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KUIS BIOMEDIK

 Jawablah secara singkat dan jelas:

1. Biomekanika adalah 

2. Biooptik adalah 

3. Sifat dari cahaya

4. Jelaskan secara singkat tahap polarisasi-

depolarisas-repolarisasi 



5. Hukum newton keberapa dan 

penjelasan 

6. Mekanisme pengaturan suhu saat 

mengalami peningkatan  
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PENDAHULUAN 

 Perubahan mekanik terhadap zat gas, zat 

cair atau zat padat yang merambat ke depan 

dengan kecepatan tertentu sering 

menimbulkan gelombang bunyi. 

 Gelombang bunyi merupakan hasil getaran 

dari zat dan terkoordinasi menghasilkan 

gelombang. 

 Gelombang bunyi dapat menjalar secara 

transversal atau longitudinal.



Bioakustik membahas bunyi yang 

berhubungan dengan makhluk hidup, 

terutama manusia. 

Bioakustik digunakan dalam diagnostik 

maupun terapi, dengan memanfaatkan sifat 

gelombang yang dapat dipantulkan diserap 

dan diteruskan.

Topik bioakustik adalah getaran/gelombang 

sebagai sumber munculnya bunyi.



BUNYI 

 Bunyi merupakan getaran yang menimbulkan 

gelombang longitudinal yang merambat melalui 

medium perambatan (zat cair, zat padat, dan 

udara) sehingga dapat didengar. 

 Gelombang bunyi merupakan gerakan dari 

molekul zat dan zat tersebut terkoordinasi 

menghasikan gelombang serta mentransmisikan 

energi tanpa disertai perpindahan partikel



Sumber Bunyi

semua benda yang bergetar dan menghasilkan suara 

merambat melalui medium atau zat perantara sampai 

ke telinga. 

Contoh sumber bunyi yaitu: instrumen musik, gerakan 

dahan pohon, lonceng, garputala



Syarat terjadinya bunyi yaitu:

1. Ada sumber bunyi yang bergetar

2. Ada zat perantara (medium) yang merambatkan 

gelombang bunyi dari sumber ke telinga

3. Getaran mempunyai frekuensi tertentu 

(20 Hz – 20.000 Hz)

4. Indra pendengar dalam keadaan baik



Pengelompokan Bunyi 

Menurut frekuensinya, bunyi dikelompokan

menjadi:

a. Bunyi infrasonik (0 – 20 Hz)

 Infrasonik merupakan bunyi yang tidak dapat didengar 

telinga manusia

 Frekuensi ini biasanya ditimbulkan oleh getaran tanah, 

gempa bumi, getaran gunung berapi.



b. Bunyi audiosonik (20 – 20.000 Hz)

 Bunyi audio merupakan bunyi yang dapat didengar manusia. 

 Audiofrekuensi berhubungan dengan nilai ambang pendengaran 

(rata-rata nilai ambang pendengaran 1000 Hz = 0 dB).

c. Bunyi Ultrasonik (di atas 20.000 Hz)

 Ultrasonik merupakan bunyi yang tidak dapat didengar telinga 

manusia. 

 Frekuensi ini dalam bidang kedokteran digunakan dalam 3 hal yaitu 

pengobatan, destruktif dan diagnosis. 

 Hal ini terjadi oleh karena frekuensi yang tinggi mempunyai daya 

tembus jaringan cukup besar. 

 Cth : USG, diatermi





Sifat Gelombang Bunyi

Gelombang bunyi mempunyai sifat memantul, 

diteruskan, dan diserap benda. 

Apabila gelombang suara mengenai tubuh manusia 

(dinding) maka bagian dari gelombang akan 

dipantulkan dan bagian lain akan diteruskan ke dalam 

tubuh.

 Penyerapan energi bunyi ini akan mengakibatkan 

berkurangnya amplitudo gelombang bunyi.



 Nilai amplitudo bunyi yang menetap pada jaringan 

dinyatakan dalam

rumus:   A = A-αx

Keterangan :

A = amplitudo bunyi yang menetap pada jaringan yang tebal     

X cm

Ao = amplitudo bunyi mula-mula
α = koefisien adsorpsi jaringan (cm-1)

x = tebal jaringan (cm)



Kecepatan Gelombang Bunyi

Gelombang bunyi timbul akibat terjadi perubahan 

mekanik pada zat padat, zat cair dan gas yang 

merambat ke depan dengan kecepatan tertentu.

Gelombang bunyi ini menjalar secara longitudinal

 Pada suatu percobaan, apabila terjadi vibrasi dari bunyi 

maka akan terjadi suatu peningkatan tekanan 

(kompresi) dan penurunan tekanan pada tekanan 

atmosfer (refraksi)



V = .f

V = kecepatan perambatan bunyi dalam meter per sekon
(m/s)

 = panjang gelombang dalam meter (m)

f = frekuensi dalam Hertz (Hz)

Semakin keras medium zat, makin cepat gelombang 
bunyi merambat karena medium zat yang padat sehingga 
lebih responsif terhadap gerak partikel lainnya.



Jika suara di udara memiliki kecepatan perambatan

340 m/s, dan frekuensinya 20 Hz, berapakah

panjang gelombang bunyi tersebut?



Intensitas Bunyi 

 Intensitas Bunyi yaitu energi yang melewati medium 1 

m2/detik atau watt/m2.

 Intensitas bunyi yang mampu didengar manusia 

mempunyai intensitas 10-12 watt/m2 (Intensitas ambang 

pendengaran) sampai dengan 1 watt/m2 (Intensitas 

ambang perasaan) 

 cth : mendengarkan bunyi yang terlalu keras, tentunya 

telinga akan merasa sakit. 



Aplikasi Gelombang Bunyi dalam 

Bidang Kesehatan

1. Alat Pendengaran

Telinga merupakan alat penerima gelombang suara 

atau udara kemudian diubah menjadi sinyal listrik dan 

diteruskan ke korteks pendengaran melalui saraf 

pendengaran. 

Telinga mempunyai reseptor khusus untuk mengenali 

getaran bunyi dan untuk keseimbangan.





 Ada tiga bagian dari telinga manusia, yaitu telinga luar, 

telinga tengah, dan telinga dalam.

Telinga luar berfungsi menangkap getaran bunyi

Telinga tengah meneruskan getaran dari telinga luar ke 

telinga dalam. 

Reseptor yang ada pada telinga dalam akan menerima 

rangsang bunyi dan mengirimkannya berupa impuls ke 

otak untuk diolah.



• Proses pengolahan suara oleh telinga:

1. Pada telinga luar

Aurikel (daun telinga) mengumpulkan gelombang suara
untuk diteruskan ke liang telinga. 

Meatus akustikus eksternus (liang telinga luar) yang 
areanya lebih sempit akan meningkatkan intensitas suara dan
diteruskan menuju telinga tengah. 

Membrana timpani (gendang telinga) sebagai pembatas
telinga luar dan telinga tengah digetarkan dan menguatkan
suara. 





2. Pada telinga tengah

Tulang pendengaran (malleus, inkus dan stapes)

menguatkan suara dengan mekanisme gaya ungkit dan

melanjutkannya menuju pembatas telinga dalam (foramen 

ovale). 

Efek dari gaya ungkit tulang pendengaran terhadap getaran

suara adalah 1,3 kali. 





 Cermati bahwa tulang 

pendengaran berawal dari

membran timpani seluas 51 mm2

dan berakhir pada foramen ovale

dengan luas kira-kira 3 mm2. 

Dengan demikian getaran suara

yang masuk ke dalam telinga

mengalami amplifikasi sebesar:

51/3 x 1,3 = 22 kali



3. Pada telinga dalam

- kokhlea (rumah siput) dan duktus semisirkularis (saluran

1/2 lingkaran). 

Di dalam kokhlea terdapat 3 saluran:

a. skala vestibuli dan skala timpani yang berisi cairan

perilimfe, yang akan bergetar meneruskan getaran dari

foramen ovale--- getaran akan menggetarkan cairan

endolimfe dan organ korti di skala media 



 Organ korti merupakan sel 

rambut sebagai reseptor

pendengaran. 

 energi mekanik berupa getaran

tadi merangsang reseptor saraf

sensorik pendengaran (Nervus

VIII) dan diteruskan sebagai

energi listrik menuju otak untuk

ditafsirkan.



Respon frekuensi telinga

Pada usia muda, batas atas masih 20.000 Hz, di usia pertengahan
berkurang menjadi 15.000 Hz dan pada usia lanjut menjadi 10.000
Hz.
Telinga manusia memiliki sensitifitas tertinggi pada frekuensi
3.000 Hz menimbulkan rasa tidak nyaman, misalnya suara jeritan
atau alarm.
Penyebab dari kondisi tersebut adalah kokhlea adalah tabung
dengan panjang 2,5 cm yang tertutup di salah satu ujung.



Respon frekuensi telinga dikategorikan sebagai berikut:

•Pada frekuensi rendah telinga sangat tidak sensitif. Frekuensi 20 Hz 

membutuhkan intensitas suara kira-kira 1 W/m2. 

•Pada frekuensi ambang atas pendengaran, frekuensi 100 Hz 

membutuhkan intensitas suara kira-kira 10-10 W/m2. 

Pada frekuensi ambang bawah pendengaran, frekuensi 3000 Hz 

sangat menusuk



Skala kebisingan

Kebisingan diukur dengan skala desibel (dB). Berikut

ini merupakan daftar nilai kebisingan dalam berbagai

situasi dan dampak yang dapat timbul.

Level (dBA) Noise Effect

0 Ambang pendengaran

20 Denyut nadi

30 Detak jam

40 Percakapan tenang

50 Jalanan sepi

70 Hoover in a room

90 Jalanan 7 m
Pemaparan lama menimbulkan 
kerusakan pendengaran

100 Kebisingan pabrik

120 Suara diskotik Batas ketidaknyamanan

140 Pesawat udara 25 m Batas nyeri

160 Rifle close to ear Merobek membrana timpani



Kehilangan pendengaran

• Kerusakan mekanis akibat cedera kepala

• Penyakit (penyakit yang menghambat gerakan tulang-tulang

pendengaran dapat diatasi dengan operasi atau menggunakan

alat bantu pendengaran. Penyakit yang merusak saraf menuju

kokhlea sulit diatasi)

• Terpapar pada kegaduhan secara berlebihan (Tinitus dapat

terjadi setelah terpapar kegaduhan konser rock, atau saat

distress ketika tak bias tidur).

• Proses penuaan (proses penuaan menimbulkan penurunan

sensitifitas terhadap suara)



TES PENDENGARAN 

a. Tes suara berbisik

 Telinga normal dapat mendengar suara 

berbisik dengan nada rendah.. Suara 

berbisik dengan nada tinggi misalnya 

suara desis pada jarak 20 meter.



 Tes Rinne

Tes ini membandingkan antara konduksi tulang dan

udara. 

Garputala digetarkan kemudian diletakkan pada

prosesus mastoid setelah tidak mendengar getaran 
lagi

garputala dipindahkan di depan liang telinga,

tanyakan penderita apakah masih mendengarnya.

Normal : konduksi udara 85-90 detik. Konduksi 
melalui tulang 45 detik.

 Tes rinne positif : pendengaran penderita baik 
juga pada penderita tuli persepsi.

 Tes rinne negative : pada penderita tuli konduksi 
dimana jarak waktu konduksi tulang mungkin 
sama atau bahkan lebih panjang.



 Tes Weber

 Garputala di getarkan kemudian diletakkan pada dahi 

atau puncak dahi. 

 Pada penderita tuli konduktif akan terdengar baik 

terang atau baik pada telinga yang sakit.

 Pada penderita tuli persepsi, getaran garpu tala 

terdengar terang pada telinga normal.
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