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ABSTRAK

PEREKA YASAAN PERANGKA T LUNAK PENCACAH RIA IP10 UNTUK
DIAGNOSA SALURAN PENCERNAAN. Telah dilakukan proses rekayasa perangkat
lunak pencacah RIA IP10 berbasis Windows dengan bahasa pemrograman Visual C#.
Proses rekayasa yang dilakukan yaitu proses peningkatan kemampuan pada perangkat
lunak RIA tahun 2012 sehingga dapat difungsikan sebagai perangkat pencacah untuk
pemeriksaan dini saluran pencernaan. Kit yang digunakan adalah Kit IRMA CEA dengan
jumlah tabung standar sebanyak 7 tabung. Diperlukan penambahan pemilihan jenis
proses analisis yaitu pemilihan "digestive", modul fungsi perhitungan standar, pembuatan
kurva standar, dan perhitungan konsentrasi sampel, dilanjutkan dengan pembuatan
laporan hasil diagnosis.

Kata Kunci: Immunoradiometricassay, diagnosa saluran pencernaan, Kit IRMA CEA,
perangkat lunak

ABSTRACT

SOFTWARE ENGINEERING of IP10 RIA COUNTER FOR DIAGNOSIS DIGESTIVE

TRACT. Software engineering process Windows-based RIA IP10 with Visual C#
programming language have done. Engineering process consists of software upgrades at
RIA in 2012 so that they can be used also as a counter device for early examination
digestive tract. The kit used was CEA IRMA Kit with 7 number of standard tube. Required
the addition of the choice of the analysis process, the choice of "digestive" standard,
calculation function modules, creates the standard curve, and calculation of the
concentration of the sample, followed by reporting the results of diagnosis.

Keywords: Immunoradiometricassay, digestive system, CEA-IRMA, software

1. PENDAHULUAN

Saat ini perangkat lunak yang diperuntukkan pada suatu perangkat laboratorium

sangat menentukan nilai tambah perangkat tersebut. Oleh karena itu, perangkat

pencacah RIA IP10 buatan PRPN-BATAN akan dilengkapi oleh suatu perangkat lunak

multifungsi yang artinya perangkat lunak dapat melakukan pencacahan dan analisis untuk

beberapa jenis pemeriksaan. Proses analisis yang telah tersedia pada perangkat lunak

RIA IP10 yaitu analisis hepatitis dan analisis kanker payudara. Tahun ini dilanjutkan
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dengan meningkatkan kemampuan perangkat lunak (PL) RIA agar dapat pula digunakan

untuk analisis diagnosa saluran pencernaan. Masing-masing jenis proses analisis

laboratorium memiliki karekteristik tersendiri mulai dari marker isotop yang dipakai, cara

perhitungannya dan cara mendapatkan hasil analisis. Untuk analisis saluran pencernaan

marker isotopnya menggunakan Yodium 1-125 yang dikemas dalam bentuk Kit CEA

(Carcino Embryonic Antigen) dengan teknologi Immunoradiometricassay (IRMA). Oalam

makalah ini akan diuraikan proses rekayasa PL RIA IP10.

2. TEORI

2.1 Perekayasaan Perangkat Lunak

Perangkat lunak (PL) memiliki peran ganda, bisa berdiri sendiri sebagai suatu

produk tapi dapat juga sebagai pelengkap fungsi suatu perangkat. Perangkat lunak RIA

IP10 mengambil peran kedua yaitu sebagai pelengkap perangkat pencacah RIA IP10. PL

RIA akan mencacah tabung reagen sehingga nilai hasil cacahannya dapat diolah menjadi

informasi yang sang at berguna untuk analisis masalah tertentu. Oalam bukunya yang

berjudul "Software Engineering" Roger Pressman [3] mendefinisikan aktivitas kegiatan

perekayasaan PL dengan beberapa model. Model alur prosesnya ada 4 yaitu alur proses

linear, alur proses iteratif, alur proses evolusioner dan alur proses paralel (lihat gambar 1).

2.2. Proses Analisis Saluran Pencernaan

Proses analisis untuk diagnostik saluran pencernaan menggunakan Kit CEA yang

berdasarkan brosur[2] terdiri dari tabung standar yaitu tabung standar yang diberi label

cacahan total sebanyak 1 tabung dan tabung standar yang diberi label kalibrator A,B,C,O,

E dan F sebanyak 6 tabung. Proses pencacahan dan pengolahan data dilakukan oleh

perangkat lunak RIA dengan cara sebagai berikut:

a. Masing-masing tabung akan dicacah dan setelah itu dihitung nilai persentase BIT

berdasarkan rumus (1). Cacahan latar diperoleh dari cacahan tabung reagen yang

kosong.

Perhitungan BIT(%): BIT = r._._._;:~ _" •. _•..._~ r-- __:',._'" • _..._,. X100%'-".~_ ...••.• :.,..,••. :.I~~ •.•••.. :..-..:.:,.,.,1. •..••• """.:.,.",,,,:.,..- (1 )

b. Kemudian dibuatlah kurva antara konsentrasi kalibrator (0 sId 250 ng/ml) terhadap

nilai persentase BIT.
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c. Tabung sam pel dicacah dan dihitung nilai persentasi BIT berdasarkan rumus (1)

hanya saja cacahan standar diganti dengan cacahan sam pel.

d. Untuk mengetahui nilai konsentrasi tabung sam pel dilakukan interpolasi pada kurva

standar.

3. TATAKERJA (BAHAN DAN METODE) PEREKAYASAAN

Proses perekayasaan perangkat lunak (Software Engineering) pencacah RIA IP10

mengikuti alur proses tipe 3 yaitu Alur Proses Iteratif, yaitu pertama-tama dilakukan

komunikasi berupa diskusi didasarkan persyaratan pembuatan PL dan dilanjutkan dengan

perencanaan. Jika masih dirasakan perlu diulangi maka kedua proses ini dapat dilakukan

kembali. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemodelan untuk merinci lebih baik lagi PL

yang akan dikembangkan. Setelah itu tibalah pad a proses konstruksi. Hasil PL tadi

diintegrasikan pad a perangkat RIA kemudian didiskusikan kembali hasilnya. Jika masih

ada kesalahan akan diperbaiki mengikuti tahap tadi (lihat Gambar 1(b)).

Langkah-Iangkah secara rinci yang dilakukan untuk setiap langkah yaitu :

1. Komunikasi tentang persyaratan yang ditentukan, didiskusikan bagaimana

strategi yang akan dilakukan

2. Perencanaan penjadwalan [1]

3. Pemodelan:

a. Rancangan Data/Class dan Arsitektur

b. Rancangan Interface

c. Dalam perancangan User Interface digunakan langsung fasilitas yang ada

pada IDE Visual C# sehingga dapat dilakukan efisiensi waktu.

d. Rancangan Level Komponen

4. Konstruksi:

a. Pengkodean

Bahasa pemrograman yang dipilih yaitu Visual C#.

b. Test

Setelah proses pengkodean selesai dilakukan unit testing dan integration

testing.
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Gambar 1. Alur Proses (a) Alur Proses Linier, (b) Alur Proses Iteratif
(c) Alur Proses Evolusioner, (d) Alur Proses Paralel
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil komunikasi tentang persyaratan yang diinginkan adalah:

PL yang dikembangkan dapat melakukan :

- pengaturan pergerakkan detektor dan sample tray

- pencacahan tabung reagen yang berjumlah 50 buah

- penyimpanan data pencacahan baik pencacahan standar maupun sample

- analisis untuk diagnosis saluran pencernaan dari pembuatan kurva standar sampal

mendapatkan nilai konsentrasi tabung sam pel.

Perencanaan perekayasaan PL ini dilaksanakan selama 1 tahun yang tercantum

dalam usulan kegiatan DIPA RIA 2013[1]. PL telah dibuat berorientasi objek karena

bahasa yang digunakan adalah Visual C#, maka dibentuklah pemodelan data/class

dengan arsitekturnya. Class yang terbentuk meliputi class dasar dan class turunannya.

Class ini dikategorikan menurut fungsinya. Kumpulan class untuk proses pencacahannya

dapat dilihat pada gambar 2. Beberapa class yang diperlukan untuk proses pencacahan

adalah abstract class module yang memiliki class untuk proses deteksi yang dijabarkan

lebih rinci khusus untuk perangkat RIA IP10 yaitu class IP10DetectionModule. Untuk

pergerakan detektor dan sample tray dibentuk class MotorizedModul yang akan dirinci

lagi dalam beberapa class yaitu class untuk pergerakkan detektor (class detector) dan

class untuk pergerakkan sam pel (class sample tray). Selain itu ada class untuk

pengaturan sinyal masukkan (class SingleChanneIAnalyzer), khusus untuk perangkat RIA

IP10 (class IP10SCA). Untuk menangkap hasil cacahannya ada class Counter yang

dirinci lagi dalam class IP10Counter.

(cl~~;U~~~;;;nc~':
: Abstract CI~H

: ..c) J

.•-.---- - -~- --- -.- --,;

(~~;;;~.~~f~;~-®: IPI0DetectionModute

: Clas$ : Clas$

: ~ t\.~J?A";iJDt~Jf~~: ~Rete',?9.DM9gyle
\.---- ...-----------./ '

: Q~t':rtqsTrqy- ~~ :
: Abstr~ct C!as~ :

: ~M9!JJIl'~I1M9AJ!!~.;'.0
',....·"r'·" ..'

IPI0DetectorTray

Class

~ Q·~etl9XJJ:AY.

Gambar 2. Class Diagram

: ~irl,(I{~!;IJqjw':ldnnQIy,~rA~
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Class
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Proses pengoperasian yang akan dilakukan oleh operator diuraikan dalam

sequence diagram (gambar 3). Pertama-tama operator menjalankan program RIA IP10

dan akan dijumpai form awal. Pad a form ini operator dapat memilih kegiatan yang akan

dilakukan dengan cara menekan tombol menu yang tersedia. Untuk proses ini, pemilihan

pertama yaitu akusisi data. Pad a akusisi data disediakan pemilihan jenis analisis yang

ingin dilakukan dengan menentukan jumlah tabung standar dan tabung sampel. Sebelum

proses pencacahan dijalankan operator harus memastikan status detektor dan tray

terlebih dahulu. Setelah status ok maka proses pencacahan dapat berjalan. Hasil

cacahan yang diperoleh akan disimpan dalam sebuah berkas yang akan digunakan untuk

pembuatan kurva standar dan laporan proses analisis. Diagram Class untuk form dapat

dilihat pad a gambar 4.

Perancangan Form tampilan diawali dengan pemilihan warna. Warna yang dipilih

warna biru tua dan biru muda untuk bagian menu. Kombinasi warna abu-abu, abu-abu

muda dan abu-abu tua sebagai latar belakang. Tulisan menggunakan warna hitam atau

putih disesuaikan dengan latarbelakangnya. Warna kuning dan hijau digunakan untuk

memberi informasi saat-saat proses sedang berlangsung. Pemilihan proses disediakan

dalam bentuk Menu yang berupa pulldown Menu dan Icon Menu. Kemudian dilanjutkan

dengan penataan letak dan ukuran. Hasil akhir dari perancangan form dapat dilihat pad a

gambar 5, 6 dan 7. Informasi yang tertera pada gambar 5 dan gambar 6 bukan hasil

analisis sesungguhnya melainkan data sembarang saja.

I Form Awal I
I
I
I
I

Data Akuisisi

Form Reset

Detektor
dan

Sampel

Setting

Pararmll.e! i
I
I

Form

Proses

Counting

Form Hasil

Cacah

Analisis

Saluran
Pencernaan

..

Gambar 3 . Sequence Diagram
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FormAboutBox
Cla55
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Cla55

.+ Forln

FormAc quisit ion
Cla55

-t> Form

Form Progress
Class

-t> Fo rrn

I~

,---------------:.
I Program ':::
I Static Cla55I I~---------------~

Resources
Class

Settings
Sealed Cla55

-t> .A,pplicationSettirg5Ea ..,

Gambar 4. Class Diagram untuk Form

Untuk penambahan jenis analisis dirasakan tidak ada kesulitan karena prinsip dasar

dalam perancangan PL telah diperhatikan yaitu prinsip terbuka untuk ditambahkan dan

tertutup untuk modifikasi (Open-Closed Principle). Karena pembagian class telah

terenkapsulasi dengan baik, baik untuk masalah proses analisisnya, maka penambahan

jenis analisis tidak mengubah modul modul yang ada. melainkan hanya perlu

menambahkan satu kelas lagi yaitu class analysis untuk saluran pencernaan. Kemudian

dilakukanlah rancangan pada bagian komponen (component Level). Untuk fitur pemilihan

jenis anal isis saluran pencernaan diperlukan penambahan pad a komponen Enum

AnalysisPrinciple{Generic, ...,DiqestiveSvstem, ...} pad a class Analysis. Pengambilan data

cacahan dan perhitungan BIT(%) pad a persamaan (1) dikelompokkan pad a class

AnalysisResultDygestiveSystem dalam fungsi-fungsi: AnalysisResultDygestiveSystem

(Counting Data Data), PerformCalculationO, GetSamples(SampleType Sample), ToHtm/O.

Class AnalysisHelper yang terdiri dari fungsi-fungsi IsAscendingO, IsDescending(),

DrawCurve ToPngO dan DrawCurve TolmageO merupakan komponen pendukung untuk

pembuatan kurva standar. Masing-masing fungsi yang ada, akan dirinci lagi dalam bentuk

komponen tradisional yang bisa berupa flowchart maupun kode semu sehingga siap

untuk dikonstruksi oleh siapapun yang bertugas sebagai programmer. Untuk kegiatan

pad a makalah ini konstruksi dilakukan menggunakan bahasa C#. Setelah selesai proses

konstruksi dilanjutkan dengan pengujian. Pengujian awal adalah pengujian per fungsi dan

setelah selesai semua dilanjutkan dengan pengujian yang terintegrasi. Pad a makalah ini

proses yang dilakukan berakhir pada pengujian terintegrasi.
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Gambar 5. Tampilan Pemilihan Proses Data Akusisi
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Gambar 6. Tampilan Setup Jenis Analisis dan Jumlah Tabung
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Gambar 7. Tampilan Proses Pencacahan
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Gambar 8. Judul Laporan Hasil Analisis
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Standards

ID CP'I %B/T Concentration

A 01 1

B

01 15

C

01 50

D

5.98 5 100

E 118.89

100500

F

01 1000

Gambar 9. Tabel Tabung Standar

% S/ TC
100.0

49.2

24.2

11.9

5.9

2.9

1.4

0.0
0.0

o

2.15 10.00

o

Unit/mL

o

46.42

o

215.44

o

o

1000.00

Gambar 10. Kurva Standar
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Sample

ID

CP:\I~"oBiT COIlc€ntration

S:\ll'l

00 0

S:\:ll'2

00 0

S:vll'3

5.955 82.7

S:\:ll'4 112.59

95517.52

S:\:ll'5

11.9410127.35

S:\·IP6

00 0

S:\·IPi
00 0

S:\ll' 8

5.975 82.7

S:\'ll' 9 112.77

95517.52

$:\ll' 10

11.8310127.35

Gambar 11. Tabel Tabung Sam pel

5. KESIMPULAN

Perangkat lunak pencacah RIA IP10 telah dilengkapi dengan fungsi untuk

melakukan analisis diagnosis saluran pencernaan sehingga perangkat lunak RIA IP10

siap untuk diinstalasi pada perangkat pencacah RIA IP10 untuk dilakukan pengujian

sistem.
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Terima kasih kepada tim perekayasaan perangkat pencacah RIA IP10 atas

kerjasamanya sehingga perangkat lunak RIA dapat terwujud.
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TANYA JAWAB

Pertanyaan:

1. Usaha apakah yang sudah dilakukan agar alat ini siap dipakai? Bagaimana feedback

dari user karena kegiatan ini adalah BATAN dan PRPN ? (Kristedjo)

2. Selain KIT RIA, apa yang membedakan Antara RIA pencernaan, hepatitis dll? (Istofa)

3. Berapa tabung KIT yang digunakan? Diabstrak 7 tabung, sedangkan digambar 5

tabung. (Istofa)

4. Program yang digunakan adalah program C, bisa tidak menggunakan paket program

lain? (Nababan)

Jawaban:

1. Sudah pernah digunakan oleh PT. Garuda Food (2010). Pada tahun berikutnya

dilakukan uji coba dengan kit sesungguhnya sehingga dapat diketahui performance

nya terdapat perbedaan cacah yang cukup signifikan.

2. KIT HbrAg digunakan untuk deteksi penyakit hepatitis. Perhitungannya ada control

negative dan control positif, serta pemeriksaan cut off. Sedangkan KIT CEA untuk

saluran pencernaan mirip dengan KIT Ca15 untuk kanker payudara menggunakan

metode IRMA, perhitungannya beda.

3. 7 tabung.

4. Program dibuat sendiri dengan visual C#.

- 202 -




