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ABSTRAK 

Operasi wasir dengan teknik DG-HAL memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan teknik 

konvensional. Meskipun demikian, teknik DG-HAL mutlak memerlukan alat medis khusus yaitu alat 

pendeteksi aliran darah dengan prinsip Doppler beserta kelengkapannya. Alat medis ini hanya 

diproduksi di luar negeri dengan jumlah produsen yang terbatas dan harganya amat mahal. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut mitra menggandeng tim peneliti untuk menghasilkan alat pendeteksi 

aliran darah dengan prinsip Doppler untuk keperluan operasi wasir dengan teknik DG-HAL dengan 

biaya ekonomis dan mempunyai kinerja dan fasilitas yang minimal sama dengan alat medis yang telah 

ada. Alat medis ini terdiri dari dua bagian utama yaitu sebuah proctoscope yang dilengkapi dengan 

transduser ultrasonik dan sebuah unit utama pengendali transduser. Metode penyelesaian masalah 

dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui studi literatur dan studi referensi. Obyek referensi dalam 

program ini adalah KM-25 dari HADECO. Literatur didapatkan dari buku dan jurnal yang membahas 

teknik ultrasonik Doppler. Pada akhir program penelitian ini, telah dihasilkan luaran berupa purwarupa 

alat pendeteksi aliran darah dengan prinsip Doppler. Fungsi utama purwarupa ini telah diujikan kepada 

10 subyek untuk mendeteksi aliran darah pembuluh nadi dengan tingkat keakuratan 100%. Desain 

proctoscope perlu disempurnakan untuk meningkatkan ergonomi, daya tahan, dan sterilitasnya agar 

dapat dipergunakan dalam operasi sesungguhnya dengan baik. 

 

Kata kunci : Wasir, DG-HAL, Doppler  

 

Pendahuluan 

 Hemorrhoids, atau dalam bahasa sehari 

– hari dikenal sebagai wasir atau ambeien 

mengacu pada suatu kondisi ketika pembuluh – 

pembuluh vena di sekitar anus atau rektum 

mengalami pembengkakan dan peradangan [1]. 

Pendapat umum mengatakan bahwa wasir 

ditimbulkan oleh ketegangan saat mengejan 

ketika buang air besar. Kehamilan, penuaan, 

konstipasi kronis / diare, dan hubungan seks 

anal juga dapat menjadi faktor pemicu 

timbulnya wasir [2]. Hampir 50% dari 

penduduk dunia berusia 50 tahun atau lebih 

pernah terserang penyakit ini [3]. Di Indonesia 

sendiri prevalensinya diperkirakan mencapai 

45% dari usia produktif (20 – 60 tahun) [4]. 

Ketika wasir ini telah sampai pada stadium 

lanjut (stadium III dan IV) maka prosedur 

penanganan yang efektif adalah dengan jalan 

operasi (hemorrhoidectomy) [5]. Trauma pasca 

– operasi wasir selama ini dikenal sangat tidak 

mengenakkan dan menyakitkan serta risiko 

komplikasi dan infeksi yang cukup tinggi 

karena besarnya luka yang ditimbulkan. Waktu 

pemulihan yang dibutuhkan juga relatif lama.  

 Pada tahun 1995, Morinaga 

memperkenalkan suatu teknik baru untuk 

pengobatan wasir yang dikenal dengan nama 

Doppler guided hemorrhoidal artery ligation 

(DG-HAL) [6]. Ilustrasi teknik ini dapat dilihat 

pada gambar 1.  

 

 
 

Gambar 1. proctoscope yang digunakan untuk 

      menemukan arteri wasir dalam  

      operasi wasir dengan teknik  

      DG-HAL 

 

Inti dari teknik ini adalah  mengikat arteri yang 

mengalirkan darah ke jaringan wasir sehingga 

jaringan ini mengecil dan akhirnya menghilang. 

Teknik ini sama efektifnya dengan teknik 

konvensional dan luka yang ditimbulkan sangat 

minimal. Setelah menjalani operasi ini pasien 

dapat langsung beraktifitas secara normal di hari 

berikutnya. Teknik ini menggunakan 

proctoscope yang dirancang khusus dan 

dilengkapi dengan sebuah transduser Doppler 

untuk menemukan arteri yang menuju ke wasir.  
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 Berdasarkan pemaparan di atas, jelas 

operasi wasir dengan teknik DG-HAL jauh 

lebih baik dibandingkan teknik konvensional. 

Tapi, rendahnya antusiasme dokter bedah di 

bidang operasi wasir ditambah langkanya alat 

pendeteksi aliran darah dengan prinsip Doppler 

menyebabkan teknik ini tidak populer di 

Indonesia. Alat pendeteksi aliran darah ini 

hanya diproduksi di luar negeri dengan jumlah 

produsen yang terbatas. Harganya pun amat 

mahal, dapat mencapai ratusan juta rupiah. 

Dalam penelitian lintas disiplin ilmu 

ini, tim peneliti memiliki mitra yaitu dr. 

Sugandi Hardjanto Sp. B. Beliau adalah dokter 

bedah yang menekuni operasi wasir dengan 

teknik DG-HAL di RS Kasih Ibu Surakarta. 

Selama ini, untuk melakukan operasi wasir 

dengan teknik DG-HAL, mitra menggunakan 

alat medis bernama Ultrasonic Blood Flow 

Detector seri KM-25 buatan HADECO Co., 

Ltd., perusahaan alat – alat medis asal Jepang. 

Karena langka dan mahalnya alat medis ini, 

ditambah antusiasme masyarakat akan teknik 

operasi wasir yang efektif dan aman, mitra 

berinisiatif menggandeng tim peneliti untuk 

melakukan kajian mengenai alat medis ini dan 

mereproduksinya. 

Tujuan dari program ini adalah untuk 

menghasilkan suatu alat medis yaitu alat 

pendeteksi aliran darah dengan prinsip Doppler 

untuk keperluan operasi wasir dengan teknik 

DG-HAL dengan biaya ekonomis. Alat medis 

yang dihasilkan juga diharapkan mempunyai 

kinerja dan fasilitas yang minimal sama dengan 

alat medis yang telah ada. Lebih dari itu  alat 

medis hasil program ini diharapkan juga 

berkesempatan melalui uji dan evaluasi klinis, 

dapat digunakan oleh mitra dalam kegiatan 

operasional sehari – hari, serta  diterima secara 

luas di kalangan dokter bedah di Indonesia. 

 

Prosedur Penelitian  

 Secara umum alat medis yang akan 

dikembangkan tim peneliti akan serupa dengan 

alat medis yang menjadi referensi yaitu 

Ultrasonic Blood Flow Detector seri KM-25 

buatan HADECO. Alat medis ini terdiri dari dua 

bagian yaitu proctoscope dan unit utama, 

demikian juga dengan alat yang akan 

dikembangkan. Sirkuit pengendali akan 

ditempatkan dalam suatu kemasan logam 

berbentuk kotak seperti yang terlihat di gambar 

2. 

 

200 mm

160 mm

50 mm

Doppler Blood Flow Detector

 

 

Gambar 2. desain dan dimensi unit utama 

 

Pada bagian panel depan terdapat soket 

untuk menghubungkan bagian ke-dua yaitu 

proctoscope ke sirkuit pengendali di dalam unit 

utama. Gambaran konstruksi dan dimensi 

proctoscope dapat dilihat pada gambar 3. 
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Gambar 3. desain dan dimensi proctoscope 

 

Desain alat medis ini secara teknis dapat 

dituangkan dalam diagram blok pada gambar 4. 
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Gambar 4. diagram blok sistem keseluruhan 

 

 Alat pendeteksi aliran darah yang akan 

dirancang dan direalisasikan menggunakan 

metode pulsed wave (PW) karena resolusinya 

yang baik dalam menentukan lokasi. Transduser 

menggunakan sebuah kristal piezoelektrik PZT-

5 dengan frekuensi 8 MHz yang berfungsi 

sebagai pemancar sekaligus penerima.  

 Sinyal kotak dengan siklus-kerja 50% ini 

dibangkitkan oleh blok Osilator frekuensi tinggi 

yang dikuatkan oleh blok Keluaran frekuensi 

tinggi untuk mencapai suatu amplitudo yang 

cukup kuat. Eksitasi sinyal ini ke transduser 

diatur oleh blok Kontrol. Sinyal ini oleh 

transduser kemudian dipancarkan ke permukaan 

kulit. Gelombang ultrasonik ini bergerak dalam 

suatu lintasan lurus menembus jaringan dan 

dipantulkan oleh objek yang bergerak, yaitu sel 

– sel darah merah. Sinyal ultrasonik yang telah 

mengalami pergeseran frekuensi ini diterima 

kembali oleh transduser yang sama dan diubah 

kembali menjadi sinyal elektrik. Sinyal yang 

telah diubah ini kemudian diperkuat oleh blok 

Penguat frekuensi tinggi untuk kemudian 

dideteksi oleh blok Pendeteksi gelombang. Di 

blok ini, sinyal asli yang dipancarkan dan sinyal 
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yang diterima akan dicampur untuk 

mendapatkan selisih frekuensinya yang masuk 

dalam jangkah frekuensi audio (20 – 20 kHz). 

Sinyal ini kemudian diumpankan ke blok Tapis 

lolos-pita untuk ditapis deraunya dan 

ditingkatkan SNR-nya. Oleh blok Keluaran 

frekuensi rendah sinyal ini dikuatkan dan 

diperdengarkan melalui pengeras suara. 

Kecepatan aliran darah di arteri wasir 

berkisar antara 20 – 750 mm/s dan kecepatan 

gelombang ultrasonik di jaringan tubuh berkisar 

antara 1540 – 1600 m/s [7,8]. Transduser 

ultrasonik yang digunakan dalam aplikasi ini 

bekerja pada frekuensi 8 MHz. Frekuensi 

pergeseran Doppler dapat dihitung 

menggunakan rumus: 

od f
c

v
f 










2
   (1) 

 

fd  = frekuensi Doppler (Hz) 

fo   = frekuensi transduser (Hz) 

v   = kecepatan aliran darah (mm/s) 

c  = kecepatan gelombang ultrasonik di    

           jaringan tubuh (mm/s) 

Dengan mengetahui nilai variabel – 

variabel dalam rumus tersebut, dapat 

diperkirakan frekuensi Doppler yang akan 

dihasilkan berkisar antara 200 – 7500 Hz. 

Sinyal dengan frekuensi inilah yang akan 

terdengar apabila transduser tepat berada di atas 

arteri wasir. 

Secara teknis program ini merupakan 

rekayasa ulang dari produk yang telah ada maka 

penyelesaian masalah dilakukan dengan dua 

cara, yaitu melalui studi literatur dan studi 

referensi. Obyek yang menjadi referensi dalam 

program ini adalah KM-25 dari HADECO. 

Literatur didapatkan dari buku dan jurnal yang 

membahas teknik ultrasonik Doppler. Dalam 

realisasinya, dua cara penyelesaian masalah ini  

dijalankan secara simultan sehingga 

dimungkinkan proses rekayasa yang cepat 

dengan hasil – hasil yang terukur. Penyelesaian 

masalah yang berkaitan dengan aspek medis di 

lapangan dikonsultasikan dengan mitra yang 

tentunya lebih kompeten dalam hal ini. 

 

Hasil dan Pembincangan 

 Bagian pertama yang akan dibahas 

adalah unit utama sebagai pengendali 

transduser. Secara fisik dan kemasan, berupa 

kotak logam dengan dimensi 20 cm (p) x 16 cm 

(l) x 5 cm dengan berat kira – kira 0.8 kg, 

seperti yang terlihat pada gambar 5. 

 

 
 

Gambar 5. tampak depan purwarupa unit utama 

 Pada unit utama, perubahan dilakukan 

pada integrasi rangkaian. Pada desain awal, 

seluruh blok direncanakan untuk ditempatkan 

pada satu PCB (printed circuit board) tetapi 

ternyata hal ini menyebabkan sistem cenderung 

berosilasi ketika keluaran dari blok Tapis lolos-

pita mencapai level tertentu. Hal ini tidak 

menguntungkan karena berarti suara arterial 

yang akan terdengar pada pengeras suara hanya 

terbatas pada level tertentu. Masalah ini telah 

diatasi dengan cara memisahkan blok Keluaran 

frekuensi rendah dari sistem.  

 Bagian ke-dua dari alat medis yang akan 

dibahas adalah proctoscope. Bagian inilah yang 

akan bersentuhan langsung dengan subyek 

(pasien) sehingga masalah keamanan, 

kenyamanan dan sterilitas harus diperhatikan. 

Pada desain awal, proctoscope ini direncanakan 

untuk dibuat dengan konstruksi seperti pada  

proctoscope referensi (gambar 1) tetapi hal ini 

secara teknis menyulitkan karena proctoscope 

ini harus bisa digunakan dalam lingkungan 

basah, kotor, dan bisa disterilkan menggunakan 

cairan khusus. Konsekuensinya adalah teknik 

penyatuan proctoscope generik dan transduser 

ultrasonik harus secara kedap air dan kedap 

udara sementara proctoscope juga harus 

memiliki rongga yang cukup sebagai jalan alat – 

alat bedah penunjang. Untuk saat ini, tim 

peneliti belum memiliki kemampuan untuk 

melakukan hal itu. Kesulitan ini telah 

dikonsultasikan kepada mitra dan disarankan 

untuk menyederhanakan konstruksi 

proctoscope. Transduser ultrasonik cukup 

disatukan dengan suatu silinder plastik dengan 

panjang kira – kira 12 cm dan diameter kira – 

kira 2 cm, hasilnya terlihat pada gambar 6. 

 

 
 

Gambar 6. purwarupa proctoscope 

 
 Dengan menggunakan desain seperti  

pada gambar 6, proses pengikatan arteri wasir 

akan berlangsung dua tahap. Pertama, mitra 

akan menggunakan purwarupa proctoscope 

untuk menemukan arteri – arteri wasir yang 

letaknya biasanya sudah tertentu yaitu pada arah 
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jam 1, 3, 5, 7, 9, 11 [9]. Setelah arteri – arteri 

tersebut terkonfirmasi keberadaannya, mitra 

akan ganti menggunakan proctoscope generik 

yang memiliki jendela ligasi. Lewat jendela 

ligasi itulah arteri – arteri wasir akan dikait 

keluar dari lapisan mukosa untuk kemudian 

diikat.  

Karena keterbatasan waktu, purwarupa 

alat medis ini belum di uji coba untuk operasi 

wasir yang sebenarnya tetapi menurut mitra 

indikator kinerja yang utama adalah 

kemampuan alat ini untuk mendeteksi aliran 

pembuluh darah arteri pada pergelangan tangan. 

Apabila aliran darah ini terdeteksi maka akan 

dihasilkan bunyi dengan pola tertentu (bunyi 

arterial) dari  pengeras suara. Aliran darah pada 

pergelangan tangan ini lebih dikenal dengan 

denyut nadi yang dapat diraba dengan tepat 

dengan teknik rabaan tiga jari (gambar 7) yang 

diajarkan oleh mitra. 

 

 
 

Gambar 7. teknik rabaan tiga jari untuk  

             mendeteksi denyut nadi  

 

 Teknik rabaan tiga jari menggunakan jari 

manis, tengah, dan telunjuk sebagai sarana 

untuk mendeteksi letak pembuluh nadi dengan 

cukup akurat. Jari manis berfungsi untuk 

membendung aliran darah, jari tengah berfungsi 

untuk merasakan denyut, dan jari telunjuk 

berfungsi untuk mengatur volume denyut. 

Teknik ini digunakan sebagai pembanding 

kinerja alat pendeteksi aliran darah luaran 

program dan telah diujikan pada 10 subyek di 

Fakultas Teknik Elektro dan Komputer UKSW. 

Pengujian kinerja alat pendeteksi aliran 

darah ini terdiri dari beberapa langkah yaitu: 

1. Temukan denyut nadi pergelangan tangan 

kiri menggunakan teknik rabaan tiga jari, 

2. gantikan tiga jari tersebut dengan 

proctoscope dengan posisi transduser 

ultrasonik tepat menggantikan jari tengah, 

perhatikan bunyi dari pengeras suara, 

3. geser sedikit proctoscope ke suatu arah 

yang masih sejajar aliran darah, perhatikan 

bunyi dari pengeras suara, 

4. geser sedikit proctoscope ke suatu arah 

yang tidak sejajar aliran darah, perhatikan 

bunyi dari pengeras suara. 

 

Pada langkah 2 dan 3 seharusnya akan terdengar 

bunyi arterial sebagai tanda terdeteksinya aliran 

darah, sedangkan pada langkah 4 seharusnya 

bunyi arterial tidak terdengar lagi. Hasil 

pengujian terhadap 10 subyek tersebut di atas 

terangkum dalam tabel 1. 

 

Tabel 1 hasil percobaan kinerja alat pendeteksi 

aliran darah 

 
 

 Dari 10 set data hasil percobaan tidak 

ditemukan adanya anomali sehingga dapat 

disimpulkan bahwa alat medis luaran program 

ini berfungsi dengan baik. Bunyi arterial dapat 

terdengar cukup jelas dalam ruangan dengan 

tingkat kebisingan rendah. Hasil percobaan 

hanya diamati secara kualitatif saja 

menggunakan indra pendengaran (terdengar / 

tidak terdengar) sebab pada prakteknya mitra 

tidak peduli tentang berapa desibel intensitas 

bunyi yang dihasilkan oleh pengeras suara. 

Asalkan bunyi arterial terdengar cukup jelas 

sudah cukup memuaskan bagi mitra. 

 Tentunya timbul pertanyaan dari 

skenario percobaan ini. Apakah skenario ini 

cukup mewakili kondisi yang sesungguhnya? 

Bukankah arteri wasir jauh lebih kecil dan 

alirannya jauh lebih pelan dibandingkan 

pembuluh nadi? Fakta ini benar, tetapi yang 

perlu diingat adalah lapisan mukosa yang 

menutupi arteri wasir juga jauh lebih tipis 

sehingga transduser ultrasonik akan mampu 

menangkap pergerakan sel – sel darah merah 

dalam arteri wasir. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

 Pada akhir program penelitian ini, tim 

peneliti telah menghasilkan luaran berupa 

purwarupa alat pendeteksi aliran darah dengan 

prinsip Doppler. Alat medis ini merupakan 

sarana penunjang yang mutlak diperlukan untuk 

melakukan operasi wasir dengan teknik DG-

HAL. Luaran program penelitian ini pada 

dasarnya terdiri dua unit yaitu unit utama dan 

proctoscope yang dilengkapi transduser 

ultrasonik. 

 Fungsi utama alat medis luaran program 

penelitian ini adalah untuk menentukan lokasi 
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pembuluh  arteri dengan cara mendeteksi aliran 

darah dalam pembuluh darah tersebut. Apabila 

aliran darah terdeteksi maka unit utama akan 

menghasilkan bunyi arterial melalui pengeras 

suara. Fungsi ini telah diujikan kepada 10 

subyek untuk mendeteksi aliran darah pembuluh 

nadi dengan tingkat keakuratan 100%. Bunyi 

arterial yang dihasilkan juga terdengar cukup 

jelas pada ruangan dengan tingkat kebisingan 

rendah. 

 Kekurangan utama alat medis ini ada di 

bagian desain proctoscope. Pada alat medis 

referensi, proctoscope berfungsi untuk 

mendeteksi aliran darah sekaligus sebagai 

apparatus untuk melakukan ligasi arteri 

sementara proctoscope luaran program 

penelitian ini hanya berfungsi sebagai 

pendeteksi aliran darah. Untuk melakukan ligasi 

diperlukan proctoscope lain yang memiliki 

jendela ligasi. Ergonomi, daya tahan, dan 

sterilitas proctoscope juga belum teruji pada 

operasi yang sesungguhnya. 

 Berdasarkan hasil yang telah dicapai dan 

pengujian yang telah dilakukan pada akhir 

program penelitian, dapat dihasilkan beberapa 

rekomendasi yaitu : 

1. Transduser ultrasonik perlu diganti dengan 

jenis yang memiliki sensitivitas lebih tinggi 

karena sensitivitas sangat berperan dalam 

menghasilkan bunyi arterial yang jelas. 

2. Filter aktif perlu ditambahkan di antara 

Blok tapis lolos-pita dan Blok keluaran 

frekuensi rendah untuk menapis derau dan 

sekaligus memperkuat spektrum frekuensi 

bunyi arterial. 

3. Desain proctoscope perlu disempurnakan 

sehingga mempunyai fungsi yang sama 

dengan proctoscope referensi 

4. Purwarupa alat medis luaran program 

penelitian ini perlu dilengkapi dengan buku 

manual dan kemasan sehingga menjadi 

produk yang siap dipasarkan. 
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