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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat elektroda sebagai pengganti elektrode 
standart ECG. Elektrode dibuat dari keping aluminium dan dilakukan inovasi dalam 2 
hal, diameter da n p enambahan m edan m agnet. P engambilan da ta di lakukan de ngan 
perekaman pa da t itik a kupunktur P C 6 ( Neiguan) yang be rhubungan d engan or gan 
jantung. P erekaman di lakukan m enggunakan s oftware IWORX/214 da n data yang 
dihasilkan da ta be rupa t egangan f ungsi w aktu. P rofil pot ensial ha sil perekaman 
berpola E CG ka rena m erupakan t itik a kupunktur pe ricardial j antung. Pola E CG 
kemudian di amati amplitude da ri f rekuensi yang m uncul. Tingkat k eberhasilan 
elektrode di ukur da ri kemampuannya m enimbulkan amplitude yang ma ksimal pada 
frekuensi yang m uncul. Hasil ana lisis menyatakan ada be berapa f rekuensi dominan 
yang muncul dari hasil perekaman profil potensial titik akupunktur, yaitu frekuensi 0-
2 Hz dan 50 H z. E lektrode yang pa ling ba ik unt uk m endeteksi frekuensi 0 -2 Hz 
adalah e lektrode de ngan di ameter 2,8 c m de ngan ni lai a mplitude A = ( 1 ±  0,16) . 
Sedangkan e lektrode yang pa ling ba ik unt uk m eminimalisir f rekuensi noi se 50 H z 
adalah elektrode de ngan diameter 2,8 cm s erta de ngan penambahan 1 l empeng 
magnet dengan nilai amplitude A= (0,03 ± 0,01). Berdasarkan hasil yang didapatkan,  
elektroda yang telah dibuat pada penelitian ini dapat menggantikan elektrode standart 
karena dapat mendeteksi profil potensial l istrik di  t itik akupunktur PC 6 cukup baik 
bila dibandingkan dengan elektrode standart ECG buatan pabrik. 
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