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ABSTRAK 

 

Nahrowi, Muhamad. 2019. Analisis Suara Paru-paru Remaja Perokok dengan 

Metode Fast Fourier Transform. Skripsi, Jurusan Fisika/ Fisika,S1. Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Dr. Ian Yulianti, S.Si., M.Eng. 

Kata kunci : FFT, Suara paru-paru, Rokok 

Organ tubuh yang paling pertama terkena efek negatif dari merokok adalah 

paru-paru. Berdasarkan data Riskedas tahun 2007, 2010, dan 2013 diketahui bahwa 

usia merokok meningkat pada usia remaja, yaitu pada kelompok umur 10-14 tahun 

dan 15-19 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui suara paru-

paru remaja perokok dengan metode FFT. Sampel yang diambil berupa suara paru-

paru remaja yang merokok dan remaja yang tidak merokok dengan pembanding 

berupa sampel dari orang dewasa yang merokok dan tidak merokok. Sampel suara 

diambil berada pada bagian dinding dada bronkovesikular. Selanjutnya dilakukan 

pemotongan pada sampel untuk mendapatkan sampel suara paru-paru satu kali 

pernafasan. Setelah itu, dilakukan analisis menggunakan software Matlab: (1) 

pemanggilan file wav, (2) penapisan menggunakan bandpass filter, (3) plot grafik 

nilai frekuensi absolut dengan menggunakan FFT. Hasil menunjukkan frekuensi 

suara paru-paru perokok remaja berkisar antara 64,6 Hz – 102,3 Hz, dan remaja 

yang tidak merokok berkisar antara 37,9 Hz – 69,9 Hz. Pada perokok dewasa 

memiliki frekuensi suara paru-paru berkisar antara 215,3 Hz – 349,9 Hz, dan orang 

dewasa yang tidak merokok berkisar antara 145,3 Hz – 247,6 Hz. Sedangkan 

amplitude rata-rata dari suara paru-paru perokok remaja sebesar 20,454 dB, dan 

remaja yang tidak merokok sebesar 17,85 dB. Pada perokok dewasa memiliki 

amplitude rata-rata sebesar 11,184 dB, dan orang dewasa yang tidak merokok 

sebesar 6,504 dB. Dari sampel yang telah dianalisis, perokok mempunyai nilai 

frekuensi dan amplitude lebih tinggi dibandingkan dengan bukan perokok. 

Penelitian selanjutnya, diharapkan dilakukan penambahan variasi pada umur, 

pengambilan sampel dari responden yang memiliki kesamaan karakter, dan lain 

sebagainya. sehingga dapat lebih diketahui perbedaan dari suara paru-paru tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Data Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa prevalensi perokok di Indonesia 

dalam 20 tahun terakhir ini meningkat tajam, baik pada usia muda, kaum wanita, 

dan juga para remaja. Dari hasil analisis Riskedas menunjukkan bahwa terjadi 

sedikit peningkatan proporsi masyarakat yang merokok tiap hari dari tahun 2007 ke 

tahun 2013 (23,7%-24,3%) (Kemenkes, 2015, p. 3). Di Indonesia kematian akibat 

merokok adalah sebanyak 5 juta orang pertahun. Bila tidak ditangani, maka jumlah 

kematian diperkirakan akan meningkat dua kali mendekati 10 juta orang pada tahun 

2020 (Gondodiputro, 2009, p. 2). 

Merokok secara  akut terbukti menyebabkan peningkatan frekuensi pada denyut 

jantung dan paru, karena adanya peningkatan aktifitas andrenergik yang disebabkan 

oleh rokok dan menyebabkan perubahan hermodinamis pada system kardiovaskuler 

(Karakaya et al, 2007, p. 620), Hal ini berkaitan dengan suara pernafasan. Suara 

pernafasan terdengar pada saat kita melakukan proses pernafasan. Udara yang 

mengalir mengalami turbulensi sehingga menimbulkan getaran dan menghasilkan 

suara. Suara pernafasan meliputi suara pada mulut, trakea, maupun suara paru-paru 

yang terdapat pada bagian sekitar dada (Nugrahadi, Delina, Fahdiran, 2016, p. 11). 

Suara pernafasan dapat dikategorikan menjadi suara pernafasan normal dan 

suara pernafasan abnormal. Suara-suara tersebut memiliki karakteristik yang 

berbeda berdasarkan lokasi, intensitas, pitch, frekuensi maupun kontinuitasnya 

(Nugrahadi et al., 2016, p.11). Puncak suara paru-paru normal biasanya pada 

frekuensi di bawah 100 Hz. Energi suara paru-paru menurun dengan tajam antara 

(100-200) Hz tapi masih dapat dideteksi pada atau diatas 800 Hz dengan alat yang 

sensitif (Pasterkamp, Kraman, & Wodicka, 1997, p. 977). Suara pernafasan 

abnormal dapat terdengar pada orang yang memiliki penyakit pernafasan. Suara 

tersebut terdengar berbeda dibandingkan suara pernafasan normal akibat adanya 

kelainan yang dapat meningkatkan atau mengurangi transmisi suara. Suara 

pernafasan abnormal memiliki rentang frekuensi  yang tinggi, suara tersebut 
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mempunyai komponen frekuensi diantara (600-1000) Hz yang direkam pada 

dinding dada (Sovijarvi et al., 2000, p. 591).  

Untuk mengenali apakah suara paru-paru tersebut normal atau tidak normal, 

maka perlu adanya ciri dari sinyal suara tersebut. Salah satu komponen yang dapat 

diambil dari sinyal suara paru tersebut adalah spektrum frekuensinya dengan cara 

mentransformasikan dari kawasan waktu ke kawasan frekuensi sehingga akan 

diperoleh sekumpulan informasi tentang frekuensi yang terkandung dalam sinyal 

tersebut. Pengolahan frekuensi tersebut sering dikatakan dengan istilah digital 

signal processing. 

Pengolahan sinyal digital (digital signal processing) diaplikasikan pada banyak 

bidang seperti pengolahan suara , musik, biomedical, navigasi dan telekomunikasi, 

serta pengolahan video dan gambar. Pengolahan sinyal pada frekuensi, 

menggunakan beberapa algoritma, diantaranya Fast Fourier Transfrom, Gortzel , 

Hamming Window, transformasi wavelet packet dan lain–lain (Dianputra, 2014). 

Algoritma Fast Fourier Transform (FFT) adalah suatu algoritma yang 

dikembangkan dari algoritma Discrete Fourier Transform (DFT), digunakan untuk 

menghitung spektrum frekuensi sinyal. FFT merupakan prosedur penghitungan 

DFT yang efisien sehingga akan mempercepat proses penghitungan DFT yang 

secara substansial dapat lebih menghemat waktu dari pada metoda yang 

konvensional. Algoritma fast fourier transfrom membagi frekuensi per priodenya, 

karena itu algoritma ini dapat berkerja dengan baik sehingga menghasilkan akurasi 

dengan cepat dan efisien (Pradipta, 2011, p. 1). 

Penelitian sebelumnya terkait adanya hubungan frekuensi detak jantung antara 

perokok dengan bukan perokok pernah dilakukan oleh Karakaya et al (2007) 

menyatakan bahwa ada perbedaan frekuensi detak jantung antara perokok dengan 

bukan perokok.  

Penelitian terkait dalam pengolahan sinyal digital pernah  dilakukan oleh 

Nugrahadi et al (2016) dalam penelitiannya algoritma Fast Fourrier Transform 

(FFT) digunakan untuk analisis perbandingan antara nafas normal dan nafas 

penderita asma. Algoritma ini dirasa cukup baik dalam melakukan pengolahan 

sinyal digital. 
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Penelitian lain dalam pengolahan sinyal digital juga pernah dilakukan oleh 

Rizal (2007) yang melakukan penelitian pengaplikasian pengolahan sinyal digital 

pada analisis dan pengenalan suara jantung dan paru untuk mendiagnosis penyakit 

jantung dan paru secara otomatis. Dalam penelitiannya difokuskan pada instrumen 

yang diolah menggunakan pengolahan sinyal dan ditampilkan melalui pc. 

Penggunaan pengolahan sinyal digital mengenai hal ini cukup membantu bagi 

tenaga medis dalam menjalankan tugasnya. 

Penelitian lain terkait hubungan suara paru-paru juga pernah dilakukan oleh 

Setioningsih (2017) yang melakukan penelitian tentang rancang bangun deteksi 

suara paru-paru dengan fast fourrier transform dengan sampel berupa suara paru-

paru perokok dewasa dan bukan perokok dewasa. Sementara itu, berdasarkan data 

Riskedas tahun 2007, 2010, dan 2013 diketahui bahwa trend usia merokok 

meningkat pada usia remaja, yaitu pada kelompok umur 10-14 tahun dan 15-19 

tahun. Selain itu, data tersebut menunjukkan bahwa usia merokok pertama kali 

paling tinggi adalah pada kelompok umur 15-19 tahun (Kemenkes, 2015, p. 6). 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis frekuensi suara paru-

paru remaja yang merokok dan remaja yang tidak merokok. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat diambil dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana menganalisis frekuensi suara paru-paru remaja perokok dan bukan 

perokok dengan metode fast fourrier transform. 

2. Bagaimana perbedaan frekuensi suara paru-paru remaja perokok dan bukan 

perokok. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Penelitian ini dibatasi pada responden dengan jenis kelamin laki-laki remaja 

sebanyak 5 anak perokok dan 5 anak bukan perokok dengan pembanding 
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responden laki-laki dewasa sebanyak 5 orang perokok dan 5 orang bukan 

perokok. 

b. Sampel yang diambil berupa frekuensi suara paru-paru remaja yang merokok 

dan remaja yang tidak merokok, tidak memandang adanya kesamaan kondisi 

baik kesehatan maupun fisiknya. 

 

1.4 Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan 

frekuensi suara paru-paru remaja perokok dan tidak perokok dengan pembanding 

berupa frekuensi suara paru-paru dewasa yang merokok dan tidak merokok. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain : 

1. Bagi masyarakat 

Menambah pengetahuan akan bahaya merokok bagi kesehatan, khusunya organ 

paru paru. 

2. Bagi peneliti 

Dapat mengaplikasikan ilmu dengan merancang dan melaksanakan penelitian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian pokok, 

dan bagian akhir skripsi.  

1. Bagian awal skripsi  

Bagian ini terdiri dari halaman cover, pernyataan, pengesahan, motto dan 

persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar 

lampiran.  

2. Bagian pokok skripsi  

Bagian ini terdiri dari lima bab yang meliputi :  

a. Bab 1 Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, Batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi.  
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b. Bab 2 Tinjauan Pustaka, berisi kajian mengenai landasan teori yang 

mendasari penelitian.  

c. Bab 3 Metode Penelitian, berisi uraian metode yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi. Metode penelitian meliputi desain penelitian, tempat 

penelitian, alat dan bahan penelitian, sumber data, serta rencana manajemen 

dan analisis data.  

d. Bab 4 Hasil dan Pembahasan berisi hasil-hasil dan pembahasan dari 

penelitian yang telah dilakukan.  

e. Bab 5 Penutup yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah 

dilakukan serta saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.  

3. Bagian akhir skripsi  

Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan 

dalam penulisan karya tulis dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Rokok 

2.1.1 Definisi Merokok 

Merokok didefiniskan sebagai kegiatan menghisap tembakau. Merokok tidak hanya 

terbatas pada rokok saja. Penggunaan produk tembakau lain seperti cerutu, 

cangklong, rokok linting, tembakau yang di kunyah (susur, nginang) juga termasuk 

dalam definisi luas merokok. Semakin modern, banyak pabrik rokok membuat 

rokok filter menjadi produk rokok tembakau utama. Merokok menggunakan bentuk 

lain dari tembakau ataupun rokok filter sama-sama berbahaya, walaupun merokok 

dengan filter diklaim lebih tidak berbahaya karena asap rokok tidak terhisap 

(Kusuma W., 2010, p. 4). 

 

2.1.2 Kandungan rokok 

Asap rokok mengandung banyak zat-zat berbahaya seperti tar, karbon monoksida 

(CO) dan nikotin. Zat-zat ini dapat merugikan bagi tubuh, menimbulkan gangguan 

pernafasan, kardiovaskuler, ketergantungan (Fawzani, 2007, p. 16). 

 

2.1.3 Bahaya rokok bagi paru-paru 

Efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh akibat asap rokok 

adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru 

sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronchitis, pneumonia. 

Belum lagi bahaya dari zat nikotin yang menyebabkan kerusakan sel-sel dalam 

organ paru-paru yang bisa berakibat fatal yaitu kanker paru-paru. Bahaya merokok 

bagi kesehatan ini tentu sangat beresiko dan bisa menyebabkan kematian 

(Kemenkes, 2015). 

 

2.2 Suara Paru-paru 

Suara paru-paru merupakan bagian dari suara pernafasan atau yang biasa disebut 

respiratory sound. Suara pernafasan meliputi suara yang terdapat pada mulut dan 
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trakea, sedangkan suara paru-paru terjadi pada bagian sekitar dada (chest wall). 

Respirasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan dalam bernafas, termasuk seluruh 

proses yang berkonstribusi dalam hal menghirup oksigen (inhaling) dan 

mengeluarkan karbon dioksida (exhaling) (Baydar et al, 2003).  

Suara pernafasan didefinisikan sebagai keseluruhan suara yang berhubungan 

dengan respirasi termasuk suara nafas (breath sounds), suara adventif (abnormal 

sounds), suara batuk (cough sounds), dengkuran (snoring sounds), dan suara bersin 

(sneezing sounds) (Sovijarvi et al, 2000, p.598.). 

 

Gambar 2.1 Hubungan antara suara pernafasan, suara paru-paru, suara nafas, dan 

suara tambahan. (Sumber: Sovijarvi et al, 2000) 

 

Suara didalam paru-paru manusia terjadi karena turbulensi udara saat udara 

memasuki saluran pernafasan selama proses pernafasan terjadi. Turbulensi yang 

terjadi di dalam paru-paru manusia terjadi karena adanya perbedaan saluran udara 

pada sistem pernafasan sehingga menyebabkan udara mengalir dari saluran yang 

lebar ke saluran yang lebih sempit ataupun sebaliknya. 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

Gambar 2.2 Spektrum frekuensi, (a) Suara jantung, (b) Suara paru-paru, (c) Suara 

rekaman paru-paru. (Sumber: Sukresno, 2009) 

 

2.2.1 Jenis Suara Paru-paru 

Suara paru-paru terjadi karena adanya turbulensi dari aliran udara saat udara 

memasuki saluran pernafasan. Udara yang masuk pada saat menarik nafas 

(inspirasi) mengalir dari saluran yang lebar ke saluran yang lebih sempit menuju ke 

alveoli. Udara yang menabrak dinding saluran pernafasan menyembabkan 

terjadinya turbulen dan menghasilkan suara. Udara yang keluar pada saat 

membuang nafas (ekspirasi) mengalir menuju saluran udara yang lebih lebar. 

Proses ini mengakibatkan turbulen yang terjadi lebih sedikit, sehingga pada 

ekspirasi normal terdengar suara yang lebih kecil dibandingkan pada saat inspirasi 

(Ramadhan, 2012, p. 6).  

Suara paru-paru dibagi dalam beberapa kategori yang didasarkan pada pitch, 

intensitas, lokasi, dan rasio antara inspirasi dan ekspirasi. Suara paru-paru secara 

umum dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu suara paru-paru normal, suara paru-paru 

abnormal, dan suara tambahan (adventitious sound). Kategori suara paru-paru dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Kategori suara paru-paru. (Sumber: Ramadhan, 2012) 

Suara Paru-paru 

Normal 

Tracheal 

Vesicular 

Bronchial 

Bronchovesicular 

Abnormal 

Absent/Decreased 

Harsh vesicular 

 

Adventitious 

Crackles 

Wheeze 

Stridor 

Rhonchi 

Pleural Rub 

 

2.1.1.1 Suara paru-paru normal 

Pada suara paru-paru normal, dapat dibagi lagi menjadi 4 bagian. Pembagian ini 

didasarkan pada posisi stetoskop pada saat auskultasi. 

Berikut bagian dari suara normal : 

1. Tracheal Sound, yaitu suara yang terdengar pada bagian tracheal, yaitu pada 

bagian larik dan pangkal leher. 

2. Bronchial Sound, yaitu suara yang terdengar pada bagian bronchial, yaitu suara 

pada bagian percabangan antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. 

3. Bronchovesicular Sound, suara ini didengar pada bagian ronchus, yaitu tepat 

pada bagian dada sebelah kanan atau kiri. 

4. Vesicular Sound, suara yang dapat didengar pada bagian vesicular, yaitu bagian 

dada samping dan dada dekat perut. 

 

 

Gambar 2.3 Kategori Suara Paru-Paru Normal Berdasar Posisi Auskultasi. 

(Sumber: Simanjuntak, 2010) 
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2.2.1.2 Suara paru-paru abnormal 

Ketika auskultasi dilakukan, tidak jarang dapat didengar suara paru-paru yang 

normal (normal sound) namun terdengar di tempat yang tidak seharusnya pada 

bagian interior dan posterior. Hal ini menyebabkan suara paru-paru yang didengar 

digolongkan pada suara abnormal. Beberapa bagian suara abnormal menurut 

Ramadhan (2012) seperti berikut: 

1. Decreased Breath Sound (Absent) 

DBS (Absent) Sering ditemukan suara paru-paru tidak terdengar pada bagian 

dada atau dapat dikatakan suara menghilang karena terdapat suatu masalah pada 

bagian tersebut. Masalah yang terjadi dapat disebabkan oleh penyakit seperti daging 

tumbuh hingga paru-paru yang mengecil. 

2. Harsh Vesicular 

Suara pernafasan vesikular merupakan suara pernafasan normal yang paling 

umum dan terdengar hampir di semua permukaan paru-paru. Suaranya lembut dan 

pitch rendah. Suara inspirasi lebih panjang dibanding suara ekspirasi. Apabila suara 

terdengar lebih kuat dari biasanya dapat berarti tergolong suara abnormal dan dapat 

digolongkan sebagai harsh vesicular. 

 

2.2.1.3 Suara paru-paru tambahan (adventitious sounds) 

Suara paru-paru tambahan (adventitious sound) merupakan suara paru-paru yang 

muncul karena adanya kelainan pada paru-paru yang disebabkan oleh penyakit. 

Beberapa contoh suara tambahan pada paru-paru menurut Ramadhan (2012), yaitu: 

1. Crackles 

Crackles adalah jenis suara yang bersifat discontinuous (terputus-putus), 

pendek, dan kasar. Suara ini umumnya terdengar pada proses inspirasi. Suara 

crackles juga sering disebut dengan nama rales atau crepitation. Suara ini dapat 

diklasifikasikan sebagai fine dan coarse. fine memiliki pitch tinggi, lembut, dan 

sangat singkat, sedangkan coarse memiliki pitch rendah, lebih keras, tidak 

terlalu singkat. Spectrum frekuensi suara crackles antara (100-2000) Hz. 
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2. Wheeze 

Suara ini dihasilkan oleh pergerakan udara turbulen melalui lumen jalan nafas 

yang sempit. Wheeze merupakan jenis suara yang bersifat kontinu, memiliki 

pitch tinggi, lebih sering terdengar pada proses ekspirasi. Suara ini terjadi saat 

aliran udara melalui saluran udara yang menyempit karena sekresi, benda asing 

ataupun luka yang menghalangi. Jika Wheeze terjadi, terdapat perubahan setelah 

bernafas dalam atau batuk. Wheeze yang terdengar akan menandakan peak 

ekspirasi yang 50% lebih rendah dibandingkan dengan pernafasan normal. 

3. Ronchi 

Ronchi merupakan jenis suara yang bersifat kontinu, pitch rendah, mirip seperti 

Wheeze. Tetapi dalam ronchi jalan udara lebih besar, atau sering disebut coarse 

ratling sound. Suara ini menunjukkan halangan pada saluran udara yang lebih 

besar oleh sekresi. 

4. Stridor 

Merupakan suara Wheeze pada saat inspirasi yang terdengar keras pada trachea. 

Stridor menunjukkan indikasi luka pada trachea atau pada larynx sehingga 

sangat dianjurkan pertolongan medis. 

5. Pleural rub 

Pleural rub merupakan suara yang terdengar menggesek atau menggeretak yang 

terjadi saat permukaan pleural membengkak atau menjadi kasar dan bergesekan 

satu dan lainnya. Suaranya dapat bersifat kontinu atau diskontinu. Biasanya 

terlokasi pada suatu tempat di dinding dada dan terdengar selama fase inspirasi 

atau ekspirasi. 

 

2.2.2 Auskultasi 

Auskultasi adalah suatu teknik pemeriksaan dimana kita menangkap dan 

menganalisis suara yang berasal dari berbagai organ tubuh, dengan 

mendengarkannya pada permukaan tubuh, baik dilakukan dengan cara langsung 

menempelkan telinga ke permukaan tubuh atau dengan menggunakan stetoskop 

(Imelda, 2009, p.12.). Masalah yang timbul dalam auskultasi yaitu suara dalam 

tubuh biasanya menempati frekuensi rendah sekitar (20-400) Hz, amplitude rendah, 
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kebisingan lingkungan, kepekaan telinga dan pola suara yang mirip. Apabila 

prosedur auskultasi tidak dilakukan dengan benar dapat menyebabkan kesalahan 

dalam diagnosis pasien. 

 

Tabel 2.2 Karakteristik Suara Nafas Normal. (Sumber: Aphridasari, 2017) 

 Durasi 

Bunyi 

Intensitas 

Suara 

Ekspirasi 

Pitch 

Suara 

Ekspirasi 

Lokasi 

Normal 

Vesikular Suara 

inspirasi 

lebih lama 

dibanding 

ekspirasi 

Lembut Relatif 

rendah 

Kebanyakan 

di kedua 

lapangan 

paru 

Bronco 

Vesikular 

Suara 

inspirasi dan 

ekspirasi 

ekual 

Intermediet  Intermediet  Umumnya 

pada sela 

iga 2 dan 3 

anterior dan 

diantara 

scapula 

Bronkial  Suara 

ekspirasi 

lebih lama 

dibanding 

inspirasi 

Keras Relative 

tinggi 

Diatas 

manubrium 

Trakeal  Suara 

inspirasi dan 

ekspirasi 

seimbang 

Sangat keras Relative 

tinggi 

Diatas 

trakea dan 

leher 

 

Intensitas suara nafas biasanya lebih keras di bagian paru posterior bawah. 

Intensitas suara nafas dapat menurun pada orang normal dengan dinding dada yang 

tebal; jika aliran udara menurun (misalnya pada penyakit paru obstruktif atau 

kelemahan otot) atau terdapat gangguan transmisi suara (misalnya karena efusi 

pleura, pneumotoraks atau emfisema) (Aphridasari, 2017, p.23.). 

 

2.3 Stetoskop 

Stetoskop berasal dari bahasa Yunani stethos yang berarti dada dan skopeein yang 

berarti memeriksa. Stetoskop adalah sebuah alat medis akustik untuk memeriksa 
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suara dalam tubuh. Stetoskop digunakan sebagai alat untuk mendiagnosa penyakit 

tertentu. Stetoskop dapat menyalurkan suara tertentu dan menghilangkan suara 

yang lain (Prawira, 2015, p.137.).  

Stetoskop akustik bekerja dengan cara menyalurkan suara dari chestpieces 

melalui selang udara ke telinga pendengar. Chestpiece terdiri dari dua bagian yang 

dapat dipergunakan untuk mendengarkan suara dari tubuh manusia, sebuah 

diafragma dan sebuah mangkuk berongga (bellpiece). Gambar dari chestpiece 

disajikan pada Gambar 2.4. Apabila diafragma ditempatkan di atas tubuh, maka 

suara dari tubuh akan menggetarkan diafragma dan gelombang tekanan akustik 

berjalan melalui selang udara hingga ke telinga pendengar. bellpiece menghasilkan 

suara dengan frekuensi rendah, sedangkan diafragma menghasilkan suara dengan 

frekuensi yang lebih tinggi. Permasalahan yang timbul dari stetoskop akustik adalah 

tingkat kekuatan suara yang sangat rendah (Aquilla, 2008, p. 6). 

 

 

Gambar 2.4 Chestpiece dari stetoskop. (Sumber: Aquilla, 2008) 

 

Stetoskop elektronik bekerja dengan cara menguatkan suara yang timbul dari 

tubuh. Alat tersebut membutuhkan pengubah suara akustik menjadi sinyal 

elektronik yang dapat dikuatkan dan diolah untuk mendapatkan kualitas suara yang 

lebih baik. Cara yang paling mudah dan efektif untuk mendeteksi suara dilakukan 

dengan memasang sebuah mikrofon di dalam chestpiece. Cara ini bisa mengurangi 

gangguan derau (Aquilla, 2008). 

 

BEL 

DIAFRAGMA 
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2.4 Sinyal audio 

2.4.1 Sinyal audio analog 

Suara yang kita dengar sehari-hari merupakan gelombang analog. suara adalah 

gelombang yang dihasilkan dari sebuah benda yang bergetar. Gambarannya adalah 

senar gitar yang dipetik, gitar akan bergetar dan getaran ini merambat di udara, atau 

air, atau material lainnya. Satu-satunya tempat dimana suara tak dapat merambat 

adalah ruangan hampa udara. Gelombang suara ini memiliki lembah dan bukit, satu 

lembah dan satu bukit akan menghasilkan satu siklus atau periode. Siklus ini 

berlangsung berulang-ulang,  membawa pada konsep frekuensi. Frekuensi adalah 

jumlah dari siklus yang terjadi dalam satu detik. Satuan dari frekuensi adalah Hertz 

atau disingkat Hz. Telinga manusia dapat mendengar bunyi antara 20 Hz hingga 20 

KHz (20.000Hz) sesuai batasan sinyal audio. Sinyal audio adalah sinyal yang dapat 

diterima oleh telinga manusia. Angka 20 Hz sebagai frekuensi suara terendah yang 

dapat didengar, sedangkan 20 KHz merupakan frekuensi tertinggi yang dapat 

didengar (Waluyanti, 2008, p.1.). Suara diluar range pendengaran manusia dapat 

dikatakan sebagai derau (getaran yang tidak teratur dan tidak berurutan dalam 

berbagai frekuensi, tidak dapat didengar manusia). 

 

2.4.2 Sinyal audio digital 

Beberapa istilah dalam dunia audio digital yaitu channel (jumlah kanal), sampling 

rate (laju pencuplikan), bandwidth, bit per sample (banyaknya bit dalam satu 

sample), bit rate (laju bit). 

 

1. Channel (jumlah kanal) 

Jumlah kanal menentukan banyaknya kanal audio yang digunakan. Audio satu 

kanal dikenal dengan mono, sedangkan audio dua kanal dikenal dengan strereo. 

2. Sampling rate (Laju pencuplikan) 

Ketika sound card mengubah audio menjadi data digital, sound card akan 

memecah suara menurut nilai menjadi potongan-potongan sinyal dengan nilai 

tertentu. Banyaknya pemotongan dalam satu satuan waktu ini dinamakan 
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sampling rate (laju pencuplikan). Satuan sampling rate yang biasa digunakan 

adalah KHz (kilo Hertz).  

3. Banyaknya Bit dalam Satu Sampel (Bit Per Sample) 

Bit per sample menyatakan seberapa banyak bit yang diperlukan untuk 

menyatakan hasil sample tersebut, hal ini berkaitan dengan proses kuantisasi. Bit 

rate yang digunakan adalah 8 bit per sample atau 16 bit per sample. 

 

2.4.3 Konversi sinyal analog to digital 

Analog to digital converter (ADC) adalah piranti pengkonversi sinyal analog ke 

sinyal digital. Analog to Digital Conversion (ADC) merupakan piranti elektronik 

yang berfungsi sebagai pengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. ADC 

berperan dalam hal memindahkan data dan informasi dari dua sistem yang berbeda. 

Hasil ubahan oleh ADC adalah dalam bentuk kode-kode biner berupa bit-bit 

karakter baik secara paralel ataupun seri (Syam, 2014, p.73.). 

 

 

Gambar 2.5 Proses Konversi Sinyal Analog ke Sinyal Digital. (Sumber: 

Syam,2014) 

 

1) Sampling (pencuplikan) 

Merupakan konversi suatu sinyal analog waktu-kontinu xa(t), menjadi sinyal 

waktu-diskrit bernilai kontinu x(n), yang diperoleh dengan mengambil “cuplikan” 

sinyal waktu kontinu pada saat waktu diskrit. Secara matematis dapat ditulis : 

𝑥(𝑛) = 𝑥𝑎(𝑛𝑇)                                                                                                               (2.1) 

dimana : 

T = interval pencuplikan (detik) 

n = bilangan bulat, -∞ < n < ∞ 
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2) Quantizing (kuantisasi) 

Merupakan konversi sinyal waktu-diskrit bernilai-kontinu, menjadi sinyal 

waktu-diskrit bernilai-diskrit. Nilai setiap waktu kontinu dikuantisasi atau dinilai 

dengan tegangan pembanding. Tegangan sinyal input pada skala penuh dibagi 

menjadi 2N tingkatan, dimana N merupakan resolusi bit ADC (jumlah kedudukan 

tegangan pembanding yang ada). Untuk N = 3 bit, maka daerah tegangan input pada 

skala penuh akan dibagi menjadi : 2𝑁 = 23 = 8 tingkatan (level tegangan 

pembanding). 

3) Coding (Pengkodean) 

Setiap level tegangan pembanding dikodekan ke dalam barisan bit biner. Untuk 

N = 3 bit, maka level tegangan pembanding = 8 tingkatan. Kedelapan tingkatan 

tersebut dikodekan sebagai bit-bit 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111 

(Tedjojuwono, 2012, p.11). 

 

2.5 Transformasi Fourier 

2.5.1 Deret Fourier 

Deret Fourier Untuk Isyarat Kontinyu 

Sebuah isyarat periodis pasti akan mempunyai persamaan, 

𝑦(𝑡) = 𝑦(𝑡 + 𝑛𝑇),                    𝑛 = 0, ±1, ±2, …                                              (2.2) 

untuk semua t (waktu). T adalah periode waktu ketika fungsi mulai terulang. 

Setiap fungsi yang periodis dapat dinyatakan dengan superposisi fungsi sinus 

dan cosinus. Telah diketahui bahwa sin ωt dan cos ωt merupakan fungsi 

trigonometri yang  periodik dengan periode T. 

𝑇 =
1

𝑓
=

2𝜋

𝜔
                                                                                                                     (2.3) 

dengan f adalah frekuensi dalam siklus per detik (Hz) dan ω adalah frekuensi sudut 

dalam radian / det. Gambar 2.6 menunjukkan fungsi periodis, dengan  

𝑇0 =
2𝜋

𝜔0
                                                                                                                            (2.4) 

dengan T0 merupakan periode fundamental dan ω0 merupakan frekuensi 

fundamental. 
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Gambar 2.6 Contoh isyarat periodis. (Sumber: Hidayat, 2011) 

Suatu isyarat periodis dengan periode T0 dapat dinyatakan sebagai jumlahan 

isyarat-isyarat cosines dan/atau sinus dengan periode-periode kelipatan dari T0 

𝑥(𝑡) = ∑ 𝑎𝑘𝑒𝑗𝑘𝜔0𝑡

+∞

𝑘=−∞

                                                                                                  (2.5) 

dengan ak adalah koefisien atau komponen ke-k, dan k= 0,±1,±2, ... 

Ketika k=0 maka ak disebut komponen dc, ketika k=±1 maka ak disebut 

komponen fundamental, dan ketika k=±2, ±3,..maka ak disebut komponen 

harmonik ke–k. 

Ketika k=0 dikeluarkan dari sigma, dan k hanya dituliskan dari +1→∞, maka 

persamaan menjadi 

𝑥(𝑡) = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑘𝑒𝑗𝑘𝜔0𝑡

+∞

𝑘=−∞

+ 𝑎−𝑘𝑒−𝑗𝑘𝜔0𝑡                                                              (2.6) 

Jika  a* adalah  conjugate  kompleks  dari  a,  kemudian  ganti  k  dengan  –k,  

maka  dari persamaan  di  atas  akan  didapatkan  bahwa 𝑎∗
−𝑘 = 𝑎𝑘 atau  𝑎∗

𝑘 =

𝑎−𝑘.  Sehingga persamaan menjadi 

𝑥(𝑡) = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑘𝑒𝑗𝑘𝜔0𝑡

+∞

𝑘=1

+ 𝑎∗
𝑘𝑒−𝑗𝑘𝜔0𝑡                                                                  (2.7) 

Penjumlahan konjugate kompleks dari persamaan di atas menghasilkan 

𝑥(𝑡) = 𝑎0 + 2 ∑ 𝑅𝑒{𝑎𝑘𝑒𝑗𝑘𝜔0𝑡}

+∞

𝑘=1

                                                                               (2.8) 

Jika 𝑎𝑘 = 𝐴𝑘𝑒𝑗𝜃𝑘 
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𝑥(𝑡) = 𝑎0 + 2 ∑ 𝑅𝑒{𝐴𝑘𝑒𝑗𝑘𝜔0𝑡+𝜃𝑘}

+∞

𝑘=1

                                                                         (2.9) 

Diketahui bahwa jika ada bilangan kompleks z=x+iy, maka Re{z} adalah bagian 

real dari z, yaitu x. Persamaan menjadi 

𝑥(𝑡) = 𝑎0 + 2 ∑ 𝐴𝑘𝐶𝑜𝑠(𝑘𝜔0𝑡 + 𝜃𝑘)

+∞

𝑘=1

                                                                  (2.10) 

Dan jika 𝑎𝑘 dinyatakan dengan 𝑎𝑘 = 𝐵𝑘 − 𝑗𝐶𝑘 , maka dapat dibuktikan bahwa 

𝑥(𝑡) = 𝑎0 + 2 ∑[𝐵𝑘𝐶𝑜𝑠(𝑘𝜔0𝑡) −

+∞

𝑘=1

𝐶𝑘𝐶𝑜𝑠(𝑘𝜔0𝑡)                                             (2.11) 

Deret Fourier Untuk Isyarat Periodis Diskret 

Sebuah isyarat periodis diskret niscaya memenuhi persamaan, 

𝑥[𝑛] = 𝑥[𝑛 + 𝑁]                                                                                                          (2.12) 

Periode fundamental adalah nilai N, dan 𝜔0 = 2𝜋/𝑁 adalah fundamental 

frekuensi. Sebagaimana deret fourier isyarat kontinu, deret untuk isyarat diskret ini 

mempunyai bentuk yang sama sebagai berikut, 

𝑥[𝑛] = ∑ 𝑎𝑘. 𝑒𝑗𝑘𝜔0𝑛

𝑘=<𝑁>

                                                                                           (2.13) 

Persamaan ini dinyatakan sebagai deret fourier untuk isyarat (waktu) diskret dan 

𝑎𝑘 ada koefisien deret fourier, dimana 

𝑎𝑘 =
1

𝑁
∑ 𝑥[𝑛]𝑒−𝑗𝑘𝜔0𝑛

𝑛=<𝑁>

                                                                                      (2.14) 

 

2.5.2 Transformasi Fourier 

Transformasi Fourier adalah suatu model transformasi yang memindahkan domain 

spasial atau domain waktu menjadi domain frekuensi. 

 

Gambar 2.7 Transformasi Fourier. (Sumber: Ramadijanti, 2010) 

F(t) F() Transformasi 
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Transformasi Fourier merupakan suatu proses yang banyak digunakan untuk 

memindahkan domain dari suatu fungsi atau obyek ke dalam domain frekuensi. 

Transformasi Fourier didalam pengolahan citra digital digunakan untuk mengubah 

domain spasial pada citra menjadi domain frekuensi. Analisa dalam domain 

frekuensi banyak digunakan pada filtering. Sinyal ataupun citra dapat dilihat 

sebagai suatu obyek dalam domain frekuensi dengan menggunakan transformasi 

fourier (Ramadijanti, 2010). 

Sebagaimana pada uraian tentang Deret Fourier, fungsi periodis yang memenuhi 

persamaan (2.2) dapat dinyatakan dengan superposisi fungsi sinus dan kosinus. 

Deret Fourier sebuah fungsi periodis dinyatakan sebagai,  

𝑥(𝑡) = ∑ 𝑎𝑘𝑒𝑗𝑘𝜔0𝑡

+∞

𝑘=−∞

                                                                                               (2.15) 

dengan  

𝑇0 =
2𝜋

𝜔0
 dan 𝑓0 =

1

𝑇0
                                                                                                (2.16) 

T0 merupakan periode fundamental, 𝜔0 merupakan frekuensi sudut fundamental, 

dan f0 merupakan frekuensi fundamental. Sehingga koefisien deret fourier 

dinyatakan dengan persamaan, 

𝑎𝑘 =
1

𝑇0
∫ 𝑥(𝑡). 𝑒−𝑗𝑘𝜔0𝑡

+𝑇0/2

−𝑇0/2

𝑑𝑡                                                                                 (2.17) 

Ketika 𝑇0 bertambah besar, berarti 𝜔0 mengecil, maka jarak antar koefisien 

fourier menjadi semakin kecil (merapat). Ketika 𝑇0 bernilai sangat besar atau 𝑇0 →

∞, maka koefisien fourier sangat rapat dan menjadi fungsi kontinu, sehingga 

koefisien fourier dinyatakan dengan, 

𝑇0𝑎𝑘 = ∫ 𝑥(𝑡). 𝑒−𝑗𝑘𝜔0𝑡

+∞

−∞

𝑑𝑡                                                                                     (2.18) 

dengan 𝑋(𝜔) = 𝑇0𝑎𝑘 dan 𝜔 = 𝑘𝜔0 maka persamaan menjadi, 

𝑋(𝜔) = ∫ 𝑥(𝑡). 𝑒−𝑗𝜔𝑡

+∞

−∞

𝑑𝑡                                                                                        (2.19) 
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(a) 

 

(b) 

Gambar 2.8 Fungsi Aperiodis dan Fungsi Periodis, (a) fungsi aperiodis, (b) fungsi 

periodis dengan periode 𝑇0. (Sumber: Hidayat, 2011) 

Sebagaimana terlihat pada Gambar 2.8. fungsi aperiodis dapat dilihat sebagai 

fungsi periodis dengan 𝑇0 → ∞ . Diketahui bahwa 𝑇0 = 2𝜋/𝜔0 dan 𝜔 = 𝑘𝜔0 

𝑎𝑘 =
1

𝑇0
𝑋(𝑘𝜔0) =

1

𝑇0
𝑋(𝜔)                                                                                      (2.20) 

 Maka persamaan (2.15) menjadi 

𝑥(𝑡) = ∑
1

𝑇0

+∞

𝑘=−∞

𝑋(𝜔)𝑒𝑗𝜔𝑡                                                                                                       

𝑥(𝑡) =
1

2𝜋
∑

1

𝑇0

+∞

𝑘=−∞

𝑋(𝜔)𝑒𝑗𝜔𝑡𝜔0                                                                              (2.21) 

 Ketika 𝑇0 → ∞, sehingga 𝜔0 → 𝑑𝜔. Dengan demikian persamaan (2.21) 

menjadi berbentuk integral, 

𝑥(𝑡) =
1

2𝜋
∫ 𝑋(𝜔)𝑒𝑗𝜔𝑡𝜔0

+∞

−∞

                                                                                    (2.22) 

 Persamaan pasangan transformasi fourier adalah, 

𝑥(𝑡) =
1

2𝜋
∫ 𝑋(𝜔)𝑒𝑗𝜔𝑡𝑑𝜔

+∞

−∞

                                                                                                 

𝑋(𝜔) = ∫ 𝑥(𝑡)𝑒−𝑗𝜔𝑡𝑑𝑡
+∞

−∞

                                                                                        (2.23) 
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2.5.3 Transformasi Fourier Diskrit 

Analisis Fourier merupakan metode yang sangat efisien untuk untuk analisis dan 

sintesis sinyal. Metode ini sangat erat cocok untuk digunakan pada komputer digital 

atau untuk implementasi di hardware digital. Transformasi Fourier Diskret (DFT, 

Discrete Fourier Transform) digunakan untuk sinyal durasi berhingga (Hidayat, 

2011). 

Misal x(n) adalah sebuah sinyal dengan durasi terbatas; dan integer N sehingga 

x(n) = 0 untuk x(n) diluar interval 0 ≤ n ≤ N 

Asumsikan bahwa x(n) periodis dengan periode N, dari persamaan (2.14) 

koefisien fourier diperoleh menjadi 

𝑎𝑘 =
1

𝑁
∑ 𝑥[𝑛]𝑒−𝑗𝑘𝜔0𝑛

𝑁−1

𝑛=0

                                                                                           (2.24) 

Koefisien-koefisien dari persamaan di atas adalah DFT dari x(n). dengan 

demikian, isyarat diskret x(n) tak periodis dengan Panjang N dapat diasumsikan 

sebagai isyarat periodis dengan periode N. dari persamaan (2.24)  transformasi 

fourier diskret adalah, 

𝑋(𝑘) =
1

𝑁
∑ 𝑥[𝑛]𝑒−𝑗𝑘𝜔0𝑛

𝑁−1

𝑛=0

                                                                                      (2.25) 

Persamaan (2.20) disebut dengan Transformasi Fourier Diskret (DFT, Discrete 

Fourier Transform). Ketika x[n] dianggap periodis dengan periode N, dari (2.14) 

isyarat tersebut dibentuk dari koefisien-koefisien Fourier sebagai berikut, 

𝑥[𝑛] = ∑ 𝑎𝑘𝑒−𝑗𝑘𝜔0𝑛

𝑘=<𝑁>

                                                                                                        

𝑥[𝑛] = ∑ 𝑋(𝑘)𝑒−𝑗𝑘𝜔0𝑛

𝑁−1

𝑛=0

                                                                                          (2.26) 

Persamaan (2.26) disebut dengan Transformasi Fourier Diskret Balik (IDFT, 

Inverse Discrete Fourier Transform). 

Persamaan (2.25) dan (2.26) membentuk pasangan Transformasi Fourier Diskret 

(DFT). Yaitu 
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𝑋(𝑘) =
1

𝑁
∑ 𝑥[𝑛]𝑒−𝑗𝑘𝜔0𝑛

𝑁−1

𝑛=0

                                                                                                    

𝑥[𝑛] = ∑ 𝑋(𝑘)𝑒−𝑗𝑘𝜔0𝑛

𝑁−1

𝑛=0

                                                                                          (2.27) 

2.5.4 Fast Fourier Transform 

Fast Fourier Transform adalah suatu algoritma yang digunakan untuk 

merepresentasikan sinyal dalam domain waktu diskrit dan domain frekuensi 

(Sujadi, 2017, p.102). Fast fourier transform (FFT) merupakan transformasi fourier 

yang dikembangkan dari algoritma discrete transfrom fourier (DFT) . Metode FFT, 

membuat laju komputasi dari perhitungan transformasi fourier dapat ditingkatkan. 

Komputasi DFT adalah komputasi yang memerlukan waktu untuk proses looping dan 

memerlukan banyak memori. Dengan menerapkan algoritma FFT, perhitungan DFT 

dapat dipersingkat, dan proses looping dapat direduksi. FFT dapat dibagi menjadi dua 

metode yaitu DIT (decimation in time) dan metode DIF (Decimation in Frequency), 

namun keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu untuk mentransformasi sinyal 

menjadi frekuensi dasarnya. Decimation adalah proses pembagian sinyal menjadi 

beberapa bagian yang lebih kecil yang bertujuan untuk memperoleh waktu proses yang 

lebih cepat. Jika input sinyal pada time domain dari N-points adalah x(n) ,langkah awal 

yang dilakukan adalah dengan memisahkan menjadi 2 bagian yang sama (N/2 ponts). 

 

Desimasi dalam waktu 

Prinsip algoritma ini adalah memecah N-titik menjadi dua (N/2)-titik, kemudian 

memecah tiap (N/2)-titik menjadi dua (N/4)-titik, begitu seterusnya sampai hanya 

terdapat 1 titik. Misalkan sinyal x[n] terdiri dari N-titik. Kita akan memecah 

(desimasi) sinyal ini menjadi dua bagian yang masing-masing terdiri dari (N/2)-

titik, yaitu satu kumpulan dari nilai-nilai berindeks genap dan satu kumpulan lagi 

dari nilai-nilai berindeks ganjil, demikian seterusnya. Contoh untuk desimasi 16 

titik diperlihatkan pada Gambar 2.5. Jika Anda mempunyai N titik maka Anda akan 

menghasilkan 2𝐿𝑜𝑔 𝑁 tingkat sampai mendapat 1 titik. Untuk N = 16, berarti 
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memerlukan 2Log 16 = 4 tingkat,untuk N = 512 memerlukan 7 tingkat, untuk N = 

4096 memerlukan 12 tingkat,dan seterusnya (Gunawan, 2012). 

 

Gambar 2.9 Desimasi untuk 16 bit. (Sumber: Gunawan, 2012) 

 

2.6 Filter 

Filter digital merupakan suatu filter elektronik yang bekerja dengan menerapkan 

operasi matematika digital atau algoritma pada suatu pemrosesan sinyal. Salah satu 

batasan utama pada filter digital adalah dalam hal keterbatasan kecepatan 

pemrosesan atau waktu komputasi yang sangat tergantung dengan kemapuan 

mikrokontroler atau komputer yang digunakan. Filter digital dicirikan oleh fungsi 

transfer, atau dengan kata lain dengan perbedaan persamaan. Analisis matematis 

dari fungsi transfer dapat menggambarkan bagaimana ia akan menanggapi segala 

masukan (Nurwati, 2009, p.35). 

 

Filter menurut frekuensi yang disaring: 

• Low Pass Filter 

Filter yang tegangan keluarannya tetap sampai ke suatu frekuensi cut off (fc). 

Bersama naiknya frekuensi diatas frekuensi cut off, tegangan keluarannya 

melemah/menghilang. Frekuensi cut off / frekuensi 3 dB / frekuensi 0,707. 
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Gambar 2.10 Respon low pass filter. (Sumber: Nurwati, 2009) 

 

• High Pass Filter 

Filter yang memperlemah tegangan keluaran untuk frekuensi di bawah nilai 

frekuensi cut off fc. Di atas fc besar tegangan keluaran tetap. 

 

Gambar 2.11 Respon high pass filter. (Sumber: Nurwati, 2009) 

 

• Band Pass Filter 

Filter yang hanya melewatkan sinyal keluaran yang berfrekuensi tertentu (yang 

dititik beratkan di 1 nilai fc ) dan melemahkan tegangan sinyal keluaran semua 

frekuensi selain frekuensi tertentu. 

 

 

Gambar 2.12 Respon band pass filter. (Sumber: Nurwati, 2009) 
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Filter Digital FIR 

Filter digital funite impulse response (FIR) merupakan sistem open loop atau 

dikenal juga dengan sistem non-recursive. Pada sistem yang bersipat open 

loop/tanpa feedback, kesetabilan sistem tidak dapat di kendalikan, sehingga untuk 

memperoleh hasil respons yang lebih baik/stabil daerah kerja dari filter FIR harus 

dibatasi. Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan antara lain : 

• Panjang filter (N), pada filter digital FIR setara dengan orde. 

• Daerah kerja redaman, pada daerah batas tertentu akan terjadi osilasi, seperti 

terlihat pada Gambar 2.13. 

• Dipilih daerah kerja yang mempunyai Phase delay linear. 

 

Gambar 2.13 respon frekuensi BPF FIR. (Sumber: Santoso, 2010) 

 

Filter FIR adalah salah satu tipe dari filter digital yang dipakai pada aplikasi 

Digital Signal Processing (DSP). Respon Impuls FIR adalah terbatas karena tidak 

ada umpan balik pada filter. Kesalahan numerik terjadi ketika implementasi filter 

FIR dalam perhitungan komputer terjadi terpisah dengan masing-masing 

perhitungan, filter FIR tidak ‘mengingat’ kesalahan terdahulu. Sebaliknya, bagian 

umpan balik filter IIR dapat menyebabkan kesalahan numerik campuran dengan 

perhitungan masing-masing karena kesalahan numerik umpan balik. Dampak dari 

hal ini adalah filter FIR diimplementasikan secara umum daripada filter IIR 

(Nardiana, 2011, p. 66), jika anda memasukkan sebuah impulse (yaitu sebuah sinyal 

‘1’ diikuti dengan banyak sinyal ‘0’), sinyal nol akan keluar setelah sinyal 1 

melewati semua delay line dengan koefisiennya. Keuntungan filter FIR antara lain 
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adalah stabil dan memiliki phasa yang linier. Sedangkan kerugiannya adalah filter 

FIR terkadang membutuhkan lebih banyak memory dan perhitungan untuk 

mencapai karakteristik respon filter yang diberikan. Dan juga, respon tertentu tidak 

mudah dilaksanakan untuk diimplementasikan dengan filter FIR. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa 

terdapat perbedaan frekuensi maupun amplitudo suara paru-paru perokok dan 

bukan perokok, yaitu: 

1. Frekuensi remaja yang merokok berkisar antara 64,6 Hz-102,3 Hz dan remaja 

yang tidak merokok berkisar antara 37,7 Hz – 69,9 Hz.  

2. Frekuensi orang dewasa yang merokok berkisar antara 215,3 Hz – 349 Hz dan 

orang dewasa yang tidak merokok memiliki frekuensi berkisar antara 145,3 Hz– 

247,6 Hz. 

3. Amplitudo pada remaja yang merokok memiliki nilai rata-rata 20,454 dB, 

remaja yang tidak merokok memiliki nilai rata-rata 17,85 dB dan pada orang 

dewasa yang merokok memiliki rata-rata amplitude sebesar 11,184 dB, orang 

dewasa yang tidak merokok memiliki rata-rata amplitude sebesar 6,504 dB. 

Berdasarkan hal tersebut, didapatkan bahwa frekuensi dan amplitude suara paru-

paru perokok mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan yang tidak merokok. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang diberikan 

sebagai berikut : 

1. Penelitian lebih lanjut dengan menggunakan alat stetoskop digital yang 

dilengkapi dengan penguat suara. 

2. Penelitian berikutnya diharapkan bisa menerapkan adanya kesamaan kondisi 

baik kesehatan maupun fisiknya, dan juga memperhatikan lama responden 

merokok, umur responden, dan lain sebagainya.  
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