantungg dari jenis permukaan, 

suhu, atau kelembapan lingkungan. Pencegahan virus ini bisa dengan 

disinfektan sederhanasehingga mengurangi kemungkinan untuk menginfeksi 

orang lain. Maka dari itu anjuran untuk berperilaku hidup sehat seperti 3M 

Menjaga kebersiha, Mencuci tangan, dan Memakai masker sangat dianjurkan 

untuk mengurangi mata rantai dari virus Covid-19 ini. (Promkes Kementrian 

Kesehatan RI dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020) 

c. Pemeriksaan virus Covid-19 

1. Pemeriksaan PCR dan Rapid Test 

Pemeriksaan untuk mengetahui status seseorang terinfeksi virus 

Covid-19 bisa menggunakan swab test. metode swab yang paling 

dianjurkan saat ini yaitu PCR. Swab merupakan sebuah cara memperoleh 

sample atau bahan pemeriksaan. Swab dilaksanakan di lubang hidung 

dan tenggorokan. Pengambilan sample ini dilaksanakan dengan 

mengusap rongga dalam hidung dan mulut hingga tenggorokan dengan 
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menggunakan alat panjang dengan ujung kapas untuk mengambil sample 

cairan hidung dan tenggorokan.  

Polymerase Chain Reaction atau disingkat dengan PCR sebuah 

cara pemeriksaan awal virus Covid-19 dengan mendeteksi di rongga 

hidung dan tenggorokan apakah ada DNA virus ini. Pemeriksaan ini akan 

menunjukan hasil atau keluaran yang menunjukan seseorang positif atau 

negatif dari virus Covid-19.  

Dibandingkan dengan rapid test antibodi, pemeriksaan PCR lebih 

akurat. Metode ini juga yang direkomendasi World Health Organitazion 

untuk mendeteksi  virus Covid-19. Tingkat akurasi yang tinggi dari PCR 

juga diikuti segala proses dan harga alat yang lebih mahal. Selain itu, 

dalam hal kecepatan dalam mendapatkan hasil juga PCR lebih lama 

dibanding dengan Rapid Test. Perbedaan PCR dan rapid tes  terdapat 

dalam tabel di bawah ini:  

Tabel 2.1: Perbedaan PCR dan Rapid Test 

Penjelasan PCR Rapid Tes 

Sampel Sampel dari rongga 

nasofaring (hidung) 

dan atau orofarings 

(tenggorokan) 

Sampel darah 

dengan ditusuk 

jari atau darah 

dari vena 

Prosedur Lebih rumit dan 

memakan waktu 

Sederhana dan 

lebih cepat 

Hasil Positif atau Negatif Reaktif atau 

non-reaktif 

(dr. V. Fridawati, 2020) 

2. Pemeriksaan Fisik Dada 

Pemeriksaan lainnya yang menjadi pendukung pemeriksaan utama 

dari swab adalah pemeriksaan fisik dada. Saat pemeriksaan secara fisik 

kepada pasien covid-19 diawali pemeriksaan secara umum dan melihat 

pada bagian pasien yang vital. Saat pemeriksaan fisik dada dilakukan 

dengan pemeriksaan fisik rontgent thorax dan status generalisasi pasien 
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Covid-19 mengarah ke infeksi saluran pernapasan tanpa adanya sebuah 

pertanda khusus. 

Dalam pemeriksaan rontgent pada pasien Covid-19 tidak 

menunjukan kelaian yang khas. Dengan pemeriksaan thorax, evaluasi 

dapat dilakukan guna mengetahui status pasien Covid-19. Beberapa 

tanda atau gejala di bawah ini biasanya ditermukan pada pasien covid-

19:  

a) Tanda distress pernapasan berat 

Pertanda distress pernapasan yang berat yang ditemukan 

pada peneumonia, pada stridor dan retraksi dinding dada.  

b) Berubahnya suara paru 

Pengetahuan atau studi tentang suara paru pada Covid-19 

sampai saat ini masih sangat bermacam-macam dan terbatas 

jumlahnya. Dalam beberapa kasus tidak menunjukan adanya 

perubahan suara paru. Namun, pada beberapa studi dilaporkan 

terdapatnya wheezing dan ronkhi basah halus pada auskultasi paru 

pasien covid-19, seperti yang dialami pada pasien pnemonia pada 

umumnya. (Baud, et al., 2020) (Isbaniah, et al., 2020) 

3. Pemeriksaan Fisik Tenggorokan 

Pemeriksaan lain selain fisik dan pemeriksaan swab, terdapat juga 

pemeriksaan fisik tenggorokan. Terdapat saat pemeriksaan tenggorokan, 

terdapat hipermis di faring yang minim. Ciri lainnya terdapat merah ruam 

yang samar dapat terlihat di beberapa kasus. Pemeriksaan secara 

menyeluruh pada pasien Covid-19 dapat dilakukan juga untuk 

mengetahui seberapa progresivitas penyakitnya. 

Ada beberapa tanda yang terjadi pada pasien covid-19 yang 

memiliki komplikasi, seperti:  

a) Siaonosis Sentral 

Ciri pada sianosis sentral bisa berwarna kebiruan pada kulit 

dan membran mukosan, serta dapat menunjukan saturasi oksigen 

di bawah 85% 
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b) Ekstremitas dingin dan kulit lembap 

Ekstrimitas pada suhu dingin dan kulit yang lembab 

merupakan salah satu tanda dari gagalnya sirkulasi.  

c) Tanda gagal jantung kanan 

Pasien dengan disertai diagnosa pneumonia berat dapat 

menyebabkan cor pulmonale, ditandainya dengan edema perifer, 

hepatomegali, dan hipoksia. (Baud, et al., 2020) 

d) Pencitraan 

Berikut ini merupakan pencitraan foto baik itu CT-Scan atau 

rontgent yang dapat dilakukan pada pasien COVID-19: 

(1) CT Scan Toraks Nonkontras: 

Pemeriksaan CT-scan  thorax non-kontras dianjurkan 

dilakukan pada pasien yang disangkakan terjangkit Covid-

19. Pada saat di CT-scan biasanya terdapat distribusi pada 

basal, periferal dan bilateral. Tanda yang ditemukan pada 

pemeriksaan CT-scan thorax non-kontras, diantaranya:  

(a) Ground glass opacification (GGO) dengan 

distribusi posterior atau perifer, terutama pada 

bagian lobus bawah. 

(b) Crazy paving appearance: GGO dengan septal 

inter/intralobular yang menebal. 

(c) Pada basal, bilateral, dan perifer terdapat 

konsolidasi.  

(d) Bronkovaskular mengalami penebalan 

(e) Bronkiektasis traksi 

Terdapat juga tanda penemuan di beberapa 

atipikal pada CT-scan thorax pasien covid-19 

diantaranya:  
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(a) Limfadenopati mediastinal 

(b) Efusi pleura 

(c) Nodul pulmonari kecil multipel 

(2) Rontgent Thorax: 

Selain metode CT-scan non-kontras, pemeriksaan 

dengan rontgent thorax juga merupakan pemeriksaan yang 

dijadikan pilihan. Walau tidak sesensitif CT-scan dan sering 

kali menunjukan gambaran normal pada awal diagnosa atau 

gejala. Distribbusi bilateral/multilobular  umum ditemukan 

pada pasien Covid-19 opasitas asimetrik sifus atau patchy 

seortu pneumonia  mengakibatkan corona virus lainnya, 

speerti MERS. (Albertus, 2020).  

Tetapi terdapat hal lain yang menjadi pertimbangan 

mengapa rontgent thorax dijadikan salah satu penunjang 

utama dibanding CT-scan non-kontras. Dari segi biaya, 

rontgent thorax jauh lebih murah dibanding dengan CT-scan. 

Penggunaan alat CT-scan juga tidak efektif dan efisien. 

Karena segala peralatan yang digunakan harus dibersihkan 

dan disterilsasi untuk pasien lainnya. Alasan lain 

digunakannya rontgent thorax karena pada umumnya rumah 

sakit tipe C atau puskesmas-puskesmas di Indonesia, hanya 

memiliki alat rontgent thorax. Pemeriksaan bisa jadi lebih 

merata dan seragam dimanapun hasilnya untuk follow up 

hasil diagnosa pasien Covid-19. (Falah, 2020) 

II.9.  Tinjauan Studi 

Tinjauan studi berupa hasil dari beberapa studi atau penelitian yang berkaitan 

dengan karya ilmiah yang dibahas, di bawah ini beberapa sumber yang terkait: 

a. Penulis: Rio Kurniawan,  

Bentuk: Jurnal / ISSN 2460-7258  

Terbitan: Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems 

https://www.alomedika.com/penyakit/kardiologi/efusi-pleura
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Judul:  Sistem Pendukung Keputusan Klinis dengan Memanfaatkan 

Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Mendeteksi Stadium Penderita Kanker 

Paru-Paru Jenis Karsinoma Bukan Sel Kecil 

Deskripsi:  Mendeteksi kanker paru-paru sedari dini dengan 

sistem pendukung keputusan bedasarkan teknologi komputerisasi yang 

dapat dimanfaatkan oleh dokter. Sistem pendukung keputusan akan 

membantu untuk menentukan perawatan medis secara spesifik. Sistem 

pendukung keputusan klinis mampu mengetahui data yang diinput dan 

menghasilkan output dengan hasil dari proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran adalah bagian dari proses dalam Jaringan Syaraf Tiruan. 

Banyak metode yang dapat digunakan di JST salah satunya 

Bakcpropagation. Backpropagation digunakan untuk menghasilkan 

keluaran hasil sistem pendukung keputusan. 

b. Penulis: Budi Soesilo 

Bentuk: Jurnal / ISSN 2502-5325 

Terbitan: The Institute for Research and Community Service, 

University of Trunojoyo, Madura 

Judul: Pemanfaatan Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Mendeteksi 

Gangguan Paru-paru Menggunakan Metode Backpropagation. 

Deskripsi: Memanfaatkan metode backpropagation untuk mendeteksi 

gangguan paru-paru dengan tingkat akurasi sebesar 99,75% dari 160 

pasien yang dianalisis. Gangguan paru-paru yang paling banyak 

diderita yaitu asma bronchial dan asbestosis yang berjumlah 13 

penderita. Jumlah pasien yang paling banyak menderita gangguan paru-

paru dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 110 pasien dan berada di 

usia kisaran 21-30 tahun. 

 


