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RINGKASAN 
 
 
 

Teknik auskultasi merupakan aksi mendengarkan suara-suara tubuh sebagai 
dasar diagnosa. Auskultasi suara jantung dianggap lebih mudah dibandingkan dengan 
auskultasi terhadap suara paru. Hal ini disebabkan kondisi anatomi jantung menghasilkan 
suara-suara yang lebih pasti dengan sumber-sumber suara yang lebih mudah dideteksi. 
Kondisi anatomi paru sebaliknya memunculkan kompleksitas dalam pembentukan, 
identifikasi dan analisis suara. 

Interferensi suara jantung dan paru sangat dimungkinkan terjadi, selain karena 
faktor kedekatan lokasi pada rongga dada juga karena ada aksi saling mempengaruhi 
proses pembentukan suaranya. Periodisasi denyut jantung menghasilkan tekanan pada 
alveoli yang menyebabkan terjadinya aliran udara balik. Udara balik dari alveoli tersebut 
jika bertabrakan dengan udara inhalasi dapat mengakibatkan turbulensi yang 
menghasilkan suara. Sebaliknya, tekanan inhalasi menghasilkan peningkatan aliran darah 
balik menuju sisi kanan ruang jantung. Peningkatan aliran tersebut berpengaruh pada 
intensitas suara murmur jantung dimana murmur sisi kanan menjadi lebih nyaring 
dibandingkan dengan sisi kiri. Tekanan ekshalasi menghasilkan kondisi sebaliknya. 
Interferensi suara jantung dan paru dengan demikian bisa disebut sebagai salah satu 
parameter sinkronisasi kardiorespirasi. Hal ini membuka peluang pada pemanfaatan 
fenomena tersebut sebagai sarana diagnosis penyakit-penyakit kardiorespirasi. 

Penelitian ini bertujuan membuktikan hipotesa tersebut namun masih dilakukan 
dalam kerangka optimasi akurasi diagnosis auskultasi jantung. Dalam hal ini suara 
interferensi diupayakan untuk dapat direkam bersamaan dengan proses auskultasi 
jantung sehingga dapat memberikan informasi tambahan dalam proses penyusunan 
diagnosisnya. Upaya ini dilakukan melalui 2 tahap penelitian dimana tahap pertama 
merupakan proses penyusunan model matematis pembentukan suara jantung, suara 
paru, suara interferensi dan rambatan gelombang tekanan hingga mencapai permukaan 
tubuh. Hasil pemodelan digunakan untuk mendesain alat ukur auskultasi baru berbasis 
mikrokontroler yang langsung dikoneksikan dengan komputer. Tahap kedua merupakan 
proses validasi hasil pemodelan. Validasi pertama dilakukan dengan membandingkan 
hasil pemodelan dengan grafik-grafik hasil rekaman teknik auskultasi standar. Validasi 
kedua dibandingkan dengan grafik hasil analisis sinkronisasi kardiorespirasi dari hasil 
pencatatan ECG dan spirometri. Derajat kesesuaian hasil perbandingan menyatakan 
tingkat akurasi yang diperoleh. 

Keberhasilan dalam mencapai tujuan penelitian merupakan indikasi tercapainya 
proses pengembangan ilmu pengetahuan multi disipliner yang diharapkan dapat 
membuka wawasan, membangun pola pikir integratif dan memperluas jaringan 
kerjasama. Dari aspek aplikatif, model matematis yang dihasilkan dapat digunakan untuk 
mengembangkan analisis dan diagnosis klinis di bidang sinkronisasi kardiorespirasi, 
khususnya untuk upaya-upaya preventif yang bertujuan mengurangi angka mortalitas 
akibat penyakit jantung. Konsepsi ini merupakan bagian dari bidang bio-preventive 
maintenance. Peralatan yang dihasilkan untuk proses validasi dapat dikembangkan untuk 
mendesain alat bantu diagnosis, monitoring dan prognosis kondisi serta interaksi dinamis 
antara jantung dan paru-paru 
 
 
Kata kunci: suara jantung, suara paru, interferensi suara, auskultasi, akurasi diagnosis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Kajian terhadap fisioanatomi jantung dan paru-paru menunjukkan adanya 

hubungan saling ketergantungan antara dua organ tersebut. Secara anatomi, jantung dan 

paru-paru berbagi ruangan di rongga dada dengan lapisan-lapisan sekat yang saling 

berhubungan (Tortora, 2005). Bentuk paru-paru sebelah kiri berbeda dengan bagian 

sebelah kanan yang tampak dari adanya notch (lekukan) untuk mengakomodasi bentuk 

ujung jantung (apex). Secara fisiologis, perubahan tekanan dalam rongga dada akibat 

gerak inhalasi-ekshalasi paru-paru memberikan variasi tekanan pada dinding luar jantung. 

Variasi tekanan dinding tersebut pada akhirnya juga berpengaruh pada kontraksi-

relaksasi ruang-ruang jantung yang berarti mempengaruhi proses pemompaan darah. 

Pada gilirannya, aliran darah yang dihasilkan jantung, termasuk aliran ke paru-paru, juga 

akan terpengaruh. Dari hubungan tersebut dapat dilihat bahwa fungsi jantung dan paru-

paru merupakan satu rangkaian yang saling melengkapi meskipun mekanisme gerak 

masing-masing diatur dan berjalan dalam satu sistem tersendiri. Kegagalan fungsi salah 

satu organ tersebut berpengaruh terhadap fungsi organ lainnya. Kegagalan jantung dalam 

mengalirkan darah hingga ke alveoli menyebabkan dead space (Mrowka, et.al., 2003). 

Kondisi ini disebut kondisi pernafasan sia-sia karena tidak terjadi pertukaran gas dengan 

darah meskipun udara pernafasan mencapai alveoli. Sebaliknya, kegagalan paru-paru 

mengalirkan udara hingga alveoli menyebabkan kondisi shunt, sehingga meskipun 

tersedia aliran darah di alveoli pertukaran gas tetap tidak terjadi.  

Dari sisi pandang patologis juga dapat ditemukan adanya interaksi antara jantung 

dan paru-paru. Terdapat dugaan bahwa kerusakan fungsi paru-paru berpengaruh 

terhadap peningkatan resiko terjadinya penyakit jantung koroner, khususnya jika dikaitkan 

dengan kebiasaan merokok (Latief, 2003). Penelitian tentang efek paparan polusi dalam 

jangka panjang terhadap kesehatan kardiovaskular menyebutkan bahwa wanita di daerah 

polusi udara yang memiliki nilai FEV1 (forced expiratory volume) kurang dari 80%, 

diprediksi meninggal akibat penyakit kardiovaskular dengan rasio resiko RR = 3,79 (95% 

CI: 1,64 – 8,74) untuk masa pantauan 5 tahun (Shcikowski, et.al., 2007). Untuk masa 

pantauan 12 tahun, nilai RR = 1,35 (95% CI: 0,66 – 2,77). Nilai RR tersebut menunjukkan 

probabilitas seorang wanita akan meninggal akibat penyakit kardiovaskular, pada rentang 

CI (confidence interval) yang disebutkan. Dalam hal ini tampak bahwa kesehatan respirasi 

merupakan prediktor bagi mortalitas kardiovaskular. 
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Secara umum, interaksi antara aktivitas jantung dan paru-paru telah mulai 

dipelajari sejak 2 abad yang lalu dan terus dikembangkan. Salah satu tujuannya adalah 

untuk memahami mekanisme interaksi patofisiologis (Mrowka, et.al., 2003). Keselarasan 

antara detak jantung dan laju respirasi (sinkronisasi kardiorespirasi) merupakan fenomena 

nyata meskipun bukan merupakan variabel utama interaksi kardiorespirasi (Toledo, et.al., 

2002). Dari hasil simulasi matematis diketahui bahwa peningkatan volume paru-paru 

akibat peningkatan tekanan alveolar, menyebabkan perubahan tekanan intratorak. 

Perubahan ini berpengaruh pada perfusi paru-paru, aliran vena dan curah jantung 

(Darowski, 2000). Sinkronisasi kardiorespirasi juga dapat dilihat pada subyek yang 

mengalami pernafasan terkendali (paced breathing) yaitu pernafasan yang disesuaikan 

dengan sinyal eksternal (Pomortsev, et.al., 1998). Efek sinkronisasi tampak lebih kuat jika 

dilihat pada subyek sehat yang melakukan pernafasan terkendali dibandingkan jika 

subyek bernafas secara spontan (Prokhorov, et.al., 2003). Interaksi negatif sistem 

kardiorespirasi tampak pada penggunaan respirator untuk subyek penderita hipertensi, 

coronary artery disease (CAD) dan kelainan sistem kardiovaskular lainnya, karena 

memberikan beban tambahan pada jantung (Etemadinejad, 2005). Efek negatif tersebut 

tidak dominan pada subyek sehat. 

Salah satu cara yang umum dilakukan untuk pendiagnosisan terhadap penyakit-

penyakit kardiorespirasi adalah menggunakan teknik auskultasi. Auskultasi didefinisikan 

sebagai aksi mendengarkan suara dari dalam tubuh, utamanya untuk memastikan kondisi 

paru-paru, jantung, pleura, abdomen dan organ tubuh lainnya (Doorland’s, 1981). 

Auskultasi (menggunakan stetoskop) masih dipercaya sebagai salah satu teknik 

pendeteksian kelainan fungsi sistem pernafasan yang bahkan dianggap lebih efektif 

dibandingkan dengan radiografi (Loudon, Murphy, 1984) jika dipandang dari faktor 

ketersediaan dan kemudahan pemakaiannya disamping kesederhanaan dan metode 

penggunaan yang tidak invasif. Pemanfaatan teknik auskultasi pada diagnosis penyakit 

jantung menunjukkan tingkat efektifitas kegunaan yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan pemanfaatan pada sistem pernafasan (Murphy, 1981). Kondisi ini didasari fakta 

bahwa suara-suara yang dihasilkan denyut jantung dan sistem kardiovaskular lebih 

seragam sehingga variabilitasnya rendah. Diagnosis yang dihasilkan menjadi lebih akurat. 

Dengan demikian, pemanfaatan teknik auskultasi pada diagnosis klinis sistem pernafasan 

perlu disertai pemahaman yang tinggi terhadap variabilitas dan arti karakteristik suara 

yang dianalisis.  
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Crackles (rales, gemeretak) adalah satu jenis suara paru yang dijadikan indikator 

untuk mengidentifikasi penyakit-penyakit kardiorespirasi. Waktu terjadinya suara, pitch 

(durasi) dan bentuk gelombang crackles merefleksikan kondisi patofisiologi yang berbeda-

beda (Piirila, Sovijarvi, 1995), seperti pneumonia, bronkiekstasis, asbestosis, sarcoidosis, 

fibrosis alveolitis, sistik fibrosis dan penyakit-penyakit pulmonar karena kegagalan jantung 

(Yasuda et.al., 1997). Meskipun banyak metode pendeteksian otomatis telah didesain 

untuk mengidentifikasi crackles, namun semuanya didasarkan pada kemampuan 

pendengaran alami ahli auskultasi untuk mengenali suara tersebut. Mengacu pada limitasi 

sistem auditori manusia, telah dibuktikan bahwa terjadi kesalahan-kesalahan umum pada 

identifikasi crackles yang dilakukan oleh para ahli auskultasi tersebut (Kiyokawa et.al., 

2001). Para ahli tersebut gagal mengenali crackles pada kondisi: 1) pasien bernafas 

dengan intensitas tinggi, 2)  crackles yang terjadi bertipe kasar dan medium serta 3) 

crackles yang terjadi beramplitudo kecil. Kesalahan hampir tidak terjadi jika pasien 

bernafas secara lambat dan dalam. Dengan demikian masih diperlukan validasi terhadap 

teknik-teknik auskultasi otomatis jika dimaksudkan sebagai referensi klinis. 

Dalam tinjauan fisika mekanik, suara adalah gelombang yang terjadi akibat 

getaran mekanis dalam gas, cairan atau benda padat yang merambat menjauhi sumber 

dengan kecepatan tertentu (Cameron, Skofronick, Grant, 1999). Dua atau lebih 

gelombang suara, baik yang berasal dari satu sumber atau lebih, jika berinteraksi secara 

koheren dapat menghasilkan interferensi (Zurek, 2003). Koherensi gelombang terjadi jika 

gelombang-gelombang tersebut berada dalam rentang panjang gelombang dan selisih 

fase yang sama. Interferensi gelombang juga bisa terjadi jika gelombang-gelombang 

penyusunnya memiliki frekuensi yang hampir sama. Interferensi gelombang merupakan 

penjumlahan (superposisi) dua atau lebih gelombang sehingga membentuk pola 

gelombang baru. Superposisi tersebut dapat bersifat konstruktif (menguatkan / in phase 

interferences) atau destruktif (melemahkan / out phase interference).  

Jika kembali pada kajian fisioanatomi, diketahui bahwa aktivitas jantung dan paru-

paru menimbulkan suara. Posisi jantung dan paru-paru yang berdekatan memungkinkan 

munculnya gelombang interferensi dari suara yang dihasilkan keduanya. Interferensi 

tersebut mungkin terjadi pada rentang frekuensi rendah (100-300 Hz) dimana diketahui 

bahwa suara pernafasan pada frekuensi tersebut tumpang tindih dengan suara jantung 

(Charbonneau et.al., 1982). Jika pada rentang frekuensi tersebut memang terjadi 

interferensi suara maka hal ini dapat dipandang sebagai satu bentuk sinkronisasi 

kardiorespirasi. Dengan demikian interferensi antara gelombang suara jantung dan suara 

paru dapat digunakan sebagai variabel diagnosis patofisiologis sistem kardiorespirasi. 

Dalam hal ini pola suara interferensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan 

akurasi diagnosis teknik auskultasi yang telah ada. 
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Mengacu pada azas kemanfaatan, aplikasi konsepsi interferensi suara 

kardiorespirasi sebagai upaya optimalisasi akurasi diagnosis auskultasi jantung lebih 

layak untuk ditinjau terlebih dahulu jika dibandingkan dengan penerapannya pada 

auskultasi paru. Hal ini mengacu pada fakta bahwa penyakit jantung masih bertahan 

dalam jajaran penyakit pembunuh no. 1 baik di dunia maupun di Indonesia. Tingginya 

angka kematian di Indonesia akibat penyakit jantung koroner (PJK) mencapai 26%. 

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga Nasional (SKRTN), dalam 10 tahun 

terakhir angka tersebut cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 1991, angka 

kematian akibat PJK adalah 16% dan melonjak menjadi 26,4% pada tahun 2001. Saat ini 

angka kematian akibat PJK diperkirakan mencapai 53,5 per 100.000 penduduk (PPNI; 

2006). Di sisi lain diketahui bahwa meskipun auskultasi merupakan metode diagnosis 

fundamental untuk penyakit jantung yang non invasif serta murah (Javed et.al., 2006), 

analisis suara jantung melalui auskultasi sangat tergantung pada keahlian dan 

pengalaman pendengarnya, sehingga hasil diagnosis auskultasi sering diragukan 

akurasinya khususnya jika dilakukan oleh dokter-dokter muda (Criley et.al., 2000). 

Peningkatan akurasi hasil diagnosis tersebut umumnya kemudian dilakukan melalui 

pemeriksaan lanjut menggunakan ECG, MRI dan CT Scan. Sayangnya peralatan-

peralatan tersebut membutuhkan biaya investasi yang sangat mahal sehingga hanya 

tersedia di rumah sakit-rumah sakit besar saja (Stasis et.al., 2004). Hal inilah yang 

menjadi alasan utama pengembangan peralatan pendukung teknik auskultasi berbasis 

komputer yang lebih murah namun mampu meningkatkan akurasi dan reliabilitas 

diagnosis tahap awal (Javed et.al., 2006). Kondisi tersebut juga akan meminimasi proses-

proses konsultasi yang tidak diperlukan pada dokter ahli, yang biasanya juga jauh dari 

jangkauan, mengingat sekitar 87% kasus yang dikonsulkan ternyata bukanlah kasus yang 

mendesak atau berbahaya (Watrous, 2001). 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Mengacu pada uraian dalam latar belakang maka permasalahan umum yang akan 

diselesaikan dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana proses diagnosis auskultasi jantung dapat ditingkatkan akurasinya 

dengan memanfaatkan konsepsi interferensi suara berbasis sinkronisasi 

kardiorespirasi ? 
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Sedangkan permasalahan-permasalahan khususnya adalah: 

a. Apakah terjadi interferensi antara suara jantung dan suara paru pada rentang 

frekuensi rendah tersebut ? 

b. Apakah karakteristik suara interferensi tersebut berhubungan dengan kondisi fisiologis 

jantung ? 

c. Apakah fenomena interferensi suara tersebut dapat mengoptimalkan akurasi 

diagnosis auskultasi jantung ? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

 Terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka tujuan umum 

yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

Meningkatkan akurasi hasil diagnosis auskultasi jantung dengan menggunakan 

konsepsi interferensi suara berbasis sinkronisasi kardiorespirasi. 

 

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah: 

a. Mendapatkan gambaran karakteristik suara interferensi berfrekuensi rendah melalui 

pemodelan matematis. 

b. Mendapatkan hubungan antara karakteristik suara interferensi dengan kondisi spesifik 

fisiologis jantung. 

c. Membuktikan bahwa interferensi suara kardiorespirasi dapat digunakan untuk 

mengoptimalkan akurasi diagnosis auskultasi jantung. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

 Tercapainya tujuan penelitian akan membawa beberapa manfaat yang dapat 

ditinjau dari aspek-aspek berikut: 

a. Aspek Teoritis 

Proses dan hasil penelitian ini merupakan upaya pengembangan ilmu multi disipliner 

yang dapat memperluas wawasan, membangun pola pikir integratif dan memperluas 

kerjasama saling menguntungkan di antara akademisi - praktisi. 

 

b. Aspek Aplikatif 

Model-model matematis yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

sarana pengembangan analisis dan diagnosis klinis di bidang sinkronisasi 

kardiorespirasi, khususnya dalam mengurangi angka mortalitas yang tinggi akibat 

penyakit jantung. Model-model tersebut juga dapat dikembangkan untuk memprediksi 

‘masa hidup’ dan kesehatan jantung sebagai upaya preventif yang merupakan bagian 

dari konsepsi bio-preventive maintenance. 
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c. Aspek Praktis 

Peralatan dan perangkat lunak yang didesain untuk menangkap, mengukur serta 

memvisualisasikan suara interferensi dapat dikembangkan sebagai alat bantu 

diagnosis, monitoring dan prognosis/prediksi kondisi serta interaksi dinamis antara 

jantung dan paru-paru. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. AUSKULTASI SUARA JANTUNG 

 Pemantauan suara jantung masih menjadi standar penting dan terintegrasi dalam 

diagnosis klinis penyakit jantung (Tavel, 1996). Teknik auskultasi tersebut digunakan 

untuk mendapatkan hasil evaluasi yang tepat terhadap penyakit jantung. Teknik ini juga 

merupakan pendekatan yang efektif dari segi biaya untuk menentukan jenis obat yang 

diberikan pada pasien rawat jalan (Weitz, Mangione, 2000). Meskipun demikian, teknik 

auskultasi jantung masih diragukan untuk dapat digunakan secara luas di kalangan 

dokter, karena diagnosis yang tepat terhadap penyakit jantung dengan menggunakan 

teknik auskultasi hanya dapat dilakukan oleh sekitar 62% dari dokter yang telah 

berpengalaman (Favrat et.al., 2004). Kondisi ini mendorong peningkatan intensitas 

pelatihan teknik auskultasi pada dokter muda. Pelatihan dilakukan langsung terhadap 

pasien rawat inap dalam waktu minimal 5 bulan. Dengan cara tersebut keahlian dokter 

muda dalam teknik auskultasi meningkat 66%. Meskipun demikian masih diperlukan 

peralatan bantu yang menjanjikan kemudahan, murah dan kepresisian. Peralatan tersebut 

bisa berbentuk teknologi pendeteksian, pencitraan, penganalisisan (Tavel, 2006) atau 

software pendukung pengambilan keputusan (Pavlopoulos et.al., 2004).  

 

2.1.1. Pembentukan suara jantung. 

Pembentukan suara jantung berkaitan dengan aktivitas kontraksi - relaksasi yang 

diakibatkan oleh eksitasi kelistrikan jantung. Aktivitas periodik tersebut dikenal sebagai 

siklus jantung  (Despopoulos, Silbernagl; 2003). Siklus dimulai saat muncul impuls listrik 

pada sinoatrial node (SA) yang mengakibatkan kontraksi atrium, darah mengalir ke 

ventrikel. Aliran konduksi listrik dari SA melemah saat mencapai atrio-ventricular node 

(AV) untuk memberikan kesempatan atrium mengosongkan ruangan (fase IVc mulai, 

akhir diastole). Impuls listrik yang mencapai AV mengaktifkan bundel His, cabang His 

kanan dan kiri lalu menyebar ke jaringan serat Purkinje. Aktivasi ini mengakibatkan 

kontraksi ventrikel kiri dan kanan sehingga darah terpompa ke paru-paru dan seluruh 

tubuh (fase I dan II, akhir systole ). Fase ini diikuti proses relaksasi dimana impuls listrik 

menghilang, ventrikel mengembang sehingga tekanan menurun, darah mulai mengalir 

dari atrium (fase III dan IVb). Skema siklus jantung dapat dilihat pada Gambar 2-1. 
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Gambar 2-1: Siklus jantung (Despopoulos, Silbernagl; 2003) 

 

 

 

Gambar 2-2: Pembentukan suara pada siklus jantung (Despopoulos, Silbernagl; 2003) 
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Dalam 1 siklus jantung umum dikenal 2 jenis suara yang normal terdengar pada 

saat katup-katup jantung menutup. Suara ini sering dinyatakan sebagai suara lup – dub 

yang sejalan dengan detak jantung (Bates, 2005). Suara pertama terdengar pada saat 

katup mitral dan tricuspid (atrioventricular valves) menutup di awal kontraksi ventrikel. 

Suara ini disebut First Heart Sound (S1) yang terdiri atas suara M1 dan T1. Suara kedua 

terjadi pada saat katup aorta dan pulmonaris tertutup di akhir kontraksi ventrikel. Suara ini 

disebut Second Heart Sound (S2) yang terdiri atas suara A2 dan P2. Karena katup aorta 

menutup lebih dulu maka suara A2 dan P2 terdengar terpisah. Suara S2 yang terpisah ini 

hanya terdengar pada kondisi inhalasi paru-paru.  

Terdapat jenis suara jantung tambahan yang diakibatkan oleh aliran darah melalui 

katup atrioventrikular. Suara tersebut dikenal sebagai suara jantung ketiga dan keempat 

(Lee, Gibson, 1991). Namun jika fase relaksasi isovolumetrik jantung terjadi secara 

asinkroni maka aliran darah pada ventrikel dapat menimbulkan suara juga. Hal ini 

disebabkan karena asinkroni dapat mempercepat aliran darah sehingga terdapat cukup 

energi yang terdisipasi untuk menimbulkan suara. Meskipun suara ketiga dan keempat 

mungkin muncul pada manusia sehat, pada umumnya suara tambahan tersebut dikaitkan 

dengan kondisi patologi. Munculnya suara ketiga dan keempat pada manusia sehat 

merupakan konsekuensi dari bentuk anatomi rongga ventrikel. Suara jantung ketiga (S3) 

normal terdengar pada awal diastol, yaitu pada periode awal pengisian ventrikel secara 

pasif. Suara ini terdengar tepat setelah S2. Suara ini berfrekuensi rendah sehingga sulit 

ditangkap stetoskop kecuali yang berjenis bel. Suara jantung keempat (S4) normal 

terdengar pada akhir diastol, yaitu pada periode pengisian ventrikel secara aktif akibat 

kontraksi atrium. Suara ini terdengar sebelum S1.  

Terdapat beberapa variasi suara jantung yang menggambarkan kondisi normal 

maupun patologis (Bates, 2005). Suara jantung yang disebut sebagai murmur diakibatkan 

oleh turbulensi aliran darah. Turbulensi tersebut dapat terjadi di dalam maupun di luar 

jantung. Dalam hal ini istilah murmur untuk suara jantung hanya diacukan pada suara 

yang diyakini bersumber pada jantung atau di dekat jantung. Meskipun tidak terlalu 

terpercaya murmur sering dikaitkan dengan kondisi patologi khususnya murmur yang 

nyaring. Pada kenyataannya sebagian besar permasalahan patologi jantung dan kelainan 

katup tidak menghasilkan murmur. Beberapa kondisi yang dapat menghasilkan murmur 

pada kondisi normal adalah: 
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a. Aliran balik melalui katup mitral termasuk aliran bervolume rendah. Pada umumnya 

murmur yang terdengar merupakan akibat dari adanya aliran ini. 

b. Stenosis katup aorta. Suara yang dihasilkan disebut murmur ejeksi sistolik.  

c. Aliran balik melalui katup aorta. Suara yang dihasilkan dapat dideteksi menggunakan 

stetoskop namun kadang-kadang dapat didengar langsung. 

d. Stenosis katup mitral. Suara yang dihasilkan berfrekuensi rendah (sekitar 60-130 Hz) 

sehingga hanya dapat didengar menggunakan stetoskop. 

Stenosis adalah kelainan pada katup-katup jantung yang umumnya berbentuk 

pemendekan lubang saluran. Pada beberapa individu kelainan ini merupakan ‘kondisi 

normal’. Suara-suara murmur yang dihasilkan oleh aliran balik maupun stenosis lainnya 

biasanya mengindikasikan adanya bukaan abnormal antara ventrikel kiri dan kanan atau 

karena darah mengalir kembali dari arteri aorta/pulmonar ke dalam ruang jantung 

bertekanan rendah. 

 Clicks adalah jenis suara jantung pendek dengan pitch tinggi. Suara ini terdengar 

jika terjadi stenosis atau prolapse pada katup mitral, stenosis pada saluran aorta dan 

pulmonar. Clicks yang terjadi karena stenosis saluran aorta atau pulmonar biasanya 

terdengar setelah suara S1.  

Rubs adalah suara jantung yang dinyatakan sebagai suara gesekan, gemeretak 

dengan pitch tinggi. Suara ini berkaitan dengan adanya kelainan atau inflamasi lapisan 

perikardium (perikarditis). Meskipun paling jelas terdengar pada kondisi sistol, suara ini 

juga dapat dideteksi pada kondisi diastol. Intensitas suaranya tergantung pada posisi 

tubuh dan pernafasan serta dapat berubah dari waktu ke waktu. 

 Suara jantung juga dipengaruhi oleh aktivitas pernafasan. Tekanan inhalasi dapat 

menyebabkan peningkatan aliran darah dari vena pulmonar menuju ruang sisi kanan 

jantung. Dalam hal ini murmur dari sisi kanan jantung meningkat intensitasnya pada 

proses inhalasi. Sebaliknya, peningkatan aliran darah masuk sisi kanan ruang jantung 

menghambat aliran darah memasuki sisi kiri. Kondisi ini menyebabkan penurunan 

intensitas suara murmur sisi kiri jantung. Proses ekshalasi membalik proses tersebut. 

 

2.1.2. Teknologi pendeteksi suara jantung. 

Secara umum suara jantung masih dideteksi dengan menggunakan stetoskop 

akustik atau ditingkatkan dengan stetoskop elektronik. Stetoskop dipandang sebagai 

peralatan yang efektif dari segi biaya dan keberadaannya tidak dapat digantikan secara 

total oleh peralatan-peralatan hasil teknologi alternatif lainnya. Namun demikian disadari 

bahwa stetoskop memiliki keterbatasan-keterbatasan kinerja. Peralatan ini tidak dapat 

menyimpan dan memutar ulang suara, tidak dapat menghasilkan tampilan visual dan 

tidak bisa diproses secara digital karena berbentuk sinyal akustik (Tavel, 2006). Hal ini 



 18 

menyebabkan teknik auskultasi sulit diajarkan karena stetoskop tidak dapat menghasilkan 

suara yang dapat didengarkan oleh lebih dari satu orang (Mangione et.al., 1993). 

Stetostop elektronik yang lebih baik bahkan menghasilkan noise yang cukup mengganggu 

disamping juga masih sulit dihubungkan dengan komputer untuk memudahkan 

penganalisisan.  

 Kelemahan-kelemahan stetoskop standar mendorong inovasi stetoskop elektronik 

berbasis digital yang mampu meningkatkan kinerjanya (Tavel, 2006). Setidaknya terdapat 

5 jenis stetoskop elektronik digital yang umum digunakan yaitu Cardionics Corp (Webster, 

Tex), Point of Care Corp (Toronto, Canada), 3M Corp Littman (Minneapolis, Minn), Welch 

Allyn Corp Meditron (Skaneateles, NY) dan American Diagnostics Corp (Hauppauge, NY). 

Selain mereduksi dan meminimasi suara noise, stetoskop digital ini (jenis Point of Care) 

dapat disisipkan pada stetostop akustik standar sehingga bisa dihubungkan ke komputer 

atau peralatan penganalisis data berbasis PalmOS atau Windows. Beberapa karakteristik 

unggulan dari stetoskop tersebut dapat ditinjau dari segi: 

a. Kualitas suara yang dihasilkan 

Peralatan baru ini dapat menangkap semua jenis suara jantung termasuk yang 

berfrekuensi rendah. Suara berfrekuensi rendah adalah suara denyut jantung ketiga 

dan keempat yang lembut, suara aliran pada katup mitral dan katup aortik. Stetoskop 

akustik standar tidak dapat menangkap suara ini. 

b. Kemampuan menampilkan visualisasi data 

Tampilan bentuk gelombang standar (fonokardiografik) dapat divisualisasi dan 

direkam secara in time atau diputar ulang pada auskultasi berbasis stetoskop digital. 

Penganalisis dapat melihat tampilan tadi bersamaan dengan proses mendengar. Hal 

ini memudahkan proses pengkategorian dan penganalisisan. Di sisi lain juga mulai 

disediakan data visual suara dalam bentuk spektral yaitu tampilan visual data suara 

dalam bidang 2 sumbu. Sumbu horisontal menampilkan waktu pencatatan, sumbu 

vertikal menampilkan frekuensi suaranya dan warna-warna pada grafik menunjukkan 

intensitas suaranya (Gambar 2-3). Visualisasi dalam bentuk spektral akan 

memudahkan penidentifikasian kelainan pola dan kaitannya dengan kondisi fisiologis. 
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Gambar 2-3:   Contoh karakteristik suara jantung kedua, normal dan abnormal (Tavel, 2006). 
Grafik A menunjukkan karakteristik suara jantung kedua normal, dengan 

komponen aortik (A2) dan pulmonik (P2) dimana frekuensi A2 lebih tinggi dari P2. 
Grafik B menunjukkan karakteristik suara jantung kedua pada penderita atrial 
septal defect. Tampak bahwa komponen A2 dan P2 terpecah, frekuensi P2 lebih 

tinggi dari A2, perubahan pola SM (systolic ejection murmur) dan suara jantung 
pertama (S1). Grafik dibawah masing-masing gambar spektral adalah grafik 
bentuk gelombang standar (fonokardiografik). 

 

c. Kemampuan memutar ulang rekaman suara 

Peralatan digital mampu menampilkan rekaman ulangan dengan kualitas sebagus 

suara aslinya tanpa distorsi. Rekaman ulang juga dapat diperlambat tanpa merusak 

pola grafik sehingga sangat membantu pada proses penganalisisan jantung yang 

berdetak terlalu cepat, membantu mengidentifikasi suara-suara yang terpecah atau 

menginterpretasikan suara-suara murmur secara lebih akurat. 



 20 

d. Ketersediaan database sebagai referensi dan transfer data 

Kemampuan peralatan digital untuk merekam dan menyimpan suara tanpa merusak 

karakteristik aslinya dapat dijadikan koleksi data yang tersedia langsung. Hal ini 

memberikan kemudahan penganalisisan di masa mendatang karena pola-pola suara 

tersebut dapat dibanding secara langsung. Database yang tersedia juga dapat 

disediakan untuk akses jarak jauh baik dalam lingkup antar ruang, antar bangunan 

maupun antar kota dan negara melalui jaringan internet dan satelit. 

 

 

2.2. AUSKULTASI SUARA PARU 

2.2.1. Pembentukan suara pernafasan. 

Suara pernafasan normal didefinisikan sebagai suara gemuruh ringan (slight 

murmur) yang mengikuti masuk dan keluarnya udara pernafasan dari sel paru (Laennec, 

1935). Pada awalnya suara pernafasan diduga terjadi karena 1) gesekan antara udara 

dengan dinding jalan nafas, 2) gerak glottis saat dilewati udara dan 3) gerak udara saat 

mengalami perubahan lebar ruang aliran dari sempit menjadi lebih luas. Dugaan ketiga 

telah dibuktikan secara eksperimental meskipun tidak disanggah bahwa glottis juga 

menghasilkan suara (Bullar, 1884). Selanjutnya diketahui bahwa aliran udara yang 

menyebabkan suara pernafasan adalah yang berbentuk turbulen (Forgacs, 1969). 

Turbulensi ini tetap terbentuk meskipun pada kondisi pernafasan yang tenang. Diketahui 

juga bahwa aliran udara yang memasuki paru kiri mengalami perlambatan akibat aliran 

udara dari arah berlawanan yang terjadi karena dorongan denyut jantung. Aliran udara 

tersebut akan semakin pelan dan menjadi laminar seiring dengan perubahan diameter 

bronki sehingga saat memasuki ujung-ujung bronki sudah tidak terdengar adanya suara. 

Pendapat ini dapat dipatahkan dengan munculnya bukti bahwa pada ruang intrapulmonar 

pun terjadi suara (Kraman, 1980). Suara ini muncul dari aliran udara memasuki rongga 

alveoli dan disebut suara vesikular. Secara klinis intensitas suara paru umumnya 

dihubungkan dengan volume paru dimana peningkatan intensitas suara paru merupakan 

indikasi terjadinya ekspansi paru. 

Visualisasi karakteristik aliran udara pernafasan dapat dilihat pada Gambar 2-4 

(Ching-Long, 2007). Gambar tersebut merupakan hasil pemodelan matematis untuk 

mempelajari karakteristik deposisi dan transport material pada udara pernafasan. 

Karakteristik yang ditinjau meliputi distribusi kecepatan aliran, energi kinetik, energi 

turbulensi dan intensitas turbulensi. Pemodelan dilakukan terhadap 2 lingkup sistem 

pernafasan. Lingkup pertama melibatkan sistem pernafasan mulai dari saluran nafas atas 

hingga percabangan bronkus generasi ke-6 sedangkan lingkup kedua hanya melibatkan 

organ-organ intratorak saja. Hasil analisis dari 2 ruang lingkup tersebut dibandingkan 
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untuk melihat perbedaan karakteristiknya. Karakteristik yang ditunjukkan oleh gambar 

adalah perbandingan distribusi energi kinetik kecepatan rata-rata, energi kinetik turbulensi 

aliran dan intensitas turbulensi yang terjadi di sekitar percabangan pertama saluran 

pernafasan. Dari visualisasi tersebut tampak bahwa aliran turbulen terjadi pada saluran 

nafas atas dan bawah khususnya pada daerah-daerah belokan.  

 

Gambar 2-4:  Visualisasi karakteristik aliran udara pernafasan (Ching-Long, 2007). Case 1 adalah 
pemodelan mengikuti ruang lingkup 1 sedangkan case 2 mengikuti ruang lingkup 2. 
Gambar A, D menunjukkan distribusi energi kinetik kecepatan rata-rata, B dan E 

menunjukkan distribusi energi aliran turbulen; sedangkan C dan F menunjukkan 
intensitas turbulensi aliran. 

 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik suara pernafasan 

trakeal dipengaruhi oleh tinggi badan (Sanchez, Pasterkamp, 1993) dan laju aliran udara 

(Soufflet et.al., 1990). Amplitudo suara pernafasan normal juga dipengaruhi oleh laju 

aliran udara (Gavriely, Cugell, 1996). Hal ini menyebabkan frekuensi suara pernafasan 

dibedakan menjadi beberapa rentang spektrum (Pasterkamp et.al., 1997b), yaitu rentang 

frekuensi rendah (100-300 Hz), menengah (300-600 Hz) dan tinggi (600-1200 Hz). Pada 

rentang frekuensi rendah, terjadi tumpang tindih antara suara jantung dan pergerakan 

otot, sehingga jika diinginkan penganalisisan suara pernafasan saja maka frekuensi 
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rendah ini harus difilter (Charbonneau et.al., 1982). Usia dan jenis kelamin diketahui juga 

berpengaruh terhadap karakteristik suara pernafasan. Telah dibuktikan bahwa perubahan 

karakteristik suara pernafasan akibat perbedaan usia dan jenis kelamin terlalu kecil untuk 

dijadikan acuan dalam analisis klinis sehingga pada teknik auskultasi otomatis kedua 

faktor tersebut dapat diabaikan (Gross et.al., 2000). 

Auskultasi terhadap sistem pernafasan umumnya diarahkan untuk mencoba 

menemukan adanya tanda-tanda sekresi lendir yang berlebihan  atau untuk melihat inflasi 

paru yang menunjukkan jalannya aliran udara pernafasan (Jones et.al., 1999). Analisis 

suara pernafasan umumnya difokuskan pada amplitudo, frekuensi dan spektrumnya. 

Suara pernafasan divisualisasikan sebagai grafik tampilan pada osiloskop dan analisisnya 

didasarkan pada bentuk grafik tersebut. Klasifikasi bentuk gelombang suara pernafasan 

yang menjadi acuan analisis dapat dilihat pada Tabel 2-1. Tampak bahwa terdapat 

perbedaan istilah untuk satu kondisi suara pernafasan. Hal ini menghasilkan 

ketidakpastian dalam analisis suara pernafasan untuk kepentingan klinis. 

Mengingat proses terbentuknya suara pernafasan berjalan kontinyu dengan 

kecepatan perubahan kondisi yang cukup cepat maka analisis bentuk gelombang suara 

berdasarkan hasil gambar ‘real time’ dirasakan kurang cermat (Forgacs, 1967). Hal ini 

didasarkan pada fakta bahwa suara yang terjadi dari 2 siklus pernafasan yang berurutan 

sekalipun dapat berbeda bentuk. Maka analisis bentuk gelombang suara mulai 

didasarkan pada grafik hasil rekaman suara pernafasan yang diplotkan pada sumbu 

waktu yang diekspansikan (Gambar 2-5). Model ekspansi sumbu waktu ini dirasakan 

dapat mengatasi ketidakpastian pada analisis suara pernafasan meskipun belum banyak 

berguna untuk kepentingan klinis. 
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Tabel 2-1. Klasifikasi bentuk gelombang suara pernafasan 

 

* ATS : American Thoracic Society (Murphy, 1981) 

 

Kelainan suara pernafasan secara umum dibedakan menjadi 2 macam yaitu suara 

gemerisik (crackle) dan suara terengah-engah (wheeze). Mulanya crackles diduga terjadi 

akibat adanya cairan pada jalan pernafasan karena runtuhnya lapisan lendir pada dinding 

atau karena terjadi gelembung udara (Murphy, 1981). Karena crackles dideteksi terjadi 

pada ekspirasi maka kuat diduga bahwa gelembung udara bukanlah faktor penyebab 

terjadinya crackles (Forgacs, 1967). Kelainan suara pernafasan ini muncul pada penyakit 

fibrosis pulmonar atau periode awal gagal jantung bawaan.  

Wheeze adalah suara pernafasan yang umumnya muncul pada periode-periode 

akut obstruksi jalan pernafasan. Kelainan ini tampaknya terjadi jika aliran udara 

berkecepatan tinggi pada saluran pernafasan sempit mengakibatkan penurunan tekanan 

gas pada area perbatasan (Forgacs, 1967). Hal ini menyebabkan dinding jalan nafas 

nyaris tertutup. Kondisi setengah terbuka dan tertutup inilah yang diduga menimbulkan 

suara wheezing. Diketahui bahwa suara wheeze kemungkinan muncul jika aliran udara 

pada saluran nafas utama bagian tengah melebihi kecepatan kritis (King et.al., 1989). 

Suara ini bisa juga terdengar pada pernafasan  normal jika subyek melakukan manuver 

pernafasan paksa (Meslier et.al., 1995).  
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Meskipun perubahan suara pernafasan sudah dihubungkan dengan kondisi 

patologi klinis namun tingkat akurasi analisisnya masih menjadi perdebatan dan 

mendatangkan banyak pertanyaan (Murphy, 1981). Hal ini diakibatkan kompleksitas dan 

variabilitas yang muncul secara random dan tidak terprediksi. Kompleksitas dan 

variabilitas tadi tampak pada pengklasifikasian jenis suara pernafasan yang masih sangat 

general. Satu jenis suara dapat terdeteksi pada beberapa jenis penyakit yang sangat 

berbeda. Kebutuhan saat ini dan di masa yang akan datang untuk analisis suara 

pernafasan terletak pada peralatan yang mampu menghasilkan kepresisian analisis, 

kemudahan dan konsistensi dalam penginterpretasiannya. 

 

Gambar 2-5:  Model analisis ekspansi sumbu waktu. Sumbu horisontal pada grafik rekaman 
gelombang suara di atas menunjukkan waktu rekaman yang diekspansikan 

dengan cara memperlambat putaran ulang. Dengan cara ini variabilitas pola 
gelombang dapat divisualisasikan secara lebih cermat (jika dibandingkan dengan 
pola pada Tabel 1). Sumbu vertikal menunjukkan intensitas atau amplitudo suara. 

Gambar A dan B menunjukkan suara vesikular dan trakeal normal. Semakin keras, 
fase ekspirasi yang lebih panjang dari suara trakeal dapat dikenali sebagai jeda 
antara inspirasi dan ekspirasi. Ketika suara gemerisik (crack les) muncul maka 

pada grafik akan terjadi defleksi diskontinyu yang menumpuki pola normal 
vesikular (titik c pada Gambar C). Gambar D menunjukkan defleksi kontinyu akibat 
wheeze yang menggantikan pola normal (Forgacs, 1967). 
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2.2.2. Teknologi pendeteksi suara pernafasan. 

Teknologi terbaru untuk mendeteksi dan menganalisis suara pernafasan disebut 

vibration response imaging (VRI), yaitu suatu metode untuk mengukur energi vibrasi yang 

dibangkitkan oleh suara paru selama proses respirasi (Dellinger et.al., 2007). Pada saat 

udara bergerak keluar masuk paru-paru, vibrasi merambat melalui jaringan paru dan 

ditangkap oleh 36 sensor yang dipasang pada jarak-jarak tertentu di permukaan kulit 

punggung (Gambar 2-6). Energi vibrasi selanjutnya ditransmisikan ke peralatan VRI yang 

mengubah sinyal transmisi tersebut menjadi gambar melalui software khusus yang 

didesain untuk itu. Rekaman gambar umumnya merupakan hasil pencatatan sensor 

selama 20 detik pernafasan. Gambar tersebut ditampilkan dalam bentuk gambar abu-abu 

seperti gambar radiologi. Dalam hal ini VRI telah mengungguli teknologi radiologi karena 

VRI tidak invasif dan tidak memerlukan pelabelan melalui pemberian bahan pewarna 

terhadap udara pernafasan ataupun aliran darah. Rambatan sinyal akustik dari paru-paru 

dipengaruhi oleh kandungan udara pernafasan dan karakteristik jaringan (Bergstresser 

et.al., 2002). Analisis gambar hasil visualisasi sinyal didasarkan pada derajat kehitaman 

gambar dalam skala abu-abu. Dalam hal ini energi vibrasi terbesar ditunjukkan oleh area 

hitam pada gambar sedangkan energi vibrasi yang lebih rendah ditunjukkan oleh gambar 

abu-abu sesuai tingkat energinya. Energi vibrasi dibawah ambang kemampuan 

penangkapan sensor tampil dalam bentuk warna putih (Gambar 2-7). 

 

 

Gambar 2-6: Penempatan sensor pada VRI (Medgadget, 2008). 
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Gambar 2-7:  Contoh citra respon vibrasi normal. Diambil dari lelaki sehat, t idak merokok, berusia 
30 tahun. Derajat kehitaman menunjukkan energi vibrasi maksimum. Area hitam 
menunjukkan energi yang lebih tinggi. Sinyal vibrasi yang lebih rendah dari nilai 

noise sensor maka data akan muncul berupa area putih. Gambar di atas 
menunjukkan posisi sesaat pada siklus pernafasan yang ditunjukkan oleh titik hitam. 
Data asli berupa video rekaman 20 detik pernafasan (Dellinger et.al., 2007).  

 

Untuk dapat menganalisis rangkaian gambar hasil visualisasi secara tepat 

terdapat beberapa kriteria acuan pembacaan grafik energi sebagai berikut (Dellinger 

et.al., 2007): 

1. Acuan untuk mengidentifikasi karakteristik siklus respirasi 

a. intensitas vibrasi antara dua siklus (periode antara akhir ekspirasi hingga awal 

inspirasi) bernilai lebih rendah dari intensitas vibrasi dalam satu siklus (periode 

antara awal inspirasi hingga akhir ekspirasi). 

b. Jarak antara akhir ekspirasi dengan awal inspirasi berikutnya lebih besar dari jarak 

antara inspirasi dan ekspirasi pada siklus yang sama. 

c. Grafik yang menunjukkan peningkatan intensitas vibrasi secara cepat merupakan 

gambar proses inspirasi 

2. Acuan untuk mengidentifikasi periode inspirasi dalam siklus respirasi 

a. Jika tidak terjadi jeda antara proses inspirasi dan ekspirasi maka inspirasi 

diasumsikan berakhir pada puncak siklus. 

b. Jika terdapat banyak puncak sinyal pada satu siklus maka puncak pertama 

dinyatakan sebagai sinyal inspirasi maksimum. 

c. Jika terdapat jeda berbentuk plato maka plato tersebut dinyatakan sebagai 

inspirasi 
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Gambar 2-8: Grafik energi vibrasi sebagai acuan penentuan gambar yang menyatakan energi 
vibrasi inspirasi maksimal. a) puncak pertama merupakan inspirasi (inspirasi dan 

ekspirasi terpisah), b) posisi puncak merupakan inspirasi (inspirasi dan ekspirasi 
tidak terpisah), c) titik pada slope nol merupakan inspirasi (siklus berbentuk plato), d) 
tidak ada pembedaan yang jelas antara inspirasi dan ekspirasi, inspirasi dinyatakan 

sebagai titik terdekat pada area infleksi (Dellinger et.al., 2007).  

 

 

2.3. RAMBATAN GELOMBANG SUARA DI DALAM TUBUH 

Teknik auskultasi konvensional, khususnya terhadap suara pernafasan, masih 

menggunakan konsepsi-konsepsi dasar bahwa 1) asimetri pada amplitudo suara 

pernafasan mengindikasikan adanya penyakit, 2) suara yang didengar pada permukaan 

dada adalah versi saringan suara trakeal dan suara leher dan 3) kecepatan aliran udara 

tidak banyak berpengaruh pada diagnosis klinis selama kecepatan normalnya terpenuhi 

(Pasterkamp et.al., 1997a). Konsepsi-konsepsi konvensional tersebut meskipun berguna 

pada diagnosis klinis namun akurasinya masih sangat diragukan. Beberapa perspektif 

akustik, seperti karakteristik spektral suara, yang tidak dapat dideteksi menggunakan 

teknik auskultasi ternyata justru menyimpan informasi-informasi unik. Perspektif akustik 

tersebut baru mendatangkan manfaat jika dianalisis berdasarkan pengetahuan tentang 

karakteristik laju aliran udara. Pola pandang baru ini justru bertentangan dengan konsepsi 

konvensional. Pemahaman terhadap rambatan suara dalam rongga intratorak 

menunjukkan bahwa konsepsi-konsepsi konvensional tersebut memang perlu dikoreksi. 

Pola rambatan gelombang suara pada sistem pernafasan berbeda-beda 

tergantung pada area yang dilaluinya. Secara global rambatan gelombang pada rongga 

torak dibedakan berdasarkan 3 area yang dilaluinya (Pasterkamp et.al., 1997a), yaitu 

saluran respirasi atas, jaringan parenkim dan dinding dada. Pola rambatan suara pada 

area-area tersebut umumnya dipelajari melalui pemodelan. Saluran respirasi atas terdiri 

atas jalur vocal dan jalan nafas subglottal termasuk percabangan-percabangan jalan 
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nafas besar. Area ini dimodelkan sebagai tube tunggal panjang yang tidak kaku, ujungnya 

terbuka ke arah rongga udara yang relatif besar. Karena sifat jaringan yang meliputi area 

ini mudah menyerap energi suara, resonansi suara yang muncul berkisar pada frekuensi 

dasar 650 Hz pada sistem subglottal atau lebih rendah jika keseluruhan jalur bersih dari 

lendir atau debu-debu (Mansfield, Wodicka, 1995). 

Jaringan parenkim terdiri atas percabangan saluran nafas kecil, rongga alveoli, 

saluran kapiler dan jaringan pendukung. Pada frekuensi dibawah 10 kHz dimana panjang 

gelombang suara melebihi diameter rongga alveoli, jaringan parenkim dimodelkan 

sebagai substansi seperti busa berupa campuran homogen antara udara dan jaringan 

fluida seperti air (Rice, 1983). Dalam hal ini diasumsikan tidak terjadi pertukaran gas 

akibat adanya rambatan gelombang suara. Pada jaringan ini suara merambat dengan 

kecepatan sekitar 50 m/s. Sebagai bendingan rambatan suara pada paru kuda memiliki 

rentang kecepatan antara 20-70 m/s, rambatan suara di udara bebas adalah 300 m/s 

sedangkan pada jaringan padat sebesar 1500 m/s (Rice, 1980). Model ini menjadi tidak 

akurat jika dinamika pertukaran gas pada alveoli diperhitungkan sebagai parameter yang 

mempengaruhi kerugian energi selama rambatan terjadi. Model lain untuk jaringan 

parenkim berbentuk kumpulan gelembung udara dalam air (D’yachenko, Lyubimov, 

1988). Model inipun menunjukkan bahwa kerugian energi tetap terjadi jika panjang 

gelombang suara mendekati diameter alveoli. Kedua model di atas sama-sama 

menunjukkan bahwa proses rambatan suara sangat dipengaruhi level frekuensi suaranya. 

Dinding dada sebagai area terakhir yang harus dilalui gelombang suara sebelum 

mencapai permukaan tubuh memiliki karakteristik jaringan yang sangat berbeda. 

Meskipun lebih tipis jika dibandingkan dengan jaringan parenkim, dinding dada lebih 

padat dan kaku. Adanya tulang, otot, kulit dan jaringan lain pada dinding dada 

menyebabkan analisis rambatan suara pada area ini meningkat kompleksitasnya (Kudoh, 

1992). Terdapat dugaan bahwa perbedaan impedansi antara jaringan parenkim dan 

dinding dada menyebabkan terjadinya penurunan amplitudo yang sangat besar, 

perubahan waktu rambatan dan bentuk gelombang suara (Vovk et.al., 1995). 

Ketiga area rambatan gelombang suara tersebut pada akhirnya dimodelkan 

sebagai satu kesatuan berbentuk tabung silinder besar dengan rongga tube ditengahnya 

dan terbuka di ujungnya (Vovk et.al., 1994). Permukaan silinder mewakili dinding dada, 

ketebalan silinder sebagai jaringan parenkim sedangkan tube pada rongga mewakili 

saluran trakeal. Model tabung silinder ini dapat memberikan gambaran tentang rambatan 

gelombang suara pernafasan pada manusia sehat (Wodicka, Shannon, 1990) tetapi tidak 

dapat menjelaskan terbentuknya suara pernafasan di jalur-jalur percabangan. 
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2.4. JENIS DAN KARAKTERISTIK SENSOR UNTUK AUSKULTASI 

 Minat komersial terhadap analisis suara paru yang sangat minim menyebabkan 

lambatnya perkembangan penelitian pada bidang tersebut. Pada gilirannya 

perkembangan teknologi pada bidang identifikasi dan validasi teknik auskultasi khususnya 

pengembangan sensor, juga lambat (Kraman et.al., 2006). Para peneliti pada umumnya 

mendesain sendiri peralatannya atau mengadaptasi sensor-sensor yang ada yang 

sebenarnya didesain untuk keperluan lain. Hal ini menyulitkan perbandingan data antar 

laboratorium karena tidak adanya standarisasi. Meskipun karakteristik sensor tidak 

banyak berpengaruh pada identifikasi proses atau siklus pernafasan tetapi akan sangat 

menentukan pada waktu penganalisisan gambar spektrum atau bentuk gelombang. 

Spektrum suara dan bentuk gelombang yang dihasilkan suara tersebut dipengaruhi oleh 

tipe dan cara pelekatan sensor pada tubuh. 

 Cara paling mudah untuk menstandarisasi sensor suara tubuh adalah dengan 

menggunakan sumber suara standar. Sejauh ini sumber suara pernafasan standar 

didefinisikan sebagai suara dari tubuh manusia yang bernafas pada kondisi kontrol yang 

ketat (Kraman et.al., 1995). Standar jenis ini sulit dilakukan dan masih diragukan 

kredibilitasnya karena secara normal terdapat variabilitas dalam kualitas suara 

pernafasan. Variabilitas tersebut diakibatkan oleh perbedaan kondisi antar manusia dan 

area pendeteksian suara pada permukaan tubuh. Permasalahan tersebut teratasi oleh 

peralatan mekanis pengganti sumber suara standar yang disebut Bioacoustic Transducer 

Tester (BATT). Secara sederhana BATT terdiri atas speaker yang diletakkan dalam 

wadah kaku tertutup, bagian atas wadah tersebut adalah permukaan polimer poliuretan 

viskoelastik sebagai simulator kulit dada dan jaringan dibawahnya. Simulator kulit tersebut 

telah didesain dan divalidasi sehingga memiliki karakteristik akustik mirip dengan kondisi 

aslinya (Kraman et.al., 2006).  

  

Gambar 2-9:  Lima jenis stetoskop elektronik yang umum digunakan dalam penelitian auskultasi 
(Kraman et.al., 2006) 
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BATT telah dilakukan untuk menguji 5 jenis stetoskop elektronik yang umum 

digunakan pada penelitian auskultasi (Gambar 2-9). Sensor yang digunakan oleh masing-

masing stetoskop ditunjukkan pada Tabel 2-2. Salah satu contoh variabel yang diuji 

adalah sensitivitas stetoskop terhadap suara pernafasan (Kraman et.al., 2006). Diketahui 

bahwa frekuensi suara pernafasan normal adalah 200 – 1000 Hz. Namun demikian 

beberapa kelainan suara pernafasan, seperti crackles ringan, memiliki komponen 

frekuensi di atas 1000 Hz. Dalam hal inilah stetoskop-stetoskop tersebut menunjukkan 

perbedaan performansi (Gambar 2-10). Hasil perbandingan menunjukkan bahwa 

Siemens, Air Coupler (Littman diaphragm) dan Littman Bell memiliki performansi yang 

mirip pada rentang frekuensi 200 – 1200 Hz.  PPG memiliki rentang frekuensi response 

yang paling lebar dengan sensitifitas tinggi hingga frekuensi 4000 Hz. Andries merupakan 

stetoskop yang paling buruk performansinya untuk kondisi frekuensi di atas 1000 Hz. 

Keunggulan stetoskop ditentukan oleh kemampuannya menghasilkan gelombang respon 

pada frekuensi tinggi. Dengan demikian sensor yang paling baik digunakan untuk 

keperluan auskultasi adalah jenis akselerometer. 

 

 

Gambar 2-10:  Akurasi respon beberapa jenis sensor pada stetoskop. Input pulse adalah 
gelombang sumber, chamber adalah gelombang input yang beresonansi di dalam 
ruang uji (IDW/initial deflection width, amplitudo awal gelombang ruang uji), 

gelombang yang tertangkap setiap sensor disebut gelombang permukaan ruang uji. 
Akurasi /sensitifitas sensor diukur dari perbandingan gelombang chamber terhadap 
gelombang permukaan, yaitu cross correlation coefficient. Urutan pada gambar 

menunjukkan tingkat akurasi responnya (Kraman et.al., 2006) 
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Tabel 2-2: Sensor yang digunakan pada stetoskop elektronik umum 

 

(Kraman et.al., 2006) 

 

2.5. INTERFERENSI SUARA 

Suara adalah gelombang yang terjadi akibat getaran mekanis dalam gas, cairan 

atau benda padat yang merambat menjauhi sumber dengan kecepatan tertentu 

(Cameron, Skofronick, Grant, 1999). Getaran tersebut dihasilkan dari pergerakan 

gangguan tekanan yang terjadi pada medium (Larson, 2008) sehingga dalam satu 

panjang gelombang suara terdapat satu rapatan (compression) tekanan dan satu 

renggangan (rarefaction). Rapatan terjadi jika partikel-partikel dalam medium mengalami 

tekanan sedangkan renggangan merupakan proses kebalikannya. Ilustrasi bentuk fisik 

gelombang suara dapat dilihat pada Gambar 2-11.  

 

Gambar 2-11: Ilustrasi bentuk fisik gelombang suara (Henderson, 1998). 

 

Interferensi suara merupakan penjumlahan dua atau lebih gelombang (super-

posisi) sehingga membentuk pola gelombang baru (Zurek, 2003). Fenomena ini terjadi 

jika pergerakan dua buah gelombang atau lebih bertemu dalam satu medium (Henderson, 

1998). Terdapat 2 tipe interferensi, yaitu konstruktif dan destruktif. Diagram tipe 

gelombang interferensi dapat dilihat pada Gambar 2-12.  Ilustrasi umum terjadinya 

gelombang interferensi dapat dilihat pada Gambar 2-13. 
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Gambar 2-12: Diagram tipe gelombang interferensi (Henderson, 1998). 

 

Gambar 2-13:   Pola interferensi sejajar dalam ruang (Henderson, 1998). Di dalam suatu ruangan 

ditempatkan 2 buah pengeras suara berjajar sejauh sekitar 1 m sebagaimana 
tampak pada gambar. Kedua pengeras suara tersebut dapat menghasilkan nada 
yang identik. Gelombang suara yang dihasilkan masing-masing pengeras suara 

akan merambat melintasi ruangan dalam pola-pola lingkar yang semakin lebar 
pada saat menjauh. Bagian rapatan gelombang dinyatakan dalam garis tebal 
(compressions) sedangkan bagian renggangan berupa garis tipis (rarefaction). 

Interferensi terjadi pada saat dua buah gelombang tersebut bertemu. Jika bagian 
rapatan bertemu rapatan atau renggangan bertemu renggangan, akan terjadi 
interferensi konstruktif. Sebaliknya jika bagian rapatan bertemu dengan 

renggangan, maka akan terjadi interferensi destruktif. Dalam kondisi konstruktif 
suara akan terdengar keras, sedangkan saat kondisi destruktif tidak terdengar 
suara sama sekali. Daerah dimana interferensi konstruktif selalu terjadi disebut 

daerah anti-nodes sedangkan daerah dimana interferensi destruktif selalu terjadi 
disebut daerah nodes. Jika seseorang berjalan lurus melintasi ruangan sesuai 
arah panah maka suara yang terdengar oleh orang tersebut akan timbul 

tenggelam secara periodik. 

 

2.6. KAJIAN SINKRONISASI KARDIORESPIRASI 

 Sinkronisasi kardiorespirasi didefinisikan sebagai koordinasi selaras antara urutan 

siklus detak jantung dan siklus respirasi yang bersesuaian (Cysarz et.al., 2004). Hal ini 

biasanya dilakukan dengan cara menghitung jarak waktu antara onset inspirasi dan 

gelombang R yang mendahuluinya. Penelitian tentang koordinasi 2 sistem fisiologis ini 

awalnya ditujukan untuk mendapatkan informasi kontinyu berbasis waktu (time series 

information) sebagai data analisis patologi dan pelevelan derajat resiko (Makikallio et.al., 

2001). Meski sempat terhenti pada era 1980an karena kurangnya pemahaman terhadap 

efek sinkronisasi kardiorespirasi, penelitian pada bidang ini telah dikaji ulang oleh ahli 

fisika dan matematika dengan menggunakan model matematik (Rosenblum et.al., 1996). 

Pada studi awal terhadap 2 osilator sembarang yang berdekatan ditemukan adanya 
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sinkronisasi fase meskipun sinkronisasi amplitudonya tetap belum diketahui. Model ini 

selanjutnya digunakan sebagai pendekatan kualitatif untuk model interaksi detak jantung 

dan respirasi (Schafer et.al., 1999). Pada perkembangannya berbagai metode yang 

berbeda-beda telah dilakukan untuk menganalisis sinkronisasi kardiorespirasi. Kemiripan 

maupun perbedaan definisi yang digunakan pada metode-metode tersebut tidak 

diketahui. Keunggulan untuk masing-masing metode juga belum pernah dibandingkan. 

 Terdapat 2 metode berbasis analisis bivarian yang menawarkan kemudahan dan 

akurasi dalam pendeteksian sinkronisasi kardiorespirasi yaitu metode Synchronization  

dan Phase Recurrences (Cysarz, et.al., 2004). Kedua metode tersebut dapat mendeteksi 

adanya sinkronisasi melalui pencatatan detak jantung (dan siklus pernafasan) selama 

kurang dari 20 kali pembentukan gelombang R. Metode-metode yang lain membutuhkan 

waktu pencatatan sedikitnya 20 kali pembentukan gelombang R atau 10 siklus 

pernafasan (kira-kira ekuivalen dengan 40 kali pembentukan gelombang R). Meskipun 

demikian hasil analisis matematis ini tidak dapat digunakan sebagai justifikasi terjadinya 

sinkronisasi secara fisik (fisiologis) walau didasarkan pada data pencatatan ECG dan 

spyrometri atau termistor.  

Metode Synchronization  merupakan metode matematis yang digunakan untuk 

menganalisis 2 kopel osilator dengan fase 1 dan 2 (Rosenblum et.al., 2001). Fase-fase 

osilator ini mungkin secara teratur menunjukkan adanya sinkronisasi 1:1. Jika terjadi 

sinkronisasi maka 1 - 2 menghasilkan nilai yang konstan. Pada kenyataannya data fase 

1 dan 2 terkontaminasi noise sehingga meskipun terjadi sinkronisasi 1 - 2 tidak konstan 

tetapi berfluktuasi di sekitar nilai tertentu. Untuk itu digunakan teknik stroboskopik dimana 

nilai 2 baru dicatat jika 1 melebihi nilai standar . Secara umum pada kondisi 

sinkronisasi m kali ulangan 1 akan menghasilkan n kali data 2. Distribusi 2 inilah yang 

dikuantifikasi dengan Fourier mode 1 menjadi parameter sinkronisasi dan dirumuskan 

sebagai: 

  

       (1) 

Jika terjadi sinkronisasi maka nilai  = 1 sedangkan de-sinkronisasi bernilai  = 0. Untuk 

mendapatkan akurasi yang tinggi  dapat dihitung pada berbagai nilai  kemudian dirata-

rata hasilnya. 
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(a)  

(b)         

Gambar 2-14:  Diagram acuan analisis sinkronisasi. (a) contoh pencatatan data dan (b) skema 
dasar metode analisisnya (Cysarz et.al., 2004) 

  

Metode Phase Recurrence secara sederhana dapat dipahami melalui pengevaluasian 

sinkrogram yang mengandung m garis horisontal paralel (Betterman et.al., 2002). Pada 

deret ini jarak relatif setiap m gelombang R mendekati sama. Jika tidak demikian maka 

garis horisontal tidak akan muncul. ‘Pengulangan fase’ inilah yang dijadikan parameter 

sinkronisasi. Metode kuantifikasinya didasarkan pada pengecekan beda interval antara 2 

gelombang R yang berurutan. Jika beda interval tersebut tidak melebihi nilai toleransi dan 

terulang setidaknya k kali perhitungan yang berurutan maka sinkronisasi terjadi. Secara 

matematis prosedur tersebut dinyatakan sebagai: 

  (2) 

Dalam hal ini NT menyatakan jumlah gelombang R yang dicatat. Nilai k tidak ditentukan 

namun untuk menjaga akurasi dianjurkan nilai k ≥ m untuk sinkronisasi m:n, dimana 

jumlah gelombang R setidaknya sama dengan 2m. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESA PENELITIAN 

 

 

 Secara parsial sistem respirasi dan kardiovaskular memiliki mekanisme tersendiri 

dalam menghasilkan suara. Suara pernafasan ditimbulkan oleh aliran udara yang melalui 

saluran pernafasan. Aktivitas pernafasan pada kondisi tubuh yang berbeda menghasilkan 

karakteristik aliran udara ke dalam paru-paru yang berbeda-beda pula. Hal ini pada 

akhirnya menghasilkan suara pernafasan yang berbeda-beda. Hal yang sama juga terjadi 

pada jantung. Suara jantung ditimbulkan oleh aliran darah yang keluar/masuk jantung dan 

membuka /menutupnya katup jantung. Denyut jantung pada kondisi tubuh yang berbeda 

menghasilkan karakteristik aliran darah yang berbeda pada saat melewati katup-katup. 

Suara yang ditimbulkan akhirnya juga berbeda-beda. 

Terdapat dugaan bahwa suara pernafasan, khususnya yang muncul dari paru 

sebelah kiri, dipengaruhi oleh aktivitas denyut jantung. Dalam hal ini aliran udara yang 

memasuki paru kiri mengalami perlambatan karena bertabrakan dengan arus udara balik 

yang terjadi akibat tekanan ventrikel. Di sisi lain suara jantung juga dipengaruhi oleh 

aktivitas pernafasan. Tekanan inhalasi dapat menyebabkan peningkatan aliran darah dari 

vena pulmonar menuju ruang sisi kanan jantung. Dalam hal ini murmur dari sisi kanan 

jantung meningkat intensitasnya pada proses inhalasi. Sebaliknya, peningkatan aliran 

darah masuk sisi kanan ruang jantung menghambat aliran darah memasuki sisi kiri. 

Kondisi ini menyebabkan penurunan intensitas suara murmur sisi kiri jantung. Proses 

ekshalasi membalik proses tersebut. 

Sebagaimana dinamika volume paru dan tekanan ventrikel yang menunjukkan 

adanya pola sinkronisasi maka suara pernafasan dan suara jantung semestinya 

menunjukkan pola sinkronisasi pula dalam bentuk suara interferensi. Hal ini diperkuat 

fakta bahwa pada frekuensi rendah (100-300 Hz), suara paru tumpang tindih dengan 

suara jantung (Charbonneau et.al., 1982). Dengan demikian interferensi suara jantung 

dan suara paru kemungkinan besar terjadi pada frekuensi rendah tersebut. Interferensi 

mungkin terjadi pada saat suara merambat melintasi rongga torak menuju permukaan 

tubuh. Mengingat keberagaman jenis jaringan yang dilalui suara pernafasan dan jantung 

maka mungkin terdapat  3 jenis gelombang suara yang mencapai permukaan tubuh, yaitu 

gelombang suara paru, suara jantung dan suara interferensi. Tiga jenis suara inilah yang 

semestinya mempengaruhi akurasi diagnosis auskultasi. Secara skematis kerangka 

konseptual penelitian dapat dilihat pada Gambar 3-1. 
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Gambar 3-1: Kerangka konseptual penelitian 

 

Hipotesa penelitian dapat disusun sebagai berikut: 

1. Interferensi antara suara jantung dan suara paru terjadi pada frekuensi rendah, 

sebagai salah satu bentuk sinkronisasi kardiorespirasi. 

2. Suara interferensi merupakan indikator kondisi fisiologis untuk jantung dan paru. 

3. Suara interferensi dapat digunakan untuk mengoptimalkan diagnosis auskultasi 

jantung. 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

4.1. VARIABEL PENELITIAN 

 Mengacu pada kerangka konseptual maka hubungan sebab akibat (cause – effect 

- explaination) yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Sinkronisasi

Kardiorespirasi

Diagnosis

Auskultasi

Interferensi Suara

Parameter2 :

- denyut jantung

- siklus pernafasan

Parameter2 :

- akurasi
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- rentang frekuensi

- intensitas suara

Proses pem
bentukan

suara
Tekn

ik 
ausk

ulta
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Valid
asi 

ala
t u

ku
r

Analisis fase

sinkronisasi

 

Gambar 4-1: Skema hubungan sebab akibat dalam kerangka konseptual 

 

Dengan demikian variabel-variabel penelitian dapat ditentukan sebagai berikut: 

a. Variabel bebas : sinkronisasi kardiorepirasi 

Variabel ini dinyatakan dalam parameter denyut jantung dan siklus pernafasan. 

Denyut jantung diukur menggunakan ECG dan dinyatakan dalam satuan BPM (beat 

per minute). Siklus pernafasan diukur menggunakan spirometri dan dinyatakan dalam 

satuan siklus per menit. 

b. Variabel terikat : diagnosis auskultasi 

Variabel ini dinyatakan dalam parameter akurasi hasil diagnosis yang dinyatakan 

dalam satuan prosentase (%) kesesuaian dengan hasil pengukuran gold standar. 

c. Variabel perantara : interferensi suara 

Variabel ini dinyatakan dalam parameter rentang frekuensi dan intensitas suara. 

Rentang frekuensi direkam melalui sensor suara dan hasil rekaman tersebut 

ditampilkan dalam 3 kategori yaitu rendah, menengah dan tinggi. Intensitas suara 

diukur menggunakan sound level meter dan dinyatakan dalam satuan desi Bell (dB). 
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Hubungan antar variabel dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Hubungan antara variabel bebas dan variabel perantara 

Hubungan antara kedua variabel ini dapat dilihat dari keterkaitan parameter-

parameternya dalam proses pembentukan suara. Bentuk hubungan akan dinyatakan 

dalam model matematik yang digunakan untuk menentukan karakteristik gelombang 

suara paru, suara jantung dan suara interferensinya. 

b. Hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat 

Hubungan antara kedua variabel ini akan ditunjukkan dalam analisis sinkronisasi 

berbasis fase berulang dari hasil pengukuran parameter variabel bebas. Hasil analisis 

tersebut digunakan untuk menentukan kondisi fisiologis obyek dan dibandingkan 

dengan hasil teknik auskultasi. 

c. Hubungan antara variabel perantara dan variabel terikat 

Hubungan antara kedua variabel ini akan tampak dalam proses validasi hasil 

pemodelan matematis terhadap pembentukan suara interferensi. Validasi dilakukan 

dengan cara membandingkan hasil analisis model dengan hasil rekaman teknik 

auskultasi standar. 

 

4.2. TAHAPAN PENELITIAN 

 Penelitian dilakukan dalam 2 tahap yaitu: 

a. Tahap I Penyusunan Model Matematis 

b. Tahap II Validasi Model Matematis 

 

4.2.1. Pengembangan model matematis 

 Pada tahap ini akan disusun model matematis interferensi suara jantung dan 

suara paru melalui urut-urutan langkah sebagai berikut: 

a. Penyusunan model matematis suara paru 

Model matematis suara paru didasarkan pada analisis mekanika fluida berbasis CFD 

terhadap aliran udara pernafasan yang memasuki paru. Area tinjauan adalah jaringan 

parenkim paru di sekitar ruang ventrikel kiri jantung. 

b. Penyusunan model matematis suara jantung 

Model matematis suara jantung didasarkan pada analisis mekanika fluida berbasis 

CFD terhadap aliran darah yang memasuki atau keluar dari ventrikel kiri jantung.  

c. Penyusunan model matematis suara interferensi 

Merupakan gabungan model matematis suara paru dan jantung dengan 

memperhatikan kaidah superposisi gelombang. Dari model tersebut diharapkan dapat 

ditentukan area anti-nodes dan nodes sehingga dapat digunakan untuk menganalisis 

model rambatan gelombang tekanan dan menentukan lokasi penempatan sensor. 
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d. Pengembangan model rambatan gelombang interferensi pada rongga intratorak 

Model matematis rambatan gelombang interferensi diaplikasikan pada area dada kiri 

menuju permukaan dada. Dari model ini diharapkan dapat diketahui karakteristik 

gelombang tekanan yang mencapai permukaan kulit dada. Dengan demikian akan 

dapat ditentukan spesifikasi sensor yang harus digunakan. 
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Gambar 4-2: Kerangka pikir penyusunan model matematis 

 

Hasil akhir model matematis berupa persamaan gelombang tekanan akan 

ditransformasikan menjadi gelombang suara kembali untuk selanjutnya divisualisasikan 

dalam bentuk grafik dan gambar dengan menggunakan program-program komputer yang 

mendukung pemodelan, misalnya Mathlab atau Ansys. Data-data yang diperlukan untuk 

perhitungan numerik diambilkan dari rata-rata parameter-parameter medis manusia 

dewasa, normal dan sehat. Data-data yang tidak mungkin diambil dari manusia hidup 

akan dicari dari literatur jurnal penelitian sejenis atau dari cadaver.  
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4.2.2. Validasi model matematis 

 Pada tahap ini grafik-grafik maupun gambar visualisasi model matematis yang 

telah dihasilkan dibandingkan dengan beberapa acuan standar. Acuan-acuan standar 

tersebut meliputi: 

a. Grafik kompilasi suara jantung dan paru yang direkam terpisah menggunakan alat 

ukur gold standar (fonokardiograf atau stetoskop elektronik digital) kemudian diolah 

dengan bantuan program-program komputer pengolah suara, misalnya Ulead atau 

Windows Movie Maker. 

b. Grafik sinkronisasi kardiorespirasi berbasis fase yang disusun dari hasil pencatatan 

ECG dan spyrometri. 

c. Grafik hasil rekaman suara interferensi menggunakan peralatan bantu berbasis 

sensor suara piezo-elektrik yang dilakukan terhadap manusia dewasa, normal dan 

sehat. 

 

Data-data untuk 3 acuan tersebut di atas diupayakan sejauh mungkin untuk diambil 

secara bersamaan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran real time 

dari masing-masing aktivitas yang diukur, meminimasi bias data dan kesalahan-

kesalahan yang timbul akibat perbedaan kondisi pengukuran. Jika tidak dimungkinkan 

maka pengambilan data diupayakan dilakukan terhadap obyek yang sama pada kondisi 

pengukuran yang diatur sejauh mungkin sama.  

Sebagai acuan analisis, kedekatan hasil visualisasi model matematis dengan 

karakteristik data dari acuan-acuan standar di atas menunjukkan tingkat akurasi hasil 

diagnosa auskultasi. Perbandingan dilakukan secara statistik dengan metode pencocokan 

kurva. 

 

4.3. MODEL DASAR PERSAMAAN MATEMATIS 

 Model matematis suara interferensi yang dibangkitkan oleh suara pernafasan dan 

jantung, disusun dari teori dasar pembentukan suara secara fisik mekanis yang 

disesuaikan dengan karakteristik fisioanatomi rongga dada. Model pembentukan suara 

dikembangkan dari teori-teori dasar berikut. 

 

4.3.1. Persamaan untuk aliran inkompresibel. 

 Persamaan untuk aliran inkompresibel penghasil turbulensi yang dijadikan 

pemodelan aliran pernafasan dan jantung dikembangkan dari persamaan kontinyuitas 

dan Navier Stokes dalam notasi tensor, yaitu: 

         (3) 
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     (4) 

Dalam hal ini u, p,  dan v menyatakan kecepatan aliran, tekanan, densitas dan viskositas 

kinematik. Nilai densitas dan viskositas kinematik udara yang digunakan adalah 1,2 kg/m 3 

dan 1,7 x 10-5 m2/s (Ching-Long et.al., 2007). Kedua persamaan tersebut dapat 

diselesaikan dengan menggunakan metode Galerkin orde-2. Metode komputasi detail jika 

diperlukan akan diacu dari paparan Lin et.al. (2005). 

 

4.3.2. Analogi akustik Lighthill. 

 Suara yang dipancarkan dari area aliran turbulen tertentu didekati dengan Teori 

Lighthill melalui analogi akustik. Analogi ini menghasilkan pendekatan umum untuk 

menghitung area pembangkitan tekanan akustik dengan menggunakan tensor Lighhill 

berikut (Boersma, 2005). 

     (5) 

Dibawah beberapa asumsi diketahui bahwa hanya suku pertama dari persamaan 5) saja 

yang diperlukan. Selanjutnya persamaan gelombang suara dalam variabel densitas udara 

dinyatakan sebagai: 

       (6) 

Pada persamaan tersebut,  adalah densitas fluida, u adalah kecepatan aliran, x adalah 

arah aliran, p adalah tekanan fluida dan t menyatakan waktu. Penggunaan analogi akustik 

dari teori Lighthill dianggap memadai untuk menyusun persamaan gelombang suara 

karena rambatan noise pada jarak yang cukup jauh dari sumber akibat efek kompleks dari 

interaksi non-linier gelombang bernilai cukup kecil. 

 

4.4. PERALATAN PENDUKUNG 

 Peralatan pendukung yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk 

melakukan proses validasi model. Peralatan-peralatan tersebut meliputi: 

a. Fonokardiograf atau stetoskop elektronik digital 

b. ECG 

c. Spyrometri 

d. Komputer dan program-program aplikasi yang bersesuaian 

e. Chest Sound Recorder (CSR) 

Spesifikasi peralatan a-d mengikuti ketentuan standar yang berlaku umum sedangkan 

CSR didesain dan dibuat khusus untuk keperluan penelitian ini.  
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Gambar 4-3: Skema rencana desain CSR (© Pine, 2008) 

 

4.5. DIAGRAM ALIR PENELITIAN 

MULAI

PERSIAPAN:

- Ijin Komisi Etik

- Survei alat dan bahan

- Pembagian tugas

PENYUSUNAN MODEL MATEMATIS:

- Pembentukan suara jantung

- Pembentukan suara paru

- Pembentukan suara interferensi

- Rambatan gelombang tekanan

UJI DAN ANALISIS MODEL:

- Penyelesaian persamaan matematis

- Visualisasi hasil pemodelan

- Uji analitis

PENGAMBILAN DATA ACUAN:

- Data sinkronisasi (ECG - Spyrometri)

- Data suara (Stetoskop digital)

ANALISIS & UJI PERBANDINGAN:

- Analisis karakteristik data acuan

- Perbandingan Model vs Data Acuan

- Perbandingan Model vs CSR

- Perbandingan Data Acuan vs CSR

PEMBAHASAN DAN

PENGAMBILAN KESIMPULAN

SELESAI

 

Gambar 4-4: Diagram alir penelitian 
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