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ABSTRAK 
 
 

Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
serta bagaimana pengaruh paparan laserpunktur terhadap perubahan profil 
potensial titik akupunktur penderita diabetes mellitus. Pengambilan data 
dilakukan dengan perekaman profil potensial listrik pada titik akupuntur Feishu, 
Xinshu, Ganshu, Pishu, dan Shenshu pada testi sehat dan testi diabetes  masing-
masing terdiri dari 5 orang didapatkan dari obervasi data sekunder di Puskesmas 
Mulyorejo, Surabaya. Profil potensial listrik dalam bentuk sinyal listrik diperoleh 
dari hasil perekaman profil potensial listrik domain waktu. Perekaman dilakukan 
selama 50 detik. Hasil perekaman profil potensial domain waktu tidak dapat 
dibedakan secara nyata sehingga dilakukan pemrosesan sinyal dengan metode 
analisis FFT (Fast Fourier Transform) dengan pencuplikan setiap bingkai data 
dilakukan setiap 3,29 detik. Pemberian terapi dilakukan sebanyak 9 kali, pada 
masing-masing terapi testi diabetes dipapari laserpunktur selama 500 detik dengan 
energi 2,5 Joule dan daya 10 mW. Setelah pemberian terapi, testi diabetes direkam 
kembali profil potensialnya sebagai keadaan setelah terapi dan hasilnya akan 
dibandingkan dengan testi sehat. Berdasarkan  hasil penelitian didapatakan 
paparan dengan menggunakan laserpunktur memberikan perubahan profil 
potensial titik akupunktur testi penderita diabetes mellitus secara statistic sama 
dengan profil potensial testi sehat. Perubahan terjadi pada terapi dan titik 
akupunktur yang tidak selalu sama pada tiap testi. Untuk testi A perubahan terjadi 
pada titik Pishu, titik Shenshu dan titik Ganshu pada terapi ke-6. Untuk testi B 
perubahan terjadi pada titik Pishu pada terapi ke-6 dan titik Xinshu pada terapi ke-
9. Untuk testi C perubahan terjadi pada titik Pishu dan titik Ganshu pada terapi 
ke-6. Untuk testi D perubahan terjadi pada titik Ganshu pada terapi ke-6. 
Sedangkan untuk testi E perubahan tidak terjadi. Karena perubahan terjadi pada 
sebagian besar testi, maka pemberian laserpunktur ini dapat digunakan sebagai 
salah satu metode terapi bagi penderita diabetes mellitus. 
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