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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Respirasi 

Sistem respirasi manusia merupakan suatu susunan yang sangat kompleks. 

Setiap sel dan jaringan yang menyusunnya memiliki fungsi dan peranannya 

tersendiri. Strukturnya yang begitu rumit menjadikan sistem ini begitu istimewa 

untuk menopang kehidupan manusia.         

Tujuan dari sistem respirasi adalah untuk memperoleh oksigen dari udara 

ke jaringan tubuh dan membuang karbondioksida (Guyton dkk., 2006). Pertukaran 

gas ini sangat penting. Seluruh sel tubuh membawa oksigen dari respirasi sel 

untuk memproduksi ATP atau energi yang dibutuhkan dan dimanfaatkan manusia 

untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Menurut Scanlon, et al., dalam bukunya 

Essential of Anatomy and Physiology 5th edition (2007), sistem respirasi manusia 

dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sistem respirasi atas dan sistem respirasi 

bawah. Bagian-bagian dari dua sistem respirasi manusia adalah sebagai berikut: 

1. Sistem Respirasi Atas, yang terdiri dari bagian luar rongga dada yaitu 

hidung, rongga hidung, faring, laring, dan trakea atas. 

2. Sistem Respirasi Bawah, yang terdiri dari bagian dalam rongga dada 

yaitu trakea bawah dan paru-paru, termasuk pembuluh bronchial dan 

alveoli. Membran pleura dan otot respirasi yang membentuk 

diafragma dan otot interkosta juga merupakan bagian dari sistem 

respirasi. 
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Susunan sistem respirasi manusia ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1 Sistem Respirasi Manusia: (A) Tampak Anterior dari sistem 

respirasi atas dan bawah; (B) Tampak mikroskopik dari alveoli dan 

kapiler pulmonaris (Scanlon, 2007) 

 

2.1.1 Anatomi dan Fisiologi Paru-paru 

Paru-paru terletak pada rongga dada dekat dengan letak organ jantung dan 

dilindungi oleh tulang rusuk. Pada rongga dada inilah tepatnya di bagian kanan 

dan kiri, paru-paru manusia terletak dengan diselimuti oleh selaput ganda pleura 

(Saladin, 2003). Paru-paru terdiri dari beberapa bagian, antara lain trakea, bronkus 

primer, bronkiolus, dan alveoli yang merupakan unit fungsional dari paru-paru 

yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara yaitu oksigen dan karbondioksida 

dalam sistem respirasi. 

Pada paru-paru, sebagian besar terdiri atas gelembung-gelembung 

(alveoli), yang terdiri atas sel-sel epitel dan endotel (Wasripin, 2007). Paru-paru 
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pada bagian kiri memiliki dua buah lobus, sedangkan di bagian kanan memiliki 

tiga lobus. Struktur anatomi paru-paru ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2 Struktur Anatomi Paru-Paru (Ganong, 2005) 

 

Paru-paru bekerja secara otonom, artinya tidak ada yang mempengaruhi 

aktivitasnya. Kemampuan otonom yang dimiliki paru adalah sekitar 14-16 kali 

pernapasan per menit. Satu kali pernapasan sama dengan satu kali inspirasi dan 

satu kali ekspirasi (Ganong, 2005).  

 

2.1.2 Mekanisme Pernapasan 

Mekanisme pernapasan terdiri dari proses inspirasi dan ekspirasi. Pada 

saat proses inspirasi (ketika udara masuk ke paru-paru), otot antar tulang rusuk 

berkontraksi dan terangkat sehingga volume rongga dada bertambah besar, 
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sedangkan tekanan rongga dada menjadi lebih kecil dari tekanan udara luar. 

Sehingga udara mengalir dari luar ke dalam paru-paru (Pramitra, 2006). 

Sedangkan pada saat proses ekspirasi (ketika udara keluar dari paru-paru), 

otot antar tulang rusuk akan kembali ke posisi semula (relaksasi), sehingga  

volume rongga dada akan mengecil sedangkan tekanannya membesar. Tekanan 

ini akan mendesak dinding paru-paru, sehingga rongga paru-paru membesar. 

Keadaan inilah yang menyebabkan udara dalam rongga paru-paru terdorong ke 

luar (Pramitra, 2006). Aksi dari otot respirasi ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3  Aksi dari otot respirasi: (A) Inhalasi: diafragma berkontraksi, otot 

interkostal eksternal menarik tulang rusuk ke atas, paru-paru 

mengembang; (B) Ekshalasi: diafragma relaksasi, tulang rusuk 

turun ke bawah dan otot interkostal eksternal relaksasi, paru-paru 

menyusut (Ganong, 2005) 

 

2.2 Suara Paru-Paru 

Suara paru-paru terjadi karena adanya aliran vertikal dan turbulensi udara 

saat udara memasuki saluran pernapasan selama proses pernapasan berlangsung 

(proses inspirasi dan ekspirasi) pada paru-paru (Moussavi, 2007). Turbulensi 

disebabkan karena adanya udara mengalir dari saluran udara yang lebih lebar ke 
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saluran udara yang lebih sempit atau sebaliknya. Pada saat inspirasi, udara 

mengalir dari saluran udara yang lebih luas ke saluran udara yang lebih sempit 

sehingga turbulensi yang terjadi lebih kuat, sedangkan pada saat ekspirasi terjadi 

sebaliknya. Ini menyebabkan pada saat inspirasi suara terdengar lebih keras 

daripada saat ekspirasi (Pramitra, 2006).  

 

2.2.1 Kategori Suara Paru-paru 

Suara paru-paru dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kategori normal 

dan abnormal (adventif). Secara umum, suara paru-paru terjadi pada frekuensi 

rendah yaitu 20 Hz – 1000 Hz (dimana rentang frekuensi pendengaran manusia 

adalah 20 Hz – 20 kHz) (Pasterkamp, 2006). Suara paru normal biasanya terjadi di 

bawah 500 Hz, sedangkan suara paru adventif adalah terdengar di atas 500 Hz. 

Suara nafas paru-paru normal, dikategorikan menjadi 3 (tiga) berdasarkan 

lokasinya yaitu Bronchial, Bronchovesicular, dan Vesicular. 

1. Bronchial, adalah suara tubular yang menggema dengan pitch rendah. 

Suara ini terjadi karena adanya turbulensi udara di dalam bronkus 

kartilaginosa. Dalam keadaan normal, dapat terdengar di daerah 

interskapular, dan di atas trakea. Bunyi bronchial biasanya terdengar 

lebih keras dan bernada tinggi dibandingkan dengan bunyi vesicular. 

Ada jeda singkat antara ekspirasi dan inspirasi, dimana ekspirasi lebih 

panjang daripada inspirasi dengan perbandingan 3:1. Suara paru 

bronchial diindikasikan tidak normal apabila terdengar di bagian paru-
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paru perifer (Potter dkk, 2005). Gambar 2.4.(a) dan (b) menunjukkan 

suara paru bronchial dan spektrum frekuensinya. 

 
(a)                                               (b) 

Gambar 2.4 (a) Sinyal Suara Paru Bronchial; (b) Spektrum frekuensi 

sinyal suara paru bronchial (MedEdu, 2014) 

 

(b) Bronchovesicular, terdengar di atas dada anterior antara skapula dan 

tulang dada, dan pada area utama bronkus serta area paru bagian 

kanan atas posterior. Memiliki pitch dan intensitas tengah 

karakteristik antara suara vesikular dan bronchial, dapat didengar 

selama tahap inspirasi dan ekspirasi, yang masing-masing berlangsung 

selama kurang lebih durasi yang sama dan tidak ada jeda atau 

seimbang dengan perbandingan 1:1 (Potter dkk, 2005). Karakteristik 

suara paru bronchovesicular dan spektrum frekuensinya ditunjukkan 

pada Gambar 2.5.(a) dan (b). 

 
(a)                                              (b) 

Gambar 2.5 (a) Sinyal Suara Paru Bronchovesicular; (b) Spektrum 

frekuensi sinyal suara paru bronchovesicular (MedEdu, 2014) 
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(c) Vesicular, dapat terdengar pada sebagian besar area paru, suara 

vesicular bernada rendah, lembut dan pendek saat ekspirasi dan 

panjang saat inspirasi dengan perbandingan 1:3 (Potter dkk, 2005). 

Gambar 2.6.(a) dan (b) menunjukkan karakteristik suara paru 

vesicular dan spektrum frekuensinya. 

 
(a)                                               (b) 

Gambar 2.6 (a) Sinyal Suara Paru Vesicular; (b) Spektrum frekuensi 

sinyal suara paru vesicular (MedEdu, 2014) 

 

Amplitudo suara paru-paru berbeda pada setiap orang dan tergantung pada 

lokasi auskultasi. Lokasi paru-paru normal berada pada beberapa lokasi di dada 

dan terbatas pada suara di bawah 500 Hz dan frekuensi di atas 1 kHz tidak terlihat 

(Pasterkamp, 2006).  

 

2.2.2 Suara Paru-paru terdistorsi Suara Jantung 

Paru-paru terletak dekat dengan posisi jantung, sehingga suara paru-paru 

yang dihasilkan karena adanya turbulensi udara selama pernapasan berlangsung 

dapat terdistorsi oleh suara jantung yang berdetak. Rentang frekuensi suara 

jantung berada pada frekuensi 20 Hz – 400 Hz sehingga terjadi overlap dengan 

suara paru-paru (Kubangun, 2012). Sinyal suara paru-paru yang terdistorsi suara 
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jantung beserta spektrum frekuensinya pada posisi pengukuran anterior sebelah 

kiri dapat ditunjukkan pada Gambar 2.7.(a) dan 2.7.(b). 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 2.7  Hasil pengukuran sinyal pada anterior sebelah kiri: (a) Sinyal suara 

paru-paru terdistorsi suara jantung; (b) Spektrum frekuensi sinyal 

paru-paru terdistorsi suara jantung (Sapuan, 2012) 

 

2.3 Jantung 

2.3.1  Anatomi dan Fisiologi Jantung 

  Jantung terletak di dalam rongga dada. Ukuran jantung sebesar genggaman 

tangan manusia dengan berat sekitar 300 gram. Jantung dalam sistem sirkulasi 

berfungsi sebagai alat pemompa darah. Organ jantung tersusun atas otot jantung 

(miokardium) dan lapisan luar jantung dilapisi oleh selaput jantung yang disebut 

perikardium (Jones, 2008). 

Jantung mempunyai empat buah ruangan, yaitu left atrium (serambi kiri), 

right atrium (serambi kanan), left ventricle (bilik kiri), dan right ventricle (bilik 
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kanan). Antara sisi kiri dan kanan jantung dipisahkan oleh septum (sekat) yang 

tersusun dari otot yang padat dan disebut interventricular septum.  

Serambi merupakan ruangan jantung yang merupakan tempat masuknya 

darah dari pembuluh balik (vena). Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup 

valvula bikuspidalis (katup dua gelambir). Katup ini berfungsi untuk mencegah 

darah dalam bilik kiri agar tidak mengalir kembali ke serambi kiri pada saat 

jantung berkontraksi. Antara serambi kanan dengan bilik kanan terdapat katup 

valvula trikuspidalis (katup tiga gelambir). Katup ini berfungsi untuk mencegah 

darah dalam bilik kanan agar tidak mengalir kembali ke serambi saat jantung 

berkontraksi (Jones, 2008). Anatomi jantung terlihat pada Gambar 2.8. 

 
Gambar 2.8 Anatomi Jantung (Jones, 2008) 

 

2.3.2  Suara Jantung 

  Suara jantung adalah sinyal audio frekuensi rendah yang terjadi karena 

membuka dan menutupnya katup jantung, aktivitas jantung ini menghasilkan efek 

mekanika yang menampilkan sinyal akustik dan menimbulkan vibrasi turbulensi 

yang bersamaan dengan vibrasi darah yang ada di sekitarnya, vibrasi dinding 

jantung, dan vibrasi pembuluh darah besar di sekitar jantung (Kubangun, 2012).  
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Gambar 2.9 menunjukkan hubungan antara pola sinyal suara jantung 

dengan pola siklus sinyal ECG. 

 
Gambar 2.9 Hubungan sinyal suara jantung dengan siklus sinyal ECG  

(Kubangun, 2012) 

 

 Bunyi Jantung I (S1), bunyi jantung pertama terjadi karena adanya 

kontraksi ventrikel yang disertai penutupan katup atrioventrikuler (katup 

mitral dan katup trikuspidalis) pada awal sistolik dan adanya getaran 

dinding miokardium, serta terjadi setelah gelombang R. Memiliki nada 

rendah dan relatif lama (Scanlon, 2007). 

 Bunyi Jantung II (S2), bunyi jantung kedua terjadi karena vibrasi akibat 

penutupan katup semilunar (katup aorta dan katup pulmonalis) pada akhir 

sistolik, yaitu dapat didengar di akhir gelombang T. Nada yang dihasilkan 

lebih tinggi, tajam, dan singkat (Scanlon, 2007). 

 Bunyi Jantung III (S3), bunyi jantung ketiga terdengar karena terjadi 

pemutusan tiba-tiba fase pengisian ventrikel yang cepat (rapid filling 

phase). Vibrasi yang timbul dikarenakan percepatan aliran yang mendadak 
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pada pengisian ventrikel. Memiliki nada rendah dan terdengar sekitar 

0.015 - 0.017 detik setelah bunyi jantung II terdengar (Scanlon, 2007). 

 Bunyi Jantung IV (S4), bunyi jantung keempat dapat terdengar apabila 

terjadi kontraksi atrium dengan kekuatan yang lebih besar yang 

memerlukan dorongan pengisian yang lebih keras dengan bantuan 

kontraksi atrium yang lebih kuat. Memiliki intensitas yang rendah dan 

terdengar pada orang dewasa muda selama 0.08 detik sebelum 

terdengarnya bunyi jantung I (Scanlon, 2007). 

 

Selama jantung dalam kondisi normal, terdapat dua macam bunyi jantung 

yang dapat didengar oleh stetoskop, yaitu bunyi jantung I (lub) dan bunyi jantung 

II (dub). Sedangkan bunyi jantung III dan bunyi jantung IV merupakan bunyi 

jantung tambahan atau disebut gallops. Apabila bunyi jantung III dan IV 

terdengar dengan intensitas keras dapat merepresentasikan keadaan jantung dalam 

keadaan tidak normal (Scanlon, 2007). 

  Gambar 2.10.(a) menunjukkan suara jantung normal dengan spektrum 

frekuensinya ditunjukkan pada Gambar 2.10.(b).  

 
(a) (b) 

Gambar 2.10 Suara jantung normal: (a) Siklus jantung S1 dan S2; (b) Spektrum 

Frekuensi Suara Jantung Normal (Kubangun, 2012) 
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2.4 Teknik Auskultasi 

Auskultasi merupakan teknik yang digunakan sebagai metode pemeriksaan 

fisik dengan cara mendengarkan suara biologis dari tubuh dengan menggunakan 

bantuan stetoskop dan disebut auskultasi tak langsung. Suara biologis tubuh yang 

dapat didengar seperti suara paru, jantung, dan usus (Setiaji, 2011). Dalam 

pemeriksaan pasien, hendaknya dalam keadaan tidak bising, tidak berbicara, tidak 

bernapas menggunakan mulut, dan tidak hiperventilasi. Ada 12 lokasi auskultasi 

pada dada anterior dan ada 14 lokasi posterior. Beberapa letak lokasi auskultasi 

pada dada anterior dan posterior dapat dilihat pada Gambar 2.11. 

 
(a)                                                          (b) 

Gambar 2.11  Lokasi Auskultasi Paru: (a) Daerah Anterior; (b) Daerah Posterior 

(Simanjuntak, 2010) 

 

Dalam auskultasi, hasil yang ingin diperoleh adalah karakteristik dari 

suara yang diauskultasi, semua bunyi memiliki 4 (empat) karakteristik sebagai 

berikut. 

 Frekuensi, yaitu jumlah siklus gelombang suara yang terhitung per detik 

dengan objek yang bergetar, berkisar dari tinggi ke rendah. 

 Kepekakan, yaitu amplitudo dari gelombang suara, berkisar dari lembut ke 

keras. 
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 Kualitas, yaitu suatu karakteristik yang membedakan bunyi dari frekuensi 

dan kepekakan yang serupa, digambarkan dengan istilah tiupan, desiran, 

dan berdeguk. 

 Durasi, yaitu lamanya waktu bunyi berakhir sebagai bunyi yang terus-

menerus, berkisar antara pendek hingga panjang.  

 

2.5 Perangkat Keras (Hardware) 

2.5.1 Stetoskop Akustik 

Stetoskop digunakan untuk mengirimkan suara dari permukaan tubuh ke 

telinga manusia. Hasilnya tergantung pada penempatan stetoskop ke lokasi yang 

diinginkan pada tubuh. Stetoskop akustik yang paling umum digunakan, dan 

beroperasi dengan menyalurkan suara dari bagian dada, melalui tabung kosong 

berisi udara ke telinga pendengar (Simanjuntak, 2010).  

  Bentuk perangkat stetoskop dapat dilihat pada Gambar 2.12. 

 

 
Gambar 2.12 Stetoskop Akustik (Cameron, 2006) 

 

Stetoskop terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: 

1. Bel stetoskop, yang digunakan untuk suara berfrekuensi rendah pada 

tekanan rendah, seperti pada bunyi jantung dan vaskuler. Bila 

Ear Piece 

Chest Piece 

Diaphragm 

Bell 
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ditekankan lebih kuat, maka nada frekuensi tinggi terdengar lebih 

keras. 

2. Diafragma, digunakan untuk bunyi berfrekuensi tinggi seperti bunyi 

usus dan paru (Cameron, 2006). 

 

Prinsip kerja stetoskop adalah dengan menyesuaikan atau menyamakan 

impedansi antara kulit dan udara. Bagian sungkup terbuka (Open Bell) berfungsi 

untuk menghimpun suara dari daerah yang berkontak. Kulit pasien yang 

bersentuhan dengan sungkup terbuka berfungsi seperti diafragma. Kulit pasien 

memiliki frekuensi resonan alami yang efektif untuk menghantarkan bunyi 

jantung. Frekuensi resonan ditentukan oleh diameter sungkup dan tekanan 

sungkup pada kulit. Semakin kencang kulit tertarik, semakin tinggi frekuensi 

resonan. Semakin besar diameter sungkup, semakin rendah frekuensi resonan kulit 

(Cameron, 2006). 

 

2.5.2 Mic Condensor 

Mic Condensor merupakan sebuah sensor gelombang mekanik yang 

digunakan untuk mendeteksi sinyal gelombang suara untuk dapat dikonversi 

menjadi sinyal listrik berupa tegangan atau arus yang proporsional terhadap sinyal 

suara. Semua kondensor merupakan rangkaian listrik aktif, yaitu memerlukan 

preamp dan suplai energi misalnya baterai untuk dapat bekerja. Mic Condensor 

memiliki sensitivitas yang tinggi dan memiliki respon yang smooth pada rentang 

frekuensi yang besar (Shure, 2015).  
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Prinsip kerjanya adalah kapasitor memiliki dua lempengan dengan 

terdapat tegangan di antara dua lempengan. Salah satu lempengan dibuat sangat 

tipis dan berfungsi sebagai diafragma (rongga). Ketika gelombang suara mengenai 

diafragma, maka diafragma akan bergetar dan mengubah jarak pada kedua 

lempengan sehingga nilai kapasitansinya berubah. Ketika kedua lempengan saling 

berjauhan, nilai kapasitansi turun dan terjadi pengosongan arus (Carr, 2001).  

Blok mic condensor dapat dilihat pada Gambar 2.13. 

 
Gambar 2.13 Blok Mic Condensor (Shure, 2015) 

 

2.5.3 Rangkaian Penguat (Amplifier) 

Sinyal biomedis memiliki nilai amplitudo dalam orde mikrovolt sampai 

milivolt, sehingga memerlukan amplifikasi agar dapat dibaca oleh sebuah 

instrumen. Penguat yang digunakan untuk memproses biopotensial tubuh disebut 

bioelectric amplifier (Carr, 2001). Amplifier dapat mengubah suatu sinyal dari 

suatu level tertentu ke suatu sinyal dengan level yang berbeda, dimana sinyal 

tersebut dapat berupa sinyal tegangan atau sinyal arus (Rizzoni, 2005). 

2.5.3.1 Rangkaian Penguat Operasional (Op-Amp) 

Op-Amp merupakan komponen Integrated Circuit (komponen terpadu) 

yang disebut IC (Carr, 2001). Op-amp memiliki fungsi yang dapat digunakan 
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untuk berbagai macam kebutuhan seperti sebagai rangkaian filter, rangkaian 

summing, atau integrator.  

Prinsip kerja op-amp adalah menguatkan selisih tegangan antara input 

inverting dan input non-inverting (differential mode). Untuk mentransmisikan 

sinyal biomedis, penguat yang paling banyak digunakan adalah penguat 

diferensial. Penguat diferensial terdiri dari penguat non-inverting dan inverting. 

Penguat ini efektif digunakan untuk menguatkan sinyal differential mode yang 

dibutuhkan sekaligus menghilangkan noise yang berada di dalamnya (Carr, 2001). 

Penguat diferensial dapat dilihat pada Gambar 2.14. 

 
Gambar 2.14 Penguat Diferensial (Rizzoni, 2005) 

 

Rumus yang digunakan untuk memperoleh penguatan (gain) dari 

rangkaian penguat diferensial dapat menggunakan persamaan 2.1. 

     
  

  
        (2.1) 

Op-amp dalam bentuk IC secara umum terdiri dari dari 8 (delapan) kaki 

dengan keterangan sebagai berikut: 

1. Offset Null, berfungsi untuk meminimalkan tegangan offset output dari 

suatu rangkaian, 

2. Input inverting (-), berfungsi untuk menghasilkan output sinyal yang 

berbeda dengan tanda input, 
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3. Input Non-inverting (+),berfungsi untuk menghasilkan output sinyal 

yang sama dengan tanda input, 

4. –Vcc atau ground, berfungsi sebagai suplai energi DC, 

5. Offset Null, berfungsi untuk meminimalkan tegangan offset output dari 

suatu rangkaian, 

6. Output, merupakan keluaran sinyal, 

7. +Vcc, berfungsi sebagai suplai energi DC, 

8. NC (No Connection), pin ini tidak dihubungkan. 

Gambar 2.15 menunjukkan model Op-Amp dalam bentuk IC. 

 
Gambar 2.15 IC Op-Amp (Rizzoni, 2005) 

 

2.5.4 Rangkaian Filter Analog 

Filter adalah adalah sebuah rangkaian yang didesain agar dapat 

melewatkan suatu sinyal frekuensi tertentu yang diinginkan dan menahan atau 

membuang frekuensi lainnya. Filter analog dapat dibangun menggunakan 

komponen resistor, kapasitor, dan juga induktor, sedangkan filter digital 

merupakan suatu program (algoritma) yang dibuat sedemikian sehingga 

karakteristiknya menyerupai filter analog yang bersesuaian (Gunawan, 2012).  
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Filter yang dibahas kali ini adalah tentang rangkaian filter analog. Jenis-

jenis filter berdasarkan perilakunya dapat dibagi menjadi 4 (empat) yaitu low-pass 

filter, high-pass filter, band-pass filter, dan band-stop filter (Proakis, 2007). 

Keempat filter ini memiliki respon frekuensi yang berbeda-beda. Respon 

frekuensi dari setiap jenis filter dasar ditunjukkan pada Gambar 2.16. 

 
Gambar 2.16 Respon frekuensi filter dasar: (a) Filter low-pass; (b) Filter High-

pass; (c) Filter Band-pass; (d) Filter Band-stop (Proakis, 2007) 

 

Filter yang digunakan dalam penelitian ini adalah notch filter, highpass 

filter, dan lowpass filter. 

 

2.5.4.1 Rangkaian Notch Filter 

Notch Filter merupakan filter dimana dapat memotong frekuensi sesuai 

dengan kebutuhan kita. Filter ini digunakan untuk menghilangkan frekuensi jala-

jala listrik yang dihasilkan oleh jaringan listrik dengan nilai frekuensi 50 Hz yang 

dapat mengganggu sinyal yang akan diolah. 
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Rangkaian notch filter dapat ditunjukkan pada Gambar 2.17. 

 
Gambar 2.17 Rangkaian notch filter (Carr, 2001) 

 

Untuk menentukan frekuensi cut-off dengan menggunakan persamaan 2.2. 

   
 

    
 (2.2) 

 

Respon frekuensi yang dihasilkan dari rangkaian notch filter dapat dilihat 

pada Gambar 2.18. 

 
Gambar 2.18 Respon frekuensi notch filter (Proakis, 2007) 

 

2.5.4.2 Rangkaian Low Pass Filter 

Sinyal suara paru-paru berada pada rentang frekuensi sebesar 20-1000 Hz, 

sedangkan sinyal suara jantung berada pada frekuensi 20-400 Hz. Sinyal suara 

paru dan jantung ini terjadi overlap pada frekuensi yang rendah. Atas alasan 

inilah, diperlukan Low Pass Filter yang berfungsi untuk meneruskan sinyal yang 
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frekuensinya berada di bawah frekuensi tertentu dan di atas frekuensi tersebut 

sinyal akan diredam dengan frekuensi cut-off 1000 Hz.  

Rangkaian lowpass filter dapat dilihat pada Gambar 2.19. 

 
Gambar 2.19 Rangkaian lowpass filter (Carr, 2001) 

 

Besar frekuensi cut-off dapat ditentukan dengan persamaan 2.3. 

   
 

    
  (2.3) 

Respon frekuensi yang dihasilkan dari rangkaian lowpass filter 

ditunjukkan pada Gambar 2.20. 

 
Gambar 2.20 Respon frekuensi rangkaian lowpass filter (Carr, 2001) 

 

2.5.4.3 Rangkaian High Pass Filter 

Selain itu juga digunakan High Pass Filter yang berfungsi untuk 

meneruskan sinyal di atas frekuensi cut-off sedangkan yang berada di bawah 

frekuensi cut-off diredam dengan frekuensi cut-off 20 Hz.  
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Rangkaian highpass filter ditunjukkan pada Gambar 2.21. 

 
Gambar 2.21 Rangkaian Highpass Filter (Carr, 2001) 

 

Untuk menghitung frekuensi cut-off dengan menggunakan persamaan 2.4. 

   
 

    
  (2.4) 

Hasil respon frekuensi HPF ditunjukkan pada Gambar 2.22. 

 
Gambar 2.22 Respon frekuensi rangkaian highpass filter (Carr, 2001) 

 

2.6 Arduino UNO 

Arduino UNO dituliskan sebagai sebuah platform komputasi fisik yang 

open source pada board input-output sederhana, yaitu sebuah sistem fisik yang 

interaktif dengan penggunaan software dan hardware yang dapat mendeteksi dan 

merespon situasi maupun kondisi yang ada di dunia nyata (Artanto, 2012).  

Arduino UNO adalah sebuah microcontroller board yang memanfaatkan 

kemampuan mikrokontroler Atmel ATMega328. Perangkat ini memiliki 14 pin 

digital input/ output (dimana 6 dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input 
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analog, 16 MHz isolator kristal, koneksi USB, jack listrik, header ICSP, dan 

tombol reset. Perangkat Arduino ditampilkan pada Gambar 2.23. 

 
Gambar 2.23 Arduino UNO (Arduino, 2015) 

 

 Spesifikasi Arduino UNO dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Spesifikasi Arduino UNO 

Mikrokontroler Atmega328 

Tegangan Operasi 5V 

Tegangan Masukan (rekomendasi) 7-12 V 

Tegangan Masukan (batas) 6-20 V 

Pin Digital I/O 14 (6 digunakan untuk PWM output) 

Analog Input Pin 6 

Arus DC t per I/ O Pin 40 Ma 

Arus DC untuk 3.3 V Pin 50 mA 

Flash Memory 32 Kb (Atmega328) dimana 0.5 Kb 

digunakan bootloader 

EEPROM 1 Kb (Atmega328) 

Kecepatan Clock 16 MHz 

  

Arduino UNO dapat digunakan hanya dengan menghubungkan arduino 

UNO ke komputer dengan kabel USB atau dengan adaptor AC-DC atau baterai. 

Dengan sistem ADC (Analog Digital Converter) yang dapat bekerja dengan 

masukan tegangan antara 0-5 Volt DC dan arus 40 mA (Arduino, 2015). 
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Bagian lainnya adalah Arduino IDE (Integrated Development Enviroment) 

yang merupakan software untuk memprogram arduino yang terletak pada PC 

Melalui software ini, dapat menghubungkan hardware ke PC atau sebaliknya. 

Arduino IDE ditampilkan pada Gambar 2.24. 

 
Gambar 2.24 Tampilan Arduino IDE (Arduino, 2015) 

 

2.7 Arduino SD card Shield 

 Arduino shield adalah modul papan sirkuit yang terhubung dengan 

Arduino untuk memberikan tambahan fungsionalitasnya (Sparkfun, 2015). Shield 

seringkali disertakan dengan sketsa contoh, atau sebuah library. Sehingga semua 

penggunaan yang dibutuhkan dapat meng-upload beberapa contoh kode ke 

Arduino. 

 SD card Shield memperlengkap Arduino dengan kemampuan 

penyimpanan yang cukup besar. Sehingga pengguna dapat menggunakannya 

untuk data-logging atau project yang berhubungan (Oxer, 2013). Komunikasi 

dengan menggunakan SD card diperoleh melalui SPI (Serial Peripheral 

Interface), yaitu antarmuka yang digunakan untuk mengirim data antara 
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mikrokontroler dengan perangkat kecil seperti shift register, sensor, dan microSD. 

SD card Shield menggunakan SD library yang memperbolehkan untuk reading 

dan writing ke SD card. Ini dibangun oleh sdfatlib oleh William Greiman. Library 

yang mendukung adalah sistem file FAT16 dan FAT32 pada SD card standar 

(Arduino, 2015).  

 SD card merupakan kartu memori non-volatile yang dikembangkan oleh SD 

card Association yang digunakan dalam perangkat portable. SD card memiliki 

beragam kapasitas (Hartono, 2013). Perangkat Arduino SD card shield beserta SD 

card ditunjukkan pada Gambar 2.25. 

 
(a)                                                        (b) 

Gambar 2.25 (a) Perangkat SD card shield; (b) SD card (Sparkfun, 2015) 

 

2.8 Perangkat Lunak MATLAB R2013a 

MATLAB  merupakan  bahasa  pemrograman  yang  hadir  dengan  

fungsi  dan  karakteristik  yang berbeda dengan bahasa pemrograman  lain yang 

sudah ada lebih dahulu seperti Delphi, Basic maupun C++. MATLAB 

merupakan bahasa pemrograman level tinggi dengan fitur-fitur interaktif yang 
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dikhususkan untuk kebutuhan komputasi numerik, visualisasi dan pemrograman 

seperti komputasi matematik, analisis data, pengembangan algoritma, simulasi 

dan pemodelan,  ser ta  grafik perhitungan (Mathworks, 2013). MATLAB 

R2013a ditunjukkan pada Gambar 2.26. 

 
Gambar 2.26 Software MATLAB R2013a (Mathworks, 2013) 

 

Dalam bidang instrumentasi, MATLAB digunakan untuk menyelesaikan 

berbagai macam persoalan, seperti simulasi sistem kontrol, pengolahan sinyal 

digital, pengolahan citra  (image  processing),  wavelet,  fuzzy  logic,  neural  

network, dan lain sebagainya (Wardana, 2015). 

 

2.9 Pengolahan Sinyal Digital 

2.9.1 Fast Fourier Transform (FFT) 

Transformasi fourier merupakan suatu model transformasi yang mengubah 

sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Untuk mengetahui spektrum 

frekuensi dalam sebuah sinyal salah satunya adalah menggunakan transformasi 

fourier. Transformasi fourier dapat menganalisis ke dalam domain frekuensi. 

Untuk data diskrit, transformasi fourier disebut Discrete Fourier 

Transform (DFT), namun DFT memakan waktu proses komputasi jika jumlah 

data besar. Sehingga untuk membantu proses perhitungan, digunakan algoritma 
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cepat dalam menghitung transformasi fourier, dengan algoritma Fast Fourier 

Transform (FFT) (Gunawan, 2012). FFT merupakan salah satu algoritma DFT 

yang memiliki beban komputasi yang besar. Dengan FFT beban komputasi dapat 

dikurangi.  

Algoritma DFT dinyatakan pada persamaan 2.5. 

             
      

    

    untuk k=0, 1, …, N-1     (2.5) 

 

2.9.2 Transformasi Wavelet 

2.9.2.1 Teori Dasar Wavelet 

Teori Kata wavelet diberikan oleh Jean Morlet dan Alex Grossman di awal 

tahun 1980-an, dan berasal dari bahasa Prancis, ondellete yang berarti gelombang 

kecil, kemudian digabung dengan kata aslinya sehingga terbentuk kata baru 

wavelet (Misiti, 2013).  

Jika dibandingkan antara wavelet dengan gelombang sinus sebagai basis 

dari analisis fourier, gelombang sinusoida tidak memiliki durasi yang terbatas. 

Gelombang sinusoida itu smooth dan dapat diprediksi, jika wavelet cenderung 

irregular dan asimetris (Misiti, 2013). Perbandingan antara gelombang sinusoidal 

dan gelombang wavelet ditunjukkan pada Gambar 2.27. 

 
Gambar 2.27 Perbandingan gelombang sinusoidal dan wavelet (Kumar, 2009) 
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Wavelet terokalisasi dalam domain waktu dan domain frekuensi, sehingga 

pemrosesan sinyal wavelet ini cocok digunakan untuk sinyal non-stasioner dimana 

spektral atau sinyalnya selalu berubah-ubah terhadap waktu. Salah satu alasan 

mengapa transformasi wavelet begitu penting dalam berbagai bidang adalah 

karena sifat-sifat berikut: 

a. Waktu kompleksitasnya bersifat linear.  

b. Secara praktis, koefisien-koefisien wavelet bernilai kecil atau nol. 

Kondisi ini sangat memberikan keuntungan terutama dalam bidang 

kompresi atau pemampatan data. 

c. Wavelet dapat beradaptasi pada berbagai jenis fungsi, seperti fungsi 

yang tidak kontinyu, dan fungsi yang didefinisikan pada domain yang 

dibatasi. 

d. Resolusi waktu-frekuensi wavelet adalah adaptif, pemrosesan sinyal 

memungkinkan untuk melakukan analisis multiresolusi pada sinyal 

non-stasioner (Misiti, 2013). 

Wavelet merupakan fungsi matematika dengan variabel real t yang diberi 

notasi      dan disebut fungsi basis wavelet. Fungsi ini dihasilkan oleh parameter 

dilatasi dan translasi yang dinyatakan dalam persamaan 2.6. 

        
 

  
  

   

 
           (2.6) 

dimana a,m merupakan parameter dilatasi, b adalah parameter translasi (Verma, 

2012). 

 Transformasi wavelet menggunakan dua komponen penting dalam 

melakukan transformasi yaitu fungsi skala (scaling function) dan fungsi wavelet 
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(wavelet function). Kedua fungsi ini yang digunakan pada saat transformasi 

wavelet dan invers transformasi wavelet dan dapat disebut sebagai mother wavelet 

(Misiti, 2013). 

 Wavelet function, disebut juga Highpass Filter yang dinotasikan dengan 

     dimana meloloskan sinyal yang memiliki frekuensi yang tinggi. 

 Scaling function, disebut juga Lowpass Filter yang dinotasikan dengan 

    , dimana meloloskan sinyal yang memiliki frekuensi yang rendah. 

Mother wavelet merupakan fungsi dasar yang digunakan dalam semua 

fungsi wavelet. Maka mother wavelet juga akan menentukan karakteristik dari 

transformasi wavelet yang dihasilkan. Beberapa jenis mother wavelet adalah 

Daubechies, Coiflets, Symlets, Discrete Meyer, dan Biorthogonal (Kubangun, 

2012). 

Salah satu mother wavelet adalah Daubechies. Penamaan mother wavelet 

Daubechies ditulis dbN, dimana N merupakan orde, dan db adalah nama 

panggilan dari wavelet tersebut. Karakteristik umum dari filter wavelet daubechies 

ditunjukkan pada Tabel 2.2 (Misiti, 2013). 

Tabel 2.2 Karakteristik wavelet daubechies 

Keluarga wavelet : Daubechies 

Nama singkat : db 

Orde N : N bilangan bulat positif 

DWT : Memungkinkan 

CWT : Memungkinkan 

Lebar pendukung : 2N-1 

Panjang Filter : 2N 

Jumlah vanishing moment pada psi : N 
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Transformasi wavelet memiliki perbedaan yang jelas jika dibandingkan 

dengan transformasi-transformasi time-frequency lainnya,, di dalam transformasi 

wavelet, fungsi window dapat berubah dalam menganalisis frekuensi (Kubangun, 

2012). 

Transformasi wavelet dibagi menjadi dua yaitu transformasi wavelet 

kontinyu dan transformasi wavelet diskrit. Semua fungsi yang digunakan dalam 

transformasi CWT dan DWT diturunkan dari mother wavelet.  

 

2.9.2.2 Discrete Wavelet Transform (DWT) 

Secara umum, DWT merupakan proses dekomposisi sinyal pada frekuensi 

subband sinyal tersebut. Komponen subband wavelet transform dihasilkan dengan 

cara penurunan level dekomposisi. Implementasi DWT dapat dilakukan dengan 

cara melakukan proses downsampling sinyal input pada setiap level dekomposisi 

dan melewatkan sinyal tersebut pada LPF (Low Pass Filter) dan HPF (High Pass 

Filter) (Kubangun, 2012).  

DWT dari sebuah sinyal      ditunjukkan pada persamaan 2.7. 

           
 

  
 
 

            (2.7)  

dimana,      merupakan fungsi wavelet. 

 

2.9.2.3 Wavelet Based Denoising 

 Metode denoising wavelet berkaitan dengan koefisien wavelet 

menggunakan nilai threshold yang sesuai. Koefisien wavelet pada level skala yang 

berbeda diperoleh dengan DWT dari sinyal yang bernoise. Pada dasarnya, 
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koefisien-koefisien wavelet yang memiliki nilai amplitudo yang lebih kecil dari 

nilai threshold, dianggap sebagai noise sehingga dianggap nol atau diredam. 

Sedangkan, yang beramplitudo lebih tinggi dari nilai threshold, akan 

dipertahankan.  

 Secara umum, metode wavelet denoising terdiri dari beberapa tahapan, 

yaitu dekomposisi sinyal, thresholding koefisien frekuensi tinggi, dan 

rekonstruksi (Shinde, 2014) yang ditunjukkan pada skema Gambar 2.28. 

 
Gambar 2.28 Skema proses denoising keseluruhan (Verma, 2012) 

 

Berikut adalah penjelasan masing-masing tahapan wavelet denoising. 

a. Dekomposisi Sinyal 

Sinyal input x[n] melalui dua buah filter yang menghasilkan sinyal 

yaitu lowpass filter dan highpass filter. LPF menghasilkan bentuk gelombang 

yang disebut dengan aproksimasi (approximation coefficient) a[n] yang 

merupakan skala tinggi tetapi komponen sinyal frekuensi rendah, dan HPF 

menghasilkan gelombang acak yang disebut detail (detail coefficient) d[n] yang 

merupakan skala rendah dengan komponen sinyal frekuensi tinggi (Sapuan, 

2012). Selanjutnya keluaran dari lowpass filter digunakan sebagai masukan untuk 

level kedua hingga level yang ditentukan. Persamaan koefisien yang diperoleh 

dari proses dekomposisi pada persamaan 2.8 dan persamaan 2.9. 

                     
    (2.8) 
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            (2.9) 

Proses dekomposisi sinyal pada setiap level dapat dilihat dalam blok 

diagram pada Gambar 2.29. 

 

Gambar 2.29 Diagram blok dekomposisi sinyal tiap level (Nguyen, 2012) 

 

b. Thresholding Koefisien Wavelet berfrekuensi tinggi 

Sebuah jenis dari teknik estimasi sinyal yang disebut wavelet thresholding 

memiliki kemampuan denoising sinyal. Operasi Wavelet shrinkage dikategorikan 

menjadi 2 metode yaitu hard dan soft thresholding. Pada hard thresholding, 

koefisien yang lebih kecil dari threshold dihilangkan dan yang lain tetap 

dipertahankan. Sedangkan soft thresholding membuat sebuah distribusi yang 

kontinyu pada koefisien yang berpusat pada nol dengan skalanya. 

Metode soft thresholding dituliskan pada persamaan 2.10 

            
                     
                          

    (2.10) 

 

Dimana x merupakan koefisien wavelet sinyal noise dan xo mewakili nilai 

thresholding. Nilai absolut adalah terendah daripada threshold  yang diset nol dan 

koefisien bukan nol sisanya adalah menuju nol.  
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 Aturan Perhitungan Threshold 

Donoho awalnya mengusulkan denoising sinyal berdasarkan fixed 

thresholding. Ada 4 jenis aturan thresholding yang paling sering digunakan oleh 

peneliti yang berbeda pada aplikasi denoising, yaitu Global thresholding, 

Minimax thresholding, Rigrsure thresholding, Heursure thresholding (Sawant, 

2014). 

Global thresholding dapat dipertimbangkan sebagau jenis dari fixed 

threshold atau metode global thresholding dengan persamaan 2.11. 

             (2.11) 

 Minimax thresholding adalah menghasilkan performa minimax untuk 

Mean Square Error (MSE) terhadap prosedur yang ideal. Threshold Minimax juga 

sebagai fixed thresholding. Metode ini ditujukan untuk memperoleh minimum 

error antara sinyal asli dan koefisien wavelet dari sinyal bernoise dan bergantung 

pada pemilihan nilai threshold (Shinde, 2014). 

Rigrsure Thresholding bergantung pada Stein’s unbiased estimate of risk. 

Pada aturan ini, risk estimation untuk nilai threshold khusus dapat diselesaikan. 

Ini merupakan metode adaptive thresholding yang mana diusulkan oleh Donoho 

dan Jonstonde berdasarkan prinsip estimasi kemungkinan Stein’s unbiased 

(Sawant, 2014). Untuk sebuah thresold t yang diberikan, diperoleh estimasi 

kemungkinan yang pertama, kemudian meminimalkan ketidakmungkinan, 

sehingga threshold diperoleh. Ini merupakan estimator threshold software.  

 Heursure tresholding, ketika SURE dan global thresholding digabungkan 

bersama-sama, aturan baru dibentuk sebagai aturan Heursure threshold. Metode 
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estimasi SURE menjadi tidak optimal ketika signal to noise ratio (SNR) dari 

sinyal sangat sedikit, maka ia akan menampilkan lebih banyak noise. Pada situasi 

ini, bentuk tetap threshold dipilih dengan metode global thresholding.  

Koefisien dekomposisi wavelet berfrekuensi tinggi memberikan informasi 

detail, dan koefisien berfrekuensi rendah memberikan informasi aproksimasi. 

Untuk setiap koefisien detail pada level 1 hingga N, diatur threshold dengan 

mengaplikasikan soft thresholding.  

c. Rekonstruksi Sinyal (IDWT) 

Langkah terakhir adalah untuk menghitung rekonstruksi wavelet melalui 

penjumlahan koefisien aproksimasi dari tingkat terakhir dan koefisien detail dari 

level satu hingga terakhir (Sapuan, 2012). Proses rekonstruksi merupakan 

keterbalikan atau invers dari proses dekomposisi sinyal atau rekonstruksi pada 

sinyal koefisien DWT setelah dithreshold yang ditunjukkan pada persamaan 2.12. 

              
    

    
   
    

 

  
 
 

          (2.12)  

 Proses rekonstruksi ditunjukkan pada Gambar 2.30. 

 

Gambar 2.30 Blok diagram rekonstruksi sinyal (Nguyen, 2012) 
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