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Abstrak

Peningkatan pelal'artan ke.s.eha!at't tneniodi tttt?t.utan ntas;.tot.akat, clintana.faktot.apapun ntenjadiItal yang penting. Penggunaatt tehtik kccerdasan buaran untltk nlet?ittgkatkan .fasa lat,anatrkesehalan dittsulkan melalui .9ualu to'aian ntetryangkur ltasil dan kebutul.tan clari suatu .\is/entpelavanan keseltatan. herda::tr pada .stntu alal bantt, yang cerdas. i:ttcla pc;;elitian ilidiperkenalkan Penggunoan Drnamic Bat,esiart .\-ettrork /DB.\1 clintatta DBN ltentbentuk suatukerangka formal trntuk h:thtrrtgon ketiitakpa'rian clan pro.\es .stoclta.stic var,g ,lotla ntetjadiku'akteristik dari sttatu 1a.t'atrun tli biclang keseharai ltodet aplikasi itti tnertgarah pactantentberikan haril diagno-ta.sehctt.i_hut.i pacla pct.tiett pen.takit.ianruttg korotter.. Eksperintertpenelitian ini metr,T.gtutakan clata clari st'tatu si.stern ),cut,,? telcth betjahn. Algorirnta ?o,.r,ard_buc'lorard dan erpeclatiott marintizatiott dalant proles petnbela.jarrtn tnertghasilkatt ntatr.ik entisit'ang pada proses implemeilrs.si;;t'u rnenunirkia,, pe,iirgkatait pro.settraie kebetrur.ctn prediksi
s e be s a r 9, 4 6 5 d ar i pada tr e n ggut'takan mat r'i k e m i s ilus i r p u,r gorr a o,r.
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Pendahuluan

Peningkatan pe)ayanan kesehatan nrenjadi iuntutan
:;rasyarakat. dimana faktor apapun rrenjacii hal yang,
penting, sehingga diperiukan peningkatan pelala,ran
xesehatan. Penelitian ini pada intinya difokuskan pada
:ermasalahan ilmu penl,akit ).ang memerlukan
:3ngamatan sehari-hari. \,ang mana mengeanbarl<an
i-atu pengenalan pada ciugaan permasalahan monitorins
::sien penl akit jantung ko.oner (Coronan. Heart
- :sease ).
::ngamatan dan pengambilan data \ang terus menerus
.::ara berurutan (.squence) dan independer?/. merupakan
:-atu bentui nenyork baye.sian. penegunaan data rang
:,e:ubah dan berurutan dalam suatu pengamatan
:.. namic) untuk perh itunean ),ang berurutan
-:mberikan nilai dugaan ).ang lebih mendekati
1 :t\ ataan dari pada penggunmn data yang statis.
--r.ran dari penelitian ini adalah merancans sebuah
.::3m yang mampu memprediksi kondisi pasien
--:lns koroner dengan m:manfaatkan data harian

-"::rhana, raitu systole, diostole. nadi. respirasi. rasa
r ;:i dan keluhan lain dari pasien rane sudah ada. tetapi
::i menggunakan data vane berupa intage.

:, :.', e s ia n l\t et y:o r k
: -- :sian i\'enrork sederhana adalah suaru model graph
-r--( merepresentasikan kondisi independen bersvarat
r"-::3 satu set variabel acak. Dengan
- :-Dertimbanekan entpat r ariabel acak. \\/. X. \,. dan
- -- ari teori dasar probabilitas untuli rnengetahui bahri.a

faktor ,ioint probabilin, adalah sebagai produi
kemunskinan bersyarat :

P( \\ .X.\"2 ): p( \\, )p( xl w )p(yi \\,.x )p(zl \\/,x,y)

Faktorisasi ini tidak menjelaskan tentang joirt
probabiiitt, distribution: masing-masing variabil yang
berpoten>i tergantung pada scrnua ra;iabel 1,ang Iain.
Ba3ai man apun. nt emperti m bangkan faktorisasi berikut :

P( \\ .X.\'.2) : P(w)P(X)p(yt\\,)p(Zlx,y)

Diatas adaiah faktorisasi yang menyatakan saru
hubunS:: bebas bersyarat. Sebuah variabel (atau satu
set r ariabel) J adalah kondisi bebas dari B
mengakibatkan C jika pG, BtC,): pLltC)p(B C) untuk
semua.-1. B dan C, dimana p(C) + 0. Dari faktorisasi di
atas kita dapat menunjukkan bahw,a dengan nilai_nilai _l-
dan l', Z dan ll'1,ang bebas:

PtZ.tI .\'.j'\ - 
P(14'''\''''z)

Pl^ 
''I

- Pttt \P(X)P()'iu )P(Zl A"l')
I 
pur 

t 
pt,r'l pty lLt') p(z i 

^' 
.y )dH, dz

P(tt' ) P() i 14' ) Pt,Z ) ).) )

P(Y )

= P(H/)j')P(zix.Y)
Suatu Ba_i,esian ,\,e^r.ork adalah suatu graph untuk
nrenghadirkan faktorisasi dari suaru joint distributicn
tertentu. \,lasing-masing vaiiabel di*akiii oleh suatu
node dala'r neht urk. Suatu r.v.c, berarah digambar dar-i
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Garnbar. I . Directed Ac1,c{ic Uraph ( DAG) konsisten
dengan kondisi relasi bebas pada p (W,X,Y,Z).

Beberapa definisi dasar dari teori graph perlu dalam hal
inj. Node A adalah parenr dari node yang lain B, jika
ada.suatu arc yang berarah dari .4 ke B; dengan
demikian, I adalah anak dari .-i. penurunan daii node
anak, adalah anak ke anak. dan seterusnya- Suatu alur
diarahkan dari,4 ke I adalah suatu urutan node yans
mulai dari ,4 dan berakhir dengan B seperti itu bahwi
masing-masir:g node di dalam urutan adalah suatu
parent node berikut dalam urutan itu. Suatu tmdirecr
path dari A ke B adalah suatu urutan node yang mulai
dari A dan berakhir di I bahwa masing-masing node
dalam urutan adalah suatu parent atau anak dari node
berikutnya.
I I rnu semantik,, BrtTut u*. .\' e nt, o r k sederh ana; nras ing-
masing node dengan dukungan kondisi independent daii
yang non-descendents dr5eri parent. Secara umum, dua
disjoint dari suatu node A dan I diberi kondisi bebas C,
jika C d-separates A dan B. itu artinya, jika tiap_tiap
sepanjang bagian tidak diarahkan antar suatu node di J
dan suatu node dalam B ada node D bahwa:
D mempunyai arah panah memusat dan yang selain D
maupun penurunannya ke C.
, tidak mempunyai panah memus at dan D dalam C.

Dari pengaitiatan pada model _grafis adalah mudah untuk
menyimpulkan banyak hubungan independen tanpa
dengan tegas menggunakan aturar. Bayei.
Sebagai contoh, 14/ adalah kondisi independen dari X
yang di=set C- {Y,Z}, dimana y e C sebagai satu_ 

-

satunya path antara I4 dan _\'. dan ), tidak mempunyai
panah memusat. Bagaimanapun, tidak bisa
menyimpulkan/ menduga dari graph ll dengan kondisi
independen dari X dari Z.
Ketiadaan arc dalam Baltesian Nehrork menyiratkan
hubungan bebas bersyarat yang dapat dimanfaatkan
untuk memperoleh algoritma yang efisien untuk
komputasi marginal dan probabilitas bersyarat. Untuk
jaringan yang dihubungkan satu persatu, di mana
berdasar grafik tidak berarah tidak punya loop, suatu
algoritma umum dapat disebu t betie.f propagarion.
Untuk multiply connected neb,rorks, di mana bisa
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node A ke node B jika B adalah dikondisikan dari ,{
dalam faktorisasi joint distribution.

seperti padagarnbar l.

Sebagai contoh, untuk menghadirkan faktorisasi akan
digambar suatu arc dari ll ke y tetapi bukan dari llt ke Z
Bayesian Network merepresentasikan faktorisasi itu

terdapat lebih dari satu path yang tidak berarah ani;lra
dua node, yang dikenal secara umum disebut junction
tree algorithm.

Diasumsikan dari beberapa bukri, nilai beberapa
variabel dalanr jaringan. Belie{ propagofon akan
rnernbaharui kemungkinan yang ntarginal dari senrua
variabel dalam jaringan untuk men-rgn6k3n bukti baru.
Ini dicapai oleh pesan lol:al yang l:war pada rnasinq_
nrasing nodc,n mengirimkan suatu pesan ke parent din
ke child. Karena grafik satu demi satu dihubungkan, n
ntenrisahkarr grafik, dan karena itu bukri, ke dalam dua
niltltrcrllr ekskltrsif ditetapkan: e-(nl. rerdiri dari parent n.
node yang dihubungkan ke n melalui parentnya, dan n
sendiri. dan e'(n) terdiri childrerz deri n dan node yang
dihubur-,gkan ke n melalui children-ny.a.

Pesan dari n untuk masing-masing chiltlren-aya adalah
kemungkinan dari tiap pengaturan n yang rnemberi
bukti yang dianrati dalam set e'(n). pesan dari n untuk
rnasing-masing pat.ent-n\ta adalah kemungkinan.
menrberi tiap-tiap pengaturan porem. rentang bukii yang
dianrati dalarn set e-(n) U {n}. Kenrungkinin nrarginai
dari suaru node adalah sebanding kepada produk dari
pesan 

_diperoleh dari parentnya, rang dihargai oleh
probabilitas bersl,arat dari node parrnt-nya, dan pesan
diperoleh dari children. lika parent n adalah {pt,...,p*l
dan children n adalah {ct,_..,ct}, ken.iudian

:r:
P(,2\e\ol | iln: p,, . p)np(p,le' r ; ttlflrk,p-(c,)ln\

,-:t .ftl r=l _;J

di mana pertanrbahan (atau lebih umum sebagai
ir:tegral) berkenrbang atas pengaturan {p,,...,i01.
Sebagai contoh. diberi bukti e = {X = x. Z = zl.
P(l i .\' = .x.Z = :t "l1etrw1e1in,vii'l7rz =),x = rlyl

dimana P(W) adalah pesan dari W ke Y sejak e.(W;=g.
dVn P(Z = z. X = xlY) adalah pcan rian Z ke y.
VariaQel dalam bukti di-set sebagai variabel tampak.
seclang yang bukan dalam bukti di-set sebagai peubah
tersembunvi.

i
t,t

I

i

t.

'-\-/-------
Separasi dari eviden;e pada single
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Dynamic Bayesian Network
Probabilistic atau Bayesian Network (BN) muncul
sebagai metoda utama yang berhubungan dengan
informasi yang tidak-pasti dan probabilistic dalam
komunitas Artificial Intelligence. Network ini,
mempunyai keluarga yang umum dan model gt aph,
dapat digunakan untuk menghadirkan peristiwa dan data
statis dalam proses sernentara. Suatu perluasan dari
model sepeiti itu adalah Dynamic Bayesian Network
(DBN), adalah suatu metode yang efisien dan kuat
untuk modeling stochastic lemporal process.

Jaringan probabilistic menghadirkan joint probability
dari suatu variabel acak dimana pemenang bersyarat
dengan tegas ditetapkan. Penyajian graph dimana
variabelnya adalah node. dan mengarahkan
ketergantungan bersyarat pada graph. Joint probability
dari suatu variabe[ {.Y,, ..Y,1 ditetapkan dengan
kaidah hubungan kemungkinan

p(Y,,...,Xa=ff n(.Y,lParents()',)) di Inana

Pa,ents(X,) mengacu pada parent Xi dalam graph.

Untuk variabel ciiskrit, kemungkinan disimpan dalam
C ondi ti onal P rob ab i lity T"ables (CPTs).
Dynanic Bayesian Nenpork adalah suatu jaringan
probabilistic yang berkembang dari waktu ke waktu.

Suatu DBN menggunakan satu set variable Xi yang

setiap X, pada setiap point t. Dengan suatu grafik

utama yang mana menghadirkan daerah ketertarikan,
dan memberi fakta secara khas bahwa DBN adalah
tiine-inyariantl, struktur dari suatu DBN sederhananya
pengulangan dari struktur utama dari awal pengamatan

ke akhir pengamatan. Masing-masing bagian pada
waktu / dalam graph dinamakan time-slice. Joint
probabitin direp;esentasikan sebagai

ll, nlxi I Parenrs(.\',;1' Untuk nefi+'ork dengan rrrarko'"

order pertama, parents dari variabel X j terjadi dalam

slice-time / dan pada slice time I - l. Kondisi distribusi
probabilitas diulangi secara identik sepanjang waktu.
Karcna urutan penga;ratan ditentu!:e.n. DBN ;t;t;'olled
dari waktu / : 0 sampai dengan I : 7,o' dan suatu DBN
unrol!e,! bisa dilihat sebagai BN klasik dari sudut
pandang kesimpulan. Evolusi perubah keadaan dan
hubungan antara variabel pengamatan dan status
disandikan ke dalam CPTs.

Pada modeling time series, kita mengamati nilai-nilai
dari variabel tertentu pada poin-poin berbeda pada

walctu tertentu. Asumsi pada suatu peristiwa dapat
menyebabkan peristiwa yang lain di masa datang, tetapi
bukan sebaliknya, perancangan Bayes;an Nehvork
sederhana untuk /irzes series: arc perlu diarahkan pada

aliran waktu berikutnya. Fungsi dari suatu indek waktu /
pada masing-masing variabel, satu dari model penyebab
yang paling sederhana untuk suatu urutan data

{Y,,...,Yr} adalah suatu firsrorder Markov model,
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dimana masing-masing variabel secara langsung hanva
dipengaruhi oleh variabel yang sebelunrnya (Gambar j):

P(Yr, Y2,..., Y1): P(Y1)P(YzlYr) ... P(YdYra)

o__*@-@-,...-,@
Gambar. 3. B aye s i an ne tw o r k y ang mewaki I i suatuy'rst-

order proses Markov

Model ini secara tidak langsung menghadirkan
ketergantungan, tarnpa{ lebih dari satu waktu langkatr-
Setelah mengamati {Y1,..., Yt}, model hanya akan
menggunakan Yt untuk meramalkan nilai Yt+l. Satu
cara yang sederhana yaitu Markov model akan
mengijinkan interaksi yang lebih tinggi antar variabel.
Sebagai contoh, suatu dh-order Markov model
mengijinkan arc dari {Yrt,..., Yt-l} ke Yt. Cara lain
untuk mengembangkan Markov model untuk
mengusulkan sebagai fakta bahwa pengamatan adalah
dependent pada suatu variabel tersembunyi, yang mana
kita akan hubungi keadaan ini, dan urutan keadaan ini
adalah suatu proses Markov (gambar 4). Suatu model
klasik dari proses iiri adalah linear-Gaussian siate-space
model, lugadikenal sebagai Kalnan filter.

J
@

m€netapkan
.u state-space

@-----*@-----*@-----* ->@Itt@@@
Gambar. 4. Bayesian networkyang

hubungan bebas bersyarat untuk suat

.- model.

Dynamic Bayesian Network menyandikan joint
probabilitv distribution dari suatu trme-evolving
variable Xttl = {Xl[t]....,Xnttl]. Jika kita
mempertimbangkan variabe! T time slice, Dynamic
Bayesian Network dapat diperlakukan sebagai suatu
Bayesian Network yang statis dengan variabel T x n.

\4enggunakan taktorisasi milik BNs, rapat joint

probabitity dari X'[ : {XU)*XLT1\ dapat
dituliskan sepefti:

1n
p(xt01. ...xtrJ) = l{flrlx,trtIrI ")
di mana g,, *".r";rikan parent X,[t].

Dependency range dan structural inductions

Dalam literatur BNs, DBNs diasumsikan X[t]
Markovian dan tidak berubah. Ketergantungan X;[t] dari
waktu menentukan parent dan struktur jaringan pada
waktu t. Proses tidak berubah, kemudian struktur
jaringan mengulang setiap saat. Bagaimanapun,
perhatian harus diberikan pada ciaerah batas

kepercayaan tergantung pada cakupan ketergantungan
(yaitu; time slice awal untuk orde pertama proses
Markovian).
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Lebih umum lagi, diluar asumsi Markovian, seseorang
dapat berasumsi bahwa ketergantungan adalah kedua-
duanya terhadap masa lampau Can masa depan. Dapat
dipertimbangkan bahwa proses X[t] membuat:

P(X it)l X':tr ) = P(X,ltll Xtt - r p),..., Xlt + r i)
untuk bihngan bulat (integer) tp dan rf . Asumsi di atas,
srare suatu variabel kerika t hanya dapat mempunyai
parent dalam interval itu [t1,t+tf]. Batasan pertama
adalah time slice rp dan terakhir tf. Ketergantungan
dalam Caerah ini berbeda. Artinya kita tidak mempunyai
struktur transisi pengulangan dalam time slice ini.
Karenanya, struktur DBN secara keseluruhan dapat
disusun dengan tiga interual waktu: dalam [], qf dan
[T- q +1,7f kita mempunyai q dan z7 dengan struktur
berbeda, berturut-turut. Dalam fr, +l ,T- rr] sebagai
strukur pengulangan. Dengarr pertimbangan ini, DBN
penyaj ikan penyederhana an ke B ayes ian N ent or k y ang
statis (r, * T * I ): r/ inisial jaringan, 17 jaringan akhir
dan jaringan transisi. Jaringan ini dibangun dengan
mempertimbangkan time s/ice tunggal. Hanya variabel
pada ketika slice t dapat mempunyai parent pada setiap
jaringan ini. Dengan demikian, joint probabilities
distribution dapat difaktorisasikan dengan jaringan ini.

. l-, i-"p,xto). xIrD=fij 
i1r, 

t,,, fllr,lfi rr'r,p1,;1't,1, fi rr.r,1,1 1-1'1,11 i

I-Ial yang serupa dengan penyajian dalam order pertama
Markov dengan asumsi yang digunakan, menghasilkan
satu inisial jaringan dan suatu jaringan transisi. Dengan
mempertimbangkan DBN untuk variable X0[t],Xh[t],
dengan asumsi sebagai berikut :

P(X htt)l xl'') = P(x h[t)l x,[t - 2]. x [t - t))
P (X,[t]l X l.' ) = P (X n[t] | Xi [r - r]. X[ t). X U + t])
Struklur DBN untuk 5 time slice seperti pada gambar 5.
Parameter ketergantungan maksirr,um masa lampau dan
masa depan adalah, tp : 2 dan d: 1. Oleh karena itu,
DBii dapat diwakili dcngan 2 inisial. I fina! dan suatu

State-space tnodel

Dalam state-space models, suatu urutan D-dimensional
yang riil vektor pengamatan {Y1,...,Y?}, pemodelan ini
mengasumsikan bahwa pada setiap langkah Y, akan
diturunkan da:i suatu K-dimensional real-valued
keadaan variabei tersembunyi Xi, dan urutan X,
menggambarkan suatrr .first-order Markov process.
Dengan menggunakan notasi .rrol?- hand 1X,) untuk
menandakan urutan dari t: I ke t= T:

r({x,,r,}) = P6 )Piv, 1 x,1fi e1x, } x,-) P (v, i x,)

Keadaan transisi probabilitas P6qXt-l) dapat diuraikan
dalam deterministic dan komponen stokastik:

X, =.f,(X,-,)+att
di mana ft adalah fungsi transisi deterministic artinya Xt
memberi Xt-l dan rot adalah zero-mean random noise
vector. Dengan cara yang sama, kemungkinan
pengamatan P(YtlXt) dapat diuraikan seperti:

Y, = g,(X,)+vt
Jika kedua fungsi transisi dan output adalah linier dan
time-invariant, dan distribusi dari keadaan dan variable
noise adalah Gaussian, model ini menjadi linear-
Gaussian state-space model :

+ot

di mana A adalah
pengamatan.

+vt
matrik dan C adalah matrik

Sering, pengamatan dapat dibagi menjadi set variabel
masukan (atau predictor) dan variabel keluaran (atau
response\. Dengan mengumpamakan linearitas dan
Gaussian noise kita dapat menuliskan fungsi status
transisi sebagai berixut:

X,=AX,_r+BUt+ot
di mana Ut adalah input vektor pengamatan dan B
adalah matriks masukan. BN yang sesuai dengan model
ini akan meliputi suatu urutan node {Ut} masing-
masing adalah parent yang berhubungan Xt. Linear-
Gaussian state-space model digunakan secara luas
dalam control area Can signal processing.

Markov Model
Ide dasar pemanfaatan model Markoy dalam monitoring
perkembangan keadaan pasien dengan penyakit jantung
koroner adalah sebuah asumsi bahwa keadaan pasien

dengan penl'akit jantung koroner bukanlah sebuah
proses vang detern:inistic, tetapi nrerupakan sebuah
proses stokastik. Gambar 6 merupakan suatu Mat *oy
Model yanu merupakan awal terbentuknya Hidden
Markov Models (HMM) untuk keperluan monitoring
perkembangan keadaan pasien Cengan penyakit .iantung
koroner.

C

Gambar 6. Markov Model

Seperti ditunjukkan gambar 6 terllhat bahwa I buah
state yang dihubungkan oleh 9 buah probabilitas transisi.
lika pengamatan diperoleh suatu deretan symbol B A A

Y,
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C B C C B, maka dapat dipastikan bahwa derrgan
deretan state yang terjadi adalah 2 I I 3 2 3 3 2.

Hidden Markov models
Dalam suatu HMM, urutan pengamatan {yt}
ciitunjukkan dengan asumsi bahwa masing-masing
pengamatan tergantung pada suatu status yang
tersembunyi yang terpisah St, dan urutan dari keadaan
tersembunyi dibagi menurut proses Markov.
Kemungkinan untuk urutan pengamatan dan keadaan,
dapat difaktorkan dengan cara yang sama pada
persarnaait (5), dengan St men.ggantikan Xt:

r({E,4 })= p(s, )p({ t s, lt'I prE 
I E-, )p(4 I s, )

Sebagai konsekr,,,ensi, kebebasan yang bersyarat dalam
suatu HMM dapat juga dinyatakan dengan menggunaka
BN. Status diwakili oleh multinomial variabel tunggal
yang dapat mengambil salah satu dari K nilai-nilai
terpisah, St e {1, .., K}. Probabilitas status transisi.
P(StlSt-l), untuk sementara waktu HMM dapat
ditetapkan oleh K X K matriks transisi tunggal. Jika
yang tampak adalah lambang terpisah yang ada pada
salah satu nilai L, emission probabilitas P(YtlSt) dapat
secara penuh ditetapkan oleh suatu K X L matrik
pengamatan. Untuk nilai vekor pengamatan, P(YtlSt)
dapat dibentuk dengan banyak format berbeda, seperti
Gaussian, campuran Gaussian, atau Neural Network.
Seperti state space model, HMM dapat ditambahkan
untuk memungkinkan variabel masukan. Sistem
kemudian model distribution yang bersyarat dari suatu
urutan pengamatan masukan. HMM telah diterapkan
secara luas dalam pengenalan suar4 computational
biologi, dan pendeteksian kesalahan.
Perbedaan mendasar terhadap Markov Model, adalah
bahwa didaiam LIMM suaiu deretan state tidak ,japat
diamati secara langsung (tersembunyi). yairg dapat
diamati hanyalah deretan symbul-simbol observasi. Hal
ini secara jelas ditunjukkan oleh gambar 7.

,"J:?H1',.i;ffi;:l#

keadaan, B aciaiah p"iuung keluaran tertentu pada sad
state tertentu, ft adalah peluang awal proses. Dengan
demikian HMM mer'upakan sekumpulan state tertentl'
yang masing-masing state bersesuaian dengan distribusi
probabilitasnya. Sedangkan transisi dari satu state ke
siate lainnya bergantung pada nilai probabilitas transisi
tersebut.
Elemen-elemen di dalam HMM :

I. Jumlah state (N)
2. Jumlah symbol observasi (V)
3. Probabilitas transisi state A:{arj}

a;,: P{q,*1: jlq, = i}, I S i, j SN
Dan memenuhi syarat,
05aij<r,rSi,jSN

Zo, =1
j=t ,l<i<N

4. Distribusi probabilitas pada masing-masing state, B: {bi(k)}
bj(k) : P{ot = Vklqt :j}, I sj sN, I sksM

M

la,(k) =1
Danmemenuhi syarat, r=l ,lSj<N

Asumsi-asumsi dari HMM
l. Asumsi markov: probabilitas transisi untuk orde ke-

k didefinisikan sebagai :

aii.r: u = P{Q,*r=ilQ':ir,g'*r=i2,...,Q.
1-1:ip),i1,i:,i3,...,i*j . N

2. Asumsi stasioner: dalam hal ini probabilitas transisi
state bersifat independent, sehingga :

P{q'r*r :ilq'r :i}:P iq,r*, :ilq" :i}
3. Asumsi kebebasan keluaran observasi: asumsi ini

menyatakan bahwa keluaran saat ini secara statistic
titJak tergantung pada keluaran sebelumnya, dan
keluaran tersebut dinyatakan sebagai O : Ol, 02.
....OT dengan orobabilitas keluarannya adalah :

T

P{olq,,q,,...er,l}: fJrlot I qt, r)

Tiga problema dasar Aufrrr=iMlC
Dalam Hidden Markov Model dikenal ada tiga problema
dasar yaitu:
Problema Evaluasi
Jika diketahui suatu model I maka bagaimana
memperoleh P(Ol I) ? Jika menggunakan argumen-
argumen yang sederhana, maka diperlukan sejumlah
operasi yang sangat besar yaitu Nr. Untuk menghindari
hal tersebut maka digunakan suatu variable bantu o1(i),
yang disebut sebagai variable maju (fonuard variable).
Variable maju ini didefinisikan sebagai probabilitas
parsial dari deretan observasi O : o,, oz,...,or sampai
waktu t dan ditulis :

o1(i):P{ o1, o2,...,o,,q, = il },}
dan

N

0,-, (i) = b,(o,-, )) o, (i)a*
i=l

b,(s)

t11tT, 
",ABCDEF

b:(s)

tltrTr
ABCDEF

AC

Gambar 7. Hidden Markov Model

%ngkan notasi yang dipakai untuk HMM adalah
)=(A'B,t), 

di,nunu A merupakan peluang transisi

c-s9
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atau secara induktil cl(i) dapat rtiperoleh sebagai
berikut :

l. Inisialisasi:
o1(i)=n;b;(o;), l<i<N

2. Induksi:
[n I

o,-,0)=l)o,(i)a,, lb,{o,*,), I <t <T-1,1< j<N
L ,=r -l

N

3. Terminasi : P(Ol)"):)ar(i)
i=t

Prosgs induksi yang merupakan inti dari proses
"perhitungan maju" dirlustrasikan pada gambar g.
Metode dengan menggunakan variable maju diatas
disebut sebagai algoritma arah maju (forward algorithm),
]arig memerlukan hanya N2T operasi. Dengan cara
yang sama dapat didefinisikan suatu variable arah
mundur (backward algorithm) Bt(i) yang didefinisikan
sebagai probabilitas parsial dari deretan observasi ot+I,
ot+2, oT, dengan informasi state i pada waktu t dan
model 1.. Dan secara indul<tif dapat dinyatakan sebagai :

1. Inisialisasi

0r(i):1, l<i<N

12t-'1 tt+t+T-T
Waktu

Or O O,- Or O,* 01* 01- 01
Observas

Gambar 8. Ilustrasi Proses llendapatkan Variabel Maju

2. Induksi 

ol+l(i)

\
Pr(i) = Iuub, (o,_,,,p,-, 0)

j=l

t : T-t,T-2,...,1, I < i < N
Perhitungan variable mundurBt(i) untuk I <t<T, <i <
N membutuhkan hanya sejunlah N2T operasi, dan
dapat ditujukkan dalam struktur lattice sepefti
ditunjukkan gambar 9.

12t-1 tt+t+T_T
or 02 o,- 

*ilt'o* 
o,, ;r. or

Observasi

Gambar 9. Ilustrasi proses Mendapatkan Variabel
Munriur p,(i)

Problema decoding
Jika diketahui suatu model ], : (A,B,n), dan deretan
observasi O : o1,o2,...,oT, urutan state yang manakah
yang paling mungkin di dalam model tersebut yang
menghasilkan deretan observasi tersebut? Untr:[<
mendapatkan urutan yang paling mungl6in, maka dapat
digunakan algoritma viterbi yang menghitung nilai
maksimum likelihood dari seluruh deretan state yang
terjadi.

Dalam hal ini perlu didefinisikan suaru kuantitas:
5,(i) : q,,qz'"',...,q,-,p[q,,q2,...,Qr_r,Qtr
: i,o1,o2,...,o,,1tr]

dimana 6t(i) nilai probabilitas tertinslri sepanjang
lintasan pada saat t yang dihitung dari dei.Jtan obsen asi
yang pertama sampai observasi terakhir pada saat state i.
Dengan proses induksi dapat diperoleh :

6,*,0) :[i-* 6,(i)qr]b;(o,..)
Prosedr,rr iengkap r-rntuk r.nempcroleh'urutan state ),ang
terbaik adalah :

l. Inisialisasi:
o,(i): a;b;(o;), I S i<N

qr(i) :0
2. Rekursi:
6'0) =l s i-* <rr- [6,-1(i)a1]b,(o,).2 <t<l I sj sN
gr0): I <i-s'*<N[6,-1(i)ar] ,2<t<T, I <j:N
3. Terminasi:

p'=lS i.^<n[5,(i)]
q rl s i's'u*sn [6,(i)]

4. Penelusuran balik:
Q'r: V,*r(Q-r*r), t = T_1, T_2. ....1

Problema pembelajaran
Problema yang ketiga ini merupakan problema yang
paling sulit, yaitu bagaiamana memperoleh metode yang
tepat untuk mengatur parameter model (A,B, a) untuk
mencapai kriteria yang optimal. Salah satu altematifirya
adalah dengan memilih ), : (A,B, r) sehingga diperoleh
nilai Iikelihood P(Ol l,) yang maksimal (local maxima)
yaitu dengan menggunakan prosedur iterative seperti
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pada algoritma Baum Welch. Untuk menggarnbarkan
prosedur tersebut, maka langkah awal yang harus

ditempuh adalah mendefinisikan sebuah variable (t(ii)
yang merupakan probabilitas berada pada state i pada

waktu t dan pada state j pada waktu t+l (deretan

observasi dan modelnya sudah diketahui).
((ii) = P(q, = i, q", : jlO, l)

Dan ilustrasi dari persamaan32 dapat ditunjukkan pada

gambar 10.

\\ t/

\ //
N >i rr
,4 a,1b;(orr

N-..
/t, \\

o(i) /t B,(i)

1 2 t-1 t t+1 t+2 l'-1 T
Waktu

Or Oz O,-r Ot O,* O'* Or-r Or

Observasi

Gambar 10. Ilustrasi bahwa system berada pada state I

pada waktu t dan pada state j pada waktu t+l

Persamaan 32 diatas dapat dinyatakan dalam bentuk

lain :

(, (i, i) =
P(q =i,9tnr = j lo'I)

P(O l),)
Atau dengan menggunakan variable maju ut(i) dan

variable mundur pt(i), persamaan dinyatakan :

(,(i,J):
u, (i)arb, (o,*, )ll,*, 0)

l58N :978-97H6964-6-5
Yogyaka(a, 14 November 2(xxl

Dengan rnenggunakan persarnaan diatas maka diperoleh
suatu metode estimasi ulang unhrk parameter HMM
sebagai berikut
,d = frekwensiyangdiharapkanpadastateipadat=l

= 7'(l)

-- banyaknyatransisi yangdiharapkan dari state kestatej
- rr banyaknya transisi yang berasal dari state i

I-r

li,ti..it
- I -t

ZY'(i)

- ., jumlah rvaktu vangdiharapkan pada su:e.; dan simbolobseruasiv,
O,t^, =

Model learning ltidden Markou
Log probabilitas dari variable tersembunyi dan

pengamatan pada HIvIM adalah:

los p(Is,. l; |)= tog r(s,)+ irog r(r; I s,)*irogr(s, ls,-')

Status K-valued st yanf m"rggun.kun'?-dimensional
vektor unit kolom, seperti status pada t diambil nilai "2"
ditunjukkan SF [010...0]. Masing-masing istilah pada

persamaan diatas dapat diuraikan dalam pertambahan.

Sebagai contoh, probabilitas transisi adalah :

K K f- ,'1,-,,

p(s, is,- )=llII(r,)
dimana Pij adalah kemungkinan dalam transisi dari

status J untuk menyatakan i. I€rsuitiil Calam K X K
matrik P. Kenrudian

KK
logP(s, I s,_,) = IIE.,s,_,,tos P,

i=t j=l

= s,(logr)q, 
.

men;gunakan notasi matrik. Dengan cara yang sama,

jika kita mengasumsikan suatu vektor awal menyatakan

kemun gkinan. n. kemudian,

Iog P(S,) : sj log a
akhirnya. kemungkinan tergantuns pada format dari

pengamatan. Jika Yt adalah suatu variabel terpisah yang

dapat menerima nilai D, kemudian kita menggunakan

lagi D-dimensional unit vektor dan memperoleh E

dalam suatu D X K matrik kemunekinan.

log P({ I s,) : 4'(tog r)s,
Selama keadaan variable tersembunyi kita tidak bisa

menghitung secara Iangsung. E\{ algoritma, dalam

kasus HMM dikenal sebagai Baum-Ll/elch algorithm,
diijinkan ke nrasalah yang rumit oteh komputasi di

bawah harapan distribution posterior dari keadaan

tersembunyi pada pengamatan itu. Harapan ini dapat

I Io,(i)a,,bl(o,*r)F,.,o
i=l .j=t

Jika didefinisikan bahwa yt(i) merupakan probabilitas

berada pada state i pada waktu t dengan deretan

observasi dan model yang sudah diketahui, maka yt(i)
dapat ditulis dalam (t(ij) sebagai berikut :

\
Y,(i) = l[,{i, j)

j=l

Dari uraian tersebut dapat ditarik 2 hal penting, yaitu :

T-l

F v' (i)/2tt\
t=l

;-ang merupakan jumlah transisi yang diharapkan dari

state i

T-l

f 6' {i' j)
T=l

c-6r
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dinyatakan sebagai fungsi <S> dan < StS't-l> (l< t <l).
Istilah pertama, <S>, adalah vektor berisi kemungkinan
HMM pada setiap keadaan K pada wa.ktu t membirikan
parameter sekarang dan keseluruhan urutan pengamatan,
Istilah yang kedua , <Stst-l>, adalah matrik berisi joint
protability HMM pada setiap K2 pasang3n keadaair
pada t - I and t. Pada HMM notasi, <S> sisuai dengan
yt dan <Stst-l> sesuai dengan et. Dengan harap-an,
langkah M secara langsung diambil derivaiif berkenaan
dengan parameternya, mulai nol, dan memecahkan
dengan batasan sum-to-one yang memastikan nilai sah
transisi, emisi dan inisial status kemungkinan, transisi
matriks yang kita peroleh.

1'

prol(s,,,s,_,,)

Penyakit Jantung Koroner
Penelitian mengenai penyakit jantung koroner yang
telah dilakukan antara lain :

Coronary Heart Disease (CHD)
Coronary Heart Disease (CHD) adalah penyempitan
pembuluh darah yang menyediakan darah serta zat asam
bagi jantung kita. Umumnya penyempitan ini terjadi
akibat penimbunan bahan-bahan lemak dan plique
(Atheroslerotic) pada dinding pembuluh darah.
Akibatnya jantung kekurangan zat-zat makanan dan
oksigen, dan memberikan gejala-gejala seperti nyeri
dada (Stable Angina), nafas pendek, serangan jantung,
dil.

Patofisiologi Dan Gambaran Klinis penyakit
Jantung Koroner
Ateroma pa.da arteria korona,ia menyei_,abkan stenoes is.
yang dapat mengganggu aliran koroner dair
menyebabkan iskemia niokard. penelitian menunjukan
bahwa stenosls sebesar 600/o atau lebih menyebabkan
iskemia miokard, yang oleh penderita dirasakan sebagai
nyeri khas yang disebut angina pectoris. Nyeri angina
;,ang khas ialah nyeri retrosternal seperti ditekan, yang
sering menjalar kearah lengan kiri dan leher kiri hingga
rahang dan telinga kiri. Secara klinis iskemia miokard
dapat manifes dalam bentuk :

l. Asimtomatik
2. Angina pector.l.r, yang dapat berbentuk :

a. Angina stabil
b. Angina tak stabil
c. Angina varian (,4ngina prinzmetal)
d. Iskemia miokard tenang.

3. Aritmia, yang dapat berbentuk macam-macam
termasuk kematian mendadak.

4. Gagal jantung, yang bisa gagal jantung sistolik
maupun tenang.
Gagal jantung terutama timbul pada penderita yang
telah mengalami infark miok;ard.

5. lnfark miokard akut.

Gambai'an Umum Sistem

!.ecara ,urlum prediksi berdasar Dynamic Bayesian
Nen+,ork.pada pasien jantung koroner yang dibangun ini
dapat dibedakan menjadi dua bagian poto{ yaitu
bagian preprocessing dan Hi&tei Mirkav Model.
Seperti pada gambar 17.

Gambar 17. Gambaran umum sistem

Data input
Dalam penelitian ini diperlukan data sebagai masukan,
yaitu data pemeriksaan sederhana harian pada pasien
dengan penyakit jantung koroner, y,ang diasumsikan
data -terscbut dapat diperoleh atau dlhasilkan dari
perneriksaan yang dilakukan oleh orang awam atau
tanpa tenaga ahli. Dan dengan ketentuan bahwa pasien
yang dimaksudkan adalah oasien yang telah mendapat
ijin dari dokter untuk melakukan perawatan di rumah,
jadi data-data pokck dari pasien rersebut sLrdah ada
dalam data ba.se pihak rurnah sakit atau doher yang
bersangkutan, dan dcl<ter bisa melakukan pemeriksaan
data-data yang dibutuhkan untuk memberikan diagnosa
atau saran. Data-data sederhana harian tersebut
meliputi :

a. Sistole
b. Diastole
c. Nadi
d. Respirasi
e. Rasa nyeri di dada
f. Dan keluhan lain.

Penentuan kelompok data
Data dalam penelitian ini diambil dari rekam medik
yang sudah ada dan dipastikan bahwa data tersebut
adalah benar-benar memenuhi apa yang diperlukan
dalam penelitian ini, baik dari segi kelengkapan variabel
yang diperlukan maupun kelengkapan urutan data dari
pengamatan satu ke pengamatan berikutnya.
Pengelornpokkan data hasil observasi yaitu data-data
pasier: yang berupa nilai-nilai ukuran sistole, diastole,
nadi, respirasi, dikelompokkan sesuai tabel I menurut

Fi

!,:

Ke;

Pen,
Dai:
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aca.:

l-'! r :
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INq V 1992 (Joint National Commitee cn detection,
evaluation and ffeatment of high tUoa p,:"isire). Dari

',-pengelompokkan data ini dileroleh ;ut.ik transisi
kelompok pasien berdasar tingkat tekan;Jarah.

Matrik transisi
Dari pengelompokan data penganratan menurut level
tekanan darah, JNC V t9g2 (Jimt Natiotnii io**ite
on detection, evaluation and treatment of niin ttooapressure), 

.berikutnya dilakukan pengambiian dataperubahan keadaan atau stute transition dari setiap
perreriksaan dengan data pemeriksaan sebelumnya pada
sebuah observasi.

|SBN : 978_97946964_6-5
yogyakarta, 14 November 20@

Dari nilai i sistem akan melihat kondisi yang terdahulusebagai or, Oz , ... , o,-, sebagai *rJn'p'uir,it .,g*untuk fo rw a r d a I g o r i t h m.

Forward Algorithm
Algoritma ini melakukan penghitungan dengan arahmaju.dari o,, oz , ... , o,.,,'dirn'a"u iiaiitTfr*nra
f:f::l secara sederhana dapat atjaUartZn'seUagai
oerrKut:

a,(i) : p(O1, 02. ... , O,, q, : s;l ).)
o,(i) adalah probabilitas aari oUservasi ,ilt"n p-alsial (O,,
9:, .r... O,) dimana q, adalah s,, dari p*ei;irre* i"idihasilkan 

.sebanyak i probabitils rn*r. ijuri.' oulurnpenelitian ini ditentukan i ada 3, yaitu sebigai urutan
state dari ..

: I = kondisi dada nyeri
= 2 = kondisi dada nyeri sedang
= 3 = kondisi dada tidak nveri.

Sebagai inisialisasi, yaitu pada t : f , oif;; : a;b,(O1).[_' IInduksi o,,,U) =i Io,(i)a, fb,{o,_,), dan sebagaiL-:i -J''"
hasil dari keseluruhan hitungan terhadap suatu .rraleyang mempunyai probalitas yang paling besar pada
suatu / dapat ditentukan dengan p"it,iiungi terminasi :

P(O17,)=Ior(i)
4
i=t

Implementasi
Daiam implementa.si ini aka,r dilakukan pr€ses prediksi
dengan menggunakan 33 data yung ,.r..iu."J"t"* okelompok level tekanan darali, dlmana t"_j: auo
tersebut tidak termasuk dalam 2gg data ,"b"lurnnuu.
Adapun sebaran data tersebut adalah

Tabel 3. Data untuk menguji sistem prediksi

Tabel l. Level tekanan darah

Iekae (mm Hp)
srstole diasrole

19A
9t -94
i c5

<85
85-89

90-99
t00 - r09
lr0-l|9

> l2c)

u+to 1978

JNC V t992 (.,/oil
Natiofral (:onntitcc

I Normotensi

I Hrpenensr "bordertrna'

Hipedensr "defin[e'

Normal
Normal nngg
Hipe(ensr:
Tingkai I (ringa/
Tingkat 2 (sed&g)
Tingkat 3 (berar)
Tingkat 4 (ssar berat)

s 140
14l * :Je
: 160

< rio
r30 - li9

I40- t59
160 - t79
180 - 209

> 210

Hasil dari pengamatan dan pengolahan 2Sg data yang
terbagi dalam 6 kelompok leve-l tekanan aurulr. Ou.i
trap-tlap level tekanan darah diambil nilai rata_rata darinilai perubahan kondisi n1,eri di dada unruk semua
pasien, berikutnya diperoleh hasil:

' 
Table 2. Kondisi transisi rasa nyeri di dada pasien

penyakit jantung koroner menurut data pengamatan

|.N
NS
NT
SN
SS

ST
TN
TS
'l-r

Nyeri -- n1,st
Nyen -* sedog
Nyeri .- odak
Sedmg - n1"-'
Sedang - 5s66*
Sedmg * tidal
Tidal - n),eri
Tidal * sedmg
Trdal -. odak

Tekanan darah Jumlah
Normal 7
Normal tinggi 5
Tingkat I (ringan) 6
Tingkat 2 (sedane) 5
Tingkat 3 (berat) 8
Tingkat + (sane; be.at) 2

Jumlah total daG -))

Penentuan nilai t
Dalam penelitian ini nilai I sebenamya sebagai tujuan,
dimana kondisi yang diperkirakan dari pasiei nantinya
adalah 

. 
kondisi pada saat r. Sebagai masukan, t

merupakan banyaknya nilai loop atau iterasi dalam
perhitungan yang dilakukan. Selain sebagai penentu

,?ir{:\ry., iterasi.t juga sebagai ,urg., pr.aikri, yaitu
Kondrsr drmana belum diketahui keadaannya atau state-
nya, dan nilai I adalah t : 2, 3, ... , T.

Iinplementasi program
Pada bagian implementasi program, sistem ini dibagi
menjadi beberapa langkah kerja=menurut tangtafr fe4a
dari algoritma yang di_eunakan.
Inisialisasi
Hasil pengamatan dari semua rekam medik pada pasien
penyakit janrung koroner -vang diperoreh dari penetitiandi Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya menunjukkan

}ly, d,uri 219. pasien (ridak t.#urrr. 
-:: 

pasien
sebagar data uj i), semua mempunyai kondisi aual

c-57
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r-€m.nksaan daiam state = nyeri, dan dalam penelitian
t:.; dapat diasumsikan dengan n; : I, dan n2 :0, zr3 : 0.

Forv,ard algorithm
Pada proses ini data hasil pengamatan yang sudah terdiri
riari beberapa data kondisi pasien pada waktu terdahulu
dan tersusun secara berurutan diambil dan ditambahkan
dengan kondisi yang didapat dari data terbaru yang
dikirimkan oleh pasien, sebagai data terakhir atau O,_1.

Cari urutan data tersebut dilakukan perhitungan arah
maju yaitu dari O;, Oz, ... , sampai O,_1.

Ken'rudian hasil perhitungan tersebut ditambahkan lagi
dangan satu / dengan tiap-tiap kondisi yang ada yaitu
state l, state 2, dan state 3, yang diasumsikan sebagai
kondisi terakhir probabilitas saat perhirungan. dimana
akan menghasilkan tiga nilai yang merupakan nilai
probabilitas dari masing-masing stale terakhir yang
ditambahkan.
Jumlah dari ketiga perhitungan tersebut merupakan
termination dari perhitungan yang diharapkan, dan
sekaligus menunjukkan besaran probabilitas dari uruian
kondisi yang ada.
Karena state awal dari setiap observasi adalah selalu
menunjukkan state nyeri atau pada kondisi i : l, maka
besamya nilai n 1 

: 1, dan n2: 0, q:0.
Berikut adalah al goritma untuk perhitungan fo nv ard.

initialize c;(0) = n(j) b: (v(0)), t = 0
ai1, b5, vj.sibJ.e sequence vt
fort<=t+1

<r1 (t) - In,=, qi (t-1) air b: (v (t) )
fora].li(1
untj.l t = T
return e 1Vt1 - cr.u (T)
end

Analisa Hasil
Dalam penghitungan dari hasil perancangan sistem yang
ada, dengan menggunakan data uji yang diambil secara
acak dari tiap ievel, diperoleh hasil bah'wa kondisi yang
diharapkan atau kondisi target yang dimasukkan akan
dihitung berapa besar probabilitasnya.
Berikut adalah perbandingan antara hasil prediksi
dengan korrdisi pengamatan dari 33 data uji.

Kesimpulan
l. Hasil perhitungan dan pengujian dari

penggunun Model Hidden Markot, dengan
metode .iorward algorithm menunjukkan bahwa
dari metode tersebut dapat digrrnakan untuk
melakukan prediksi kondisi pasien pada kasus
pasien dengan penyakit jantung koroner.

2. Model Hidden Markoy memungkinkan
perhitungan prediksi dengan memperhatikan
probabilitas transisi dari setiap perubahan pada
pengamatan berturutan.

3. Penggunaan Dynamic Bayesin Nehyork sebagai
dasar dari perancangan sistem peramalan akan
memudahkan nerhitungan menjadi lebih
sederhana, cepat dan hasil yang lebih mendekati
keadaan sebenarnya.
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