
IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

1 

SKRIPSI RANCANG BANGUN PROTOTIPE... RIRIN DWI L. 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Imobilitas merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat bergerak 

secara aktif atau bebas karena adanya hal yang mengganggu pergerakan, misalnya 

mengalami trauma tulang belakang, cedera otak berat disertai fraktur pada 

ekstremitas, dan lain-lain (Harmyastuti et al. 2015). Imobilitas sering menyebabkan 

suatu masalah kesehatan yaitu seperti kerusakan jaringan kulit penderitanya. 

Kerusakan atau kematian kulit sampai jaringan di bawah kulit ataupun sampai 

menembus otot hingga mengenai tulang akibat diberikan tekanan pada area tertentu 

secara terus menerus sehingga mengganggu sirkulasi darah setempat (karena 

peningkatan tekanan kapiler) disebut dengan dekubitus (Rustina et al. 2015). 

Penyebab utama timbulnya dekubitus adalah karena adanya tekanan atau gaya 

tekan yang berkepanjangan pada jaringan kulit menyebabkan iskemia jaringan 

lunak atau kekurangan suplai darah ke jaringan atau organ tubuh karena 

permasalahan pada pembuluh darah (Syapitri et al, 2017). Beberapa akibat lain 

yang dapat timbul akibat imobilitas adalah infeksi saluran kemih, sembelit, infeksi 

paru, gangguan aliran darah, atrofi otot dan kekakuan sendi (Sulidah dan 

Susilowati, 2017). Apabila masalah-masalah kesehatan tersebut tidak ditangani, 

maka bisa menyebabkan kematian bagi penderitanya. Dari berbagai macam 

masalah kesehatan tersebut, penyakit dekubitus merupakan permasalahan yang 

paling umum terjadi. 

Dekubitus sering dialami oleh pasien-pasien dengan penyakit kronis, pasien 

yang sangat lemah, pasien yang lumpuh dalam waktu lama karena keterbatasan 

pergerakkan yang dapat dilakukan pasien-pasien tersebut. Pasien yang menderita 

dekubitus akan mendapatkan penanganan tambahan sehingga dapat meningkatkan 

lama perawatan dan biaya perawatan rumah sakit. Peningkatan biaya perawatan 

medis akibat dekubitus hampir mencapai 19 miliar rupiah (Damayanti dan 

Karyanah, 2017). Prevalensi dekubitus bervariasi di beberapa tempat perawatan, 

seperti jumlah insiden dekubitus di unit perawatan akut berkisar antara 0,4% - 38%, 
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di unit perawatan jangka panjang sekitar 2,2% - 23,9% dan di perawatan rumah 

berkisar antara 0% - 7% (Handayani, 2011). Di Indonesia, insiden dan prevalensi 

dekubitus mencapai 40% sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan 

prevalensi dekubitus tertinggi di antara negara-negara besar ASEAN lainnya 

(Sulidah dan Susilowati, 2017).  

Salah satu faktor penyebab berkembangnya dekubitus pada pasien 

imobilitas adalah jumlah nutrisi yang dikonsumsi, di mana intake nutrisi akan 

mempengaruhi berat badan dan juga nilai BMI dari orang tersebut. BMI atau Body 

Mass Index merupakan satuan yang digunakan untuk mendefinisikan karakteristik 

dari antropometrik tinggi dan berat badan pada manusia untuk diklasifikasikan 

dalam beberapa grup (Nuttal, 2015). Umumnya BMI diinterpretasikan sebagai 

indeks kandungan lemak tubuh seseorang. Sehingga semakin tinggi nilai BMI maka 

indeks lemak tubuh semakin tinggi juga. 

Dari penelitian sebelumnya mengenai dekubitus, diketahui bahwa 

penutupan pembuluh kapiler pada jaringan akan terjadi saat terkena tekanan sekitar 

4.27kPa, dan angka ini dijadikan ambang batas untuk terjadinya sebuah kerusakan 

pada jaringan (Bouten et al. 2003). Diperkuat juga dengan penelitian dari Rotaru et 

al. (2015) yang menyatakan bahwa tekanan kontak antara tempat tidur pasien 

dengan kulit pasien yang tidur telentang bisa melebihi ambang batas penutupan 

pembuluh kapiler karena kulit pasien akan terkena gaya dari berat badannya sendiri 

saat dalam posisi berbaring dengan luas permukaan tubuh bagian belakangnya saat 

berbaring menjadi area yang terkena gaya tersebut, sehingga nilai ambang batas 

tekanan yang dapat ditolerir tubuh agar tidak menyebabkan penutupan kapiler 

adalah 32mmHg atau setara dengan 4.3kPa. Apabila nilai tekanan melebihi ambang 

batas tersebut maka akan dapat mengakibatkan iskemia jika dibiarkan dalam waktu 

yang lama (lebih dari 6 jam). 

Nilai tekanan pada beberapa daerah tubuh dalam keadaan berbaring tidak 

sama, hal ini telah diteliti dengan menggunakan metode pressure mapping. Salah 

satu penelitian mengenai pressure mapping dilakukan oleh Kärki dan Lekkala 

(2006) di mana prinsip pressure mapping didasari oleh hukum fisika tentang gaya 

dan tekanan. Di mana seseorang yang berbaring di tempat tidur akan menghasilkan 
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gaya aksi sebesar 𝐹 =  𝑚𝑔 terhadap permukaan tempat tidur dan akan 

menghasilkan gaya reaksi pada tubuh orang tersebut. Gaya yang berinteraksi 

dengan orang tersebut bisa diwakili dengan nilai tekanan di mana nilai tekanan 

merupakan nilai gaya per luas daerah 𝑝 =  𝐹/𝐴. Dari penelitian ini juga diketahui 

bahwa pada beberapa daerah di bagian punggung memiliki nilai tekanan yang lebih 

besar dari ambang batas terjadinya sebuah kerusakan jaringan (4.3kPa). Salah satu 

daerah yang nilai tekanannya lebih besar dibandingkan nilai ambang batas 

dekubitus adalah daerah di tonjolan tulang belikat. 

Pada penelitian Wang et al. (2004) dilakukan pengujian pemberian dua buah 

nilai tekanan berbeda pada sel otot dalam bentuk agarosa untuk menguji tingkat 

viabilitas sel setelah diberikan tekanan tersebut. Nilai tekanan pertama adalah 

sebesar 18mmHg atau 2.3kPa di mana dalam waktu 12 jam kematian sel hanya 

terjadi sebanyak kurang dari 10%. Sedangkan pada tekanan kedua bernilai sebesar 

32mmHg atau sebesar 4.3kPa, dalam waktu 6 jam kematian sel terjadi sekitar 30%, 

dan dalam waktu 12 jam kematian sel terjadi sekitar 50%. Dari kedua hasil 

pengujian ini terlihat bahwa besar tekanan dan durasi pemberian tekanan akan 

mempengaruhi tingkat kematian sel. Semakin tinggi nilai tekanan maka semakin 

cepat waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi tingkat viabilitas sel. 

Hubungan antara BMI dan dekubitus telah dibahas oleh Hyun et al. (2014), 

di mana penelitiannya dilakukan dengan cara mengumpulkan data terkait pasien 

dengan 4 kategori BMI yaitu underweight, normal weight, obese dan extremely 

obese dengan peristiwa terjadinya dekubitus pada pasien tersebut.  Hasil yang 

didapatkan pada penelitian ini adalah peristiwa terjadinya dekubitus pada pasien 

dengan BMI underweight, normal weight, obese dan extremely obese adalah 8,6%, 

5,5%, 2,8% dan 9,9%. Dari penelitian ini didapatkan informasi bahwa pasien 

dengan BMI extreamly obese dan underweight lebih rentan terkena dekubitus, 

sedangkan pasien dengan BMI obese lebih jarang terkena dekubitus. 

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya dekubitus adalah dengan metode 

perpindahan posisi. Perpindahan posisi merupakan salah satu metode yang efektif 

untuk mencegah terjadinya dekubitus. Perpindahan posisi yang dilakukan secara 

sistematik (setiap 4 jam) akan mengurangi durasi saat kulit (jaringan) terkena 
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tekanan sehingga dapat mengurangi perkembangan terjadinya dekubitus (Defloor 

et al, 2004). Tindakan pencegahan dekubitus sudah sering dilakukan baik di panti 

jompo maupun rumah sakit, tetapi pada tatanan komunitas hal tersebut merupakan 

sesuatu yang langka. Keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai dekubitus 

dan faktor yang menyebabkannya menjadi salah satu penyebabnya. Di rumah sakit, 

tindakan pencegahan digeneralisasikan untuk semua tipe pasien tanpa 

mempertimbangkan berat badan, tinggi badan atau BMI pasien, sedangkan dari 

penelitian sebelumnya telah dipaparkan bahwa tingkat kemungkinan terjadinya 

dekubitus akan berbeda-beda untuk setiap kategori BMI pasien (Hyun, 2014).  

Penelitian terkait hubungan antara peristiwa terjadinya dekubitus dan nilai 

BMI seseorang bisa digunakan sebagai salah satu referensi untuk melakukan 

tindakan pencegahan dekubitus, namun penelitian ini hanya dilakukan dengan 

teknik pengumpulan dan analisa data pasien di rumah sakit. Tidak ada alat bantu 

dalam penelitian terkait masalah ini sehingga mengakibatkan lebih besarnya biaya 

yang dibutuhkan dan banyaknya waktu yang terpakai untuk mendapatkan hasil 

penelitian. Penelitian terkait masalah ini juga hanya memaparkan hasil akhir berupa 

persentase terjadinya dekubitus untuk setiap kategori BMI. 

Biaya juga menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam 

pencegahan dekubitus. Alat pressure mapping yang ada di pasaran dijual berkisar 

sekitar 14.751 dolar Amerika atau setara dengan 216 juta rupiah (1 dolar Amerika 

= 14.655,65 rupiah). Biaya pengkalibrasian alat dan maintenance alat juga akan 

menambahkan besar dana yang perlu dikeluarkan oleh rumah sakit dan pasien. 

Harga jual yang tinggi dan adanya dana tambahan untuk maintenance alat ini yang 

menyebabakan alat pressure mapping tidak selalu tersedia di seluruh rumah sakit 

di Indonesia. 

Tingginya persentase insiden dan prevalensi dekubitus di Indonesia 

menyebabkan tindakan pencegahan dekubitus sangat penting untuk dilakukan dan 

ditingkatkan. Dengan meningkatkan tindakan pencegahan akan mengurangi biaya 

pengeluaran untuk pengobatan terkait dekubitus. Penggunaan alat pressure 

mapping akan dapat membantu pencegahan terjadinya dekubitus karena hasil 

keluaran alat berupa nilai tekanan bisa dianalisa lebih lanjut untuk melihat 
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hubungan antara tekanan dan BMI sebagai faktor yang memengaruhi dekubitus. 

Untuk itu perlu dirancang suatu alat yang memiliki prinsip kerja sama seperti alat 

pressure mapping namun dengan harga yang lebih terjangkau sehingga dapat 

dilakukan analisa terkait tekanan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 

hubungan antara BMI dan dekubitus. 

Pada penelitian kali ini, akan dilakukan penelitian terhadap alat ukur 

tekanan pada kondisi imobilitas dengan menggunakan sensor load cell half-bridge 

sebagai sensor pembaca tekanan. Sensor load cell half-bridge merupakan salah satu 

sensor yang sangat mudah ditemui di pasaran dengan harga yang sangat murah 

yaitu sekitar Rp 20.000,- per sensor. Sensor load cell half-bridge memiliki prinsip 

kerja jembatan Wheatstone yang telah seimbang, sehingga saat diberikan gaya 

beban atau tekanan pada sensor, strain gauge yang terdapat pada sensor akan 

mengubah resistansi pada sensor sehingga terjadi ketidakstabilan jembatan 

Wheatstone yang menimbulkan beda potensial atau tegangan pada rangkaian yang 

nilainya setara dengan nilai gaya beban atau tekanan yang diberikan pada sensor. 

Sensor load cell half-bridge dihubungkan dengan HX711 yang berperan sebagai 

penguat tegangan keluaran dari sensor dan juga sebagai pengonversi sinyal analog 

ke sinyal digital (ADC). Sinyal digital keluaran HX711 akan dijadikan input oleh 

Arduino Uno yang berperan sebagai mikrokontroler pada penelitian ini. Software 

Arduino IDE akan digunakan untuk memprogram fungsi kerja Arduino sehingga 

hasil keluaran akhirnya berupa besar nilai tekanan pada daerah yang diukur. Hasil 

akhir ini kemudian akan dianalisasi terhadap hubungan antara nilai tekanan dan 

juga BMI setiap naracoba dan dibandingkan juga dengan penelitian sebelumnya 

terkait nilai BMI dan dekubitus. Rancangan alat ini dapat menggantikan kerja dari 

alat pressure mapping karena memiliki prinsip kerja yang mirip dan dengan biaya 

produksi yang jauh lebih murah sehingga setiap kalangan masyarakat dapat 

menggunakannya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Bagaimana desain prototipe alat pengukur tekanan pada kondisi imobilitas? 

2. Bagaimana repeatability prototipe alat pengukur tekanan pada kondisi 

imobilitas? 

3. Bagaimana hubungan antara nilai tekanan yang terukur dengan nilai BMI 

seseorang? 

  

1.3 Batasan Masalah 

1. Uji coba dilakukan pada orang coba dengan kategori berusia 20 sampai 25 

tahun, dengan berat badan 40 hingga 95 kg dan tinggi badan 140 hingga 175 

cm. 

2. Kondisi imobilitas pada orang coba akan dilakukan pada orang coba sehat 

dengan posisi berbaring telentang dengan pergerakan dibatasi hanya boleh 

bernafas seperti biasa. 

3. Daerah yang akan diukur tekanan pada posisi imobilitas adalah daerah pada 

tonjolan tulang belikat kanan dan kiri, dan daerah antara tulang belikat kanan 

dan tulang punggung dan daerah tulang belikat kiri dan tulang punggung. 

4. Sensor yang digunakan sebanyak 4 sensor load cell half-bridge di mana tiap 

sensor akan mengukur besar massa dan tekanan pada daerah yang terukur. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Membuat desain prototipe alat pengukur tekanan pada kondisi imobilitas. 

2. Menganalisa tingkat repeatability prototipe alat pengukur tekanan pada kondisi 

imobilitas. 

3. Menganalisa hubungan nilai tekanan yang terukur dengan nilai BMI seseorang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini di antaranya, adalah: 

1. Bagi Mahasiswa dan Peneliti Lainnya  

Menambah wawasan mengenai kondisi imobilitas, penyakit dekubitus, 

penggunaan sensor load cell dan juga teori mengenai tekanan dan gaya tekan 
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sehingga dapat membantu pencegahan terjadinya penyakit dekubitus pada 

kondisi imobilitas. 

2. Bagi Masyarakat 

Memudahkan masyarakat dalam upaya preventif terhadap penyakit dekubitus 

sehingga dapat mengurangi biaya pengobatan terkait penyakit dekubitus. 

3. Bagi Universitas Airlangga 

Menambah referensi tentang  desain sensor yang dapat dikembangkan untuk 

mengetahui nilai tekanan pada kondisi imobilitas sehingga dapat dijadikan 

sebagai materi tambahan untuk materi akademik Universitas Airlangga. 

4. Bagi Rumah Sakit (Dokter dan Perawat) 

Menambahkan referensi terkait penanganan pasien imobilitas yang ada di 

rumah sakit serta menjadi bahan pertimbangan dalam pencegahan terjadinya 

dekubitus pada pasien imobilitas dengan melihat kategori BMI dari pasien tanpa 

harus dilakukannya proses pressure mapping secara langsung dan juga sebagai 

dasar pengembangan alat pengukur tekanan pada pasien imobilitas yang dapat 

digunakan untuk melakukan pencegahan dekubitus dengan metode tirah baring 

secara otomatis tanpa bantuan perawat. 

5. Bagi Pasien 

Menambahkan wawasan terhadap faktor-faktor terjadinya dekubitus pada tubuh 

terkait dengan nilai BMI pasien, sehingga secara mandiri dapat melakukan 

pencegahan terjadinya dekubitus serta menjadi salah satu alat alternatif dengan 

harga terjangkau untuk pencegahan terjadinya dekubitus bila dikembangkan 

lebih lanjut. 

 

  


