
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dasar teori ini dibangun dengan menjawab permasalahan penelitian, variabel-variabel yang 

terkait dengan permasalahan penelitian akan dijelaskan sebagai berikut: 

2.1 Jantung 

Secara umum fungsi jantung yang utama adalah memompa darah ke seluruh tubuh 

dan menampungnya kembali setelah dibersihkan organ paru-paru. Hal ini berarti bahwa 

fungsi jantung manusia adalah sebagai alat atau organ pemompa darah pada manusia. Pada 

saat itu jantung menyediakan oksigen darah yang cukup dan dialirkan ke seluruh tubuh, serta 

membersihkan tubuh darih hasil metabolisme (karbondioksida). Sehingga untuk 

melaksanakan fungsi tersebut jantung mengumpulkan darah yang kekurangan oksigen dari 

seluruh tubuh dan selanjutnya memompanya ke paru-paru, darah pada jantung mengambil 

oksigen dan membuang karbondioksida. Darah yang berasal paru-paru menuju jantung kaya 

akan oksigen dipompa ke jaringan seluruh tubuh manusia.(JantungSehat,2014) 

Kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang dihantarkan 

sepanjang membrane sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik, akibat adanya 

impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung sendiri: suatu kemampuan yang disebut 

autorhytmicity. Sifat ini dimiliki oleh sel khusus yaitu otot jantung. Terdapat dua jenis khusus 

sel otot jantung, yaitu: sel kontraktil dan sel otoritmik. Sel kontraktil melakukan kerja 

mekanis, yaitu memompa dan sel otoritmik mengkhususkan diri mencetuskan dan 

menghantarkan potensial aksi yang bertanggung jawab untuk kontraksi sel-sel pekerja. 

 

Berbeda dengan sel saraf dan sel otot rangka yang memiliki potensial membrane 

istirahat yang mantap.Sel-sel khusus jantung tidak memiliki potensial membrane 

istirahat.Sel-sel ini memperlihatkan aktivitas pacemaker (pacu jantung), berupa depolarisasi 

lambat yang diikuti oleh potensial aksi apabila potensial membrane tersebut mencapai 

ambang tetap. Dengan demikian, timbulkah potensial aksi secara berkala yang akan 

menyebar ke seluruh jantung dan menyebabkan jantung berdenyut secara teratur tanpa 

adanya rangsangan melalui saraf. 

 

Mekanisme yang mendasari depolarisasi lambat pada sel jantung penghantar khusus 

masih belum diketahui secara pasti.Di sel-sel otoritmik jantung, potensial membaran tidak 
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menetap antara potensial-potensial aksi.Setelah suatu potensial aksi, membrane secara lambat 

mengalami depolarisasi atau bergeser ke ambang akibat inaktivitasi saluran K+. pada saat 

yang sama ketika sedikit K+ ke luar sel karena penurunan tekanan K+ dan Na+, yang 

permeabilitasnya tidak berubah, terus bocor masuk ke dalam sel. Akibatnya, bagian dalam 

secara perlahan menjadi kurang negative; yaitu membrane secara bertahap mengalai 

depolarisasi menuju ambang. Setelah ambang tercapai, dan saluran Ca++ terbuka, terjadilah 

influks Ca++ secara cepat, menimbulkan fase naik dari potensial aksi spontan. Fase saluran 

K+.inaktivitasi saluran-saluran ini setelah potensial aksi usai menimbulkan depolarisasi 

lambat berikutnya mencapai ambang. 

Sel-sel jantung yang mampu mengalami otoritmisitas ditemukan di lokasi-lokasi berikut: 

1. Nodus sinoatrium (SA), daerah kecil khusus di dinding atrium kanan dekat lubang 

vena kava superior. 

2. Nodus atrioventrikel (AV), sebuah berkas kecil sel-sel otot jantung khusus di dasar 

atrium kanan dekat septum, tepat di atas pertautan atrium dan ventrikel. 

3. Berkas HIS (berkas atrioventrikel), suatu jaras sel-sel khusus yang berasal dari nodus 

AV dan masuk ke septum antar ventrikel, tempat berkas tersebut bercabang 

membentuk berkas kanan dan kiri yang berjalan ke bawah melalui seputum, 

melingkari ujung bilik ventrikel dan kembali ke atrium di sepanjang dinding luar. 

4. Serat Purkinje, serat-serta terminal halus yang berjalan dari berkas HIS dan menyebar 

ke seluruh miokardium ventrikel seperti ranting-ranting pohon. 

Berbagai sel penghantar khusus memiliki kecepatan pembentukkan impuls spontan yang 

berlainan.Simpul SA memiliki kemampuan membentuk impuls spontan tercepat.Impuls ini 

disebarkan ke seluruh jantung dan menjadi penentu irama dasar kerja jantung, sehingga pada 

keadaan normal, simpul SA bertindak sebagai picu jantung.Jaringan penghantar khusus 

lainnya tidak dapat mencetuskan potensial aksi intriksiknya karena sel-sel ini sudah 

diaktifkan lebih dahulu oleh potensial aksi yang berasal dari simpul SA, sebelum sel-sel ini 

mampu mencapai ambang rangsangnya sendiri. 

Urutan kemampuan pembentukkan potensial aksi berbagai susunan penghantar khusus 

jantung yaitu: 

1. Nodus SA (pemacu normal) : 60-80 kali per menit 

2.  Nodus AV : 40-60 kali per menit 

3.  Berkas His dan serat purkinje : 20-40 kali per menit. (Rommy,2013) 

2.2. Elektrokardiograf 

 



 Elektrokardiografi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas listrik 

jantung.Elektokardiogram adalah suatu grafik yang menggambarkan rekaman listrik jantung 

secara non-invasive(Apri,2012). Untuk mendapatkan sinyal jantung manusia dilakukan 

dengan cara penempelan sadapan di tubuh manusia. Pengukuran ECG ini adalah pengukuran 

sinyal listrik dari kulit tubuh.Sinyal listrik ini ditimbulkan karena aliran darah yang dipompa 

oleh jantung.Dari permukaan kulit di dada atau kulit di kaki dan tangan sudah bisa mewakili 

sinyal jantung. Beda antara peletakan sadapan ECG di dada dan di tangan dan kaki adalah 

hanya pada besar dan kecilnya (amplitudo) dari sinyal, sedangkan bentuk sinyalnya tetap 

sama(Biologi club,2009). 

 Dalam satu gelombang ECG terdiri ada yang disebut titik (lihat gambar),  Interval dan 

Segmen. Titik terdiri dari titik P, Q, R, S, T dan U (kadang sebagian referensi tidak 

menampilkan titik U) sedangkan Interval terdiri dari PR interval, QRS interval dan QT 

interval dan Segmen terdiri dari PR segmen, dan ST segmen. 

 

 

  

  

 

 

     

 

 

 

Gambar 2.1 Gelombang ECG 

    

Penjelasan gambar : 

a.) Titik P mempunyai arti bahwa terjadinya denyutan/kontraksi pada atrium jantung 

(dextra & sinistra) 

b.) Titik Q, R dan S mempunyai arti bahwa terjadinya denyutan/kontraksi (listrik) pada 

ventrikel jantung (dextra & sinistra) 

c.) Sedangkan titik T berarti relaksasi pada ventikel jantung. 



Untuk memperoleh rekaman ECG dipasang elektroda-elektroda di kulit pada tempat-

tempat tertentu. Lokasi penempatan elektroda sangat penting diperhatikan, karena 

penempatan yang salah akan menghasilkan pencatatan yang berbeda. 

Terdapat 3 jenis sandapan (lead) pada ECG, yaitu : 

2.2.1 Sadapan Prekordial 

Merupakan sadapan V1, V2, V3, V4, V5, dan V6 yang ditempatkan secara   langsung 

di dada.  

 

 

Gambar 2.2 Letak Sadapan Prekordial 

`  

a.) Sadapan V1 ditempatkan di ruang intercostal IV di kanan sternum. 

b.) Sadapan V2 ditempatkan di ruang intercostal IV di kiri sternum. 

c.) Sadapan V3 ditempatkan di antara sadapan V2 dan V4. 

d.) Sadapan V4 ditempatkan di ruang intercostal V di linea (sekalipun detak  apeks 

berpindah). 

e.) Sadapan V5 ditempatkan secara mendatar dengan V4 di linea axillaris 

anterior.Sadapan V6 ditempatkan secara mendatar dengan V4 dan V5 di linea mid 

axillaris. 

2.2.2 Sandapan Bipolar 

 

      Merekam perbedaan potensial dari 2 elektroda, yang ditandai dengan angka 

romawi I,  II dan III 

a.) Sandapan I    :  merekam beda potensial antara tangan kanan (RA) yang  bermuatan 

negatif (-) tangan kiri bermuatan positif  (+). 



b.) Sandapan II   :  merekam beda potensial antara tangan kanan (-) dengan kaki kiri (LF) 

yang bermuatan (+) 

c.) Sandapan III  : merekam beda potensial antara tangan kiri (LA) yang  bermuatan (-) 

dan kaki kiri (+). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Letak Sadapan Biopolar 

Hasil terbaik bila dilihat di Lead II karena arah panah lead II searah dengan posisi 

jantung dan arah listriknya.(nafanakhun,2013) 

2.2.3 Sandapan Unipolar 

Sandapan Unipolar Ekstremitas 

a.) aVR   : merekam potensial listrik pada tangan kanan (RA) yang  bermuatan (+),dan   

elektroda (-) gabungan tangan kiri dan kaki kiri membentuk elektroda indifiren. 

b.)  aVL   : merekam potensial listrik pada tangan kiri (LA) yang bermuatan (+), dan 

muatan (-) gabungan tangan kanan dan kaki kiri membentuk elektroda indifiren. 

c.)  aVF   : merekam potensial listrik pada kaki kiri (LF) yang bermuatan (+) dan 

elektroda (-) dari gabungan tangan kanan dan kaki kiri membentuk elektroda indifiren. 

Bila kita gabungkan  dari ketiga sandapan yang ada di atas akan tampak menjadi 

seperti pada gambar di bawah ini yang biasanya kita sebut sebagai sandapan lengkap 12 

lead/ ECG 12 LEAD lengkap. 



 

Gambar 2.4 Letak Seluruh Sadapan 

Pada gambar di atas tampak : 

1. Sandapan Prekordial —-> lead V1, V2, V3, V4, V5, V6 

2. Sandapan Bipolar —-> lead I, lead II, Lead III 

3. Sandapan Unipolar Ekstremitas —-> lead aVR, aVL, aVF 

2.3. Komponen 

2.3.1. Elektroda 

Ada beberapa jenis limb Clamps yang dijual di pasaran dengan bentuk, warna yang 

berbeda antara lain : 

 

     

 

 

 

                                           Gambar 2.5 Elektroda jepit tusuk warna 
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                                    Gambar 2.6 Elektroda Limb Clamps Ulir Jepit 4  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Elektroda Limb Clamps Ulir Jepit 1 Warna 

 

Tidak ada perbedaan dalam fungsi, hanya selera operator atau user. Namun setiap jenis Limb 

Clamps punya kuntungan dan kerugian, 

1. Jenis Tusuk lebih mudah memasang pin kabel ECG ketimbang Ulir sehingga hemat waktu. 

2. Jenis Tusuk perawatannya lebih mudah, jarang terjadi kekotoran pada lubang  

Tusuk,  sedangkan type ulir jika kotor sering mengalami macet. 

3. Jenis Ulir lebih bagus dari sisi kondukusi penghantar, sehingga sinyal elektrik yang  

 dihasilkan lebih stabil 

4. Kebanyakan jenis Ulir menggunakan tuas plastik sehingga ringan dan tidak terlalu 

ketat  sehingga pasien lebih nyaman. 

5. Warna hanya menentukan dan memudahkan petunjuk pemasangan pada lead 

channel.  Banyak juga kabel ECG ujung pin hanya 1 ( satu ) warna di pasaran terutama 

compatible /  suitable / generic / persamaan, namun semua kabel baik multi colour atau mono 

colour  memiliki kode di tiap ujung pin kabel tersebut misalkan AVL, AVR 

Hal di atas juga berlaku buat Bulb elektrode mengenai fungsi, kelebihan dan kekurangannya. 
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Gambar 2.8 Elektroda bulb  

Semua hal di atas memang terkadang menjengkelkan, karena reusable elektrode, prosentase 

pearawatan, penggantian, bahkan menjengkelkan jika mengalami trilling atau error karena 

salah satu tidak connect. Kentungannya adalah margin lebih besar. 

Jika menggunakan jenis disposable semua kendala itu jarang terjadi justru standar kesehatan 

lebih baik karena  lebih sterille. Kendalanya adalah biaya yang agak mahal untuk cost / 

testnya. 
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Gambar 2.9 Elektroda Disposable 

 

2.3. 2  ATmega 8535 

Mikrokontroler AVR ATmega8535 memiliki fitur yang cukup 

lengkap.Mikrokontroler AVR ATmega8535 telah dilengkapi dengan ADC internal, 

EEPROM internal, Timer/Counter, PWM, analog comparator, dll. Berikut gambar 

dari pin-pin pada Mikrokontroler ATmega8535: 

 

Gambar 2.10Konfigurasi  pin  ATmega8535 
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Konfigurasi pin ATmega8535 dengan kemasan 40 pin DIP (Dual In-line 

Package). Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan fungsi dari masing-

masing pin ATmega8535 sebagai berikut: 

1. VCC merupakan pin yang berfungsi sebagai masukan catu daya.  

2. GND merukan pin Ground.  

3. Port A (PortA0…PortA7) merupakan pin input/output dua arah dan  pin 

masukan ADC.  

4. Port B (PortB0…PortB7) merupakan  pin input/output dua arah. 

5. Port C (PortC0…PortC7) merupakan  pin input/output dua arah dan   pin 

fungsi  khusus.  

6. Port D (PortD0…PortD7) merupakan  pin input/output dua arah dan  pin 

fungsi khusus. 

7. RESET merupakan pin yang digunakan untuk me-reset mikrokontroler.  

8. XTAL1 dan XTAL2 merupakan pin masukan clock eksternal.  

9. AVCC merupakan pin masukan tegangan untuk ADC. 

10. AREFF merupakan pin masukan tegangan referensi ADC. 

 

Gambar 2.11  minimum sistem atmega8535 

 

Fitur-fitur yang dimiliki oleh mikrokontroler ATmega8535 adalah sebagai 

berikut:  

1. Saluran I/O sebanyak 32 buah, yaitu port A, port B, port C, dan port D.  

2. ADC internal sebanyak 8 saluran.  

3. Tiga buah Timer/Counter dengan kemampuan pembandingan.  
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4. CPU yang terdiri atas 32 buah register.  

5. SRAM sebesar 512 byte.  

6. Memori Flash sebesar 8kb dengan kemampuan Read While Write.  

7. Port antarmuka SPI  

8. EEPROM sebesar 512 byte yang dapat diprogram saat operasi.  

9. Port USART untuk komunikasi serial.  

10. Sistem mikroprosesor 8 bit berbasis RISC berkecepatan maksimal 16MHz. 

2.3.2.1 Timer / Counter 

Timer/Counter pada ATMEGA 8535 terdiri dari 3 buah, yaitu 

Timer/Counter0 (8bit), Timer/Counter1 (16bit), dan Timer/Counter2 (8Bit).  

a. Timer/Counter0  

Timer/Counter0  adalah  8-bit  Timer/Counter yang  multifungsi.  

Deskripsi  untuk  Timer/Counter0 pada ATmega8535 adalah sebagai berikut:  

a. Sebagai Counter 1 kanal.  

b. Timer di-nol-kan saat match compare (auto reload). 

c. Dapat menghasilkan gelombang PWM dengan glitch-free.  

d. Frekuensi generator. 

e. Prescaler 10 bit untuk timer.  

f. Interupsi timer yang disebabkan timer overflow dan match compare. 

b. TCCR0 

Pengaturan mode timer/counter0 melalui bit TCCR0 (Timer/Counter Control 

Register 0). 

c. TCNT0 

Register TCNT0 berfungsi untuk menyimpan cacahan timer/counter0. Karena 

ukuran register TCNT0 8bit maka hanya dapat melakukan cacahan 0x00 – 

0xff. 

Mikrokontroller ATMEGA 8535 telah memiliki fasilitas Analog to 

Digital Converter yang sudah built-in dalam chip. ATMEGA 8535 memiliki 

resolusi ADC 10-bit dengan 8 channel input dan mendukung 16 macam 

penguat beda. ADC ini bekerja dengan teknik successive approximation. 

Rangkaian internal ADC ini memiliki catu daya tersendiri yaitu pin AVCC. 

Tegangan AVCC harus sama dengan VCC kurang lebih 0.3 volt. Data hasil 

konversi ADC dirumuskan sebagai berikut:  



 

Dimana Vin adalah tegangan masukan pada pin yang dipilih sedangkan 

Vref adalah tegangan referensi yang dipilih.  

 

Dasar teori ini dibangun dengan menjawab permasalahan penelitian, variabel-variabel yang 

terkait dengan permasalahan penelitian akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

2.3.3. XBee 

        XBee RF modul adalah end-point nirkabel tertanam konektivitas ke perangkat. Modul 

ini menggunakan IEE 802.15.4 untuk menghubungkan ke jaringan secara  cepat dari point to 

point maupun multipoint.. XBee dirancang untuk aplikasi yang tinggi memerlukan latency 

rendah dan dapat diprediksi waktu komunikasinya. Fitur XBee 2.4 GHz, beroperasi dengan 

daya keluarannya  1Mw, jangkauan pemancaran sinyalnya dapat mencapai hingga ke kisaran 

100m dan beroperasi dengan tegangan suplai antara 2.8V sampai 3,4 V. Gambar 2.12 

menunjukkan XBee modul yang telah digunakan. 

      

                                  

 

                                              Gambar 2.12.  Hardware XBee. 

Zigbee merupakan Radio Frekuensi Tranceiver atau pengirim dan penerima 

menggunakan frekuensi radio yang berfungsi untuk komunikasi data secara simultan 

dua arah. Salah satu modul komunikasi wireless dengan standar komunikasi ZigBee 

adalah Xbee produksi Digi International. XBee merupakan sebuah modul yang 

terdiri dari RF receiver dan RF transmitter dengan antarmuka komunikasi serial 

UART sehingga lebih mudah diintegrasi dengan mikrokontroler. Pada penelitian ini 



digunakan modul XBee Pro Series 2 untuk mendukung konfigurasi jaringan 

multipoint to point. 

 

                                       

  

                                   Gambar  2.13 Xbee dengan Mikrokontroller 

 

                                    

 

.2.3.4.  Karakteristik Sinyal ECG 

Sinyal ECG merupakan sinyal yang dibangkitkan dari jantung dengan frekuensi 0.05 

sampai dengan 100 Hz. Pada penelitian ini untuk proses kalibrasi keluaran sinyal pada 

LCD graphic, menggunakan phantom ECG. 

 

2.3.5. Pemrosesan Sinyal Analog 

Pemrosesan sinyal ECG dilakukan secara analog, untuk mendapatkan sinyal ECG 

yang murni. Pemrosesan sinyal ECG ini dilakukan dengan menggunakan rangkaian 

analog, berbasis OP-AMP ( operational amplifier ). Sinyal ECG mempunyai 

amplitudo yang relatif kecil, sekitar 1 mV, sehingga diperlukan rangkaian penguat 

depan. Rangkaian penguat depan ini dibangun dari penguat instrumentasi. 

Gangguan yanga berasal dari sumber interferensi yang lain, dapat mengurangi bentuk 

sinyal asal, oleh karena itu diperlukan rangkaian filter, yang dapat melewatkan 

frekuensi ECG  yang diinginkan, yaitu sebesar 0.05 sampai dengan 100 Hz. 

Rangkaian bandpass filter analog diperlukan untuk melewatkan frekuensi sinyal ECG 

ini. Rangkaian bandpass filter dibangun dari rangkaian highpass filter dengan 

frekuensi cutoff 0.05 Hz dan rangkaian lowpass filter dengan frekuensi cutoff 100 Hz. 

Sinyal ECG perlu ditingkatkan level amplitudonya untuk menyesuaikan dengan 

Rangkaian minimum sistem mikrokontroller, untuk itu diperlukan rangkaian penguat 

non inverting dan rangkaian summing amplifier. 



 

2.3.6 Pemrosesan Sinyal Digital 

Setelah melalui pemrosesan sinyal analog dengan menggunakan rangkaian band pass 

filter, maka proses selanjutnya adalah melakukan pemrosesan sinyal secara digital yang 

dilakukan secara perangkat keras menggunakan mikrokontroller sebagai rangkaian 

pemroses. 

Pemrosessan sinyal secara digital dilakukan dengan menggunakan metode infinite 

impulse response (IIR) dengan tipe filter butterworth orde 4, baik pada low pass filter 

maupun high pass filter. 

  

 


