
24 
 

Fredy Aryo Saputro, 2021 

DETEKSI PENYAKIT COVID-19 PADA CITRA RONTGENT THORAX DENGAN 

BACKPROPAGATION 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer, S1 Informatika 

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab pembahasan tentang sistem yang akan dijelaskan disini dengan 

secara terperinci dan detil. Segala tahapan-tahapan dan proses yang dilakukan akan 

dituliskan dan dituangkan dalam bab ini. 

IV.1. Data 

Data foto yang didapatkan dari rumah sakit secara keseluruhan berjumlah 271 

data rontgent. Dimana tidak seluruh data rontgent tersebut adalah bagian thorax 

atau paru-paru. Ada beberapa foto rontgent bagian tubuh lain yang juga didapatkan. 

Data ini didapatkan untuk variabel atau kelas data untuk data rontgent yang sehat 

atau normal. Karena di rumah sakit tempat melakukan penelitian untuk komputer 

pasien berpenyakit covid-19 dibedakan. Karena alasan kesehatan dan sterilisasi alat 

maka komputer yang digunakan dipisahkan. Dari 271 data tersebut terpilih 

sebanyak 60 data foto rontgent thorax. 

Untuk dapat mencapai hasil yang bisa digunakan nantinya diperlukan proses 

yang dilakukan. Proses tersebut membutuhkan data yang akan diproses untuk 

mendapatkan hasil nantinya. Pada penelitian ini bentuk data yang digunakan yaitu 

hanya data foto rontgent thorax yang disiapkan sebanyak 120 data dengan rincian 

60 data foto rontgent thorax berpenyakit yang dalam penelitian ini ditulis dengan 

kategori Covid-19 dan 60 data foto rontgent thorax yang sehat atau dalam hal ini 

disebut dalam kategori normal. Untuk data yang berpenyakit keseluruhannya di 

dapat dari IGD rumah sakit dengan pasien yang sudah memiliki gejala Covid-19 

dan dilakukan pemeriksaan rontgent thorax. Data yang didapatkan semuanya 

memiliki format data .dcm maka dari itu tidak bisa dibaca dengan aplikasi pembaca 

gambar bawaan pada microsoft windows 10. Diperlukan lagi aplikasi lain untuk 

dapat melihat bentuk gambar foto rontgent thorax ini. Berikut beberapa contoh data 

yang akan digunakan: 
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normal      covid-19 

Gambar 4.1 Contoh Persiapan Data 

IV.2.  Praproses 

Praproses disini merupakan bagian dari sebuah persiapan pemrosesan data 

sebelum data diproses atau diteliti. Dalam tahapan praproses ini dilakukan 5 

tahapan untuk nantinya data foto rontgent thorax bisa diproses. 5 tahapannya antara 

lain: cleaning data, input data, mengubah format gambar dari .dcm ke .jpg, 

menyamakan ukuran gambar, dan menentukan label gambar. 

a. Cleaning Data 

Cleaning data dilakukan di tahap awal guna mencari data yang valid, 

akurat, komplet, konsisten, dan seragam. Cleaning data adalah sebuah 

tahapan yang dilakukan penulis dalam memilah dan memilih data mana yang 

akan dipakai. Dari beberapa jumlah total data yang berpenyakit Covid-19 

totalnya ada 67 data namun karena ada beberapa foto atau gambar yang tidak 

sesuai standar seperti misalnya miring atau terpotong. Maka dari itu sangat 

diperlukan pemilihan  atau penyortiran data secara manual untuk data yang 

akan segera dipakai. Supaya data- data yang dipakai bisa seragam dan 

memiliki standar yang sama. Dari total jumlah 67 data digunakan 60 data dari 

masing- masing kategori penyakit Covid-19 dan kategori normal  atau sehat 

tidak berpenyakit sehingga jumlah data yang digunakan adalah berjumlah 120 

data foto rontgent thorax. 

b. Input Data 

Setelah dilakukannya tahapan cleaning data  dan data yang akan  segera 

dipakai sudah sesuai standar, serta tidak ada data foto yang rusak, 
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terpotong/crop, atau miring maka dari itu dilakukan input data ke dalam 

sistem praproses. Input data dilakukan secara langsung keseluruhan yakni 

sebanyak 120 data yang di masukan. Data yang di masukan merupakan masih 

data dari rumah sakit yang masih mentah atau belum diolah sama sekali dan 

masih berformat .dcm atau MicroDicom dimana format  inilah yang memang 

menjadi standar format yang dipakai untuk foto rontgent. 

c. Pembagian Data 

Setelah memasukan seluruh data yang ada, selanjutnya data diolah 

pertama kali dengan dilakukannya pembagian data. Pembagian data yang 

dipilih atau digunakan adalah K-Fold Cross Validation. Dari hasil pembagian 

data dengan K-Fold Cross Validation ternyata didapat 105 data latih dan 15 

data uji yang dipilih secara acak. Berikut adalah beberapa data foto yang 

dijadikan data uji:  

 

Gambar 4.2.1 Daftar Data Uji 

d. Pengolahan Foto 

Setelah dilakukan tahapan pembagian data, selanjutnya dilakukan 

pengolahan pada foto rontgent thorax yang datanya sudah dibagi antara data 

latih dan data uji. Ada 2 jenis pengolahan yang akan digunakan Pertama 

mengubah format gambar, kedua menyamakan ukuran gambar, 

penjelasannya sebagai berikut: 

(1) Mengubah Format Gambar 

Setelah seluruh data sudah di masukan tahapan selanjutnya data 

tersebut akan mulai dilakukan praproses yang selanjutnya. Praproses 

yang selanjutnya yaitu mengubah format yang pada saat penginputan 

memiliki format .dcm lalu dijadikan atau diubah formatnya menjadi 

.jpg supaya bisa lebih umum dan mudah digunakan serta bisa terbaca 
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dalam sistem yang nantinya untuk menganalisa gambar tersebut. Tidak 

hanya mengubah format pada tahap ini juga dilakukan proses 

pemotongan atau cropping dan dan ekstraksi fitur. Cropping digunakan 

untuk melindungi data pasien seperti nama, tempat tanggal lahir, usia, 

dll. Karena hal tersebut merupakan hal yang sangat rahasia. Letak dari 

semua informasi pribadi pasien berada pada setiap foto memiliki 

informasi pasien di pojok kanan atas. Itu merupakan hal yang harus dan 

wajib tetap dirahasiakan dan jangan sampai data pasien tersebar, 

kecuali sudah ada persetujuan atau izin untuk penelitian. Karena 

nantinya akan melanggar kode etik dunia kesehatan dimana setiap 

diagnosa dan penyakit pasien merupakan hal yang bersifat sangat 

rahasia. Berikut contoh pemotongan atau cropping yang dilakukan 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2.2 Contoh Foto Awal 

Ini awalnya data foto rontgent thorax berformat .dcm yang masih 

bersifat lengkap dengan informasi pasien dan data yang didapatkan dari 

rumah sakit secara langsung. 

 

Gambar 4.2.3 Foto Rontgent Sudah Dipotong dan Dipasangi Fitur 

Sedangkan gambar 4.2.3 merupakan data foto rontgent thorax 

yang sudah di terapkan fitur cropping dan dilakukan ekstraksi fitur guna 

untuk menaikan kontras gambar atau foto rontgent thorax dan 

menyembunyikan informasi penting dari pasien. 

(2) Menyamakan Ukuran Gambar 
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Dalam menyamakan ukuran gambar. Bisa dilakukan dengan 

menyamakan ukuran berkas atau file foto, atau bisa juga dengan 

dimensi gambar. Dalam tahapan kali ini penulis melakukan penyamaan 

ukuran  foto rontgent thorax dengan menyamakannya lewat dimensi 

gambar. Dari yang awalnya dimensi foto tersebut sangat beragam 

dalam file .dcm menjadi seragam atau sejenis dimensinya diubah 

seluruh data fotonya menjadi 512p x 512p. Digunakannya 512p karena 

supaya gambar yang dipakai tidak terlalu buram dan pecah. Sehingga 

foto rontgent thorax masih bisa dapat dilihat dengan jelas dari bentuk 

dan kontras dari paru-paru yang terdapat dalam foto rontgent thorax. 

 

Gambar 4.2.4 Foto Rontgent thorax dengan dimensi penuh 

Pada gambar 4.2.4 difoto tersebut ukuran dari dimensi dari foto 

.dcm tersebut pada saat dilakukan screeshot foto tersebut setidaknya 

berukuran 2800p x 2234p dimana pixel tersebut sangatlah besar dan file 

fotonya tersebut juga besar. Untuk pemrosesan gambar atau foto yang 

nantinya pasti akan sangat berat dan memakan waktu yang sangat lama 

jika tetap menggunakan ukuran dimensi gambar asli.  

 

Gambar 4.2.5 Gambar yang sudah dipotong dimensinya 
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Pada gambar 4.2.5 ditunjukan dimensinya berukuran 512p x 

512p. Ukuran foto ini atau gambar inilah yang nantinya akan digunakan 

untuk dilakukan pemrosesan pada seluruh data foto. Dimana nantinya 

juga akan dibaca dan ditentukan labelnnya di tahap selanjutnya. 

e. Menentukan Label Gambar 

Dalam tahapan ini seluruh gambar atau foto yang sudah melewati 4 

tahap praproses. Selanjutnya akan diberi label tersendiri sesuai dengan input 

gambarnya. Dimana jika gambar tersebut gambar foto normal maka akan 

tertulis “nrml” dan jika Covid-19 akan tertulis “cvd”. 

 

Gambar 4.2.6 Pemberian Label Pada Foto 

Bisa dapat dilihat seperti gambar diatas. Dimana langsung terbaca foto 

yang masuk dalam kategori atau kelas “nrml” yang berarti normal tidak 

berpenyakit dan yang ”cvd” yang berarti berpenyakit Covid-19. Tahapan ini 

merupakan sebuah tahapan praproses terakhir yang dilakukan. Selanjutnya 

pada seluruh gambar yang sudah melewati praproses akan langsung diolah 

dan dibangun model yang nantinya akan dicari akurasinya. 

IV.3.  Membentuk Model Backpropagation 

a. Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan 

Dalam proses pembelajaran gambaran hubungan antar lapisan disebut 

dengan arsitektur jaringan. Seluruh unit sel di suatu lapisan akan dihubungkan 

secara penuh dengan sel-sel unit yang berada pada lapisan di depannya 

sehinga nantinya didapatkan bobot dan bias antara hubungan lapisan tersebut.  



30 
 

Fredy Aryo Saputro, 2021 

DETEKSI PENYAKIT COVID-19 PADA CITRA RONTGENT THORAX DENGAN 

BACKPROPAGATION 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer, S1 Informatika 

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

 

 

Gambar 4.3.1 Arsitektur Jaringan Syaraf Tiruan 

Dalam pelatihan data backpropagation, ada 3 tahapan yang dilakukan. 

Pertama yaitu propagasi maju, kedua propagasi mundur, dan perubahan 

bobot. Propagasi maju dilaksanakan agar dapat menentukan output hidden 

layer dan nilai yang didapat dari keluaran akhir, sedangkan propagasi mundur 

dilaksanakan untuk menghitung bobot dan bias yang telah digunakan 

dikoreksi, dan yang paling terakhir perubahan bobot yang berfungsi untuk 

mencapai sebuah nilai error yang dituju. 

Perancangan arsitektur yang terbaik di dapatkan kalau error yang 

diperoleh kecil. Pada saat proses pelatihan parameter pembelajaran adalah hal 

yang paling diperhatikan kegunaannya. Parameter pembelajaran yang 

digunakan termasuk parameter learning rate, jika nilai learning rate sangat 

besar maka dapat berpengaruh ditahap kecepatan jaringan pada saat proses 

pelatihan dijalankan.  

Pada gambar dapat terlihat ada  lapisan input layer yaitu 2 jenis kelas 

yang sudah ada dan akan dipakai yaitu, normal dan covid. Dari 2 jenis kelas 

tersebut dilanjutkan dengan memasuki tahapan hidden layer yang berada 7 

poin hidden layer dan dilanjutkan dengan mendapatkan hasil di tahapan 

output layer. 

b. Bobot Dalam JST 

Bobot dalam jst dilakukan analisa berapa nilai bobotnya. Pada tahap 

sebelumnya dapat dilihat kalau ada 7 lapisan hidden layer yang pastinya 

lapisan tersebut memiliki nilai. Didapatkan angka pada lapisan hidden layer 

dengan tabel berikut. 

Tabel 4.3 Bobot Hidden Layer 
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Variabel V[i,] V[,j] 

1 2 3 4 5 6 7 

Bias 1 4,99756755 5,3937947 1,053047 1,44224821 2,1631846 1,1423683 6,0053867 

Normal 2 -0,05674365 -0,6923687 1,315974 -0,03119558 0,7898446 1,1589484 0,5736463 

Covid 3 -0,06050633 0,7156556 1,200323 -0,02267102 -0,3400266 -0,4647808 -1,6127714 

c. Learning rate 

Dalam melakukan pembentukan sebuah model ini, sistem atau 

algoritma backpropagation yang dibantu dengan library fast.ai nantinya 

model akan membentuk sebuah kurva yang menentukan dimana tingkat yang 

paling rendah dari learning rate dan dimana tingkat yang paling tinggi dari 

learning rate.  

Perhitungan learning rate dimulai dari 10-6 (le-06) didapatkan loss 

paling rendah di 1,2. Selanjutnya dilakuan perhitungan sampai 10-1 (le-01) 

yang memiliki loss paling tinggi di 1,9 sehingga pencarian learning rate 

dihentikan karena loss yang meningkat tinggi. Dari hasil pembentukan model 

ini telah ditemukan kurva yang memiliki bentuk sebagai berikut: 

 

Gambar 4.3.2 Pembentukan Model kurva learning rate 

Dalam kurva learning rate di atas dapat terlihat bahwa yakni performa 

tingkat yang paling tinggi dalam pencapaian learning rate berada pada di 

tingkat loss di 1,9  pada le-01 sedangkan pada titik yang paling rendahnya 

loss berada di 1,2 pada le-06. Dalam kurva di atas dapat terlihat, bahwa 

bagaimana pembentukan model ini dapat mempelajari dari iterasi yang 

pertama hingga terakhir dengan tingkat loss yang naik turun dan memiliki 

kecenderungan tidak konsisten. Namun pada akhirnya diiterasi terakhir bisa 

dilihat dan didapatkan bahwa tingkat loss yang sangat kecil sehingga bisa 
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dapat ditarik sebuah kesimpulan pada proses pembentukan model ini, sebuah 

model berhasil mempelajari apa yang dari iterasi yang sebelumnya. 

IV.4.  Hasil Model Backpropagation  

a. Perhitungan Model 

Setelah dilakukannya proses pembentukan model maka diterapkan 

sebuah model yang sudah dibentuk pada sebelumnya dengan proses yang 

sesungguhnya. Proses yang selanjutnya adalah membaca foto rontgent thorax 

yang sudah disiapkan dengan backpropagation dengan library fast.ai. Karena 

pada tahap proses pembentukan model yang telah dilakukan di learning rate, 

terlihat dari model ternyata berhasil belajar dari iterasi pertama hingga 

terakhir hingga mendapatkan tingkat loss yang kecil dan berhenti setelah 

mendapat loss yang melonjak tinggi. Epoch yang dipakai sebanyak 7 epoch 

atau iterasi. Suatau proses tahapan perhitungan seluruh data dalam satu kali 

putaran perhitungan. Penggunaan 7 epoch dikarenakan pada epoch yang 

terakhir nilai pada accuracy sudah meningkat sangat tinggi sehingga harus 

dihentikan karena sudah mencapai batas maksimum dan juga menghindari 

data yang overfitting menjadi 100%. Maka ketika saat diterapkan dihasilkan 

dengan tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Model 

Hasil dari proses perhitungan model yang telah didapatkan di Tabel 4.4. 

Dapat dilihat bahwa yakni train loss terbesar yang terdapat pada epoch ke-0 

dengan nilai train loss 0,767114 sedangkan yang terkecilnya terdapat pada 

Epoch Train Loss Valid Loss Accuracy Time 

0 0.767114 2.809457 0.558333 46:08 

1 0.616844 5.697045 0.533333 46:07 

2 0.696724 1.115387 0.675000 45:57 

3 0.673700 0.070304 0.975000 46:22 

4 0.570091 0.043927 0.975000 46:02 

5 0.486862 0.033666 0.983333 46:11 

6 0.478472 0.020684 0.991667 45:56 
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epoch ke-6 dengan memiliki nilai 0,478472. Hasil dari valid loss yang paling 

tinggi nilainya terdapat pada epoch ke-2 dengan memiliki nilai 5,697045 

sedangkan nilai yang terendahnya terdapat pada epoch ke-6 dengan memiliki 

nilai 0,020684. Pada tabel accuracy awalnya akurasi dari proses perhitungan 

model ini menunjukan hasil yang sangat rendah di epoch ke-2 hanya sebesar 

0,533333 atau sebesar 53% namun dengan beriringan proses pembentukan 

model dan iterasi selanjutnya bisa dihasilkan pada epoch ke-6 mendapatkan 

nilai akurasi yang sangat tinggi dengan nilai 0,991667 atau 99,17%. Untuk 

time atau waktu  yang ditempuh untuk menyelesaikan dalam satu iterasi, 

semua memakan waktu yang bisa dibilang cukup lama, hingga memerlukan 

lebih dari 45 menit untuk semua iterasi yang dilakukan dengan waktu paling 

lama terjadi pada epoch yang ke-3 dengan jumlah total waktu proses yang 

dibutuhkan selalma 46 menit 22 detik, sedangkan waktu pemrosesan paling 

cepat diperoleh pada epoch yang ke-6 dengan waktu yang diperlukan selama 

45 menit 56 detik. 

b. Confusion Matrix 

Setelah dilakukan perhitungan model pada tabel sebelumnya. 

Selanjutnya mencari tahu seberapa tepat accuracy yang didapatkan dengan 

confusion matrix. Dengan terbentuknya model di atas dengan akurasi yang 

sangat tinggi maka didapatkan sebuah confusion matrix sebagai berikut:  

 

Gambar 4.4.1 Confusion Matrix 

Penerapan perhitungan rumus accuracy pada confusion matrix:  
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60 + 59

120
= 0,991667 

0,991667 ∗ 100% = 99% 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 

Dapat dilihat dalam confusion matrix sesuai dengan hasil akurasi pada 

tabel hasil pembentukan model dimana seluruh prediksi dan hasil menunjukan 

akurasi 0,991667 lalu dikalikan dengan 100% maka hasil dari akurasi yang 

didapat yaitu 99%. Dimana terdapat 60 data “cvd” atau berpenyakit covid, tetap 

terbaca “cvd” dan 59 data “nrml” atau tidak berpenyakit terbaca “nrml”. Namun  

hanya ada 1 data yang false negatif dimana data yang seharusnya “nrml” namun 

terbaca “cvd”. Namun dari seluruh sisa data lainnya memiliki tingkat akurasi 

yang sangat tinggi. Dengan begitu maka penelitian ini bisa dapat dipertanggung 

jawabkan hasilnya di bab yang selanjutnya. 


