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ABSTRACT 

Diabetes is a disease where there is a high level of glucose in the blood. There are some factor 

that cause it such as a poorly functioning pancreas. The method used to measure blood sugar 

nowadays use invasive method that cause a wound in the patient’s hand. This research conducted 

by a non-invasive method involve a simple optical device with Laser Speckle Imaging (LSI) 

principle. This device consists of a laser, CMOS camera, lens, and computer that were installed 

with an image converter program into intensity graph. In the other hand speckle data, the blood 

sugar content was determined using a portable easy touch GCU device to the patient between 14 

to 40 years old. The purposed of this research to find the correlation between speckle contras to 

blood sugar level, heart rate and blood pressure. The result found a correlation between the 

speckle contrast to blood sugar level, the speckle contrast to the heart rate and the speckle 

contrast to blood pressure were 0.6714, 0.4602 and 0.1744 respectively. 

 

Keywords : contrast, laser speckle imaging, speckle 

 

ABSTRAK 

Diabetes merupakan penyakit dimana tingginya kadar glukosa dalam darah. Banyak faktor yang 

mempengaruhi diantaranya kurangnya kinerja fungsi pankreas. Metode yang digunakan untuk 

mengukur gula darah saat ini kebanyakan menggunakan metode secara invasive (melukai) 

tangan pasien. Penelitian ini menggunakan metode non-invasive (tanpa melukai) yaitu dengan 

merancang suatu alat optik sederhana dengan prinsip Laser Spekcle Imaging (LSI). Sistem ini 

terdiri dari laser, kamera CMOS, lensa dan komputer yang sudah terinstal program penerjamah 

image menjadi grafik intensitas. Selain data spekel, kandungan gula darah juga ditentukan 

dengan menggunakan alat portabel easy touch GCU pada pasien dengan rentang umur 14 

sampai 40 tahun. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan korelasi antara kontras spekel dan 

kadar gula darah, denyut jantung dan tekanan darah. Hasil dari penelitian ini didapatkan nilai 

korelasi antara kontras spekel dan kadar gula darah, kontras spekel dan denyut jantung serta 

kontras spekel dan tekanan darah adalah 0.6714 a.u, 0.4602 a.u dan 0.1744 a.u. 

 

Kata kunci : spekel, laser speckle imaging, kontras 

 

PENDAHULUAN 

Diabetes Mellitus (DM) atau yang lebih 

sering dikenal dengan diabetes saja 

merupakan sebuah penyakit gangguan 

metabolik menahun yang ditandai dengan 

hiperglikemia atau peningkatan kadar gula 

darah dalam tubuh. Penyakit ini disebabkan 

oleh karena pankreas tidak memproduksi 

cukup insulin atau tubuh tidak dapat 

menggunakan insulin dengan efektif. 

Hiperglikemia jangka lama dapat 

menyebabkan komplikasi kronik pada mata, 

ginjal, saraf dan bahkan pembuluh darah. 

Penderita penyakit ini akan mengalami 

peningkatan nafsu makan, sering berkemih, 

banyak minum dan juga akan mengalami 

penurunan berat badan [1]. 

Prevelensi penyakit diabetes mengalami 

peningkatan dari 1,1% pada tahun 2007 
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menjadi 2,1% pada tahun 2013 [2]. 

Peningkatan jumlah penderita diabetes 

menunjukkan bahwa diabetes merupakan 

suatu penyakit yang perlu mendapatkan 

perhatian khusus dalam pelayanan 

kesehatan. Penyebab semakin meningkatnya 

penderita diabetes salah satunya karena 

ketidakseimbangan antara asupan gizi yang 

akan menimbulkan masalah gizi. Faktor 

yang menyebabkan masalah gizi diantaranya 

adalah pola makan [2]. Pola makan dengan 

asupan makanan yang tinggi energi dan 

tinggi lemak tanpa disertai dengan aktivitas 

yang teratur mengubah kesetimbangan 

energi. Energi akan disimpan sebagai lemak 

berlebih yang jarang digunakan. Kelebihan 

asupan energi ini akan meningkatkan 

resistansi insulin sehingga menyebabkan 

peningkatan kadar gula darah [1]. 

Ada beberapa teknik dalam mengukur 

kadar gula dalam darah yang masingmasing 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Secara 

garis besar terdapat dua metode dalam 

pengukuran kadar gula darah yaitu metode 

Invasive dan metode Non-Invasive. Metode 

Invasive adalah metode yang menggunakan 

sampel berupa darah yang diambil 

menggunakan jarum yang dapat 

menimbulkan rasa sakit pada pasien. 

Menurut beberapa laporan terjadi infeksi 

setelah pengambilan darah menggunakan 

jarum yang disebabkan karena tubuh tidak 

mampu memproduksi insulin. Insulin dalam 

tubuh dibutuhkan untuk proses penyerapan 

glukosa dalam sel-sel tubuh untuk 

menghasilkan energi. Akibat terganggunya 

proses produksi insulin, maka tubuh akan 

kekurangan energi yang menyebabkan 

lamanya proses penyembuhan luka dan 

bahkan dapat menyebabkan terjadinya 

infeksi.   

Pengukuran gula darah menggunakan 

jarum suntik menjadi ketakukan bagi 

beberapa orang yang sindrom terhadap 

jarum, akibatnya mereka malas untuk 

memeriksa kondisi kesehatannya. Solusi 

yang menjanjikan adalah dengan suatu 

metode Non-Invasive yang pengujiannya 

tanpa pengambilan sampel darah dari pasien. 

Contoh metode Non-Invasive yang pernah 

dilakukan sebelumnya adalah menggunakan 

sensor photoplethysmography [3]. Teknik 

lainnya adalah Spektrokopi Raman untuk 

mengukur cahaya yang dihamburkan akibat 

dari pengaruh osilasi dan rotasi oleh 

glukosa, perubahan hamburan dan polarisasi 

merupakan teknik untuk mengukur 

perubahan sifat hamburan dan polarisasi 

yang disebabkan oleh glukosa [4], 

interferometri pulsa femtosekon merupakan 

metoda untuk menentukan konsentrasi 

glukosa dengan mengukur kelompok indeks 

bias dari larutan glukosa menggunakan 

keterlambatan waktu dalam orde femto 

sekon pada metode time of flight dengan 

interferometri pulsa femtosekon [5].  

Penelitian ini menggunakan prinsip 

operasi dasar dari konfigurasi optik spesial 

untuk memonitor level glukosa berdasarkan 

pada vibrasi kulit yang disebabkan oleh flux 

pulsation darah. Prinsip ini dengan mengset 

alat optik yang terdiri dari kamera cmos, 

laser, ND filter dan komputer yang telah 

terinstal program penerjemah image. Sistem 

ini mengamati pergerakan pola spekel yang 

ditimbulkan pada bagian kulit akibat dari 

hamburan sinar karena kekasaran permukaan 

kulit dan interaksi sel-sel glukosa pada 

darah. Analisis dari image diterjemahkan 

dalam intensitas kontras, standar deviasi, 

dan histogram yang dihasilkan dari 

pencacahan sinar terhadap target. 

Interpretasi grafik divalidasi dengan 

pengukuran glukosa darah secara invasive 

menggunakan Glucose Blood Device. Hasil 

intensitas kontras kemudian dibandingkan 

dengan kandungan gula darah dari Glucose 

Blood Device. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Spekel adalah pola butiran terang gelap 

yang muncul akibat hamburan suatu berkas 

cahaya koheren yang saling berinterferensi 

dan mengenai permukaan suatu objek. 

Setiap pola spekel yang muncul akan 
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memberikan informasi tentang seluruh objek 

yang disinari oleh berkas cahaya. Ukuran 

pola spekel yang dihasilkan bisa berbeda-

beda. Hal ini disebabkan oleh kekasaran 

permukaan objek yang menyebabkan fase 

cahaya terhambur berubah dari titik ke titik 

yang proporsional terhadap perubahan 

kekasaran permukaan [6]. Salah satu 

parameter penting dari spekel adalah 

ukurannya. Ukuran bulir spekel tegantung 

pada panjang gelomabang cahaya, ukuran 

berkas cahaya dan jarak bidang pengamatan 

dengan sumber cahaya. Ukuran bulir spekel 

yang kecil menyebabkan pola spekel tidak 

terbaca di detector [7]. 

Pola spekel terbentuk dari sebuah sistem 

yang disebut Laser Speckle Imaging. Laser 

speckle imaging adalah sebuah metode yang 

mendeteksi dan menganalisa perubahan 

kontras spekel dari suatu sampel. Pola 

butiran terang gelap pada spekel muncul 

karena adanya hamburan cahaya saat sebuah 

sampel disinari seberkas sinar laser [8]. 

Sistem LSI terdiri merupakan sebuah sistem 

yang sederhana. Terdiri dari laser sebagai 

sumber cahaya, sampel dan sebuah detector. 

Metode LSI dapat mendeteksi sniyal optik 

baik pada material maupun pada jaringan 

biologi tanpa merusaknya (non destructive). 

Selain itu sistem LSI juga memiliki 

pencitraan penuh, akuisisi data langsung, 

akurat, kuantitatif, dan biaya yang 

diperlukan rendah [7]. 

Metode LSI telah banyak digunakan 

dalam bidang pertanian misalnya untuk 

mendeteksi formalin pada tomat [9], untuk 

mendeteksi formalin pada tomat dilakukan 

penyinaran pada buah tomat baik yang sudah 

direndam larutan formalin maupun yang 

tidak. Penyinaran ini dilakukan untuk 

mendapatkan pola spekel yang kemudian 

diolah menggunakan software ImageJ, 

melalui karaketerisasi histogram tingkat gray 

value dari citra dapat menentukan kontras 

spekel dari sampel tomat tersebut [9].   

Selain itu metode LSI juga berkembang 

pesat dalam bidang bahan lunak sebagai 

pengukuran sifat dinamis yang heterogen. 

Contohnya menganalisa pola ukuran bulir 

spekel pada lapisan tipis TiO2. Analisis ini 

digunakan untuk melihat perubahan yang 

terjadi pada sampel lapisan tipis TiO2 akibat 

pengaruh variasi suhu pemanasan. Ukuran 

bulir spekel sampel lapisan tipis TiO2 

dianalisis berdasarkan hasil citra LSI 

menggunakan metoda autokorelasi. Ukuran 

bulir spekel lapisan tipis TiO2 secara umum 

semakin meningkat akibat kenaikan suhu 

pemanasan pada jumlah pelapisan yang 

sama [7]. 

 

METODE PENELITIAN 

Alat  yang digunakan yaitu laser infra red 

dengan panjang gelombang 785 nm, kamera 

monokrom, power supply, ND filter, tensi 

meter, pulse sensor, microcontroller Arduino 

Uno, kabel USB, statip, strip glukosa, kertas 

alkohol, blood lancet, portable glucose blood 

device. Beberapa orang pelajar, mahasiswa 

dan dosen digunakan sebagai sampel. 

 

 
Gambar 1. Set up alat Laser Speckle 

Imaging 

 

Sistem LSI ini disusun seperti Gambar 1, 

dengan posisi kamera saling tegak lurus 

dengan sampel sedangkan laser terhadap 

sampel membentuk sudut 30º. Proses 

penggunaan sistem LSI pada sampel 

dilakukan dengan meletakkan objek pada 

tempat yang telah ditentukan. Laser 

menyinari objek tersebut dan direkam oleh 
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kamera monokrom yang telah terhubung 

dengan komputer. Pantulan sinar di capture 

oleh kamera dan ditampilkan pada layar 

komputer/laptop dalam bentuk image. 

Bentuk image ini dikonversikan kedalam 

bentuk kontras dengan menggunakan 

ImageJ. Kemudian denyut jantung direkam 

menggunakan pulse sensor dan akan 

ditampilkan di layar dalam bentuk 

gelombang. Kemudian untuk validasi gula 

darah digunakan portable glucose blood 

device. 

Pengambilan data pola spekel dan hasil 

pengukuran gula darah yang diperoleh akan 

diolah dan dianalisa menggunakan software 

imageJ. Pengolahan pola spekel pada 

penelitian ini hanya menghitung nilai rata-

rata gray value, standar deviasi dan kontras 

spekel. Kontras spekel merupakan parameter 

fisika yang di tentukan sebagai rasio nilai 

standard deviation dan nilai intensitas gray 

value rata-rata. Pola spekel yang dihasilkan 

akan diolah dalam bentuk grafik hubungan 

antara nilai kontras spekel terhadap 

kandungan glukosa yang diambil melalui 

portable glucose blood device. Selanjutnya 

dianalisis sehingga mendapatkan suatu 

model atau pendekatan antara kurva 

tersebut. Data denyut jantung dan tekanan 

darah digunakan sebagai data penunjang 

terhadap hasil data gula darah dan kontras 

spekelnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari penelitian ini diperoleh pola spekel 

seperti terlihat pada Gambar 2. Pola spekel 

tersebut diolah dan dianalisa sehingga 

didapatkan beberapa grafik berikut. Hasil 

yang diperoleh pada penelitian ini adalah 

mencari korelasi antara kandungan glukosa 

terhadap kontras spekel pada manusia 

dengan variasi umur 14 tahun s/d 40 tahun. 

Data yang diperoleh dibuat dalam bentuk 

grafik seperti pada Gambar 3. 

 

 

Gambar 2. Speckle pattern 

 

Gambar 3 memperlihatkan bahwa 

korelasi antara gula darah dan kontras spekel 

yang dihasilkan cukup besar yaitu 0.6714. 

Korelasi yang cukup besar ini menunjukkan 

bahwa adanya keterkaitan antara kontras 

spekel dan gula darah. Intensitas hamburan 

cahaya yang terhambur saat mengenai 

butiran darah pada pembuluh darah 

tergolong rendah hingga tinggi sehingga 

menghasilkan tingkat keburaman yang 

bervariasi pada pola spekel yang dihasilkan. 

 

 
Gambar 3. Korelasi antara kontras spekel & 

gula darah 

 

Grafik 4 menunjukkan bahwa korelasi 

antara kontras spekel dan denyut jantung 

terbilang sedang yaitu 0.4602. Artinya masih 

ada keterkaitan antara kontras spekel dengan 

denyut jantung pada sampel. Gambar 5 

menunjukkan korelasi yang sangat kecil 

pada tekanan darah dan kontras spekel yaitu 

0.1744. Artinya kontras spekel dan tekanan 

darah tidak memiliki keterkaitan. 
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Gambar 4. Korelasi antara kontras spekel 

dan denyut jantung 

 
Gambar 5. Korelasi antara kontras spekel 

dan tekanan darah 

 

KESIMPULAN 

Rancangan sistem sederhana LSI berhasil 

dibuat ditandai dengan adanya biospekel 

yang bisa ditampilkan pada program Image-

J. Korelasi yang didapatkan antara kontras 

spekel dan gula darah cukup besar yaitu 

0.6714, kontras spekel dan denyut jantung 

0.4602 serta kontras spekel dan tekanan 

darah sangat kecil yaitu 0.1744. 
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