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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan zaman menuntut manusia melakukan berbagai macam aktivitas  

akibatnya pola hidup yang kurang teratur ditambah pemicu lain seperti stress, 

kelelahan atau waktu makan yang tidak tepat. Dampak yang ditimbulkan adalah 

manusia mudah terserang penyakit berbahaya yang menyerang organ vital di 

dalam tubuh hingga mengakibatkan terjadinya kematian. Jenis penyakit berbahaya 

itu beragam, yang ditimbulkan dari makanan maupun sanitasi yang tidak bersih. 

Sebagian contoh penyakit berbahaya yang sering tersebar di masyarakat dunia 

seperti stroke, hipertensi, hepatitis hingga gangguan paru. 

 Dari jenis-jenis gangguan tersebut asma adalah salah satu penyakit 

gangguan paru yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Asma 

merupakan suatu penyakit yang ditandai oleh tanggap reaksi yang meningkat dari 

trakea dan bronki terhadap berbagi rangsangan yang manifestasinya berupa 

kesukaran napas, karena penyempitan yang menyeluruh dari saluran nafas 

(Alsagaff dkk, 1989). Penyakit asma muncul diakibatkan karena alergi pada 

makanan atau lingkungan namun penyakit asma sendiri kerap terjadi karena faktor 

keturunan. Sehingga dibutuhkan sebuah terapi untuk diagnosis ataupun 

penyembuhan. 

Pada penelitian ini metode terapi akupuntur digunakan untuk diagnosis. 

Metode terapi akupuntur yang terdiri dari titik-titik akupuntur dan meridiannya 
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adalah suatu metode terapi dengan memberikan rangsangannya di titik akupuntur. 

Rangsangan dititik akupuntur ini dapat merekam organ tertentu melalui jalur 

meridian. Metode terapi memberikan rangsanganya pada titik akupuntur yang 

berada di permukaan tubuh  dapat dilakukan melalui penusukan jarum dan tanpa 

penusukan jarum. Metode terapi akupuntur tanpa jarum yaitu dengan memberikan 

energi dalam bentuk penyinaran dengan sinar laser atau energi listrik. 

Rangsangan dari titik akupuntur lebih didasarkan pada kenyataan biofisika 

bahwa dasar aktif listrik antar sel menuju ke organ sasaran. Melalui titik 

akupuntur sebagai model reseptor fungsional dimana salah satu bioninformasi 

tubuh dapat dimanfaatkan untuk kepentingan terapi dan diagnosis organ target. 

Salah satu dari pemanfaatan kepentingan diagnosis fungsi organ tubuh dengan 

cara analisis profil potensial listrik pada titik akupuntur. Mengetahui kelainanan 

fungsi organ dengan memanfaatkan aktifitas kelistrikan dari organ melalui titik 

akupuntur untuk diamati dan dijadikan sebagai indikator kelainan fungsi organ 

sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Puspa Erawati dkk (2004). 

Selain itu penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pada penyakit 

diabetes mellitus dan hipertensi yang telah dilakuka oleh Stefy Widjanarko dkk 

(2012). Dengan adanya hubungan antara titik akupuntur dengan organ yang 

dituju, maka akan dapat diketahui aktivitas kelistrikan organ tersebut dari analisis 

sinyal yang dihasilkan di titik akupuntur.  

Dalam penelitian ini digunakan titik akupuntur yang spesifik ke organ 

meridian Shu belakang, yaitu titik Feishu (Paru), Pishu (Limpa), dan Shenshu 

(Ginjal). Penelitian yang diharapkan adalah pemanfaatkan aktifitas kelistrikan dari 
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organ melalui titik akupuntur untuk dianalisis kemudian profil potensial listrik 

tersebut dijadikan sebagai indikator kelainan fungsional organ paru-paru penderita 

asma.  

Profil potensial listrik pada titik akupuntur yang diperoleh akan dianalisis 

dengan Fast Fourier Transform  mengubah sinyal profil potensial listrik domain 

waktu  menjadi profil potensial listrik domain frekuensi melalui software IWorx 

Labscrib hingga diperoleh hasil yang dapat memperlihatkan perbedaan secara 

nyata profil potensial listrik pada kondisi sehat dan pada kondisi penderita asma. 

Dengan dapat dibedakannya profil potensial listrik kedua kondisi ini 

diharapkan dapat menjadi suatu metode diagnosis baru untuk organ–organ lainnya 

yang terkena dampak penyakit asma serta rangsangan yang dapat memicu 

timbulnya asma diketahui dengan perbandingan analisis sinyal orang normal 

dengan orang berpenyakit asma. Metode diagnosis tersebut menggunakan prinsip 

fisika dan dapat mengetahui implementasi serta pentingnya prinsip fisika dalam 

metode penelitian khususnya analisis sinyal. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Adakah perbedaan sifat kelistrikan di titik akupuntur melalui penderita 

asma dengan orang sehat? 

2. Apakah metode perekaman profil potensial titik akupuntur pada penderita 

asma dapat digunakan sebagai acuan diagnosis ? 
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1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam tugas akhir ini tidak meluas dan tidak   

menyimpang dari tujuan, maka diambil batasan masalah sebagai berikut: 

1. Obyek penelitian (testi) orang dewasa wanita usia 20-30 tahun yang 

memiliki  penyakit asma. 

2. Analisa potensial kelistrikan yang digunakan di titik akupuntur yaitu 

Feishu, Phishu dan Shenshu. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan pada analisis profil potensial 

listrik di titik akupuntur untuk orang sehat dengan penderita asma. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan wawasan dan pengetahuan akan penggunaan konsep fisika 

dalam bidang medis. 

2. Memberikan informasi mengenai profil potensial listrik untuk penderita 

penyakit asma sehingga dapat memberikan kontribusi dalam diagnosis 

dini penyakit asma dengan lebih efektif dan efisien. 

3. Menjadi suatu penghubung untuk metode kedokteran konvensional 

dengan metode pengobatan alternatif. 
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4. Mampu menjadi penelitian awal untuk menunjang penelitian lanjutan 

dalam metode diagnosis penyakit dari gangguan fungsi organ sehingga 

memunculkan solusi-solusi untuk mengurangi angka kematian akibat 

penyakit asma. 

 

1.6. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat dirumuskan hipotesis 

(Digunakan α = 0,05) 

H0 :  Tidak terdapat perbedaan signifikan antara profil potensial listrik   

pada titik akupuntur untuk orang sehat dan penderita asma. Sehingga 

metode analisis ini tidak dapat dijadikan sebagai metode diagnosis 

dini adanya penyakit asma (p>α) 

H1 : Terdapat perbedaan signifikan antara profil potensial listrik pada titik 

akupuntur untuk orang sehat dan penderita asma. Sehingga metode 

analisis ini dapat dijadikan sebagai metode diagnosis dini adanya 

penyakit asma. (p<α) 
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