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  BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Perkembangan teknologi elektronika berkembang pesat hingga merambat 

ke bidang elektronika medis. Elektronika medis dibuat untuk berbagai macam 

tujuan, diantaranya monitoring instrument, diagnostic instrument, therapeutic 

instrument, dan assistive devices. Monitoring instrument digunakan untuk 

memperoleh  informasi rekam  medis pasien dan  menampilkan data melalui 

media display. Salah satu contoh monitoring instrument  adalah oksimeter. 

 Oksimeter merupakan salah satu  metode penggunaan alat untuk 

memonitor keadaan saturasi oksigen dalam darah (arteri) pasien, untuk membantu 

pengkajian fisik pasien, tanpa harus melalui analisa tes darah. Oksimeter 

merupakan salah satu alat yang sering digunakan di rumah sakit saat dilakukan 

proses pembedahan untuk mengetahui saturasi oksigen dalam darah. Saturasi 

adalah persentase dari pada hemoglobin yang mengikat oksigen dibandingkan 

dengan jumlah total hemoglobin yang ada di dalam darah (Andrey, 2005). Cara 

kerja oksimeter yaitu mengukur intensitas cahaya LED  yang dipaparkan di 

permukaan kulit jari setelah melewati kulit dan berinteraksi dengan sel darah 

merah. Alat ini bertujuan untuk mengukur saturasi  oksigen  darah dengan  

observasi absorpsi gelombang optik yang melewati kulit dan berinteraksi dengan 

sel darah merah. Dengan membandingkan absorpsi cahaya, alat tersebut dapat 

menentukan persentase Hb yang disaturasi (Srie, 2003). Oksimeter ini biasanya 

disambungkan dengan peralatan monitor LCD (Liquid Crystal Digital ) yang 
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menampilkan data dan menjadi panduan dokter ahli bedah dan anestesi di ruang 

operasi untuk memantau kondisi kadar oksigen pasien. Oksimeter termasuk alat 

kategori non-invasive, artinya oksimeter tidak memerlukan sampel darah yang 

harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Hal ini sangat penting pada situasi perubahan 

mendadak kadar oksigen darah, karena seperti yang kita ketahui bahwa nilai 

normal saturasi oksigen hanya berkisar 85%-100%. Jika nilai pengukuran 

dibawah nilai 85% menandakan bahwa jaringan tidak mendapatkan oksigen 

mencukupi sehingga memerlukan tindakan lanjut. Aplikasi oksimeter sangat 

banyak diantaranya pada lingkup perawatan di rumah sakit, lingkungan diagnostik 

dan di tempat dimana dibutuhkan pengamatan saturasi oksigen. 

 Pada penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Andrey (2011) 

tentang oksimeter berbasis mikrokontroler, menjelaskan rancang bangun 

oksimeter digital dengan sensor oxisensor. Ada beberapa hal yang perlu ditambah 

dalam alat tersebut yaitu sistem alarm. Hal ini sangat penting karena berfungsi 

sebagai indikator untuk mengingatkan petugas kesehatan jika terjadi penurunan 

saturasi oksigen dibawah kadar 80%. Penambahan alarm akan menambah nilai 

kegunaan oksimeter yang lebih otomatis dan cepat respon terhadap keselamatan 

pasien. Dengan menggunakan rangkaian buzzer yang disambungkan ke 

mikrokontroler, parameter alarm dapat diatur dengan baik.   

 Di Indonesia banyak sekali distributor yang menjual oksimeter dengan 

harga yang relatif masih mahal. Hal ini dikarenakan ketersediaan oksimeter masih 

mengimpor barang dari luar Indonesia. Berdasarkan uraian sebelumnya, oksimeter 

masih memungkinkan untuk dibuat dengan komponen dalam negeri karena 
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sediaan bahan penyusun sensor fotodetektor seperti LED cahaya tampak dan LED 

inframerah  terdapat dalam jumlah besar. Berawal dari masalah itulah penulis 

melakukan penelitian untuk membuat oksimeter dengan alarm dari komponen 

lokal sehingga biaya pembuatan menunjang hasil cipta dengan harga yang lebih 

terjangkau. Harapan setelah terwujudnya alat ini adalah mampu memicu kreasi 

bangsa untuk membuat alat elektronik medis dengan berbagai macam 

modifikasinya. Selain itu melepas ketergantungan terhadap kebutuhan alat medis 

buatan luar Indonesia. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian  ini adalah : 

1. Apakah cahaya dari LED biru, merah dan hijau mampu ditransmisikan 

pada jaringan biologi peripheral jari ? 

2. Apakah terdapat perbedaan nilai saturasi oksigen pada lima jari yang 

berbeda ? 

3. Bagaimana perbandingan hasil pengukuran SpO2 dari alat hasil penelitian 

dengan alat buatan pabrik ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk memudahkan penelitian sehingga permasalahan tidak meluas dan 

menyimpang dari tujuan, maka penulis perlu membatasi masalah sebagai berikut : 

1. LED yang digunakan pada penelitian ini adalah LED merah, biru, hijau 

dan Inframerah. 
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2. Sensor phototransistor diletakkan di jari tangan. 

3. Pada penelitian ini menggunakan mikrokontroler ATMega16.  

4. Buzzer yang digunakan adalah buzzer dengan skala tegangan 5 V. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan 

umum penelitian ini adalah merancang oksimeter dengan sistem alarm 

menggunakan sensor fototransistor. Adapun tujuan khusus adalah sebagai berikut: 

1. Penentuan warna LED yang optimal untuk rancang bangun oksimeter. 

2. Mengetahui hasil perbedaan pengukuran kadar oksigen darah pada posisi 

jari yang berbeda. 

3. Mengetahui perbandingan hasil pengukuran oksimeter hasil penelitian 

dengan oksimeter buatan pabrik. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan dapat meningkatkan kinerja paramedis sehingga dapat 

meningkatkan kualitas  dalam bekerja dan melayani pasien. 

2. Diharapkan setelah dilakukan penelitian ini, oksimeter dapat digunakan 

untuk aplikasi di bidang kedokteran maupun pendidikan.  

3. Sebagai wujud kemandirian bangsa untuk memproduksi karya cipta. 
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