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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Patient Monitor 

Patient Monitor  merupakan suatu alat untuk pengukuran  continue  yang 

mempunyai parameter seperti heart rate, rhythm, respiratory rate, blood pressure, 

blood-oxygen saturation, dan parameter lain yang memiliki fitur umum dari 

perawatan pasien. Monitor elektronik ini digunakan untuk mengumpulkan dan 

menampilkan data fisiologis. data tersebut dikumpulkan menggunakan sensor non 

-  invasif dari pasien dan merekam data rutin namun diperlukan secara efisien 

(Shabot M.M. Gardner R.M. 1994.  Decision Support Systemsin Critical Care.  

Boston : Springer-Verlag). 

Data fisiologis ditampilkan terus menerus pada layar CRT atau LCD sebagai 

saluran data, hal ini disertai dengan  readouts numerik  parameter dihitung pada 

data asli, seperti nilai maksimum, minimum dan rata -rata, denyut nadi dan 

frekuensi pernapasan, dan sebagainya. 

2.2 Bagian bagian Patient Monitor 

 

 

 

 

 Gambar 2.1 Patient Monitor 
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Berikut ini adalah penjelasan dari Gambar 2.2 mengenai bagian patient monitor.  

1. Tombol on/off,   : tombol  

2. ini digunakan untuk menyalakan dan mematikan  bedside monitor  dengan  

menekan tombol selama tiga detik. 

3. Tombol pengaturan menu,    : tekan untuk mengakses menu pengaturan 

parameter. 

4. Tombol  freeze  gelombang,    :  selama pemantauan, dengan menekan  tombol 

ini maka akan menghentikan gelombang. Ketika gelombang  berhenti,  tekan 

tombol lagi untuk melanjutkan pemantauan. Setelah 30 detik, gelombang me-

reset secara otomatis bergerak dan monitor kembali ke layar sebelumnya. 

5. Tombol silence alarm,  : digunakan untuk menonaktifkan alarm. 

6. Dial : digunakan untuk memilih pengaturan. 

7. Tombol print,    :  tombol ini digunakan untuk mulai mencetak. Tekan tombol 

ini lagi untuk menghentikan percetakan.  

8. Tombol NIBP,  : tombol ini untuk memulai pengukuran NIBP dan untuk 

menghentikan pengukuran NIBP. 

9. Tombol Menu Utama,  :  tekan tombol digunakan  untuk mengakses menu 

monitor utama dan untuk keluar dari menu utama.  

10. Lampu Indikator Input : bila monitor dihidupkan dan terhubung ke sumber 

listrik AC, lampu hijau. Ketika monitor terhubung ke sumber tapi AC 
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powermati, indikator ini berwarna kuning. Bila monitor tidak tersambung ke 

sumber listrik AC, indikator ini tidak menyala 

11. Indikator Baterai,    : ketika monitor terhubung ke sumber listrik AC, indikator 

ini berkedip untuk menunjukkan bahwa baterai sedang diisi. Indikator akan 

menyala terus menerus menandakan baterai sudah terisi penuh.  

12. Indikator alarm : Bila indikator ini berkedip merah, itu menunjukkan adanya 

situasi yang dapat menyebabkan kematian. Bila indikator ini berkedip kuning, 

itu menunjukkan peringatan. Bila indikator ini padat berwarna kuning, itu 

menunjukkan sebuah pesan. 

2.2.1Tampilan pada Patient Monitor 

 

Gambar 2.2 Tampilan Layar Patient Monitor 

Berikut ini adalah penjelasan dari gambar 2.2 mengenai bagian Patient Monitor 

1. ECG berfungsi untuk menampilkan grafik sinyal sadapan ECG dan nilai 

Hartrate (60) 

2 

1 

3 

4 
5 
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2. SPO2 berfungsi untuk menampilkan grafik signal 02 dalam darah dan 

menampilkan nilai presentase % (98) serta nilai minimal presentase (91) 

3. Respirasi (RR) berfungsi untuk menampilkan grafik pernafasan sera nilai dari 

respirasi tersebut (20) 

4. Tekanan Darah (NIBP) berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran 

tekanan darah (114/67)  

5. Temp berfungsi untuk menampilkan kondisi suhu tubuh pasien (24,1) drajat 

celsius. 

2.3 Blok Diagram Patient Monitor 

 

Gambar 2.3 Blok Diagram Patient Monitor 

Penjelasan: 

Arus AC masuk dan menyalurkan menuju  transformer. Fungsi 

transformator  adalah sebagai penyalur energi listrik. Kemudian masuk menuju  
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power supply.  Pada bagian ini arus AC diubah menjadi arus DC. Arus DC ini 

berguna untuk menyuplai tegangan keseluruh rangkaian. 

Bagian  Main Processor Board  merupakan pusat pengoperasian data yang  

memproses semua masukan parameter-parameter yang ada dan memberikan 

perintah pada masing masing blok rangkaian pada blok  main processor board  ini 

berisi (I/O) sebagai input dan output, ADC sebagai pengubah sinyal analog 

menjadi digital, MUX atau  Miltiplexer  yang berfungsi memilih input yang akan 

diteruskan ke output,  RAM (Random  Access Memory) mempunyai fungsi 

sebagai penyimpan data sementara. 

Sedangkan fungsi key-board adalah untuk mengetik dan mengisi data-data 

pasien yang sedang diperiksa dan memberikan perintah-perintah untuk melakukan 

program yang akan dilakukan. Main Processor Board  memberikan perintah 

kepada  NIBP Processor Board, untuk menjalankan  pump.  Pump  bekerja 

memompa  cuff  atau manset dan hasilnya akan dibaca oleh  transduser.  

Transduser  ini berfungsi untuk mengubah sinyal fisiologis menjadi sinyal listrik.  

NIBP Processor Board  menerima sinyal listrik dari  transduser  dan 

mengirimkannya ke  Main Processor Board  untuk diolah dan kemudian 

ditampilkan pada display.Electroda ECG menangkap sinyal biologis dari pasien 

kemudian diubah menjadi sinyal listrik dan di kuatkan oleh  op  amp. Elektroda 

ini mengukur  heart rate (bpm) untuk ECG dan respirasi (brpm). SpO2 Adalah 

bagian untuk pengukuran saturasi oksigen (O2) hemoglobin didalam pembuluh 

arteri. Transduser mengubah sinyal fisiologis pasien menjadi sinyal listrik dengan 

memanfaatkan  photodioda  sebagai detektor. Kemudian dikirim menuju  SpO2 

measuring boarduntuk diukur. Dan data di proses ke Main Processor Board. 
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Untuk bagian temperatur dan IBP (Invasive Blood Pressure). Sensor  

membaca hasil mengukuran kemudian dikuatkan oleh  op  amp. Untuk IBP 1 dan 

temperatur masuk menuju  multiplexer.  Multiplekser  atau disingkat  MUX 

memilih input  (masukan)  yang akan diteruskan ke bagian  output  (keluaran). 

Pemilihan input mana yang dipilih akan ditentukan oleh signal yang ada di bagian 

kontrol kendali.    Sedangkan IBP2, setelah sinyal dikuatkan oleh opamp akan 

langsung diolah oleh Main Processor Board. Semua parameter akan ditampilkan 

pada video screen. Namun sebelumnya melewati sebuah proses.  Video Control 

Board  menerima perintah dari  Main Processor Board  untuk mengendalikan 

sinyal yang masuk dan selanjutnya akan diproses pada Video Display Module 

kemudian akan ditampilkan pada CRT Video Screen. 

Sumber: Operator’s Manual.(2014) iMec10. Mindray 

2.4. Standar Oprasional Prosedur (SOP) Patient Monitor 

Langkah-langkah pengoperasian patient monitor adalah sebagai berikut: 

1. Lepaskan penutup debu. 

2. Siapkan aksesoris dan pasang sesuai kebutuhan. 

3. Hubungkan alat ke terminal pembumian. 

4. Hubungkan alat ke catu daya. 

5. Hidupkan alat dengan menekan tombol ON/OFF selama 3 detik. 

6. Set rentang nilai (range) untuk temperatur, pulse dan alarm. 
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7. Hubungkan  patient cable  dan  chest electrode  ke pasien dan pastikan 

sudah terhubung dengan baik. 

8. Lakukan monitoring. 

9. Lakukan pemantauan display terhadap  heart rate,  ECG wave form,  pulse, 

temperatur, saturasi oksigen (SpO2), NIBP, tekanan hemodinamik. 

10. Setelah pengoperasian selesai matikan alat dengan  menekan tombol 

ON/OFF. 

11. Lepaskan hubungan alat dari catu daya. 

12. Lepaskan hubungan alat dari terminal pembumian. 

13. Lepaskan patient cable, chest electrode dan bersihkan. 

14. Pastikan bahwa  patient  monitor  dalam kondisi baik dan siap difungsikan 

lagi. 

15. Pasang penutup debu. 

16. Simpan alat dan aksesoris ke tempat semula. 

(http://stikeswh.ac.id/, diakses pada tanggal 18 april 2018) 

2.5 Perawatan Patient Monitor 

Hal-  hal yang perlu dilakukan dalam perawatan atau pemeliharaan  bedside 

monitor antara lain adalah : 
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1. Perawatan harian (oleh user): 

a. Bersihkan semua bagian  patient  monitor  baik unit maupun 

kelengkapannya (kabel  ECG, sensor temperatur,  SpO2, NIBP) setelah  

dipergunakan ke pasien. 

b.  Jaga kondisi kabel ECG,  sensor temperatur, dan selang jangan sampai 

tertekuk. 

2.  Perawatan berkala (oleh teknisi) : 

a. Bersihkan seluruh bagian unit pasien monitor termasuk kelengkapan 

sensor setiap parameter. 

b. Gunakan kain halus yg dibasahi air hangat  untuk membersihkan kabel 

ECG, selang NIBP, kemudian lap sampai kering.  

c.  Cek semua kondisi kelengkapan sensor pada semua parameter bedside 

monitor  (ECG, SpO2, NIBP, Temperatur), jika kondisi rusak maka 

dilakukan perbaikan atau jika tidak memungkinkkan dilakukan 

penggantian sensor pada parameter yg rusak . 

d.  Cek semua fungsi setiap parameter.  

e. Cek kondisi  electrical safety  pada pasien monitor (power input, 

kebocoran arus pada pasien monitor, pentanahan /grounding). 

f.  Cek kondisi batterai pada patient monitor. 

g.  Lakukan kalibrasi bedside monitor minimal 1 kali dalam setahun.  

h.  Catat semua kegiatan pemeliharaan dalam kartu pemelihaaraan. 
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2.6 Parameter Pada Patient Monitor 

Pada alat Patient Monitor terdapat parameter untuk memonitoring kondisi pasien 

seperti: 

2.6.1 Electro Cardio Graf (ECG) 

Jantung merupakan sentral dalam sistem pernapasan, karena  mengkonversi 

pulsa bio-listrik untuk operasi bio mekanik (aliran darah). Fungsi jantung dipantau 

dengan mengukur aktivitas listrik (sinyal mili-volt) yang dihasilkan dalam  

jantung, hal ini disebut sebagai elektrokardiograf. Hal umum dalam penelusuran 

ECG dari siklus jantung (detak jantung) terdiri dari gelombang P,   kompleks QRS 

dan gelombang T. Durasi aktivitas listrik biasanya sekitar 400-600 ms. ECG trace 

menunjukan perubahan tegangan pada bagian yang berbeda dari badan karena 

depolarisasi (kontraksi atau  sistol) dan repolarisasi (relaksasi atau diastole) pada 

otot jantung. Tegangan dasar EKG ini disebut sebagai garis isoelektrik  (Manual 

book Rigel, 2012 : 8-21). Pada Gambar 2.4. menunjukan ECG Trace. 
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Gambar 2.4 ECG TRACE 

Penjelasan Gambar 2.4 adalah sebagai berikut : 

1.  Gelombang P dihasilkan selama atrium depolarisasi. 

2.  Ventrikel kanan dan kiri yang depolarisasi, menghasilkan kompleks QRS. 

3.  Selama gelombang T, ventrikel kembali polarisasi. 

4.  Selama bagian akhir dari gelombang T, jantung manusia yang paling rentan 

terhadap gangguan atau fibrilasi. 

Sumber: Thaler, Malcom s.(2013). Satu satunya buku EKG yang anda perlukan, 

edisi 7. Penerbit buku kedokteran EGC.Jakarta. 

2.6.1.1.  Sinyal ECG 

Proses terjadinya sinyal ECG adalah sebagai berikut. Simpul sinoatrial (SA) 

berdenyut 70-80 tiap detik dalam kondisi normal. Simpul atrioventrikular (AV) 

berdenyut 40-60 per detik dan bundle branch  berosilasi 15-40 per detik. 
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Depolarisasi dari SA menyebar melalui atrium dan mencapai AV dalam 40 ms. 

Jaringan simpul AV membutuhkan waktu 110 ms untuk mendepolarisasi dan 

mencapai  bundle branch, yang disebut sistem purkinje. Potensial aksi dari 

ventrikel bertahan sekitar 200-250 ms. 

2.6.1.2.  Segitiga Einthoven 

Sebagai hasil dari impedansi alami tubuh, aktivitas listrik menghasilkan 

perbedaan potensial di seluruh tubuh. Hal ini mengacu pada mengukuran potensial 

listrik dengan elektroda posisi (ekstremitas lead) pada pasien dalam bentuk 

segitiga. Bentuk segitiga tersebut disebut segitiga Einthoven. Segitiga Einthoven, 

ditempatkan di kaki kiri (LL), lengan kanan (RA) dan lengan kiri (LA) . Anggota 

badan ini juga dapat disebut sebagai :  

-  Kaki kiri (LL) = kaki kiri atau kaki (F) 

-  Lengan kanan (RA) = Right (R) 

-  Lengan kiri (LA) = Left (L) 

-  Kaki kanan (RL) = Netral  (N) 

Pada Gambar 2.5 merupakan kombinasi R, L, dan F yang membentuk segitiga 

einthoven: 
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Gambar 2.5 Segitiga Einthoven 

Sesuai Gambar 2.4. maka dapat dihitung bahwa lead I + lead III = lead 2 (hukum 

Kirchhoff). 

(ΦLA - ΦRA) + (ΦLL - ΦLA) = ΦLL – ΦRA  …………………………..(2.1) 

Gelombang ECG, (metode PQRST) dapat ditentukan di berbagai lokasi tubuh dan 

khusus untuk menyoroti anomali di  bagian tertentu dari bentuk gelombang. Hal 

tersebut dapat langsung berhubungan dengan kinerja atrium dan ventrikel otot. 

Menggunakan  vektor,  lead  I , II dan III dapat dipisahkan kedalam dengan 

menambahkan cabang ke ekstremitas mengarah, dimana potensi  diukur dari satu 

(positif) dari tiga posisi di segitiga einthoven dan  gabungan dua lainnya (negatif) 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.5 
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Gambar 2.6 Penambahan cabang pada Segitiga Einthoven 

Pada Gambar 2.6 adalah  keterangan mengenai penambahan cabang pada segitiga 

einthoven. 

Tabel 2.1 Penambahan cabang pada segitiga Einthoven 
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2.6.1.3.  Lead Prekordial 

Ketika elektrokardiograf yang lebih rinci diperlukan,  lead tambahan,  lead 

prekordial  ditempatkan pada dada. Konfigurasi  lead  berbeda akan 

memungkinkan diagnosis berbagai kondisi jantung dengan mempelajari amplitudo 

relatif, denyut jantung dan keseragaman di seluruh  lead  berbeda. Sadapan  

prekordial  (V1 , V2 , V3 , V4 , V5 dan V6) ditempatkan di dekat jantung untuk 

memastikan kekuatan sinyal yang memadai dan akurasi. Penempatan lead  

prekordial  sesuai dengan Gambar 2.6. Penempatan  lead prekordial pada Gambar 

2.6. digunakan Kode IEC 1 untuk identifikasi lead. 

 

Gambar 2.7 Penempatan Lead Prekordial 

2.6.1.4.  Perbandingan Lead Unipolar dan Lead Bipolar 

EKG lead  dibagi antara unipolar  dan bipolar.  Lead  ekstremitas (I , II dan III) 

yang  bipolar, memiliki kedua kutub positif dan negatif.  Lead tersebut ditambah 

(aVL , aVF dan aVR) dan sadapan  prekordial  (V1-6). Sedangkan  lead unipolar  

hanya memiliki kutub positif. Sedangkan kutub negatif terdiri dari sinyal dari 

kutub lainnya. 
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2.6.1.5.  Warna Coding 

Lead ECG ditandai dengan kedua singkatan dan kode warna sesuai dengan 

penempatan pada tubuh. Ada 2 tanda umum yang tersedia saat ini. Hal tersebut 

ditunjukkan pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Warna Coding Elektroda 

 

2.6.1.6.  Pengukuran Heart Rate 

Heart rate  diperoleh dengan amplifikasi sinyal ECG dan dengan mengukur baik 

interval waktu rata-rata / sesaat antara dua puncak R berturut -turut. 

a.  Perhitungan rata-rata. 

Hal tersebut merupakan cara lama dan teknik ini sangat sering digunakan.  

Hitungan rata-rata (denyut/min) dihitung dengan menghitung jumlah pulsa dalam 

waktu tertentu, metode perhitungan rata -rata tidak menunjukan perubahan dalam 

waktu antara ketukan dan dengan demikian tidak ada mewakili gambaran yang 

benar dari respon jantun g untuk latihan , stress dan lingkungan. 
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b.  Perhitungan beat to beat 

Hal tersebut dilakukan dengan mengukur waktu, dalam detik, antara dua pulsa 

berturut-turut. Dan mengkonversi saat ini menjadi denyut/menit. Menggunakan 

rumus denyut/menit = 60/T. Teknik ini secara akurat mewakili gambaran yang 

benar dari denyut jantung. 

c.  Kombinasi perhitungan beat to beat dengan merata-rata 

Didasarkan pada rata-rata empat / enam ketukan (beat), keuntungan dari teknik 

ini adalah kesamaan dengan beat to beat jantung normal diukur dalam sistem 

pemantauan jantung normal diukur dalam rentang 0-250 beat/min, ECG elektroda 

digunakan sebagai sensor.  

2.6.1.7.  Rata-rata Heart Rate Meter 

Heart rate meters,  yang mana bagian sistem  patient monitor, biasanya 

dari jenis pembacaan rata-rata. Hal tersebut bekerja berdasarkan mengubah 

masing-masing gelombang R ECG dalam pulsa amplitudo dan durasi tetap untuk 

menentukan rata-rata arus dari pulsa ini. mereka menggabungkan desain khusus 

frekuensi untuk sirkuit pengubah tegangan untuk menampilkan detak jantung rata-

rata dalam hal denyut per menit. 

2.6.2.  Mengukur Tekanan Darah 

Ketika jantung berkontraksi, bersirkulasi darah  melalui  tubuh. Satuannya 

pengukuran adalah milimeter  merkuri (mmHg). Ketika kontrak ventrikel, tekanan 

darah memasuki arteri  disebut sistolik.  Sedangkan tekanan diastolik  terjadi saat 

relaksasi ventrikel.  Perbedaan antara kedua tekanan ini  disebut tekanan darah 
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(systolic diastolic). MAP (Mean Arterial Pressure) merupakan nilai tengah antara 

systolic dan diastolic dan (Jennings, A. Flint, 1995 : 96-97). 

Tekanan darah dapat diukur baik  non invasive  (NIBP) dan  infasif  (IBP). 

dan terkait dengan tekanan dalam darah arteri. Metode invasif merupakan metode 

yang lebih akurat dari pada non invasif, sedangkan metode non-invasif (NIBP) 

merupakan metode yang paling sering digunakan dalam pengukuran 

tekanandarah. Prosedur invasif membutuhkan orang yang sangat  terampil 

sedangkan non-invasif metode ini relatif sederhana dan mudah untuk dilakukan. 

2.6.2.1.  NIBP (Non-Invasive Blood Pressure) 

NIBP adalah teknik pengukuran tekanan darah yang dilakukan secara tidak 

langsung. Prinsip-prinsip pengukuran NIBP dapat bervariasi dari: 

Metode palpasi  (perasaan)  –  indikasi tekanan minimum (sistolik) darah 

yang diperoleh melalui sentuhan / merasakan sensasi di ditentukan posisi (radial, 

femoralis, karotis) tubuh. Palpasi sering digunakan dalam keadaan darurat dan 

trauma kasus di mana deteksi cepat dari darah hadir Tekanan diperlukan atau 

cepat hilangnya tekanan darah diharapkan.  

Metode auskultasi (mendengarkan)  -  sebagai aliran darah terganggu 

(diblokir oleh  cuff eksternal) dan dilepaskan (deflasi manset), suara dapat 

dikaitkan dengan sistolik dan tekanan diastolik. Ketika manset diposisikan di 

sekitar lengan atas dan meningkat ke titik arteri diblokir (tidak ada aliran darah), 

manset kemudian mengempis. Tekanan di mana aliran darah mendapatkan 

kembali adalah tekanan sistolik dan disertai oleh suara pemukulan tertentu 

(disebut sebagai pertama bunyi Korotkoff) yang disebabkan oleh aliran darah 
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turbulen di arteri. Tekanan di mana berhentisuara (Kelima bunyi Korotkoff) 

disebut sebagai diastolik tekanan.  

Pengamatan dilakukan dengan mendengarkan melalui stetoskop (atau 

dapat otomatis melalui mikrofon elektronik  pick-up), diposisikan secara langsung 

pada arteri siku. (Tekanan arteri rata-rata adalah dihitung dari tekanan sistolik dan 

diastolik. Rumus tekanan darah: 

Berarti Blood Pressure = 1/3 * (sistolik + 2 x diastolik) ……………(2.2) 

Metode oscillometric (mengukur)  -  tidak seperti metode  auskultasi, 

metode  oscillometric  mengukur tekanan arteri rata-rata dan menghitung tekanan 

sistolik dan diastolik tekanan variasi manse t setelah dipompa (menghalangi aliran 

darah) dan kemudian mengempis (mendapatkan kembali aliran darah). Sedangkan 

metode auskultasi sering mengandalkan interpretasi manusia (mendengarkan), 

oscillometric yang metode ini dilakukan melalui otomatisasi dan penggunaan 

sensor tekanan elektronik. Karena penggunaan transduser tekanan elektronik 

(Rigel, 2012 : 6). 

2.6.2.2.  IBP (Invasive Blood Pressure) 

Tekanan arteri dimonitoring oleh IBP dan NIBP. Ketika membutuhkan 

akurasi yang lebih besar atau sebuah tekanan arteri yang  real time.  Misalnya saat 

pasien sedang menjalani prosedur pembedahan.  Hal tersebut biasanya 

menggunakan metode  invasive. Selama pengukuran tekanan darah invasive, 

sebuah cairan diisikan pada kateter  dan ditempatkan pada arteri. Tekanan arteri 

secara cepat dikirim menuju cairan disamping kateter dan pipa untuk tekanan 

transduser (non invasive  tetapi external dari monitor). Tekanan transduser 
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mengubah tekanan menjadi sinyal elektronik dimana ketika dihubungkan dengan 

monitor, proses yang lebih cepat dalam menentukan tekanan sistol dan diastole 

(Rigel, 2012 : 11). 

2.6.3.  Respirasi 

Sistem respirasi dalam tubuh manusia adalah sistem pneumatic dimana 

memompa udara secara bergantian menghasilkan tekanan negatif dan positif  dan 

menyebabkan udara terhisap ke dalam dan dipaksa keluar dari dalam paru-paru. 

Paru-paru terhubung dengan bagian luar melalui rongga  hidung. Faring, laring, 

trakea, bronkus dan bronkiolus.  

Bagian cara bifurkasio untuk membawa udara ke masing-masing paru-

paru di mana di dalamnya  gain  membagi beberapa waktu untuk membawa udara 

masuk dan keluar dari masing-masing banyak ruang udara kecil (alveoli) dalam 

paru-paru. Di ruang udara kecil paru-paru adalah antarmuka membran dengan 

sistem hidrolik dari tubuh melalui mana gas -gas tertentu dapat meredakan. 

Oksigen dibawa ke dalam darah dari udara yang masuk dan karbon dioksida 

ditransfer dari darah ke udara di bawah kendali pompa pneumatik.  

Teknik secara tidak langsung dalam pengukuran  respiration ratedengan 

menggunakan elektroda padathorax. Impedasi pneumography mengukur kelajuan 

melalui hubungan antara respirasi dalam dan pergantian impedansi 

thoracic.Metode impedansi untuk mengukur  respiration ratedengan arus 

frekuensi tinggi melalui elektroda yang ditempatkan pada permukaan tubuh dan 

mendeteksi modulasi sinyal. Sinyal dimodulasi oleh perubahan impedansi dalam 

tubuh. Impedansi ini 150 sampa 200Ω.Perubahan impedansi untuk masing-masing 

siklus respirasi adalah 1% impedansi. (Khandpur, 2003:233) 
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2.6.4.  Temperatur 

Suhu tubuh normal seseorang bervariasi tergantung pada jenis kelamin, aktivitas  

yang dilakukan, makanan dan konsumsi cairan, waktu hari, dan pada wanita saat 

tahap siklus menstruasi. Suhu tubuh normal dapat berkisar dari 97,8 derajat F 

(atau Fahrenheit, setara dengan 36,5 derajat C, atau Celsius) ke 99 derajat F (37,2 

derajat C) untuk orang dewasa yang sehat. Suhu tubuh seseorang dapat diambil 

dalam salah satu cara berikut:  

Pada  patient monitor  suhu diambil melalui  ketiak  menggunakan  sensor suhu 

(http://www.hopkinsmedicine.org, diakses pada tanggal 10 April 2018). 

2.6.5.  Pulse Oxymetry 

Dalam kondisi fisiologis normal, hampir 98% dari O2 diangkut dalam darah arteri 

dikombinasikan dengan hemoglobin ( Hb ), pernapasan pigmnet  hadir di dalam 

sel-sel darah merah.  Ketika Hb dikombinasikan dengan O2 dalam sebuah reaksi 

kimia  reversibel, hal ini teroksidasi dan membentuk oksihemoglobin (HbO2).  

Saturasi oksihemoglobin  melambangkan konsentrasi relatif HbO2 terikat dengan 

oksigen dalam jumlah tertentu darah yang dinyatakan sebagai persen dari total 

konsentrasi berkurang Hb dan HbO2. kuantitas ini sering disebut saturasi oksigen 

sebagai fungsional dan didefinisikan sebagai berikut, 

 

…………..(2.3) 
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Setelah satu molekul dikombinasikan dengan sebuah molekul oksigen, 

afinitas/daya tarik molekul Hb untuk mengkombinasikan dengan molekul oksigen 

yang lebih besar dan secara terus menerus untuk meningkatkan karena lebih 

banyak molekul oksigen yang  dikombinasikan. Hasil ikatan yang unik dalam 

oksihemoglobin disosiasi kurva sigmoid berbentuk (ODC) yang berhubungan 

dengan pO2 dan SO2dalam darah (Rigel, 2012:13-15). 

Jumlah oksigen yang diserap (oksihemoglobin) adalah tanda vitalitas sistem 

pernafasan  (performance). Persentase oksihemoglobin (SaO2, langsung 

pengukuran langsung) dalam kaitannya dengan hemoglobin, pulsa oximeters 

dapat memberikan indikasi real-time dari total saturasi oksigen (SpO2) dalam 

darah. Untuk membangun indikasi saturasi oksigen, oksimeter pulsa bergantung 

pada cahaya yang berbeda karakteristik penyerapan oksihemoglobin dan 

hemoglobin pada spektrum cahaya yangberbeda. Menggunakan led merah (650-

700 nm) dan inframerah (850-950 nm) spektrum sumber cahaya, pulse oksimeter 

dapat menentukan konsentrasi oksigen.  Probe jari  pulse oksimeter  ditunjukan 

pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8 Probe Spo2 

LED merah lebih diserap dalam kaitannya  dengan inframerah ketika melewati 

hemoglobin (Hb , terdeoksigenasi sel darah) sementara sinar inframerah diserap 
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oleh  oksihemoglobin (HbO2, Sel darah beroksigen). Rasio di mana cahaya yang 

diterima sehingga dapat memberikan indikasi tingkat konsentrasi oksigen. Pada 

prinsipnya dapat diterjemahkan sebagai,  

a. Inframerah yang lebih sedikit dari pada cahaya merah yang diterima 

mengakibatkan konsentrasi yang lebih tinggi dari oksihemoglobin (HbO2)  

b. Cahaya merah yang lebih sedikit dari cahaya inframerah yang diterima 

mengakibatkan konsentrasi yang lebih  rendah dari oksihemoglobin (Hb). 

Penyerapan Sifat hemoglobin dan oksihemoglobin  ditunjukan pada Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 Sifat Penyerapan Hemoglobin dan Oksihemoglobin 

Garis merah menunjukkan sepenuhnya oksigen hemoglobin (HbO2 100 % SpO2) 

sedangkan biru baris menunjukkan hemoglobin sepenuhnya terdeoksigenasi (Hb  -  

0 % SpO2). Pada  sekitar 800nm panjang gelombang penyerapan sama untuk 

kedua HbO2 dan Hb , ini disebut sebagai titik isosbestic (803nm) Nilai rasio khas 

adalah : 

-  100 % SpO2 R / IR rasio perkiraan 0,5. 

-  82 % SpO2 R / IR rasio perkiraan 1,0. 

-  0 % SpO2 R / IR rasio perkiraan 2,0. 
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2.7Pengujian dan kalibrasi Alat Kesehatan 

2.7.1 Pengantar Pengujian dan kalibrasi 

Institusi penguji dapat bebentuk organisasi struktural atau fungsional yang 

dimiliki pemerintah atau swasta yang berfungsi melaksanakan pengujian dan atau 

kalibrasi alat kesehatan yang dipergunakan di sarana pelayanan kesehatan. 

(KEPMENKES RI No: 394/MENKES-KESOS/SK/V/2001) 

Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, implant yang tidak 

mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, 

menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta 

memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan 

memperbaiki fungsi tubuh. (UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 5) 

Pengujian alat kesehatan adalah merupakan keseluruhan tindakan yang 

meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk menentukan karakteristik alat 

kesehatan, sehingga dapat dipastikan kesesuaian alat kesehatan terhadap 

keselamatan kerja dan spesifikasinya. (PERMENKES RI No : 

363/MENKES/PER/IV/1988) 

Kalibrasi alat kesehatan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

menjaga kondisi alat kesehatan agar tetap sesuai dengan standar besaran pada 

spesifikasinya. Dengan pelaksanaan kegiatan kalibrasi maka akurasi, ketelitian 

dan keamanan alat kesehatan dapat dijamin sesuai dengan besaran-besaran yang 

tertera atau diabadikan pada alat kesehatan yang bersangkutan. (PERMENKES RI 

No : 363/MENKES/PER/IV/1988) 

Kalibrasi alat kesehatan menurut ISO IEC 17025:2008 adalah serangkaian 

proses kegiatan mengukur keluaran Unit Under Test (UUT) dengan 
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membandingkan pada alat standart/kalibrator yang sudah tertelusur dan dengan 

menggunakan metode tertentu.  

Tujuan dari kegiatan kalibrasi adalah mencari keakuratan nilai ukur sebuah 

alat, dan produk dari kalibrasi adalah ketidakpastian yang dicetak dalam sertifikat. 

PT SIS mempunyai acuan standart keselamatan kelistrikan dalam semua evolusi 

teknologi, termasuk evolusi teknologi pelayanan kesehatan (Health Care 

Technology) yang berkembang dengan cepat saat ini adalah IPM (Inspection and 

Preventive Maintenance System) yang merupakan keamanan kelistrikan alat 

kesehatan dari ECRI. Sedangkan ECRI (  Emergency Research Intitute Care) 

adalah suatu badan riset pelayanan kesehatan dan mutu (Agency for Health Care 

Research And Quality) yang ada di Amerika, yang mengeluarkan laporan hasil-

hasil riset terhadap nilai-nilai dan batasan keluaran beberapa parameter alat 

kesehatan yang digunakan sebagai acuan. Untuk perhitungan Analisa dari hasil 

kalibrasi mengacu pada ISO GUM. 

Semua dokumen acuan yang digunakan oleh PT. SIS sudah di sepakati oleh 

seluruh dunia dan dapat dibuktikan kebenaranya. Di Indonesia sendiri ada 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang berfungsi untuk memberikan 

acuan kesepakatan mengenai massa dan suhu temperature di wilayah nusantara 

karena tinggi permukaan dari suatu wilayah atau Negara dapat mempengaruhi hal 

tersebut. Di Indonesia sendiri ada dokumen acuan Standart Nasional Indonesia 

(SNI) pada Putaran, Rotasi dan Autoclave. Diwilayah Region ada benua Asia 

dengan dokumen acuan CSIRO (Australia) dan CSIRO (Asia Tenggara) 

Persyaratan ruang kalibrasi harus terkondisi sesuai persyaratan yang telah 

ditentukan. 
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Misalnya sesuai NCSL (National Conference of  Standar  Laboratories) RP-

7 Laboratory Design atau NCSL RP-14 Guide to Selecting Standards Laboratory 

Environments : secara umum untuk semua jenis pengukuran , kecuali bidang 

dimensi dan optik. 

Suhu     : 23+ 5 
o
C 

Kelembaban relatif  : 20 s/d 60 % 

2.7.2 Perbedaan Pengujian dan kalibrasi 

Tabel 2.3 Perbedaan Pengujian dan Kalibrasi 

Pengujian Kalibrasi 

Output berupa pernyataan 

(adjudment) 

Deskripsi tentang kondisi alat 

Laporan hasil uji Sertifikat kalibrasi 

Ambang batas / Toleransi Koreksi / ketidak pastian 

Rentang Ukur Akurasi (Semakin Tinggi ketelitian 

semakin tinggi nilainya 

Didalam PERMENKES RI No : 363/MENKES/PER/IV/1988 Pengujian alat 

kesehatan dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu pada Kalibrasi, Pengukuran dan 

Evaluasi (aman tidak aman). Menurut ISO IEC 17025:2008 didalam kalibrasi 

tidak dibenarkan adanya pengujian , evaluasi, kegiatan hanya sebatas pengukuran 

dan analisa data hasil ukur.  
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2.7.3 Kajian Metrologi 

Ilmu yang mempelajari tentang proses pengukuran disebut Kajian Metrologi. 

Dalam hal ini kajian Metrologi dibagi menjai 2 yaitu 

1. Metrologi Ilmiah 

Sebuah pengukuran menggunakan metode yang sudah tertelusur sehingga 

mutu dapat terjamin baik untuk melakukan uji banding, audit internal, dan 

audit eksternal. Berdasarkan pada jaminan mutu yang mengacu pada ISO 

dan dibuktikan dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan 

menyesuaikan dengan kebutuhan user. Biasanya pengujian dilakukan 

dilaboratorium 

Contoh: Kalibrasi Baby Incubator, Patient Monitordan Defibrilator. 

2. Metrologi Legal 

Sebuah pengukuran yang berdasarkan pada UUD yang bersifat mengikat 

dan adanya sanksi UUD. Metrologi legal diaplikasikan dalam UU 

Perdagangan. 

Contoh: Kalibrasi timbangan digudang Rumah Sakit dan Pengukuran 

muatan kendaraan oleh Dinas Perhubungan. 

2.7.4 Test Uncertanty ratio (TUR) 

Penggolongan level ratio ketidak pastian dari resolusi USTD (alat 

kalibrator) dengan Unit Under Test (UUT) atau alat yang dikalibrasi disebut 

dengan TUR. Sumber MIL-STD-45662A 
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   Tabel 2.4Test Uncertanty Ratio (TUR) 

Kriteria/level TUR 

STD   :  UUT Keterangan 

1 : 1 Intercomparansi/ perbandingan 

1 : 4 Krisis syarat minimum untuk kalibrasi 

1 : 10 Normal ideal 

>10 Ustandart diabaikan 

Contoh: Patient Monitor pabrikan merk X mempunyai resolusi/ketelitian 1 bila 

penulis ingin melakukan kalibrasi alat kalibrator harus minimal memiliki resolusi 

0,25 atau idealnya resolusi 0,1. 

2.7.5 Mengapa Alat Kesehatan Perlu Dikalibrasi 

 Hal ini disebabkan suatu alat kesehatan akan mengalami perubahannilai 

(unjuk kerja) yang disebabkan oleh : 

1. Frekuensi pemakaian 

2. Perawatan dan penyimpanan yang kurang baik 

3. Akibat perbaikan/terjatuh 

4. Pemakaian yang ceroboh 

5. Transportasi 
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2.7.6 Alat Kesehatan Yang Wajib Diuji dan Dikalibrasi 

Setiap alat kesehatanwajib dilakukan kalibrasi untuk menjamin kebenaran 

nilai keluaran atau kinerja dan keselamatan pemakaian. Pengujian atau kalibrasi 

wajib dilakukan terhadap alat kesehatan dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Belum memiliki sertifikat dan tanda lulus pengujian atau kalibrasi 

walaupun alat masih tergolong baru 

2. Masa berlaku sertifikat dan tanda lulus pengujian atau kalibrasi telah habis 

3. Diketahui penunjukannya atau keluarannya atau kinerjanya (performance) 

atau keamanannya (safety) tidak sesuai lagi, walaupun sertifikat dan tanda 

masih berlaku  

4. Telah mengalami perbaikan, walaupun sertifikat dan tanda masih berlaku 

5. Telah dipindahkan bagi yang memerlukan instalasi, walaupun sertifikat 

dan tanda masih berlaku. Atau jika tanda laik pakai pada alat kesehatan 

tersebut hilang atau rusak, sehingga tidak dapat memberikan informasi 

yang sebenarnya. 

2.7.7 Suatu kegiatan bisa dikatakan kegiatan kalibrasi, jikamenghasilkan : 

1. Sertifikat Kalibrasi. 

2. Lembar hasil / laporan kalibrasiyang memuat / mencantumkan / berisi: 

angka koreksi, deviasi/penyimpangan, ketidak pastian dan batasan-

batasan atau standard penyimpangan yang diperkenankan. 

3. Label/ penandaan 
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2.7.8 Alat Kesehatan Yang Dinyatakan Lulus Pengujian atau KalibrasiBila: 

1. Penyimpangan hasil pengukuran dibandingkan dengan nilai yang 

diabadikan pada alat kesehatan tersebut tidak melebihi penyimpangan 

yang diijinkan. 

2. Nilai hasil pengukuran keselamatan kerja, berada dalam nilaiambang batas 

yang diijinkan.  

2.8.  Vital Sign Simulator 

Vital signs  simulator  digunakan untuk menguji dan memastikan operasi 

dasar perangkat pasien atau sistem pemantauan digunakan untuk memantau 

berbagai parameter fisiologis dari pasien, seperti ECG, respirasi, suhu, SpO2, 

tekanan darah invasif ,dan tekanan darah non-invasif. alat ini ditujukan untuk 

digunakan dalam lingkungan laboratorium dan tidak digunakan pada pasien, atau 

untuk menguji perangkat yang sedang terhubung ke pasien. Alat ini di gunakan 

untuk mengkalibrasi  patient monitor.  Kontrol dan koneksi  vital sign simulator 

dapat dilihat pada Gambar 2.10 



34 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Tampak Atas Vital Sign Simulator 

Keterangan Gambar 2.10: 

1. ECG Post : sebuah post untuk koneksi dengan lead ECG. 

2. ECG Function  :  Mengakses bentuk gelombang ECG ( dewasa, anak , dan 

aritmia ) , dan  uji fungsi EKG ( kinerja gelombang, Deteksi QRS, Jangkung 

penolakan gelombang T , dan deteksi gelombang R ). 

3. NIBP Button : untuk mengakses non invasive blood pressure (NIBP). 

4. Spesial Function  :  mengakses fungsi temperatur, respirasi, cardiac output, 

simulasi janin, autosequences, dan melihat memori. 

5. Setup Button : untuk mengakses pengaturan kontrol. 

6. IBP Button : untuk mengakses Invasive blood pressure (IBP). 

7. Navigation Button  :  kursor tombol kontrol untuk menavigasi menu dan 

daftar. 

8. Enter Button : untuk mengatur fungsi yang disorot. 
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9. Backlight Button : untuk mengatur kecerahan layar. 

10. Power Button : untuk menyalakan dan mematikan vital sign simulator. 

11. SpO2 Button : untuk mengakses fungsi SpO2 

12. Function Softkey  : Tombol F1 sampai F5 digunakan untuk memilih dari 

sejumlah pilihan yang muncul di layar LCD dengan masing -masing fungsi 

softkey. 

13. LCD Display : tampilan warna LCD. 

14. SpO2 Connector : Konektor untuk aksesori simulasi SpO2. 

15. IBP Channel 1 Connector  :  menghubungkan input IBP dengan  patient 

monitor. 

16. Cardiac Output Connector  : menghubungkan input  cardiac  dengan  patient 

monitor. 

17. IBP Channel 2 Connector  : menghubungkan input IBP dengan  patient 

monitor. 

18. Temperature Connector : menghubungkan input temperatur dengan  patient 

monitor. 
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Gambar 2.11 Tampilan Belakang, Depan dan Kanan 

Keterangan Gambar 2.11. : 

1. AC/DC Supply  Connector  : sebagai input dengan keluaran DC dengan  

supply koneksi AC /DC. 

2. Battery Charge LED  : pengisian batterai ketika led menampilkan warna 

merah. Hijau menampilkan baterai telah selesai pengisian. 

3. Battery Latch : sebagai pengunci tempat baterai, untuk penggantian baterai 

tekan ke bawah. 

4. Mini B USB Device Port  : digunakan untuk menghubungkan  PC atau 

download test hasil data pada PC. 

5. USB A Controller Port  : digunakan untuk  external keyboard,  barcode 

reader, atau printer. 

6. ECG BNC Connector : keluaran level tinggi sinyal ECG. 

7. Air Port Connector : port tekanan untuk manset NIBP dan monitor. 
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8. Magnetic Holder for SpO2 Simulated Finger Module : pegangan untuk finger 

simulator. 

2.8.1 Tampilan Home pada Vital Sign Simulator 

 

Gambar 2.12 Tampilan Home pada Vital Sign Simulator 

Home screen ( tampilan utama) adalah berisikan parameter utama sebelum 

menentukan untuk pengaturan fungsi simulasi pada satu waktu. Bentuk 

gelombang dan parameter kecepatan ECG diatur melalui fungsi ECG. Untuk 

respiration rate  (Resp Rate), parameter temperatur,  cardiac output, dan  

fetalsimulation diatur melalui menu special functions. Ada dua saluran Invasive 

BloodPressure (IBP). Untuk variabel non-invasive blood pressure  diatur melalui 

Fungsi NIBP. Dan variabel SpO2 diatur melalui pengaturan fungsi SpO2.  

2.8.2.  Simulasi ECG 

Vital sign simulator  mensimulasikan sinyal jantung (ECG) secara normal 

serta sinyal jantung untuk aritmia, denyut jantung (bpm), sinyal amplitudo, dan 

ST bagian peninggi. Semuanya dikontrol oleh  vital sign simulator  melalui  user 

interface.Artifactdapat juga disimulasikan. Untuk pengukuran performa monitor 

ECG. Hubungkan  vital sign simulator seperti Gambar 2.12.   
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Gambar 2.13 Koneksi Simulasi ECG 

Dalam menghubungkan patient monitor dengan vital sign simulator untuk 

parameter ECG dilakukan dengan mencocokkan simbol  lead  ECG yang ada pada 

patient monitor  dengan alat kalibrator (vital sign simulator). Misal :  lead  ECG 

ada simbol R maka dihubungkan dengan  port  yang ada pada  vital sign  

simulatoryang mempunyai simbol R. 

2.8.3.  Cara Mengatur Parameter ECG 

Saat menyalakan vital sign simulator, tampilan layar akan nampak secara 

acak untuk heart rate (60 bpm) dengan tipe pasien dewasa. Meskipun tidak tampil 

pada tampilan awal. Amplitudo sinyal adalah 1mV. Untuk mengatur parameter 

ECG, tekan ECG  maka akan tampil seperti Gambar 2.5. 
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Gambar 2.14 Tampilkan Untuk Parameter ECG 

Pada Gambar 2.14. terdapat tampilan untuk parameter ECG sehingga untuk 

melakukan kalibrasi dilakukan dengan cara mengatur pada  heart rate.Pengaturan 

dilakukan dengan mengarahkan kursor dengan tombol   dan   pada heart rate 

kemudian tekan enter. Sehingga nilai pada  heart rate  dapat diatur, pengaturan  

heart rate  diatur sesuai dengan lembar kalibrasi. Sesudah nilai ditentukan maka 

tinggal tekan enter. Dan lakukan pengamatan nilai pada  bed side monitor untuk 

parameter ECG.  

2.8.4.  Simulasi Non-Invasive Blood Pressure 

Koneksi simulasi  non-invasive blood pressure  dapat dilihat pada  Gambar 2.15. 

 

Gambar 2.15 Koneksi Simulator Non-Invasive Blood Pressure 
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Pasien monitor dihubungkan dengan mandrel dan alat kalibrasi. 

Mandrelmerupakan pengganti lengan sebagai simulator. Manset tekanan darah 

dililitkan pada sekeliling mandrel. Dan harus terhubung lebih dekat untuk manset 

dari monitor. sistem selang ganda yaitu menghubungkan  Cuff Adapter  untuk 

selang ditandai " sense ". Jika kedua selang tidak bertanda, hubungkan Cuff 

Adapter pada selang. Pada Gambar 2.16. merupakan ukuran mandrel sesuai 

simulator yang digunakan. 

 

Gambar 2.16 Ukuran Mandle 

Mandrel merupakan simulator pengganti lengan. Dan mandrel tersebut 

dibungkus dengan manset saat akan melakukan kalibrasi. Yang membendakan 

dari ukuran mandrel pada gambar 2.15 adalah ruang antar mandrel. 
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2.8.5.  Simulasi Temperatur 

Pada Gambar 2.17. menunjukan koneksi simulator temperatur 

 

Gambar 2.17 Koneksi Simulasi Temperatur 

 

Untuk mensimulasikan temperatur 

1. Tekan “special funtion” 

2. Tekan  ,  , , atau untuk menyorot pilihan Suhu kemudian tekan 

enter untuk menampilkan suhu yang diatur di layar. 

3. Tekan enter.  

4. Tekan , atau  untuk mengubah suhu di 0,5 °C langkah antara 30,0 dan 

42,0 °C.  

5. Tekan enter untuk mengatur suhu dan kembali pada tampilan temperatur. 

2.8.6  Simulasi Respirasi 

Variabel respirasi diatur melalui spesial function. Untuk mengatur respirasi : 

1. Tekan special function.  
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2. Tekan  ,  , , atau untuk menyoroti respirasi 

3. Tekan enter. Tampilan respirasi seperti pada Gambar 2.18. 

 

Gambar 2.18  Tampilan Rsepirasi 

4. Maka dapat memilih antara normal atau ventilasi gelombang respirasi dan 

mengubah Tingkat respirasi. Sinyal respirasi dapat diatur ke lengan kiri ( LA) 

atau kaki kiri ( LL ) Lead EKG.  baseline  impedansi antara lead dan 

amplitudo variasi impedansi ( respirasi amplitudo ) ditetapkan. Untuk 

mengatur respirasi antara normal dan berventilasi : 

1. Tekan   atau   untuk menyoroti nilai gelombang. 

2. Tekan enter. 

3. Tekan  , atau  untuk menyoroti normal atau ventilated. 

4. Tekan enter untuk mengatur gelombang dan kembali pada tampilan 

respirasi. 

2.8.7.  Simulasi SpO2 

Simulasi SpO2 digunakan untuk mengukur performa  pulse oximeter  untuk 

sejumlah kondisi pasien. fungsi ini memungkinkan untuk mengatur tingkat 

kombinasi darah oksigen, denyut jantung, dan amplitudo pulsa serta mengatur 
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artifak cahaya ambient.Untuk mengatur parameter simulasi SpO2 parameter, 

tekan “SpO2”. Maka akan tertampil seperti Gambar 2.19 

 

Gambar 2.19 Tampilan SpO2 

Hubungkan artificial finger  SpO2 ke jack SpO2pada panel depan  seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 2.20. 

 

Gambar 2.20 Koneksi Simulasi SpO2 

Menempatkan sensor SpO2pada  artificial finger  seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 2.20. Tempatkan sensor dengan LED pada bagian bawah  artificial 

finger. Sementara itu letakkan sensor pada  artificial fingertersebut. Sesuaikan 

sensor pada jari untuk kekuatan sinyal maksimum. 



44 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Penenmpatan Sensor SpO2 

Pasang  artificial finger  untuk pemegang magnet di sisi kanan produk 

sebagai ditunjukkan pada Gambar 2.19. 

 

Gambar 2.22 Magnetik Holder untuk Artificial Finger 
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Cara mengatur parameter SpO2.Dalam pengaturannya ada dua macam yaitu 

untuk menentukan  heart rate  dan SpO2%.  

1. Jika dari menu utama tekan SpO2. Kemudian akan tertampil  menu SpO2 

seperti gambar 2.22. 

2. Pilih SpO2% dan tekan enter. 

3. Tekan   atau   untuk memilih nilai. 

4. Tekan enter. Dan diamati nilai yang ada di patient monitor. 

Mengatur heart rate. 

1. Dalam menjalankan fungsi  heart rate  dilakukan hampir sama dengan fungsi 

SpO2%, yaitu dengan cara pilih dan tekan enter untuk heart rate jika sudah 

masuk pada menu utama SpO2% (Gambar 2.20). 

2. Tekan   atau   untuk memilih nilai. 

3. Tekan enter. Dan diamati nilai yang ada di  patient monitor  (Fluke 

Biomedical, 2011 : 5-53). 

2.9.  Electrical Safety Analyzer 

Electrical  safety  atau keselamatan listrik meruapakan poin yang sangat 

penting pada pengecekan uji mutu setiap peralatan. Karena kebocoran arus yang 

disebabkan oleh peralatan medik dapat menimbulkan luka (bahaya) bahkan 

kematian. Standard yang digunakan pada dasarnya sama, tetapi yang membedakan 

hanyalah kriteria (istilah) pada pengukuran dan protocol yang digunakan.  

•  International Organization for Standardization (ISO) 
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•  International Electrotechnical Commission (IEC) 

Tampilan kontrol panel bagian depan dapat dilihat pada Gambar 2.23. 

 

Gambar 2.23 Kontrol Panel Depan 

Keterangan Gambar 2.23 : 

1. Tombol  konfigurasi peralatan outlet: mengontrol konfigurasi peralatan outlet. 

membuka-menutup netral, koneksi tanah dan membalikkan polaritas koneksi 

netral dan panas.  

2. Indikator tegangan tinggi:  mengindikasikan tegangan tinggi saat diterapkan 

ECG/Applied Parts posts. 

3. Tombol Test Fungsi : memilih berbagai fungsi tes analyzer. 

4. Tombol Navigasi : tombol kontrol kursor untuk navigasi menu dan daftar. 

5. Tombol Tes : tombol yang digunakan untuk melakukan test. 

6. Tombol Save  : untuk menyimpan pengukuran atau gelombang ECG untuk 

memory. 

7. Input Jack : mengetes lead konektor. 
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8. Nulling Jack : menghubungkan untuk pengenolan tes lead resistance. 

9. Function softkey  : kunci F1  -  F4 digunakan untuk memilih dari nomor 

pilihan yang tampil dalam tampilan LCD diatas masing-masing  function 

softkey.  

Untuk koneksi samping dan tampilan panel depan dapat dilihat pada Gambar 2.27 

 

Gambar 2.24 Koneksi Samping dan Panel Depan 

 

 

Keterangan Gambar 2.24 : 

1. Peralatan outlet : peralatan outlet, versi khusus analyzer, yang mana 

dilengkapi sebuah DUT (Device Under Test)connection. 

2. USB Device Port  : koneksi digital untuk mengendalikan analyzer dari PC 

atau instrumen kontroler. 

3. Pintu akses fuse : penutup peralatan outlet fuse. 
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4. Tilt Stand : pendukung untuk menahan analyzer dalam posisi miring. 

5. AC Power Switch : saklar untuk menyalakan dan menghidupkan analyzer. 

6. Power input connector  : Sebuah ground laki tiga cabang ( IEC 60320 C19) 

konektor yang menerima kabel line- listrik 

7. ECG/Applied Parts Jacks  : menghubungkan port  Device Under Test(DUT) 

diterapkan pada bagian, seperti lead ECG. hal ini digunakan untuk menguji 

kebocoran arus melalui lead dan untuk memasok sinyal ECG dan bentuk 

gelombang kinerja untuk DUT . 

8. Jack banana untuk adapter ECG : adapter untuk menghubungkan lead ECG 

pada analyzer. 

9. Carry Handle : hendle untuk mengangkat analyzer. 

Menghubungkan DUT dengan analyzer dapat dilihat pada Gambar 2.25. 

 

Gambar 2.25 Koneksi (Device Under Test) DUT dengan Analyzer 
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Pada Gambar 2.25. menunjukan hubungan antara DUT dengan Analyzer, 

dimana kabel power DUT masuk kedalam  equipment outlet  pada analyzer. 

Sedangkan kabel merah merupakan jack yang terhubung dengan pembumian DUT 

(Fluke Biomedical. 2009,6-20). 

2.10 Ketidakpastian Pengukuran 

Ketidakpastian adalah ukuran sebaran yang secara layak dapat dikaitkan 

dengan nilai terukur/nilai hasil ukur yang sebenarnya. Yang memberikan rentang, 

terpusat pada nilai terukur, dimana di dalam rentang tersebut terletak nilai benar 

dengan kemungkinan tertentu. 

Ketidakpastian hasil pengukuran mencerminkan kurangnya pengetahuan 

yang pasti tentang nilai besaran ukur. Hasil pengukuran setelah dikoreksi terhadap 

kesalahan sistematik masih berupa taksiran nilai besaran ukur karena masih 

terdapat ketidakpastian yang berasal dari pengaruh acak dan koreksi kesalahan 

sistematik yang tidak sempurna. Banyaknya jumlah pengambilan data pada 

kalibrasi tidak terbatas. Syarat dari ketidakpastian pengukuran adalah dapat 

diterima disemua tempat dan banyak tingkat kepercayaan yang telah ditentukan 

oleh penulis yaitu pada 95%, sehingga banyaknya pengambilan data sebanyak 6 

kali sesuai dengan table t student.Ketidakpastian pengukuran terbagi menjadi 2 

yaitu ketidakpastian tipe A dan tipe B (KAN, 2008 : 7-15). 

2.10.1 Sumber Ketidakpastian 

Dalam praktek, terdapat berbagai macam kemungkinan sumber/unsur 

ketidakpastian pengukuran, antara lain mencakup : 

1. Standard dari sumber ketidakpastian spesifikasi alat 
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2. Benda Ukur dari Sumber Ketidakpastian yang berasal dari spesifikasi alat. 

3. Metode, banyak metode yang dapat digunakan dalam kalibrasi dantaranya ada 

ECRI, ISO GUM, CSIRO, KAN dll. 

4. Lingkungan, tempat yang digunakan dalam proses pengambilan data berupa 

kalibrasi. 

5. Personil, sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni merupakan salah satu 

syarat dalam kalibrasi yang perlu dilengkapi hal ini akan berpengaruh pada 

Human error. 

6. Faktor Lain, faktor yang mempengaruhi ketidakpastian selain yang dijelaskan 

sebelumnya. 

2.10.2 Ketidakpastian Pengukuran Tipe A 

Evaluasi statistik sumber  uncertainty  pengukuran tipe A dilakukan 

berdasarkan metode statistik terhadap hasil data dan pengamatan yang valid 

(serial) atau dengan kata lain menghitung  uncertainty  dari data hasil pengukuran 

berulang. Komponen-komponen untuk evaluasi  uncertaintytipe A terjadi karena 

adanya sebaran nilai yang acak (random effect).  

1. Harga rata-rata 

Merupakan suatu  pengukuran besaran input Y, dimana besaran input Y 

adalah besaran ukur X, maka perkiraan terbaik untuk harga X adalah harga 

rata-  ratanya, X dari  n  kali pengukuran, Xi (i = 1,2,3,…..,n). 
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2. Simpangan baku 

Simpangan baku  adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat 

penyebaran data dari nilai rata-rata : 

 

3. Simpangan Baku Rata- rata Eksperimen/SBRE(Experimental Standard 

Deviasion of The Mean/ESDM) 

SBRE/ESDM,  ( ̅)  merupakan  harga yang menjadi ukuran seberapa 

dekatnya harga rata-rata x ke harga sebenarnya.  Mencari harga s( ̅)  

didapat dari hasil simpangan bagu dibagi akar n. n merupakan jumlah 

beberapa kali pengukuran. 

 

4. Ketidakpastian baku Tipe A (U) 

Suatu besaran X yang didapat dari n kali pengukuran, ketidakpastian baku 

(U) tipe A dengan symbol U(xi), adalah : 

 

Untuk mengetahui jumlah derajat kebebasan va dihitung dengan : 

 

5. Koreksi 

Laik tidaknya suatu alat kesehatan ditentukan oleh nilai koreksi. apabila 

masih dalam batas toleransi maka alat tersebut dinyatakan laik untuk 
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digunakan. Begitu pula sebaliknya apabila alat diluar batas toleransi maka 

alat tersebut dinyatakan tidak laik pakai. Rumus koreksi adalah 

 

2.10.3 Ketidakpastian Pengukuran Tipe B 

Ketidakpastian tipe B diperoleh berdasarkan “scientific judgement” atau 

nilai non statistik yang dikarakteristikan oleh data sekunder dan data tersier. Data  

sekunder dapat didefinisikan sebagai data penunjang yang dihasilkan selama 

proses kalibrasi berlangsung, tetapi bukan oleh proses kalibrasi itu sendiri, 

misalnya : data suhu ruang sebelum dan sesudah pelaksanaan kalibrasi.  

Sementara data tersier adalah data yang diperlukan untuk analisis proses 

kalibrasi, yang tadinya sudah ada sebelum proses kalibrasi tersebut berlangsung 

misalnya data yang diambil dari sertifikat kalibrasi. Namun pada umumnya 

diperoleh dari pertimbangan pengetahuan yang menggunakan semua informasi 

yang relevan termasuk : 

1. Ketidakpastian kemampuan daya baca dari UUT (Ub1)  

Untuk sertifikat kalibrasi jenis  sebarannya adalah sebaran normal, bila 

dicantumkan didalam sertifikat tingkat kepercayaannya   adalah 95%, maka faktor 

cakupannya diambil 2. Kalau faktor cakupannya dicantumkan maka nilai faktor 

cakupan tersebut digunakan, ketidakpastian bakunya adalah : 

 

Dimana U adalah ketidakpastian bentangan untuk tingkat kepercayaan tertentu 

dan k adalah faktor cakupan. 
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2. Ketidakpastian Tipe B (UB2) 

Resolusi atau daya baca meter digital tergantung pada jumlah digitnya; 

sehingga resolusi meter adalah digit terakhir dari meter sesuai dengan range 

pengukurannya, maka digit terakhir pada range pengukuran itu menjadi rentang 

resolusinya, sehingga rentang paruh (semi range) adalah : 

 

Sementara untuk derajat kebebasannya diperoleh dari : 

 

Dimana : 

1.  vbadalah derajat kebebasan Tipe B.  

2.  R adalah  kehandalan (Reliability) dalam satuan %.  

Pada  Tabel  2.5. merupakan  tabel  Korelasi antara  reliability  (R%) dengan 

degrees of fredom (vb). 

Tabel 2.5. Korelasi antara reliability (R%) dengan degrees of freedom (vb) 
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3. Derajat Kebebasan Efektif (νeff) 

Nilai derajat kebebasan efektif dihitung untuk memberikan nilai yang tepat 

dalam pemilihan nilai faktor cakupan pada tabel  T-Student.  Nilai derajat 

kebebasan efektif didapatkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

4. Faktor Cakupan (k) 

Setelah didapat nilai derajat kebebasan efektif, menentukan tingkat 

kepercayaan (CL) 95%, kemudian didapatkan nilai faktor cakupannya (k) dari  

Tabel  2.6.  T-Student.  Faktor cakupan dihitung dengan: 
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Tabel 2.6 nilai T Student 

DERAJAT 

KEBEBASAN 50.00% 68.30% 90.00% 95.00% 95.50% 99.00% 99.70%

1 1.000 1.840 6.310 12.710 13.970 63.660 235.800

2 0.817 1.320 2.920 4.300 4.530 9.920 19.210

3 0.765 1.200 2.350 3.180 3.310 5.640 9.220

4 0.741 1.140 2.130 2.780 2.870 4.600 6.620

5 0.727 1.110 2.020 2.570 2.650 4.030 5.510

6 0.718 1.090 1.940 2.450 2.520 3.710 4.900

7 0.711 1.080 1.890 2.360 2.430 3.500 4.530

8 0.706 1.070 1.860 2.310 2.370 3.360 4.280

9 0.703 1.060 1.830 2.260 2.320 3.250 4.090

10 0.700 1.050 1.810 2.230 2.228 3.170 3.960

11 0.697 1.050 1.800 2.200 2.250 3.110 3.850

12 0.692 1.040 1.780 2.180 2.230 3.050 3.760

13 0.694 1.040 1.770 2.160 2.210 3.010 3.690

14 0.692 1.040 1.760 2.140 2.200 2.980 3.640

15 0.691 1.030 1.750 2.130 2.180 2.950 3.590

16 0.690 1.030 1.750 2.120 2.170 2.920 3.540

17 0.890 1.030 1.740 2.110 2.160 2.900 3.510

18 0.688 1.030 1.730 2.100 2.150 2.880 3.480

19 0.688 1.030 1.730 2.090 2.140 2.860 3.450

20 1.030 1.720 2.090 2.130 2.850 3.420

25 1.020 1.710 2.060 2.110 2.790 3.330

30 1.020 1.700 2.040 2.090 2.750 3.270

35 1.010 1.700 2.030 2.070 2.720 3.230

40 1.010 1.680 2.020 2.060 2.700 3.200

45 1.010 1.680 2.010 2.060 2.690 3.180

50 1.010 1.680 2.010 2.050 2.680 3.160

100 1.005 1.660 1.984 2.250 2.626 3.077

0.675 1.000 1.645 1.960 2.000 2.576 3.000

TINGKAT KEPERCAYAAN

TABEL NILAI T (TABLE OF T-STUDENT)




