
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Mesin ECG merupakan peralatan standart yang digunakan untuk memonitor sinyal 

jantung. Mesin ECG diperlukan di unit-unit kesehatan, mulai tingkat puskesmas sampai 

dengan Rumah Sakit, bahkah untuk monitoring dapat digunakan di Rumah.  Untuk 

keperluan deteksi dini terhadap serangan jantung, maka diperlukan mesin ECG untuk 

keperluan monitoring atau pemeriksaan harian. Mesin ECG yang ada di pasaran, 

mempunyai harga yang cukup mahal, sehingga tidak dapat dijangkau untuk masyarakat 

menengah kebawah atau klinik-klinik kecil.  

Pengetahuan teknologi mikrokontroller untuk perancangan mesin ECG telah 

banyakdilakukan oleh beberapa peneliti, diataranya Microprocessor based physiological 

signal monitoring and recording Sytem for ambulatory subjects(Kao, 1995), Development 

of a Portable Linux- Based ECG Measurement and Monitoring System (Tan-Hsu, 2011), 

Reasearch of portable ECG  Monitoring Device(Genghuang Yang, 2012 ), Design of the 

intelegent simple Electrocardiograph ( Sun, 2012 ), Microcontroller based data  

acquisition  system for Heart Rate Variability (HRV) measurement (Akhter,2012), Low 

Cost Solution for Cardiac Mobile Monitoring (R. I. Gonzalez, 2009) 

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian terdahulu dengan judul 

Perancangan alat ECG berbasis Mikrokontroller Atmega (Bambang GI, 2015) yang masih 

mempunyai kekurangan yaitu kecepatan perekaman hanya menggunakan satu kecepatan 

yaitu 25 mm/dt dan sensitivitasnya baru satu yaitu 1 mV, sedangkan dilapangan untuk 

kecepatan ada 25 mm/dt dan 50 mm/dt dan sensitivitasnya 0,5 mV,1 mV dan 2 mV, 

Sinyal yang diterima perlu penyempurnaan filternya dan Alat ini hanya memonitor sinyal 

jantung point to point artinya alat ini dipakai untuk satu pasien dimonitor oleh satu Alat 

ECG belum menggunakan multipoint to point artinya ada beberapa alat ECG yang 

digunakan dapat dimonitor dari satu tempat. Dengan demikian peneliti mencoba untuk 

mengembangkan penelitian ini dengan sistim telemetri (Telemedicine), walaupun sudah 

ada penelitian yang menggunakan wireless point to point dengan judul: Novel compact 

micro strip low pass filter with sharp transition and improved stop band (Ping Juan 

Zhang,2015), Cooperative time synchronization Protocol for wireless sensor network 

(Min Li,2014), Design of wireless ECG transmitter (Muhammad Asrhaf, 2012), pada 

penelitian ini saat pengiriman sinyal ECG 2 chennel ini banyak noisenya. Multi point to 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22R.+I.+Gonzalez%22


point monitoring ECG berbasis ZigBee (Sugondo Hadiyoso, 2013) pada penelitian ini 

menggunakan 1 chanel.  Oleh sebab itu peneliti menyempurnakan dan mengembangkan 

penelitian terdahulu dengan menggunakan telemetry secara multipoint to point dengan 

judul Merancang alat monitoring sinyal jantung   berbasis telemetri  

 

1.2. Perumusan Masalah 

1. Dapatkah mikrokontroller digunakan sebagai media untuk memproses sinyal ECG 

multipoint? 

2. Dapatkan Mikrokontrol dikombinasikan dengan Xbee transmiter untuk mengirimkan 

sinyal ECG 12 channel.  

3. Dapatkah Mikrokontrol dikombinasikan dengan XBee reciever untuk menerima 

sinyal ECG 12 channel. Dapatkah Kombinasi Mikrokontroller dan Xbee Rf module 

mengirim data detak jantung. 

4. Dapatkah Modul XBee (Transmitter dan reciever) mengolah data ECG secara sistem 

multipoint to point. 

 

3.1.  Tujuan Penelitian 

      3.1.1   Tujuan Umum 

Perancangan Alat monitoring sinyal jantung berbasis Telemetri 

     3.1.2  Tujuan Khusus 

1. Melakukan perancangan rangkaian bioamplifier ECG 

2. Melakukan perancangan  rangkaian mikrokontroller dan rangkaian tampilan 

di PC 

3. Melakukan perancangan rangkaian penguat suara jantung (heart sound) 

4. Melakukan perancangan Modul Xbee (transmitter dan reciever) untuk 

mengolah sinyal ECG secara multipoint to point. 

5. Melakukan perancangan  program : akuisisi data, penyimpanan data, filter 

digital sinyal ECG dan ploting data analog ke PC 

6. Mengukur respon sinyal jantung  di alat monitoring sinyal jantung (alat 

ECG) 

7. Melakukan kalibrasi tampilan ECG pada PC. 

 

   3.2.  Manfaat Penelitian 



1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh sebuah sistem akuisisi monitoring 

sinyal ECG yang dapat ditampilkan pada PC.  

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk keperluan perorangan dengan harga 

yang murah 

 

 

 


