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ABSTRAK 

ECVT (Electrical Capacitance Volume Tomography) merupakan teknik 

pencitraan yang memanfaatkan nilai kapasitansi dari objek berbentuk volum yang 

dikelilingi oleh multi sensor. Sensor-sensor yang mengelilingi objek tersebut 

mengukur nilai kapasitansi listrik yang dipengaruhi oleh distribusi permitivitas 

yang terdapat di dalam objek yang kemudian direkonstruksi dengan algoritma 

yang sesuai untuk mendapatkan citra dengan menggunakan software MATLAB 

R2008a. Sedangkan pembuatan model objek jaringan tumor dan sensor kanker 

payudara diperoleh melalui FEM (finite element method) atau dikenal dengan 

metode elemen hingga dengan menggunakan software COMSOL Multiphysics 

3.4. Persoalan Ill-Posed yang muncul pada proses rekonstruksi, ditangani dengan 

menggunakan metode ILBP atau Landweiber equation. Pengujian sensor kanker 

payudara yang berbasis kapasitansi listrik ini dilakukan pada objek phantom yang 

menyerupai jaringan payudara manusia dengan menggunakan 24 elektroda yang 

dipasang disekeliling objek. Dari hasil eksperimen dapat ditunjukan bahwa citra 

distribusi permitivitas hasil rekonstruksi memiliki pola yang sama dengan 

distribusi permitivitas pada objek simulasi dan dapat mendiagnosis secara fisik 

adanya gejala kanker payudara. 

 

 

Kata kunci : ECVT, MATLAB R2008a, FEM, ILBP, Kanker Payudara,  

Rekonstruksi Citra. 

 

Pengembangan Electrical Capacitance Volume 

Tomography (ECVT) Untuk Rekonstruksi Citra 

dan Diagnosis Kanker Payudara. 
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Title of essay        :   Development of Electrical Capacitance Volume Tomography 

(ECVT) For Image Reconstruction and Breast Cancer 

Diagnosis. 

ABSTRACT 

ECVT (Electrical Capacitance Volume Tomography) is an imaging technique 

that utilizes the capacitance value of the volume-shaped object surrounded by a 

multi-sensor. Sensors which surround the object is to measure the value of 

electric capacitance is influenced by the permittivity distribution contained in the 

object which is then reconstructed with the appropriate algorithm to obtain the 

image using the software MATLAB R2008a. While making the object model of 

breast tumor tissue and the sensor is obtained through FEM or known by the 

Finite Element Method using the software COMSOL Multiphysics 3.4. Ill-posed 

problems arising in the reconstruction process, handled using methods ILBP or 

Landweiber equation. Tests based breast cancer sensor electrical capacitance is 

carried out on a phantom object that resembles human breast tissue using 24 

electrodes placed around the object. From the experimental results can be shown 

that the image of the results of reconstructing the permittivity distribution has the 

same pattern with the distribution of permittivity on the object model and can 

diagnose physical symptoms of breast cancer. 

 

Key words: ECVT, MATLAB R2008a, FEM, ILBP, Breast Cancer, image  

Reconstruction. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

I. Latar Belakang 

Kanker merupakan perubahan sel yang mengalami pertumbuhan tidak 

normal. Peningkatan jumlah sel tak normal ini umumnya membentuk benjolan 

yang disebut tumor atau kanker. Tidak semua tumor bersifat kanker. Tumor 

yang bersifat kanker disebut tumor ganas, sedangkan yang bukan kanker 

disebut tumor jinak. Tumor jinak berbentuk gumpalan lemak yang terbungkus 

dalam suatu wadah yang menyerupai kantong, sel tumor jinak tidak menyebar 

ke bagian lain pada tubuh penderita. 

Tumor itu sendiri disebabkan oleh mutasi DNA di dalam sel. Akumulasi 

dari mutasi-mutasi tersebut menyebabkan munculnya tumor. Sebenarnya sel 

kita memiliki mekanisme perbaikan DNA (DNA repair) dan mekanisme 

lainnya yang menyebabkan sel merusak dirinya dengan apoptosis jika 

kerusakan DNA sudah terlalu berat. Apoptosis adalah proses aktif kematian 

sel yang ditandai dengan pembelahan DNA kromosom, kondensasi kromatin, 

serta fragmentasi nukleus dan sel itu sendiri. Mutasi yang menekan gen untuk 

mekanisme tersebut biasanya dapat memicu terjadinya kanker. 

Kanker  sebenarnya adalah istilah untuk buy antibiotics without 

prescription segolongan penyakit yang ditandai dengan pembelahan sel yang 

tidak terkendali dan kemampuan sel-sel tersebut untuk menyerang jaringan 

biologis lainnya, baik dengan pertumbuhan langsung di jaringan yang 

bersebelahan (invasi) atau dengan migrasi sel ke tempat yang jauh 

(metastasis). Pertumbuhan yang tidak terkendali tersebut disebabkan 

kerusakan DNA, dan bahkan menyebabkan mutasi di gen vital yang 

mengontrol pembelahan sel. Beberapa buah mutasi mungkin dibutuhkan untuk 

mengubah sel normal menjadi sel kanker. Mutasi-mutasi tersebut sering 

diakibatkan agen kimia maupun fisik yang disebut karsinogen. Mutasi dapat 

terjadi secara spontan (diperoleh) ataupun diwariskan (mutasi germline). 

http://antibiotics-shop.com/
http://antibiotics-shop.com/


2 
 

Universitas Indonesia 

 

Hal ini sangat berbeda dengan benign tumor (tumor jinak) yang tidak 

menyerang jaringan di sekitarnya dan tidak membentuk metastase, tapi secara 

lokal dapat bertumbuh menjadi besar. Biasanya benign tumor tidak muncul 

lagi setelah dilakukan operasi pengangkatan tumor. 

 

 

 

 

 

 

Penyakit kanker payudara terbilang penyakit kanker yang paling umum 

menyerang kaum wanita, meski demikian pria pun memiliki kemungkinan 

mengalami penyakit ini dengan perbandingan 1 di antara 1000. Data WHO 

menunjukkan bahwa 78% kanker payudara terjadi pada wanita usia 50 tahun 

ke atas. Hanya 6%-nya terjadi pada mereka yang berusia kurang dari 40 tahun. 

Meski demikian, kian hari makin banyak penderita kanker payudara yang 

berusia 30-an.  

Kanker payudara tidak selalu bisa terlihat dengan mata terbuka karena 

tanda-tanda awal kanker sering kali tersembunyi dibalik jaringan payudara. 

Meskipun dapat melihat perubahan pada payudara setiap saat sangat sulit 

untuk mengambil kesimpulan bahwa itu adalah suatu kanker payudara. Oleh 

sebab itu, untuk dapat mengetahui secara tepat apakah payudara dalam kondisi 

normal atau sedang mengalami gejala – gejala tumor payudara maka 

dibutuhkanlah sebuah alat bantu medis yang berfungsi untuk mendiagnosis 

suatu jaringan yang terkena tumor. Terdapat  beberapa alat bantu radiologi 

konvensional yang umum dipakai untuk dapat mendiagnosis tumor 

diantaranya adalah Mammografi, Ultrasonografi (USG), Magnetic Resonance 

Gambar 1.1 Anatomi payudara 

http://tentangkanker.com/2011/wanita-perokok-terancam-kanker-payudara/
http://tentangkanker.com/2011/5-kanker-mematikan/
http://tentangkanker.com/2011/wanita-perokok-terancam-kanker-payudara/
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Imaging (MRI), PET Scan. Modalitas yang digunakan ini ada yang bersifat 

invasive (memasukkan) seperti  PET Scan yang memasukkan sumber 

radioaktif kedalam pembuluh darah manusia yang akan mengalir ke jaringan 

payudara, radiasi sumber radioaktif dari jaringan  ini akan ditangkap oleh 

detektor, selanjutnya direkonstruksi pada computer untuk menghasilkan citra 

dari payudara tersebut. Disamping itu beberapa alat pencitraan ini masih 

bersifat instrusive (merusak), seperti penggunaan sinar-X  seperti pada 

Mammografi yang sedikit banyaknya akan mempengaruhi fungsi fisiologis 

payudara manusia, biasanya disebut dengan efek stokhastik. Dan USG dengan 

penerapan gelombang suara atau ultrasonografi, walaupun teknik ini tidak 

bersifat intrusive, tetapi efektifitas pemeriksaan USG sangat tergantung dari 

pengalaman dan keahlian operator. Sedangkan pencitraan dengan MRI 

dilakukan dengan penerapan medan magnet yang sangat kuat (hingga 1.5 

tesla, sekitar 30.000 kali kekuatan medan magnet bumi) terhadap tubuh 

pasien. 

Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk dapat mendiagnosis jaringan 

tumor pada payudara pada kondisi tertentu beserta anatominya dengan 

pengembangan teknik pencitraan menggunakan modalitas kapasitansi listrik 

atau disebut dengan Electrical Capacitance Volume Tomography (ECVT) 

yang memberikan harapan untuk dapat mencitrakan anatomi  payudara pada 

kondisi tertentu yang nantinya akan bisa mendiagnosis jaringan payudara yang 

terkena tumor atau kanker. Disamping itu Electrical Capacitance Volume 

Tomography lebih murah dibandingkan dengan alat pencitraan payudara 

lainnya. 

ECVT merupakan teknik pencitraan yang memanfaatkan nilai kapasitansi 

dari objek berbentuk volum yang dikelilingi oleh multi sensor. Sensor-sensor 

yang mengelilingi objek tersebut mengukur nilai kapasitansi listrik yang 

dipengaruhi oleh distribusi permitivitas yang terdapat di dalam objek yang 

kemudian direkonstruksi dengan algoritma yang sesuai untuk mendapatkan 

citra. Algoritma tertentu digunakan untuk memprediksi nilai distribusi 

permitivitas dari data kapasitansi (invers problem) dan untuk menghitung 
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kapasitansi dari nilai prediksi distribusi permitivitas (forward problem) yang 

dihitung secara iterasi. 

I. Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 

pengembangan ECVT untuk rekonstruksi kanker payudara manusia. 

Pengembangan yang dilakukan berkaitan dengan penggunaan ECVT untuk 

memperoleh rekonstruksi citra kanker payudara manusia pada berbagai 

macam kondisi, diharapkan dapat mendeteksi dan  memahami fenomena citra 

kanker payudara pada kondisi tertentu, sehingga dapat mengetahui letak tumor 

pada payudara yang selanjutnya bisa digunakan untuk mendiagnosis serta 

menentukan perlakuan medis yang tepat. Oleh karena itu, dilakukan dengan 

menggunakan data kapasitansi yang diperoleh dari sensor yang diletakkan 

disekitar  dada manusia, dari nilai kapasitansi itu dapat dilakukan rekonstruksi 

citra tumor payudara manusia. 

II. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, dibatasi pada pembahasan mengenai nilai kapasitansi 

terhadap setiap nilai rapat muatan yang diberikan pada ECVT pada saat 

menggunakan objek kanker payudara manusia. Dari kapasitansi ini diperoleh 

rekonstruksi citra kanker payudara manusia. Hasil yang diperoleh akan dapat 

memudahkan dalam mendiagnosis tumor pada payudara dan menentukan 

perlakuan medis yang tepat. 

III. Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Melakukan studi tentang sistem Electrical Capacitance Volume 

Tomography. 

2. Mempelajari pembuatan desain Breast Cancer Scanner 24 chanel dengan 

menggunakan software COMSOL MULTIPHYSICS 3.4. 

3. Mencari sensitifitas matriks untuk desain sensor yang digunakan. 

4. Membuat GUI (Graphical User Interface)  pada algoritma Rekosntruksi. 
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5. Mengaplikasikan ECVT sebagai pemindai fantom kanker payudara 

manusia. 

6. Mengembangkan system ECVT untuk rekonstruksi citra pada fantom 

kanker payudara  manusia. 

 

IV. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang akan dilakukan dibagi dalam tahap-tahap berikut: 

1. Studi Literatur 

Pada tahap ini akan dipelajari mengenai prinsip dasar dari ECVT dan 

konsep dasar dari tumor payudara manusia serta algoritma yang 

diperlukan untuk memperoleh citra pada kanker payudara  manusia.  

2. Simulasi  dan Eksperimen 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian non-klinis 

dimana simulasi dilakukan dengan menggunakan software COMSOL 

Multiphysics 3.4, dengan meletakan desain sensor untuk dada atau 

payudara manusia yang dilakukan untuk memperoleh data sensitifitas 

sensor dan data kapasitansi sebagai acuan untuk pencitraan kanker. 

Selanjutnya setelah masuk pada tahapan simulasi,  perlu dilakukan 

mekanisme verifikasi atau eksperimen terhadap jaringan payudara 

tertentu yakni dengan membuat sebuah Phantom yang ekivalen 

dengan jaringan tumor payudara  pada ECVT (electrical capacitance 

volume tomography).  

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                    (b) 
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(a)                                                      (b) 

 

 

 

 

Phantom ini didesain sehingga menyerupai  permitivitas dan 

densitas dari jaringan yang sebenarnya, yakni fantom yang 

menggunakan gabungan dari beberapa material yang mewakili antara 

pendekatan jaringan keras, lunak, cairan dan udara.  Selanjutnya  hasil 

dari ekperimen dapat dikatakan baik apabila mampu mencitrakan 

image  tumor sesuai dengan parameter yang diberikan dan bisa 

membedakan  yang dalam hal ini hanya dengan jaringan lemak 

dimana sebagian besar jaringan payudara terdiri dari jaringan tersebut.  

 

 

 

 

Gambar 1.2   Phantom dengan material sederhana, (a) material terbuat dari 

lilin ekivalen dengan jaringan lemak, (b) material bola yang berisi air 

memiliki ekivalen dengan jaringan tumor.  

Gambar 1.3   Simulasi  dengan parameter permitivitas dan densitas, (a) 

material dengan ε=4.5 F/m dan  σ=0.5C/m
3
  yang ekivalen dengan jaringan 

lemak, (b) material bola dengan ε=43.7 F/m dan  σ=0.5C/m
3
  yang ekivalen 

dengan jaringan tumor.  



7 
 

Universitas Indonesia 

 

V.   Sistematika Penulisan 

Sistematika pada penulisan ini dibagi menjadi 6 bab, yang masing-

masing terdiri dari beberapa sub-bab untuk mempermudah penjelasan. 

Penulisan bab-bab dilakukan sebagai berikut :  

 

BAB I. PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi tentang penjelasan secara umum latar belakang 

permasalahan, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan 

sistematika. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang anatomi dan gejala-

gejala penyebab tumor payudara  manusia. 

 

 BAB III. LANDASAN TEORI 

Pada bab ini penulis menguraikan teori-teori dasar yang digunakan pada 

penulisan, simulasi dan analisa eksperimen dalam skripsi ini. 

 

BAB IV. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tahapan-tahapan simulasi untuk memperoleh hasil yang 

diinginkan dengan menggunakan program MATLAB R2008a dan COMSOL 

Multiphysics 3.4. 

 

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Simulasi yang telah dilakukan memberikan hasil dan dijelaskan dalam 

bab ini, serta penjelasan mengenai hasil yang telah dicapai. 

 

BAB VI. PENUTUP 

Setelah melakukan simulasi dan eksperimen maka pada bab ini penulis 

menarik kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan, ditambahkan 

saran-saran yang berguna untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada Bab II akan dibahas tentang anatomi payudara, bagian-

bagiannya beserta fungsi masing-masingnya. Selain juga dibahas tentang 

gejala dan faktor yang menimbulkan tumor pada payudara manusia.  

2.1 Anatomi Payudara 

2.1.1 Anatomi normal payudara 

Payudara tersusun dari jaringan lemak yang mengandung kelenjar-

kelenjar yang bertanggungjawab terhadap produksi susu pada saat hamil 

dan setelah bersalin. Setiap payudara terdiri dari sekitar 15-25 lobus 

berkelompok yang disebut lobulus, kelenjar susu, dan sebuah bentukan 

seperti kantung-kantung yang menampung air susu (alveoli). Saluran 

untuk mengalirkan air susu ke puting susu disebut duktus. Sekitar 15-20 

saluran akan menuju bagian gelap yang melingkar di sekitar puting  susu 

(areola) membentuk bagian yang menyimpan air susu (ampullae) sebelum 

keluar ke permukaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedua payudara tidak selalu mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. 

Bentuk payudara mulai terbentuk lengkap satu atau dua tahun setelah 

menstruasi pertamakali. Hamil dan menyusui akan menyebabkan 

Gambar 2.1  Anatomi Payudara Normal 
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payudara bertambah besar dan akan mengalami pengecilan (atrofi) setelah 

menopause. Payudara akan menutupi sebagian besar dinding dada. 

Payudara dibatasi oleh tulang selangka (klavikula) dan tulang dada 

(sternum). Jaringan payudara bisa mencapai ke daerah ketiak dan otot 

yang berada pada punggung bawah sampai lengan atas (latissimus dorsi). 

  Kelenjar getah bening terdiri dari sel darah putih yang berguna 

untuk melawan penyakit. Kelenjar getah bening didrainase oleh jaringan 

payudara melalui saluran limfe dan menuju nodul-nodul kelenjar di sekitar 

payudara sampai ke ketiak dan tulang selangka. Nodul limfe berperan 

penting pada penyebaran kanker payudara terutama nodul kelenjar di 

daerah ketiak. 

2.1.2  Patologi Anatomi Tumor/ Kanker Payudara 

Patologi anatomi atau kelainan anatomi payudara yang paling 

sering terjadi disebabkan oleh tumor. Tumor terdiri dari tumor jinak dan 

tumor ganas. Tumor jinak memiliki karakter sel yang sangat mirip dengan 

jaringan asalnya dan relatif tidak berbahaya karena umumnya tumor jinak 

tetap dilokalisasi, tidak dapat menyebar ke tempat lain, dan mudah untuk 

dilakukan pengangkatan tumor dengan pembedahan lokal. Tumor 

dikatakan ganas apabila dapat menembus dan menghancurkan struktur 

yang berdekatan dan menyebar ke tempat yang jauh (metastasis) dan 

umumnya dapat menyebabkan kematian. Sifat ini sesuai dengan 

penamaannya kanker yang berasal dari bahasa Latin yang berarti kepiting, 

melekat pada setiap bagian dan mencengkeram dengan erat seperti seekor 

kepiting. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Anatomi Tumor Payudara 
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2.1.3  Perbedaan sel normal dan sel kanker  

Salah satu sifat utama dari sel, baik sel normal maupun sel kanker, 

adalah kemampuannya untuk memperbanyak diri. Sel melakukan proses 

ini dengan cara membelah diri menjadi dua, empat, delapan, enam belas, 

dan seterusnya. Proses pembelahan ini, pada sel normal dikendalikan 

secara ketat. Kecepatan sel membelah berbeda-beda untuk setiap bagian 

tubuh, sesuai dengan fungsinya. Dalam keadaan-keadaan dimana 

dibutuhkan pertumbuhan yang lebih cepat, sel akan menerima perintah 

untuk membelah diri lebih cepat, misalnya pada saat terjadi cedera.  

Berbeda dengan jaringan normal, sel kanker membelah tanpa menuruti 

mekanisme pengaturan oleh tubuh. Akibatnya sel kanker seringkali 

bertumbuh menjadi gumpalan-gumpalan tidak berbentuk, yang lazim 

disebut tumor atau benjolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1  Perbedaan sel normal dan sel kanker 



11 
 

Universitas Indonesia 

 

2.2 Gejala-Gejala Kanker Payudara 

  Gejala-gejala yang menandakan adanya serangan kanker payudara yang 

umum dapat dilihat dan dirasakan sendiri: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1) Timbulnya benjolan pada payudara  yang dapat diraba dengan 

tangan, makin lama benjolan ini makin mengeras dan bentuknya 

tidak beraturan. 

2) Bentuk, ukuran, atau berat salah satu payudara berubah. 

3) Timbul benjolan kecil dibawah ketiak. 

4) Keluar darah, nanah, atau cairan encer dari putting susu. 

5) Kulit payudara mengerut seperti kulit jeruk. 

6) Bentuk atau arah putting berubah, misalnya putting susu tertekan 

ke arah dalam.  

 

 

Gambar 2.3 Gejala Kanker Payudara 

file:///F:/Breast-Scanner/Kanker%20Payudara%20Â»%20Terbaru%202011_files/Kanker%20Payudara%20Â»%20Terbaru%202011.htm
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2.3  Jenis-jenis kanker payudara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Normal Breast Profile : 

A. Ducts 

B. Lobules 

C. Dilated section of duct to hold milk 

D. Nipple 

E. Fat 

F. Pectoralis major muscles 

G. Chest wall / Rib cage 

Enlargement : 

A. Normal Duct Cells 

B. Basement Membrane 

C. Lumen 

  Jenis kanker payudara yang paling umum adalah berasal dari saluran air 

susu ( ductal carcinoma ) atau kelenjar air susu ( lobular carcinoma ). 

Penentuan asal kanker ditentukan dari bentuk sel kanker yang terlihat 

secara microscopic dalam biopsy. 

 

 

Gambar 2.4  Normal Breast 



13 
 

Universitas Indonesia 

 

2.3.2  In Situ Breast Cancer 

   In situ breast cancer adalah type kanker yang mana sel kanker 

tetap berada dalam selubung tempat asalnya. Jadi sel kanker tidak 

menyerang jaringan disekitar saluran air susu atau kelenjar air susu. 

Jenisnya antara lain : 

2.3.2.1 Ductal Carsinoma In Situ ( DCIS ) 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlargement: 

A. Normal duct cells 

B. Duct cancer cells 

C. Basement membrane 

D. lumen ( centre of duct ) 

Adalah suatu sel abnormal di sepanjang saluran air susu yang tidak 

menyerang jaringan sekitar payudara. Ini adalah kanker payudara stadium 

awal. Beberapa ahli menganggap DCIS adalah kondisi sangat awal dari 

kanker. Hampir semua wanita dengan DCIS ini bisa disembuhkan. Tapi 

ada juga yang berkembang menjadi kanker payudara yang invasife. 

Gambar 2.5  DCIS 
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2.3.2.2  Lobular Carsinoma In Situ ( LCIS ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlargement : 

A. Normal lobular cells 

B. Lobular cancer cells 

C. Basement membrane 

Bahwa suatu sel abnormal masih berada dalam kelenjar air susu, dan tidak 

menyerang jaringan disekitarnya. Masih menjadi kontroversi diantara ahli-

ahli kanker bahwa apakah LCIS merupakan suatu stadium sangat awal dari 

kanker ataukah hanya merupakan penanda bahwa itu dimasa datang akan 

berubah menjadi kanker. Tetapi para ahli juga sepakat bahwa apabila 

seseorang mempunyai LCIS, berarti di kemudian hari dia mempunyai 

resiko untuk mempunyai kanker pada salah satu payudaranya. Pada 

payudara yang terdapat LCIS bisa berubah menjadi invasive lobular breast 

cancer. Bila kanker berkembang pada payudara yang lain, maka bisa jadi 

menjadi Invasife Lobular atau Invasife Ductal Carsinoma. 

 

 

Gambar 2.6  LCIS 
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2.3.3  Invasive breast cancer ( Kanker payudara yang invasive ) 

  Invasive ( infiltrating ) breast cancer adalah jenis kanker yang sel 

kankernya telah keluar / lepas dari mana dia berasal, menyerang jaringan 

sekitar yang mendukung saluran dan kelenjar- kelenjar payudara. Sel-sel 

kanker ini bisa menyebar keberbagai bagian tubuh, seperti ke kelenjar 

getah bening. Jenisnya antara lain : 

2.3.3.1 Invasive Ductal Carsinoma ( IDC ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlargement : 

A. Normal duct cells 

B. Ductal cancer cell breaking through basement membrane 

C. Basement membrane 

Dianggap sebagai penyebab terbesar kanker payudara yang invasive. Jika 

seorang wanita mempunyai IDC, maka sel kanker yang berada di 

sepanjang saluran air susu akan keluar dari dinding saluran tersebut dan 

menyerang jaringan disekitar payudara. Sel kanker bisa saja tetap 

terlokalisir, berada didekat tempat asalnya atau menyebar ( metastasis ) 

kebagian tubuh yang lain, terbawa oleh peredaran darah atau system 

Gambar 2.7  IDC 
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kelenjar getah bening. Untuk jenis IDC solid tubular, meskipun invasive 

tapi masih lumayan terkendali dibanding jenis invasive lain. 

2.3.3.2 Invasive Lobular Carsinoma ( ILC ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlargment : 

A. Normal cells 

B. Lobular cancer cells breaking through the basement membrane 

C. Basement membrane 

 Meskipun tidak sebanyak IDC, type ini juga mempunyai sifat yang mirip. 

ILC, berkembang dari kelenjar yang memproduksi susu dan kemudian 

menyerang jaringan payudara disekitarnya. Juga bahkan ke tempat yang 

lebih jauh dari asalnya. Dengan ILC, penderita mungkin tidak akan 

merasakan suatu benjolan, yang dirasakan hanyalah adanya semacam 

gumpalan atau suatu sensasi bahwa ada yang berbeda pada payudara. ILC, 

bisa diditeksi hanya dengan menyentuh, dan kadang juga bisa tidak terlihat 

dalam mammogram. ILC ini bersifat seperti cermin, kalau payudara kanan 

ada benjolan, biasanya sebelah kiri juga ada. Kista sendiri merupakan jenis 

tumor yang berupa kantung berisi cairan dan dinding permukaanya berupa 

jaringan ikat, sebagian besar cairan tersebut adalah darah yang dihasilkan 

karena perlukaan atau infeksi pada pembuluh darah. 

Gambar 2.8(a) ILC Gambar 2.8(b) Kista 
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2.4  Stadium Kanker Payudara 

              Stadium penyakit kanker adalah suatu keadaan dari hasil penilaian 

dokter saat mendiagnosis suatu penyakit kanker yang diderita pasiennya, 

sudah sejauh manakah tingkat penyebaran kanker tersebut baik ke organ 

atau jaringan sekitar maupun penyebaran ketempat lain. Stadium hanya 

dikenal pada tumor ganas atau kanker dan tidak ada pada tumor jinak. 

Untuk menentukan suatu stadium, harus dilakukan pemeriksaan klinis dan 

ditunjang dengan pemeriksaan penunjang lainnya yaitu histopatologi atau 

PA, rontgen , USG, dan bila memungkinkan dengan CT scan, scintigrafi, 

dll. Banyak sekali cara untuk menentukan stadium, namun yang paling 

banyak dianut saat ini adalah stadium kanker berdasarkan klasifikasi 

sistem TNM yang direkomendasikan oleh UICC (International Union 

Against Cancer dari World Health Organization)/AJCC (American Joint 

Committee On cancer) yang disponsori oleh American Cancer Society dan 

American College of Surgeons. 

 StadiumI(stadiumdini) 

Besarnya tumor tidak lebih dari 2 – 2,25 cm, dan tidak terdapat 

penyebaran (metastase) pada kelenjar getah bening ketiak. Pada stadium I 

ini, kemungkinan penyembuhan secara sempurna adalah 70 %. Untuk 

memeriksa ada atau tidak metastase ke bagian tubuh yang lain, harus 

diperiksa di laboratorium. 

 StadiumII 

Tumor sudah lebih besar dari 2,25 cm dan sudah terjadi metastase pada 

kelenjar getah bening di ketiak. Pada stadium ini, kemungkinan untuk 

sembuh hanya 30 – 40 % tergantung dari luasnya penyebaran sel kanker. 

Pada stadium I dan II biasanya dilakukan operasi untuk mengangkat sel-

sel kanker yang ada pada seluruh bagian penyebaran, dan setelah operasi 

dilakukan penyinaran untuk memastikan tidak ada lagi sel-sel kanker yang 

tertinggal. 

 StadiumIII 

Tumor sudah cukup besar, sel kanker telah menyebar ke seluruh tubuh, 

dan kemungkinan untuk sembuh tinggal sedikit. Pengobatan payudara 

http://id.wikipedia.org/wiki/Stadium
http://id.wikipedia.org/wiki/Dokter
http://id.wikipedia.org/wiki/Organ
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan
http://id.wikipedia.org/wiki/Histopatologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Rontgen


18 
 

Universitas Indonesia 

 

sudah tidak ada artinya lagi. Biasanya pengobatan hanya dilakukan 

penyinaran dan chemotherapie (pemberian obat yang dapat membunuh sel 

kanker). Kadang-kadang juga dilakukan operasi untuk mengangkat bagian 

payudara yang sudah parah. Usaha ini hanya untuk menghambat proses 

perkembangan sel kanker dalam tubuh serta untuk meringankan 

penderitaan penderita semaksimal mungkin. 

2.5  Stadium Pada Sistem TNM 

TNM merupakan singkatan dari "T" yaitu tumor size atau ukuran 

tumor , "N" yaitu node atau kelenjar getah bening regional dan "M" yaitu 

metastasis atau penyebaran jauh. Ketiga faktor T, N, dan M dinilai baik 

secara klinis sebelum dilakukan operasi, juga sesudah operasi dan 

dilakukan pemeriksaan histopatologi (PA). Pada kanker payudara, 

penilaian TNM sebagai berikut: 

T (tumor size), ukuran tumor:  

o T 0: tidak ditemukan tumor primer 

o T 1: ukuran tumor diameter 2 cm atau kurang 

o T 2: ukuran tumor diameter antara 2-5 cm 

o T 3: ukuran tumor diameter > 5 cm 

o T 4: ukuran tumor berapa saja, tetapi sudah ada penyebaran ke kulit atau 

dinding dada atau pada keduanya, dapat berupa borok, edema atau 

bengkak, kulit payudara kemerahan atau ada benjolan kecil di kulit di luar 

tumor utama. 

N (node), kelenjar getah bening regional (kgb):  

o N 0: tidak terdapat metastasis pada kgb regional di ketiak/aksilla 

o N 1: ada metastasis ke kgb aksilla yang masih dapat digerakkan 

o N 2: ada metastasis ke kgb aksilla yang sulit digerakkan 

o N 3: ada metastasis ke kgb di atas tulang selangka (supraclavicula) atau 

pada kgb di mammary interna di dekat tulang sternum. 

M (metastasis), penyebaran jauh:  

o M x: metastasis jauh belum dapat dinilai 

o M 0: tidak terdapat metastasis jauh 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tumor


19 
 

Universitas Indonesia 

 

o M 1: terdapat metastasis jauh 

Setelah masing-masing faktor T, N, dan M didapatkan, ketiga faktor 

tersebut kemudian digabung dan akan diperoleh stadium kanker sebagai 

berikut: 

o Stadium 0: T0 N0 M0 

o Stadium 1: T1 N0 M0 

o Stadium II A: T0 N1 M0/T1 N1 M0/T2 N0 M0 

o Stadium II B: T2 N1 M0 / T3 N0 M0 

o Stadium III A: T0 N2 M0/T1 N2 M0/T2 N2 M0/T3 N1 M0/T2 N2 M0 

o Stadium III B: T4 N0 M0/T4 N1 M0/T4 N2 M0 

o Stadium III C: Tiap T N3 M0 

o Stadium IV: Tiap T-Tiap N-M1 

2.6 Macam – Macam Pemeriksaan Radiologis Konvensional Untuk  

Mendiagnosis Kanker Payudara   

2.6.1 Mammografi 

  Wanita usia 40 tahun atau lebih sebaiknya menjalani pemeriksaan 

mammografi sekali setahun selama mereka dalam kondisi sehat. 

Mammografi adalah pemeriksaan payudara menggunakan sinar X yang 

dapat memperlihatkan kelainan pada payudara dalam bentuk terkecil yaitu 

mikrokalsifikasi. Dengan mammografi, kanker payudara dapat dideteksi 

dengan akurasi sampai 90%. Menggunakan mesin mammografi, payudara 

akan ditekan oleh dua plat untuk meratakan dan menyebarkan jaringan. 

Keadaan ini mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi sangat 

penting untuk menghasilkan gambar mammogram yang baik dan dapat 

dibaca. Penekanan payudara ini hanya berlangsung beberapa detik. 

Seluruh prosedur mammografi untuk satu payudara adalah sekitar 20 

menit.  
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Hasil dari mammografi adalah film (mammogram) yang dapat 

diinterpretasi oleh dokter bedah atau dokter ahli radiologi. Perubahan yang 

dapat terlihat dari mammogram adalah Mikrokalsifikasi yaitu deposit-

deposit kecil kalsium dalam jaringan payudara yang terlihat sebagai titik-

titik kecil putih di sekitar jaringan payudara. Mikrokalsifikasi yang 

dicurigai sebagai tanda kanker adalan titik-titik yang sangat kecil, dan 

berkumpul dalam suatu kelompok (cluster). Massa yang tampak pada 

mammogram dapat disebabkan oleh kanker atau bukan kanker, tetapi 

untuk memastikan biasanya dilakukan biopsi. Massa yang tampak dapat 

berupa massa padat atau kistik (berongga dan berisi cairan). 

2.6.2 Ultrasonografi(USG) 

  USG payudara adalah pemeriksaan payudara menggunakan 

gelombang suara. USG dapat membedakan benjolan berupa tumor padat 

atau kista. USG biasa digunakan untuk mengevaluasi masalah payudara 

yang tampak pada mammogram dan lebih direkomendasikan pada wanita 

usia muda (di bawah 30 tahun). Pemeriksaan USG saja tanpa mammografi 

tidak direkomendasikan untuk deteksi kanker payudara. Tetapi dengan 

kombinasi USG dan mammografi, kelainan pada payudara dapat 

Gambar 2.9 Mamografi 
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ditentukan dengan lebih akurat. USG saat ini cukup banyak dilakukan 

karena tidak bersifat invasif dan tidak semahal pemeriksaan lainnya. 

Tetapi, efektifitas pemeriksaan USG sangat tergantung dari pengalaman 

dan keahlian operator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3 MagneticResonanceImaging(MRI) 

  Untuk wanita dengan risiko tinggi kanker payudara, pemeriksaan 

MRI direkomendasikan bersama dengan mammografi tahunan. MRI 

menggunakan magnet dan gelombang radio untuk memproduksi gambar 

irisan tubuh. Pemeriksaan MRI akan jaruh lebih bermanfaat bila 

menggunakan zat kontras. MRI merupakan alat deteksi kanker yang lebih 

sensitif dari mammografi, tetapi MRI memiliki nilai positif palsu yang 

lebih tinggi, maksudnya sering muncul gambaran kelainan payudara yang 

ternyata bukan kanker. Itu sebabnya MRI tidak direkomendasikan sebagai 

alat skrining untuk wanita tanpa risiko tinggi kanker payudara. 

 

 

 

Gambar 2.10 Ultrasonografi 
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2.6.4 PET-Scan 

  Ini adalah pemeriksaan terbaru yang dapat menggambarkan 

anatomi dan metabolisme sel kanker. Zat kontras disuntikkan lewat vena 

dan akan diserap oleh sel kanker. Derajat penyerapan zat kontras oleh sel 

kanker dapat menggambarkan derajat histologis dan potensi agresivitas 

tumor. PET Scan tidak direkomendasikan untuk skrining rutin kanker 

payudara. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11  Magnetic Resonance Imaging 

Gambar 2.12 Positron Emition Tomography 
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2.6.5  Breast Cancer Scanner (ECVT 24 sensor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13  Breast Cancer Scanner (ECVT 24 sensor). 

 

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa alat bantu radiologi konvensional 

yang umum dipakai untuk dapat mendiagnosis tumor payudara 

diantaranya adalah Mammografi, Ultrasonografi (USG), Magnetic 

Resonance Imaging (MRI) dan PET Scan. Memiliki modalitas yang 

bersifat invasive (memasukkan) dan intrusive (merusak), dan efek dari 

hasil pemeriksaanya dapat mengakibatkan efek deterministik dan stokastik 

pada sel genetik dan somatik didalam tubuh manusia . 

Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk dapat mendiagnosis 

jaringan tumor payudara pada kondisi tertentu beserta anatominya dengan 

pengembangan teknik pencitraan menggunakan modalitas kapasitansi 

listrik atau disebut dengan Electrical Capacitance Volume Tomography 

(ECVT) yang memberikan harapan untuk dapat mencitrakan anatomi  

payudara pada kondisi tertentu yang nantinya akan bisa mendiagnosis 

jaringan payudara yang terkena tumor atau kanker. Disamping itu 

Electrical Capacitance Volume Tomography lebih murah dibandingkan 

dengan alat pencitraan payudara lainnya. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Permitivitas dan Konduktivitas Listrik Jaringan Payudara 

Setiap jaringan memiliki permitivitas dan konduktivitas listrik 

yang berbeda-beda tergantung dari komponen penyusunnya. Permitivitas 

listrik menunjukkan konstanta dielektrik suatu jaringan. Jaringan payudara 

tersusun atas lemak dan granular. Sebagian besar jaringan payudara 

tersusun atas lemak. Lemak memiliki nilai permitivitas yang lebih kecil 

apabila dibandingkan dengan material lainnya. Sedangkan sel kanker 

memiliki nilai permitivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

komponen penyusun lainnya. Besarnya nilai permitivitas berbeda-beda 

untuk rentang frekuensi yang berbeda. Nilai konduktivitas menunjukkan 

kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik. Tabel 2.2 

menunjukkan nilai permitivitas dan konduktivitas listrik suatu material 

pada frekuensi 4 GHz selengkapnya pada lampiran D. 

 

 
Tabel 3.1 Nilai permitivitas dan konduktivitas listrik suatu material pada frekuensi 4 GHz 

(Hagl et. al., 2003) 

 

Material Permitivitas Konduktivitas 

Lemak 4.5 0.16 

Tumor 43.7 6.94 

Kulit 34.3 4.25 

 

3.2 Prinsip Electrical Capacitance Volume Tomography 

ECVT merupakan teknik tomografi yang memanfaatkan sifat kapasitansi 

listrik dari benda yang bersifat nonkonduktif. Pada ECVT terdapat 

pasangan sensor atau elektroda yang secara bergantian menghasilkan 

kapasitansi yang terukur yang dipengaruhi oleh distribusi 
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permitivitas yang berada didalamnya. Untuk itu pada bab ini akan 

dibahas mengenai teori medan listrik yang berhubungan dengan listrik 

statis untuk mendapatkan hubungan antara kapasitasi listrik dengan 

distribusi permitivitas yang mendasari teknik tomografi ini. 

 

Gambar 3.1 Sistem ECVT 

3.2.1 Teori Medan Elektromagnet 

3.2.1.1 Teorema Gauss 

Medan listrik dapat dihitung di setiap titik dalam ruang di sekitar sistem 

muatan atau sebaran muatan. Jadi            adalah fungsi titik vektor, 

atau medan vektor. Teknik lain untuk menghitung medan listrik adalah 

dengan menggunakan hukum Gauss, dengan mendefinisikan sebuah 

besaran fisis yang digunakan, yaitu fluks listrik. Fluks listrik adalah 

banyaknya garis medan listrik yang menembus sebuah permukaan luas 

didefinisikan sebagai perkalian titik medan listrik E dan luas yang 

dilewatinya. 

Hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah garis gaya yang keluar 

dari suatu permukaan tertutup (atau fluks) sebanding dengan jumlah 

muatan listrik yang dilingkui oleh permukaan tertutup itu.  

Medan listrik di titik r yang ditimbulkan oleh muatan titik q yang 

terletak di titik asal adalah 

        
 

    
 
  

  
       (3.1) 
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Dengan    merupakan permtivitas di ruang vakum (hampa). 

Integral permukaan dari komponen normal medan listrik ini pada 

permukaan tertutup yang melingkupi titik asal, yang juga melingkupi 

muatan q, adalah   

                     
 

  
 

    
     

    

  
   

 

                                                                        

Integral pada ruas kanan dapat ditulis sebagai berikut 

              
    

     
 

                                                                                                          

Persamaan (3.2) dapat ditulis 

                    
 

  
 

    
     

 

  
                                                                               

Jika beberapa muatan titik q1 , q2 , ……, qN dilingkupi oleh permukaan 

tertutup S. Untuk beberapa muatan titik yang terdapat di dalam permukaan 

tertutup, Persamaan (3.4) menjadi 

                  
 

  
 

  
           

 

   

                                                                                  

Untuk kondisi sebuah volume yang terdapat sejumlah muatan, maka 

muatan dalam volume tersebut dipandang sebagai  dv dimana  adalah 

rapat muatan untuk suatu volume tertentu. Oleh karena itu integral 

permukaan totalnya sama dengan jumlah semua unsur tambahan dalam 

bentuk itu yang disebabkan muatan yang terletak di dalam permukaan 

tersebut. Jadi jika S merupakan permukaan tertutup yang membatasi 

volum V, maka 

                 
 

  
 

  
        

 

                                                                                

Hukum gauss dapat juga dinyatakan dalam bentuk lain yaitu dengan 

menggunakan teorema divergensi  yang menyatakan bahwa 
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Jika teorema ini diterapkan pada integral permukaan dari komponen garis 

normal medan listrik E, maka diperoleh 

                    
 

               
 

                                                                                    

Persamaan ini dimasukkan ke dalam persaman (3.6), diperoleh 

                      
 

  
 

  
        

 
                                                                                  

Persamaan (3.9) berlaku untuk semua jenis volum, yaitu untuk sebarang 

pilihan volum V. Hasil ini dapat dituliskan dalam bentuk lain yaitu 

                 
 

  
                                                                                                          

Untuk kondisi medium dielektrik seperti dicontohkan pada Gambar 3.2 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Hukum Gauss pada Medium Dielektrik. 

 

Garis putus-putus pada Gambar 3.2 merupakan permukaan Gauss 

pada medium dielektrik. Di dalam permukaan tersebut terdapat sejumlah 

muatan bebas Q dalam volume yang dibatasi oleh S. Diasumsikan muatan 

bebas tersebut berada pada permukaan 3 konduktor dalam jumlah q1, q2, 

dan q3, maka berdasarkan hukum Gauss  

                      
 

  
 

  
                                                                                         

 

Medium dielektrik 

q2 

S3 

S2 
S1 

q1 

q3 
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Q merupakan total muatan bebas, dengan Q = q1 + q2+ q3 dan QP 

merupakan muatan polarisasi. 

                     
 

                                                                                                    

P merupakan polarisasi listrik. Dari Persamaan (3.12), maka Persamaan 

(3.11) dapat ditulis 

                       
 

                                                                                            

Persamaan (3.13) menunjukkan bahwa flux dari vektor       yang 

melewati suatu permukaan tertutup sama dengan total muatan pada 

permukaan. Kita mendefinisikan vektor D sebagai electric displacement 

dimana 

               

 (3.14) 

Pada kasus material sederhana, nilai polarisasi sebanding dengan medan 

listrik dengan pendekatan 

               (3.15) 

   merupakan permitivitas relatif statis (medium) dari material. 

Permitivitas atau biasa disebut sebagai konstanta dielektrik merupakan 

konstanta yang menunjukkan rapat fluks elektrostatik dalam suatu bahan 

ketika diberi potensial listrik. Nilai permitivitas bergantung pada jenis 

material yang berhubungan dengan susceptibility listriknya. Susceptibility 

yaitu kemampuan suatu bahan mengalami polarisasi sebagai respon dari 

medan listrik. 

3.2.1.2 Persamaan Poisson 

Pada medan listrik statis, E dapat dituliskan sebagai minus gradien dari 

potensial  . 

              (3.16) 
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dengan mensubtitusikan Persamaan (3.16) ke dalam Persamaan (3.10), 

maka dihasilkan 

        
 

  
            (3.18)  

Persamaan (3.18) disebut sebagai persamaan Poisson, dengan ρ 

merupakan kerapatan muatan listrik. 

3.2.1.3 Kapasitansi 

Hubungan linear antara potensial dan muatan dapat dituliskan sebagai 

berikut 

                      

 

   

                                                                                                         

dengan p merupakan koefisien potensial. Jika kita mempunyai dua 

konduktor masing-masing memiliki muatan    dan    maka dapat 

dituliskan potensial dari dua konduktor tersebut yaitu 

                                                                                                                   

                                                                                                                 

Jika Persamaan (3.20) dikurangkan maka 

                                                                                   

Dari Persamaan (3.24) dapat disimpulkan bahwa beda potensial dari dua 

buah konduktor sebanding dengan muatan yang tersimpan diantaranya. 

Sehingga Persamaan (3.21) dapat ditulis sebagai berikut 

                                                                                                                                

Dengan C = (p11+p22-2p12)
-1

 disebut sebagai kapasitansi dan Q merupakan 

muatan total yang terdapat pada sistem tersebut, dimana, nilai Q dapat 

diturunkan dengan persamaan Gauss, sehingga dihasilkan: 

                              
 

                                                                            

Sehingga persamaan (3.23) dapat ditulis 
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Dari Persamaan (3.24) kita dapat melihat hubungan antara kapasitansi dan 

permitivitas. Dengan nilai distribusi pemitivitas yang berbeda-beda yang 

terdapat di antara pasangan elektroda, akan mempengaruhi nilai 

kapasitansi yang terukur pada elektroda tersebut. Hubungan ini menjadi 

prinsip dasar dari teknik tomografi ECT pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3. Kapasitans ECVT [16] 

 

Pada persamaan (3.24), nilai distribusi potensial           bergantung 

pada distribusi permitivitas         . Bila nilai permitivitas berubah maka 

nilai potensial akan berubah. Dalam kasus ini, persamaan (3.24) tidak bisa 

disederhanakan/non-linear. Oleh karena itu dilakukan pendekatan dimana 

nilai permitivitas adalah konstan, sehingga: 

     
 

    

 

   

    
  

                                                                                

dengan pendekatan nilai sensitivitas 

    
                     

      
                                                                          

maka nilai persamaan (3.26) menjadi 

                  (3.27) 

dalam bentuk matriks, persamaan (3.27) menjadi  

            (3.28) 
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dimana C adalah matriks distribusi kapasitans, S adalah sensitivitas 

matriks dan G adalah matriks distribusi permitivitas. 

Dengan pendekatan ini, masalah forward non-linier telah disederhanakan 

kepada pendekatan linier.  

 Permasalahan dari rekonstruksi citra ECVT adalah menyelesaikan 

distribusi permitivitas          dari vektor kapasistansi C yang diukur. 

Dalam bentuk diskrit adalah mencari G yang tidak diketahui dari C 

menggunakan persamaan diatas, dimana S adalah matriks konstan untuk 

sederhananya dan S akan berubah sesuai dengan distribusi permitivitas. 

3.2.2 Sensitivitas Matriks 

Sensitivitas matriks diukur pada setiap sensor. Metode untuk 

menghitung koefisien sensitivitas S dari pixel pada pasangan elektroda 

      adalah 

   
 

    
        

                       (3.29) 

dimana         adalah medan listrik antara dua buah buah sensor 

dimana medan    dinyatakan sebagai elektroda sumber dan    dinyatakan 

sebagai elektroda detektor. Dot produk dari kedua medan listrik 

diintegrasikan sepanjang daerah A pada pixel. 

Sensitivitas matriks merupakan gambaran intensitas medan listrik 

dari ruang pengukuran yang memiliki daerah kapasitans tertentu. 

Sensitifitas adalah seberapa besar pengaruh nilai kapasitansi jika pada 

suatu volume tertentu yang didalamnya terdapat benda yang memiliki 

permitivitas tinggi. Sensitivitas dicari untuk mengetahui letak distribusi 

posisi kapasitans terhadap daerah pengukuran sensor.  

3.3 Rekonstruksi Citra ECVT 

Dalam pencitraan ECVT, tidak mudah untuk mendapatkan solusi 

agar performa pixel pada citra akan baik (terbatasnya pada hubungan 

banyaknya pengukuran sebanding dengan jumlah pixel yang didapat) 

karena umumnya jumlah pixel pada citra akan melebihi jumlah 

pengukuran kapasitansi. 
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Selain itu, distorsi pada citra dapat terjadi karena ECVT 

merupakan metode soft-field imaging (medan listrik didistorsikan oleh 

distribusi material dalam sensor).  Namun, karena nilai permitivitas dalam 

sensor kecil maka distorsi yang terjadi cukup kecil. Hal ini membolehkan 

adanya algoritma pendekatan linier yang digunakan untuk 

menghubungkan pengukuran kapasitansi C dengan nilai pixel pada citra. 

3.3.1 Problema Maju 

Problema Maju adalah persamaan yang menghubungkan 

seperangkat pengukuran inter-elektroda kapasitansi C dengan set nilai 

pixel permitivitas G. Transformasi ini mengasumsikan bahwa dengan 

diukurnya inter-elektroda C maka dihasilkan distribusi permitivitas G 

dalam sensor yang identik dengan yang didapat dari penjumlahan 

komponen C yang meningkat dan terjadi ketika setiap pixel memiliki nilai 

permitivitasnya.  

                                   (3.30) 

dimana C adalah matriks Mx1 (tipikal 496 untuk 32 sensor), G 

adalah matriks Nx1 (bernilai 32768 untuk 32x32x32 grid). S adalah 

transformasi maju atau lebih dikenal dengan sensitivitas matriks yang 

berupa matriks MxN, terdiri dari seperangkat M (atau map) dari N (nilai 

tipikal 32768) koefisien (1 map untuk setiap pasang M pencitraan), 

dimana koefisien merepresentasikan perubahan relatif pada kapasitansi C 

di setiap pasang kapasitans ketika perubahan identik terjadi pada setiap 

permitivitas dari N  pixel. 

3.3.2 Problema Inversi 

Problema inversi adalah bagaimana mendapatkan hasil rekonstruksi 

citra nilai G dari invers matriks S pada persamaan 3.30 sementara invers 

matriks S tidak terdapat. Dari persamaan tersebut, sekali dari nilai inter-

elektroda kapasitansi C diukur, maka distribusi permitivitas G dapat 

diperoleh dari pengukuran menggunakan transformasi invers Q, yaitu :  

                      (3.31) 
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dimana Q adalah matriks NxM atau merupakan invers dari matriks S. 

Namun, matriks invers hanya mungkin didapat dari matriks kuadrat 

(square matrix) dimana nilai M=N. Dalam istilah fisika, hal ini 

menunjukkan ketidakmungkinan untuk mendapatkan nilai individu dari 

pixel berjumlah besar  dari sejumlah pengukuran kecil kapasitansi. 

3.4 Metode Rekonstruksi Citra ECVT 

3.4.1 Metode Iterasi (Landweber Equation) 

Fungsi algoritma Landweber dilakukan menurut Gambar 3.4, 

dimana nilai G/C adalah  problema maju untuk mendapatkan vektor 

kapasitans    dari vektor image    ke-k.  

 

Gambar 3.4 Iterasi Landweber 

Algoritma iterasi juga dapat diekspresikan dengan persamaan berikut : 

                 (3.32) 

                                            (3.33) 

Sangat dimungkinkan untuk meningkatkan resolusi dan akurasi citra ke 

nilai pendekatan dengan menggunakan teknik iterasi ini. Prosesnya adalah 

menggunakan persamaan (3.33). Secara terperinci, metode iterasi 

beroperasi sebagai berikut :  

1. Set dari kapasitansi   untuk satu frame citra diukur dan set dari nilai 

inisial pixel    dihitung menggunakan persamaan (3.32).  

 

2. Nilai pendekatan permitivitas    kemudian digunakan untuk 

menghitung kembali set kapasitansi    menggunakan persamaan 

(3.30). Maka sebuah set kapasitansi error (error capacitance)    
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        diukur dan digunakan untuk menghasilkan set permitivitas 

error (error permitivity)           menggunakan persamaan (3.30) 

memberikan 

                (3.34) 

 

3. Permitivitas error kemudian digunakan untuk mengkoreksi set 

permitivitas sebelumnya untu menghasilkan nilai set pixel    yang 

baru, dimana         . Nilai permitivitas    kemudian 

digunakan untuk menghasilkan nilai set kapasitansi    yang baru dan 

pengulangan ini dilakukan berulang hingga nilai permitivitas 

konvergen menuju solusi yang sebenarnya.  

4. Didapat persamaan iterative atau yang lebih dikenal dengan persamaan 

Landweber, yaitu : 

                            (3.35) 

dimana   adalah faktor penalti atau relaksasi . Teknik penambahan faktor 

  digunakan oleh Reinecke dan Mewes yang digunakan untuk 

meningkatkan akurasi serta kekonvergenan, namun penggunaannya 

meningkatkan teknik penghitungan waktu.  

3.4.2  Metode  Regularisasi Tikhonov 

Metode regularisasi ini telah berkembang selama beberapa tahun, 

yang memiliki fungsi untuk menghasilkan solusi ill-posed pada proses 

rekonstruksi citra atau inverse problem (Tikhonov and Arsenin 1977, Engl 

et al 1996, Bertero and Boccacci 1998, Hansen 1998).   Mereka 

menggunakan regularisasi tersebut untuk dapat menentukan serangkaian 

solusi dan pada akhirnya menghasilkan solusi tunggal yang berupa 

pendekatan. Metode regularisasi tikhonov ini merupakan salah satu 

algoritma yang dipergunakan untuk menyelesaikan kasus ill-posed dan 

telah diaplikasikan untuk proses rekonstruksi citra pada (ECVT) Electrical 

Capacitance Volume Tomography (Peng et al 2000,Lionheart2001). 
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Berdasarkan standar prosedur regularisasi tikhonov, maka persamaan 

solusi permitivitas sebagai berikut : 

Pada kasus tomografi untuk problem maju yakni sebagai berikut :  

1 1MX MXN NXC S G
      (3.36)

 

Dimana C merupakan nilai kapasitansi yang diperoleh dari 

perkalian matriks antara nilai sensitifitas S dengan G nilai permitivitas. 

Sehingga agar menghasilkan suatu imaging dari proses rekonstruksi citra 

diperlukan nilai permitivitas yang didapatkan dari hasil perkalian antara 

nilai invers sensitifitas dengan nilai kapasitansi, sebagai berikut : 

1g S C
        (3.37) 

Dengan demikian persamaan diatas lebih dikenal dengan kasus 

problem balik (inverse problem), seperti yang kita ketahui bahwa nilai 

sensitifitas diatas  memiliki dimensi matriks yang berbeda yakni M N  

sehingga  nilai dari permitivitas tidak dapat diperoleh dengan perkalian 

antara nilai invers sensitifitas dengan nilai kapasitansinya, oleh karena itu 

perlu adanya pendekatan menggunakan nilai transpose dari sensitifitas itu 

sendiri sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut : 

ˆ Tg S C
        (3.38) 

Dengan demikian persamaan diatas lebih dikenal dengan LBP (linier back 

projection), dari persamaan inilah kemudian dapat diturunkan nilai 

permitivitas solusi untuk metode tikhonov regularisasi seperti berikut : 

C Sg   

     
T TS Sg S C         (3.39) 

Dengan mengalikan kedua ruas dengan transpose sensitifitas, maka kita 

akan memperoleh invers matriks sensitifitas seperti dibawah ini   

 
1

ˆ T Tg S S S C



      (3.40)
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Dari persamaan diatas, nilai sensitifitas sudah memenuhi syarat 

dari sebuah proses inverse matriks dimana dimensi nilai sensitifitas adalah 

sama yakni M=N, yang merupakan matriks berbentuk bujur sangkar yang 

diperoleh dari hasil perkalian transpose sensitifitas dengan nilai sensitifitas 

itu sendiri yang menghasilkan suatu matriks berdimensi NxN. Namun 

pada kebanyakan kasus ternyata matriks tersebut mengakibatkan ill-posed, 

dimana jumlah pixel/voxel yang tersedia selalu lebih besar daripada jumlah 

pengukuran yang kita lakukan. Sehingga kita perlu memodifikasi sedikit 

persamaan diatas menjadi : 

 
1

ˆ T Tg S S S C


 
      (3.41)

 

Yakni dengan menambahkan factor tertentu yang nantinya akan 

membuat inverse dari sensitifitas dapat diproses, factor tersebut adalah µ 

yang merupakan parameter tikhonov yang memiliki nilai antara 0 – 1, dan 

suatu matriks identitas yang memilki dimensi yang sama dengan matriks 

hasil perkalian antara  transpose sensitifitas dengan nilai sensitifitas itu 

sendiri yang berdimensi NxN. 

Bentuk regularisasi tikhonov yang lebih umum adalah dengan 

menentukan nilai dari distribusi  permitivitas g, dengan meminimalisasi 

fungsi berikut ini : 

  2 21

2
Sg C L g g  

     (3.42)
 

Dimana nilai g  merupakan nilai pendekatan solusi dari vector 

permitivitas yang direkonstruksi, dan    2L g g   digunakan sebagai 

konstanta. 

Meminimalisasi fungsi diatas akan mengakibatkan ketidaksesuaian 

antara nilai kapasitansi yang diukur dengan nilai pendekatan kapasitansi 

yang diminimalisasi ketika pendekatan solusi tetap dipergunakan terhadap 

solusi yang sebenarnya. Pada dasarnya prinsip ini menggunakan metode 

regularisasi yang umum, namun pada kenyataanya prinsip tersebut 

sangatlah sulit untuk memperoleh nilai dari vector permitivitas  g . Secara 
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umum dengan memberikan nilai nol pada g  dan L  sebagai suatu matriks 

identitas yang merupakan parameter standar dari regularisasi tikhonov, 

sehingga akan mendapatkan solusi persamaan sebagai berikut : 

 t tS S I g S C 
      (3.43)

 

Persamaan diatas telah terbukti bahwa invers dari  tS S I  

menghasilkan solusi. Hal ini dapat dibuktikan dengan perkalian matriks 

berikut ini : 

T

MxN NxM NxNS S I 
     (3.44)

 

Perkalian matriks dengan matriks transposnya akan menghasilkan 

suatu matriks dengan dimensi yang sama yakni NxN, yang lebih dikenal 

sebagai matriks bujur sangkar (square matrices) sehingga untuk 

memenuhi solusi inverse perlu penambahan parameter yakni µ yang 

merupakan parameter tikhonov yang memiliki nilai antara 0 – 1, dan suatu 

matriks identitas  I  yang memilki dimensi yang sama dengan matriks hasil 

perkalian antara  transpose sensitifitas dengan nilai sensitifitas itu sendiri 

yang berdimensi NxN. Secara matriks perkalian diatas dapat kita lihat 

seperti dibawah ini : 

1 1 1n m n

m nm n mn n nn

a a a a a a

a a a a a a

     
     

      
     
     
 

Dengan menambahkan parameter I pada perkalian diatas, akan 

mendapatkan solusi inverse yang diharapkan. Karena akibat dari 

penambahan parameter tersebut akan menghasilkan matriks bujur sangkar 

(square matrices) yang kemudian dapat di inversekan untuk 

menyelesaikan proses rekonstruksi imaging dari data distribusi 

permitivitas. 

Gambar 3.5 Perkalian matriks 
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Parameter   pada regularisasi tikhonov sangat mempengaruhi 

daripada kualitas suatu citra, dan sangatlah penting untuk dapat 

menentukan nilai   yang optimal untuk bisa menghasilkan suatu citra 

yang berkualitas baik dan memperoleh solusi yang mendekati solusi yang 

sebenarnya. Namun pada kenyataanya untuk dapat menentukan nilai   

tersebut tidaklah mudah seperti yang dibayangkan, misalnya dengan 

memberikan nilai yang kecil pada   maka akan menghasilkan 

aproksimasi yang baik tapi akan mempengaruhi error pada solusi fisis, 

sedangkan dengan memberikan nilai yang cukup besar pada   akan 

menghasilkan aproksimasi yang error, oleh sebab itu hingga kini 

penentuan nilai   dapat dilakukan secara empiris. 

3.4.3  Metode Iterasi (Tikhonov Regularization) 

Karena hubungan non-linier antara distribusi permitivitas dengan 

kapasitansi sehingga sangatlah tidak mungkin untuk mendapatkan solusi 

yang tepat dengan hanya single-step seperti pada LBP (Linier Back 

Projection) yang merupakan algoritma non-iterasi, sehingga untuk 

menciptakan suatu image yang berkualitas baik maka pada inverse 

problem perlu dilakukan secara berulang atau yang lebih dikenal dengan 

model algoritma iterasi. Algoritma iterasi sendiri dikembangkan dan 

diapliksikan untuk system ECVT (Electrical Capacitance Volume 

Tomography) yang berdasarkan pada perhitungan nilai kapasitansi dari 

distribusi permitivitas pada image awal. Kemudian dari hasil iterasi ini 

akan menghasilkan suatu image baru yang menggunakan ketidaksesuaian 

antara kapasitansi yang diukur dengan kapasitansi yang dihitung, proses 

ini terus berulang hingga memenuhi kualitas citra yang diharapkan. 

Metode Newton-Raphson merupakan suatu pendekatan iterasi, 

dimana metode tersebut digunakan untuk menentukan akar dari fungsi 

non-linier. Untuk permasalahan rekonstruksi image pada system ECVT 

(Electrical Capacitance Volume Tomography) maka kita dapat membuat 

analogi dimana F merupakan fungsi transform dari distribusi permitivitas 
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g dan kapasitansi C sehingga hubungan keduanya tanpa adanya 

pengukuran error didapatkan hubungan sebagai berikut : 

 C F g
        (3.45)

 

Solusi dari persamaan diatas dapat dicari dengan meminimalisasi 

kuadrat error antara kapasitansi yang diukur dengan kapasitansi 

pendekatan pada image, sehingga error dihasilkan sebagai berikut ini : 

   
1

2

T

e F g C F g C              (3.46) 

Dengan mendifferensialkan persamaan error diatas terhadap permitivitas 

akan menghasilkan : 

   ' '1

2

T

e F g F g C             (3.47) 

Dimana nilai  ' i

ij
j

F
F g

g


    

 dikenal sebagai matriks jakobian, untuk 

mendapatkan solusi persamaan (3.46) maka pada persamaan (3.47) 

haruslah bernilai nol. Dengan mengekspansi persamaan (3.47) dengan 

deret taylor dan mengabaikan ketidaklinieran atau orde yang lebih tinggi 

maka  solusi persamaan (3.46) didapatkan sebagai berikut : 

Persamaan deret taylor secara umum : 

      
 

   '

!

n
n

n

f a
f x f a f a x a x a R x

n
      

  (3.48)
 

Dengan   
   

 
     

1
1
; ,

1 !

n
n

n

f c
R x x a c selang a r a r

n




    


, sehingga 

persamaan (3.46) dapat diekspansi menjadi : 

   ' '1

2

T

e F g F g C      
      (3.49) 

   '0 ( ( ) )
T

F g F g C     

Sehingga dengan demikian, fungsi transform dari distribusi permitivitas 

dapat diekspansi dalam bentuk deret taylor menjadi : 
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   '
ˆ

ˆ ˆ ˆ ˆ
!

n
n

n

F g
F g F g F g g g g g R g

n
      

 

    ' 'ˆ ˆ ˆ0 [ ( )] [ ]TF g F g F g g g C     

       ' ' ˆ ˆ ˆ[ ( )] [ ]TF g F g g g F g C     

       ' ' 'ˆ ˆ ˆ[[ ( )] [ ( )] ]]T TF g F g g g F g F g C     

       ' ' 'ˆ ˆ ˆ[ ( )] [ ( )] ]T TF g F g g g F g F g C     

        ' ' 1 'ˆ ˆ ˆ([ ( )] ]) [ ( )] ]T Tg g F g F g F g F g C    

               ' ' 1 'ˆ ˆ ˆ([ ( )] ]) [ ( )] ]T Tg g F g F g F g F g C    

           ' ' 1 '

1
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ([ ( )] ]) [ ( )] ]T T

k k k k kk
g g F g F g F g F g C

   
 (3.50)

 

Dimana ' ˆ( )kF g  dan  ˆkF g  akan selalu berubah setiap proses 

iterasi berlangsung, dengan demikian persamaan fungsi tersebut lebih 

dikenal dengan metode Newton-Raphson. Sehinga  persamaan (3.50) 

diatas menjadi : 

1

1
ˆ ˆ ( ) ( )T T

k k k k k kg g S S S C C

   
   

(3.51) 

Dimana nilai kS  merupakan matriks sensitifitas dan kC  adalah nilai 

kapasitansi. 

Namun, masalah pada persamaan (3.51) adalah merupakan 

permasalahan inverse problem dari ( )T

k kS S  dimana jumlah pixel/voxel 

yang tersedia selalu lebih besar daripada jumlah pengukuran yang kita 

lakukan. Sehingga kita perlu memodifikasi sedikit persamaan diatas 

menjadi : 

1

1
ˆ ˆ ( ) ( )T T

k k k k k kg g S S I S C C 

    
   (3.52) 
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Dimana I adalah matriks identitas dan γ merupakan parameter tikhonov 

yang selalu bernilai positif. 

Dengan menambahkan factor I  diatas  yang nantinya akan 

membuat inverse dari sensitifitas dapat diproses, factor tersebut adalah   

yang merupakan parameter tikhonov yang memiliki nilai antara 0 – 1, dan 

suatu matriks identitas yang memilki dimensi yang sama dengan matriks 

hasil perkalian antara  transpose sensitifitas dengan nilai sensitifitas itu 

sendiri yang berdimensi NxN.  

Dalam optimasi teori, metode ini juga sering disebut sebagai 

metode Lavenburg-Marquardt dimana harga γ akan mengalami perubahan 

setiap kali proses iterasi berlangsung. Pada kenyataanya matriks 

sensitifitas  dan kapasitansi setiap melakukan proses iterasi sangat 

memakan waktu, oleh karena itu matriks sensitifitas biasanya digunakan 

sejak awal iterasi berlangsung dan kapasitansi dengan sederhana dapat 

dihitung dengan melakukan perkalian matriks sensitifitas dengan distribusi 

permitivitas sehingga persamaan (3.52) menjadi : 

1

1
ˆ ˆ ˆ( ) ( )T T

k k kg g S S I S Sg C 

    
   (3.53) 

Sehingga dalam literature mengenai permasalahan ill-posed dalam 

inverse problem metode diatas dikenal sebagai Iterasi Regularisasi 

Tikhonov (Hansen 1998). Meskipun metode Newton-Raphson   

diperkenalkan sebagai metode non-linier pada masalah ini, namun 

sebenarnya itu merupakan suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa 

Iterasi Regularisasi Tikhonov  telah dipergunakan sebagai suatu metode 

yang sederhana untuk menyelesaikan permasalahan keliniearan dari proses 

rekonstruksi citra pada ECVT (Electrical Capacitance Volume 

Tomography).  
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Pada table 1 diatas merupakan perbandingan khususnya untuk algoritma 

yang memiliki iterasi yakni iterasi tikhonov dan landweber, terdapat suatu 

nilai error sebagai berikut : 

ĝ g
image error

g


  …………………………………(3.54) 

Dimana ĝ adalah vector distribusi permitivitas yang direkonstruksi 

dan g adalah distribusi permitivitas sesungguhnya yang diperoleh dari 

objek. Tampak bahwa nilai error pada suatu citra untuk objek tunggal pada 

landweber memilki nilai yang cukup kecil dibandingkan oleh tikhonov 

dengan proses iterasi yang sama sebanyak 500 iterasi, namun untuk 

kondisi yang lainya perbedaan error tidak terlalu signifikan. 

 

 

 

 

 

Pada table 2 diatas merupakan perbandingan algoritma yang 

memiliki iterasi yakni iterasi tikhonov dan landweber, tampak bahwa nilai 

error kapasitansi pada suatu citra untuk objek tunggal pada landweber 

memilki nilai yang cukup kecil dibandingkan oleh tikhonov dengan proses 

iterasi yang sama sebanyak 500 iterasi. 

 Namun untuk kondisi yang lainya perbedaan error juga cukup 

signifikan. Persamaan error kapasitansi dapat dilihat seperti dibawah ini : 

……………………….(3.55) 

Tabel 3.2 Eror pada suatu citra (%) 

Tabel 3.3 Residu kapasitansi (%) 
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Dimana C adalah nilai kapasitansi, ĝ  adalah vector distribusi 

permitivitas yg direkonstruksi  dan S adalah nilai matriks sensitifitas. 

Namun bukan berarti iterasi tikhonov tidak mampu menghasilkan imaging 

yang baik karena kualitas citra juga dipengaruhi oleh berbagai parameter 

diantaranya adalah dengan memperbanyak data eksperimen yang 

berbanding lurus dengan resolusi citra yang dihasilkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada table 3 diatas merupakan perbandingan algoritma yang 

memiliki iterasi yakni iterasi tikhonov dan landweber, tampak bahwa 

terdapat beberapa factor koefisien yang dimiliki oleh setiap algoritma 

yakni berupa bilangan scalar yang bernilai positif , hubungan persamaan 

koefisien tersebut sebagai berikut : 

 

 

(3.56) 

 

Dimana  ĝ adalah vector distribusi permitivitas yang direkonstruksi dan g 

adalah distribusi permitivitas sesungguhnya yang diperoleh dari objek, ĝ  

dan g  merupakan nilai rata-rata dari ĝ  dan g. 

Besaran-besaran tersebut memiliki range yang bervariasi 

contohnya pada iterasi tikhonov koefisien tersebut lebih dikenal sebagai 

Tabel 3. 4  Parameter iterasi 

1

2 2

1 1

ˆ ˆ( )( )

ˆ ˆ( ) ( )

N

i

i

N N

i

i i

g g g g

correlation coefficient

g g g g
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parameter tikhonov ( ) yang memiliki nilai positif antara 0-1. Sedangkan 

untuk iterasi yang dimilki oleh algoritma landweber mempunyai factor 

penalty atau relaksasi ( ) yang memiliki nilai sesuai kebutuhan suatu 

citra biasanya sekitar 2. Koefisien-koefisien tersebut sangatlah 

berpengaruh pada kualitas suatu citra dan juga sebagai penentu untuk 

dapat  menyelesaikan suatu permasalahan inverse problem dalam proses 

rekonstruksi citra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada table 4 diatas tampak bahwa perbandingan waktu running 

atau eksekusi data khususnya untuk proses yang memiliki iterasi. Untuk 

iterasi landweber memilki waktu eksekusi data yang relatif singkat 

dibandingkan dengan iterasi tikhonov, namun pada kebanyakan kasus 

iterasi tikhonov lebih diunggulkan dengan solusi persamaanya yang 

mendekati solusi non-linier pada masalah inverse. Walaupun proses iterasi 

tikhonov cukup memakan waktu yang panjang namun hal tersebut bisa 

diatasi dengan melakukan proses paralelisasi (parallel processing) dimana 

instruksi-instruksi program dijalankan secara simultan  sehingga hasil dari 

simulasi ini diharapkan tidak hanya mampu untuk  menghasilkan 

rekonstruksi citra pada tumor payudara manusia dengan lebih baik namun 

juga dapat mengefisienkan waktu eksekusi (Running Time) dalam proses  

rekonstruksi citra sehingga dapat berlangsung lebih singkat dan akurat.   

 

 

Tabel 3.5. Waktu eksekusi data (s) 
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3.5 Pembuatan GUI (Graphic User Interface) Untuk Algoritma 

Rekonstruksi Citra ECVT 

Graphic user interface atau yang disingkat GUI adalah media 

tampilan grafis sebagai pengganti perintah teks untuk user berinteraksi. 

Tujuan utama dari pembuatan GUI ini adalah untuk mempermudah user 

dalam melakukan proses rekonstruksi data tanpa harus mengeditnya 

melalui teks atau skrip (pure scripts) yang terlalu banyak sehingga 

membuang waktu dan memperbesar terjadinya error karena adanya 

perubahan skrip yang terlalu sering dilakukan. Dengan tampilan GUI pada 

program algoritma rekonstruksi ini selain mempermudah dalam 

rekonstruksi juga dapat menampilkan program menjadi lebih menarik, 

efektif dan atraktif. 

 

3.5.1 Langkah-Langkah Membuat GUI Algoritma ECVT Dengan 

Matlab 

Pemrograman window di matlab telah menyediakan komponen-

komponen standar , seperti pushbutton, editteks, checkbox dan lainya. 

Sebelum kita dapat menggunakan komponen-komponen tersebut dengan 

benar, kita harus memahami konsep Pemrograman Berbasis Objek (PBO). 

Setiap komponen diartikan sebagai objek yang dapat diberikan  pekerjaan 

maupun melakukan pekerjaan tertentu. Selain itu, setiap objek dalam PBO 

pasti memiliki property untuk berinteraksi dengan objek lainya. Dalam 

konteks pemrograman matlab sendiri, setiap objek tersebut memiliki 

hierarki objek yang dijabarkan dalam konsep parent-children. 
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Maksud dari diagram diatas adalah setiap objek yang akan digunakan 

harus diposisikan pada objek parent-nya. Objek paling tinggi dalam 

hierarki matlab adalah screen, tetapi objek ini bertipe abstrak, dan 

pemrograman matlab tidak dapat langsung menyentuhnya. Maka objek 

tertinggi dalam pemrograman di matlab kita fokuskan pada objek figure. 

Sintak umum menggunakan objek dalam pemrograman matlab adalah 

sebagai berikut :  

ObjHandle = Objek ([Property Objek], [Property Value] ); 

Matlab mengimplementasikan GUI sebagai sebuah figure yang berbagai 

style objek control user interface (uicontrol). Selanjutnya, kita harus 

memprogram masing-masing objek agar dapat bekerja ketika diaktifkan 

oleh user. Ada dua hal mendasar yang harus dikarjakan untuk membuat 

aplikasi GUI, yaitu : 

 Mengatur layout komponen GUI dengan uicontrol. 

 Memprogram komponen GUI agar dapat bekerja seperti yang diharapkan. 

GUIDE merupakan himpunan tool layout. GUIDE menghasilkan pula 

suatu m-file yang berisi kode program untuk menangani inisialisasi dan 

menjalankan GUI. Kemudian m-file menyediakan suatu kerangka untuk 

implementasi callback, yaitu fungsi yang bekerja ketika para user 

mengaktifkan suatu komponen didalam GUI. 

Screen 

FIGURE 

Uimenu Uicontrol 

edit teks 

frame 

listbox 

pushbutton 

radiobutton 

checkbox 

Axes 

Gambar 3.6 Diagram Parent-Children 
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3.5.2 Mengatur Layout Komponen GUI 

Setelah kita membuka GUIDE matlab dan menentukan apakah 

menggunakan blank GUI atau template GUI, langkah selanjutnya adalah 

mendesain figure (form dalam visual basic) dengan menggunakan 

komponen palet seperti pushbutton, slider, static text, edit text, frame, 

radiobutton, dan lainya. Kita dapat mengatur layout masing-masing 

komponen, baik string (caption), tag (name), font, color dengan 

menggunakan inspector property. Jika kita telah selesai mendesain, maka 

langkah berikutnya adalah menyimpan figure kedalam matlab, yang secara 

default akan menyimpan dengan file berekstensi *.fig, matlab secara 

otomatis pula akan membuatkan sebuah m-file dengan nama yang sama. 

3.5.3 Memprogram Komponen GUI  

M-file yang telah dibuat pada langkah diatas akan otomatis terbuka 

dan kita harus memprogramnya agar komponen dapat bekerja secara 

simultan. Jika kita tidak dalam posisi kali pertama menyimpan *.fig, maka 

harus membuka sendiri m-file. Untuk membuat program pada m-file kita 

cukup memperhatikan fungsi-fungsi matlabbertanda callback dimana 

perintah disisipkan. Jadi secara sederhana sebuah GUI matlab dapat 

dibentuk oleh dua buah file, yaitu file (*.fig) dan file (m-file) yang dapat 

digambarkan sebagai berikut :  

 

 

 

 

Walaupun kita dapat menulis suatu m-file yang berisi semua perintah 

layout suatu GUI dengan menggunakan script, akan tetapi lebih mudah 

jika kita menggunakan GUIDE untuk mengatur komponen GUI secara 

interaktif, hasilnya adalah dua file GUI , yaitu : 

 File berekstensi FIG (*.fig) merupakan file figure yang berisi deskripsi 

figure sebuah GUI dan semua komponen turunanya (uicontrol dan axes), 

seperti nilai-nilai objek yang dapat ditentukan melalui sebuah property . 

+ Fig-File M-File GUI 

Gambar 3.7 Diagram GUI sederhana 
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 File berekstensi M (*.m) merupakan file kode yang berisi fungsi matlab, 

control GUI dan callback yang didefinisikan sebagai sebuah subfungsi. M-

file tidak berisi kode layout uicontrol karena informasi tentang kode 

disimpan dalam sebuah file figure. 

3.5.4  Komponen GUIDE 

Untuk membuat sebuah user interface matlab dengan fasilitas 

GUIDE, kita harus mulai dengan membuat desain sebuah figure. Untuk 

membuat sebuah desain figure kita dapat memanfaatkan uicontrol (control 

user interface) yang telah tersedia pada editor figure. Banyak sekali 

control user interface yang ada pada matlab, yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 push button 

 toggle button 

 radio button 

 check boxes 

 edit text 

 

 static text 

 slider 

 frames 

 list box 

 popup menu 

 axes 

 

 

Radio button 

Push  button 

Static text 

Edit text 

Popup menu 

Gambar 3.8 Komponen uiControl 
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 Push button  

Sebuah pushbutton merupakan jenis control berupa tombol tekan 

yang akan menghasilkan sebuah tindakan jika diklik, misalnya tombol OK, 

CANCEL dan lainya. Untuk menampilkan tulisan yang berada 

dipushbutton kita dapat mengatur melalui inspector property dengan 

mengklik objek pushbutton pada figure, lalu mengklik toolbar property 

selanjutnya isilah tab string dengan label yang kita inginkan, misalnya OK 

atau CANCEL . 

 Toggle  Button 

Tombol ini menghasilkan efek yang hamper sama dengan 

pushbutton. Perbedaanya adalah saat pushbutton ditekan, maka tombol 

akan kembalipada posisi semula. Sebaliknya, pada toggle button tombol 

tidak akan kembali ke posisi semula kecuali kita menekanya kembali. 

 Radio  Button  

Pada radio button, kita hanya dapat memilih atau menandai satu 

pilihan dari beebrapa pilihan yang ada, misalnya ketika kita ingin 

membuat suatu menu yang berisi banyak pilihan seperti konversi suhu, 

konversi uang, pemilihan program dan lainya. 

 Check Box 

Kontrol ini menghasilkan suatu tindakan ketika diklik, yaitu berupa 

tanda. Checkbox juga berguna jika kita ingin menyediakan sejumlah 

pilihan mandiri yang tidak bergantung pada pilihan lainya. 

 Edit Text 

Kontrol ini  merupakan sebuah tempat yang memungkinkan kita 

memasukan atau memodifikasi teks. String property berisi teks yang akan 

dimunculkan pada kotak edit teks, yang bermanfaat untuk menginputkan 

suatu data dari keyboard. 

 Static Text 

Kontrol ini akan menghasilkan teks bersifat statis, sehingga user 

tidak dapat melakukan perubahan padanya. Pada kontrol ini kita dapat 

mengatur teks dengan beberapa fasilitas, antara lain jenis dan ukuran font 

dan lainya. 
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 Slider 

Slider merupakan komponen GUI yang dapat bergeser secara 

horizontal maupun vertical. Berbeda dengan bahas program lainya, yang 

memiliki scroll horizontal dan vertical secara terpisah. Slider digunakan 

jika kita menginginkan inputan yang tidak dilakukan lewat keyboard. 

 Listbox  

Kontrol ini menampilkan semua daftar item yang terdapat pada 

string property danmembuat kita dapat memilih satu atau lebih item yang 

ada. 

 Popup menu  

Kontrol ini membuka tampilan daftar pilihan yang didefinisikan 

pada string property ketika kita mengklik tanda panah pada aplikasi. 

Ketika tidak di buka  popup menu hanya menampilkan satu item, item 

pertama pada string diberi nilai 1 dan berikutnya bernilai 2 dan seterusnya. 

 Axes  

Dengan axes ini kita dapat membuat aplikasi yang dapat digunakan 

untuk menampilkan sebuah grafik atau gambar. 

 

  3.6 Konversi File GUI Algoritma ECVT Menjadi File Aplikasi  

Setelah kita selesai mendesain dan mengkoding kontrol user 

interface pada figure didalam funsi callback, yakni  me-RUN atau 

menjalankan program GUI ECVT tersebut untuk dapat ditampilkan. 

Program tersebut sebenarnya sudah dapat berjalan dengan baik di 

lingkungan matlab sendiri namun ada saatnya jika kita ingin menjalankan 

program tersebut diluar environment matlab maka ada beberapa tahap 

yang harus dilakukan. Karena tanpa tahapan ini maka program tersebut 

tidak dapat dijalankan jika program matlab dinonaktifkan. Cara paling 

sederhana dan mudah untuk bias mengkonversi file GUI matlab menjadi 

sebuah file aplikasi (*.exe) yakni dengan mengetikan perintah atau 

command deploytool pada command window di matlab. Seperti tampak 

berikut : 
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Dengan mengetikan perintah diatas, maka akan menampilkan 

sebuah jendela yang berisi pilihan dan tahapan untuk dapat mengkonversi 

file menjadi aplikasi. Sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dari gambar diatas, kita dapat mengetahui tahapan yang harus 

dijalankan yakni : pertama kita harus membuat sebuah projek yang 

nantinya akan berisikan file yang kita ingin konversikan, selanjutnya 

setelah file tersebut add in kedalam projek maka file ini akan di build  atau 

diproses dan secara otomatis akan menjadi satu paket yang berisi folder 

source dan file aplikasi tersebut. 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Perintah deployment tools 

Gambar 3.10 Menu deployment tools 

Add file 

Build file 
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 Pada tahapan ini kita memilih matlab compiler yang telah tersedia 

secara default di matlab untuk aplikasi standalone, selanjutnya isikan 

anam projek dan lokasi penyimpanan sesuai keinginan. Kemudian klik 

OK. Setelah itu akan muncul menu seperti pada gambar 3.11, maka kita 

klik add file kemudian setelah file masuk dalam projek barulah kita 

membuild atau memprosesnya menjadi file aplikasi yang akan tersimpan 

otomatis didalam folder projek yang sebelumnya telah kita buat. 

 

Gambar 3.11 Menu Projek 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

       

Pada bab ini akan dibahas mengenai metodologi penelitian skripsi yang 

terbagi   menjadi   dua   bagian,   yaitu   metode   simulasi   (desain   sensor   

dan   mencari matriks sensitivitas) dan metode eksperimen (pengambilan 

data / rekonstruksi). Gambar dibawah merupakan skema penelitian yang 

dilakukan. 

 

 

Gambar 4.1 Skema Penelitian 
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Komputasi dan Simulasi sistem ECVT dilakukan dengan menggunakan 

software COMSOL Multiphysics. Ver.3.4 dan MATLAB R2008a. Pada 

proses komputasi dilakukan desain sensor, perhitungan sensitifitas matrik, 

sedangkan simulasi melakukan pengukuran kapasitansi dengan variasi 

objek dengan distribusi muatan tertentu dan rekonstruksi gambar. Proses 

simulasi ini memanfaatkan metode elemen berhingga (Finite Element 

Methode/FEM) yang ditandai dengan proses meshing pada software 

tersebut. FEM berguna untuk menyelesaikan permasalahan kompleks 

diantaranya adalah Persamaan Differensial Parsial, dengan melakukan 

diskretisasi dari suatu domain yang kontinu menjadi kmpulan subdomain 

yang berbeda. Meshing yang dilakukan disini adalah dalam kondisi objek 

3D dan mengatur parameter kerapatan pada kondisi extra fine sebanyak 

150.000 elemen sehingga nantinya citra hasil rekonstruksi menjadi lebih 

smooth dan mengurangi noise image.  

4.1 Komputasi Sistem ECVT 

4.1.1 Desain Sensor 

Desain sensor yang dibuat pada simulasi adalah berbentuk cup yang 

menyerupai sebuah bra. Pembuatan sensor dimulai dengan pembuatan 

setengah bola yang ukurannya hampir sama dengan ukuran tertentu dari 

payudara manusia dengan koordinat bidang 3 dimensi. Untuk geometri 

elektroda yang digunakan adalah geometri persegi, trapezoid dan segitiga. 

Pembuatan geometri elektroda sensor dilakukan pada bidang xy yang 

kemudian di extrude ke bidang 3 dimensi, tepatnya ke geometri setengah 

bola yang telah dibuat pada bidang 3 dimensi. Geometri setengah bola 

memiliki boundary sebanyak 24 sensor elektroda, yang terdiri dari 8 sensor 

persegi, 8 sensor trapezoid dan 8 sensor segitiga. Untuk membuat sensor 

sejumlah 24 sensor, geometri elektroda yang sudah diextrude tadi dilakukan 

intersection, sehingga menghasilkan  gambar seperti berikut: 
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Gambar 4.2 Model Desain Sensor 

 

4.1.2 Parameter Fisika 

  Dalam melakukan simulasi ECVT, harus mengatur beberapa 

parameter fisika yang berperan pada sistem ECVT ini. 

  4.1.2.1 Parameter Subdomain 

 Subdomain merupakan bagian interior dari model sensor yang kita 

desain. Parameter fisika pada subdomain ini mengikuti persamaan Poisson 

seperti yang telah diturunkan pada bab sebelumnya. 

                            (4.1) 

Untuk melakukan simulasi dilakukan pengaturan pada parameter   

(permitivitas),   (rapat muatan). Pengaturan parameter ini bergatung 

kepada simulasi apa yang ingin dilakukan. Untuk perhitungan sensitifitas, 

nilai rapat muatan   pada subdomain di set sama dengan nol karena dalam 

hal ini kita menggunakan media dielektrik, sedangkan untuk nilai 

permitivitas relatif dimasukkan nilai 1 yang menunjukkan bahwa di dalam 

sensor tersebut hanya terdapat udara (permitivitas relatif udara = 1). 

Sedangkan untuk perhitungan kapasitansi, nilai rapat muatan   dan   

diatur sesuai dengan kebutuhan. Simulasi untuk memperoleh nilai 

kapasitansi pada penelitian ini menggunakan nilai   bervariasi dari 1 
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sampai dengan 80, karena pada penelitian ini perhitungan kapasitansi yang 

ingin diperoleh berdasarkan pengaruh permitivitas ( ). 

 4.1.2.2 Parameter Boundary 

 Boundary merupakan bagian yang membatasi bagian luar dengan 

bagian dalam sensor. Pengaturan boundary merupakan pengaturan 

elektroda-elektroda yang dipasang pada sensor, sehingga elektroda 

tersebut di-setting sebagai input ketika dianggap sebagai sumber tegangan. 

Hal ini akan menimbulkan beda potensial antara elektroda satu dengan 

elektroda yang lainnya sehingga terdapat kapasitansi diantara elektroda-

elektroda tersebut. Nilai kapasitansi ini dipengaruhi oleh distribusi 

permitivitas dan rapat muatan objek yang terdapat di dalam sensor. 

4.1.2.3  Parameter Mesh 

 Mesh merupakan bagian dari model geometri yang terdiri dari unit-

unit kecil dengan bentuk yang sederhana (tetrahedral). Ukurannya dapat 

diatur sekecil apapun sesuai dengan kemampuan tingkat komputasi dari 

Komputer yang digunakan. Mesh merupakan suatu metode bagian dari 

Metode Elemen-hingga untuk menyelesaikan suatu kasus dimana domain 

kasus akan dibagi kedalam beberapa bagian kecil (mesh).  Agar solusi 

lebih akurat maka parameter mesh dirubah menjadi  extra fine pada opsi 

mapped mesh parameter. Karena semakin kecil ukuran meshnya, semakin 

akurat solusi yang didapat. Penentuan ini dibatasi pada kemampuan 

komputer saat penelitian. 

 4.1.2.4 Sensitivitas Matriks 

 Setelah mendapatkan desain sensor yang memiliki 24 elektroda, 

melakukan proses perhitungan senstivitas matriks dengan memasukkan 

data input kondisi sensor tersebut. Langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Memasukkan nilai   pada nilai nol di seluruh daerah subdomain 

karena simulasi dilakukan pada kondisi medium dielektrik. 
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Gambar 4.3. Menu Subdomain Setting 

2. Memasukkan nilai permitivitas   bernilai 1 karena sensitivitas dicari 

dalam keadaan ruang kosong. 

3. Memberikan kondisi port force voltage pada daerah boundary di setiap 

sensor. Diberikan dengan nilai 1 untuk port dalam kondisi aktif. 

 

Gambar 4.4 Menu Boundary Setting 

 

4. Proses meshing yaitu membagi keadaan menjadi bagian-bagian kecil 

(diskritisasi) dengan metode elemen berhingga sehingga memudahkan 

dalam mengambil data simulasi distribusi matriks sensitivitas pada 

komponen x, y dan z untuk masing-masing port aktif. 
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Gambar 4.5 Hasil Proses meshing 

5. Setelah meshing selesai dilakukan, dilakukan solve untuk melihat 

distribusi medan listrik ketika tiap portnya aktif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Distribusi medan listrik. 

6. Data pengukuran berupa distribusi medan listrik yang kemudian 

dieksport kedalam MATLAB untuk menghasilkan generated codes 

yang selanjutnya diproses menjadi data matriks sensitivitas. 
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4.2  Simulasi Sistem ECVT 

Simulasi rekonstruksi dilakukan dengan menggunakan sebuah bola yang 

berukuran jari-jari 5 cm diletakkan sedikit keatas pada bagian subdomain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Model Sensor dan Bola 

Selanjutnya dilakukan pengaturan subdomain dan boundary untuk 

memperoleh nilai kapasitans.  

1. Mengatur subdomain setting dengan memasukkan nilai 0 untuk    

dan 1 untuk   pada poin 1  adalah merupakan bola subdomain dari sensor 

yang digunakan. Sedangkan untuk poin 2 yang merupakan objek berupa 

bola denga jari-jari 2.5 cm yang akan direkonstruksi menggunakan nilai 

0.5 untuk   dan 34 untuk   yang bermaksud bahwa bola tersebut 

memiliki rapat muatan yang nilainya adalah 0.5 C/m
3
.  
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Gambar 4.8 Menu Subdomain Setting Objek Bola 

 

2. Mengatur Boundary setting dengan menggunakan port force 

voltage, dimana satu elektroda sebagai input dan elektroda lainnya 

floating 

3. Melakukan proses meshing yang merupakan penyelesaian suatu 

kasus (solve problem) dengan membagi domain kasus kedalam beberapa 

bagian kecil. Semakin kecil ukuran mesh, maka semakin akurat solusi 

yang diperoleh. Ukuran mesh yang digunakan pada simulasi yang 

dilakukan adalah ukuran extra fine pada mapped mesh parameter 

sehingga meshing merata diseluruh bagian model sensor dan objek.  
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Gambar 4.9 Hasil Mesh Cup 

4. Melakukan solve, sehingga diperoleh distrubusi medan listriknya. 

Pada Gambar 4.11 dapat dilihat bahwa pada bagian bola terdapat bagian 

yang  bewarna merah yang menandakan nilainya lebih tinggi dibadingkan 

dengan nilai sekelilingnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Solve Bola 
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5. Untuk memperoleh nilai kapasitansinya, menggunakan option 

Point Evaluation. Data kapasitansi yang terukur merupakan matriks 

kapasitansi pasangan elektroda sebanyak jumlah pengukuran yaitu 276 

pengukuran untuk sensor 24 elektroda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Menu Post Prossesing Objek Bola 
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4.3. Metode Eksperimen 

4.3.1 Alat dan Bahan 

  Eksperimen dilakukan dengan menggunakan tiga komponen 

penting yakni: Sensor, Data Acquisition System (DAS), dan Komputer 

seperti pada Gambar 4.13 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 (a) Eksperimen Sistem ECVT 

  Pada instrumentasi diatas merupakan satu paket untuk bisa 

menjalankan system ECVT, pembuatan sensor akan dijelaskan pada bab 

selanjutnya. Sedangkan computer yang digunakan adalah yang memiliki 

spesifikasi yang tinggi dikarenakan data untuk rekonstruksi cukup besar 

menghasilkan resolusi image yang tinggi dan membutuhkan memori yang 

besar sehingga diperlukan computer yang memadai seperti pada gambar 

4.12 (b) . Untuk system DAS (Data Aqusition System) yang dibuat akan 

berlaku untuk kelipatan 8, 12, 16, 24 dan 32 channel pada sensor, system 

ini terdiri dari rangkaian sensor papan akusisi data yang terdiri atas 

multiplexer, ADC converter, Programmable Microcontroller Gain 

Amplifier, yang dihibungkan dengan PC menggunakan serial link. 

  Saat akusisi data kecepatan clock mencapai 2MHz menggunakan 

sistem 100 volume gambar perdetik selama 8 channel, 80 volume gambar 

perdetik untuk 12 channel, 60 volume gambar perdetik untuk 16 channel 
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dan 40 volume gambar perdetik untuk 24 channel. Nilai kapasitansi yang 

diukur oleh multiplexer untuk kemudian akan dilakukan penguatan oleh 

differential amplifier yang nilainya dikendalikan oleh gain control unit. 

Setelah itu data-data yang masih dalam bentuk analog akan diubah kedalam 

bentuk digital oleh analog to digital converter (ADC) karena akan 

disampaikan pada sistem komputer yang hanya dapat menerima data 

digital. Output data digital akan masuk ke dalam RS 232/USB sebagai 

penghubung sistem dengan PC. Sebelum terjadi pengukuran kapasitansi 

oleh DAS maka yang terlebih dahulu dilakukan adalah persiapan pada 

sistem dengan melakukan kalibrasi. Maka setelah itu sensor ECVT telah 

siap untuk digunakan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 (b) Spesifikasi PC 

4.3.2 Pengambilan Data Kapasitans 

  Pengambilan data kapasitans dilakukan dengan melakukan 

kalibrasi terhadap dua keadaan, yaitu keadaan diisi udara (empty) dan 

keadaan diisi penuh dengan air (full). Langkah-langkah proses pengambilan 

data kapasitans pada sensor ECVT 24 elektroda yaitu : 

1. Dalam keadaan kosong, diberikan beda potensial +5V pada salah satu 

sensor dan kemudian sensor lain dibuat dalam keadaan floating. 

2. Pemberian beda potensial pada salah satu sensor memberikan distribusi 

medan listrik keluar terhadap seluruh sensor. Kemudian pemberian 

potensial dilakukan bergantian untuk setiap sensor. Sehingga didapat nilai 

keseluruhan untuk nilai kapasitans dalam keadaan kosong (empty) 

3. Dilakukan proses yang sama pada keadaan full, sehingga didapat nilai 

kapasitans dalam keadaan terisi (full) 
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4. Selanjutnya, diberikan objek tertentu di dalam sensor dengan proses seperti 

pada point (1) dan (2) sehingga didapat distribusi medan listrik berbeda dan 

nilai kapasitans ketika terisi objek. 

Dari proses pengambilan data pada sensor, didapat tiga data yaitu data 

dalam keadaan kosong (Cempty), data dalam keadaan penuh (Cfull) dan data 

ketika  terisi objek (Cmeasurement). Semua data dibuat dalam kondisi matriks. 

Kapasitans diukur dengan persamaan : 

       
    
         

     

 
   
    

  
   
     

  
     

  
           (4.2) 

Dimana     
     adalah kapasitansi yang diukur antara elektroda i dan j, 

    
     

 adalah kapasitansi antara elektorda padangan i dan j ketika 

diberikan material dengan permitivitas rendah, daerah     
    

 adalah 

kapasitansi antara pasangan elektroda i dan j ketika daerah pengukuran 

diberikan material dengan permitivitas tinggi. Sedangkan Ne adalah jumlah 

elektroda. 

4.4   Rekonstruksi Citra 

 Sensitifitas dan data kapasitansi yang diperoleh digunakan untuk 

rekonstruksi citra objek yang telah dilakukan pada eksperimen. Proses 

rekonstruksi ini dilakukan melalui metode yaitu Landweber Equation 

script pada software MATLAB.  

4.4.1 Metode Landweber Equation 

 Proses rekonstruksi metode Landweber Equation yaitu mencari 

nilai G dari nilai kapasitans terukur C (dari pengukuran sensor yang 

diambil oleh sistem akuisisi data berbentuk matriks) dan nilai sensitivitas 

matriks S yang didapat dari simulasi. Kemudian dilakukan proses iterasi 

dan penambahan faktor penalti.  
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Flowchart metode Landweber Equation, ditunjukkan oleh Gambar 4.13 

 

Gambar 4.13 Langkah rekonstruksi metode Landweber 

Pada perintah matlab sebagai berikut : 

1. Mendapatkan nilai C dari pengukuran :       

 

 

dn=(Cmeans-Cempty)./(Cfull-Cempty); 

 

Load C pengukuran 

Diperoleh nilai C1 

Diperoleh ΔG 

G0=ST.C 

Diperoleh G0 

C1=S.G0 

Diperoleh ΔC 

ΔC=C-C1 

ΔG=ST. ΔC 

Diperoleh nilai G1 

G1=G0+ΔG 

G1=G0+ST(C-S.G0) 

Masukkan factor penalti (α) 

Masukkan nilai iterasi (k) 

Gk+1=Gk+α.ST(C-S.Gk) Rekontruksi 

S dari metode 

simulasi 
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dn  : nilai kapasitans total yang diambil setelah objek masuk 

Cmeans : nilai kapasitans ketika diisi objek tertentu 

Cempty : nilai kapasitans ketika diisi udara / tidak ada objek (empty) 

Cfull : nilai kapasitans ketika diisi air / ada objek(full) 

 

 

     y1  : data kapasitans dn dalam bentuk tranpos 

 

2.  Mencari nilai ΔC 

 

 

 phi1  : mendapatkan nilai ΔC 

 y1  : nilai kapasitans dari point (1) 

 ant3d’   : nilai matriks  

 v0   : nilai permitivitas GK 

 

3. Mencari nilai Gk+1 

 

 

phi1   : nilai ΔC dari point (2) 

alpha0 : nilai alpha 

an3d      : nilai matriks sensitivitas  

v0  : nilai permitivitas Gk 

v  : nilai permitivitas Gk+1 

Perintah (command) untuk metode Landweber Equation selengkapnya 

terdapat di lampiran A. 

 

 

v=v0+alpha0*(an3d'*phi1); 

 

y1 = dn';  

 

phi1=y1-ant3d'*v0 
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4.5 Pembuatan GUI Program Simulasi Untuk Rekonstruksi Citra 

Setelah melakukan proses komputasi untuk memperoleh data 

kapasitansi dan sensitifitas, maka selanjutnya adalah mendapatkan image 

atau citra dari suatu objek tertentu dengan menggunakan algoritma 

rekonstruksi yang sesuai. Dalam hal ini, proses rekonstruksi objek masih 

dilakukan dengan manual yakni dengan mengedit skrip algoritma tersebut 

untuk setiap pengukuran dan running sehingga membutuhkan waktu yang 

kurang efisien serta peluang untuk terjadinya error semakin besar 

dilakukan. Oleh karena itu, perlu dibuatnya suatu window program yang 

secara otomatis dapat mengeksekusi data tersebut dengan lebih efisien dan 

menarik juga mudah untuk digunakan oleh siapapun (user friendly). 

Tahapan awal dengan mengetikan perintah guide pada command window : 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Perintah membuka GUI 

Setelah perintah tersebut di enter/ run maka akan menampilkan kotak 

dialog  yang menampilkan beberapa option, pilih Create New Gui >> 

Blank GUI (default), perintah ini digunakan untuk memulai layout dari 

keadaan yang baru. 

 

Gambar 4.15 Dialog GUI baru 
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Setelah menekan tombol OK, maka akan menampilkan suatu 

window layout kosong yang berisi banyak toolbar seperti yang terlampir 

pada sub bab 3.5, pada bab tersebut telah dijelaskan tahapan-tahapan 

bagaimana mendesain dan mengetahui fungsi-fungsi dari toolbar tersebut 

sehingga kita dapat mendesain seperti berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya apabila desain GUI telah selesai, langkah akhir adalah me 

running layout GUI tersebut. Sehingga akan menghasilkan sebuah kode 

generasi matlab (generated codes) dan sebuah tampilan window yang 

sesungguhnya gambar 4.17, skrip program utama selengkapnya pada 

lampiran C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Layout GUI baru 

 

Gambar 4.17 Window program simulasi ECVT 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Distribusi Sensitivitas Matriks 

Data sensitivitas matrik yang diperoleh untuk Sensor kanker 

payudara yang berbasis  ECVT 24 channel cukup baik dapat dilihat 

dengan banyaknya variasi medan listrik sepanjang sumbu z yang 

merupakan sensing area. Grafik distribusi medan listrik masing-masing 

pasangan sensor yang dinormalisasi terhadap sumbu z menunjukkan 

variasi yang mengambarkan daerah yang sensitif terhadap sensor ECVT 

(voksel 24x24x24) yang ditunjukkan pada Gambar 5.1(a), (b) dan (c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 

Axial sumbu-Z 
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Gambar 5. 1 (a) Grafik distribusi sensitivitas ternormalisasi pada sumbu 

z, (b) Model Sensor posisi xz, (c) Plot Sensitivitas 3D untuk pasangan 

sensor 1 dan 2. 

Gambar 5.1(a) menunjukkan distribusi medan listrik dari 24 sensor 

dalam bentuk garis yang berbeda warna. Total garis berjumlah 276 garis. 

Masing-masing  garis mewakili distribusi pasangan sensor. Warna pada 

garis menunjukkan perbedaan antara pasangan sensor. Sumbu horizontal 

adalah sumbu z yang merupakan banyak pixel yang digunakan sebanyak 

32 dimulai dari 0 sampai 32. Sedangkan sumbu vertikal mewakili nilai 

medan listrik.  

Pada Gambar 5.1(a) dapat dilihat bahwa banyak terdapat variasi 

pada bagian tengah dari sensing area. Banyaknya variasi ini menandakan 

bahwa senstivitas pada posisi tersebut semakin tinggi, artinya apabila 

objek dengan permitivitas tertentu diletakkan pada area ini, maka akan 

dapat dideteksi dengan baik oleh sensor. Sedangkan pada bagian pinggir 

sebelah kanan tidak terdapat banyak variasi, daerah yang tidak memiliki 

banyak variasi ini disebut dengan dead zone, yang mana pada daerah ini 

sensor tidak dapat mendeteksi perubahan kapasitansi apabila diletakkan 

objek yang memiliki permitivitas lebih tinggi dengan sekelilingnya. 

Munculnya dead zone ini disebabkan oleh pada bagian bawah tersebut 
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tidak terdapat sensor, dan pada pixel selanjutnya sensor hanya terdapat 

pada bagian atas setengah lingkaran saja, sehingga sentivitas pada posisi 

ini lebih rendah dapat dilihat pada Gambar 5.1(b).  

Pada Gambar 5.1(a) sensitivitas tertinggi adalah sensitivitas pada 

pasangan sensor yang berada satu tingkat sejajar (terutama posisi parallel). 

Sensor kanker payudara  dengan 24 Sensor  terdiri dari 3 tingkat sehingga 

diperoleh distribusi sensitivitas seperti pada Gambar 5.1(a). Semakin 

banyak variasi distribusi sensitivitas akan semakin baik sensitivitasnya. 

Sensitivitas yang diperoleh ini memiliki variasi yang cukup banyak 

sehingga kemampuan untuk mendeteksi objek semakin baik.  

Gambar 5.1(c) adalah merupakan plot sensitivitas 3D untuk 

pasangan sensor 1 dan 2. Warna merah menunjukkan intensitas yang 

tinggi, sedangkan warna biru  menunjukkan intensitas yang rendah. 

Rendah tingginya intensitas ditentukan oleh interaksi medan listrik. Makna 

dari warna merah adalah jika ada suatu benda dengan permitivitas yang 

lebih besar dibandingkan permitivitas disekitarnya yang diletakkan pada 

posisi warna merah maka akan sangat mempengaruhi nilai kapasitansi 

yang diukur karena suatu nilai kapasitansi sangat bergantung pada 

distribusi sensitivitas medan listrik. Makna warna biru adalah jika suatu 

benda dengan permitivitas yang lebih besar dibandingkan permitivitas 

disekelilingnya, yang diletakkan pada posisi warna biru maka tidak akan 

mempengaruhi nilai kapasitan yang di ukur karena pada posisi tersebut 

nilai dari interaksi medan listriknya bernilai negatif. Ketentuan ini berlaku 

untuk semua sensitivitas yang telah di normalisasi.  

5.2 Hasil Rekonstruksi Simulasi 

 Simulasi yang dilakukan merupakan suatu tahapan untuk 

mensimulasikan atau memberi verifikasi pada objek sesungguhnya yang 

akan diteliti. Oleh karena itu, hasil dari simulasi ini merupakan pencapaian 

yang ideal dengan kondisi dimana semua parameter disetting secara 

maksimal dan kondisi yang kondusif. Karena hasil simulasi ini nantinya 

akan diterapkan pada tahapan eksperimen, maka data sensitivitas matrik 

dan algoritma yang digunakan harus memenuhi karakteristik standar dari 
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objek tumor yang diteliti. Proses rekonstruksi pada simulasi ini dilakukan 

dengan dua metodelogi yakni dengan algoritma Landweiber dan Tikhonov, 

dimana keduanya memiliki parameter yang unik sehingga hasil dari 

rekonstruksi image yang akan dihasilkan akan bervariasi sesuai dengan 

kemampuan algoritma tersebut untuk mengurangi error dan noise yang 

akan terjadi. Jadi hasil dari simulasi tersebut akan dibandingkan, mana 

yang menghasilkan citra yang terbaik yang nantinya akan dipakai dalam 

tahapan eksperimen lebih lanjut. Kriteria terbaik itu sendiri tidak hanya 

dari hasil citra yang ditampilkan namun ada beberapa parameter yang 

sangat mempengaruhi dari keseluruhan proses imaging yang diharapkan, 

diantaranya selain hasil citra adalah masalah efisiensi waktu eksekusi dan 

pemakaian memori pada saat melakukan komputasi, itu semua merupakan 

bagian dari sistem yang harus dipenuhi agar hasil yang diperoleh memiliki 

kualitas dan kuantitas yang terbaik. 

5.2.1 Simulasi dengan Algoritma Landweiber 

 Simulasi dilakukan dengan menggunakan objek bola yang diberi 

nilai permitivitas tertentu yang bervariasi yang tujuannya adalah 

mensimulasikan atau mengverifikasi pendeteksian dini letak suatu tumor 

berada. Simulasi dilakukan dengan menggunakan sebuah objek bola yang 

memiliki jari-jari sebesar 2.5 cm dengan permitivitas yang menyerupai 

jaringan tumor yang memiliki nilai permitivitas sebesar 43.7 F/m. Objek 

bola ini dianalogikan sebagai tumor yang terletak dibagian payudara 

manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Model Geometri Simulasi Rekonstruksi Citra Tumor. 
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(a)                                                       (b) 

 

Gambar 5.3 Bola dengan  jari-jari 2.5 cm, permitivitas 43.7 F/m,   adalah 

0 C/m
3
 (a) Hasil Rekonstruksi Full, (b) Hasil Rekonstruksi Sebagian. 

 Ketika dilakukan simulasi dengan menggunakan nilai permitivitas 

saja yaitu bernilai 43.7 F/m sedangkan nilai rapat muatan adalah 0 C/m
3 

diperoleh hasil rekonstruksi seperti pada Gambar 5.3. Gambar 5.3(a) 

adalah gambar hasil rekonstruksi full dimana bola diletakkan didalam 

sensor. Gambar 5.3(b) adalah gambar hasil rekonstruksi sebagian dari 

gambar asli. Hasil rekonstruksi yang diperoleh cukup bagus. Sensor 

kanker payudara mampu merekonstruksi objek bola yang berada didalam 

sensor. Namun, hasil rekonstruksi yang diperoleh belum merupakan bola 

penuh, ada beberapa bagian bola yang tertarik ke beberapa sisi.  

Hal ini terjadi karena bagian bawah adalah merupakan deadzone 

sehingga tidak mampu mendeteksi perubahan permitivitas didalam sensor. 

Ada beberapa bagian dari bola yang memiliki sensitivitas tinggi. Dan juga 

sebagian dari objek dilingkupi oleh sensor penuh ada bagian dari objek 

yang tidak dilingkupi oleh sensor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 5.2, bagian bawah sensor, yaitu bagian dasar yang tidak ditutupi 

oleh elektroda. Sedangkan rekonstruksi yang diperoleh dengan kalibrasi 

permitivitas 4.5 F/m adalah  Gambar 5.4 berikut : 
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(a)                                                    (b) 

 

Gambar 5.4 Bola dengan  jari-jari 2.5 cm, permitivitas 4.5 F/m,   adalah 

0 C/m
3
  (a) Hasil Rekonstruksi Full, (b) Hasil Rekonstruksi Sebagian. 

Gambar 5.4 mampu menunjukkan hasil rekonstruksi untuk objek 

bola dengan permitivitas 4.5 F/m dan rapat muatan 0 C/m
3
. Hasil 

rekonstruksi berbeda dengan hasil rekosntruksi pada Gambar 5.3.  Pada 

Gambar 5.4 ini nilai permitivitas yang diberikan lebih kecil dari pada 

sebelumnya, dapat dilihat bahwa nilai permitivitas daerah yang disekitar 

bola sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Gambar 5.4 sebelumnya 

menunjukkan bahwa  terdapat perbedaan hasil imaging yang merupakan 

dasar dari tujuan penelitian ini. Dengan dapat membedakan hasil dari 

kedua objek tersebut yang notabanenya adalah memiliki perbedaan 

permitivitas pada gambar 5.3 dan 5.4, dan setiap permitivitas mewakili 

nilai dari jaringanya masing-masing secara nyata. Maka sensor kanker 

payudara tersebut sudah mampu membedakan jaringan secara eksplisit 

antara jaringan lemak dan jaringan tumor atau kanker. Terlihat pada 

gambar 5.3 (b), yang merupakan hasil dari rekonstruksi jaringan lemak 

dengan nilai permitivitas 4.5 F/m cukup jelas warna merah yang dimiliki 

tidak terlalu gelap, berbeda sekali dengan hasil yang diperoleh dari gambar 

5.4 (b), sangat jelas warna yang merah gelap dan padat ini dikarenakan 

objek bola tersebut memiliki nilai pemitivitas yang paling tinggi diantara 
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permitivitas jaringan yang ada dalam hal ini disekitar jaringan payudara 

manusia.  

Selanjutnya dilakukan simulasi dengan memberikan nilai rapat 

muatan yang bervariasi pada bola untuk mensimulasikan aktivitas tumor 

payudara manusia yang terjadi karena ada nilai rapat muatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Hasil Rekonstruksi bola jari-jari 1.25 cm, permitivitas 4.5 

F/m dan rapat muatan ( ) 0.5 C/m
3 

(kiri),  dan bola jari-jari 1.25 cm, 

permitivitas 43.7 F/m dan rapat muatan ( ) 0.5 C/m
3
(kanan). 

Simulasi yang dilakukan adalah dengan menggunakan objek bola 

merupakan analogi tumor di payudara manusia yang diletakkan dibagian 

dalam. Simulasi  kanker payudara ini sama dengan simulasi sebelumnya 

yaitu pada Gambar 5.3 dan Gambar 5.4 untuk kondisi posisi dari kedua 

bola. Simulasi ini dilakukan dengan memberikan rapat muatan pada bola 

dimana rapat muatan adalah analogi dari distribusi muatan didalam tumor 

yang bermetastasis pada jaringan payudara  manusia. Nilai rapat muatan 

yang diberikan adalah 0.5 C/m
3
 dan permitivitas adalah 4.5 F/m untuk sisi 

bola sebelah kiri dan 43.7 F/m untuk sisi bola sebelah kanan. 

Dilihat pada gambar, terdapat bagian yang bewarna merah, kuning 

dan hijau muda, warna ini menandakan nilai permitivitas objek yang telah 

direkonstruksi, warna merah menunjukkan nilai permitivitas yang lebih 
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tinggi sedangkan warna hijau muda menunjukkan nilai permitivitas yang 

lebih rendah, sedangkan warna kuning adalah nilai permitivitas 

diantaranya. Dibandingkan dengan hasil rekonstruksi Gambar 5.3(b) dan 

5.4(b), terlihat sangat berbeda sekali dengan hasil rekonstruksi dari bola 

yang diberikan rapat muatan. Pada Gambar 5.3(b) dan 5.4(b), bola hasil 

rekonstruksi terkonsentrasi pada satu daerah saja, sedangkan daerah 

disekeliling bola tetap bewarna biru tua, berbeda dengan Gambar 5.5, 

daerah disekeliling bola mengalami perubahan warna menjadi kuning 

muda yang menandakan bahwa nilai permitivitasnya lebih tinggi dari 

kondisi berwarna hijau tua.  

Hal ini terjadi karena adanya pemberian nilai rapat muatan pada 

bola. Keberadaan rapat muatan akan mempengaruhi distribusi medan 

listrik didalam sensor. Rapat muatan yang berasal dari bola akan 

memberikan medan listrik ke segala arah seperti pada Gambar 5.6. Medan 

listrik dari rapat muatan akan dipengaruhi oleh medan listrik yang berasal 

dari elektroda sensor yang diaktifkan. Sehingga peristiwa polarisasi 

muatan yang terjadi didalam objek akan berubah, perubahan polarisasi ini 

akan mempengaruhi nilai kapasitansi yang diukur yang nantinya nilai 

permitivitas daerah disekeliling bola yang diberikan rapat muatan. 

Pemberian rapat muatan meningkatkan permitivitas daerah yang berada 

disekeling bola bermuatan karena pengaruh dari medan listrik dari muatan 

didalam objek. Hasil rekonstruksi bola yang diperoleh cukup jelas, dengan 

memperlihatkan bola yang berpermitivitas dan bermuatan dengan jelas 

juga terdapat perubahan nilai kapasitansi disekeliling bola.  

Hal ini dikarenakan pengaruh rapat muatan terdistribusi kesemua 

arah pada bola dan mempengaruhi kondisi subdomain yang tidak diberi 

objek sedangkan hasil image yang blur disebabkan karena adanya daerah 

sensitifitas yang tidak dikenai objek sehingga nilai tersebut tetap dicitrakan 

dalam proses rekonstruksi dan menghasikan citra yang buram atau Blur. 

Sehingga diperoleh hasil rekonstruksi seperti pada Gambar 5.5. 
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Gambar 5.6 Model Geometri bola bermuatan. 

Simulasi diatas dijelaskan dengan objek bola yang memiliki variasi 

permitivitas dan rapat muatan, yang mengindikaikan bahwa objek tersebut 

telah mampu dideteksi oleh sensor kanker payudara ECVT 24 channel. 

Namun kondisi dilapangan antara jaringan lemak dan tumor yang terdapat 

pada payudara wanita kemungkinan terletak pada posisi yang sangat 

berdekatan. Oleh karena itu, perlu dibuat simulasi yang mendekati keadaan 

real dari sistem jaringan payudara tersebut seperti pada gambar 5.7 

dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                               (b) 

 

Gambar 5.7 Rekonstruksi dengan kalibrasi (a) rekonstruksi full 

permitivitas 4.5 F/m untuk lemak dan permitivitas 43.7 F/m untuk tumor 
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didalamnya. (b) rekonstruksi sebagian permitivitas 4.5 F/m untuk lemak 

dan permitivitas 43.7 F/m untuk tumor didalamnya. 

 

 

 

 

 

 

(a)  

 

 

 

 

(a)                                    (b) 

 

Gambar 5.8 Rekonstruksi dengan kalibrasi (a) Hasil Rekonstruksi 

permitivitas 34.3 F/m untuk kulit dipermukaan dan 43.7 F/m untuk tumor 

didalamnya, (b) Hasil Rekonstruksi Sebagian dengan permitivitas 4.5 F/m 

untuk lemak didalamnya dan 34.3 F/m untuk kulit dipermukaan. 

Dari hasil simulasi real diatas, sangat memungkinkan sekali 

memakai data sensitifitas matrik dari sensor kanker payudara ECVT 24 

channel ini untuk diterapkan selanjutnya pada tahapan eksperimen yang 

sesungguhnya. Pada gambar 5.7 (a) mendeskripsikan bentuk payudara 

sesungguhnya yang sebagian besar terdiri dari lemak sehingga pada 

rekonstruksi full tersebut menghasilkan citra yang cukup baik, sedangkan 

pada gambar 5.7 (b) terlihat sangat jelas perbedaan warna yang kontras 

antara dibagian dalam dan luar, bagian warna merah pekat 

menganalogikan citra dari sebuah tumor yang memiliki nilai permitivitas 

terbesar diantara jaringan lainya didalam payudara manusia sehingga 

jaringan tumor yang melekat pada jaringan lemak disekitarnya dapat 

dibedakan dengan sangat baik karena permitivitas lemak yang cukup 

rendah memudahkan dalam membedakan citra tumor dengan jaringan 

disekitarnya. Begitupula dengan gambar 5.8 (a) dimana nilai permitivitas 
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keduanya cukup berdekatan antara jaringan kulit dengan jaringan 

abnormal seperti tumor sehingga warna merah yang dihasilkan pada tumor 

sangat pekat dan gelap ini disebabkan permitivitasnya yang tinggi diantara 

jaringan lainya seperti kulit yang memiliki warna merah muda. Sedangkan 

pada gambar 5.8 (b), hasil rekonstruksi sebagian menggambarkan 

perbedaan antara jaringan kulit dan lemak sama halnya dengan hasil pada 

jaringan tumor dan lemak gambar 5.7 (b) perbedaan yang signifikan dapat 

terlihat jelas disana warna merah muda mewakili jaringan kulit dan warna 

kuning didalamnya sebagai jaringan lemak. Pada image yang terletak di 

dalam jaringan lainya terdapat efek buram atau blurring effect yang 

disebabkan karena adanya daerah sensitifitas yang tidak dikenai objek 

sehingga nilai tersebut tetap dicitrakan dalam proses rekonstruksi dan 

menghasikan citra yang buram atau Blur.   

5.2.2 Simulasi dengan Algoritma Tikhonov Regularization 

Simulasi dilakukan dengan menggunakan objek bola yang diberi 

nilai permitivitas tertentu yang bervariasi yang tujuannya adalah 

mensimulasikan atau mengverifikasi pendeteksian dini letak suatu tumor 

berada. Simulasi dilakukan dengan menggunakan sebuah objek bola yang 

memiliki jari-jari sebesar 2.5 cm dengan permitivitas yang menyerupai 

jaringan tumor yang memiliki nilai permitivitas sebesar 43.7 F/m. Objek 

bola ini dianalogikan sebagai tumor yang terletak dibagian payudara 

manusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.9 Model Geometri Simulasi Rekonstruksi Citra Tumor. 
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(a)                                                  (b) 

Gambar 5.10 Hasil rekonstruksi sebagian, (a) bola dengan  jari-jari 2.5 

cm, permitivitas 4.5 F/m,   adalah 0 C/m
3
  dan (b) bola dengan  jari-jari 

2.5 cm, permitivitas 43.7 F/m,   adalah 0 C/m
3 

. 

Pada gambar 5.10 (a) dan (b) diatas adalah gambar hasil 

rekonstruksi sebagian dari gambar asli. Hasil rekonstruksi yang diperoleh 

cukup bagus. Sensor kanker payudara mampu merekonstruksi objek bola 

yang berada didalam sensor. Namun, hasil rekonstruksi yang diperoleh 

belum merupakan bola penuh, ada beberapa bagian bola yang tertarik ke 

beberapa sisi.  Hal ini terjadi karena bagian bawah adalah merupakan 

deadzone sehingga tidak mampu mendeteksi perubahan permitivitas 

didalam sensor. Seperti yang kita ketahui bahwa algoritma tikhonov 

memiliki persamaan yang lebih komplek dibandingkan algoritma 

landweber sehingga proses rekonstrusinya memakan banyak waktu, selain 

itu juga kualitas citra yang dihasilkan seperti diatas bila dibandingkan 

dengan gambar 5.3 jelas sekali perbedaanya.  

Hasil citra yang dihasilkan oleh algoritma landweber sedikit lebih 

baik dibandingkan tikhonov ini dikarenakan adanya proses penambahan 

factor pinalti, yang merupakan factor error sehingga upaya dalam 

meminimalisir kesalahan dapat diprediksi. Error pada metode ini 
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merupakan hasil selisih dari iterasi sesudah dengan sebelumnya, bila error 

yang terjadi besar maka selisih dapat diperkecil dengan menempatkan 

pengaruh factor pinalti tersebut. Dengan nilai factor pinalti berbanding 

terbalik dengan iterasi, maka dengan iterasi yang semakin banyak akan 

membuat factor pinalti mengecil. Hal ini mengakibatkan pada proses 

pengukuran yang cukup lama namun hasilnya akan mendekati 

kekonvergenan, sementara bila menggunakan iterasi yang sedikit maka 

factor relaksasi semakin besar  sehingga ketika proses pengolahan data 

relative cepat namun hasilnya tidak tepat berhenti pada nilai 

kekonvergenan yang dicapai. 
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Gambar 5.11 (a) Posisi sebelum rekonstruksi, 2 bola dengan  jari-jari 1.25 

cm, permitivitas 4.5 F/m (kiri), permitivitas 43.7 F/m (kanan) dan   adalah 

0.5 C/m
3
  dan (b) Hasil setelah rekonstruksi,  2 bola dengan  jari-jari 1.25 

cm, permitivitas 4.5 F/m (kiri), permitivitas 43.7 F/m (kanan) dan   adalah 

0.5 C/m
3 

. 

Proses rekonstruksi citra dari algoritma tikhonov ini memiliki 

kualitas yang tidak jauh berbeda dengan landweber. Hanya saja image 

error pada algoritma ini cukup besar sehingga citra pada landweber tetap 

menjadi pilihan terbaik untuk tahapan eksperimen, tidak hanya dari segi 

kualitas citra namun juga dari banyaknya pemakaian memori. Oleh sebab 

itu, dalam simulasi ini dilakukan dengan menggunakan data sensitifitas 

matrik dengan jumlah voksel sebesar (22x22x22), karena jika lebih dari itu 

misalnya 32x32x32 voksel maka proses akan terhenti dikarenakan out of 

memory pada sistem. Namun dengan hasil dari jumlah voksel yang lebih 

sedikit, algoritma tikhonov sudah mampu menampilkan citra yang 

menyerupai hasil dari rekonstruksi landweber, ini sesuatu yang cukup baik 

karena apabila algoritma tikhonov dijalankan dengan jumlah voksel yang 

sama dengan algoritma landweber lakukan tapi dengan syarat memori 

pada PC (personal computer) memenuhi standar pemakaian untuk skala 

besar seperti super computer maka hasil dari tikhonov pasti dapat jauh 

lebih bagus daripada landweber pada kondisi kasus yang sama. 
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(b) 

 

Gambar 5.12 (a) Hasil rekonstruksi dengan GUI program pada 

Landweber, bola dengan  jari-jari 2.5 cm, permitivitas 4.5 F/m (diluar), 

permitivitas 43.7 F/m (didalam) dan (b) Hasil  rekonstruksi tikhonov,  bola 

dengan  jari-jari 2.5 cm, permitivitas 4.5 F/m (diluar), permitivitas 43.7 

F/m (didalam). 

Pada gambar 5.12 (a) dan (b), dapat dilihat hasil rekonstruksi dari masing-

masing algoritma yang berbeda. Terutama pada masalah waktu eksekusi, 

dapat dilihat elapsed time dari algoritma landweber hanya 0.47 detik 

sedangkan algoritma tikhonov dengan kondisi yang sama membutuhkan 

waktu yang lebih lama sekitar 646.7 detik hampir 25 kali lipat 

dibandingkan waktu landweber untuk merekonstruksi. Salah satu hal 

inilah yang memenangkan metode landweber untuk bisa diterapkan 

selanjutnya untuk proses rekonstruksi secara eksperimental. Skrip program 

algoritma tikhonov selengkapnya terdapat pada lampiran B. 
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5.2.3 Perbandingan Algoritma Rekonstruksi Citra ECVT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Data simulasi diatas dilakukan menggunakan sensor ECVT dengan jumlah 

sensor sebanyak 24 elektroda yang terdiri dari 3 tingkat, tingkat pertama 

merupakan sensor persegi, tingkat kedua sensor trapezoid dan tingkat 

terakhir sensor segitiga dimana model sensor yang bersangkutan 

disesuaikan dengan bentuk objek yang ingin diteliti dalam kasus ini objek 

berupa kanker payudara. Hasil simulasi membandingkan empat distribusi 

dengan dua algoritma rekonstruksi yang setiap objek diletakan pada posisi 

sebagai berikut :  

 

 

Landweber 

Algorithms 

True 

Distribution  

Tikhonov 

Algorithms 

  

 

Cancer  ball in centre Fat ball in centre 

Fat&cancer ball 

near wall 

Fat&glandular ball 

near wall 

Gambar 5.13 Perbandingan rekonstruksi image simulasi 
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1) Objek bola tumor permitivitas 43.7 F/m yang berjari-jari 2.5 cm, 

diletakan dipusat atau tengah sensor. 

2) Objek bola lemak permitivitas 4.5 F/m yang berjari-jari 2.5 cm, 

diletakan dipusat atau tengah sensor. 

3) Dua objek bola yang permitivitas 43.7 F/m dan 4.5 F/m 

berdiameter 2.5 cm terdiri dari bola tumor dan lemak, diletakan 

masing-masing mendekati dinding sensor. 

4) Dua objek bola yang permitivitas 25.3 F/m dan 4.5 F/m  

berdiameter 2.5 cm terdiri dari bola glandular dan lemak, diletakan 

masing-masing mendekati dinding sensor. 

Gambar 5.13 memperlihatkan distribusi objek bola yang sesungguhnya 

dan objek setelah direkonstruksi dengan algoritma yang berbeda. Dari 

hasil simulasi diatas, menunjukan bahwa kualitas resolusi image pada 

algoritma tikhonov cukup baik di daerah tengah sensor walaupun image 

agak tertarik condong keatas dan kebawah yang disebabkan adanya daerah 

yang kurang sensitive atau dead zone . Namun objek yang diletakan 

disekitar dinding sensor kurang bagus, terlihat sekali adanya efek blur 

meskipun hasilnya mampu membedakan kedua objek bola tersebut. Oleh 

karena itu, hasil dari iterasi tikhonov ini sangat bergantung dari parameter 

regularisasi. Sedangkan pada hasil simulasi dengan algoritma landweber 

sedikit lebih baik daripada iterasi tikhonov, terlihat dari image yang 

ditampilkan cukup menyerupai objek pada distribusi aslinya baik pada 

bola tumor maupun lemak. Untuk objek yang terdiri dari dua bola tumor 

dan lemak maupun glandular dan lemak sudah mampu dibedakan secara 

jelas meskipun gambar terlihat tertarik kebawah karena adanya polarisasi 

muatan terhadap medan listrik disekitar area sensor. Pada algoritma 

landweber ini juga sangat tergantung pada parameter iterasi dan faktor 

penalti yang berhubungan dengan kualitas resolusi image dan konsumsi 

waktu yang diperlukan selama proses rekonstruksi berlangsung. 

 

 

 



87 
 

Universitas Indonesia 

5.3  Pembuatan Sensor ECVT 24 Elektroda 

Tahapan eksperimen pada penelitian ini, dilakukan pembuatan 

sensor ECVT dengan dua puluh empat elektroda  yang terdiri dari tiga 

tingkat. Masing-masing tingkat memiliki bentuk sensor yang unik 

diantaranya pada tingkat pertama sensor berbentuk persegi, tingkat kedua 

berbentuk trapezoid dan yang ketiga berbentuk segitiga. Bentuk sensor 

yang bervariasi tersebut dibuat berdasarkan geometri objek yang ingin 

diteliti yang dalam hal ini objek berbentuk payudara manusia yang ingin 

dideteksi karena adanya suatu ke abnormalitas atau kanker pada bagian 

tertentu. Sehingga geometri dibuat menyerupai sebagaimana pada simulasi 

desain sensor. Hasil sensor terlihat pada gambar 5.14. 

Sedangkan sistem dirancang bertujuan untuk mengetahui distribusi 

medan listrik setiap model sensor. Masing-masing distribusi medan listrik 

dari tiap-tiap channel dikalikan dengan channel pasangan untuk 

mendapatkan sensitifitas suatu sensor pasangan misalnya sensor pertama 

sebagai source berpasangan dengan sensor dua sebagai detector dalam 

kondisi float potensial dan seterusnya hingga didapatkan jumlah data 

kapasitansi sebanyak M=N(N-1)/2 yaitu 276 untuk 24 channel.  
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Pada tahapan setelah simulasi, dilakukanlah pembuatan sensor 

ECVT untuk 24 elektroda yang sebelumnya telah dibuat draft 

geometrinya melalui simulasi, sehingga pembuatan sensor ini memiliki 

spesifikasi data yang menyerupai kondisi geometri pada simulasi yakni 

sensor terdiri dari 3 tingkatan dengan bentuk sensor yang bervariasi 

mengikuti bentuk objek yang ingin di teliti. Pada gambar 5.14 (a) dapat 

dilihat pembuatan sketsa dari geometri dasar yang berbahan melamin 

resin yang berbentuk menyerupai sebuah cup, selanjutnya setelah sketsa 

tersebut telah selesai di desain maka pemasangan sensor yang terbuat dari 

bahan tembaga yang memiliki konduktivitas yang baik, setelah sensor 

terpasang dengan baik sesuai dengan ukuran dan tingkatanya maka perlu 

diberikan pemasangan resistor untuk setiap sensornya yang berfungsi 

sebagai pull down yakni penstabilisasi arus yang akan masuk sebagai data 

primer.  

Kemudian pada gambar 5.14 (b) merupakan bagian interior sensor 

dengan diameter area sekitar 12 cm dan disetiap elektroda bagian 

permukaan sensor dihubungkan dengan kabel ke power supply untuk 

mendapatkan tegangan dan ground untuk menghilangkan noise. Setelah 

itu sensor ditutup atau diberikan casing dengan screen seperti pada 

gambar 5.14 (c) untuk menutup sensor dari pengaruh medan listrik luar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.14 Pembuatan sensor ECVT 24 elektroda, (a) Sketsa geometri 

sensor, (b) Bagian interior sensor untuk meletakan objek (c) Pemasangan 

screen. 
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5.4  Hasil  Rekonstruksi Eksperimen 

Pada tahap ini dilakukan proses pengambilan data (rekonstruksi) 

dengan menggunakan ECVT 24 sensor yang telah dibuat. Selanjutnya  

pada tahapan eksperimen perlu dilakukan mekanisme verifikasi terhadap 

jaringan payudara tertentu yakni dengan membuat sebuah Phantom yang 

ekivalen dengan jaringan tumor payudara  pada ECVT (electrical 

capacitance volume tomography).  

Phantom ini didesain sehingga menyerupai  permitivitas dan 

densitas dari jaringan yang sebenarnya, yakni fantom yang menggunakan 

gabungan dari beberapa material yang mewakili antara pendekatan 

jaringan keras, lunak, cairan dan udara. Selanjutnya bila hasil yang 

diperoleh dari  proses verifikasi ini bagus, dalam arti dapat mencitrakan 

image  tumor sesuai dengan parameter yang diberikan dan mampu 

membedakan  yang dalam hal ini hanya dengan jaringan lemak dimana 

sebagian besar jaringan payudara terdiri dari jaringan tersebut. Sistem 

ECVT dalam proses rekonstruksi ini dapat dilihat pada gambar 5.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 5.15  Perangkat ECVT dalam proses rekonstruksi citra 

 

 

 



91 
 

Universitas Indonesia 

5.4.1  Kalibrasi ECVT 

Proses kalibrasi ECVT dilakukan dengan melakukan pengukuran 

pada dua keadaan, yang pertama keadaan kosong (udara) yang kedua 

keadaan penuh (air). Diambil kedua hal ini (udara dan air) karena udara 

memiliki permitivitas kecil yang mewakili keadaan terendah (bernilai 1) 

dan air memiliki nilai permitivitas besar yang mewakili keadaan tertinggi 

(bernilai 80 pada suhu ruang). Setelah dilakukan dua pengukuran pada 

kondisi tersebut akan dihasilkan gambar 5.16 dan 5.17. 

 

 

 

 

 

 

     (a) 

 

 

 

 

 

 

     (b) 

Gambar 5.16 Hasil rekonstruksi (a) full air (b) udara 

Sensor yang diisi air (gambar a) memiliki warna merah yang 

bernilai maksimum. Di sisi kiri (grafik batang) tampak semua sensor 

melakukan perhitungan secara maksimum (memuncak), sementara sensor 

yang tidak diisi apa-apa (gambar b) memiliki warna biru yang bernilai 

minimum, di grafik batang juga tampak terlihat tidak adanya aktivitas 

sensor. 
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Setting batas atas dilakukan pada 3500 mV dan batas bawah pada 

1000 mV, setting tersebut merupakan setting dari gain amplifier yang 

berada pada sistem akuisisi data. 

 

 

 

 

(a)  

(a)                                                     (b) 

           Gambar 5.17  Hasil Kalibrasi (a) kalibrasi pertama (b) kalibrasi kedua 

Garis merah pada grafik merupakan batas atas yang menandakan 

batas air sebagai permitivitas tertinggi yang nantinya pada gradasi warna 

dinyatakan dalam nilai 1. Sementara garis biru menandakan tingkat 

sensitivitas sensor terhadap perubahan keadaan udara dan air. Semakin 

linear garis pada grafik maka akan semakin baik. 

5.4.2 Rekonstruksi Data Eksperimen 

Eksperimen dilakukan dengan membuat variasi data dari sebuah 

phantom yang didesain menyerupai  permitivitas dan densitas dari jaringan 

yang sesungguhnya. Dalam hal ini phantom terbuat dari lilin atau wax  

yang dibentuk sesuai dengan area sensor didalamnya seperti pada gambar 

5.18, karena jaringan terbesar dalam suatu payudara merupakan jaringan 

adipose maka bahan yang tepat yang akan menjadi phantom sederhana 

adalah bahan yang memiliki karakteristik permitivitas dan densitas yang 

menyerupai jaringan tersebut sehingga material lilin ini dapat mewakili 

untuk karakteristik bahan tersebut. Sedangkan untuk objek tumor sendiri 

dibuat sebuah material sederhana yang meiliki perbedaan permitivitas dari 

jaringan lainya, karena seperti yang kita ketahui bahwa jaringan tumor 

merupakan jaringan yang memiliki nilai distribusi permitivitas dan 

densitas terbesar diantara jaringan yang terkandung didalam suatu 
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payudara tertentu. Sehingga dengan membuat suatu bahan yang memiliki 

perbedaan karakteristik fisika tersebut akan mewakili jaringan tumor yang 

dalam hal ini adalah sebuah bola yang diisikan cairan H2O atau air sebagai 

pendekatan jaringan lunak dan cairan didalam kondisi payudara manusia 
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Gambar 5.18 Pembuatan fantom sederhana, (a) dan (b) Phantom lilin 

lunak dan bola air yang mewakili jaringan adipose dan tumor dengan 

densitas yang lebih rendah, (c)  Phantom lilin pejal/rigid dan bola air yang 

mewakili jaringan adipose dan tumor dengan densitas yang lebih tinggi, 

(d) Material phantom dibentuk sesuai area sensor didalamnya. 
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5.4.3 Hasil Rekonstruksi Fantom Dengan Algoritma Landweber 
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Gambar 5.19 Hasil rekonstruksi fantom dengan metode landweber untuk 

pendekatan jaringan keras, lunak, cairan dan gas pada payudara manusia. 

 

(g) (h) 

(e) (f) 
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  Hasil eksperimen yang ditunjukan pada gambar 5.19 menunjukan 

rekonstruksi dari beberapa material fantom yang dalam hal ini memiliki 

pendekatan pada jaringan payudara diantaranya meliputi jaringan keras, 

lunak, cair dan gas.  Seperti terlihat pada gambar (a) dan (b) tampak dua 

medium yang memiliki perbedaan permitifitas yakni udara dan zat cair 

H2O, terlihat jelas hasil yang diperoleh dari gambar (c) dan (d) merupakan 

hasil rekonstruksi untuk kedua medium tersebut dimana warna yang 

dihasilkan menunjukan perbedaan besarnya nilai kapasitansi disekitar area 

tersebut dan tingkat homogenitasnya. Selain itu warna tersebut 

menunjukan perbedaan permitifitas objek seperti pada warna merah yang 

dihasilkan pada rekonstruksi full air menunjukan bahwa area tersebut 

memiliki permitifitas yang tinggi dan tingkat homogenitas yang besar 

sedangkan pada rekonstruksi udara yang terlihat berwarna biru 

menunjukan permitifitas yang rendah.  

Selanjutnya pada gambar (e) dan (f) mendeskripsikan sebuah 

jaringan lunak yang secara real didalam payudara adalah merupakan 

jaringan lemak, ada dua jenis lilin yang digunakan sebagai pendekatan 

jaringan sesungguhnya yakni lilin berwarna kuning dan putih. Pada lilin 

yang berwarna kuning memiliki permitifitas sebesar 4.5 F/m dan densitas 

yang lebih rendah dengan kontur yang mudah dibentuk sedangkan pada 

lilin yang berwarna putih memiliki permitifitas yang sama namun 

densitasnya lebih besar dan kontur yang dimiliki mempunyai karakteristik 

yang pejal dan rigid. Sehingga hasil rekonstruksi yang diperoleh seperti 

pada gambar (g) dan (h) memiliki perbedaan kontras warna akibat densitas 

masing-masing yang berbeda, terlihat pada lilin kuning memiliki warna 

yang sedikit berkabut transparan sedangkan lilin putih rigid yang memiliki 

densitas lebih besar menunjukan warna kabut yang pekat dan merata.  
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Pada tiap image yang dihasilkan baik dari lilin kuning maupun 

putih masing-masing memiliki noise yang terlihat dibagian atas sensor, hal 

ini disebabkan karena adanya distribusi sensitivitas matriks yang besar 

pada daerah yang terdistorsi, sehingga adanya citra yang terbentuk di 

daerah tesebut. Selanjutnya dibagian bawah image terdapat suatu artifak, 

dimana artifak tersebut terjadi karena efek dari sifat algoritma landweber 

yang selalu berusaha mengkonvergensikan dan menghomogenitaskan 

seluruh area baik yang memiliki tingkat sensitifitas yang rendah maupun 

yang besar sehingga di daerah yang memiliki sensitifitas terendah akan 

ikut terekosntruksi dan menghasilkan citra artifak tersebut. 
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(k) Axial Slice (Y-Z) 

Coronal Slice (X-Y) (l) 
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CROSS-SECTIONAL CORONAL IN 2D 
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Gambar 5.20  Hasil rekonstruksi pada fantom untuk jaringan lemak dan 

tumor yang diperlihatkan dengan potongan koronal dan aksial. 

CROSS-SECTIONAL AXIAL IN 2D 

 

(n) 
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Dikarenakan pada eksperimen ini objek jaringan yang ingin diteliti 

memiliki nilai distribusi permitifitas yang bervariasi yaitu antara range       

0 > ɛ  < 80  , maka sangat dimungkinkan objek tersebut dapat diperoleh 

citranya dengan melihat hasil maksimum dan minimum dari rekonstruksi 

air dan udara yang cukup baik. Pada gambar (i) dan (j) merupakan fantom 

yang mendeskripsikan adanya jaringan lunak dan abnormal yang dalam 

hal ini memiliki pendekatan dengan jaringan adiposa atau lemak disekitar 

area payudara dan jaringan tumor , fantom pada gambar (i) terbuat dari 

bahan lilin rigid atau wax yang mempunyai nilai permitifitas sebesar 4.5 

F/m dan gambar (j) dari sebuah bola yang berisikan air berdiameter 4 cm 

yang ditempatkan didalam lilin sebagai deskripsi real dari sebuah tumor 

didalam jaringan adipose.  

Untuk dapat melihat objek yang akan diteiliti dalam eksperimen, 

maka kita perlu membuat suatu view oriented dimana dengan menentukan 

posisi dari suatu koordinat objek tertentu kita dapat melihatnya dengan 

jelas perubahan yang terjadi pada objek melalui potongan-potongan 

bidang atau cross-sectional . Pada tahapan eksperimen kali ini kita hanya 

menentukan potongan bidang tersebut dari sisi bawah ke atas yang lebih 

dikenal dengan potongan bidang aksial (axial-slice) yang tampak seperti 

pada ilustrasi simulasi di gambar (k) sedangkan potongan melintang 

bidang yang bermula dari sisi samping kiri menuju bagian kanan yang 

lebih dikenal dengan potongan bidang koronal (coronal-slice) seperti yang 

ditunjukan pada ilustrasi simulasi pada gambar (l). Penentuan dari 

potongan-potongan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan kita dalam 

menganalisis perubahan yang terjadi pada daerah objek yang akan diteliti, 

dengan potongan melintang yang diperoleh akan memberikan suatu 

gambaran tertentu yang mampu secara koordinat maupun komposisi warna 

yang didapat dari hasil rekonstruksi untuk bisa membedakan antara 

jaringan normal dan jaringan yang terdapat indikasi adanya jaringan 

tumor.  
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Hasil rekonstruksi yang diperoleh dari gambar (m) dan (n) 

menunjukan sensor dapat mendeteksi adanya objek berjaringan lunak dan 

abnormal seperti lemak dan tumor, serta komposisi warna yang diperoleh 

memperlihatkan bahwa semakin berwarna merah maka menunjukan 

semakin besarnya nilai kapasitansi disekitar objek dan homogenitasnya. 

Sedangkan warna yang terlihat kuning kehijauan pada gambar (m) 

menunjukan daerah yang lemah nilai kapasitansinya sehingga 

menimbulkan noise yang mempengaruhi kualitas citra dari objek yang 

diteliti dan Selanjutnya dibagian bawah image terdapat suatu artifak, 

dimana artifak tersebut terjadi karena efek dari sifat algoritma landweber 

yang selalu berusaha mengkonvergensikan dan menghomogenitaskan 

seluruh area baik yang memiliki tingkat sensitifitas yang rendah maupun 

yang besar sehingga di daerah yang memiliki sensitifitas terendah akan 

ikut terekosntruksi dan menghasilkan citra artifak tersebut.  

Pada image yang dihasilkan dengan potongan bidang X-Y atau 

koronal dengan dimensi [4,4] yakni yang terdiri dari 4 baris dan 4 kolom 

dengan bidang 2 dimensi sudah terlihat sekali perubahan yang terjadi 

dimulai dari potongan bidang bawah sensor pada baris pertama 

menunjukan adanya proyeksi objek yang berwarna muda kehijauan yang 

disebabkan karena efek dari sifat algoritma landweber yang selalu 

berusaha mengkonvergensikan dan menghomogenitaskan seluruh area 

baik yang memiliki tingkat sensitifitas yang rendah maupun yang besar 

sehingga di daerah yang memiliki sensitifitas terendah akan ikut 

terekosntruksi dan menghasilkan citra yang dikenal artifact image.   

Selanjutnya pada baris kedua objek sudah mulai terlihat yakni yang 

memiliki komposisi warna merah yang dikelilingi permukaanya dengan 

warna kuning kehijauan tepatnya pada baris kedua dan kolom ke empat, 

dengan citra pada baris kedua dan kolom ke empat tersebut menjadi awal 

dari hasil objek yang sesungguhnya yang terdapat pada baris ke tiga sangat 

jelas bahwa objek bola tumor yang berwarna merah pekat yang terletak 

ditengah sensor dikelilingi kabut berwarna putih kebiruan dimana warna 

tersebut merupakan hasil rekonstruksi untuk jaringan lemak yang secara 
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dominan hampir mengisi ruang didalam area sensor. Pada baris ke empat 

atau yang terakhir dari bidang koronal tersebut menunjukan bahwa 

lingkaran yang berwarna putih kebiruan atau lemak ini terlihat semakin 

mengecil berbeda sekali dengan bidang lingkar yang dihasilkan pada baris 

pertama yang cukup besar lingkaran bidangnya dikarenakan berada pada 

posisi bawah sensor, baris keempat ini berada pada posisi paling atas dari 

sensor sehingga lingkaran lemak mnjadi kecil dan objek tumor tetap 

merata pada bagian tengah.  

Sedangkan pada image yang dihasilkan dengan potongan bidang 

Y-Z atau aksial dengan dimensi [4,4] yakni yang terdiri dari 4 baris dan 4 

kolom dengan bidang 2 dimensi sudah terlihat sekali perubahan yang 

terjadi dimulai dari potongan bidang sisi samping sensor pada baris 

pertama menunjukan adanya citra objek  berwarna putih kebiruan  yang  

merupakan hasil citra dari jaringan fantom lemak payudara, selanjutnya 

pada baris kedua di kolom ke 3 dan 4 sudah terlihat jelas objek fantom 

bola tumor demikian juga pada baris ketiga di kolom 1 dan 2 objek tumor 

yang berwarna merah dikelilingi warna putih kebiruan yang dalam hal ini 

adalah pendekatan untuk jaringan lemak atau adipose. Seterusnya pada 

baris terakhir potongan bidang akan memiliki hasil yang mirip dengan 

potongan bidang awal yakni hanya dapat mencitrakan jaringan fantom 

lemak saja karena objek fantom tumor tersebut hanya terdapat pada posisi 

tengah dari bagian sensor.  
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Gambar 5.21  Hasil rekonstruksi pada fantom untuk jaringan lemak dan 

kista  yang diperlihatkan dengan potongan koronal dan aksial dengan 

bidang 2 dimensi. 
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Pada gambar (o) dan (p) merupakan fantom yang mendeskripsikan 

adanya jaringan lunak dan abnormal yang dalam hal ini memiliki 

pendekatan dengan jaringan adiposa atau lemak disekitar area payudara 

dan jaringan kista , fantom pada gambar (o) dan (p) terbuat dari bahan lilin 

rigid atau wax yang mempunyai nilai permitifitas sebesar 4.5 F/m dan 

didalamnya berisikan bola karet pejal berdiameter 5 cm yang ditempatkan 

didalam lilin sebagai deskripsi real dari sebuah sel abnormal yang dalam 

hal ini adalah kista dengan nilai permitifitas sebesar 20 F/m didalam 

jaringan adipose.  

Hasil rekonstruksi yang diperoleh dari gambar (q) dan (r) 

menunjukan sensor dapat mendeteksi adanya objek berjaringan lunak dan 

abnormal seperti lemak dan kista, serta komposisi warna yang diperoleh 

memperlihatkan bahwa semakin berwarna merah maka menunjukan 

semakin besarnya nilai kapasitansi disekitar objek dan homogenitasnya. 

Sedangkan warna yang terlihat kuning kehijauan pada gambar 5.21 

menunjukan daerah yang lemah nilai kapasitansinya sehingga 

menimbulkan noise yang mempengaruhi kualitas citra dari objek yang 

diteliti. Pada image yang dihasilkan dengan potongan bidang X-Y atau 

koronal dengan dimensi [4,4] yakni yang terdiri dari 4 baris dan 4 kolom 

dengan bidang 2 dimensi sudah terlihat sekali perubahan yang terjadi 

dimulai dari potongan bidang bawah sensor pada baris pertama dan kedua 

menunjukan adanya proyeksi objek yang berwarna muda kehijauan yang 

disebabkan karena efek dari sifat algoritma landweber yang selalu 

berusaha mengkonvergensikan dan menghomogenitaskan seluruh area 

baik yang memiliki tingkat sensitifitas yang rendah maupun yang besar 

sehingga di daerah yang memiliki sensitifitas terendah akan ikut 

terekosntruksi dan menghasilkan citra yang dikenal artifact image.    

pada baris ketiga dan keempat sangat jelas bahwa objek bola kista 

yang berwarna merah pekat yang terletak disisi pojok kiri atas mendekati 

dinding  sensor dikelilingi kabut berwarna putih kebiruan dimana warna 

tersebut merupakan hasil rekonstruksi untuk jaringan lemak yang secara 
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dominan hampir mengisi ruang didalam area sensor. Pada baris ke empat 

atau yang berada pada posisi [4,4] dari bidang koronal tersebut 

menunjukan bahwa lingkaran yang berwarna putih kebiruan atau lemak ini 

terlihat semakin mengecil berbeda sekali dengan bidang lingkar yang 

dihasilkan pada baris pertama yang cukup besar lingkaran bidangnya 

dikarenakan berada pada posisi bawah sensor, baris keempat ini berada 

pada posisi paling atas dari sensor sehingga lingkaran lemak mnjadi kecil 

dan objek kista tetap merata pada bagian pojok kiri atas mendekati dinding  

sensor.  

Sedangkan pada image yang dihasilkan dengan potongan bidang 

Y-Z atau aksial dengan dimensi [4,3] yakni yang terdiri dari 4 baris dan 3 

kolom dengan bidang 2 dimensi sudah terlihat sekali perubahan yang 

terjadi dimulai dari potongan bidang sisi samping sensor pada baris 

pertama menunjukan adanya citra objek  berwarna putih kebiruan  yang  

merupakan hasil citra dari jaringan fantom lemak payudara, selanjutnya 

pada baris kedua di kolom ke 2 dan 3 sudah terlihat jelas objek fantom 

bola kista demikian juga pada baris ketiga di kolom 1 dan 2 objek kista 

yang berwarna merah dikelilingi warna putih kebiruan yang dalam hal ini 

adalah pendekatan untuk jaringan lemak atau adipose. Seterusnya pada 

baris terakhir potongan bidang akan memiliki hasil yang mirip dengan 

potongan bidang awal yakni hanya dapat mencitrakan jaringan fantom 

lemak saja karena objek fantom kista tersebut hanya terdapat pada posisi 

pojok kiri atas mendekati dinding  sensor. 
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Gambar 5.22  Hasil rekonstruksi pada fantom untuk jaringan lemak, 

tumor dan kista  yang diperlihatkan dengan potongan koronal dan aksial 

dengan bidang 2 dimensi. 

 

CROSS-SECTIONAL AXIAL IN 2D 

 

(v) 



113 
 

Universitas Indonesia 

 

 

Pada gambar (s) dan (t) merupakan fantom yang mendeskripsikan 

adanya jaringan lunak dan abnormal yang dalam hal ini memiliki 

pendekatan dengan jaringan adiposa atau lemak disekitar area payudara 

dan jaringan tumor dan kista , fantom pada gambar (s) dan (t) terbuat dari 

bahan lilin rigid atau wax yang mempunyai nilai permitifitas sebesar 4.5 

F/m serta didalamnya berisikan bola karet pejal berdiameter 2 cm dan bola 

air berdiameter 5 cm yang ditempatkan didalam lilin sebagai deskripsi real 

dari sebuah sel abnormal yang dalam hal ini adalah kista dengan nilai 

permitifitas sebesar 20 F/m dan tumor dengan nilai permitifitas 43.7 F/m 

didalam jaringan adipose.  

Pada image yang dihasilkan dengan potongan bidang X-Y atau 

koronal dengan dimensi [4,4] yakni yang terdiri dari 4 baris dan 4 kolom 

dengan bidang 2 dimensi sudah terlihat sekali perubahan yang terjadi 

dimulai dari potongan bidang bawah sensor pada baris pertama dan kedua 

menunjukan adanya proyeksi objek dari bola tumor saja karena fantom ini 

memiliki diameter yg lebih besar sehingga kemungkinan terjadinya artifak 

sangat besar. 

Pada baris ketiga sangat jelas bahwa objek bola air  yang berwarna 

merah pekat yang terletak disisi pojok kanan atas mendekati dinding  

sensor dikelilingi kabut berwarna putih kebiruan dimana warna tersebut 

merupakan hasil rekonstruksi untuk jaringan lemak yang secara dominan 

hampir mengisi ruang didalam area sensor. Pada baris ke empat perbedaan 

gambar antara dua objek yakni tumor dan kista sudah dapat dilihat dengan 

jelas yang berada pada posisi [4,2] sampai [4,4] dari bidang koronal, hal 

ini disebabkan karena ukuran objek bola kista yang relative kecil 

dibandingkan objek bola tumor sehingga citra bola kista baru dapat terlihat 

ketika sensor menscanning bagian atas yakni pada koordinat [4,2], [4,3] 

dan [4,4]. Sehingga pada posisi ini yang berwarna putih kebiruan atau 

lemak  terlihat semakin mengecil berbeda sekali dengan bidang lingkar 

yang dihasilkan pada baris pertama yang cukup besar lingkaran bidangnya 
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dikarenakan berada pada posisi bawah sensor, baris keempat ini berada 

pada posisi paling atas dari sensor sehingga lingkaran lemak mnjadi kecil 

dan objek kista dan tumor tetap merata pada bagian pojok kiri dan kanan  

atas mendekati dinding  sensor.  

Sedangkan pada image yang dihasilkan dengan potongan bidang 

Y-Z atau aksial dengan dimensi [5,3] yakni yang terdiri dari 5 baris dan 3 

kolom dengan bidang 2 dimensi sudah terlihat sekali perubahan yang 

terjadi dimulai dari potongan bidang sisi samping sensor pada baris 

pertama menunjukan adanya citra objek  berwarna putih kebiruan  yang  

merupakan hasil citra dari jaringan fantom lemak payudara, selanjutnya 

pada baris kedua di kolom ke 2 sudah terlihat jelas objek fantom bola 

tumor  selanjutnya pada baris ke 3 perbedaan citra antara tumor dan kista 

sudah dapat dibedakan tampak disisi kiri terdapat bulatan lonjong kecil 

yakni merupakan citra dari bola kista sedangkan disisi kanan terdapat citra 

yang cukup besar yakni merupakan citra dari bola tumor yang memiliki 

diameter lebih besar daripada bola kista. Seterusnya pada baris ke 4 dan 

terakhir potongan bidang akan memiliki hasil yang mirip dengan potongan 

bidang awal yakni hanya dapat mencitrakan jaringan bola tumor dan 

fantom lemak saja karena objek fantom kista dan tumor tersebut hanya 

terdapat pada posisi pojok kiri dan kanan atas mendekati dinding  sensor. 

Pada setiap citra yang dihasilkan dari hasil sensitifitas yang telah 

disimulasikan dan sensor yang telah dibuat selalu terdapat suatu 

komponen warna yang mengindikasikan minimum dam maksimum yang 

lebih dikenal sebagai color bar,  yang memiliki skala antara 0 – 1 . skala 0 

mewakili permitifitas udara yang nilainya sama dengan 1, sedangkan skala 

1 mewakili permitifitas air yang nilainya sama dengan 80 pada suhu 

ruangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat ini hanya 

mampu mendeteksi benda yang memiliki permitivitas antara range 1 – 80. 

Gambar (j) menampilkan gambar fantom yang berisikan bola air dan lilin 

yang memiliki permitifitas yang berbeda, sehingga jelas terlihat bahwa 

warna yang terbentuk oleh fantom didominasi oleh warna pada skala 0 – 

0.5 pada color bar . Hal ini karena jaringan payudara manusia didominasi 
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oleh unsur lemak yang memiliki permitifitas 4.5 F/m dengan demikian 

4.5/80 pada color bar nilainya adalah 0.05625 hal ini sesuai dengan hasil 

warna biru yang mendominasi pada color bar dengan range (0 - 0.5) 

sedangkan unsur yang paling memiliki tingkat homogenitas terbesar 

adalah jaringan tumor dengan nilai permitifitas paling besar diantara 

jaringan lainya yakni 43.7 F/m dengan demikian 43.7/80 pada color bar 

nilainya adalah 0.55 hal ini sesuai dengan hasil warna merah yang terletak 

pada range antara (0.5 – 1).  

Sehingga sensor ECVT dapat memperlihatkan dengan hasil 

rekonstruksi menggunakan ILBP (Iteration Linier Back Projection) atau 

yang dikenal dengan Landweber mampu menghasilkan citra tomografi 

pada objek yang memilki nilai permitifitas yang berbeda dan yang terdapat 

disuatu kedalaman tertentu. Sebagai basis dalam mengembangkan peranan 

ECVT di dunia medis khususnya untuk pencitraan tomografi pada 

payudara manusia. Hal ini menunjukan bahwa ECVT dengan modalitas 

elektrik mampu mendeteksi suatu objek yang berbeda dan dapat 

membedakan suatu perbedaan jaringan antara jaringan lunak, cairan dan 

gas atau udara. Dimana jaringan payudara manusia terdiri dari jaringan 

adipose dan glandular, yang sebagian besar didominasi oleh jaringan 

lemak sebagai indikasi jaringan lunak sedangkan pada jaringan glandular 

yang terdiri dari lobus dan duktus laktiferus memiliki pendekatan dengan 

sifat jaringan pada cairan serta untuk jaringan tumor dan kista memiliki 

pendekatan dengan sifat jaringan lunak atau bisa kombinasi keduanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

Universitas Indonesia 

5.4.4 Hasil Rekonstruksi Eksperimen Dengan Pasien Voluntir 

Seperti yang kita ketahui sebelumnya, eksperimen yang dilakukan 

dengan fantom sudah menunjukan adanya keberhasilan dalam 

merekonstruksi sebuah objek material yang memiliki nilai distribusi 

permitivitas yang berbeda-beda. Hasil menunjukan adanya perbedaan 

densitas citra dari beberapa bahan yang memiliki karakteristik mendekati 

jaringan payudara sesungguhnya. Sehingga pada tahapan selanjutnya 

dilakukan eksperimen dengan pasien voluntir , dimana pasien tersebut 

telah memiliki berkas patologi atau sitologi yang menerangkan pasien 

sedang terdiagnosis tumor atau kanker payudara yang di lakukan oleh alat 

diagnostik konvensional yang dalam hal ini sebagai pembanding adalah 

USG atau Ultrasonografi. Alat tersebut nantinya akan dibandingkan 

dengan alat yang saya teliti yakni Breast Cancer Scanner Based on ECVT 

system.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.23  Cara Pemasangan Sensor Pada Pasien 
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Seperti yang terlihat pada gambar diatas, posisi pasien ditempatkan 

senyaman mungkin dan posisi sensor diapasang langsung pada bagian 

payudara pasien yang terindikasi kanker. Pada pemasanganya terlihat 

sangat efisien karena pasien tidak direkomendasikan untuk melepaskan 

pakaian pada saat sensor dipasangkan, karena sensor ECVT mampu 

mencitrakan objek tanpa harus bersentuhan langsung dengan objeknya, hal 

inilah yang menjadi alat ini lebih baik tidak hanya itu namun juga dari 

sifat dan modalitasnya yang memanfaatkan listrik statis yakni dari besaran 

fisis kapasitansi listrik sehingga alat ini sangat aman dari bahaya radiasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.24 Hasil Rekonstruksi Citra pasien kanker payudara 

dalam 3 dimensi ECVT. 
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 Dari hasil rekonstruksi citra diatas, dapat dilihat perbandingan antara 

citra yang dihasilkan oleh sensor ECVT 24 elektroda dengan USG 

konvensional. Citra pada ECVT sangat jelas kualitas warna yang diberikan 

dibandingkan dengan USG , dapat dilihat bahwa citra kanker pada gambar 

5.24 dalam koordinat 3 dimensi dideskripsikan oleh intensitas berwarna 

merah sedangkan jaringan lainya memiliki densitas warna yang lebih rendah 

menuju kebiruan begitupula hasil citra dalam 2 dimensi variasi warna 

mengindikasikan perbedaaan nilai dari distribusi permitivitas beberapa 

jaringan. Hasil ini sangatlah berbeda dengan USG yang dalam kasat mata 

cukup sulit untuk diketahui antara daerah yang terindikasi adanya kanker 

dengan jaringan normal.  

Gambar 5.25 Hasil Rekonstruksi Citra pasien kanker payudara 

dalam 2 dimensi ECVT. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1  Kesimpulan 

Dari hasil eksperimen ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu : 

1. Kualitas hasil citra 3 dimensi dengan ECVT sangat dipengaruhi 

oleh desain sensor yang digunakan. 

2. Metode rekonstruksi simulasi Landweber pada ECVT untuk sistem 

pencitraan phantom jaringan payudara manusia memiliki hasil 

yang lebih baik dibandingkan dengan rekonstruksi metode 

Tikhonov. 

3. Hasil simulasi dan eksperimen ECVT mampu mendeteksi objek 

phantom dengan hasil citra yang cukup jelas sehingga untuk 

pengembanganya kedepan memiliki peluang besar dalam 

mendeteksi kanker pada payudara manusia. 

6.2  Saran 

Saran untuk perbaikan dimasa mendatang : 

1. Untuk menghasilkan  citra dengan  resolusi tinggi maka dibutuhkan 

jumlah elektroda yang lebih banyak dan ukuran sensor yang 

semakin besar.  

2. Dan perlu melakukan eksperimen pada fantom dengan material 

yang lebih variatif dan memiliki pendekatan  parameter fisis yang 

lebih kompleks sehingga mendekati karakteristik jaringan kanker 

payudara manusia.  

3. Serta uji coba pada pasien kanker payudara dengan studi kasus 

yang lebih banyak dan pengembanganya mampu menghasilkan 

citra  jaringan glandular pada payudara. 
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Lampiran A 

Command Script untuk Algoritma Landweber Equation 

%--------------Rekonstruksi Landweber 
% Initiation 
        %dn=(d-VoutE)./(VoutF-VoutE); 
clear all 
close all 
clc 

  
whos 

  
NOD=’Directory Address'; 

        load([NOD 'FileObject.dat'],'-mat'); 
        FileObject =c; 
        load([NOD 'FileUdara.dat'],'-mat'); 
        FileUdara =c; 
        load([NOD 'FileAir.dat'],'-mat'); 
        FileAir =c; 
        load([NOD ' FileSensitifitas.nsm'],'-mat'); 
        y1=(( FileObject - FileUdara)./( FileAir - FileUdara)); 
        y=y1*10^(2.5); 

%fullfat=1.2,fullkulit=0.28,fullklitp44=0.3 
        dn = y'; 
%         alpha0=5; 

        
        subplot(1,1,1),bar(dn),grid 
        axis([0,30,0,1.1]) 
        xlabel('Data') 
        ylabel('Digital Value') 
        %y1 = dn'; 
        normcap=y(1:276,1); 
        ncp(1,1:276)=y; 
        iter=10;     %fullfat=2 
        alpha0=1; 
        t=0; 
        G0=(an3d'*y); 
        eval=1; 
        t1=1; 
        serr=0; 
        tic 
        while t1<=iter 
            phi1=y-ant3d'*G0; 
            G=G0+alpha0*(an3d'*phi1);%Landweber Equation 
            err=abs(G-G0); 
            serr=serr+sum(err.^2); 
            G(find(G>1))=1; 
            G(find(G<0))=0; 
            G0=G; 
            t1=t1+1; 
        end 
        image1=reshape(G,nx,ny,nz); 
      data1a=image1; 
%data1a(:,:,11:nz)=[]; 
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ndata1=nz; 
dn=ndata1; 
view1=135; 
view2=80; 
Le=10; 
D0=10; 
ratio=D0/Le/(2/nz); 
cx1=.05; 
figure(2) 
z=1:dn; 
xmin=-1+1/nx; 
xmax=1-1/nx; 
ymin=-1+1/ny; 
ymax=1-1/ny; 
zmin=1; 
zmax=ndata1; 
x=linspace(xmin,xmax,nx); 
y=linspace(ymin,ymax,ny); 
%----generating slice plane 
%------------------------------------------------------------- 
data1a(20:32,15:32,:)=NaN; %untuk membelah 

objek(12:32,18:32,:)sagital 
% data1a(2:32,26:32,:)=NaN; %koronal(2:32,25:32,:) 
subplot(1,1,1) 

  
hslice=surf(x,y,zeros(nx)); 
rotate(hslice,[-1,0,0],-45) 
xd=get(hslice,'XData'); 
yd=get(hslice,'YData'); 
zd=get(hslice,'ZData'); 
%delete(hslice) 
%----Draw the sice plane 
h = slice(x,y,z,data1a,xd,yd,zd); 
set(h,'FaceColor','interp',... 
   'EdgeColor','none',... 
   'DiffuseStrength',1) 
%hold on 
hx = slice(x,y,z,data1a,[],[],([1 20/-20:20 20])); 
set(hx,'FaceColor','interp','EdgeColor','none') 
hy = slice(x,y,z,data1a,[],[],([1 20/-20:20 20])); 
set(hy,'FaceColor','interp','EdgeColor','none') 
hz = slice(x,y,z,data1a,[],[],([1 dn/-dn:dn dn])); 
set(hz,'FaceColor','interp','EdgeColor','none') 
daspect([1 1 ratio]) 
axis tight 
% title(['Frame #=' num2str(i)]) 
box on 
caxis([0 1]) 
axis off 
%view(47,24) 
view(112,20) 
alpha(.25) 
colorbar 
toc 
%colorbar('horiz') 
%camzoom(1.5) 
%camproj perspective 
%lightangle(view1+90,view2) 



124 

 

Universitas Indonesia 

 

Lampiran B 

Command Script untuk Algoritma Tikhonov 

%--------------Rekonstruksi tikhonov  
% Initiation 
        %dn=(d-VoutE)./(VoutF-VoutE); 

% Created By : Habib Syeh Alzufri 
clear all 
close all 
clc 
whos 

  
        NOD='Directory Address'; 
        load([NOD ' FileObject.dat'],'-mat'); 
        FileObject =c; 
        load([NOD 'Fileudara.dat'],'-mat'); 
        Fileudara=c; 
        load([NOD 'Fileair.dat'],'-mat'); 
        Fileair=c; 
        load([NOD ' FileSensitifitas.nsm'],'-mat'); 
        Cn=(( FileObject -FileUdara)./( FileAir-FileUdara)); 
        C=Cn*10^(2.8);%C=kapasitansi 
        dn = C'; 
        %gamma0=0.5; 

        
        subplot(1,1,1),bar(dn),grid 
        axis([0,30,0,1.1]) 
        xlabel('Data') 
        ylabel('Digital Value') 
        %y1 = dn'; 
        normcap=C(1:276,1); 
        ncp(1,1:276)=C; 
        iter=10; 
        n=10648; 
        gamma0=0.5;%parameter tikhonov 0-1 
        id=eye(n);% matriks identity 
        t=0; 
        S=an3d;%S=sensitifitas 
        G0=(S'*C); %  G0=(S'*C) permitivitas awal pada LBP 

  eval=1; % G0=inv(S'*S+gamma0*id)*(S'*C) permitivitas awal    

pada tikhonov 
        t1=1; 
        serr=0; 
        St=ant3d;%transpose sensitifitas 
        tic 
        while t1<=iter 
            deltaC=C-St'*G0; 
            G=G0-inv(S'*S+gamma0*id)*(S'*deltaC);%TikhonovEquation 
            err=abs(G-G0); 
            serr=serr+sum(err.^2); 
            G(find(G>1))=1; 
            G(find(G<0))=0; 
            G=G0; 
            t1=t1+1; 
        end 
        image1=reshape(G,nx,ny,nz); 
      data1a=image1; 
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%data1a(:,:,11:nz)=[]; 
% 
ndata1=nz; 
dn=ndata1; 
view1=135; 
view2=80; 
Le=10; 
D0=10; 
ratio=D0/Le/(2/nz); 
cx1=.05; 
figure(2) 
z=1:dn; 
xmin=-1+1/nx; 
xmax=1-1/nx; 
ymin=-1+1/ny; 
ymax=1-1/ny; 
zmin=1; 
zmax=ndata1; 
x=linspace(xmin,xmax,nx); 
y=linspace(ymin,ymax,ny); 
%----generating slice plane 
%------------------------------------------------------------- 
data1a(20:32,15:32,:)=NaN; %untuk membelah 

objek(12:32,18:32,:)sagital 
% data1a(2:32,32:32,:)=NaN; %koronal(2:32,25:32,:) 
subplot(1,1,1) 

  
hslice=surf(x,y,zeros(nx)); 
rotate(hslice,[-1,0,0],-45) 
xd=get(hslice,'XData'); 
yd=get(hslice,'YData'); 
zd=get(hslice,'ZData'); 
%delete(hslice) 
%----Draw the sice plane 
h = slice(x,y,z,data1a,xd,yd,zd); 
set(h,'FaceColor','interp',... 
   'EdgeColor','none',... 
   'DiffuseStrength',1) 
%hold on 
hx = slice(x,y,z,data1a,[],[],([1 20/-20:20 20])); 
set(hx,'FaceColor','interp','EdgeColor','none') 
hy = slice(x,y,z,data1a,[],[],([1 20/-20:20 20])); 
set(hy,'FaceColor','interp','EdgeColor','none') 
hz = slice(x,y,z,data1a,[],[],([1 dn/-dn:dn dn])); 
set(hz,'FaceColor','interp','EdgeColor','none') 
daspect([1 1 ratio]) 
axis tight 
% title(['Frame #=' num2str(i)]) 
box on 
caxis([0 1]) 
axis off 
view(112,20) 
alpha(.25) 
colorbar('horiz') 
toc 
%camzoom(1.5) 
%camproj perspective 
%lightangle(view1+90,view2) 
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Lampiran C 

Generated codes of ECVT GUI (Graphical User Interface) 
 

 

 

function varargout = ecvt(varargin) 
% ECVT M-file for ecvt.fig 
%      ECVT, by itself, creates a new ECVT or raises the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = ECVT returns the handle to a new ECVT or the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      ECVT('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in ECVT.M with the given input 

arguments. 
% 
%      ECVT('Property','Value',...) creates a new ECVT or raises 

the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property 

value pairs are 
%      applied to the GUI before ecvt_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to ecvt_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help ecvt 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 15-Sep-2011 10:15:27 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
% Created By : Habib Syeh Alzufri 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @ecvt_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @ecvt_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
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% --- Executes just before ecvt is made visible. 
function ecvt_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to ecvt (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for ecvt 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes ecvt wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = ecvt_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
[filename, pathname] = uigetfile('*.dat', 'ambil file objek'); 
if isequal(filename,0) 
  return 
else 
   handles.ecvt_object=load(filename,'-mat')%meload data 

kapasitasni objek 
   guidata(hObject, handles); 
end 

  

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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[filename, pathname] = uigetfile('*.dat', 'ambil file objek 

full'); 
if isequal(filename,0) 
  return 
else 
   handles.ecvt_full=load(filename,'-mat')%meload data kapasitasni 

objek 
   guidata(hObject, handles); 
end 

  
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
[filename, pathname] = uigetfile('*.dat', 'ambil file objek 

empty'); 
if isequal(filename,0) 
  return 
else 
   handles.ecvt_empty=load(filename,'-mat')%meload data 

kapasitasni objek 
   guidata(hObject, handles); 
end 

  
% --- Executes on button press in pushbutton4. 
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
ILBP=get(handles.radland,'Value'); 
TIKHONOV=get(handles.radtiko,'Value'); 
% NNMOIRT=get(handles.radnn,'Value'); 
if ILBP 
    tabung32permi30densi5= handles.ecvt_object.c; 
    tabung32air= handles.ecvt_full.c; 
    tabung32kosong= handles.ecvt_empty.c; 
    normlisstabung32kugabungancrop=handles.ecvt_sensitivity; 
    y1=((tabung32permi30densi5-tabung32kosong)./(tabung32air-

tabung32kosong)); 
        y=y1*10^(2); 
        dn = y'; 
%         alpha0=5; 
        axes(handles.grafik1); 
%         subplot(1,2,1) 
        bar(gca,dn),grid 
        axis([0,30,0,1.1]) 
        xlabel('Data') 
        ylabel('Digital Value') 
        %y1 = dn'; 
        normcap=y(1:276,1); 
        ncp(1,1:276)=y; 
        iter=handles.ecvt_iterasi 
        alpha0=handles.ecvt_alpha 
        t=0; 
        G0=(handles.ecvt_sensitivity.an3d'*y); 
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        eval=1; 
        t1=1; 
        serr=0; 
        tic 
        while t1<=iter 
            phi1=y-handles.ecvt_sensitivity.ant3d'*G0; 
            G=G0+alpha0*(handles.ecvt_sensitivity.an3d'*phi1); 
            err=abs(G-G0); 
            serr=serr+sum(err.^2); 
            G(find(G>1))=1; 
            G(find(G<0))=0; 
            G0=G; 
            t1=t1+1; 
        end 
        image1=reshape(G,handles.ecvt_sensitivity.nx,... 
            

handles.ecvt_sensitivity.ny,handles.ecvt_sensitivity.nz); 
      data1a=image1; 
%data1a(:,:,11:nz)=[]; 
% 
ndata1=handles.ecvt_sensitivity.nz; 
dn=ndata1; 
view1=135; 
view2=80; 
Le=10; 
D0=10; 
ratio=D0/Le/(2/handles.ecvt_sensitivity.nz); 
cx1=.05; 
% figure(2) 
z=1:dn; 
xmin=-1+1/handles.ecvt_sensitivity.nx; 
xmax=1-1/handles.ecvt_sensitivity.nx; 
ymin=-1+1/handles.ecvt_sensitivity.ny; 
ymax=1-1/handles.ecvt_sensitivity.ny; 
zmin=1; 
zmax=ndata1; 
x=linspace(xmin,xmax,handles.ecvt_sensitivity.nx); 
y=linspace(ymin,ymax,handles.ecvt_sensitivity.ny); 
%----generating slice plane 
%------------------------------------------------------------- 
%  data1a(18:32,20:32,:)=NaN; %untuk membelah objek 
axes(handles.grafik2); 
handles.Gambar=getframe(gcf); 
guidata(hObject, handles); 
% handles.Gambar 
% subplot(1,2,2) 

  
hslice=surf(x,y,zeros(handles.ecvt_sensitivity.nx)); 
rotate(hslice,[-1,0,0],-45) 
xd=get(hslice,'XData'); 
yd=get(hslice,'YData'); 
zd=get(hslice,'ZData'); 
%delete(hslice) 
%----Draw the sice plane 
h = slice(x,y,z,data1a,xd,yd,zd); 
set(h,'FaceColor','interp',... 
   'EdgeColor','none',... 
   'DiffuseStrength',1) 
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%hold on 
hx = slice(x,y,z,data1a,[],[],([1 20/-20:20 20])); 
set(hx,'FaceColor','interp','EdgeColor','none') 
hy = slice(x,y,z,data1a,[],[],([1 20/-20:20 20])); 
set(hy,'FaceColor','interp','EdgeColor','none') 
hz = slice(x,y,z,data1a,[],[],([1 dn/-dn:dn dn])); 
set(hz,'FaceColor','interp','EdgeColor','none') 
daspect([1 1 ratio]) 
axis tight 
% title(['Frame #=' num2str(i)]) 
box on 
caxis([0 1]) 
axis off 
%view(47,24) 
view(112,20) 
alpha(.25) 
colorbar 
toc 
%colorbar('horiz') 
%camzoom(1.5) 
%camproj perspective 
%lightangle(view1+90,view2) 
%-------------------------------------------  

  
elseif TIKHONOV 
    tabung32permi30densi5= handles.ecvt_object.c; 
    tabung32air= handles.ecvt_full.c; 
    tabung32kosong= handles.ecvt_empty.c; 
    normlisstabung32kugabungancrop=handles.ecvt_sensitivity; 
    Cn=((tabung32permi30densi5-tabung32kosong)./(tabung32air-

tabung32kosong)); 
        C=Cn*10^(-9); 
        dn = C'; 
%         alpha0=5; 
        axes(handles.grafik1); 
%         subplot(1,2,1) 
        bar(gca,dn),grid 
        axis([0,30,0,1.1]) 
        xlabel('Data') 
        ylabel('Digital Value') 
        %y1 = dn'; 
        normcap=C(1:276,1); 
        ncp(1,1:276)=C; 
        iter2=handles.ecvt_iterasi2 
        gamma0=handles.ecvt_gamma 
        n=handles.ecvt_identity 
        id=eye(n); 

         
        t=0; 
        G0=(handles.ecvt_sensitivity.an3d'*C); 
        eval=1; 
        t1=1; 
        serr=0; 
        tic 
        while t1<=iter2 
            phi1=C-handles.ecvt_sensitivity.ant3d'*G0; 
%             G=G0+alpha0*(handles.ecvt_sensitivity.an3d'*phi1); 
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            G=G0-

inv(handles.ecvt_sensitivity.an3d'*handles.ecvt_sensitivity.ant3d'

+gamma0*id)*(handles.ecvt_sensitivity.an3d'*phi1);%tikhonov 

equation 
            err=abs(G-G0); 
            serr=serr+sum(err.^2); 
            G(find(G>1))=1; 
            G(find(G<0))=0; 
            G0=G; 
            t1=t1+1; 
        end 
        image1=reshape(G,handles.ecvt_sensitivity.nx,... 
            

handles.ecvt_sensitivity.ny,handles.ecvt_sensitivity.nz); 
      data1a=image1; 
%data1a(:,:,11:nz)=[]; 
% 
ndata1=handles.ecvt_sensitivity.nz; 
dn=ndata1; 
view1=135; 
view2=80; 
Le=10; 
D0=10; 
ratio=D0/Le/(2/handles.ecvt_sensitivity.nz); 
cx1=.05; 
% figure(2) 
z=1:dn; 
xmin=-1+1/handles.ecvt_sensitivity.nx; 
xmax=1-1/handles.ecvt_sensitivity.nx; 
ymin=-1+1/handles.ecvt_sensitivity.ny; 
ymax=1-1/handles.ecvt_sensitivity.ny; 
zmin=1; 
zmax=ndata1; 
x=linspace(xmin,xmax,handles.ecvt_sensitivity.nx); 
y=linspace(ymin,ymax,handles.ecvt_sensitivity.ny); 
%----generating slice plane 
%------------------------------------------------------------- 
%  data1a(17:32,17:32,:)=NaN; %untuk membelah objek 
axes(handles.grafik2); 
% subplot(1,2,2) 

  
hslice=surf(x,y,zeros(handles.ecvt_sensitivity.nx)); 
rotate(hslice,[-1,0,0],-45) 
xd=get(hslice,'XData'); 
yd=get(hslice,'YData'); 
zd=get(hslice,'ZData'); 
%delete(hslice) 
%----Draw the sice plane 
h = slice(x,y,z,data1a,xd,yd,zd); 
set(h,'FaceColor','interp',... 
   'EdgeColor','none',... 
   'DiffuseStrength',1) 
%hold on 
hx = slice(x,y,z,data1a,[],[],([1 20/-20:20 20])); 
set(hx,'FaceColor','interp','EdgeColor','none') 
hy = slice(x,y,z,data1a,[],[],([1 20/-20:20 20])); 
set(hy,'FaceColor','interp','EdgeColor','none') 
hz = slice(x,y,z,data1a,[],[],([1 dn/-dn:dn dn])); 
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set(hz,'FaceColor','interp','EdgeColor','none') 
daspect([1 1 ratio]) 
axis tight 
% title(['Frame #=' num2str(i)]) 
box on 
caxis([0 1]) 
axis off 
%view(47,24) 
view(112,20) 
alpha(.25) 
colorbar 
toc 
%colorbar('horiz') 
%camzoom(1.5) 
%camproj perspective 
%lightangle(view1+90,view2) 
%-------------------------------------------  
end 

  
% --- Executes on button press in pushbutton5. 
function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
handles.Gambar=getframe(gca); 
guidata(hObject, handles); 
[FileName,PathName,FilterIndex] = uiputfile('*.jpg','Save 

as','File name'); 
handles.Gambar 
SaveGbr=handles.Gambar.cdata; 
imwrite(handles.Gambar.cdata,FileName); 

  
% --- Executes on button press in pushbutton6. 
function pushbutton6_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
set(handles.edit1,'string','0'); 
set(handles.edit6,'string','0'); 

  
% --- Executes on button press in pushbutton7. 
function pushbutton7_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
helpingku; 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton8. 
function pushbutton8_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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selection= questdlg('Do you want to close program?',... 
                    'ECVT simulation program',... 
                    'yes','no','yes'); 
switch selection 
    case 'yes' 
        delete(gcf) 
    case 'no' 
        return 
    end 

  
% --- Executes on button press in radland. 
function radland_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to radland (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radland 

  

  
% --- Executes on button press in radtiko. 
function radtiko_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to radtiko (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radtiko 

  

  

  
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

edit1 as a double 
handles.ecvt_iterasi=str2num(get(handles.edit1,'string')); 
guidata(hObject, handles); 

  
% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
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    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

edit2 as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

edit3 as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
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if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit4 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

edit4 as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit5 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

edit5 as a double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 
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% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on button press in radnn. 
% function radnn_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to radnn (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of radnn 

  

  

  
function edit6_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit6 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

edit6 as a double 
handles.ecvt_alpha=str2num(get(handles.edit6,'string'));%meload 

data kapasitasni objek 
   guidata(hObject, handles); 

  
% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function edit6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit7_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit7 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

edit7 as a double 
handles.ecvt_iterasi2=str2num(get(handles.edit7,'string')); 
guidata(hObject, handles); 

  
% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function edit7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit8_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit8 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

edit8 as a double 
handles.ecvt_gamma=str2num(get(handles.edit8,'string')); 
guidata(hObject, handles); 

  
% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function edit8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit9_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit9 (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit9 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of 

edit9 as a double 
handles.ecvt_identity=str2num(get(handles.edit9,'string')); 
guidata(hObject, handles); 

  
% --- Executes during object creation, after setting all 

properties. 
function edit9_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit9 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all 

CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton13. 
function pushbutton13_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton13 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
[filename, pathname] = uigetfile('*.nsm', 'ambil file 

sensitivitas'); 
if isequal(filename,0) 
  return 
else 
   handles.ecvt_sensitivity=load(filename,'-mat')%meload data 

kapasitasni objek 
    guidata(hObject, handles); 
end 

  

  
% --- Executes when selected object is changed in uipanel7. 
function uipanel7_SelectionChangeFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to the selected object in uipanel7  
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of 

MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 

 

 

 

 

 



139 

 

Universitas Indonesia 

 

Lampiran D 

ALL TISSUES, SINGLE FREQUENCY 

FREQUENCY = 4000000 Hz 

Tissue 

name 

Conductivity 

[S/m] 

Relative 

permittivity 

Loss 

tangent 

Wavelength 

[m] 

Penetration 

depth [m] 

Air 0 1 0 74.948 N/A 

Aorta 0.33448 133.44 11.264 2.6154 0.45484 

Bladder 0.25487 102.69 11.154 2.9948 0.52128 

Blood 1.0169 773.45 5.9084 1.4413 0.27147 

BloodVessel 0.33448 133.44 11.264 2.6154 0.45484 

BodyFluid 1.5016 72.26 93.386 1.2834 0.20646 

BoneCancellous 0.10696 125.02 3.8449 4.251 0.87503 

BoneCortical 0.034434 68.735 2.2513 6.8697 1.682 

BoneMarrow 0.0063839 28.493 1.0069 12.767 4.8818 

BrainGreyMatter 0.21192 504.59 1.8873 2.6646 0.70462 

BrainWhiteMatter 0.12546 253.79 2.2216 3.5892 0.88356 

BreastFat 0.027124 4.490 10.054 9.1353 1.6057 

Cartilage 0.32148 420.28 3.4375 2.4159 0.51229 

Cerebellum 0.25282 732.69 1.5507 2.3215 0.6779 

CerebroSpinalFluid 2.0004 108.93 82.523 1.1112 0.179 

Cervix 0.58665 275.02 9.586 1.9596 0.34611 
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Colon 0.41979 576.4 3.2728 2.0994 0.45147 

Cancer 6.81018 43.69 5.6283 1.608 0.3054 

Duodenum 0.71195 614.75 5.2044 1.7032 0.32812 

Dura 0.51249 231.77 9.9367 2.1004 0.36962 

EyeSclera 0.74591 529.39 6.3319 1.6923 0.31521 

Fat 0.026427 19.429 6.1125 8.9654 1.6793 

GallBladder 0.90064 99.342 40.742 1.6457 0.26843 

GallBladderBile 1.4004 119.92 52.481 1.3234 0.21468 

Glandular 0.68463 25.39 8.2842 1.7992 0.323 

Heart 0.43235 593.91 3.2714 2.0685 0.44489 

Kidney 0.41138 765.98 2.4135 2.015 0.48 

Lens 0.46888 446.51 4.719 2.0785 0.40826 

Liver 0.26356 452.44 2.6178 2.5555 0.59074 

LungDeflated 0.39826 361.27 4.954 2.2664 0.4408 

LungInflated 0.18799 284.96 2.9645 3.0901 0.68493 

Lymph 0.68463 371.39 8.2842 1.7992 0.323 

MucousMembrane 0.31129 488.92 2.8612 2.3875 0.53534 

Muscle 0.58083 384.86 6.7822 1.9277 0.35536 

Nail 0.034434 68.735 2.2513 6.8697 1.682 

Nerve 0.18415 317.35 2.6077 3.0551 0.70721 
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Oesophagus 0.71195 614.75 5.2044 1.7032 0.32812 

Ovary 0.39502 432.15 4.1077 2.23 0.45168 

Pancreas 0.68463 371.39 8.2842 1.7992 0.323 

Prostate 0.71923 643.06 5.0262 1.6889 0.32755 

Retina 0.74591 529.39 6.3319 1.6923 0.31521 

SkinDry 0.088234 34.38 0.60645 2.8142 1.6023 

SkinWet 0.31129 24.92 2.8612 2.3875 0.53534 

SmallIntestine 1.1995 1344.3 4.0099 1.276 0.25995 

SpinalChord 0.18415 317.35 2.6077 3.0551 0.70721 

Spleen 0.36101 1015.9 1.597 1.9581 0.56285 

Stomach 0.71195 614.75 5.2044 1.7032 0.32812 

Tendon 0.3972 120.74 14.784 2.4254 0.41301 

Testis 0.71923 643.06 5.0262 1.6889 0.32755 

Thymus 0.68463 371.39 8.2842 1.7992 0.323 

Thyroid 0.68463 371.39 8.2842 1.7992 0.323 

Tongue 0.51539 529.39 4.375 1.9665 0.39258 

Tooth 0.034434 68.735 2.2513 6.8697 1.682 

Trachea 0.42303 301.41 6.3072 2.2464 0.41868 

Uterus 0.65011 649.94 4.495 1.7561 0.34851 

Vacuum 0 1 0 74.948 N/A 
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