
6 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sel 

Sel adalah unit struktural terkecil yang hidup. Sel dibatasi oleh membren 

plasma yang membungkus sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan intraselular 

yang ada di dalam sel. Sitoplasma banyak mengandung organel-organel sel yang 

berguna untuk kelangsungan hidup sel (Karp, 2003). 

Membran sel tersusun dari dua lapis loppoprotein yang membentuk bilayer 

lipid. Loippopretein terdiri dari pretein yang bersifat hidrofilik dan  bagian rantai 

lipida yang bersifat hirofobik. Bagian protein yang bersifar hidrofilik mengadap 

pada luar an dalam sel den bersentuhan langsung dengan air, sementara rantai 

lipid saling berhadapan membentuk bagian dalam dari membran. Ramtai lemak 

yang bersifat hirofilik menyebabkan membran plasma bersifat impermeabel 

terhadap air dan materi  yang larut air (Karp, 2003). Struktur membran sel dapat 

dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Sruktur membran sel (Campbell, 2011) 
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Perbandingan jumlah protein dan lipid yang menyusun membran plasma 

berbeda-beda, tergantung pada tipe sel. Sebagai contoh, pada sel syaraf terdapat 

myelin yang berfungsi sebgai isolator listrik sehingga mengandung lipid yang 

sangat tinggi (Karp, 2003).   

Pada menbaran terdapat protein integral yang terletak menembus 

membran. protein integral berfungsi sebagai saluran bagi materi yang larut air 

untuk keluar masuk sel ( Karp, 2003). 

2.2 Jaringan Tubuh 

Jaringan tubuh terdiri dari empat macam, yaitu jaringan epitel, jaringan 

ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Jaringan epitel adah jaringan yang 

menutupi permukaan tubuh baik bagian dalam maupun bagian luar. Jaringan ikat 

adalah jaringan yang terdiri dari sedikit sel yang dikelilingi oleh banyak matriks 

ekstraseluler. Jaringan otot adalah jaringan yang bisa berkontraksi (Telser, 2007). 

Jaringan syaraf adalah jaringan yang dapat menerima, memproses, dan 

meneruskan rangsangan (Campbell, 2011). 

Dalam penelitian ini dilakukan percobaan pada jaringan adiposa yang 

termasuk jaringan ikat dan jaringan otot lurik. 

2.2.1 Otot Otot Lurik (Skeletal Muscle) 

Otot lurik merupakan otot yang banyak menempel pada tulang dan 

menjadi penggerak utama pada tubuh. Sel yang menyusun otot lurik merupakan 

sel terbesar dalam tubuh karena merupakan gabungan dari ribuan sel-sel 

embruonik. Sel otot lurik berbentuk silinder dengan diameter 10-100μm dan 
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panjangnya dari beberapa sentimeter sampai puluhan sentimeter pada otot yang 

panjang.(Malat, 2001).  

 

Gambar 2.2 Sruktur sel otot lurik (Malat, 2001) 

Otit lurik atau striated muscle disebut demikian karen dibawah mikroskop, 

terlihat banyak garis-garis gelap terang. Garis-garis ini merupakan struktur yang 

ada di dalam batang-batang myofibril yang ada pada sarkoplasma. Myofibril 

merupakan segmen berulang dari sarkomer yang merupakan unit dasar kontraksi 

otot lurik. Sarkomer terdiri dari filamen actin, titin, dan myosin (Malat, 2001). 

Bagian luar dari myofibil diselimuti dengan retikulum sarkoplasma. 

Retikulum sarkoplasma banyak menyimpan ion kalsium (Ca2+) yang dikeluarakn 

ketika otot trstimulus untuk berkontraksi. Setelah terjadi kontraksi, ion kalsium 

dipompa kembali kedalam retikulum sarkoplasma untuk disimpan (Malat, 2001). 

2.2.2 Jaringan Lemak 

Jaringan lemak terdiri dari sel-sel adiposa yang berfugsi untuk menyimpan 

energi dalam bentuk triacyglycerol yang memenuhi sitosolnya. Penyimapanan 
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energi dalam bentuk triacyglycerol memiliki dua keuntungkan karena jumlah 

atom karbon pada asam lemak lebih sedikit dibanding jumlah karbon pada 

glukosa dan mampu menghasilkan energi lebih dari dua kali lipat dari energi yang 

dihasilkan karbohidrat dengan berat yang sama, selain itu, jaringan lemak yang 

bersifat hidrofobik menyebabkan tidak ada air yang bisa memperberat tempat 

penyimpanan lemak (Nelson,2008). 

Terdapat dua jenis sel adiposa pada bayi baru lahir, yaitu sel lemak coklat 

dan sel lemak putih. Sel lemak coklat berkurang jumlahnya secara bertahap seing 

bertambahnya usia sampai hanya tersisa jumlah yang sangat kecil pada saat 

dewasa (Telser, 2007). 

Sel adipisa putuh merupakan berbentuk bulat dan besar dengan diameter 

mencapai 100μm. Sel ini memiliki nukleus pipih dan sitoplasma yang sedikit. 

Ketika sel adiposa berdeferensiasi, selsel adiposa menumpuk lemak di dalam 

sitoplasmanya. Pada awal perkembanganya, butiran lemak terlihat pada 

sitoplasma dalam lipoblast. Sel tersebut disebut multilocular lipoblast. Ketika sel 

matang, butiran lemak bersatu membentuk sebutir besar lemak yang disebut 

unilocular adiposite (Telser, 2007). 

Struktur mikro jaringan adiposa putih menunjukan bawa sel ini memiliki 

organel sebagaimana sel yang aktif dalam metabolisme meskipun hanya memiliki 

sedikit sitoplasma. Organel tersebut antara lain mitokondria, lisosom, dan 

komponen sitoskeletal.  Butiran besar lemak yang menempati hampir seluruh 

sitoplasmanya tik dibatasi oleh membran melainkan terikat pada filamen 
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intermedia yang tersusun pararel dari tipe vimentin (Telser, 2007). Contoh sel 

adiposa dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Sel adiposa (Nelson,2008) 

2.3 Hambatan Jaringan Tubuh 

 Jaringan tubuh terdiri dari komponen organik dan air, dengan 60% 

penyususun tubuh adalah air (Ederle, 2005). Pada cairan ektraseluler,  banyak 

telarut ion Na+, K+, dan Cl-. Pada jaringan tubuh, yang menjadi penghantar listrik 

merupakan ion-ion yang larut pada cairan tubuh. Ketika dipengaruhi oleh medan 

listrik, maka ion akan bergerak sesuai dengan arah medan listrik. Namun ion-ion 

tidak akan bergerak dengan lancar, melainkan mengalami banyak tumbukan 

dengan molekul-molekul lainya (Knight, 2008). 

Beberapa jaringan  merupakan konduktor. Kemampuan bahan untuk 

menghantarkan listrik disebut sebagai konduktansi. Secara matematis hambatan 

dinyatakan dalam persamaan (2.1). 

R = ρl/A                                                    (2.1) 

Karena konduktansi S adalah kebalikan dari hambatan, maka persamaan 

(2.1) menjadi persamaan (2.2). 
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S = 1/R                                                      (2.2) 

Dengan demikian setiap bahan memiliki konduktivitas yang nilainya 

sesuai dengan persamaan (2.3). 

σ = 1/ρ                                                       (2.3) 

Jaringan tubuh manusia terdiri dari sel yang  memiliki bentuk  tertentu  

sehingga memiliki sifat listrik yang berbeda (Plonsei, 2005). Selain itu, arah 

rambatan arus listrik juga berpengaruh terhadap nilai konduktansi. Misalnya pada 

otot, arus dengan arah melintang melalui otot akan memiliki konduktivitas yang 

cukup kecil sementara arus yang searah dengan otot akan memiliki konduktivitas 

yang cukup besar (Bronzino, 2000). Pada Tabel 2. 1 terdapat nilai konduktivitas 

beberapa organ. 

Tabel 2.1 Nilai konduktivitas jaringan tubuh 

No. Jaringan Konduktivitas 
(nS/cm) 

1. Cairan serebrospinal 15,4 
2. Darah 6,7 
3. Hati 2,8 
4. Otot lurik (longitudinal) 8,0 
5. Otot lurik (transvesral) 0,6 
6. Otot jantung (longitudinal) 6,3 
7. Otot jantung (transversal) 2,3 
8. Jaringan syaraf 1,7 
9 Gray matter 3,5 

10. White matter 1,5 
11. Paru-paru (ekspirasi) 1,0 
12.  Paru-paru (inspirasi) 0,4 
13. Lemak 0,36 
14. Tulang 0,06 
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2.4 Reaktansi Kapasitif Jaringan Tubuh 

Secara sederhana, kapasitor merupakan dua keping konduktor sejajar yang 

diantara keduanya dihalangi oleh dielektrik. Menurut satuan internasional, satuan 

kapasitansi suatu kapasitor adalah farad (F), namun farad merupakan ukuran yang 

sangat besar, sehingga lebih sering digunakan satuan yang lebih kecil yaitu 

mikrofarad (F), nanofarad (nF), dan pikofarad (pF). 

Kapasitor tidak dapat mengalirkan arus listrik searah. Namun, pada arus 

listrik bolak balik, kapasitor dapat menghantarkan listrik dengan impedansi 

tertentu. Impedansi ini akan semakin kecil ketika frekuensi arus listrik bolak balik 

semakin besar (Knight, 2008).  

Membran sel tersusun dari bilayer lipid. Bilayer lipid merupakan 

lippoprotein yang terdiri terdiri dari rantai molekul lemak dengan kepala protein. 

Bagian kepala protein bersifat hidrofilik dan berada di bagian luar sehingga 

bersentuhan dengan cairan tubuh yang banyak mengandung air. Bagian rantai 

lemak berada di bagian dalam dan tidak bersentuhan dengan air. Bagian lemak 

inilah yang berperan sebagai bahan dielektrik dengan tebal sekitar 30Ǻ (Plonsei, 

2004). 

Arus listrik pada frekuensi rendah tidak dapat melalui membran sel, 

melainkan hanya melaui cairan ekstraseluler (Bronzino,2000). Namun pada 

frekuensi tinggi, arus listrik dapat melaui membran karena membran memiliki 

sifat seperti kapasitor. Sel memiliki membran isolator tipis yang membatasi cairan 

di dalam dan diluar sel yang bersifat penghantar listrik, sehingga sifatnya seperti 

kapasitor (Plonsei, 2004).  
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2.5 Impedansi Jaringan Tubuh 

Impedansi suatu rangkain dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara  

tegangan yang mengenai suatu objek dengan arus yang melewati objek tersebut. 

Jaringan biologis memiliki impedansi kompleks berhubungan dengan ukuran 

jaringan, struktur internal, dan urutan barisan sel. Oleh sebab itu, impedansi  dapat 

memberikan informasi yang sangat berharga berdasarkan struktur jaringan yang 

heterogen dan kondisi fosiologisnya (Walker dalam Pandya, 2010). Terlebih lagi, 

persebaran sifat elektrik di dalam tubuh manusia seperti konduktivitas elektrik dan 

permitivitas dapat digunakan untuk menganalisa berbagai kondisi medis.  

 Pada setiap jaringan hidup, tidak  ada ruang yang sama meskipun di dalam 

jaringan yang sama seperti jaringan otot atau jaringan hati. Kondisi yang tidak 

sama ini dapat ditentuan dengan menggunakan distribusi Cole-Cole atau distribusi 

Davidson-Cole untuk menentukan konstanta waktu dari model rangkaian. Model 

rangkaian dari jaringan dapat dilihat pada Gambar 2.4 

 

Gambar 2.4 Model impedansi  rangkaian listrik tubuh (Pandya, 2010) 
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Konduktivitas material yang tinggi hanya memungkinkan mengalirnya 

arus searah. Sementara permitivitas yang tinggi hanya memungkinkan 

mengalirnya arus litrik bolak balik. Kedua sifat ini penting karena setiap jaringan 

memiliki  konduktivitas dan permitivitas yang berbeda (Cheney dalam Pandya, 

2010). 

2.6 Beda Potensial Jaringan Tubuh 

Beda potensial sebenarnya merupakan selisih dari nilai potensial suatu 

titik dengan potensial pada titik acuan. Pemilihan letak titik acuan bisa dilakukan 

secara sembarang. Pemilihan yang paling memudahkan untuk potensial nol 

biasanya merupakan sumber tebesar dari muatan bebas, dan paling sering sering 

adalah bumi, sehingga kita menyebutnya potensial tanah atau ground potential 

(Knight, 2008) . 

 

Gambar 2.5 Beda potensial pada resistor seri 

 

Pada rangkaian seri resistor pada Gambar 2.2, belaku persamaan (2.4) 

V=V1+V2+V3+V4+V5                                          (2.4) 

Karena V=IR, sehingga didapatkan persamaan (2.5) 

V=I1R1+I2R2+I3R3+I4R4                                                          (2.5) 

V1 V2 V3 V4 
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Karena  I dalam rangakaian seri adalah sama sehingga didapatkan perbandingan 

seperti persamaan (2.8) 

        V = I (R1+R2+R3+R4)                                            (2.6) 

        V1+V2+V3+V4 = I (R1+R2+R3+R4)                                             (2.7) 

V1:V2:V3:V4 = R1 : R2 : R3 : R4                                                                           (2.8) 

 

Dengan begitu, maka beda potensial V sebanding dengan nilai hambatan R 

yang dilaluinya. Sehingga dengan mengetahui perbandingan beda potensial V, kita 

dapat mengetahui perbandingan hambatan R. 

Suatu batang konduktor seperti pada Gambar 2.6 yang miliki panjang L, luas 

penampang A hambatan jenis ρ , memiliki hambatan yang nilainya didapatkan 

dengan  Persamaan (2.9). 

R =L ρ /A                                                    (2.9) 

 

Gambar 2.6 Penampang batang konduktor (Wolfson,2007) 

Apabila sebuah konduktor dengan luas penampang A1 dan panjang l1 

dihubungkan dengan konduktor yang berbeda yang memiliki luas penampang A2 

dan panjang l2 seperti pada Gambar 2.4, berlaku persamaan (2.10). 

R = R1+R2                                                                                (2.10) 

sesuai dengan persamaan , maka menjadi persamaan (2.12). 
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       V1 : V2 = R1 : R2                                                   (2.11) 

                                                   (2.12) 

sehingga perbandingan  dan  dapat diketahui dengan persamaan (2.13) 

                                                     (2.13) 

 

Gambar 2.7 Dua batang konduktor yang disambungkan secara seri 

(Wolfson,2007) 

sehingga didapatkan perbandingan ρ kedua bahan tersebut. Karena hambatan jenis 

setiap benda berbeda-beda, konduktivitas benda dapat diketahui berbeda atau 

tidak dengan persamaan (2.13). 

Karena jaringan memiliki impedansi yang berbeda, maka akan muncul pula 

nilai beda potensial pada permukaan objek  (Harikumar,2013). Dengan 

mengalirkan arus listrik pada suatu objek lingkaran seperti pada Gambar 2.5, kita 

dapat mengetahui beda potensial pada setiap bagian pada permukaan objek. 

Peletakkan sumber arus listrik seperti Gambar 2.5 disebut metode opposite. 

 Dari nilai beda potensial pada setiap sadapan dapat dicari nilai 

hambatan jenis jaringan tersebut, sehingga dapat diketahui jenis jaringan di dalam 

tubuh tersebut sama atau tidak. Metode opposite memberikan distribusi arus yang 

lebih merata di dalam tubuh sehingga sensitivitas yang didapatkan juga merata. 
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Oleh sebab itu, metode opposite memiliki sensitivitas yang lebih rendah pada 

perubahan konduktivitas bagian tepi (Harikumar, 2013). 

 

Gambar 2.8 Beda potensial pada objek bulat (Harikumar,2013) 

Apabila sumber arus diletakkan berjajar, maka didapatkan beda potensial yang 

berjajar antara kedua sumber arus tersebut seperti pada Gambar 2.6 

(Harikumar,2013). Dari nilai beda potensial pada setiap sadapan dapat diketahui 

nilai hambatan jenis jaringan tersebut, sehingga dapat diketahui jenis jaringan di 

dalam tubuh tersebut. 

 

Gambar 2.9 Beda potensial dengan sumber arus adjecent 

(Harikumar,2013) 
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 Pengukuran dengan metode adjecent menghasilkan tingkat sensitivitas 

yang sangat tinggi pada daerah dekat tepi dan kurang sensitif pada bagian tengah 

objek. Metode ini juga sensitif pada gangguan pada bentuk tepi dari objek dan 

cukup sensitif terhadap eror pengukuran dan derau (Harikumar,2013). 

2.7 Tomografi Impedansi Elektrik 

Tomografi impedansi elektrik  adalah teknik untuk menggambarkan 

distribusi besaran elektrik suatu objek.  Pada tomografi impedansi elektrik, 

hambatan internal didalam tubuh direkonstruksikan sehingga membentuk suatu 

citra (Vauhkonen, 2004). Pada banyak kasus, variasi dan penyebaran impedansi di 

dalam tubuh bisa memberian informasi penting mengenai struktur dan funsional 

organ (Vauhkonen, 2004).  

 

Gambar 2.10 Diagram Blok Tomografi Impedansi Listrik (Holder, 2005) 

 Tomografi Impedansi Listrik secara umum terlihat pada Gambar 2.10. 

Bentuk gelombang yang paling banyak digunakan adalah gelombang sinusoidal. 

gelombang tersebut dihasilkan pada blok Waveform Synthesisis. Gelombang 

Data 
Acusition 

  PC 
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tersebut dimasukan pada Dual Current Sourece yang menghasilkan sepasang 

sumber arus konstan yang memiliki besar arus yang sama tetapi dengan polaritas 

yang berbeda. Arus tersebut kemudian diinjeksikan pada objek melalui 

Multiplekser. Multiplekser berfungsi memindah-mindah letak injeksi arus pada 

objek. Tegangan elektroda diukur menggunakan Voltmeter. Multiplekser berguna 

untuk memindahkan letak elektrode yang diukur teganganya. Hasil tegangan yang 

didapatkan diakuisisi untuk di direkonstruksi pada komputer. 

Teknik tomografi impedansi elektrik  adalah dengan cara menginjeksikan 

arus listrik konstan pada suatu objek (Harikumar, 2013). Arus yang digunakan 

adalah arus bolak balik lemah dengan amplitudo yang biasa digunakan  antara 1-5 

mA dengan frekuensi rendah pada 10-20kHz (Holder, 2005).  Arus yang masuk 

kedalam objek yang memiliki impedansi menyebabkan munculnya suatu beda 

potensial pada titik tertentu pada objek. Beda potensial tersebut kemudian dipakai 

untuk menghitung nilai  impedansi pada bagian dalam organ (Haruman,2013) 

Perbedaan poensial yang mucul pada objek tergantung pada impedansi 

internal dalam objek. karena arus tetap, beda potersial yang besar menunjukan 

impedansi internal yang besar, sementara beda potensial yang kecil menunjukan 

impedansi internal yang rendah. Dari beda potensial inilah kemudian disusun 

program pengolahan citra untuk merekonstruksi peta impedansi objek. 

 Salah satu cara untuk merekonstruksi citra adalah dengan  Invers problem. 

Invers problem merupakan proses untuk memperoleh distribusi konduktivitas 

objek dari suatu data pengukuran potensial batas. Pada umumya metode-metode 

pendekatan yang telah dilakukan oleh para peneliti dapat dikelompokkan menjadi 
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dua, yaitu linier dan non linier atau optimisasi (Yaqin, 2010). Metode rekonstruksi 

berbasis linier akan menghasilkan citra relatif yang menghasilkan informasi 

tentang citra relatif terhadap referensi yang merupakan refleksi dari perubahan 

fungsi fisiologis (Zhang, 2002). Metode ini pertama kali dikembangkan oleh 

Barber-Brown untuk merekonstruksi citra relatif dengan cepat sehingga cocok 

untuk monitoring medis secara real time. Sedang metode rekonstruksi berbasis 

non linear atau dikenal dengan nama optimisasi akan memberikan citra statik 

yang memberikan informasi tentang distribusi konduktivitas absolut. Keberhasilan 

metode non linier sangat ditentukan oleh kesesuaian antara model geometri dan 

problema maju yang digunakan terhadap geometri dan data potensial batas hasil 

pengukuran (Borsic, 2002). Rekonstruksi berbasis optimisasi memerlukan waktu 

yang komputasi lebih karena membutuhkan proses iterasi, namun akan 

menghasilkan citra rekonstruksi yang lebih akurat. Salah satu metode rekonstruksi 

berbasis optimasi adalah Modified Newton Raphson yang dalam penyelesaian 

invers problem dengan cara melakukan iterasi hubungan non linear antara 

konduktivitas dan potensial hasil pengukuran (Bayford, 2006). 

Solusi  linier mengansumsikan bahwa sedikit perubahan konduktivitas 

pada objek akan menghasilkan perubahan potensial pada batas secara linier 

(Borsic, 2002). Metode rekonstruksi yang digunakan untuk menyelesaikan solusi 

linier tersebut dikenal dengan nama proyeksi balik (Bayford, 2006). alogaritma 

proyeksi balik yang efisien dan cepat pertama kali diusulkan oleh Barber-Brown 

(Santosa dan Vogelius, 1990). Alogaritma tersbut disususun berdasarkan koleksi 

data adjacent dengan geometri berbentuk lingkaran dan berbasis equipotensial. 
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Untuk memperoleh citra relatif diperlukan minimal dua data, data tersebut 

diperoleh dari data referensi dengan catatan objek refernsinya diperoleh, dari data 

referensi dengan catatan objek referensinya diperoleh, atau objek yang mengalami 

perubahan resistivitas atau dengan memberikan perubahan frekuensi arus listrik 

yang diinjeksikan. Algoritma back propogation berbasis equipotensial pertama 

kali diusulkan oleh Barbar-Brown yang dalam notasi matriks dapat dinyatakan 

pada persamaan (2.14) (Santosa dan Vogelius, 1990). 

                            (2.14) 

dengan p adalah jumlah elemen dan q adalah jumlah elektrode,  adalah matriks 

bobot back projection, [F] adalah matriks representasi dari filter, [ ] adalah 

perubahan potensial batas ternormalisir dan  adalah perubahan distribusi 

konduktivitas ternormalisir.  

Metode linierisasi mengansumsikan bahwa perubahan potensial batas 

merupakan fungsi linier terhadap perubahan konduktivitas (Borsic, 2002), 

sehingga persamaan (2.14) dapat ditulis menjadi persamaan (2.15) 

                                      (2.15) 

dengan [δV] adalah perubahan potensial batas, [S] adalah matrik sensitivitas, dan 

[δσ] adalah perubahan konduktivitas. Matrik sensitivitas [S] dapat diperoleh 

dengan cara melakukan variasi δσ pada seluruh elemen pada persamaan (2.14) 

dengan langkah-langkah sebagai berikut, 

a. Memasukkan nilai konduktivitas seragam σ0 pada seluruh elemen sehingga 

diperoleh  
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b. Mengubah nilai konduktivitas elemen ke-i menjadi σ0+δσ sehingga 

diperoleh .  

c. mengulangi langkah b sebanyak seluruh p elemen. 

d. Menyususun matrik  

Matriks  tidak lain adalah matriks karena 

. Matriks [S] tidak bergantung pada  dan yang digunakan, karena  dan 

yang berbeda hanya akan menghasilkan bobot teradap matriks [S]. Untuk 

mempermudah dalam penelitian ini digunakan σ0=1 dan δσ=1. Setelah matriks [S] 

ditemukan, dengan melakukan manipulasi aljabar, maka persamaan (2.15) dapat 

diselesaiakan. Namun karena matriks [S] bukan square, maka [δσ] tidak dapat 

diperoleh secara langsung. 

             (2.16) 

                (2.17) 

Umumnya [S]T[S] adalah matriks singular sehingga matriks tersebut tidak 

memiliki invers. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dapat 

digunakan regulasi Tikonov sehingga matriks tersebut memiliki invers yang 

dinyatakan pada persamaan (2.17) 

          (2.17) 

dengan α adalah parameter regulasi dan I adalah matrik identitas. 

Pada persamaan h nampak bahwa [S]T dan ([S]T[S]+αI)-1 identik dengan 

[B] dan [F] pada persamaan (2.14). 
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2.8 Peubah DC ke AC 

  Peubah DC ke AC berfungsi mengubah sinyal sinus yang berada pada 

posisis DC menjadi sinyal sinus AC. Rangkaian Peubah Sinyal DC ke AC 

mengguankan kapasitor dan resistor yang disusun secara seri. 

 

Gambar 2.11 Empat penampang yang dibatasi oleh lingkaran Ampere yang ada 
pada kapasitor, pada penampang ketiga tidak ada arus yang mengalir 

(Wolfson,2007) 
 

  Menurut hukum Ampere, intergaral garis dari medan magnet pada 

lingkaran tertutup sama dengan arus yang mengalir menembus penampang yang 

dibatasi langkaran tersebut. Lingkaran tertutup tersebut disebut lingkaran Ampere. 

Secara matematis, Hukum Ampere dapat dinyatakan dengan Persamaan (2.16). 

                            (2.16)                 

 Pada kenyataanya,  Hukum Ampere tidak berlaku pada kapasitor pada 

kondisi seperti pada Gambar 2.10. Pada penampang 1,2, dan 4, ada arus yang 

Lingkaran 
Amperian 

Arus melalui penampang 1,2, 
dan 4 

Tidak ada arus melalui 
penampang 3 
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lewat menembus penampang, namun pada penampang 3 tidak ada arus yang lewat 

menembus penampang. 

 Persamaan pada Hukum Ampere akhiryan diperbaiki oleh Maxwell yang 

menyakan bahwa perubahan fluks listrik ΦE menyebabkan perubahan pada medan 

magnet E. Persamaan dari Hukum Amphere selanjutnya dimodifikasi menjadi 

Persamaan (2.17) 

     (2.17)                                                                                            

Denagn demikian, arus Id yang melalui penampang 3, nilainya dapat diketahui 

dengan Persamaan (3.11) (Wolfson,2007). 

                                                   (2.18) 

Karena fluks listrik  adalah luas permuakan A dikaliakn dengan kuat medan 

listrik E seperti pada Persamaan (2.19), 

                                                  (2.19) 

sementara medan listrik E dinyatakan dengan Persamaan (2.20) 

                                                        (2.20) 

dengan begitu, arus dapat dinyatakan dengan Persamaan (2.21) 

                                              (2.21) 

karena kapasitansi dinyatakan dengan Persamaan (2.22) 

                                                    (2.22) 

maka arus yang melalui kapasitor dapat dinyatakan dengan persamaan (2.23) 

                                                  (2.23) 
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Gambar 2.12 Sinyal DC sinus yang melayang-layang pada tegangan 14V 
berubah menjadi sinyal AC setelah melalui kapasitor (Malvino, 1995) 

 
Untuk membuat Peubah DC ke AC digunakan rangakaian kapasitor dan 

resistor seperti pada Gambar 2.11. Tegangan DC yang konstan tidak akan 

diteruskan oleh kapasitor, sementara tegangan yang berubah-ubah akan diteruskan 

oleh kapasitor (Malvino, 1995).  Hal ini sesuai dengan Persaman 2.23 yang 

menunjukkan  bahwa arus yang melalui  Rangkaian Peubah DC ke AC adalah 

turunan tegangan terhadap waktu. 

Ketika ada suatu gelombang sinus dengan tegangan puncak ke puncak VPP 

dengan frekuensi  f  yang melayang-layang pada tegangan VDC, maka tegangan 

sesaatnya dapat dinyatakan dengan persamaan 2.24. 

               (2.24)  

Nilai arus yang melalui rangkaian bisa dengan memasukkan Persamaan 2.24 pada 

Persamaan 2.23, sehingga menjadi Persamaan 2.25.  

        (2.25) 

    (2.26)  

Tegangan VR yang melalui hambatan R dinyatakan pada persamaan 2.27. 

                 (2.27)  
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            (2.27)  

            (2.28)  

Tegangan maksimal yang muncul pada ujung-ujung hambatan R adalah 

VPP, nilai ini  dapat terpenuhi apabila Persamaan 2.29 terpenuhi. 

                              (2.29)  

                            (2.30) 

                                  (2.31) 

dari persamaan 2.31 terlihat bahwa tegangan maksimal pada hambatan R muncul 

apabila f lebih dari 1/2πRC yang merupakan rumus frekuensi cut off pada filter. 

Tegangan pada hambatan R didapatkan dengan menggunakan Persamaan 2.32 dan 

Persamaan 2.33. 

        ;                (2.32)  

    ;                (2.33)  

Dengan demikian, tegangan DC yang muncul pada Persamaan 2.24 akan 

berubah menjadi tegangan AC pada Persamaan 2.32 ketika frekuensinya melebihi 

frekuensi cut off. 

             

(a)                                          (b) 

Gambar 2.13 (a) Gelombang dengan persamaan    
dan (b) gelombang dengan persamaan   
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2.9 Rangkaian Pembagi Tegangan 

  Rangkaian pembagi tegangan adalah rangkaian yang terdiri dari susunan 

seri resistor yang memiliki sifat beda potensial totalnya adalah sama dengan 

jumlah beda potersial pada masing- masing resistor (Herman, 2007). 

 

Gambar 2.14 Diagram Rangkaian Pembagi Tegangan (Herman, 2007) 

  Ketika dua buah resistor R1 dan R2 dihubungkan secara seri dan dicatu 

dengan tegangan Vi, maka beda potensial VR yang muncul pada ujung-ujung 

resistor  R2 dapat dinyatakan pada persamaan (2.24) 

                                          (2.24) 

2.10   Penyearah Setengah Gelombang 

Rangkaian penyearah setengah gelombang adalah rangkaian yang 

mengubah sinyal AC menjadi sinyal DC berdenyut. Arus AC yang memiliki 

setengah gelombang positif dan setengah gelombang negatif  diloloskan bagian 

positifnya saja (Malvino,1995). 

R1 

R2 

Vi 

VR 
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Rangkaian ini memanfaatkan sebuah dioda yang hanya bisa meloloskan 

sinyal jika dibias forward. Pada saat sinyal  pada kondisi setengah gelombang 

positif, dioda terbis forward dan sinyal dilanjutkan. ketika sinyak pada kondisi 

setengah gelombang negatif, dioda terbias reverse dan sinyal dihentikan. dengan 

demikian hanya sinyal DC berdenyut saja yang tersisa (Sutrisno, 1986). 

Rangkaian penyearah setengah gelombang dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.14 Rangkaian penyearah setengah gelombang (Sutrisno, 1986) 

2.11  Penguat Operasional 

Pengut operasional adalah penguat tegangan dengan penguatan tinggi yang 

bisa diatur dengan mengatur rangakaian resistor dengan IC. Peguat operatif 

menggunakan kopling langsung, yang memberikan penguatan tegangan turun ke 

frekuensi nol. Penguat operasional juga memiliki impedansi input yang sangat 

tinggi dan impedansi output yang rendah (Malvino, 1996). 

Salah satu rangkaian penguat dengan menggunakan penguat operasional 

adalah pengiuat pembalik (inverting amplifier). Rangkaian ini terdiri dari dua 

resistor Ri dan Rf yang dipasang pada penguat operasional seperti pada Gambar. 

Penguatan A yang muncul pada rangkaian ini dapat dinyatakan dengan persamaan 

(2.19) (Pujiono, 2012). 

                                                    (2.25) 
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Gambar 2.15  Rangkaian penguat inverting (Pujiono, 2012) 

2.12  Arduino Uno 

  Arduini Uno adalah modul yang menggunakan mikrokontroler Atmega328 

Arduino Uno memuat segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung sebuah 

mikrokontroler, termasuk osilator kristal 16MHz. Arduino Uno memiliki 14 pin 

digital dan 6 input analog. Input digital Arduino Uno terdapat 6 pin yang dapat 

digunakan sebagai  output  PWM (www.arduino.cc). 

  Arduino diprogram dengan bahasa C, namun untuk Arduino sudah 

dikembangkan  library Arduino standar yang menyediakan fungsi program yang 

lebih sederhana dan lebih mudah (Evans. 2012).   

  Untuk menghubungkan Arduino Uno dengan komputer, hanya dibutuhkan 

koneksi USB. Untuk sumber tegangan pada Arduino uno, bisa melaui USB yang 

terhubung dengan komputer, atau dengan memberikan tegangan DC dari baterai 

atau adaptor AC ke DC.Gambar Arduino Uno disajikan pada Gambar 2.13  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                     TOMOGRAFI IMPEDANSI ELEKTRIK...                 NOVI ANGGA SAKTI



30 
 

 

Gambar 2.16 Arduino Uno (Evans, 2012) 

Arduino Uno memiliki memiliki ADC sebesar 10bit pada setiap pin 

analognya. Dengan demikian ketelitian Arduino uno dalam membaca nilai 

tegangan mencapai  5/1028 volt.  

2.13  Arduino Due 

 Arduini Due adalah modul yang menggunakan mikrokontroler CPU Atmel 

SAM3X8E ARM Cortex-M3. Arduino Due adalah Arduino Development Board 

pertama yang didasarkan pada mikrokontroler ARM 32-bit. Arduino Uno 

memiliki 54 pin yang semuanya bisa dijadikan sebagai input interupt 

(www.arduino.cc). 

 

Gambar 2.17 Arduino Due (www.arduino.cc) 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                     TOMOGRAFI IMPEDANSI ELEKTRIK...                 NOVI ANGGA SAKTI

http://www.arduino.cc/
http://www.arduino.cc/


31 
 

  Arduino Due memiliki 2 buah pin Digital to Analog Converter  (DAC) 12 

bit (www.arduino.cc). DAC berfungsi merubah sinyal digital menjadi sinyal 

analog. Hal ini dilakukan karena komputer dan mikrokontroler hanya dapat 

menghasilkan sinyal digital. Semakin besar jumlah bit, maka resolusinya akan 

semakin besar.(Zuhmbalen, 2007). 
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