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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Rancang bangun alat Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)

dilaksanakan di Laboratorium Biofisika dan Laboratorium Teknobiomedik,

Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga mulai

bulan Januari-Juni 2012.

3.2 Peralatan dan Bahan Penelitian

3.2.1 Peralatan Penelitian

Sebagai penunjang dalam melaksanakan pembuatan, pengukuran,

pengamatan, dan pengujian alat NPWT (Negative Pressure Wound Therapy),

digunakan beberapa alat sebagai berikut :

1. Multimeter digital

2. Solder

3. Bor

4. Obeng

5. Penyedot timah

6. Komputer

7. Alat bedah

8. Gunting

9. Tang
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3.2.2 Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penelitian merupakan salah satu hal

yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembuatan suatu rangkaian

elektronika, sehingga perlu untuk disiapkan. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Arduino duemilanove

2. Sensor MPX5050DP

3. Diaphragm type dry vacuum pump ULVAC DAP-12S

4. Adaptor

5. LCD (Liquid Crystal Display) dot matriks karakter 2x16

6. Kabel jumper

7. Komponen aktif : IC regulator 7805, transistor NPN BD139, dioda.

8. Komponen pasif : Resistor variabel, resistor, kapasitor.

9. Lem CA

10. Bioplacenton salep 15 g

11. Perban

12. Hepafix 10x5 cm

13. Selang dengan diameter 3 mm

14. Kelinci (Oryctolagus cuniculus)

15. Alloxan Monohydrat 100 mg

16. Lidocain 40 mg

17. Alkohol

18. PCB
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3.3 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian pada “Rancang Bangun Alat NPWT (Negative

Pressure Wound Therapy) untuk Mempercepat Penyembuhan Ulkus Diabetik

Berbasis Mikrokontroler” dilaksanakan dalam beberapa tahap. Adapun diagram

alir prosedur penelitian tersaji pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Diagram alir prosedur penelitian
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3.3.1 Tahap Persiapan

Proses pencarian informasi dengan cara studi pustaka pada beberapa jurnal

ilmiah dan tugas akhir yang berhubungan dengan alat Negative pressure Wound

Therapy (NPWT) dilakukan pada tahap persiapan. Pada tahap persiapan juga

dibutuhkan rancangan diagram blok sebagai acuan dalam proses perancangan alat

Negative Pressure Wound Therapy (NPWT). Adapun diagram blok alat Negative

Pressure Wound Therapy (NPWT) dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar

3.2.

Gambar 3.2 Diagram blok alat Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)

Diagram blok alat Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) yang

ditunjukkan pada Gambar 3.2 menggambarkan sistem NPWT secara keseluruhan

dan hubungan antara rangkaian pendukung dengan rangkaian arduino

duemilanove yang telah terdapat mikrokontroler ATmega 328 di dalamnya.

SENSOR MPX5050DP

ARDUINO
DUEMILANOVE

LCD KARAKTER
2X16

RELAY VACUUM
PUMP ULVAC

PUSH
BUTTON
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Penjelasan mengenai diagram blok alat Negative Pressure Wound Therapy

(NPWT) adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini push button digunakan untuk pengaturan lama waktu

terapi. Push button yang digunakan berjumlah 3 buah yang berfungsi untuk

tambah pin, set pin, dan kurang pin.

2. LCD dot matriks karakter 2x16 dalam penelitian ini berfungsi untuk

pembacaan respon tegangan sensor MPX5050DP dan setting lama waktu

terapi.

3. Sensor MPX5050DP dalam penelitian ini berfungsi untuk mendeteksi tekanan

negatif yang dikeluarkan oleh vacuum pump ULVAC.

4. Relay diatur agar menjadi saklar otomatis dengan program yang telah diatur

pada arduino duemilanove.

5. Vacuum pump ULVAC diatur relay agar dapat aktif dan non-aktif sesuai

dengan setting lama waktu terapi.

3.3.2 Tahap Perancangan

Tahap perancangan alat Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)

dibagi dalam dua bagian, yaitu perancangan perangkat keras (hardware), dan

perancangan perangkat lunak (software).

3.3.2.1 Perancangan Perangkat Keras (Hardware)

3.3.2.1.1 Rangkaian LCD

LCD pada alat Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) dalam

penelitian ini berfungsi untuk menampilkan nilai tekanan yang telah dideteksi
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oleh sensor MPX5050DP dan untuk tampilan setting lama waktu terapi.

Rangkaian LCD terdiri dari resistor variabel dan resistor 220 ohm. Pin RS

dihubungkan dengan pin digital 2, pin EN (enable) dengan pin digital 3, pin D4

dengan pin digital 4, pin D5 dengan pin digital 5, pin D6 dengan pin digital 6, dan

pin D7 dengan pin digital 7. Skema rangkaian LCD tersaji pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Rangkaian LCD

3.3.2.1.2 Rangkaian Sensor MPX5050DP

Sensor MPX5050DP pada penelitian ini berfungsi untuk membaca tekanan

negatif yang telah dikeluarkan vacuum pump ULVAC. Rangkaian sensor

MPX5050DP terdiri dari sensor MPX5050DP dan kapasitor 22pF. Pin Vout (pin

1) pada sensor MPX5050DP dihubungkan dengan pin analog in 0 arduino

duemilanove. Skema rangkaian sensor MPX5050 DP tersaji pada Gambar 3.4.
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Gambar 3.4 Rangkaian sensor MPX5050DP

3.3.2.1.3 Rangkaian Relay

Rangkaian relay pada alat Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)

berfungsi untuk mengatur vacuum pump ULVAC agar dapat aktif dan non-aktif

secara otomatis sesuai dengan setting lama waktu terapi. Rangkaian relay terdiri

dari transistor NPN BD139, dioda, dan resistor 560 ohm. Rangkaian relay

terhubung dengan arduino duemilanove melalui pin digital 13. Skema rangkaian

relay tersaji pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5 Rangkaian relay
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3.3.2.2 Perancangan Perangkat Lunak (Software)

Software yang digunakan untuk perancangan perangkat lunak (software)

untuk arduino duemilanove pada penelitian ini adalah arduino-0022. Perancangan

software pada penelitian ini meliputi timer untuk lama waktu terapi dan

pembacaan respon tegangan sensor MPX5050DP.

Gambar 3.6 Flowchart rancangan software alat Negative Pressure Wound
Therapy (NPWT)

Alat Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) diaktifkan dengan

menekan tombol set jam, kemudian lama waktu terapi dapat diset dengan

menekan tombol tambah dan tombol kurang. Set menit juga tersedia dalam menu

alat Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) ini. Apabila lama waktu terapi

telah diset sesuai dengan kebutuhan, maka vacuum pump ULVAC mulai aktif dan

menghisap cairan luka. Sensor MPX5050DP juga mulai aktif membaca tekanan
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negatif yang dikeluarkan oleh vacuum pump ULVAC. Adapun flowchart

rancangan software alat Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) ditunjukkan

pada Gambar 3.6.

3.3.2.3 Perancangan Perangkat Pendukung

Gambar 3.7 Perancangan perangkat pendukung alat Negative Pressure Wound
Therapy (NPWT)

Perancangan perangkat pendukung pada penelitian ini diperlukan untuk

mendukung kerja alat Negative Pressure Wound Therapy (NPWT). Perancangan

perangkat pendukung pada penelitian ini terdiri dari penyambungan ballvalve

dengan vacuum pump ULVAC dan sensor MPX5050DP yang berfungsi untuk

mengatur tekanan yang dikeluarkan oleh vacuum pump ULVAC dan disposable

canister (tabung pengumpul sekali pakai) yang berfungsi untuk tempat

Disposable
Canister

Ballvalve
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penampung cairan ulkus diabetik ketika proses penghisapan menggunakan alat

Negative Pressure Wound Therapy (NPWT). Perancangan perangkat pendukung

alat Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) tersaji pada Gambar 3.7.

3.3.3 Tahap Pengujian

Pada tahap ini dilakukan pengujian perangkat keras (hardware) dan

perangkat lunak (software). Pada pengujian hardware alat Negative Pressure

Wound Therapy (NPWT) dilakukan pada setiap rangkaian pendukung. Uji yang

dilakukan pada alat Negative Pressure Wound Therapy (NPWT) antara lain

adalah uji kinerja sensor MPX5050DP, kalibrasi nilai tekanan alat, kalibrasi lama

waktu terapi, uji keakuratan tekanan, uji keakuratan lama waktu terapi, uji

keseluruhan alat Negative Pressure Wound Therapy (NPWT), dan uji pada hewan

coba. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing uji yang dilakukan pada alat

Negative Pressure Wound Therapy (NPWT):

1. Uji kinerja sensor MPX5050DP dilakukan untuk mengetahui kestabilan

tegangan yang dikeluarkan oleh sensor dengan variasi nilai tekanan.

Gambar 3.8 Bentuk fisik pressure gauge
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2. Kalibrasi nilai tekanan alat dilakukan untuk mengetahui apakah sistem

yang dibangun memiliki kesamaan nilai tekanan dengan alat ukur yang

ada di pasaran. Pada penelitian ini kalibrator yang digunakan untuk

kalibrasi tekanan alat adalah pressure gauge dengan ketelitian ±5 .

Bentuk fisik pressure gauge tersaji pada Gambar 3.8.

3. Kalibrasi lama waktu terapi alat dilakukan untuk mengetahui apakah

sistem yang dibangun memiliki kesamaan nilai tekanan dengan alat ukur

yang ada di pasaran. Pada penelitian ini kalibrator yang digunakan untuk

kalibrasi lama waktu terapi alat adalah timer dengan ketelitian ±1 .

Bentuk fisik timer tersaji pada Gambar 3.9.

Gambar 3.9 Bentuk fisik timer

4. Uji keakuratan tekanan dilakukan untuk mengetahui apakah pada nilai

yang ditentukan untuk menghisap cairan ulkus diabetik sistem yang dibuat

bekerja dengan baik. Pada penelitian ini nilai tekanan yang digunakan

untuk menghisap cairan ulkus diabetik adalah -80 mmHg.

5. Uji keakuratan lama waktu terapi dilakukan untuk mengetahui  apakah

pada nilai yang ditentukan untuk menghisap cairan ulkus diabetik sistem

yang dibuat bekerja dengan baik. Pada penelitian ini lama waktu terapi

yang digunakan untuk menghisap cairan ulkus diabetik adalah 5 jam.
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6. Uji keseluruhan alat Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)

dilakukan untuk mengetahui kinerja keseluruhan alat tersebut ketika

proses penghisapan cairan ulkus diabetic pada hewan coba.

7. Uji pada hewan coba

Uji pada hewan coba dilakukan untuk mengetahui apakah alat mampu

untuk menghisap cairan ulkus diabetik yang dilakukan menggunakan hewan coba

kelinci (Oryctolagus cuniculus). Dilakukan preparasi sampel sebelum dilakukan

penghisapan ulkus diabetik menggunakan alat Negative Pressure Wound Therapy

(NPWT). Adapun prosedur preparasi sampel tersebut adalah sebagai berikut:

Satu ekor kelinci disiapkan untuk uji alat Negative Pressure Wound

Therapy (NPWT). Kelinci tersebut dibiarkan beradaptasi dengan lingkungan

sekitar sekitar 1 minggu. Untuk mendapatkan luka ulkus diabetik mulanya kelinci

dibuat menderita diabetes melitus dengan menyuntikkan bahan kimia alloxan

monohydrate (NH-CO-NH-CO-CO.H2O). Berdasarkan Tabel 2.1 dosis alloxan

monohydrate bergantung pada berat badan kelinci. Kelinci yang digunakan pada

penelitian ini memiliki berat badan 1,25 kg, sehingga dosis yang dianjurkan

adalah 80 mg/kg. Dosis alloxan monohydrate total yang digunakan pada

penelitian ini adalah 80x1,25=100 mg.

2 gram glukosa/kg berat badan dicampur dengan 10 cc aquades yang

diberikan secara oral sebelum injeksi untuk mengantisipasi alloxan hypoglycemia.

Alloxan monohydrate dicampur dengan 3 cc aquades dan diinjeksikan ke vena

telinga marginal. 8 hari setelah pemberian alloxan, kelinci yang memiliki nilai
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gula darah diatas 200 mg/dl dapat diindikasikan kelinci telah mengidap diabetes

melitus (Alam, 2005).

Kelinci yang memiliki nilai gula darah diatas 200 mg/dl selanjutnya bulu

pada bagian punggung dicukur untuk mempermudah proses selanjutnya. Kelinci

kemudian disuntik lidocain 4 mg untuk bius lokal, sehingga ketika kelinci dilukai

tidak terasa sakit. Kelinci tersebut selanjutnya dilukai sepanjang 2 cm pada bagian

punggung. Kelinci tidak diberi perlakuan apapun hingga luka kelinci tersebut

menjadi ulkus. Apabila luka kelinci telah menjadi ulkus, luka tersebut dibersihkan

menggunakan kapas dan alkohol, dan kemudian dihisap menggunakan alat

Negative Pressure Wound Therapy (NPWT).

3.3.4 Analisis Data

3.3.4.1 Ketidakpastian Hasil Pengukuran

Pernyataan hasil pengukuran bergantung pada cara melakukan

pengukuran. Pengukuran dalam hal ini dapat dibedakan menjadi pengukuran

tunggal dan pengukuran berulang.

3.3.4.1.1 Pengukuran Tunggal

Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang hanya dilakukan sekali.

Ukuran ketepatan suatu pengukuran tunggal ditentukan oleh alat yang digunakan.

Dalam hal ini hasil pengukuran dilaporkan seperti pada persamaan 3.1.( ± ∆ ).............................................................................................................(3.1)

menyatakan hasil pengukuran tunggal dan ∆ adalah setengah nilai skala

terkecil alat ukur.
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3.3.4.1.2 Pengukuran Berulang

Pada pengukuran berulang dengan n jumlah pengukuran, simpangan baku∆ dinyatakan oleh persamaan 3.2.

∆ = ∑( ̅) ...................................................................................................(3.2)

∆ memiliki satuan yang sama dengan . Hasil akhir pengukuran

dinyatakan dengan persamaan 3.3.= 〈 〉 ± ∆ ......................................................................................................(3.3)

3.3.4.2 Akurasi

Akurasi menyatakan seberapa dekat hasil analisis terhadap tekanan dan

lama waktu terapi dengan tekanan dan nilai waktu sebenarnya. Nilai akurasi dapat

diperoleh dengan membandingkan nilai yang sebenarnya, yaitu nilai tekanan yang

tertera pada pressure gauge dan lama waktu terapi yang tertera pada timer dengan

nilai tekanan dan lama waktu terapi yang tertera pada alat Negative Pressure

Wound Therapy (NPWT). Nilai % dan akurasi alat dapat diperoleh

menggunakan persamaan (3.1) dan (3.2).% = ∆ × 100% = × 100%...........................................(3.1)

Akurasi = 100% - Error(%) ...................................................................(3.2)

Keterangan:∆ : nilai ketidakpastian

: nilai sebenarnya

: nilai pada alat Negative Pressure Wound Therapy (NPWT)
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