
 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Jantung merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting dalam tubuh 

manusia. Dimana peranan jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh.  

Jantung juga rentan terkena penyakit, dimana penyakit jantung ini didahului dengan 

kelainan pada laju detak jantung. 

Penyakit jantung adalah penyebab utama kematian pria dan wanita diberbagi 

negara di dunia. Menurut WHO Setiap tahun diperkirakan 17.3 juta orang meninggal 

akibat serangan jantung (WHO CVD fact sheet, 2015). Karena itu perlunya deteksi 

dini kelainan jantung dan konseling dalam menggunakan obat-obatan yang sesuai 

untuk mengurangi angka kematian terhadap penyakit jantung. Deteksi awal 

terhadap penyakit jantung dapat membantu seseorang terhindar dari serangan 

jantung. Deteksi awal ini memiliki banyak metode yang digunakan untuk 

mendeteksi kelainan pada jantung. Salah satu metode untuk mengenali penyakit 

jantung dengan melakukan metode pengukuran laju detak jantung (Syed, 2010). 

Laju detak jantung adalah jumlah detak jantung per satuan waktu, biasanya 

dinyatakan dalam detak per satuan menit (bpm). 

Teknologi serat optik telah banyak diaplikasikan dalam bidang kesehatan 

(A.Fatimah, 2014), komputer (Yunianto, 2012), bidang industri (Eka. S, 2017) 

dan bidang lainnya. Dibandingkan metode lainnya serat optik memiliki 

keunggulan antara lain memiliki akurasi tinggi dalam pengukuran, relative kebal 

terhadap induksi listrik maupun magnetik, lebih kecil dan lebih ringan (Yhuwana, 

2015). 

Salah satu bentuk dari sensor serat optik adalah mach zehnder 

interferometer (MZI) yang mana sudah banyak digunakan untuk aplikasi sensor 

(Z. tian et all. 2008). Sensor MZI sebelum ini digunakan untuk pengukuran 

perubahan indeks bias (T. Zhu et all, 2011), suhu (H. Liu et all, 2009) dengan 
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keunggulan berupa sensitivitas yang tinggi, kemudahan pembuatan, dan mudah 

diintegrasikan dengan komponen lain (R. Martinek et all, 2017). Sensor serat 

optik Mach zehnder interferometer berbentuk struktur dumbell memiliki dua 

tonjolan yang berfungsi sebagai pemecah berkas dan penggabung berkas cahaya 

(A. Lokman, 2014). Yanping Xu et all (2013), melaporkan tentang sensor getaran 

menggunakan serat optik berbasis MZI dengan frekuensi dari 29 Hz hingga 60 

Hz. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa sensor serat optik MZI dapat 

digunakan sebagai sensor getaran dan akan di implementasikan pada penelitian 

ini.  

Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang kesehatan, pendeteksian 

detak jantung secara manual sudah dapat dilakukan menggunakan alat otomatis. 

Alat untuk mengukur detak jantung yang sudah ada saat ini masih belum terbebas 

dari gangguan elektromagnetik. Sedangkan monitoring detak jantung pada 

ruangan MRI dan X-ray sangat sulit karena terdapat masalah tegangan polarisasi 

elektroda pada electrocardiogram (ECG) dan perubahan impedansi pada 

permukaan kulit/elektroda. Berbagai macam metode untuk melakukan 

pengukuran getaran detak jantung yang banyak dikembangkan salah satunya 

dengan menggunakan metode optik, dimana metode ini menggunakan serat optik 

sebagai sensor (Lindberg dkk (1992), Zhihao Chen dkk (2014). Yhuwana dkk 

(2015) melakukan pengukuran detak jantung menggunakan sensor pergeseran 

berbasis modulasi intesitas pantulan dengan menggunakan serat optik bundle. 

Dari hasil penelitian tersebut didapatkan nilai sensitivitas sensor 0.0022 mV/µm 

untuk area front slope, dan -0.0004 Mv/µm untuk area back slope. Hasil penelitian 

ini sensor mampu mendeteksi sinyal laj detak jantung pada frekuensi 50-300 bpm 

dengan baik menggunakan sinyal ECG. 

Dalam penelitian ini, dikembangkan sensor untuk mendeteksi sinyal getaran 

model detak jantung dari sebuah speaker menggunakan serat optik singlemode 

berbentuk dumbbell dengan metode interferometer Mach Zehnder. Desain 

penelitian seperti Yhuwana (2015) dengan modifikasi set-up alat. Keunggulan 

pada penelitian ini menggunakan sensor serat optik singlemode berbentuk 
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dumbbell dalam hal sensitivitas sensor dibandingkan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Yhuwana (2015) menggunakan fiber bundel. Pada serat optik 

singlemode berbentuk dumbbell memiliki kinerja yang baik dibandingkan sensor 

fiber bundel dikarenakan sensor ini menggunakan metode Interferometer Mach 

Zehnder, yang dimana metode ini mampu mengukur perbedaan terkecil dalam 

indeks biasa inti. Perbedaan ini dapat diukur dalam skala panjang gelombang 

sumber cahaya (Martinek, 2017). 

Metode Inteferometer Mach Zehnder pada penelitian ini dibentuk dari serat 

optik singlemode yang telah dibagi menjadi dua bagian dan bagian claddingnya 

yang telah dikupas, kemudian digabungkan kembali pada splicer sehingga 

membentuk dumbbell. Untuk pola inteferensi dari keluaran dapat diperoleh dari 

perbedaan jalur optik antara cladding dan inti. Hal ini terjadi karena ada tonjolan 

berfungsi sebagai beam splitter, dimana beam splitter memilki fungsi sebagai 

pemecah berkas dan pengambung berkas cahaya.   

Penelitian ini dibuat menggunakan sensor serat optik berbetuk dumbbell 

untuk pengukuran getaran model detak jantung yang dibangkitkan melalui 

speaker sebagai sinyal jantung buatan. Sumber laser menggunakan laser He-Ne 

yang ditansmisikan pada sensor singlemode berbentuk dumbbell, kemudian 

berkas dipantulkan olh vibrator yang digetarkan oleh pembangkit sinyal model 

detak jantung setelah itu diteruskan ke detektor optik, kemudian ditampilkan 

didalam osiloskop digital. Selanjutnya ditentukan nilai kinerja sensor tersebut.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan atas uraian latar belakang masalah, dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut:  

1) Apakah sensor serat optik berbasis interferometer mach zehnder berbentuk 

struktur dumbblle dapat digunakan untuk mendeteksi getaran sinyal model 

jantung? 
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2) Berapa nilai sensitivitas, dan lineritas pada deteksi sinyal getaran model 

jantung menggunakan sensor berbasis interferometer mach zehnder 

berbentuk struktur dumbblle?  

 

1.3 Batasan masalah 

Berdasarkan rumusan masalah dapat dirumuskan batasan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1) Obyek getar berupa speaker yang diberi penguat amplifier. 

2) Serat optik yang digunakan adalah serat optik singlemode corning 28. 

3) Frekuensi model detak jantungng yang digunakan dari 40 bpm- 300 bpm. 

 

1.4 Tujuan  

a. Membuktikan sensor serat interferometer mach zenhder berbentuk 

struktur dumbblle dapat digunakan untuk deteksi getaran sinyal model 

jantung. 

b. Menentukan hasil sensitivitas, dan lineritas pada deteksi getaran detak 

jantung menggunakan sensor serat interferometer mach zehnder. 

 

1.5 Manfaat    

Dari hasil penelitian deteksi getaran detak jantung menggunakan sensor 

mach zehnder interferometer berbentuk struktur dumbbell diharapkan dapat dibuat 

sebagai referensi sensor untuk mendeteksi getaran sinyal model jantung sehingga 

bermanfaat bagi kemajuan bidang kedokteran terutama dalam bidang kesehatan 

jantung. 
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