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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Photoplethysmograph 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. Photoplethysmograph 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 photoplethysmograph 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). 

Pada orang dewasa, jumlah volume darah yang mengalir di dalam 

sistem sirkulasi mencapai 5-6 liter (4,7 - 5,7 liter). Darah terus berputar 

mengalir di dalam sistem sirkulasi sistemik dan paru-paru tanpa henti. Darah 

merupakan cairan yang terdiri dari plasma (cairan bening) dan sel-sel darah 
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(yang terdiri dari eritrosit, leukosit dan trombosit). Adanya sel-sel darah 

menyebabkan adanya semacam pergeseran intern (internal friction) diantara 

lapisan yang berdampingan sehingga menyebabkan adanya sifat viskositas 

atau kekentalan darah (Wijaya, 2009). 

Viskositas berhubungan dengan kekentalan cairan, makin tinggi 

viskositas suatu cairan maka makin sulit molekul dari cairan tersebut untuk 

bergerak. Bila hal ini terjadi pada molekul darah, maka tentu saja aliran 

darah akan terganggu. Akibatnya dapat terjadi peningkatan resistensi 

pembuluh darah, gangguan sirkulasi oksigen dalam darah dan akhirnya 

timbul penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Viskositas darah yang 

tinggi mempunyai resiko terhadap timbulnya penyakit-penyakit seperti 

stroke, infark jantung, penyakit jantung koroner, dan sebagainya (Widjaja, 

1994). 

 Peningkatan viskositas darah adalah satu-satunya parameter biologi 

yang telah dikaitkan dengan semua faktor utama kardiovaskular risiko, 

termasuk tekanan darah tinggi, kolesterol LDL, HDL rendah, diabetes, 

sindrom metabolik, obesitas, merokok, usia, dan gender (GD Sloop, 1996). 

Banyak penelitian telah menghubungkan kolesterol dengan viskositas darah. 

LDL secara konsisten dikaitkan dengan kekentalan darah yang tinggi, 

sedangkan HDL dikaitkan dengan viskositas rendah (Ernst, 1995).  

Darah Kental ini adalah keadaan dimana darah lebih mudah 

menggumpal, mudah membeku dan mengental dibanding darah normal, 

yang mengakibatkan aliran darah terputus sehingga suplai zat nutrisi pada 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                                    RANCANG BANGUN ALAT...                 ZENNY NURHANDINIE PUTRI



3 
 

 
 

jaringan yang di lewatinya menjadi terhenti dan mengakibatkan kematian 

pada jaringan tersebut (Franco, 2009). Karena terjadi di dalam darah dan 

bisa menganggu sirkulasinya, maka gejala yang ditimbulkan sindroma darah 

kental cukup luas. Semua organ dapat terkena dan akan menunjukkan gejala 

sesuai dengan organ yang bersangkutan.  Di mata, misalnya, bisa 

mengakibatkan penglihatan menjadi kabur sampai kebutaan akibat sumbatan 

total. Di telinga, gejalanya bisa berdengung atau berdenging (tinitus), 

vertigo, gangguan pendengaran dan ketulian.  

Kekentalan darah juga bisa mengenai sistem saraf.  Gejala 

kekentalan darah yang paling sering ditemukan adalah sakit kepala, nyeri 

kepala migrain, kejang, gangguan kognitif dan bahkan stroke. Yang khas, 

tidak seperti umumnya, penderita stroke akibat kekentalan darah biasanya 

berusia muda. Kekentalan darah sangat ditakuti jika menyebabkan sumbatan 

pada pembuluh darah jantung. Karena bisa menyebabkan serangan jantung 

tiba-tiba. Disamping itu dapat menyebabkan nyeri dada (angina pectoris) 

dan kerusakan katup jantung (insufisiensi mitral). Pada organ reproduksi 

wanita, sindroma ini bisa menimbulkan gejala berupa keguguran yang 

berulang, infertilitas, eklamsia-preeklamsia, dan kelahiran prematur. Bila 

kekentalan darah menyebabkan sumbatan di kaki atau tangan, maka keluhan 

yang timbul pun beragam. Sumbatan yang ringan hanya menimbulkan gejala 

pegal-pegal, sedangkan sumbatan yang besar bisa mengakibatkan rasa nyeri 

dan pembengkakan sering dikelirukan dengan penyakit rematik (Puruhito, 

2007). 
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Viskositas darah memiliki pengaruh besar dalam tubuh manusia 

sehingga diperlukan alat ukur yang cepat dan akurat. Oleh karena itu, 

kondisi ini perlu segera diatasi. Namun, hingga saat ini pemeriksaan 

viskositas darah yang ada secara invasive sehingga membutuhkan waktu 

yang lama dan masih sulit untuk dilakukan. Sebab masalah biaya dan 

fasilitas yang belum terjangkau oleh semua kalangan. Penelitian ini 

diharapkan mampu membuat alat ukur kekentalan darah dengan sensor PPG, 

yang praktis. Mudah, dan memiliki akurasi yang sangat tinngi. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah sensor PPG (Photoplethysmograph) berbasis arduino dapat 

digunakan sebagai alat ukur viskositas darah secara non invasive. 

2.  Bagaimana mikrokontroller arduino dapat menentukan nilai kekentalan 

darah secara non invasive. 

3. Menggunakan perbandingan dengan rumus      sebagai 

perbandingan nilai viskositas darah dan nilai viskositas laboratorium 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Menggunakan arduino UNO sebagai mikrokontroller. 

2. Menggunakan alat ukur GCHb Easy Touch sebagai kalibrator 

perhitungan Hb dan hasil laboratorium Populer sebagai kalibrasi 

3. Menggunakan software arduino IDE untuk mengolah data dan 

mendisplaykannya pada LCD 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

1. Rancang bangun alat ukur kekentalan darah dengan sensor PPG. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Rancang bangun alat ukur viskositas darah menggunakan sensor 

PPG. 

2. Menggunakan rangkaian pengkondisian sinyal untuk mengolah 

sinyal dari sensor PPG. 

3. Menggunakan software arduino IDE untuk mengolah data 

4. Membandingkan hasil kadar kekentalan darah dengan hasil 

laboratorium yang telah terstandarisasi.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai alat ukur alternatif untuk pengukuran kekentalan darah. 

2. Sebagai alat ukur kekentalan darah non invasive, mudah, dan praktis. 
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