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1.1 Latar Belakang  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat,  

terutama bidang elektronika dan komputer yang diterapkan pada bidang medis. 

Kemajuan teknologi medis ini memiliki berbagai fungsi dan tujuan, salah satunya 

sebagai diagnostic instrument. Penerapan teknologi ini sangat membantu para 

tenaga medis untuk mendiagnosis penyakit atau kelainan pada organ vital tubuh 

manusia. Salah satu organ tubuh manusia yang memiliki fungsi sangat vital adalah 

paru-paru.  

Paru-paru merupakan salah satu organ pada sistem pernapasan yang 

terletak pada rongga dada (thoracic cavity) dan dekat dengan organ jantung yang 

dilindungi oleh selaput yang disebut pleura (Ganong, 2005). Paru-paru berfungsi 

sebagai tempat pertukaran oksigen dari udara dengan karbondioksida yang ada di 

dalam darah (Guyton dkk., 2006). Adanya aliran udara yang disebut turbulensi 

udara yang keluar masuk saluran pernapasan selama berlangsungnya aktivitas 

pernapasan menghasilkan suara paru-paru (Sukresno, 2009).  

Berdasarkan WHO pada tahun 2014, kasus yang berhubungan dengan 

penyakit paru-paru di Indonesia sebesar 66% dengan estimasi angka kematian 

cukup tinggi dan merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. 

Upaya untuk mengurangi angka kematian akibat penyakit paru dapat dilakukan 

secara dini dengan memperhatikan gejalanya. Salah satu gejalanya dapat diamati 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                     PERANCANGAN SISTEM AKUISISI...                  NIERA PUTRI KURNIASIH



2 
 

 
 

dari suara paru-paru (Simanjuntak, 2010). Suara paru-paru yang merupakan sinyal 

biomedis dapat mengindikasikan kondisi fisik kesehatan seseorang, terutama yang 

berhubungan dengan sistem pernapasan.  

Untuk mendeteksi secara dini disfungsi pernapasan yang terjadi pada paru-

paru, dapat dilakukan dengan cara mendengar suara biologis menggunakan 

stetoskop. Teknik ini dikenal dengan teknik auskultasi yang merupakan salah satu 

teknik klinis pendeteksian awal paling sederhana yang telah lama dilakukan oleh 

para medis secara non-invasif melalui analisa suara paru (Moussavi, 2007).  

Stetoskop yang paling umum digunakan dalam auskultasi adalah stetoskop 

akustik yang berfungsi untuk mendengarkan suara biologis yang berasal dari 

dalam tubuh yaitu suara paru dan jantung yang dimanfaatkan untuk mendiagnosis 

penyakit. Stetoskop ini bekerja dengan menyalurkan suara atau gelombang 

akustik dari bagian dada melalui tabung atau selang berisi udara ke telinga 

pendengar sehingga diperoleh suara jantung dan paru yang overlap (bertumpuk) 

dan diinterpretasikan sebagai gelombang akustik akibat aktivitas mekanik paru 

dan jantung (Cameron, 2006).  

Auskultasi dilakukan oleh tenaga medis dimana diperlukan keterampilan 

khusus dan sulit untuk diajarkan secara terstruktur (Reed dkk., 2004). Sehingga 

terdapat kelemahan dari teknik auskultasi, yaitu hasil diagnosanya lebih bersifat 

subjektif, bergantung pada kepekaan telinga, keahlian, dan pengalaman pengguna. 

Masalah lain yang timbul dari penggunaan stetoskop akustik adalah masalah 

kebisingan, suara paru memiliki amplitudo yang rendah dan mirip dengan suara 

jantung sehingga sering menyebabkan salah pendengaran antara suara paru dan 
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suara jantung. Di samping itu, data suara yang menjadi acuan diagnosis tidak 

pernah tersimpan, serta rekaman suara paru terdistorsi dengan suara-suara lain 

terutama suara detak jantung, dimana organ paru-paru berada di dekat organ 

jantung. Hal ini menghasilkan gangguan interferensi yang membuat interpretasi 

klinis menjadi sulit.  

Suara paru memiliki frekuensi rendah sekitar 20 Hz - 1000 Hz dengan 

amplitudo yang rendah. Suara detak jantung yang menjadi interferensi pada suara 

paru menutupi suara paru pada frekuensi rendah, dimana suara jantung memiliki 

rentang frekuensi sebesar 20 Hz - 400 Hz yang overlap dengan komponen 

frekuensi rendah dari suara paru (Sukresno, 2009).  

Suara paru dan suara jantung dapat membentuk sinyal dengan pola tertentu 

yang dapat dikenali, maka untuk mengenali ciri sinyal suara paru, harus 

mengetahui ciri sinyal suara jantung dengan metode yang tepat. Salah satu 

komponen yang dapat diambil dari sinyal suara paru tersebut adalah spektrum 

frekuensinya dengan cara mentransformasikan sinyal dari domain waktu ke 

domain frekuensi sehingga akan diperoleh sekumpulan informasi rentang 

frekuensi yang terkandung dalam sinyal tersebut. Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang medis, elektronika, dan metode 

berbasis komputer semakin memudahkan dalam melakukan deteksi dan analisa 

terhadap suara paru secara kuantitatif yang menjadi salah satu solusi dari 

keterbatasan kepekaan telinga manusia secara auskultasi yang bersifat subjektif. 

Sehingga berkembanglah pembuatan stetoskop digital yang merupakan salah satu 
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metode alternatif untuk melakukan diagnosa kelainan paru secara objektif dan 

kuantitatif (Sapuan, 2012).  

Dalam penelitian Sapuan (2012) dan Kubangun (2012), digunakan metode 

Transformasi Wavelet. Sapuan (2012) merancang stetoskop digital dengan 

merekam suara paru yang dilengkapi mic condensor yang diamplifikasi dengan 

Amplifier dan memanfaatkan filter analog serta diolah secara digital menggunakan 

metode Wavelet Daubechies-2 dengan 5 level dekomposisi. Dalam penelitiannya 

dikatakan bahwa dengan stetoskop digital yang dihasilkan dapat digunakan untuk 

memisahkan suara jantung agar tidak terdistorsi oleh sinyal suara paru. Namun, 

perekaman data menggunakan osiloskop digital sehingga tidak dapat diketahui 

frekuensi sampling sinyalnya dan tidak secara real-time.  

Kubangun (2012) menggunakan metode Wavelet Based Filtering untuk 

menganalisis suara paru dengan mengolah sinyal yang telah direkam dengan 

menggunakan stetoskop digital Litman tipe 4100 dan osiloskop digital, kemudian 

dilakukan pengolahan sinyal menggunakan wavelet based denoising pada 

software Delphi sehingga dihasilkan informasi spektrum sinyal suara paru-paru 

dengan suara jantung yang tereduksi. Namun, perekaman tidak secara real-time 

dan perekaman data dilakukan dengan perlakuan naracoba menahan nafas dimana 

suara jantung akan lebih jelas terdengar daripada suara paru-paru. Sehingga 

informasi sinyal suara paru yang dihasilkan kurang merepresentasikan suara paru 

sebenarnya. 

Berdasarkan pemaparan permasalahan dan beberapa penelitian di atas, 

dirancang sebuah sistem akuisisi data berbasis Arduino untuk pengenalan ciri 
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sinyal suara paru dan suara jantung sebagai solusi dan perkembangan penelitian 

terkait stetoskop digital untuk kebutuhan diagnostik dengan metode analisis lebih 

lanjut. Dalam penelitian ini, desain sistem akuisisi data difokuskan pada 

perekaman suara biomedis (paru-paru dan jantung) menggunakan stetoskop yang 

telah dirancang dengan dilengkapi mic condensor, amplifier, dan filter analog. 

Riset ini ditujukan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya dalam hal posisi 

auskultasi yang digunakan yaitu pada anterior atas sebelah kiri dan kanan dengan 

2 perlakuan yaitu menahan nafas dan bernafas. Selanjutnya data sinyal analog 

hasil amplifikasi dan filtering dikonversikan ke dalam data digital menggunakan 

pengakuisisi data logger berbasis Arduino dan menggunakan SD card sebagai 

penyimpan data eksternal, yang selanjutnya data yang terakuisisi ditampilkan dan 

diolah pada perangkat lunak MATLAB pada PC (Personal Computer). Sehingga 

diperoleh informasi sinyal digital suara paru yang overlap suara jantung yang 

bebas noise. Untuk mengenali ciri dari sinyal suara paru dan sinyal suara jantung, 

fitur yang dapat diamati dari sinyal suara tersebut adalah dilihat dari informasi 

spektrum frekuensinya, amplitudo, dan rentang waktunya.  

Data yang telah terdigitalisasi kemudian diolah lebih lanjut dengan 

menggunakan metode Wavelet based denoising. Selanjutnya, keluaran sinyal hasil 

ekstraksi fitur ditransformasikan dari domain waktu ke domain frekuensi 

menggunakan Transformasi Fourier. Sehingga dapat diperoleh informasi yang 

menunjukkan ciri sinyal suara paru dan jantung. Penelitian ini diharapkan menjadi 

dasar untuk penelitian dan perkembangan selanjutnya tentang stetoskop digital 

dalam mendiagnosis kelainan yang terjadi pada paru-paru. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana desain perancangan sistem akuisisi data berbasis Arduino 

untuk perekaman sinyal suara paru dan suara jantung? 

2. Bagaimana mengenali ciri sinyal suara paru dan sinyal suara jantung? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Perancangan difokuskan untuk analisa sinyal suara paru dan jantung 

normal pada 2 sadapan auskultasi dengan lokasi yang berlawanan 

yaitu pada anterior atas sebelah kiri dan kanan. 

2. Jenis Transformasi Wavelet yang digunakan adalah Wavelet 

Daubechies-2 level 5 yang telah dikembangkan peneliti sebelumnya. 

3. Pengolahan data dan interface keluaran sinyal menggunakan 

perangkat Personal Computer (PC). 

4. Data pengakuisisi menggunakan Arduino. 

5. Pengujian dilakukan pada seorang naracoba dalam kondisi normal-

sehat dan berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia 20-30 tahun. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Membuat perancangan sistem akuisisi data berbasis Arduino untuk 

perekaman sinyal suara paru dan suara jantung. 

2. Mendapatkan informasi ciri sinyal suara paru-paru dan sinyal suara 

jantung. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan metode alternatif auskultasi dalam mengakuisisi suara 

paru-paru dengan stetoskop digital melalui pengolahan sinyal digital 

untuk menghindari interpretasi subjektif. 

2. Menghasilkan sistem akuisisi data dalam merekam sinyal suara paru 

dan jantung.  

3. Memberikan langkah awal untuk penelitian dan perkembangan lebih 

lanjut dalam mendeteksi dan mendiagnosis kondisi paru normal dan 

abnormal. 
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