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RINGKASAN

Penyakit jantung masih menjadi penyakit penyebab kematian ketiga di
dunia menurut data WHO tahun 2010. Deteksi dini serangan jantung dapat
dilakukan dengan melakukan perekaman dan analisa EKG oleh dokter atau
perawat. Elekrtokardiogram (EKG) merupakan salah satu strategi penting dalam
manajemen untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam penanganan pasien
dengan diagnosa kardiologi. Perawat merupakan profesi yang memiliki
kompetensi dalam interpretasi EKG sesuai dengan kompetensi dasar perawat yang
dikeluarkan oleh Direktorat Keperawatan dan Keteknisian Medik Direktorat
Jendral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan. Perawat memiliki tanggung
jawab untuk melakukan tindakan penyelamatan pada pasien dengan kegawatan
jantung.

Kemampuan perawat dalam pemeriksaan EKG masih minim, kemampuan
hanya sebatas melakukan pengukuran dan sangat minim dalam interpretasi.
Minimalnya kemampuan interpretasi EKG dasar perawat dapat menyebabkan
kesalahan dalam pemberian informasi ke dokter sehingga dapat pula
menyebabkan kesalahan intervensi yang diberikan atau keterlambatan pemberian
intervensi. Kurangnya kemampuan interpretasi EKG perawat terjadi di Rumah
Sakit Universitas Airlangga. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan
aplikasi algoritma interpretasi EKG berbasis sistem Android dalam meningkatkan
kemampuan dan kecepatan interpretasi EKG di Rumah Sakit Universitas
Airlangga Surabaya.

Aplikasi algoritma interpretasi EKG ini merupakan aplikasi berbasis sistem
Android yang memberikan panduan langkah-langkah yang harus dilakukan
penggunanya untuk mendapatkan sebuah hasil interpretasi EKG. Proses dalam
mengembangkan aplikasi algoritma interpretasi EKG berbasis sistem Android ini
dimulai dengan 1) Mengevaluasi pengetahuan dan kemampuan perawat dalam
interpretasi EKG dasar di Rumah Sakit Universitas Airlangga. 2)
Mengembangkan aplikasi berbasis sistem Android melalui Focus Group
Discussion (FGD) dan diskusi pakar. 3) Melaksanakan sosialisasi dan ujicoba
aplikasi berbasis sistem Android. 4) Mengevaluasi peningkatan kemampuan dan
kecepatan interpretasi EKG dasar perawat 5) Merekomendasi hasil penelitian
aplikasi berbasis sistem Android melalui Focus Group Discussion (FGD).

Penelitian ini menggunakan desain Research and Development (R & D)
yang dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama adalah penyusunan aplikasi
algoritma EKG berbasis sistem Android didukung dengan analisis deskriptif.
Tahap kedua adalah proses sosialisasi dan uji coba penggunaan aplikasi algoritma
EKG berbasis sistem Android dan dilakukan evaluasi peningkatan kemampuan
dan kecepatan interpretasi EKG dasar dengan analisis independent T test. Populasi
tahap pertama untuk evaluasi pengetahuan dan kemampuan interpretasi EKG
sebanyak 90 perawat rawat inap dengan teknik purposive sampling. Populasi
tahap kedua untuk peningkatan kemampuan dan kecepatan interpretasi EKG dasar
berjumlah 28 orang untuk kelompok perlakuan dan 28 orang untuk kelompok
kontrol, disampling dengan teknik simple random sampling. Kegiatan FGD terdiri
dari Kasie Pelayanan Keperawatan, Kasie Sumber Daya Keperawatan, Kepala
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Ruangan Rawat Inap, Diklat Keperawatan, Komite Keperawatan, Komite Mutu
dan Keselamatan Pasien, dan  Perwakilan Perawat Ruang Rawat Inap.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Evaluasi pengetahuan perawat
terhadap interpretasi EKG adalah cukup baik, namun evaluasi kemampuan
perawat dalam menginterpretasikan EKG dasar masih kurang. 2) Pengembangan
aplikasi algoritma EKG berbasis sistem Android dilakukan melalui kegiatan FGD
dan diskusi pakar. 3) Sosialisasi dan ujicoba aplikasi algoritma EKG berbasis
sistem Android terlaksana dengan baik diikuti sebanyak 28 perawat rawat inap
yang berlangsung tanggal 3 dan 4 Mei 2018. 4) Peningkatan kemampuan perawat
memiliki nilai p value 0,000 dan peningkatan kecepatan interpretasi EKG
memiliki p value 0,005. 5) Rekomendasi pengembangan aplikasi hasil dari
kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yaitu aplikasi algoritma EKG berbasis
sistem Android dapat diterima.

Bentuk pengembangan dari aplikasi algoritma interpretasi EKG berbasis
sistem android yang dikembangkan peneliti berupa aplikasi yang menuntun
langkah-langkah dalam melakukan interpretasi hasil EKG. Menu yang dimiliki
aplikasi algoritma ini berupa modul, interpretasi dan latihan. Melalui aplikasi
algoritma berbasis sistem android diharapkan perawat dapat mudah mengakses
langkah-langkah dalam meginterpretasi hasil EKG dan meningkatkan kemampuan
dan kecepatan perawat dalam menginterpretasikan EKG dan memberikan
pelayanan kepada pasien.

Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Pengetahuan perawat dalam Interpretasi
EKG pada kategori cukup dan kemampuan perawat dalam Interpretasi EKG di
Rumah Sakit Universitas Airlangga masih kurang baik. 2) Menyusun aplikasi
interpretasi EKG di Rumah Sakit Universitas Airlangga yaitu meletakkan
algoritma langkah-langkah dalam interpretasi EKG pada aplikasi yang berbasis
sistem android berdasarkan hasil FGD dan diskusi pakar, terdiri dari menu modul,
interpretasi (irama, frekuensi, sumber pacemaker, axis, ekstrasistole, av blok,
pembesaran otot jantung dan penyakit jantung koroner), dan latihan soal. 3)
Sosialisasi dan ujicoba penggunaan aplikasi algoritma interpretasi EKG di Rumah
Sakit Universitas Airlangga berjalan dengan baik dan seluruh peserta sosialisasi
dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan baik. 4) Penerapan penggunaan
aplikasi algoritma interpretasi EKG di Rumah Sakit Universitas Airlangga
menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kemampuan dan kecepatan
perawat dalam melakukan interpretasi EKG. Hambatan dalam penelitian ini
adalah pendistribusian aplikasi masih dilakukan secara manual dan belum bisa di
unduh secara otomatis sehingga pada beberapa smart phone perawat
membutuhkan waktu yang cukup banyak dalam melakukan penginstalan aplikasi
tersebut.
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EXECUTIVE SUMMARY

According to WHO data in 2010, heart disease is still the third cause of
death in the worldwide. Heart attack can be detected earlier by recording and
analyzing the electrocardiogram (EKG) by a doctor or nurse. Electrocardiogram
data are critical in formulating management strategies of patients with heart
disease. According to Basic Competence Nurses Guidelines by Directorate of
Nursing and Medical Technic Directorate General of Medical Services Ministry
of Health, nurse is a profession that has competence to interpret EKG. Nurse has
the responsibility to perform rescue actions in patients with heart emergency.

The ability of nurses in the EKG examination is still minimal, the ability is
limited to measurement and very minimal in interpretation. The minimum ability
of basic nurse EKG interprtation can miss to give an information to the physician
so that it can also misinterpretation of interventions given or delayed intervention.
Lack of nurse EKG interpretation capability occurred at Airlangga University
Hospital. The purpose of this research is develop an algorithm application of EKG
interpretation based on Android system in improving ability and speed of EKG
interpretation at Airlangga University Hospital Surabaya.

This EKG interpretation algorithm application is an android-based
application with some guidance step by step to do in order to EKG interpretation.
The process in developing this application starts with: 1) Evaluate the knowledge
and skill of nurses in basic EKG interpretation at Airlangga University Hospital.
2) Develop the android system based applications through Focus Group
Discussion (FGD) and expert discussions. 3) Socialize and trials the application.
4) Evaluate the improvement of skilled and speed of nurses in basic EKG
interpretation. 5) Recommending of research results of the application through
Focus Group Discussion (FGD).

This research uses Research and Development (R & D) design which is
done in 2 stages. The first is preparation of algorithm application EKG based on
android system supported by descriptive analysis. The second is of socialization
process and trial use of algorithm application EKG based on android system and it
will be evaluated the improvement of ability and speed of basic EKG
interpretation with independent analysis T test. The first population for evaluation
of knowledge and ability of interpretation of EKG with 90 nurses with purposive
sampling technique. The purpose of second stage population increase the ability
and speed of basic EKG interpretation were 28 people for the treatment group and
28 for the control group, it take by simple random sampling technique.FGD
activities consist of Nursing Services Section, Head of Nursing Section, Head of
Inpatient Room, Training of Nursing, Nursing Committee, Patient Quality and
Safety Committee, and Nursing Representative.

The results showed that: 1) The evaluation of nurse knowledge on EKG
interpretation was good enough, but evaluation of nurse's skilled to interpret basic
EKG was had below. 2) Development of EKG algorithm android system based
application done through FGD activity and expert discussion. 3) The socialization
and application trials of the EKG algorithm android system based application
followed by 28 hospitalized nurses on May 3rd and 4th 2018. 4) Improvement of
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nurse ability has p value 0,000 and improvement of interpretation speed of EKG
has p value 0,005. 5) Recommendation of algorithm application result from Focus
Group Discussion (FGD) is the application is acceptable.

Development form of algorithm application EKG based android
interpretation developed by researchers in the applications that guide the steps in
interpretation of EKG results. The menu of algorithm application is module,
interpretation and practice. The expectation of algorithm application based
android is the nurses can access the steps in interpreting EKG results easily and
improve nurses' ability and speed in interpreting the EKG and providing services
to patients.

The conclusions of this study are: 1) The knowledge of nurses to interpret
EKG in the sufficient category and the skilled of nurses to interpret EKG at
Airlangga University Hospital is not good enough. 2) Prepare the EKG
interpretation application at Airlangga University Hospital that is put the EKG
interpretation steps algorithm in an android based application according to the
result of and expert discussion, that consist of module menu, interpretation menu
(rhythm, frequency, pacemaker source, axis, ekstrasistole, av block, heart muscle
enlargement and coronary heart disease), and questions. 3) Socialization and trial
use of application of EKG interpretation algorithm at Airlangga University
Hospital has been held and all participants can use the application properly. 4)
The use of the application at Airlangga University Hospital showed a positive
result in improving the ability and speed of nurses in doing interpretation of EKG.
Obstacles in this research is the distribution of the application is still manually and
can not be downloaded automatically so that on some smart phone need much
time to installing the application.
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ABSTRAK

Latar belakang : Penyakit jantung merupakan penyakit penyebab kematian
dengan jumlah penderita terbesar ketiga di seluruh dunia. Deteksi dini penyakit
jantung merupakan langkah yang tepat dalam menurunkan angka kematian.
Kemampuan perawat dalam interpretasi EKG masih kurang. Penelitian ini
bertujuan mengembangkan aplikasi algoritma interpretasi EKG dalam
meningkatkan kemampuan dan kecepatan interpretasi EKG. Metode : Penelitian
ini menggunakan metode R & D. Data dikumpulkan melalui kuesioner
pengetahuan dan kuesioner interpretasi EKG kepada 90 perawat di unit rawat
inap untuk pengembangan aplikasi, kemudian dilakukan uji coba dan evaluasi.
Evalasi dilakukan dengan metode true experiment dengan teknik simpel random
sampling untuk mendapatkan 28 responden pada masing-masing kelompok.
Hasil: Hasil penelitian adalah sebuah aplikasi algoritma interpretasi EKG dasar
berbasis sistem android. Uji Paired T Test didapatkan p <0,05, uji independent T
test didapatkan p < 0,05. Peningkatan kemampuan perawat memiliki nilai p value
0,000 dan peningkatan kecepatan interpretasi EKG memiliki p value 0,005.
Kesimpulan : Aplikasi algoritma interpretasi EKG dapat meningkatkan
kemamuan dan kecepatan perawat dalam interpretasi EKG dasar.

Keywoard : EKG, Interpretasi, Algoritma, Nursing.
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ABSTRACT

Background: Heart disease is the third cause of death in the worldwide. Early
detection of heart disease is an appropriate step in reducing mortality. The nurse's
ability in EKG interpretation is not good enough. This research aims to develop
application of EKG interpretation algorithm in improving ability and speed of
EKG interpretation.Method: This study used R & D method. Data were collected
by questionnaire of knowledge and questionnaire of EKG interpretation to 90
ward nurses for application development, before tryals and evaluation. Evaluation
was done by true experiment method with simple random sampling technique to
get 28 respondents in each group.Result: The result of the research is an android
based EKG interpretation algorithm application. Test Paired T Test obtained p
<0,05, independent test T test got p <0,05. The improvement of nurse ability has p
value 0,000 and the increase of interpretation speed of EKG has p value 0,005.
Conclusion: The application of EKG interpretation algorithm can improve nurses'
ability and speed in basic EKG interpretation.

Keyword: EKG, Interpretation, Algorithm, Nursing.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit jantung merupakan penyakit penyebab kematian dengan jumlah

penderita terbesar ketiga di seluruh dunia, deteksi dini penyakit jantung

merupakan langkah yang tepat dalam menurunkan angka kematian tersebut

(Fakhri et al., 2017). Elekrtokardiogram (EKG) merupakan suatu strategi penting

dalam manajemen untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam penanganan

pasien dengan diagnosa kardiologi, elektrokardiogram disinyalir sebagai penanda

yang paling baik dibanding peningkatan kadar serum (Zimmerman, Beuhler and

Kerns, 2012). Elektrokardiogram merupakan alat pendiagnosa yang masih

dirasakan relatif terjangkau bagi banyak kalangan dibandingkan alat diagnosa

canggih lain untuk mendeteksi adanya kelainan pada jantung (Fent et al., 2016).

Kemampuan perawat dalam pemeriksaan EKG masih minimal, kemampuan

hanya sebatas melakukan pengukuran dan sangat minimal dalam interpretasi

(Zhang and Hsu, 2013).

Setiap tahun, satu dari enam kematian di dunia adalah akibat penyakit

kardiovaskular. The American Heart Association melaporkan bahwa 405.309

orang Amerika meninggal karena Cardio Vascular Diseasse pada tahun 2008, dan

yang setiap tahun diperkirakan 785.000 orang Amerika akan mengalami peristiwa

koroner pertama kalinya, 470.000 akan menderita peristiwa berulang, dan 195.000

akan memiliki infark miokard pertama tanpa gejala (Muhlestein et al., 2015).

Sebagian besar kematian STEMI terjadi dalam 1-2 jam pertama, Banyak
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hambatan yang telah diidentifikasi mencegah pengakuan awal STEMI termasuk

kurangnya kemampuan pasien untuk mengidentifikasi bahwa mereka mengalami

iskemia ataupun kemampuan petugas kesehatan dalam mendeteksi infark pada

hasil elektrokardiogram (Muhlestein et al., 2015). Rumah Sakit Universitas

Airlangga sebagai pelayanan kesehatan memiliki hampir 100 kunjungan pada

kasus jantung setiap harinya atau 20% dari kunjungan total pasien rawat jalan, dan

memiliki hampir 700 pasien kunjungan rutin dengan masalah utama pada jantung

setiap bulannya.

Perawat memiliki kemampuan 99% dalam mendeteksi gelombang

elektrokardiogram saat pasien berada pada aritmia letal atau gangguan yang

sangat mengancam nyawa, hanya saja kemampuan perawat dalam mendeteksi

adanya iskemia ataupun infark pada hasil elektrokardiogram masih dibawah 50%

(Zimmerman, Beuhler and Kerns, 2012). Berbagai upaya telah dilakukan untuk

meningkatkan kemampuan  perawat dalam melakukan interpretasi EKG, hanya

saja belum semua pelayanan kesehatan menyadari pentingnya meningkatkan

kemampuan perawat untuk menurunkan angka kematian akibat penanganan yang

kurang cepat (Zhang and Hsu, 2013). Beberapa metode sudah dikembangkan

dalam mempermudah interpretasi EKG, diantaranya mesin pembaca otomatis,

EKG mobile, ataupun EKG computerized, hanya saja metode tersebut tidak

meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan metode ini menggantikan peran

petugas kesehatan dalam interpretasi EKG (Bojsen et al., 2015).

Manfaat EKG sangatlah beragam diantaranya mengidentifikasi

Aritmia/Disritmia, mengidentifikasi gangguan koroner, mengidentifikasi

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS NISSA ARUMING SILAPENGEMBANGAN APLIKASI ALGORITMA...



3

pembesaran otot jantung, mengidentifikasi adanya gangguan metabolik, dan

mengidentifikasi efek samping obat. Dari semua manfaat EKG yang disebutkan

diatas, peran yang utama adalah mengidentifikasi adanya aritmia/disritmia, artinya

hanya dengan menggunakan morfologi EKG saja kita sudah bisa menegakkan

diagnosis, sementara manfaat lainnya harus didukung dengan pemeriksaan

penunjang lainnya seperti klinis pasien dan pemeriksaan penunjang lainnya

(Nazmah, 2015). Melihat banyaknya manfaat EKG, maka perawat sebagai

pemberi layanan kesehatan yang selalu berada di samping pasien maka

kemampuan dalam melihat perubahan morfologi EKG dirasa penting untuk

respon time yang cepat dan kualitas pelayanan yang baik (Nazmah, 2014).

Rumah Sakit Universitas Airlangga sebagai rumah sakit pendidikan dimana

perkembangan ilmu pengetahuan harusnya seimbang dan optimal perlu

meningkatkan kemampuan perawat dalam interpretasi EKG dasar dengan harapan

apabila ditemukan kelainan pada gambaran EKG di ruang perawatan respon

penanganan pada kelainan EKG dapat lebih cepat, respone time lebih cepat dan

kualitas pelayanan juga meningkat. Di era smart phone, sistem android peneliti

merasa dapat mengemas proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan

dan kecepatan interpretasi EKG melalui sistem berbasis sistem android, kemasan

ini akan lebih menarik dan mudah diakses dimana saja.

Berdasarkan penjelasan diatas maka masalah dalam penelitian ini adalah

kurangnya kemampuan perawat dalam melakukan interpretasi EKG dasar, saat ini

perawat hanya sebagai pelaksana perekam EKG tanpa kemampuan melihat atau

menginterpretasikan hasil EKG tersebut. Hal ini terjadi karena belum adanya
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metode untuk meningkatkan kemampuan perawat dalam interpretasi EKG.

Konsep solusi yang ingin ditawarkan peneliti adalah pengembangan Aplikasi

Algoritma EKG untuk meningkatkan kemampuan dan kecepatan perawat dalam

melakukan intrepetasi hasil EKG sehingga respon time terhadap terjadinya

kegawatan jantung dapat lebih singkat dan pelayanan yang diberikan lebih holistik

dan berkualitas.

1.2 Kajian Masalah

Gambar 1.1 Kajian Masalah

Elekrtokardiogram (EKG) merupakan suatu strategi penting dalam

manajemen untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam penanganan pasien

dengan diagnosa kardiologi, elektrokardiogram disinyalir sebagai penanda yang

paling baik dibanding peningkatan kadar serum (Zimmerman, Beuhler and Kerns,

1. Kemampuan perawat dalam
mendeteksi adanya iskemia ataupun
infark pada hasil elektrokardiogram
masih dibawah 50%.

2. Belum semua pelayanan kesehatan
menyadari pentingnya meningkatkan
kemampuan perawat untuk
menurunkan angka kematian akibat
penanganan yang kurang cepat
terhadap perubahan gambaran EKG.

3. Beberapa metode sudah
dikembangkan dalam mempermudah
interpretasi EKG, diantaranya mesin
pembaca otomatis, EKG mobile,
ataupun EKG computerized, hanya
saja metode tersebut tidak
meningkatkan kemampuan tenaga
kesehatan namun metode ini
menggantikan peran petugas
kesehatan dalam interpretasi EKG
(Bojsen et al., 2015).

Di era smart phone,
sistem android
peneliti merasa dapat
mengemas proses
pembelajaran,
kemasan ini akan
lebih menarik dan
mudah diakses
dimana saja.

Meningkatnya
kemampuan dan
kecepatan
perawat dalam
melakukan
interpretasi EKG
dasar
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2012). Elektrokardiogram (EKG) merupakan alat pendiagnosa yang masih

dirasakan relatif terjangkau bagi banyak kalangan dibandingkan alat diagnosa

canggih lain untuk mendeteksi adanya kelainan pada jantung (Fent,2016). Perawat

memiliki kemampuan 99% dalam mendeteksi gelombang elektrokardiogram saat

pasien berada pada aritmia letal atau gangguan yang sangat mengancam nyawa,

hanya saja kemampuan perawat dalam medeteksi adanya iskemia ataupun infark

pada hasil elektrokardiogram masih dibawah 50% (Zimmerman, Beuhler and

Kerns, 2012). Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan

perawat dalam melakukan interpretasi EKG, hanya saja belum semua pelayanan

kesehatan menyadari pentingnya meningkatkan kemampuan perawat untuk

menurunkan angka kematian akibat penanganan yang kurang cepat (Zhang and

Hsu, 2013). Beberapa metode sudah dikembangkan dalam mempermudah

interpretasi EKG, diantaranya mesin pembaca otomatis, EKG mobile, ataupun

EKG computerized, hanya saja metode tersebut tidak meningkatkan kemampuan

tenaga kesehatan metode ini menggantikan peran petugas kesehatan dalam

interpretasi EKG (Bojsen et al., 2015).

Era digital merupakan akses yang dapat dimanfaatkan sebagai sebuah

metode pemebelajaran untuk memberikan pengetahuan melakukan interpretasi

EKG dasar, karena aksesnya terjangkau dan mudah pengoperasionalannya.

Pentingnya peranan EKG tidak diimbangi dengan kemampuan perawat yang

baik dalam melakukan interpretasi hasil rekaman EKG. Saat terjadi perubahan

gambaran pada gambaran EKG respon yang diterima pasien kurang optimal

dikarenakan perawat tidak mengetahui interpretasi EKG. Melalui aplikasi
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algoritma EKG berbasis sistem android diharapkan kemampuan dan kecepatan

perawat dalam melakukan interpretasi EKG akan meningkat.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana pengembangan Aplikasi Algoritma EKG berbasis sistem

android dalam meningkatkan kemampuan dan kecepatan perawat

melakukan interpretasi EKG dasar di Rumah Sakit Universitas Airlangga?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Menyusun pengembangan Aplikasi Algoritma EKG berbasis sistem android

dalam meningkatkan kemampuan dan kecepatan perawat melakukan interpretasi

EKG dasar di Rumah Sakit Universitas Airlangga.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengevaluasi pengetahuan dan kemampuan perawat dalam melakukan

interpretasi dasar EKG di Rumah Sakit Universitas Airlangga.

2. Menyusun Aplikasi Algoritma EKG berbasis sistem android di Rumah

Sakit Universitas Airlangga melalui Focus Group Discussion (FGD) dan

diskusi pakar.

3. Melaksanakan sosialisasi & pelatihan penggunaan Aplikasi Algoritma

EKG berbasis sistem android di Rumah Sakit Universitas Airlangga.

4. Mengevaluasi kemampuan dan kecepatan tentang penerapan Aplikasi

Algoritma EKG berbasis sistem android di Rumah Sakit Universitas

Airlangga.
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1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bentuk pengembangan aplikasi

interpretasi elektrokardiogram (EKG) yang diharapkan dapat memberikan

informasi tentang cara peningkatan kemampuan perawat dalam melakukan

interpretasi dasar EKG sehingga bermanfaat dalam memberikan wacana dan

sumbangan pemikiran untuk pengembangan keilmuan proses keperawatan yang

berhubungan dengan pelaksanaan asuhan keperawatan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Mengembangkan Aplikasi Algoritma EKG untuk memberikan

kemudahan dan efisiensi waktu oleh perawat dalam melakukan kegiatan

menginterpretasikan hasil rekaman EKG dasar untuk memberikan asuhan

keperawatan yang berkualitas.

2. Memberikan masukan kepada pihak manajemen pelayanan keperawatan

sebagai dasar menetapkan kebijakan tentang salah satu cara peningkatan

kemampuan perawat dalam interpretasi EKG dasar.

3. Memberikan bahan informasi bagi peneliti lain yang berminat untuk

mengembangkan penelitian lebih lanjut.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Elektrokardiogram (EKG)

2.1.1 Definisi

Elektrokardiogram adalah representasi aktivitas listrik jantung yang direkam

oleh elektrode pada permukaan tubuh (Krisna, 2013). Elektrokardiogram adalah

alat bantu diagnosis berupa suatu grafik yang menggambarkan rekam listrik

jantung, kegiatan listrik jantung dalam tubuh dapat dicatat dan direkam melalui

elektroda – elektroda yang dipasang pada permukaan tubuh (Pratanu, 2014).

Elektrokardiogram adalah suatu grafik yang menggambarkan rekaman

listrik jantung. Kegiatan listrik jantung dalam tubuh dapat dicatat dan direkam

melalui elektroda-elektroda yang dipasang pada permukaan tubuh (Nazmah,

2015)

2.1.2 Anatomi Jantung

Gambar 2.1 Anatomi Jantung (Nazmah, 2015)
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Jantung manusia memiliki 4 ruang yaitu 2 ruang yang berdinding tipis

disebut atrium (serambi) dan 2 ruang berdinding tebal disebut ventrikel (bilik),

memiliki 4 katup yaitu 2 katup atrioventrikuler (trikuspid dan bikuspid) dan 2

katup semilunar (pulmo dan aorta), serta memiliki 3 lapisan yaitu Epikardium,

Miokardium, dan Endokardium (Sundana, 2013).

Jantung memiliki beberapa pembuluh darah untuk mensuplay kebutuhan

nutrisi dan oksigen untuk jantung itu sendiri. Arteri koroner adalah cabang

pertama dari sirkulasi sistemik. Sirkulasi koroner terdiri dari arteri koroner kanan

dan kiri. Arteri koroner kiri (Left Main Coronary Artery-LMCA) mempunyai dua

cabang besar yaitu, Ramus Desenden Anterior (Left Anterior Des-cenden-LAD)

dan Ramus Sirkumpleks (Left Circumplek-LCx). Arteri ini melingkari Jantung

dalam dua lekuk anatomis eksternal yaitu sulkus Atrioventrikular yang melingkari

jantung diantara atrium dan ventrikel dan sulkus inter ventrikel yang memisahkan

kedua ventrikel. Pertemuan kedua lekuk ini dibagian posterior merupakan bagian

yang kritis dipandang dari sudut anatomis (Nazmah, 2015)

Arteri koroner kanan (Right Coronary Artery-RCA) berjalan ke sisi kanan

jantung pada sulkus Atrioventrikuler kanan pada dasarnya arteri koroner kanan

memberi makan pada Atrium dan ventrikel kanan juga dinding sebelah kanan dari

ventrikel kiri. Meskipun Nodus SA (Sino Atrial Node) letaknya di Atrium kanan

tetapi hanya 55% kebutuhan nutrisinya dipasok oleh Arteri koroner kanan sedang

42% lainnya dipasok oleh cabang Arteri Sirkumplek Kiri (Nazmah, 2015).
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2.1.3 Sifat – Sifat Listrik Sel Jantung

Sel – sel jantung mempunyai susunan ion yang berbeda antara ruang dalam

sel (intraseluler) dan ruangan luar sel (ekstra seluler), dari ion – ion ini yang

terpenting adalah ion Natrium dan Kalium (Pratanu, 2014).

Kadar Kalium intraseluler sekitar 30 kali lebih tinggi dari pada dalam ruang

ekstraseluler. Membran sel otot jantung ternyata lebih permeable untuk ion

Kalium daripada untuk ion Natrium dalam keadaan istirahat, karena perbedaan

kadar-kadar ion, potensial membrane bagian dalam dan bagian luar tidak sama.

Jadi membran sel otot jantung saat istirahat berada pada keadaan polarisasi,

dengan bagian luar membran berpotensial positif dibandingkan bagian dalam.

Perubahan potensial membran karena stimulasi disebut depolarisasi, sedangkan

proses setelah depolarisasi selesai maka potensial membran kembali mencapai

keadaan semula yaitu proses repolarisasi (Pratanu, 2014).

Otot jantung memiliki beberapa keistimewaan diantaranya automaticity

yaitu kemampuan untuk menghasilkan impuls secara spontan atau otomatis,

Conductivity yaitu kemampuan menghantarkan impuls atau didistribusikan oleh

suatu sistem konduksi dan Excitability yaitu kemampuan semua otot jantung

untuk mengeluarkan impuls dalam kondisi patologis (Nazmah, 2014).

2.1.4 Potensial Aksi

Bila kita mengukur potensial listrik yang terjadi dalam sel otot jantung

dibandingkan dengan potensial diluar sel, pada saat sel mendapatkan stimulus,

maka perubahan potensial yang terjadi sebagai fungsi dari waktu, disebut
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potensial aksi (Pratanu, 2014). Kurva potensial aksi menunjukkan karakteristik

yang khas, yang dibagi menjadi 4 fase, yaitu :

Fase 0 : adalah awal dari potensial aksi yang berupa garis vertikal keatas

yang merupakan lonjakan potensial hingga mencapai + 20 mV.

Lojakan potensial dalam daerah intra seluler ini disebabkan karena

masukknya ion Na + dari luar kedalam sel.

Fase 1 : adalah masa repolarisasi awal yang pendek dimana potensial

kembali dari + 20 mV mendekati 0 mV.

Fase 2 : adalah fase datar dimana potensial berkisar pada 0 mV. Dalam fase

ini terjadi gerak masuk dari ion Ca++ untuk mengimbangi gerak

keluar dari ion K+.

Fase 3 : adalah fase repolarisasi cepat dimana potensial kembali secara

tajam pada tingkat awal yaitu fase 4.

Aktifitas listrik pada sel otot jantung normalnya hanya terjadi jika ada

stimulasi dari impuls yang dikeluarkan oleh sumber pacemaker, namun dalam

kondisi yang abnormal semua sel otot jantung bisa melakukan aktivitas listrik

namun tidak normal (Nazmah, 2015)

2.1.5 Sistem Konduksi Jantung

Pada umumnya, sel otot jantung yang mendapat stimulus dari luar, akan

menjawab dengan timbulnya potensi aksi, yang disertai dengan kontraksi, dan

kemudian repolarisasi yang disertai dengan relaksasi. Potensial aksi dari satu sel

otot jantung akan diteruskan kearah sekitarnya, sehingga sel – sel otot jantung
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disekitarnya akan mengalami juga proses eksitasi-kontraksi-relaksasi. Penerusan

dari peristiwa listrik ini disebut konduksi (Pratanu, 2014).

Konduksi jantung dilakukan melalui sistem konduksi, yang terdiri dari

sinoatrial (SA) node, atrioven- tricular (AV) junction dan AV node, bundle of his,

kanan dan cabang bundel kiri, dan Purkinje serat ( Gambar 1) 0,1 konduksi

normal dari impuls jantung dihasilkan di SA node yang terletak di bagian atas

atrium kanan. SA node adalah pacemaker alami jantung, dan menghasilkan detak

jantung antara 60 dan 100 denyut per menit (bpm). Impuls menyebar melalui

kanan dan atrium kiri melalui pathways.1 ruas dorongan kemudian perjalanan ke

persimpangan AV terletak di bagian bawah atrium kanan. Impuls tertunda selama

0,08-0,12 detik di persimpangan AV, yang memberikan waktu atrium

berkontraksi (depolarize). AV node terletak di persimpangan AV. Jika node SA

gagal berfungsi, nodus AV adalah di baris berikutnya dalam jalur konduksi, dan

mengambil alih sebagai alat pacu jantung. Nodus AV menghasilkan denyut

jantung antara 40 dan 60 bpm (Atwood and Wadlund, 2015)

Berlainan dengan sel – sel jantung biasa, dalam jantung terdapat kumpulan

sel – sel jantung khusus yang mempunyai sifat dapat menimbulkan potensi aksi

sendiri tanpa adanya stimulus dari luar. Sifat sel – sel ini disebut sifat otomatisasi,

sel –sel ini terkumpul dalam suatu sistem yang disebut sistem konduksi jantung

(Pratanu, 2014). Sistem konduksi jantung ini terdiri dari :

1. Simpul Sino-Atrial (sering disebut nodus sinus, disingkat Sinus / SA Node)

Simpul ini terletak pada batas antara vena cava superior dan atrium kanan.

Simpul ini mempunyai sifat otomatisitas yang tertinggi dalam sistem
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konduksi jantung, mengeluarkan impuls 60 – 100 x / menit. Impuls menjalar

ke seluruh atrium dan bersama jalur internodal serta bachman bundle

menuju AV Node

2. Sistem Konduksi Intra-Atrial

Akhir – akhir ini dianggap bahwa dalam atria terdapat jaur – jalur khusus

dari sistem konduksi jantung yang terdiri dari 3 jalur intermodal yang

menghubungkan simpul sino-atrial dan simpul atrio-ventrikuler, serta jalur

bachman yang menghubungkan atrium kanan dan atrium kiri.

3. Simpul Atrio-Ventrikuler (sering disebut nodus atrio-ventikuler disingkat

nodus / AV Node)

Simpul ini terletak di bagian bawah dari atrium kanan, antara sinus

koronarius dan daun katup trikuspid dan septal. Menghantarkan impuls 50 –

60 x/menit.

4. Berkas His

Berkas his adalah sebuah berkas yang pendek yang merupakan kelanjutan

dari bagian bawah dari simpul atrio-ventikuler yang menembus annulus

fibrosus dan septum bagian membran. Simpul atrio-ventikuler bersama

Berkas His disebut penghubung-atrio-ventikuler, disingkat penghubung.

5. Cabang Berkas

Kearah distal, Berkas His bercabang menjadi dua bagian, yaitu Cabang

Berkas Kiri dan Cabang Berkas Kanan. Cabang berkas kiri memberikan

cabang-cabang ke ventrikel kiri, sedangkan cabang berkas kanan
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memberikan cabang-cabang ke ventrikel kanan. Mengeluarkan impuls 40-

50x/menit.

6. Fasikel

Cabang berkas kiri bercabang menjadi dua bagian, yaitu fasikel kiri anterior

dan  fasikel kiri posterior.

7. Serabut Purkinje

Bagian terakhir dari sistem konduksi jantung ialah serabut-serabut purkinje,

yang merupakan anyaman halus dan berhubung erat dengan sel – sel otot

jantung. Serabut purkinje dari setinggi muskulus papilaris masuk ke otot

ventrikel, menghantarkan impuls 30-40x/menit.

Pada orang normal, rangsangan listrik jantung berawal dari SA Node,

rangsangan itu kemudian dihantarkan ke seluruh jantung melalui Jalur konduksi

tertentu. Dari SA Node ke AV Node, rangsangan dihantarkan melalui jalur

internodal (anterior, medial, dan posterior), Berkas Hiss dimulai dari AV Node

mencapai tepi atas septum interventrikuler. Dari sini terbagi dua, yaitu sisi kiri

yang disebut pars membranosa dan sisi kanan yang merupakan terusan berkas

hiss. la berjalan sebagai struktur tunggal dilapisan subendokard disisi kanan

sehingga mencapai dasar muskulus papilaris anterior. Dari sini ia terbagi menjadi

3 cabang, yaitu anterior, posterior dan lateral. Yang terakhir ini menuju dinding

lateral ventrikel kanan dan bagian bawah septum membentuk bangunan seperti

kipas, yang akhirnya disebut serabut purkinje (Wilkins, 2005).

Pada keadaan tertentu dapat timbul impuls yang bukan berasal dari SA

Node, melainkan dari tempat lain seperti dari atrium maupun dari ventrikel. Bila
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terjadi kegagalan fungsi dari SA Node, maka sistem yang lainnya dapat

mengambil alih SA Node tersebut (Wilkins, 2005).

Gambar 2.2 Sistem Konduksi Jantung (Nazmah, 2015)

2.1.6 Otomatisitas dan Ritmisitas pada Sistem Konduksi Jantung

Semua sel pada sistem konduksi jantung mempunyai sifat otomatisitas,

yaitu dapat menimbulkan potensial aksi sendiri tanpa adanya stimulus dari luar.

Pontensial aksi yang spontan ini ditimbulkan secara ritmisitas. Masing – masing

bagian dari sistem konduksi jantung mempunyai frekuensi rimisitas sendiri-

sendiri. Dalam keadaan fisiologis, simpul sinus mempunyai otomatisitas dan

rimisitas yang tertinggi, sedangkan serabut purkinje yang terendah (Pratanu,

2014).

Sifat – sifat otomatisitas dan ritmisitas dari sistem konduksi jantung ini

meskipun bersifat spontan, tetapi dalam pengaruh yang kuat oleh faktor-faktor
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lain diluar sistem ini, terutama sistem saraf simpatik dan parasimpatik (Nazmah,

2014)

2.1.7 Pengendalian Siklus Jantung

Jantung bekerja secara ritmis yaitu kontraksi atria kanan dan kiri secara

bersamaan yang disebut sistol atrial, yang bersamaan dengan relaksasi dari

ventrikel kanan dan kiri yang disebut diastole ventrikuler. Fase selanjutnya ialah

ventrikel kiri dan kanan secara bersamaan dengan relaksasi dari atria kanan dan

kiri yang disebut diastole atrial (Pratanu, 2014). Aktivitas mekanik dari jantung

ini dimungkinkan karena adanya pengendalian oleh sisitem konduksi jantung

yang mengadakan stimulus listrik secara ritmis. Pengendalian utama dari siklus

jantung ialah simpul sinus yang mengawali potensi aksi yang diteruskan melalui

atria kanan dan kiri menuju simpul AV, terus ke Berkas His, selanjutnya ke

cabang berkas kanan dan kiri, dan akhirnya mencapai serabut – serabut purkinje

(Wagner, 2005).

Implus listrik yang diteruskan melalui atria menyebabkan depolarisasi dari

atria, sehingga terjadi sistol atria. Implus yang kemudian mencapai simpul-AV,

menggalami perlambatan konduksi, sesuai dengan sifat fisiologis dari simpul-AV.

Selanjutnya implus yang mencapai serabut-serabut purkinje akan menyebabkan

kontraksi dari otot-otot ventrikel secara bersamaan sehingga terjadi sistol

ventrikuler. Karena simpul sinus adalah pengendali utama dari siklus jantung,

maka simpul sinus disebut pemacu jantung utama.(Wilkins, 2005).
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2.2 Interpretasi Elektrokardiogram (EKG)

2.2.1 Sadapan EKG

Untuk memperoleh rekaman EKG, dipasang elektroda-elektroda di kulit

pada tempat-tempat tertentu. Lokasi penempatan elektroda sangat penting

diperhatikan, karena penempatan yang salah akan menghasilkan pencatatan yang

berbeda. Terdapat 2 jenis Sandapan (Lead) pada EKG, yaitu sadapan bipolar dan

unipolar, berikut penjelasan mengenai masing-masing sadapan (Pratanu, 2014).

1) Sandapan Bipolar

Sadapan ini merekam perbedaan potensial dari dua elektroda, ditandai

dengan angka romawi (I,II dan III). Sandapan I merekam beda potensial antara

lengan kanan (RA) dengan lengan kiri (LA) dimana lengan kanan bermuatan (-)

dan lengan kiri bermuatan (+). Sandapan II merekam beda potensial antara lengan

kanan (RA) dengan kaki kiri (LF) dimana lengan kanan bermuatan (-) dan kaki

kiri bermuatan (+). Sandapan III merekam beda potensial antara lengan kiri (LA)

dengan kaki kiri (LF) dimana lengan kiri bermuatan (-) dan kaki kiri bermuatan

(+) (Nazmah, 2015).
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Gambar 2.3 Sadapan Bipolar pada EKG (Nazmah, 2015)

2) Sandapan Unipolar

Sandapan unipolar ini terbagi 2 yaitu, sandapan unipolar ekstrimitas dan

sandapan unipolar precordial (Nazmah, 2015).

(1) Sandapan Unipolar Ekstrimitas.

Sadapan yang merekam besar potensial listrik pada satu ekstrimitas,

elektroda eksplorasi diletakkan pada ekstrimitas yang akan diukur,

gabungan elektroda-elektroda pada ekstrimitas yang lain membentuk

elektroda indeferen (potensial) sandapan ini ditulis (aVR, aVL dan aVF).

Sandapan aVR merekam potensial listrik pada lengan kanan (RA) dimana

lengan kanan bermuatan (+) lengan kiri dan kaki kiri membentuk elektroda

indeferen. Sandapan aVL merekam potensial listrik pada lengan kiri (LA)

dimana lengan kiri bermuatan (+) lengan kanan dan kaki kiri membentuk

elektroda indeferen. Sandapan aVF merekam potensial listrik pada kaki
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kiri (LF) dimana kaki kiri bermuatan (+) lengan kanan dan kiri membentuk

elektroda indeferen.

(2) Sadapan Unipolar Prekordial

Sandapan Unipolar prekordial adalah rekaman potensial titik dipermukaan

dada, merekam besar potensial listrik jantung dengan bantuan elektroda

ekplorasi yang ditempatkan di beberapa dinding dada, elektroda indeferen

di peroleh dengan menggabungkan ketiga elektroda ekstrimitas, standar

kita rekam VI sampai V6 Dalam keadaan tertentu sandapan Unipolar

Prekordial dapat direkam sampai (V7, V8, V9, V3R, V4R).

Gambar 2.4 Sadapan Unipolar pada EKG (Nazmah, 2015)

Adapun letak / posisi masing-masing sadapan adalah sebagai berikut :

1) Sandapan VI Sela iga ke-4 garis sternal kanan

2) Sandapan V2 Sela iga ke-4 garis sternal kiri

3) Sandapan V3 Antara V2 dan V4

4) Sandapan V4 Sela iga ke-5 garis midklavikula kiri

5) Sandapan V5 Sejajar dengan V4 pada garis aksilaris anterior kiri

6) Sandapan V6 Sejajar dengan V4 pada garis aksilaris media kiri
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7) Sandapan V7 Sejajar dengan V4 pada garis aksilaris posterior kiri

8) Sandapan V8 Sejajar dengan V4 pada garis skapula kiri

9) Sandapan V9 Sejajar dengan V4 pada batas kiri kolumna vetebralis

10) Sandapan V3R: Lokasi sama seperti V3, tetapi pada dada sebelah kakan

11) Sandapan V4R: Lokasi sama seperti V4, tetapi pada dada sebelah kanan

2.2.2 Kertas EKG

Kertas EKG merupakan kertas grafik yang merupakan garis horizontal

dan vertikal dengan jarak 1mm (kotak kecil) garis yang lebih tebal terdapat

pada setiap 5mm di sebut (kotak besar). Garis horizontal menunjukkan

waktu dimana 1 mm = 0,04 detik, sedangkan 5 mm = 0,20 detik. Garis

vertikal menggambarkan Voltage, dimana l mm = 0,l mv, sedangkan setiap

10 mm = 1 mv. Pada praktek sehari-hari perekaman dibuat dengan

kecepatan 25 mm/dtk, kalibrasi yang biasa dilakukan sebelum dan sesudah

perekaman adalah 1 mv yang menimbulkan defleksi 10 mm. Pada keadaan

tertentu kalibrasi dapat diperbesar yang akan menimbulkan defleksi 20 mm

atau kecil yang akan menimbulkan defleksi 5 mm dan dicatat pada setiap

perekaman (Bojsen et al., 2015)
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.

Gambar 2.5 Grafik Kertas EKG (Bojsen et al., 2015)

2.2.3 Gelombang P

Gelombang P merupakan defleksi pertama dari siklus jantung, yang

menunjukkan aktivasi atrium, baik dengan pacu jantung fisiologis dari

simpul sinus maupun dari atria atau penghubung. Gelombang P bisa positif,

negatif, atau bifasik atau bentuk lain yang khas (Wilkins, 2005).

Gelombang P: ialah suatu defleksi/penyimpangan yang disebabkan

oleh proses depolarisasi atrium. Terjadinya gelombang P adalah akibat

depolarisasi atrium menyebar secara radial dari nodus SA ke nodus AV

(atrium conduction time) (Nazmah, 2015).

Bentuk gelombang P pada sadapan – sadapan konvesional dapat

diperoleh dengan memproyeksikan vektor P pada garis-garis sadapan. Pada

bidang frontal , positif di I, II dan aVF dan negatif pada aVR sedangkan

pada aVL dan III bisa positif, negatif atau bifasik. Pada bidang horisontal :

bisanya bifasik atau negatif di V1 dan V2 dan positif pada V3 hingga V6.
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Gelombang P dari sinus yang normal tidak lebi lebar 0,11 detik dan tinggi

tidak melebihi 2,5 mm (Pratanu, 2014).

Gelombang P yang normal memenuhi kriteria panjang gelombang

tidak lebih dari 0,12 detik, tinggi atau amplitudo tidak lebih dari 3 mm,

defleksi ke atas (positif) pada lead-lead I, II, aVL dan V3-V6, dan defleksi

ke bawah (negatif) pada aVR, sering pula pada V1 dan kadang-kadang V2

(Nazmah, 2015).

2.2.4 Interval PR

Interval P-R atau lebih teliti disebut P-Q interval, diukur dari

permulaan timbulnya gelombang P sampai permulaan kompleks QRS. Ini

menunjukkan lamanya konduksi atrio ventrikuler di mana termasuk pula

waktu yang diperlukan untuk depolarisasi atrium dan bagian awal dan

repolarisasi atrium. Repolarisasi atrium bagian akhir terjadi bersamaan

waktunya dengan depolarisasi ventrikuler. Nilai interval P-R normal ialah:

0,12-0,20 detik (Pratanu, 2014).

2.2.5 Segmen PR

Segmen P-R adalah jarak antara akhir gelombang P sampai permulaan

kompleks QRS. Dalam keadaan normal segmen PR berada dalam garis

isoelektrik atau sedikit depresi dengan panjang tidak lebih dari 0,8 mm.

Segmen P-R ini menggambarkan delay of exitation pada nodus AV (atau

kelambatan transmisi impuls pada nodus AV) (Pratanu, 2014).
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2.2.6 Gelombang Kompleks QRS

Kompleks ini menunjukkan depolaisasi dari ventrikel. Istilah – istilah

tentang bagian dari kompleks QS ialah :

1. Gelombang Q : yaitu defleksi negatif pertama

2. Gelombang R : yaitu defleksi positif pertama. Defleksi positif

kedua disebut R’

3. Gelombang S : yaitu defleksi negatif pertama setelah R. Suatu

gelombang S kedua disebut S’

QRS yang monofasik terdiri dari satu defleksi saja yaitu R atau

defleksi tunggal negatif yaitu QS. Untuk defleksi yang lebih dari 5 mm

dipakai huruf besar Q,R,S sedangkan untuk defleksi-defleksi yang kurang

dari 5 mm menggunakan huruf kecil. Impuls listrik yang datang dari simpul

AV melanjutkan diri melalui berkas His, dari berkas His ini keluar cabang

awal yang mengaktivasi septum dari kiri ke kanan. Ini mengawali vektor

QRS yang menimbulkan gelombang q di I, II, III, aVL, V5 dan V6

tergantung dari arah awal vector (Mirtajaddini, 2017).

Impuls listrik yang datang dari simpul AV melanjutkan diri dari

berkas His. Dari berkas His ini keluar cabang awal yang mengaktivasi

cabang berkas dari kiri ke kanan. Ini menggawali vector QRS yang

menimbulkan gelombang q di I, II, III, aVL, V5 dan V6; tergantung dari

arah vector awal tersebut, selanjutnya impuls berlanjut melalui Cabang

Berkas Kiri (CBKi), Cabang Berkas Kanan (CBKa) dan mengaktivasi

ventrikel kiri ke kanan. Karena dinding ventrikel kanan jauh lebih tipis dari
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pada ventrikel kiri, maka gaya - gaya listrik yang ditimbulkan ventrikel kiri

jauh lebih kuat dari pada ventrikel kanan (Cairns et al., 2016).

Gambaran kompleks QRS pada bidang horisontal yang normal

mempunyai corak khas. Sandapan V1 dan V2 terletak paling dekat dengan

vetrikel kanan. Disini gaya listrik dari ventrikel kanan menimbulkan

gelombang R yang selanjutnya diikuti gelombang S yang menggambarkan

gaya listrik dari ventrikel kiri. Sebaiknya, sandapan V5 dan V6 paling dekat

dengan ventrikel kiri sehingga sandapan – sandapan ini disebut kompleks

ventrikel kiri. Disini gelombang q menggambarkan aktivitas ventrikel kanan

atau septum, sedangkan komplek QRS pada bidang horisontal ialah :

gelombang R meningkat dari V1 ke V6, sedangkan gelombang S menggecil

dari V1 ke V6 (Pratanu, 2014).

Menunjukkan waktu depolarisasi ventrikel (total ventricular

depolarization time), diukur dari permulaan gelombang Q (atau permulaan

R bila Q tak tampak sampai akhir gelombang S. Nilai normal durasi

kompleks QRS adalah 0,08-0,10 detik. V.A.T atau disebut juga intrinsic

deflection ialah waktu yang diperlukan bagi impuls melintasi miokardium

atau dari endokardium sampai epikardium, diukur dari awal gelombang Q

sampai puncak gelombang R. V.A.T tidak boleh lebih dari 0,03 detik pada

V1 dan V2, dan tidak boleh lebih dari 0,05 pada V5 dan V6 (Nazmah,

2014).
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2.2.7 Segmen ST

Segmen S-T ialah pengukuran waktu dari akhir kompleks QRS

sampai awal gelombang T. Ini menunjukkan waktu di mana kedua ventrikel

dalam keadaan aktif (excited state) sebelum dimulai repolarisasi. Titik yang

menunjukkan di mana kompleks QRS berakhir dan segmen S-T dimulai,

biasa disebut J point. Segmen S-T yang tidak isoelektrik (tidak sejajar

dengan segmen P-R atau garis dasar), naik atau turun sampai 2 mm pada

lead prekordial (dr.R.Mohammad Saleh menyebutkan 1 mm di atas atau di

bawah garis) dianggap tidak normal. Bila segmen ST naik disebut S-T

elevasi dan bila turun disebut S-T depresi, keduanya merupakan tanda

penyakit jantung koroner. Panjang segmen S-T normal antara 0,05-0,15

detik (interval ST) (Pratanu, 2014).

2.2.8 Gelombang T

Gelombang ini menunjukkan repolarisasi dari ventrikel. Gelombang T

bisa positif, negatif atau bifasik. Pada orang dewasa, biasanya gelombang T

tegak pada semua sandapan kecuali di aVR dan V1. (Pratanu, 2014).

Gelombang T ialah suatu defleksi yang dihasilkan oleh proses

repolarisasi ventrikel jantung. Panjang gelombang T biasanya 0,10-0,25

detik. Pada EKG yang normal maka gelombang T adalah positif di lead I

dan II, dan mendatar, bifasik atau negatif di lead III, negatif di aVR, dan

positif, negatif atau bifasik pada aVL atau aVF, serta negatif di V1, dan

positif di V2 sampai V6 (Nazmah, 2014).
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2.2.9 Gelombang U

Gelombang U adalah gelombang kecil yang mengikuti gelombang T

yang asalnya tidak jelas. Gelombang U biasanya tegak dan paling besar

terdapat di V2 dan V3. Sering gelombang U tidak jelas karena bersatu

dengan gelombang T (Pratanu, 2014).

Gelombang U adalah gelombang yang mengikuti gelombang T, belum

diketahui dihasilkan oleh proses apa. Gelombang U adalah defleksi yang

positif dan kecil setelah gelombang T sebelum gelombang P, juga

dinamakan after potensial. Gelombang U yang negatif selalu abnormal

(Wagner, 2005).

2.2.10 Interval QT

Interval Q-T diukur mulai dari permulaan gelombang Q sampai pada

akhir gelombang T, menggambarkan lamanya proses listrik saat sistolik

ventrikel (duration of electrical systole) atau depolarisasi ventrikel dan

repolarisasinya. Interval Q-T ini berubah-ubah tergantung frekuensi jantung,

jadi harus dikoreksi sesuai frekuensi jantungnya (QTc). Untuk koreksi ini

menggunakan normogram yang memberikan Q-Tc untuk frekuensi jantung

60x/menit. Q-Tc normal pada laki-laki tidak boleh lebih dari 0,42 detik dan

pada wanita tidak boleh lebih dari 0,45 detik (Pratanu, 2014).

2.2.11 Elektrokardiogram pada Penyakit Jantung Koroner

Elektrokardiogram adalah sarana diagnstik yang penting untuk

penyakit jantung koroner. Elektrokardiogram dapat menangkap kelainan

miokard yang disebabkan terganggunya aliran koroner, terganggunya aliran
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koroner menyebabkan kerusakan miokard yang dibagi menjadi tiga

tingkatan, yaitu :

1. Iskemia, kelainan yang paling ringan dan reversibel.

2. Injuri/Infark, kelainan yang lebih berat tetapi masih reversibel.

3. Nekrosis, yaitu kelainan yang sudah irreversibel karena kerusakan sel-

sel miokard sudah permanen.

Masing-masing kelainan ini mempunyai ciri-ciri khas pada EKG, pada

umumnya iskemia dan injuri menunjukkan kelainan pada proses repolarisasi

dari miokard, yaitu segmen ST dan gelombang T. Nekrosis miokard

menyebabkan gangguan pada proses depolarisasi yaitu gelombang QRS

(Pratanu, 2014).

Infark miokard akut pada umumnya terdapat gambaran iskemia, injuri

dan nekrosis yang timbul menurut urutan tertentu sesuai dengan perubahan-

perubahan pada miokard yaitu evolusi EKG. Pada fase awal atau hiperakut

terjadi gambaran ST yang non spesifik dan gelombang T yang tinggi dan

melebar. Pada fase evolusi lengkap terdapat gambaran elevasi ST yang

spesifik konveks ke atas, gelombang T yang negatif dan simetris, serta

munculnya Q patologis. Pada fase infark lama muncul gambaran gelombang

Q patologis, Segmen ST yang isoelektrik, dan gelombang T didapatkan

normal atau negatif. Pada iskemia akan muncul gambaran depresi ST yang

menjadi ciri dasar terjadinya iskemia, terdapat tiga macam jenis depresi ST

yaitu Horisontal, landai kebawah, dan landai keatas (Lindow et al., 2017).

Gambaran depresi ST yang dianggap spesifik adalah Deprest ST yang
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horisontal dan landai kebawah. Depresi ST dianggap sangat bermakna bila

lebih dari 1 mm dan jika semakin dalam kedalamannya maka akan semakin

spesifik (Fakhri et al., 2017).

Gambaran lain yang muncul pada kondisi iskemia adalah Inversi

gelombang T, gelombang T yang negatif (Vektor T berlawanan dengan

vektor QRS) dapat menggabarkan terjadinya iskemia pada miokard tetapi

tanda ini tidak terlalu spesifik, yang lebih spesifik ialah bila gelombang T

ini simetris dan berujung lancip (Pelter et al., 2017).

Gambaran inversi pada gelomang U juga merupakan tanda yang

cukup spesifik untuk menandakan terjadinya iskemi pada miokard, pada

EKG akan muncul gelombang U yang negatif atau berlawanan dengan

gelombang T (Muhlestein et al., 2015).

Gambaran EKG yang khas pada kondisi miokard terjadi injuri/infark

adalah adanya gambaran elevasi ST, elevasi yang khas adalah elevasi ST

yang konveks keatas. Pada umumnya dianggap bahwa elevasi ST

menunjukkan injuri di daerah subepikardial sedangkan injuri di daerah

subendokardial menunjukkan depresi ST yang dalam. Gambaran EKG

nekrosisi miokard ialah adanya gelombang Q patologis yaitu Q yang lebar

dan dalam, dengan syarat-syarat lebar ≥ 0,04 detik dan dalam ≥ 4 mm atau ≥

25% tinggi R (Dechamps et al., 2016).

EKG dapat membantu untuk mengetahui adanya iskemia miokard,

menentukan lokasi terjadinya iskemia dapat dipantau dari perubahan EKG

pada skema lead sebagai berikut :
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1. Daerah anteroseptal digambarkan pada V1 – V4

2. Daerah anterior ekstensif digambarkan pada V1 – V6, I dan aVL

3. Daerah anterolateral digambarkan pada V4 – V6, I dan aVL

4. Daerah anterior digambarkan terbatas pada V3 – V5

5. Daerah inferior digambarkan pada II, III dan aVF

6. Daerah lateral tinggi digambarkan pada I dan aVL

7. Daerah posterior murni digambarkan pada cerminan  V1 – V3

2.2.12 Elektrokardiogram pada Aritmia

Aritmia merupakan kondisi dimana jantung berdenyut dengan tidak

normal yang meliputi frekuensi, konduksi, atau asal irama jantung. Pada saat

terjadi aritmia, jantung akan berdenyut dengan tidak teratur, terlalu cepat

(takikardia), terlalu lambat (bradikardia), bahkan tanpa denyut sama sekali

(asistol). Secara klinis, aritmia dapat ringan tanpa keluhan maupun berat yang

mengancam jiwa (Evans et al., 2016). Berikut beberapa jenis gambaran EKG

yang termasuk dalam kondisi aritmia, diantaranya :

1. Ventrikel Takikardia (VT)

Ventrikel Takikardia dapat berasal dan bawah percabangan berkas Hiss

sepanjang jalur konduksi tersebut, otot jantung, ataupun gabungan dan keduanya.

Mekanisme penyebabnya biasanya adanya gangguan otomatisasi (pembentukan

impuls) ataupun akibat dan adanya gangguan konduksi. Keadaan ini biasanya di

dahului dengan timbulnya lebih dari 3 buah ekstra systole dan ventrikel yang

berturutan dengan lebar QRS lebih dan 120 msec (Varvaroussis et al., 2014).
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Ventrikel Takikardi dapat berlangsung dengan tanpa gangguan

hemodinamik yang berarti, sebaliknya keadaan ini merupakan keadaan gawat

darurat yang memerlukan pertolongan segera. Pada keadaan dirnana terjadi

Takikardi Ventrikel dengan keadaan hemodinamik yang stabil pemilihan terapi

secara medika mentosa dengan obat-obat anti anitmia intra vena lebih diutamakan.

Pada kasus-kasus dimana terjadi Takikardi Ventrike dengan gangguan

hemodinamik sampai terjadi henti jantung. maka pemberian terapi elektrik dengan

menggunakan D.C. Shock merupakan pilihan utama. Takikardi Ventrikel dengan

tanpa denyut nadi merupakan salah satu yang sering ditemukan pada 'kasus-kasus

henti jantung (Wit and Josephson, 2017).

Ventrikel Takikardi yang terjadi dapat menyebabkan turunnya atau

berkurangnya Curah Jantung (Cardiac Output). Beberapa mekanisme yang dapat

menjelaskannya adalah sebagai berikut:

1. Frekuensi nadi yang cepat akan menyebabkan fase pengisian

Ventrikel kiri akan memendek, akibatnya maka pengisian darah ke

Ventrikel juga berkurang, curah jantung akan menurun.

2. Hilangnya sinkronisasi antara Atrium – Ventrikel.

3. Tidak terkoordinasinya kontraksi dan Ventrikel.

Ventrikel Takikardi dapat terjadi pada orang dewasa-tua ataupun pada anak-

muda. Pada anak-anak maupun usia muda sering kali tidak ditemukan adanya

gangguan dan struktur jantung sebagai penyebab Takikardi Ventnikel, kecuali

pada kasus-kasus yang khusus pada usia dewasa maupun tua, Ventrikel Takikardi

sering ditemukan dengan adanya gangguan struktur dan jantung, sebagai contoh
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Ventnikel Takikardi dapat terjadi pada Penyakit Jantung Koroner, Kardiomiopati

yang dilatasi, Kandiorniopati hipertropik obstruktif (Atwood and Wadlund, 2015).

Penyakit Jantung Koroner, merupakan salah satu penyebab yang sering

menyebabkan timbulnya Ventrikel Takikardi, sudah banyak penelitian yang

rnenghubungkan iskemi dengan Ventrikel Takikardi. Pada serangan Infank

Miokard Akut, Ventrikel Takikardi dapat timbul dalam 24 jam pertama, dengan

mengakibatkan angka kematian yang tinggi. Beberapa obat-obatan anti aritrnia

juga dapat menimbulkan Takikardi Ventrikel. Pertolongan yang dilakukan, pada

Ventrikel Takikardi tanpa denyut nadi, pemberian D.C. Shock, janganlah ditunda

(Mirtajaddini, 2017).

Gambar 2.6 Gambaran Ventrikel Takikardia pada EKG (Varvaroussis et al.,
2014)

2. Ventrikel Fibrilasi (VF)

Fibrilasi Ventriel sering kali ditemukan pada kasus-kasus Henti Jantung

(Cardiac Arrest). Pada keadaan ini Jantung tidak dapat melakukan fungsi

kontraksinya, dimana Jantung hanya mampu bergetar saja, sehingga keadaan ini

dapat segera membawa kematian. Keadaan ini sering kali didahului dengan

adanya Takikardi Ventrikel (Nazmah, 2015).

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS NISSA ARUMING SILAPENGEMBANGAN APLIKASI ALGORITMA...



32

Pertolongan D.C. Shock harus dilakukan segera mungkin, janganlah

menunda tindakan oleh karena hanya pemasangan intra vena atau lain sebagainya

(sama seperti pada Takikardi Ventrikel tanpa denyut nadi), karena gawatnya

keadaan ini, D.C. Shock yang tersedia haruslah terpasang dalam keadaan posisi

Unsynchronized, sehingga dapat digunakan segera pada kasus-kasus Takikardi

Ventrikel tanpa denyut nadi maupun pada Fibrilasi Ventrikel (Varvaroussis et al.,

2014).

Gambar 2.7 Gambaran Ventrikel Fibrilasi pada EKG (Varvaroussis et al., 2014)

3. Atrial Fibrilasi (AF)

Atrial fibrilasi merupakan gambaran EKG dengan irama yang tidak teratur

dan memiliki variasi frekuensi. Gelombang P tidak dapat diidentifikasi dan

interval PR tidak dapat dihitung. Namun gambaran gelombang QRS tampak

normal (Wit and Josephson, 2017).
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Gambar 2.8 Gambaran Atriall Fibrilasi pada EKG (Varvaroussis et al., 2014)

4. Pulseless Electrical Activity (PEA)

Keadaan ini ditandai dengan adanya aktivitas listrik dan Jantung yang

terekam pada monitor, tetapi tidak teraba adanya denyut nadi pada penderita.

Dahulu keadaan ini dikenal sebagai Electro Mechanical Dissociation (EMD),

tetapi oleh para ahli sekarang disebut P.E.A., oleh karena mencakup hal yang

lebih luas. Sebenarnya masih terjadi kontraksi otot jantung tetapi tidak cukup

kuat untuk menyebabkan terabanya pulsasi (Nazmah, 2015).

Irama pada P.E.A. dapat berupa idioventrikular, ventricular escape,

bradisistolik, pseudo EMD.P.E.A dengan QRS yang lebar dan nadi yang rendah

biasanya merupakan prognostic yang buruk. RE.A dengn QRS yang sempit

biasanya menunjukkan prognostic yang lebih baik. Pada kasus P.E.A , mencari

penyebab merupakan hal yang penting, meskipun kasus ini merupakan kasus

yang. berat dapat timbul respon yang baik pada kasus-kasus tertentu

(Mirtajaddini, 2017).
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Gambar 2.9 Gambaran Pulseless Electrical Activity pada EKG (Varvaroussis et
al., 2014)

5. Sinus Aritmia

Sinus aritmia merupakan gambaran EKG yang iramanya tidak teratur

namun frekuensinya masih 60-100x/menit. Pada gambaran EKG masih muncul

gelombang P yang diikuti oleh gelombang QRS dan tidak terjadi kelainan pada

interval PR dan gelombang QRS (Sahoo et al., 2017).

Gambar 2.10 Gambaran Sinus Aritmia  pada EKG (Varvaroussis et al., 2014)

6. Sinus Takikardia

Pada konsisi sinus takikardia gelombang tampak normal, terdapat

gelombang P yang diikuti gelombang QRS dan T, irama EKG yang muncul dari

masing-masing gelombang teratur namun frekuensinya lebih cepat dan mencapai
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> 100x/menit. Tidak nampak kelainan pada interval PR dan gelombang QRS

(Sahoo et al., 2017).

Gambar 2.11 Gambaran Sinus Takikardia  pada EKG (Varvaroussis et al., 2014)

7. Sinus Bradikardia

Pada konsisi sinus bradikardia gelombang tampak normal, terdapat

gelombang P yang diikuti gelombang QRS dan T, irama EKG yang muncul dari

masing-masing gelombang teratur namun frekuensinya lebih < 60 x/menit. Tidak

nampak kelainan pada interval PR dan gelombang QRS (Nazmah, 2015).

Gambar 2.12 Gambaran Sinus Bradikardia pada EKG (Varvaroussis et al., 2014)

8. Sinus Arrest

Sinus arrets merupakan gambaran EKG yang terdapat episode hilangnya

satu atau lebih gelombang P, gelombang QRS dan gelombang T. Irama yang
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dihasilkan pada dasarnya teratur kecuali pada bagian yang hilang, frekuensi masih

normal dan berada pada kisaran 60-100x/menit (Wit and Josephson, 2017).

Gambar 2.13 Gambaran Sinus Arrest pada EKG (Varvaroussis et al., 2014)

9. Supraventrikuler Takikardia (SVT)

Irama Supraventrikuler Takikardia (SVT) bersifat teratur, hanya saja

frekuensinya mencapai 150-200x/menit. Gelombang P sukar ditemukan karena

bersatu dengan gelombang T atau terkadang nampak namun sangat kecil, interval

PR tidak dapat dihitung karena memendek namun gelombang QRS normal

(Mirtajaddini, 2017).

Gambar 2.14 Gambaran SVT pada EKG (Varvaroussis et al., 2014)

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS NISSA ARUMING SILAPENGEMBANGAN APLIKASI ALGORITMA...



37

10. Atrial Fluter (AFL)

Gambaran irama pada atrial fluter adalah teratur, frekuensinya bervariasi.

Ciri khas pada gambaran ini adalah gelombang P yang bentuknya seperti

gergaji/gigi hiu dan muncul secara teratur namun tidak selalu diikuti glombang

QRS (Pratanu, 2014).

Gambar 2.15 Gambaran Atrial Fluter pada EKG (Varvaroussis et al., 2014)

11. Ekstrasistol Ventrikel/Premature Ventricel Contraction (PVC).

Ekstrasistol Ventrikel/Premature Ventricel Contraction merupakan

gambaran EKG yang tidak teratur karena ada gelombang yang timbul secara dini.

Frekuensinya mengikuti irama dasarnya tidak nampak gelombang P maupun

interval PR dan panjang gelombang QRS > 0,12 detik (Atwood and Wadlund,

2015).

Gambar 2.16 Gambaran PVC pada EKG (Varvaroussis et al., 2014)
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2.3 Konsep Sistem Android

2.3.1 Pengertian Sistem Android

Android adalah sebuah kumpulan perangkat lunak untuk perangkat mobile

yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi utama mobile (Miere,

2012)

Android adalah sistem operasi pada gadget dan handphone yang

kemampuannya hampir sama dengan pc, dapat mengolah data dan dapat

menggunakan internet serta berkomunikasi menggunakan jaringan cellular seperti

handphone pada umumnya (Murohv, 2011).

2.3.2 Fitur Sistem Operasi Android

Sistem operasi Android memiliki fitur-fitur sebagai berikut:

1. Kerangka kerja aplikasi (application framework)

Digunakan untuk menulis aplikasi di Android sehingga

memungkinkan penggunaan kembali dan penggantian komponen. Kerangka

kerja ini didukung oleh berbagai open source libraries seperti openssl,

sqlite, dan libc serta didukung oleh libraries utama Android. Kerangka kerja

sistem operasi Android didasarkan pada UNIX file system permission yang

menjamin bahwa aplikasi-aplikasi tersebut hanya memiliki kemampuan

yang diberikan oleh pemilik ponsel pada waktu penginstalan (Nimodia and

Deshmukh, 2012).

2. Dalvik Virtual Machine (DVM)

Dalvik Virtual Machine (DVM) adalah sebuah mesin virtual yang

menggunakan memori yang sangat rendah dan secara khusus dirancang untuk
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Android untuk dijalankan pada embedded system. DVM bekerja dengan baik

pada situasi dengan tenaga yang rendah dan mengoptimalkan perangkat

mobile. DVM juga mengatur atribut dari Central Processing Unit (CPU) serta

membuat sebuah format file yang spesial (.DEX) yang dibuat selama build

time post processing. DVM mengambil file yang dihasilkan oleh class Java

dan menggabungkannya ke dalam satu atau lebih Dalvik Executable (.dex).

DVM dapat menggunakan kembali salinan informasi dari beberapa class file

dan secara efektif mengurangi kebutuhan penyimpanan oleh setengah dari

Java Archive (.jar) file tradisional. Konversi antara kelas Java dan format

(.dex) dilakukan dengan memasukkan “dx tool” (Champion, 2014).

DVM menggunakan assembly-code yang berbeda dimana DVM

menggunakan register sebagai unit utama dari penyimpanan data daripada

menggunakan stack. Hasil akhir dari executable-code pada Android,

merupakan hasil dari DVM yang didasarkan bukan pada Java byte-code

melainkan pada file (.dex). Hal ini berarti bahwa Java byte-code tidak

dieksekusi secara langsung melainkan dimulai dari Java classfile terlebih

dahulu dan kemudian mengkonversikannya ke dalam file (.dex) yang

berhubungan (Miere, 2012).

2.3.3 Arsitektur Sistem Operasi Android

Sistem Operasi Android memiliki komponen utama sebagai berikut:

1. Aplikasi

Android berisi sekumpulan aplikasi utama seperti : email client, program

Short Message Service (SMS), kalender, peta, browser, daftar kontak, dan
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lain-lain. Semua aplikasi ditulis dengan menggunakan bahasa

pemgrograman Java.

2. Kerangka kerja aplikasi

Kerangka kerja aplikasi yang ditulis dengan menggunakan bahasa

pemrograman Java merupakan peralatan yang digunakan oleh semua

aplikasi, baik aplikasi bawaan dari ponsel seperti daftar kontak, dan kotak

SMS, maupun aplikasi yang ditulis oleh Google ataupun pengembang

Android. Android menawarkan para pengembang kemampuan untuk

membangun aplikasi yang inovatif. Pengembang bebas untuk mengambil

keuntungan dari perangkat keras, akses lokasi informasi, menjalankan

background services, mengatur alarm, menambahkan peringatan ke status

bar, dan masih banyak lagi. Pengembang memiliki akses yang penuh ke

dalam kerangka kerja API yang sama yang digunakan oleh aplikasi utama.

Pada dasarnya, kerangka kerja aplikasi memiliki beberapa komponen

sebagai berikut:

(1) Activity Manager

Mengatur siklus dari aplikasi dan menyediakan navigasi backstack untuk

aplikasi yang berjalan pada proses yang berbeda.

(2) Package Manager

Untuk melacak aplikasi yang di-instal pada perangkat.
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(3) Windows Manager

Merupakan abstraksi dari bahasa pemrograman Java pada bagian atas dari

level services (pada level yang lebih rendah) yang disediakan oleh Surface

Manager.

(4) Telephony Manager

Berisi sekumpulan API yang diperlukan untuk memanggil aplikasi.

(5) Content Providers

Digunakan untuk memungkinkan aplikasi mengakses data dari aplikasi lain

(seperti contacts) atau untuk membagikan data mereka sendiri.

(6) Resource Manager

Digunakan untuk mengakses sumber daya yang bersifat bukan code seperti

string lokal, bitmap, deskripsi dari layout file dan bagian eksternal lain dari

aplikasi.

(7) View System

Digunakan untuk mengambil sekumpulan button, list, grid, dan text box

yang digunakan di dalam antarmuka pengguna.

(8) Notification Manager

Digunakan untuk mengatur tampilan peringatan dan fungsi-fungsi lain.

3. Libraries

Android memiliki sekumpulan library C/C++ yang digunakan oleh berbagai

komponen dalam sistem Android. Kemampuan-kemampuan ini dilihat oleh

para pengembang melalui kerangka kerja aplikasi.
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4. Android Runtime

Merupakan lokasi dimana komponen utama dari DVM ditempatkan. DVM

dirancang secara khusus untuk Android pada saat dijalankan pada

lingkungan yang terbatas, dimana baterai yang terbatas, CPU, memori, dan

penyimpanan data menjadi fokus utama. Android memiliki sebuah tool yang

terintegrasi yaitu “dx” yang mengkonversi generated byte code dari (.JAR)

ke dalam file (.DEX) sehingga byte code menjadi lebih efisien untuk

dijalankan pada prosesor yang kecil. Hal ini memungkinkan untuk memiliki

beberapa jenis dari DVM berjalan pada suatu peralatan tunggal pada waktu

yang sama. Core libraries ditulis dalam bahasa Java dan berisi kumpulan

class, I/O dan peralatan lain (Smith and Friesen, 2011).

2.4 Mutu Perangkat Lunak

Berikut ini adalah penjelasan mutu perangkat lunak menurut (Haseman and

Grant, 2014). Kualitas merupakan kata yang meragukan dan dibutuhkan untuk

definisi yang secara hati-hati untuk dimaknai. Untuk sistem perangkat lunak

apapun, seharusnya ada tiga spesifikasi yaitu :

1. Spesifikasi fungsional

Spesifikasi ini menggambarkan apa yang dikerjakan sistem, hal ini

merupakan fokus utama metodologi seperti Unfied Software Development

Process.

2. Spesifikasi kualitas (atau atribut)

Spesifikasi ini memfokuskan pada bagaimana fungsi beroperasi.
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3. Spesifikasi sumber daya

Spesifikasi ini berfokus pada seberapa banyak yang harus dihabiskan oleh

sistem.

Setelah beberapa tahun, beberapa daftar karakteristik kualitas perangkat

lunak ditampilkan, seperti James McCall dan Barry Boehm. Mengetahui kesulitan

pada definisi kualitas perangkat lunak yang baik dengan cara misalnya

menjadikan kesenangan kepada kesalahan perangkat lunak yang dapat ditolerir

dan diperbaiki. Untuk beberapa ketahanan (robustness) yang berarti toleransi

kesalahan input pada peragkat lunak, dengan kemampuan untuk merubah kode

program tanpa menampilkan kesalahan. Standart ISO 9126 pertama kali

dikenalkan pada tahun 1991 melalui pertanyaan tentang definisi kualitas

perangkat lunak (Murphy, 2015).

Dokumen standart ISO 9126 sangat panjang hal ini dikarenakan orang

memiliki motivasi berbeda yang memungkinkan untuk tertarik pada kualitas

perangkat lunak :

1. Acquirer adalah orang yang memperoleh perangkat lunak dari suplier

eksternal.

2. Developer adalah orang yang membangun perangkat lunak.

3. Evaluator independent adalah orang yang menetapkan kualitas produk

perangkat lunak tidak untuk dirinya sendiri tetapi untuk komunitas user

misalnya melalui jenis tool tertentu dari sebuah perangkat lunak sebagai

bagian dari aktifitas profesional.
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Kualitas untuk membuat software dapat dinilai melalui ukuran-ukuran dan

metode-metode tertentu, serta melalui perpanjangan-perpanjangan software. Salah

satu tolak ukur kualitas perangkat lunak adalah ISO 9126 yang dibuat oleh

International Organization for Standardization (ISO) dan international

Electrotechnical Commision (IEC). ISO 9126 mendefinisikan kualitas produk

perangkat lunak, model, karakteristik mutu dan metrik terkait digunakan untuk

mengevaluasi dan menetapkan kualitas sebuah produk software.

Perbedaan antara atribut kualitas internal dan ekstrnal telah dicatat, ISO

9126 juga memperkenalkan tipe kualitas – quailiti in use – dimana mengikuti

elemen yang telah diketahui, yaitu :

1. Effectiveness merupakan kemmapuan untuk mencapai tujuan user melalui

akurasi dan kelengkapan.

2. Productivity merupakan upaya menghindari kelebihan penggunaan sumber

daya seperti biaya staff dan mencapai tujuan user.

3. Safety merupakan upaya menghindari kejahatan level risiko untuk orang dan

entitas lain seperti business, perangkat lunak, property, dan lingkungan.

4. Satisfaction merupakan kepuasan user dalam menggunakan perangkat

lunak.

Dalam ISO 9126 menetapkan 6 karakteristik kualitas yaitu :

1. Functionality (Fungsionalitas)

Kemampuan menutupi fungsi produk perangkat lunak yang menyediakan

kepuasan kebutuhan user.
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2. Realibility (Kehandalan)

Kemampuan perangkat lunak untuk perawatan dengan level performasi.

3. Usability (Kebergunaan)

Kemampuan yang berhubungan dengan penggunaan perangkat lunak.

4. Efficiency (Efisiensi)

Kemampuan yang berhubungan dengan sumber daya fisik yang digunakan

ketika perangkat lunak dijalankan.

5. Maintainablity (Pemeliharaan)

Kemampuan yang dibutuhkan untuk membuat perubahan perangkat lunak.

6. Portability (Portabilitas)

Kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan perangkat lunak yang

dikirim ke lingkungan berbeda.

2.5 Keaslian Penelitian

Tabel 2.1 Keaslian Penelitian
No. Judul Karya Ilmiah &

Penulis
Variabel Jenis Penelitian Hasil

1. Smartphone EKG
For Evaluation of
STEMI : Result of
the ST Leuis Pilot
Study
(Muhlestein et al.,

2015)

Gambaran Infark
Miocard pada
EKG

Non Eksprimental
(Observasional)

EKG smartphone memiliki
korelasi yang sangat baik
dengan EKG 12 lead pada
semua pasien. Tidak ada
perbedaan yang signifikan
tercatat antara VNR dan
VNL.

2. Possible effects of a
course in
cardiovascular
nursing on
prehospital care of
patiens experiencing
suspected acute
coronary syndrome :
a cluster randomised
controlled trial.
(Wireklint Sundström
et al., 2016)

1. Nyeri pada
pasien 15 menit
pertama.

2. Tanda-tanda
sekunder ACS
seperti ketidak
nyamanan,
kebutuhan terapi
lanjutan pada
nyeri, mual,
muntah,
dyspnea,dan

Randomomised
Controlled Trial
(RCT)

1. Skala nyeri yang
didapatkan tidak terdapat
perbedaan yang signifikan
saat pertama kali pasien
ditemukan.

2. Terdapat perbedaan yang
signifikan skor nyeri saat
pertama pasien tiba di
rumah sakit, skor nyeri
lebih rendah saat ditangani
oleh perawat ambulance
yang mengikuti pelatihan
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No. Judul Karya Ilmiah &
Penulis

Variabel Jenis Penelitian Hasil

kecemasan. dibanding penanganan oleh
perawat ambulance yang
tidak mngikuti pelatihan.

3. Perawat dengan pelatihan
lebih sering menemukan
kecemasan pada pasien
dibandingkan perawat yang
tidak mengikuti pelatihan.

4. Tindakan pemberian
pengobatan juga terjadi
perbedaan, pada perawat
yang mengikuti pelatihan
memberikan dosis nitrat
yang lebih sedikit dan
morfin yng lebih banyak
dibanding pearwat yang
tidak mengikuti pelatihan.

5. Temuan patologi EKG
lebih sering pada kelompok
yang ditangani oleh
perawat dengan pelatihan,
namun  tidak ada
perbedaan yang signifikan
hasil cara perekaman EKG,
pengambilan keputusan
kebutuhan pemeriksaan
EKG dan pembacaan EKG.

3. The acquisition and
retention of EKG
interpretation skill
after a standardized
web-based EKG
tutorial – a
randomised study.
(Bojsen et al., 2015)

Kemampuan
intepretasi EKG

Static group
comparation
design

1. Nilai pretest mahasiswa
senior (57,8) lebih tinggi
dibandingkan dengan nilai
mahasiswa junior (45,5).

2. Terjadi peningkatan nilai
post test (68,4)
dibandingkan nilai pre test
(52,7).

3. Terjadi penurunan nilai
retest dibandingkan
posttest, nilai retest pada
kelompok A 60,8
sedangkan nilai posttest
sebesar 71,4. Pada
kelompok B nilai retest
yang didapat sebesar 58,6
dari nilai post test 66,6.
Dan pada kelompok C nilai
retest yang didapat sebesar
60,2 dibandingkan nilai
post test 67,4.
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No. Judul Karya Ilmiah &
Penulis

Variabel Jenis Penelitian Hasil

4. A Computer-human
interaction model to
improve the
diagnostic accuracy
and clinical desicion
making during 12-
lead
electrocardogram
interpretation.
(Cairns et al., 2016)

1. Keakuratan
interpretasi.

2. Kepercayaan diri
untuk
menginterpretasi
.

3. Waktu yang
dibutuhkan
untuk
interpretasi.

4. Korelasi
interpretasi

5. Interpretasi
aggremen

6. Analisis segmen
- Learning effect

Quasi
Eksperiment

1. Keakurasian menggunakan
metode IPI 58,85%
sedangkan dengan metode
biasa nilai akurasi sebesar
45,45%.

2. Kepercayaan diri dalam
interpretasi dengan IPI
sebesar 6,1 dibandingkan
dengan metode biasa
sebesar 4,9.

3. Rata-rata waktu untuk
interpretasi EKG
menggunakan IPI lebih
lama dibanding interpretasi
secara biasa.

4. Korelasi interpretasi
metode IPI lebih besar
dibandingkan dengan
metode biasa.

5. Feasibility of Using
Mobile EKG
Recording
Thecnology to
Detect Atrial
Fibrilation in Low-
Resource.
(Evans et al., 2016)

Interpretasi AF
pada hasil EKG
dengan metode
standart dan
mobile EKG
recording.

Non Eksprimental
(Observasional)

50 responden yang terlibat
dalam penelitian ini, 4
diantaranya terdiagnosa AF
baik dengan metode
konvensional maupun
mobile EKG, 46 lainnya
terdeteksi normal pada
metode konvensional dan
pada EKG mobile ditemukan
42 normal dan 4 unspecific
EKG.

6. The effectiveness of
an education
program on nurses
knowledge of
elektrocardiogram
interpretation.
(Zhang and Hsu,
2013)

1.Tingkat
pendidikan

2.Tempat bekerja
3.Lama bekerja

-

One group pra-
post test desain

1. Tidak ada hubungan yang
signifikan hasil interpretasi
EKG dengan tingkat
pendidikan perawat.

2. Perawat yang bekerja di
ruang jantung lebih
memiliki kemampuan
interpretasi EKG dibanding
perawat ICU dan IGD.

3. Perawat yang memiliki
masa kerja 2-10 tahun
lebih memiliki kemampuan
dalam menginterpretasi
EKG.

4. Pemberian handbook
merupakan metode yang
paling signifikan
menghasilkan kenaikan
kemampuan interpretasi
EKG dibandingkan
pemberian materi selama 2
minggu dan 4 bulan.
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No. Judul Karya Ilmiah &
Penulis

Variabel Jenis Penelitian Hasil

7. Assesing
Computerized eye
tracking technology
for gaining insight
into expert
interpretation of the
12-lead
electrocardiogram :
an objective
quantitative approch
(Bond et al., 2014)

1. Rata-rata waktu
interpretasi

2. Korelasi durasi
dan akurasi

3. Korelasi usia
dan akurasi.

Quantitatif 1. Rata-rata waktu
interpretasi adalah 58
detik.

2. Tidak ada korelasi antara
durasi membaca EKG dan
keakuratan interpretasi
EKG.

3. Terdapat korelasi yang
kuat antara usia dan
akurasi interpretasi EKG.
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BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Konseptual

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Pengembangan Aplikasi Algoritma EKG
berbasis sistem android dalam meningkatkan kemampuan dan kecepatan perawat

melakukan interpretasi hasil EKG.

Gambar 3.1 menjelaskan tentang evaluasi kemampuan perawat dalam

melakukan interpretasi EKG dasar di Rumah Sakit Universitas Airlangga yang

Aplikasi Algoritma EKG berbasis Sistem android :
1. Irama
2. Frekuensi
3. Sumber Pacemaker
4. Axis
5. Ekstrasistole
6. Blok
7. Pembesaran otot jantung
8. Penyakit jantung koroner
9. Kesimpulan hasil interpretasi

Sosialisasi dan pelatihan Aplikasi

Pengembangan Aplikasi Algoritma EKG berbasis Sistem android di Rumah Sakit

Evaluasi kemampuan perawat dalam melakukan interpretasi EKG
dasar di Rumah Sakit Universitas Airlangga.

Peningkatan kemampuan dan kecepatan perawat dalam melakukan
interpretasi EKG dasar di Rumah Sakit Universitas Airlangga.

Evaluasi pemahaman dan  kemampuan perawat terkait
pengoperasionalan Aplikasi
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telah dimiliki saat ini, dari hasil evaluasi tersebut akan dikembangkan sebuah

Aplikasi Algoritma EKG berbasis sistem android untuk mendapatkan formulasi

dan tampilan aplikasi yang menjawab kebutuhan perawat melalui proses Focus

Group Discussion (FGD) dan diskusi pakar, hasil evaluasi akan dipaparkan dan

dijadikan landasan pemikiran kebutuhan konten aplikasi yang dapat menjawab

permasalahan yang terjadi dalam melakukan interpretasi EKG. Aplikasi

Algoritma EKG berbasis EKG memiliki beberapa interpretasi yang di hasilkan

diantaranya Irama, Frekuensi, Sumber Pacemaker, Axis, Ekstrasistole, Blok,

Pembesaran otot jantung, Penyakit jantung koroner, dan kesimpulan hasil

interpretasi. Aplikasi Algoritma EKG berbasis sistem android yang

dikembangkan selanjutnya akan dinilai kelayakannya. Setelah aplikasi dinyatakan

layak maka aplikasi akan dilakukan suatu sosialisasi dan pelatihan kepada

perawat supaya mampu untuk mengoperasionalkan Aplikasi Algoritma EKG

berbasis sistem android. Saat proses sosialisasi terlampaui, akan dievaluasi

menilai pemahaman dan kemampuan perawat pengaplikasian Aplikasi Algoritma

EKG berbasis sistem android. Saat perawat telah dapat mengoperasionalkan

dengan benar aplikasi tersebut akan dilakukan uji coba untuk mengetahui

peningkatan kemampuan dan kecepatan perawat dalam menginterpretasikan hasil

EKG. Hasil dari evaluasi akhir akan di sosialisasikan dan direkomendasikan

kepada pengambil kebijakan di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya.
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3.2 Hipotesis Penelitian

1. Adanya pengaruh Aplikasi Algoritma EKG terhadap peningkatan

kemampuan Interpretasi EKG dasar perawat.

2. Adanya pengaruh Aplikasi Algoritma EKG terhadap peningkatan

kecepatan Interpretasi EKG dasar perawat.
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BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian

Desain dalam penelitian ini adalah Research and Development (R & D)

yang terdiri dari dua tahap. Research and Development (R & D) merupakan cara

ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi dan menguji validitas produk

yang telah dihasilkan (Sugiono, 2016). Perancangan dan penelitian pengembangan

adalah kajian yang sistematis tentang bagaimana membuat rancangan suatu

produk, mengembangkan/memproduksi rancangan tersebut, dan mengevaluasi

kinerja produk tersebut, dengan tujuan dapat diperoleh data yang empiris yang

dapat digunakan sebagai dasar membentuk produk, alat-alat dan model yang dapat

digunakan pembelajaran atau non pembelajaran (Sugiono, 2016). Penelitian ini

merupakan pendekatan yang biasanya digunakan untuk meningkatkan kondisi dan

praktek di lingkungan kesehatan, yang bertujuan untuk membawa perubahan pada

hal-hal yang spesifik (Earle and Maynard, 2013). Research and Development (R

& D) membentuk pengetahuan berdasarkan kejadian spesifik dan berupa konteks

praktis (WHO, 2002).

4.1.1 Tahapan Penelitian

Penelitian pada tahap ini bertujuan mendapatkan data mengenai :

1. Evaluasi pengetahuan dan kemampuan perawat dalam melakukan

interpretasi hasil EKG dasar di Rumah Sakit Universitas Airlangga.
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2. Proses penyusunan pengembangan Aplikasi Algoritma EKG berbasis

sistem android di Rumah Sakit Universitas Airlangga melalui Focus

Group Discussion (FGD) 1

3. Proses penyusunan pengembangan Aplikasi Algoritma EKG berbasis

sistem android di Rumah Sakit Universitas Airlangga melalui diskusi

pakar.

4.1.2 Populasi

Populasi dalam penelitian adalah subyek yang memenuhi kriteria yang telah

ditetapkan (Nursalam, 2015). Populasi pada tahap I penelitian ini yaitu:

1. Populasi proses evaluasi pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan

interpretasi hasil EKG dasar adalah seluruh perawat rawat inap sejumlah 90

perawat (Desember 2017).

2. Populasi partisipan pada kegiatan FGD adalah Koordinator pelayanan,

Kepala ruangan, Komite Keperawatan, Komite Pengendalian Mutu dan

Keselamatan Pasien, dan Perwakilan Perawat Ruang Rawat Inap.

3. Populasi partisipan pada kegiatan diskusi pakar adalah pakar dibidang

Elektrocardiogram dan Teknologi Informasi (IT).

4.1.3 Sampel

Sampel terdiri atas bagian populasi terjangkau yang dapat dipergunakan

sebagai subyek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2015). Sampel tahap ini

yaitu :
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1. Perawat ruang rawat inap.

Penetapan perawat rawat inap berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi

sebagai berikut :

1) Kriteria inklusi

a) Memiliki pengalaman kerja lebih dari 1 tahun.

b) Memiliki kewenangan klinis dalam interpretasi EKG.

c) Pendidikan minimal D3 Keperawatan.

d) Belum pernah mengikuti pelatihan EKG

2) Kriteria eksklusi

a) Berhalangan hadir saat penelitian (Cuti, Ijin belajar, dan lainnya)

b) Bekerja di ruang rawat inap anak.

2. Partisipan untuk kegiatan FGD berjumlah 16 Orang yaitu Koordinator

pelayanan, Kepala ruangan, Komite Keperawatan, Komite Pengendalian

Mutu dan Keselamatan Pasien, dan Perwakilan Perawat Ruang Rawat

Inap.

3. Partisipan diskusi pakar yaitu pakar dibidang EKG (Cardiologis dan

Perawat Spesialis dan Teknologi Informasi (IT).

4.1.4 Sampling

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive

sampling. Purposive sampling adalah suatu teknik penetapan sampel dengan

cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki

peneliti, sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi

yang telah dikenal sebelumnya (Nursalam, 2015). Purposive sampling yaitu
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proses pemilihan sampel sesuai dengan tujuan dan tergantung dari informasi

yang dibutuhkan oleh peneliti tanpa memperhitungkan bagaimana partisipan

awal dipilih (Pollit & Hungler, 1997).

4.1.5 Variabel dan Definisi Operasional

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kemampuan dan

kecepatan interpretasi EKG dasar oleh perawat yang telah di evaluasi oleh

peneliti dan dilakukan FGD dan diskusi pakar oleh beberapa pihak terkait di

Rumah Sakit Universitas Airlangga.

Tabel 4.1 Variabel Penelitian Pengembangan Aplikasi Algoritma EKG
berbasis sistem android di Rumah Sakit Universitas Airlangga

Tabel 4.2 Definisi Operasional Penelitian Pengembangan Aplikasi
Algoritma EKG berbasis sistem android di Rumah Sakit Universitas
Airlangga tahap 1

Variabel Sub
Variabel

Definisi Parameter Alat
Ukur

Skala Skor

Pengemba
ngan
Aplikasi
Algoritma
EKG
berbasis
sistem
android

Evaluasi
pengetahuan
perawat dalam
interpretasi
hasil EKG
dasar.

Penilaian
Pengetahua
n perawat
dalam
melakukan
interpretasi
hasil EKG
dasar.

1. Pengetahuan umum
EKG.

2. Pengetahuan irama.
3. Pengetahuan sumber

pacemaker jantung.
4. Pengetahuan

frekuensi.
5. Pengetahuan axis.
6. Pengetahuan

gelombang
ekstrasistole.

Lembar
evaluasi

Ordinal Skor :
Benar = 1
Salah = 0

Kategori :
Baik : ≥ 75%
Cukup : 51–74 %
Kurang : ≤ 50%

Variabel Keterangan Indikator
X Pengembangan

Aplikasi
Algoritma
EKG berbasis
sistem android

X1= Evaluasi pengetahuan dalam interpretasi
hasil EKG dasar.

X2= Evaluasi kemampuan perawat dalam
melakukan interpretasi hasil EKG dasar.

X3= Pengembangan Aplikasi Algoritma EKG
berbasis sistem android melalui FGD dan
diskusi pakar.
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Variabel Sub
Variabel

Definisi Parameter Alat
Ukur

Skala Skor

7. Pengetahuan blok.
8. Pengetahuan

pembesaran otot
jantung.

9. Pengetahuan penyait
jantung koroner.

Evaluasi
kemampuan
perawat dalam
melakukan
interpretasi
hasil EKG
dasar.

Penilaian
kemampuan
yang
perawat
dalam
mengintepre
tasikan hasil
EKG.

1. Kemampuan
interpretasi irama.

2. Kemampuan
interpretasi sumber
pacemaker jantung.

3. Kemampuan
interpretasi
frekuensi.

4. Kemampuan
interpretasi axis.

5. Kemampuan
interpretasi
gelombang
ekstrasistole.

6. Kemampuan
interpretasi blok.

7. Kemampuan
interpretasi
pembesaran otot
jantung.

8. Kemampuan
interpretasi penyait
jantung koroner.

9. Kemamuan
interpretasi
keseluruhan EKG
dasar.

Lembar
Interpreta
si EKG

Ordinal Skor :
Benar = 1
Salah = 0

Pengembangan
Aplikasi
Algoritma EKG
berbasis sistem
android melalui
FGD dan
diskusi pakar.

Proses
pembuatan
suatu
program
komputer
atau
perangkat
lunak yang
berisi
prosedur
sistematis
interpetasi
EKG.

Diskusi terarah dengan
topik :
1. Pemahaman dan

kemampuan
interpretasi EKG
perawat rawat inap
menurut pandangan
perawat.

2. Harapan perawat
terhadap Aplikasi
Algoritma EKG.

3. Pendapat pakar
terkait hal-hal yang
perlu diperhatikan
pada konten pada
Aplikasi Algoritma
EKG android.

Panduan
FGD dan
diskusi
pakar.
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4.1.6 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian tahap I ini adalah:

1. Lembar evaluasi pengetahuan perawat dalam interpretasi EKG dasar

yang telah dilakukan validitas dan reabilitas.

2. Lembar interpretasi EKG.

3. Panduan FGD.

Panduan FGD ini disusun oleh peneliti dengan tujuan untuk

mengeksplorasi pendapat Koordinator pelayanan, Kepala ruangan,

Komite keperawatan, Komite Pengendalian Mutu dan Keselamatan

Pasien, dan Perwakilan Perawat Rawat Inap tentang kemampuan

interpretasi EKG dasar perawat saat ini dan harapan mereka terhadap

Aplikasi Algoritma EKG berbasis sistem android sehingga dari FGD

tersebut terdapat kesepakatan bersama tentang bentuk pengembangan

Aplikasi Algoritma EKG berbasis sistem android.

4.1.7 Analisis Data

1. Analisis data deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi

kategori masing-masing sub variabel yaitu data untuk kuesioner tentang

kemampuan dan kecepatan perawat dalam melakukan interpretasi EKG

dan kegiatan FGD. Analisa data untuk kegiatan FGD didapatkan

berdasarkan hasil rekaman audiovisual percakapan/catatan lapangan

(field notes) selama diskusi FGD berlangsung. Hasil selama diskusi akan

disalin dan dianalisis menurut tema-tema. Peneliti juga akan
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meningkatkan ketekunan pengamatan dengan mengulang rekaman

audiovisual untuk menganalisis konteks.

4.2 Penelitian Tahap 2

4.2.1 Tahapan Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian tahap II adalah true

eksperiment dengan rencana Randomized pretest – postest control group design.

Dalam penelitian ini telah ditentukan dua kelompok yaitu kelompok perlakuan

dan kelompok kontrol. Dalam pelaksanaan penelitian, kelompok perlakuan diberi

intervensi berupa :

1. Sosialisasi & pelatihan pengoperasionalan aplikasi algoritma EKG berbasis

sistem android.

2. Evaluasi kemampuan perawat dalam pengoperasionalan dan pendapat

perawat mengenai Aplikasi Algoritma EKG berbasis sistem android.

sedangkan pada kelompok kontrol diberikan perlakuan standart rumah sakit.

Tabel 4.3 Rencana penelitian Randomized pretest – postest control
group design.

Subjek Pre-test Perlakuan Post-test

KA O I OI-A
KB O - OI-B

Waktu 1 Waktu 2 Waktu 3

Keterangan:
K-A : Perawat rawat inap diberikan Aplikasi Algoritma EKG berbasis sistem

android.
K-B : Perawat rawat inap diberikan perlakuan standar RS.
O : Observasi kemampuan dan kecepatan interpretasi EKG perawat sebelum

diberikan intervensi aplikasi algoritma EKG.
I : Aplikasi algoritma EKG.
IO (A+B) : Observasi kemampuan dan kecepatan interpretasi EKG perawat

setelah Intervensi
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4.2.2 Populasi

Populasi dalam penelitian adalah subyek yang memenuhi kriteria yang telah

ditetapkan (Nursalam, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah perawat rawat

inap Rumah Sakit Universitas Airlangga sejumlah 90 orang (Desember 2017).

4.2.3 Sampel

Peneliti mentapkan kriteria sampel sebagai berikut :

1. Kriteria inklusi

a. Memiliki self phone berbasis sistem android (untuk kelompok

perlakuan).

b. Mampu mengoperasionalkan sistem android (untuk kelompok

perlakuan).

c. Pengalaman kerja > 1 tahun.

d. Belum pernah mengikuti pelatihan EKG.

e. Hadir saat sosialisasi Aplikasi Algoritma EKG berbasis sistem

android (untuk kelompok perlakuan)

f. Mampu mengoperasionalkan Aplikasi Algoritma berbasis sistem

android yang dikembangkan (untuk kelompok perlakuan).

2. Kriteria Eksklusi

a. Berhalangan hadir saat penelitian.

b. Bekerja di unit rawat inap anak.
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4.2.4 Sampling

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara simple random

sampling. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara memilih sampel

secara acak sederhana dengan menetukan ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang

ditentukan sesuai dengan kriteria inklusi maupun kriteria eksklusi (Nursalam,

2015).

4.2.5 Besar Sampel

Besar sampel dalam penelitian ini dihitung dengan menggunakan uji

hipotesis beda 2 mean dengan derajat kemaknaan 5 % sebagai berikut :

(Sujarweni, 2015)

n = 2.σ2( Z1 - α + Z1 - β)2

(μ1 – μ2)2

= 2. 1,4642 (1,65+1,65)2

(1,5376)2

= 25,04 (dibulatkan menjadi 25)

Keterangan :

n : Jumlah Sampel tiap kelompok

Z1 – α : Nilai pada distribusi normal standar yang sama dengan tingkat
kemaknaan α (untuk α = 0,05 adalah 1,65)

Z1 – β : Nilai pada distribusi normal standar yang sama dengan kuasa
(Power) sebesar yang diinginkan (untuk α = 0,05 adalah 1,65)

σ : Standar deviasi 1.464

μ1= Mean Outcome kelompok kontrol 30,65 (Atwood and Wadlund, 2015)

μ2= Mean Outcome kelompok intervensi 31,89 (Atwood and Wadlund, 2015)
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Berdasarkan hasil penghitungan, didapatkan jumlah sampel untuk

masing-masing kelompok sebanyak 25. Di mana 25 responden untuk

kelompok aplikasi algoritma EKG dan 25 responden pada kelompok kontrol.

Untuk meminimalisir adanya drop out peneliti menambahkan 10 % pada tiap

kelompok. Sehingga pada tiap kelompok mempunyai jumlah responden 28.

Maka jumlah total responden adalah 56 responden.

4.2.6 Variabel dan Definisi Operasional

1) Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau nilainya

menentukan variabel lain (Nursalam, 2015). Variabel independen

penenlitian ini yaitu Aplikasi algoritma EKG. Aplikasi algoritma EKG

yang telah dirancang dan disosialisasikan selanjutya dinilai berdasarkan

kemampuan perawat dalam mengoperasionalkan aplikasi algoritma EKG.

2) Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi nilainya atau

ditentukan oleh variabel lain (Nursalam, 2015). Variabel dependen

penelitian yaitu kemampuan dan kecepatan dalam interpretasi EKG

dasar.

Tabel 4.4 Variabel Penelitian Pengembangan Aplikasi Algoritma EKG
berbasis sistem android di Rumah Sakit Universitas Airlangga tahap 2

Variabel Keterangan Indikator
X1 Pengembangan Aplikasi

Algoritma EKG berbasis
sistem android

X1.1 = Evaluasi kemampuan perawat dalam
pengoperasionalan Aplikasi Algoritma
EKG berbasis sistem android

X1.2 = Uji cobaAplikasi Algoritma EKG berbasis
sistem android melalui FGD.

Y1 Kemampuan dalam Hasil interpretasi EKG.
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interpretasi EKG dasar.
Y2 Kecepatan dalam interpretasi

EKG dasar.
Waktu yang dibutuhkan dalam interpretasi EKG

Tabel 4.5 Definisi Operasional Penelitian Pengembangan Aplikasi
Algoritma EKG berbasis sistem android di Rumah Sakit Universitas
Airlangga tahap 2

Variabel Sub Variabel Definisi Parameter Alat Ukur Skala Skor
Pengembang
an Aplikasi
Algoritma
EKG
berbasis
sistem
android

Evaluasi
kemampuan
perawat
dalam
pengoperasio
nalan
Aplikasi
Algoritma
EKG berbasis
sistem
android

Penilaian
keberhasilan
penerapan
Aplikasi
Algoritma
EKG berbasis
sistem
android.

1. Perawat mampu
mengoperasikan
Aplikasi
Algoritma EKG
berbasis sistem
android.

Observasional O
r
d
i
n
a
l

Evaluasi
kemampuan
perawat
dalam
melakukan
interpretasi
hasil EKG
dasar.

- Penilaian
kemampuan
perawat dalam
melakukan
interpretasi
hasil EKG
dasar.

1. Interpretasi irama.
2. Interpretasi

sumber
pacemaker
jantung.

3. Interpretasi
frekuensi.

4. Interpretasi axis.
5. Interpretasi

gelombang
ekstrasistole.

6. Interpretasi
adanya blok.

7. Interpretasi
pembesaran otot
jantung.

8. Interpretasi
penyait jantung
koroner.

9. Interpretasi
keseluruhan hasil
EKG.

Lembar
evaluasi

Ratio Baik : nilai diatas
nilai rata-rata
kelompok.

Kurang : nilai
ddibawah nilai
rata-rata
kelompok

Evaluasi
kecepatan
perawat
dalam
melakukan
interpretasi
hasil EKG
dasar.

Evaluasi
kecepatan
perawat dalam
melakukan
interpretasi hasil
EKG dasar.

Waktu yang
digunakan untuk
menginterpretasikan
hasil EKG.

Stopwatch Ratio Baik : nilai diatas
nilai rata-rata
kelompok.

Kurang : nilai
ddibawah nilai
rata-rata
kelompok
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4.2.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan pada tahap 2 ini adalah :

1. Aplikasi Algoritma berbasis sistem android sistem.

2. Lembar evaluasi kemampuan dan kecepatan perawat dalam

interpretasi EKG dasar.

3. Panduan FGD

4.2.8 Analisis Data

Pengolahan data penelitian melalui proses editing (memeriksa data,

memeriksa jawaban, melakukan pengecekan terhadap data yang dikumpulkan dan

memeriksa kelengkapan serta kesalahan), coding (memberi kode jawaban

responden sesuai dengan indikator pada instrumen), transfering (memindahkan

jawaban atau kode  dalam  media  tertentu  pada  master  table), tabulating (dari

data   mentah dilakukan penyesuaian data yang merupakan pengorganisasian data

sedemikian rupa agar dengan mudah dapat di jumlah, disusun dan ditata untuk

disajikan dan dianalisis).

Analisa data univariat yang dilakukan pada tiap variabel dari hasil

penelitian.  Dalam analisa ini akan meghasilkan distribusi dan presentasi dari tiap

variabel, data akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Data yang

sudah diolah dilakukan analisis uji statistik nilai PEFR sebelum dan sesudah

diberikan  perlakuan. Uji beda 2 mean T Independen digunakan untuk mengetahui

perbedaan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, bila p value ≤ 0,05

maka H0 ditolak, artinya ada perbedaan atau hubungan antar variabel, namun jika

p value ≥ 0,05 maka H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan atau hubungan
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diantara keduanya. Pada kelompok perlakuan, untuk mengetahui perbedaan post

test antara kelompok kontrol dan kelompok perlakuan dengan menggunakan uji

Manova dengan nilai kemaknaan p<0,05 (Sujarweni, 2015).

4.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

4.4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Universitas

Airlangga Surabaya. Lokasi rawat inap yang digunakan adalah ruang rawat inap

Larasati Lantai 2, ruang Srikandi Lantai 3, ruang Sembadra Lantai 4, ruang rawat

inap Lantai 6, ruang Kunti Lantai 7 dan ruang rawat inap RSPTI Lantai 3 sesuai

dengan kompetensi interpretasi EKG dasar yang dapat diperoleh perawat.

4.4.2 Waktu Penelitian

Tabel 4.6 Jadwal Penelitian Pengembangan Aplikasi Algoritma EKG
berbasis sistem android di Rumah Sakit Universitas Airlangga

No Kegiatan Nov
17

Des
17

Jan
18

Feb
18

Mar
18

Apr
18

Mei
18

Jun
18

Jul
8

1 Penyusunan proposal
dan ujian praproposal
tesis

2 Ujian proposal tesis
3 Uji etik
4 Pelaksanaan penelitian
5 Ujian hasil dan ujian

tesis
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4.4 Kerangka Kerja Penelitian

Gambar 4.1 Kerangka Kerja Penelitian Pengembangan Aplikasi Algoritma EKG
berbasis sistem android di Rumah Sakit Universitas Airlangga

4.5 Etik Penelitian

Peneliti harus memahami prinsip-prinsip etika penelitian karena sebagian

besar subjek penelitian dalam ilmu keperawatan adalah manusia. Jika hal ini tidak

dilaksanakan, maka akan melanggar hak-hak (otonomi) manusia yang kebetulan

sebagai klien (Nursalam, 2015).

Evaluasi kemampuan dan kecepatan perawat dalam melakukan
interpretasi hasil EKG dasar.

Melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa pihak
terkait di Rumah Sakit Universitas Airlangga

terkait di Rumah Sakit Universitas Airlangga.
Diskusi Pakar

Merancang Melakukan Pengembangan Aplikasi Algoritma EKG berbasis
sistem android

Tahap 1

Tahap 2

Simple Random Sampling

Kelompok Kontrol 28 Perawat Kelompok Intervensi 28 Perawat

Perlakuan Standart RS Aplikasi Algoritma EKG

Evaluasi kemampuan dan kecepatan perawat dalam melakukan
interpretasi hasil EKG dasar.

Sosialiasi Hasil dan Rekomendasi Melalui FGD
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Penelitian ini sudah mendapatkan sertifikat laik etik dari Komite etik dan

Hukum Rumah Sakit Universitas Airlangga dengan nomor 105/KEH/2018.

4.5.1 Lembar persetujuan menjadi responden (informed consent)

Lembar persetujuan diberikan kepada responden yang akan diteliti. Peneliti

akan menjelaskan maksud dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Lembar

kesediaan menjadi responden diberikan kepada responden yang memenuhi kriteria

inklusi. Bila menolak, maka peneliti tidak memaksa dan tetap menghormati hak -

hak responden.

4.5.2 Tanpa nama (anonimity)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas, peneliti tidak akan mencantumkan

nama pada data demografi maupun kuesioner. Data tersebut hanya diberi kode

nomor tertentu.

4.5.3 Kerahasiaan

Kerahasiaan informasi resonden penelitian yang telah dikumpulkan dari

responden dijamin oleh peneliti. Hanya data-data tertentu saja yang berhubungan

dengan penelitian ini yang akan disajikan atau dilaporkan sebagai hasil penelitian.

4.5.4 Keadilan

Subjek harus diperlakukan secara adil baik sebelum, selama dan sesudah

berpartisipasi dalam penelitian tanpa adanya diskriminasi apabila ternyata mereka

tidak bersedia atau dikeluarkan dari penelitian. Untuk responden pada kelompok

kontrol mendapatkan intervensi sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang

ada di rumah sakit dan peneliti memberikan intervensi edukasi audiovisual

preoperasi kombinasi guided imagery setelah selesai penelitian. Setelah selesai

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS NISSA ARUMING SILAPENGEMBANGAN APLIKASI ALGORITMA...



67

pengambilan data perilaku pada hari ketiga post operasi, jika responden belum

melaksanakan latihan post operasi maka peneliti memberikan edukasi audiovisual

preoperasi kombinasi guided imagery.

4.5.5 Bebas dari eksploitasi

Keikutsertaan subjek dalam penelitian harus dihindarkan dari keadaan yang

tidak menguntungkan. Subjek harus diyakinkan bahwa keikutsertaannya dalam

penelitian tidak akan disalahgunakan sehingga menyebabkan kerugian bagi subjek

tersebut.
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BAB 5

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan analisis penelitian (judul).

Penelitian ini dilakukan dimulai tanggal 05 Maret – 08 Juni 2018.

Pada bagian hasil penelitian akan diuraikan mengenai data yang didapat saat

penelitian berlangsung. Hasil penelitian meliputi gambaran umum lokasi

penelitian, hasil dan analisis penelitian tahap 1, hasil dan analisis penelitian tahap

2, dan temuan penelitian.

5.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Rumah Sakit Universitas Airlangga merupakan sebuah rumah sakit

perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Airlangga dan

mendukung Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2015

Tentang Rumah Sakit Pendidikan. Didirikan di lingkungan Kampus C Universitas

Airlangga dengan bangunan 8 lantai. Rumah Sakit Universitas Airlangga

melakukan pelayanan sejak 14 Juni 2011 (Soft Opening) dengan berlandaskan

Surat Ijin Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya nomor

503.445/11587/007/REK/436.6.3/III/2011 tentang Ijin Mendirikan Rumah Sakit

Universitas Airlangga dan ijin sementara penyelenggaraan Rumah Sakit

Universitas Airlangga.

Rumah Sakit Universitas Airlangga merupakan rumah sakit tipe B

Pendidikan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/4419/2016

dan telah mendapatkan Akreditasi Paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit
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(KARS) pada tahun 2016 melalui Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor

KARS-SERT/VI/2016.

Rumah Sakit Universitas Airlangga memiliki layanan kesehatan 25

spesialistik dan 163 bed dengan berbagai layanan diantaranya : Instalasi Gawat

Darurat (IGD), Instalasi Bedah Sentral (IBS), Intensive Care Unit (ICU),

Intensive Cardiac Care Unit (ICCU), Neonatus Intensive Care Unit (NICU),

Pediatri Intensive Care Unit (PICU), Catherization Laboratory (Cathlab),

Laboratotium, Radiologi, Rehabilitasi Medik, Medical Check Up (MCU),

Farmasi, Hemodialisa, Instalasi Rawat Jalan, dan Instalasi Rawat Inap.

Rumah Sakit Universitas Airlangga Memiliki 247 Perawat dengan tingkat

pendidikan 83,8%  S1 Ners dan 16,2% D3 Keperawatan. Rumah Sakit Universitas

Airlangga memiliki program Inhouse Training dan Knowledge Management bagi

perawat yang diadakan setiap hari rabu dengan topik sama bagi seluruh staf

keperawatan. Program Inhouse Training dan Knowledge Management

berlangsung 2 jam setiap pertemuan. Materi mengenai EKG Pernah disampaikan

pada program Inhouse Training dan Knowledge Management, hanya saja

dikarenakan keterbatasan waktu dan belum adanya edukasi berkelanjutan maka

kemampuan perawat dalam menginterpretasikan EKG masih minimal.

5.2 Hasil dan Analisis Penelitian Tahap 1

5.2.1 Karakteristik Responden Evaluasi Kemampuan dan Kecepatan

perawat dalam Intepretasi EKG.

Pada bagian ini akan diuraikan karakteristik 90 responden untuk

Evaluasi Kemampuan dan Kecepatan perawat dalam Intepretasi
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EKG di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Universitas Airlangga yang

dilaksanakan pada 05 Maret 2018 – 16 Maret 2018.

Tabel 5.1 Karakteristik responden untuk evaluasi Kemampuan dan
Kecepatan perawat dalam Intepretasi EKG dasar.

No Karaterisktik Responden Parameter ∑ %

1 Usia 20-25 tahun 15 16,67

26 - 30 tahun 57 63,33

31 - 35 tahun 16 17,78

> 35 tahun 2 2,22

Total 90 100,00

2 Jenis Kelamin Laki-laki 12 13,33

Perempuan 78 86,67

Total 90 100,00

3 Masa Kerja 0 - 1 tahun 0 0,00

1 - 3 tahun 62 68,89

3 - 5 tahun 20 22,22

> 5 Tahun 8 8,89

Total 90 100,00

4 Tingkat Pendidikan D3 Keperawatan 13 14,44

S1 Keperawatan 77 85,56

Total 90 100,00

5 Status Kepegawaian Honorer Rumah Sakit 70 77,78

Honorer Universitas 5 5,56

PNS 15 16,67

Total 90 100,00

Tabel 5.1 Menginformasikan tentang karakteristik responden

perawat dari segi usia, jenis kelamin, lama bekerja di rumah sakit,

tingkat pendidikan, dan status kepegawaian. Didapatkan hasil paling

banyak responden (63,33%) berusia 25-30 tahun, sebagian besar
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responden (86,67%) berjenis kelamin perempuan, sebagian besar

responden (68,89%) memiliki masa kerja 1-3 tahun, pendidikan

terakhir responden sebagian besar (85,56%) adalah S1 Ners dan

sebagian besar (77,78%) responden memiliki status kepegawaian

honorer rumah sakit.

5.2.2 Hasil Evaluasi Pengetahuan dan Kemampuan Perawat dalam

Interpretasi EKG Dasar.

Tabel 5.2 Hasil Evaluasi Pengetahuan dan Kemampuan perawat dalam
Intepretasi EKG dasar.

No Variabel Sub Variabel Parameter ∑ %
1 Pengetahuan Baik 0 0,00

Cukup 68 75,56
Kurang 22 24,44
Total 90 100,00

2 Kemampuan Interpretasi Irama Benar 43 47,78
Salah 47 52,22
Total 90 100,00

Frekuensi Benar 10 11,11
Salah 80 88,89
Total 90 100,00

Pacemaker Benar 37 41,11
Salah 53 58,89
Total 90 100,00

Axis Benar 12 13,33
Salah 78 86,67
Total 90 100,00

Ekstrasistole Benar 3 3,33
Salah 87 96,67
Total 90 100,00

Blok Benar 8 8,89
Salah 82 91,11
Total 90 100,00

Hipertrovi Benar 3 3,33
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No Variabel Sub Variabel Parameter ∑ %
Salah 87 96,67
Total 90 100,00

PJK Benar 3 3,33
Salah 87 96,67
Total 90 100,00

Keseluruhan Benar 0 0,00
Salah 90 100,00
Total 90 100,00

Berdasarkan Tabel 5.3 diatas didapatkan data bahwa 68 perawat

(75,56%) memiliki pengetahuan yang cukup terkait EKG dan 22

perawat (24,44%) memiliki pengetahuan yang kurang terhadap

EKG. Kemampuan dalam menginterpretasikan irama secara benar

memiliki prosentase paling besar dibanding dengan aspek

interpretasi lainnya yaitu sebesar 47,78% dan kemampuan

menginterpretasikan keseluruhan gambaran EKG masih belum

dimiliki oleh perawat Rumah Sakit Universitas Airlangga.

5.2.2 Hasil Focus Group Discussion (FGD) Tahap 1.

Kegiatan FGD pada tahap 1 ini dilaksanakan dengan tujuan

untuk memvalidasi data yang diperoleh pada evaluasi pengetahuan

dan kemampuan perawat dalam interpretasi EKG dan menambah

informasi bagi peneliti kondisi kemampuan perawat dalam

melakukan interpretasi EKG di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit

Universitas Airlangga. Informasi yang didapat dari hasil FGD

nantinya digunakan sebagai dasar penyusunan Algoritma Interpretasi

EKG berbasis sistem android sesuai dengan harapan partisipan.
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Kegiatan FGD ini dilaksanakan pada 21 Maret 2018 di Ruang

Satria Airlangga Lantai 5  Rumah Sakit Universitas Airlangga

dengan 16 partisipan yaitu Kasie Pelayanan Keperawatan, Kasie

Sumber Daya Keperawatan, Kepala Ruangan Rawat Inap, Diklat

Keperawatan, Komite Keperawatan, Komite Mutu dan Keselamatan

Pasien, dan  perwakilan perawat ruang rawat inap. Karakteristik

partisipan FGD dari segi usia, jenis kelamin, lama bekerja di rumah

sakit, tingkat pendidikan, dan status kepegawaian. Didapatkan hasil

paling banyak partisipan (62,50%) berusia 31-35 tahun, sebagian

besar partisipan (62,50%) berjenis kelamin perempuan, sebagian

besar partisipan (87,50%) memiliki masa kerja > 5 tahun, pendidikan

terakhir partisipan sebagian besar (87,50%) adalah S1 Ners dan

sebagian besar (81,25%) partisipan memiliki status kepegawaian

sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Hasil dari kegiatan FGD tentang evaluasi pengetahuan dan

kemampuan perawat dalam interpretasi EKG terlihat pada tabel

dibawah ini.

Tabel 5.3 Hasil FGD tahap 1 tentang evaluasi pengetahuan dan
kemampuan perawat dalam interpretasi EKG dasar di Rumah Sakit
Universitas Airlangga.

No Isu Strategis Penyebab Hasil FGD Telaah Peneliti
1 Tidak ditemukan

perawat yang
memiliki
pengetahuan
yang baik
tentang EKG
(0%)
Mayoritas

1. Pengetahuan
mengenai EKG
diberikan di
bangku kuliah
tidak secara
spesifik namun
masuk dalam
bagian

1. Perlu
dilakukan
peningkatan
pengetahuan
perawat
dalam
interpretasi
EKG.

Membuat
metode
peningkatan
pengetahuan
EKG perawat
yang aplikatif
dan terdapat
beberapa
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No Isu Strategis Penyebab Hasil FGD Telaah Peneliti
tingkat
pengetahuan
perawat dalam
penelitian ini
adalah cukup
yaitu sebanyak
68 perawat
(75,56%), dan
kurang yaitu
sebanyak 22
perawat
(24,44%).

keperawatan
kritis.

2. Kurangnya
latihan dalam
interpretasi EKG
dikarenakan
jumlah
pemeriksaan
EKG tidak setiap
waktu.

2. Peningkatan
frekuensi
interpretasi
EKG dirasa
penting
untuk proses
peningkatan
pengetahuan.

contoh latihan
soal agar
frekuensi
terpapar EKG
semakin
sering.

2 Hasil penelitian
menunjukkan
seluruh perawat
(100%) belum
mampu
menyimpulkan
hasil
keseluruhan
EKG dengan
benar.

1. Perawat belum
mendapatkan
pelatihan EKG.

1. Perlu
sebuah
metode
yang dapat
menggantik
an proses
pelatihan
yang
membutuhk
an waktu
yang lama.

Membuat
metode
peningkatan
kemampuan
interpretasi
EKG perawat
yang relatif
tidak
membutuhkan
waktu khusus
seperti
pelatihan.

3 Seluruh perawat
(100%)
menginterpretasi
kan hasil EKG
pasien melalui
hasil yang
dihasilkan mesin
EKG.

Perawat tidak
percaya diri dalam
melakukan
interpretasi hasil
EKG secara manual.

1. Selama ini
perawat
hanya
memasang
elektroda,
melakukan
perekaman
dan
memfoto
hasil EKG
untuk
kemudian
dikirim ke
dokter.

Meningkatkan
pengetahuan
dan
kemampuan
perawat dalam
interpretasi
EKG agar
percaya diri
dan mampu
dalam
menginterpreta
sikan EKG.

4 Terdapat 1
perawat dari
total 108 (1,1%)
perawat rawat
inap yang telah
tersertifikasi
pelatihan EKG.

Belum adanya
kesempatan bagi
perawat untuk
mengikuti pelatihan
EKG tersetifikasi.

Rasio jumlah
perawat dan
pasien serta
beberapa
kendala di
Rumah Sakit
menyebabkan

Membuat
metode untuk
menggantikan
pelatihan
EKG perawat
untuk
meningkatkan
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No Isu Strategis Penyebab Hasil FGD Telaah Peneliti
pelatihan EKG
hanya
dilakukan
melalui
Inhouse
Training,
mengingat
pelatihan yang
tersertifikasi
membutuhkan
waktu yang
lama.

pengetahuan
dan
kemampuan
perawat dalam
interpretasi
EKG.

Rekomendasi dari FGD tentang peningkatan kemampuan

perawat dalam interpretasi EKG yang akan diterapkan di unit Rawat

Inap yaitu :

a. Metode peningkatan pengetahuan EKG perawat diharapkan

lebih yang aplikatif dan terdapat beberapa contoh latihan soal

untuk meningkatkan frekuensi terpapar EKG.

b. Metode peningkatan kemampuan interpretasi EKG perawat

yang relatif tidak membutuhkan waktu khusus seperti pelatihan.

c. Metode melalui Aplikasi Algoritma dirasa sesuai dalam

menjawab kebutuhan peningkatan kemampuan Interpretasi EKG

perawat.

5.2.3 Hasil Diskusi Pakar.

Diskusi pakar dilakukan untuk memperoleh masukan-masukan

dari hasil studi lapangan, FGD dan studi jurnal penelitian yang telah

dilakukan dan diimplementasikan kedalam aplikasi algoritma EKG

berbasis sistem android.
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Kegiatan diskusi pakar dihadiri oleh 5 pakar dari berbagai

bidang diantaranya dokter spesialis kardiologi, ners yang

tersertifikasi EKG dan pakar IT. Diskusi pakar dilaksanakan pada 27

April 2018 di Ruang Satria Airlangga Lantai 5  Rumah Sakit

Universitas Airlangga.

Karakteristik partisipan diskusi pakar dari segi usia, jenis

kelamin, lama bekerja di rumah sakit, tingkat pendidikan, dan status

kepegawaian, didapatkan hasil paling banyak partisipan (60%)

berusia 31-35 tahun, sebagian besar partisipan (60%) berjenis

kelamin Laki-Laki, seluruh partisipan (100%) memiliki masa kerja >

5 tahun, pendidikan terakhir partisipan sebagian besar (60%) adalah

Sarjana dan Seluruh (100%) partisipan memiliki status kepegawaian

sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Hasil kegiatan diskusi pakar sebagai berikut :

Tabel 5.4 Hasil diskusi pakar tentang Pengembangan Aplikasi
Algoritma EKG Berbasis Sistem Android dalam Meningkatkan
Kemampuan dan Kecepatan Perawat Melakukan Interpretasi EKG
Dasar.

No Instrumen Komponen Masukan
1 Modul 1. Ketentuan umum

2. Gelombang P
3. Kompleks QRS
4. Gelombang T
5. Gelombang U
6. Segmen PR
7. Segmen ST

1. Perlu ditambahkan
informasi QT
interval.

2. Perlu ditambahkan
gambaran-
gambaran dan
contoh gelombang.

3. Pada gelombang
QRS dijelaskan Q
patologis.
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No Instrumen Komponen Masukan

2 Interpretasi 1. Irama
2. Frekuensi
3. Sumber Pacemaker
4. Axis
5. Ekstrasistole
6. Blok
7. Pembesaran Otot

jantung
8. Penyakit Jantung

Koroner
9. Kesimpulan

1. Blok ditambahkan
hingga blok derajat
2.

2. Ditambahan
aritmia letal.

3 Latihan Soal latihan dibuat
perkomponen pada
menu interpretasi.

Rekomendasi dari diskusi pakar tentang pengembangan aplikasi

interpretasi EKG berbasis sistem android yaitu :

a. Aplikasi Algoritma EKG pada menu modul perlu

ditambahkan beberapa informasi dari 5 sub menu menjadi 7

sub menu.

b. Aplikasi Algoritma EKG pada menu interpretasi dilakukan

penambahan algoritma pada sub menu irama dengan

penambahan algoritma aritmia letal.

c. Aplikasi Algoritma EKG pada menu latihan menampilkan

soal latihan berdasarkan sub menu yang terdapat di menu

interpretasi.
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5.3 Hasil Sosialissi dan Pelatihan Pengoperasionalan Aplikasi Algoritma

EKG Berbasis Sistem Android

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan aplikasi dilaksanakan selama 2 hari

yaitu tanggal 3 dan 4 mei 2018, setiap sesi berlangsung 2-3 jam. Peserta pada

kegiatan ini adalah perawat ruang rawat inap yang dipilih secara random

sampling dan ditetapkan sebagai kelompok perlakuan. Materi yang

disampaikan pada sosialisasi dan pelatihan ini adalah dasar intrpretasi EKG dan

aplikasi algoritma EKG berbasis sistem andoid. Penjelasan aplikasi algoritma

EKG berbasis sistem andoid sendiri dijelaskan mengenai komponen aplikasi

dan cara penggunaannya.

Peserta antusias dengan materi yang disampaikan selama proses

sosialisasi dikarenakan pembaharuan metode interpretasi EKG menggunakan

aplikasi belum pernah diperoleh oleh peserta. Peserta sosialisasi dijelaskan

tentang menu dan sub menu pada aplikasi, cara penggunaan aplikasi, serta

diberikan latihan soal untuk lebih memudahkan peserta berlatih interpretasi

EKG.

Sosialisasi dan pelatihan ini diberikan dan dicoba berulang-ulang hingga

peserta paham dan dapat mengoperasionalkan aplikasi algoritma EKG berbasis

sistem andoid dengan benar, sehingga dapat menggunakan aplikasi tersebut

setelah sosialisasi dan pelatihan.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS NISSA ARUMING SILAPENGEMBANGAN APLIKASI ALGORITMA...



79

5.4 Gambaran Hasil dan Analisis Randomized pretest – postest control group

design Penelitian Tahap 2.

5.4.1  Karakteristik Responden

Tabel 5.5 Karakteristik data responden pada kelompok perlakuan dan
kelompok kontrol di Rumah Sakit Universitas Airlangga.

No Karakteristik
Kelompok
Perlakuan

Kelompok
Kontrol Uji

Homogenitas
∑ % ∑ %

1 Usia

0,678

20-25 tahun 6 21,43 8 28,57

26 - 30 tahun 17 60,71 15 53,57

31 - 35 tahun 5 17,86 5 17,86

> 35 tahun 0 0,00 0 0,00

Total 28 100,00 28 100,00

2 Jenis Kelamin

0,718
Laki-laki 4 14,29 5 17,86

Perempuan 24 85,71 23 82,14

Total 28 100,00 28 100,00

3 Masa Kerja

0 - 1 tahun 0 0,00 0 0,00

0,808
1 - 3 tahun 19 67,86 20 71,43

3 - 5 tahun 5 17,86 4 14,29

> 5 tahun 4 14,29 4 14,29

Total 28 100,00 28 100,00

4
Tingkat
Pendidikan

0,392D3 Keperawatan 2 7,14 4 14,29

S1 Keperawatan 26 92,86 24 85,71

Total 28 100,00 28 100,00

5
Status
Kepegawaian
Honorer Rumah
Sakit 23 82,14 23 82,14

1
Honorer
Universitas 1 3,57 1 3,57

PNS 4 14,29 4 14,29

Total 28 100,00 28 100,00
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Tabel 5.5 menunjukkan bahwa karakteristik usia responden pada

kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol mayoritas berada pada

rentang usia 26-30 tahun yaitu 17 (60,71%) pada kelompok perlakuan dan

15 (53,57%) pada kelompok kontrol. Distribusi usia pada kedua kelompok

tidak terdapat responden (0%) yang memiliki usia > 35 tahun. Karakteristik

jenis kelamin responden pada kelompok perlakuan maupun kelompok

kontrol mayoritas berjenis kelamin perempuan yaitu 24 (85,71 %) pada

kelompok perlakuan dan  23 (82,14%) pada kelompok kontrol. Masa kerja

yang dimiliki responden pada kelompok perlakuan maupun kelompok

kontrol mayoritas berada pada rentang 1-3 tahun yaitu 19 (67,86%) pada

kelompok perlakuan dan 20 (71,43%) pada kelompok kontrol. Karakteristik

tingkat pendidikan responden pada kelompok perlakuan maupun kelompok

kontrol mayoritas memiliki pendidikan sarjana keperawatan ners yaitu 26

(92,86%) pada kelompok perlakuan dan 24 (85,71%) pada kelompok

kontrol. Status kepegawaian responden pada kelompok perlakuan maupun

kelompok kontrol mayoritas sebagai pegawai honorer rumah sakit yaitu 23

(82,14%) pada kelompok perlakuan maupun pada kelompok kontrol.

Hasil uji homogenitas menggunakan Uji Lavene Test menunjukkan

pada keseluruhan karakteristik responden baik kelompok perlakuan ataupun

kelompok kontrol menunjukkan data yang homogen dengan signifikansi

>0,05.
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5.4.2 Pengaruh intervensi pada Variabel penelitian

1. Distribusi kemampuan interpretasi EKG kelompok perlakuan dan

kelompok kontrol.

Tabel 5.6 Distribusi kemampuan interpretasi EKG dasar pada kelompok
perlakuan di Rumah Sakit Universitas Airlangga.

Kemampuan Intervensi EKG Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol
Pre % Post % Pre % Post %

Diatas rata-rata (Baik) 9 32,1 10 35,7 10 35,7 11 39,3
Dibawah rata-rata (Kurang) 19 67,8 18 64,3 18 64,3 17 60,7

Total 28 100 28 100 28 100 28 100

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa pada kelompok perlakuan nilai

pre test kemampuan dalam kategori “kurang” sebanyak 19 (67,8%)

responden, hasil post test nilai kemampuaan menunjukkan bahwa

bahwa pada kelompok perlakuan dalam kategori “kurang” sebanyak

18 (64,3%) responden. Sedangkan pada kelompok kontrol nilai pre

test kemampuan dalam kategori “kurang” sebanyak 18 (64,3%)

responden, nilai post test kemampuaan menunjukkan bahwa pada

kelompok kontrol dalam kategori “kurang” sebanyak 17 (60,7%)

responden.

2. Analisi kemampuan interpretasi EKG kelompok perlakuan dan

kelompok kontrol.

Tabel 5.7 Kemampuan interpretasi EKG pada kelompok perlakuan dan
kelompok kontrol di Rumah Sakit Universitas Airlangga.

Variabel Kelompok Pre Test
(Mean±SD)

Min –
Maks

Post Test
(Mean±SD)

Min –
Maks

Delta
(∆)

P
value

Kemampuan
Intervensi
EKG

Perlakuan 1,25±1,295 1-9 4,39±1,729 1-9 3,14 0,000

Kontrol 1.29±1.301 1-9 2,54±1,427 1-9 1,25 0,000
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Tabel 5.7 menunjukkan bahwa setelah dilakukan uji analisis

data dengan menggunakan uji Paired T Test pada kelompok perlakuan

diperoleh nilai p 0,000 (p ≤ 0,05) yang berarti terdapat pengaruh

aplikasi algoritma berbasis sistem android terhadap kemampuan

perawat dalam interpretasi EKG. Pada kelompok kontrol

menunjukkan bahwa setelah dilakukan uji analisis data dengan

menggunakan uji Paired T Test diperoleh nilai p 0,000 (p ≤ 0,05) yang

berarti terdapat pengaruh perlakuan standart RS terhadap kemampuan

perawat dalam interpretasi EKG.

3. Distribusi waktu interpretasi EKG kelompok perlakuan dan kelompok

kontrol.

Tabel 5.8 Distribusi waktu interpretasi EKG dasar pada kelompok
perlakuan di Rumah Sakit Universitas Airlangga.

Waktu Intervensi EKG Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol
Pre % Post % Pre % Post %

Diatas rata-rata (Kurang) 12 42,9 13 46,4 12 42,9 12 42,9
Dibawah rata-rata (Baik) 16 57,1 15 53,6 16 57,1 16 57,1

Total 28 100 28 100 28 100 28 100

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa pada kelompok perlakuan nilai

pre test waktu dalam kategori “baik” sebanyak 16 (57,1%) responden,

sedangkan pada post test waktu menunjukkan bahwa bahwa pada

kelompok perlakuan dalam kategori “baik” sebanyak 15 (53,6%)

responden. Nilai kelompok kontrol pada pre test waktu dalam kategori

“baik” sebanyak 16 (57,1,3%) responden, sedangkan pada post test
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waktu menunjukkan bahwa bahwa pada kelompok kontrol dalam

kategori “kurang” sebanyak 16 (57,1,3%) responden.

4. Analisis waktu interpretasi EKG kelompok perlakuan dan kelompok

kontrol.

Tabel 5.9 Waktu interpretasi EKG dasar pada kelompok perlakuan dan
kelompok kontrol di Rumah Sakit Universitas Airlangga.

Variabel Kelompok Pre Test
(Mean±SD)

Min –
Maks

Post Test
(Mean±SD)

Min –
Maks

Delta
(∆)

P
value

Waktu
Intervensi
EKG

Perlakuan 9,97± 4,02 0-22 7,42 ±3,83 0-15 -2,5 0,003

Kontrol 7.22±2,8 0-15 8,11±3,96 0-15 0,89 0,330

Tabel 5.9 menunjukkan bahwa setelah dilakukan uji analisis

data dengan menggunakan uji Paired T Test pada kelompok perlakuan

diperoleh nilai p 0,003 (p ≤ 0,05) yang berarti terdapat pengaruh

aplikasi algoritma berbasis sistem android terhadap waktu dalam

interpretasi EKG, sedangkan hasil kelompok kontrol menunjukkan

bahwa setelah dilakukan uji analisis data dengan menggunakan uji

Paired T Test diperoleh nilai p 0,330 (p ≥ 0,05) yang berarti tidak ada

perbedaan waktu yang dibutuhkan perawat dalam interpretasi EKG

pada pre dan post.
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5.4.3 Uji Independen T Test

Tabel 5.10 Hasil analisis Independent T Test pada kelompok perlakuan
dan kontrol di Rumah Sakit Universitas Airlangga.

Variabel Pre Test
(Mean±SD)

Min –
Maks

Post Test
(Mean±SD)

Min –
Maks

Delta
(∆)

P
value

Kemampuan Intervensi
EKG

1,25±1,295 1-9 4,39±1,729 1-9 3,14 0,000

Waktu Interpretasi
EKG Post

9,97± 4,02 0-22 7,42 ±3,83 0-15 -2,5 0,005

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara

kemampuan interpretasi EKG dengan penggunaan aplikasi algoritma

interpretasi EKG berbasis sistem android dengan nilai signifikansi

0,000. Bersadarkan tabel 5.10 pula didapatkan hubungan yang

signifikan antara waktu interpretasi EKG dengan penggunaan aplikasi

algoritma interpretasi EKG berbasis sistem android dengan nilai

signifikansi 0,005.

5.4.4 Rekomendasi hasil pengembangan aplikasi algoritma berbasis

sistem android melalui Focus Group Discussion (FGD) tahap 2

Kegiatan FGD tahap 2 dilaksanakan dengan tujuan untuk

mengetahui saran, kritik dan hasil setelah penerapan aplikasi algoritma

berbasis sistem android untuk selanjutnya dijadikan masukan dalam

penerapan peningkatan kemampuan dan kecepatan interpretasi EKG

perawat di Rumah Sakit Universitas Airlangga.

Kegiatan FGD ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2018

dengan 13 partisipan yaitu Kasie Pelayanan Keperawatan, Kasie

Sumber Daya Keperawatan, Kepala Ruangan Rawat Inap, Diklat

Keperawatan, Komite Keperawatan, dan Komite Mutu dan

Keselamatan Pasien. Hasil dari kegiatan FGD tentang penerapan
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aplikasi algoritma EKG berbasis sistem android di Rumah Sakit

Universitas Airlangga terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.11 Hasil FGD tentang penerapan aplikasi algoritma EKG
berbasis sistem android di Rumah Sakit Universitas Airlangga.

No Isu Strategis Penyebab Hasil FGD Telaah Peneliti
1 Terdapat

peningkatan
kemampuan
perawat dalam
melakukan
interpretasi EKG
setelah
menggunakan
aplikasi
algoritma
berbasis sistem
android.

Aplikasi mudah
diakses dan
membantu
memandu
perawat dalam
langkah-langkah
interpretasi EKG.

Peningkatan
kemampuan
belum
diimbangi
dengan
peningkatan
kualitas
pelayanan,
perawat belum
mampu
menginterpret
asikan hasil
EKG secara
langsung.

Hasil post
kemampuan
perawat
didapatkan
meningkat
dibandingkan
pre, namun
nilai yang
dihasilkan
memang
belum optimal.
Peneliti
berasumsi
bahwa waktu
yang lebih
lama dapat
digunakan
perawat untuk
terus belajar
sehingga
nantinya dapat
secara mandiri
melakukan
interpretasi
EKG.

2 Terdapat
peningkatan
kecepatan waktu
perawat dalam
melakukan
interpretasi EKG
setelah
menggunakan
aplikasi
algoritma
berbasis sistem
android.

Aplikasi mudah
diakses dan
membantu
memandu
perawat dalam
langkah-
langkah
interpretasi
EKG sehingga
waktu yang
dibutuhkan
relatif lebih
sedikit jika
dibandingkan

Rekan-rekan
perawat masih
relatif lama
dalam
melakukan
interpretasi
EKG sehingga
masih
melakukan
pelaporan
pada dokter
dengan hasil
mesin karena
kebutuhan

Hasil post
waktu perawat
didapatkan
meningkat
dibandingkan
pre, namun
nilai yang
dihasilkan
masih relatif
lama. Peneliti
berasumsi
bahwa latihan
interpretasi
EKG dengan
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No Isu Strategis Penyebab Hasil FGD Telaah Peneliti
dengan
menginterpretas
ikan tanpa
panduan.

respon time
yang lebih
cepat.

frekuensi yang
lebih sering
dapat
meningkatkan
kecepatan
perawat dalam
melakukan
interpretasi
EKG.

Rekomendasi dari FGD tentang penerapan aplikasi algoritma

interpretasi EKG berbasis sistem android yaitu :

a. Aplikasi algoritma EKG dapat digunakan sebagai salah satu

metode untuk meningkatkan kemampuan dan kecepatan

interpretasi EKG sehingga harapannya seluruh perawat dapat

memiliki aplikasi tersebut dan memperoleh pelatihan.

b. Latihan dalam menginterpretasikan EKG dirasa sangat penting

dalam peningkatan kemampuan perawat dan kecepatan dalam

interpretasi EKG Dasar.
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5.5 Algoritma Interpretasi EKG

5.5.1 Tampilan Awal Aplikasi

Gambar 5.1 Tampilan Awal Aplikasi

Gambar 5.1 merupakan tampilan awal aplikasi easy cardiografi yaitu

aplikasi algoritma EKG berbasis sistem android. Pengguna aplikasi akan melihat

tampilan ini sesaat setelah melakukan menginstalal aplikasi dan membuka

aplikasi ini pertama kali.
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5.5.2 Tampilan Pendaftaran Pengguna Aplikasi

Gambar 5.2 Tampilan Pendaftaran Pengguna Aplikasi

Gambar 5.2 merupakan tampilan data-data yang harus dilakukan pengisian

oleh pengguna aplikasi agar terdaftar sebagai pengguna aplikasi tersebut.

Pengguna aplikasi tidak dapat menjalankan aplikasinya jika tidak memiliki akun.

Data yang harus diisi oleh pengguna diantaranya nama, user name, alamat email

dan password. Apabila pengguna telah memiliki akun sebelumnya dapat dipilih

menu sign in.
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5.5.3 Tampilan Log In Pengguna Aplikasi

Gambar 5.3 Tampilan Log In Pengguna Aplikasi

Gambar 5.3 merupakan tampilan untuk pengguna dapat masuk ke akun yang

dimiliki dan menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi dapat digunakan apabila

pengguna telah masuk dalam akun yang dimiliki dengan mengakses user name

dan password yang telah terdaftar sebelumnya.
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5.5.4 Tampilan Menu Utama Aplikasi

Gambar 5.4 Tampilan Menu Utama Aplikasi

Aplikasi ini memiliki 3 (tiga) menu utama yaitu modul, interpretasi dan soal

latihan. Modul berisi materi dan penjelasan singkat hal-hal penting yang perlu

diperhatikan dalam interpretasi EKG. Menu interpretasi berisi 9 (sembilan)

algoritma langkah-langkah yang harus diikuti pengguna dalam

menginterpretasikan hasil EKG dan terdapat kesimpulan akhir hasil interpretasi

EKG. Menu soal berisi berbagai gambaran EKG yang dapat digunakan untuk

berlatih dalam interpretasi.
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5.5.5 Tampilan Menu Modul pada Aplikasi

Gambar 5.5 Tampilan Sub Menu Modul pada Aplikasi

Gambar 5.5 menunjukkan tampilan pada menu modul, apabila pengguna

memilih menu modul maka akan terdapat 8 (delapan) pilihan sub menu,

diantaranya Ketentuan umum, Gelombang P, Gelombang Kompleks QRS,

Gelombang T, Gelombang U, Segmen PR, dan Segmen ST. Apabila pengguna

memilih salah satu sub menu tersebut akan ada penjelasan dan penekanan-

penekanan yang perlu diperhatikan saat melakukan interpretasi EKG.
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5.5.6 Tampilan Beberapa Sub Menu EKG pada menu Modul

Gambar 5.6 Tampilan Beberapa Sub Menu EKG pada menu Modul

Gambar 5.6 menunjukkan tiga gambar yang dapat ditemui pada sub menu

modul. Sub menu yang tersedia memaparkan penjelasan hal-hal dasar yang perlu

diperhatikan dalam menginterpretasikan EKG. Sebelum melakukan interpretasi

sebaiknya seorang pengguna aplikasi mengetahui ukuran dari kertas EKG, bentuk

gelombang baik yang fisiologis maupun yang patologis agar saat menjalankan

algoritma pada menu interpretasi pengguna tidak kebingungan dalam menjalankan

perintah yang muncul pada aplikasi.
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5.5.7 Tampilan Menu Interpretasi pada Aplikasi

Gambar 5.7 Tampilan Menu Interpretasi pada Aplikasi

Menu interpretasi berisi 8 (delapan) pilihan sub menu, diantaranya

interpretasi irama, interpretasi frekuensi, interpretasi pacemaker, interpretasi AV

Blok, interpretasi Pembesaran Otot Jantung, interpretasi Penyakit Jantung

Koroner, interpretasi RBBB/LBBB dan Kesimpulan interpretasi keseluruhan.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS NISSA ARUMING SILAPENGEMBANGAN APLIKASI ALGORITMA...



94

5.5.8 Tampilan Sub Menu Irama pada menu Interpretasi

Gambar 5.8 Tampilan Sub Menu Irama pada menu Interpretasi

Gambar 5.8 merupakan perintah yang diberikan aplikasi untuk menujukkan

langkah-langkah dalam menginterpretasikan irama, apabila pengguna mengikuti

perintah yang diberikan aplikasi dengan benar maka akan muncul hasil yang

diberikan oleh aplikasi. Saat pengguna yakin telah mengikuti langkah-langkah

dengan benar dan mendapatkan hasil yang benar maka pengguna dapat

menyimpan hasil yang dimunculkan oleh aplikasi, namun apabila pengguna masih

ragu dapat memilih pilihan ulangi dan melakukan langkah-langkah interpretasi

sejak awal.
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5.5.9 Tampilan Sub Menu Frekuensi pada menu Interpretasi

Gambar 5.9 Tampilan Sub Menu Irama pada menu Interpretasi

Perintah yang mucul pada aplikasi untuk menghitung jumlah frekuensi nadi

pada hasil EKG, apabila pengguna mengikuti perintah yang diberikan aplikasi

dengan benar maka akan muncul jumlah nadi yang dihitung oleh aplikasi. Saat

pengguna yakin telah mengikuti langkah-langkah dengan benar dan mendapatkan

hasil yang benar maka pengguna dapat menyimpan hasil yang dimunculkan oleh

aplikasi, namun apabila pengguna masih ragu dapat memilih pilihan ulangi dan

melakukan langkah-langkah interpretasi sejak awal.
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5.5.10 Tampilan Sub Menu Pacemaker pada menu Interpretasi

Gambar 5.10 Tampilan Sub Menu Pacemaker pada menu Interpretasi

Sub menu ini berisi tentang perintah berupa langkah-langkah untuk

menentukan sumber pacemaker dari gambaran. Saat pengguna yakin telah

mengikuti langkah-langkah dengan benar dan mendapatkan hasil yang benar

maka pengguna dapat menyimpan hasil yang dimunculkan oleh aplikasi, namun

apabila pengguna masih ragu dapat memilih pilihan ulangi dan melakukan

langkah-langkah interpretasi sejak awal.
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5.5.11 Tampilan Sub Menu Axis pada menu Interpretasi

Gambar 5.11 Tampilan Sub Menu Axis pada menu Interpretasi

Gambar 5.11 menunjukkan perintah yang diberikan aplikasi untuk

menujukkan langkah-langkah dalam menginterpretasikan axis. Penentuan axis

digunakan untuk mengetahui posisi jantung seseorang dan arah konduksi

kelistrikan jantung. Saat pengguna yakin telah mengikuti langkah-langkah dengan

benar dan mendapatkan hasil yang benar maka pengguna dapat menyimpan hasil

yang dimunculkan oleh aplikasi, namun apabila pengguna masih ragu dapat

memilih pilihan ulangi dan melakukan langkah-langkah interpretasi sejak awal.
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5.5.12 Tampilan Sub Menu Ekstrasistole pada menu Interpretasi

Gambar 5.12 Tampilan Sub Menu Ekstrasistole pada menu Interpretasi

Sub menu ini berfungsi mengidentifikasi gelombang patologis yang muncul

pada gambaran EKG, langkah-langkah yang diperintahkan oleh aplikasi

mengidentifikasi jenis gelombang patologis yang muncul. Apabila langkah-

langkah yang diperintahkan tidak mengarah pada gelombang patologis maka

aplikasi akan menunjukkan hasil no result. Saat pengguna yakin telah mengikuti

langkah-langkah dengan benar dan mendapatkan hasil yang benar maka pengguna

dapat menyimpan hasil yang dimunculkan oleh aplikasi, namun apabila pengguna

masih ragu dapat memilih pilihan ulangi dan melakukan langkah-langkah

interpretasi sejak awal.
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5.5.13 Tampilan Sub Menu AV Blok pada menu Interpretasi

Gambar 5.13 Tampilan Sub Menu AV Blok pada menu Interpretasi

Gambar 5.13 merupakan perintah yang diberikan aplikasi untuk menentukan

adanya gambaran blok pada hasil EKG. Langkah-langkah yang muncul pada

aplikasi dapat diikuti pengguna untuk menentukan ada tidaknya blok pada jalur

AV dan tingkat keparahan blok yang terjadi. Saat pengguna yakin telah mengikuti

langkah-langkah dengan benar dan mendapatkan hasil yang benar maka pengguna

dapat menyimpan hasil yang dimunculkan oleh aplikasi, namun apabila pengguna
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masih ragu dapat memilih pilihan ulangi dan melakukan langkah-langkah

interpretasi sejak awal.

5.5.14 Tampilan Sub Menu Pembesaran Otot Jantung pada menu

Interpretasi

Gambar 5.14 Tampilan Sub Menu Pembesaran Otot Jantung pada menu
Interpretasi

Gambar 5.14 menunjukkan tampilan perintah yang diberikan aplikasi untuk

menunjukkan langkah-langkah dalam menginterpretasikan pembesaran otot

jantung, apabila pengguna mengikuti perintah yang diberikan aplikasi dengan

benar maka akan muncul hasil yang diberikan oleh aplikasi. Saat pengguna yakin

telah mengikuti langkah-langkah dengan benar dan mendapatkan hasil yang benar

maka pengguna dapat menyimpan hasil yang dimunculkan oleh aplikasi, namun
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apabila pengguna masih ragu dapat memilih pilihan ulangi dan melakukan

langkah-langkah interpretasi sejak awal.

5.5.15 Tampilan Sub Menu Penyakit Jantug Koroner pada menu

Interpretasi

Gambar 5.15 Tampilan Sub Menu Penyakit Jantung Koroner pada menu
Interpretasi

Sub menu ini membantu pengguna mengidentifikasi adanya penyakit

jantung koroner pada hasil EKG, letak terjadinya jantung koroner juga dapat

diketahui dengan mengisi letak gelombang abnormal yang ditemukan oleh

pengguna. Sub menu ini menampilkan hasil penyakit jantung koroner beserta

lokasi terjadinya sumbatan pada pembuluh darah. Apabila pengguna yakin telah

mengikuti langkah-langkah dengan benar dan mendapatkan hasil yang benar
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maka pengguna dapat menyimpan hasil yang dimunculkan oleh aplikasi, namun

apabila pengguna masih ragu dapat memilih pilihan ulangi dan melakukan

langkah-langkah interpretasi sejak awal.

5.5.16 Tampilan Sub Menu RBBB/LBBB pada menu Interpretasi

Gambar 5.16 Tampilan Sub Menu Irama pada menu Interpretasi

Gambar 5.16 perintah yang diberikan aplikasi untuk menujukkan langkah-

langkah dalam menginterpretasikan adanya RBBB maupun LBBB, apabila

pengguna mengikuti perintah yang diberikan aplikasi dengan benar maka akan
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muncul hasil yang diberikan oleh aplikasi. Saat pengguna yakin telah mengikuti

langkah-langkah dengan benar dan mendapatkan hasil yang benar maka pengguna

dapat menyimpan hasil yang dimunculkan oleh aplikasi, namun apabila pengguna

masih ragu dapat memilih pilihan ulangi dan melakukan langkah-langkah

interpretasi sejak awal.

5.5.17 Tampilan Sub Menu kesimpulan pada menu Interpretasi

Gambar 5.17 Tampilan Sub Menu Kesimpulan pada menu Interpretasi
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Pada setiap sub menu interpretasi terdapat pilihan simpan atau ulang, sub

menu kesimpulan menampilkan seluruh hasil dari sub menu sebelumnya yang

dilakukan proses penyimpanan oleh pengguna. Apabila terdapat satu sub menu

yang tidak didapatkan dari hasil EKG maka akan muncul tanda (–) pada hasil

kesimpulan.

5.5.18 Tampilan Menu Soal

Gambar 5.18 Tampilan Menu Soal
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Menu ini menampilkan berbagai gambaran EKG yang dapat digunakan

untuk melatih kemampuan interpretasi pengguna, soal pada latihan ini dilakukan

secara bertahap mulai dari interpretasi perbagian hingga interpretasi keseluruhan.

Hasil pengisian soal latihan akan terhubung dengan master dari aplikasi, hanya

saja pengguna tidak langsung mendapat feed back apakah jawaban yang diisikan

benar, namun akan mendapatkan jawaban setelah pemegang master aplikasi

melakukan koreksi pada jawaban yang dikirimkan.
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BAB 6

PEMBAHASAN

6.1 Pengetahuan dan Kemempuan EKG Perawat

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah

seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu.

Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar

pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif

merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan

seseorang (over behavior) (Zhang and Hsu, 2013)

Mayoritas tingkat pengetahuan perawat dalam penelitian ini adalah

cukup. Pengetahuan perawat Rawat Inap Rumah Sakit Universitas

Airlangga ini dapat dikatakan cukup baik, namun ternyata masih cukup

banyak perawat yang tidak mampu untuk melakukan interpretasi EKG.

Hasil penelitian menunjukkan tidak ada satu orang perawat yang mampu

menyimpulkan hasil keseluruhan EKG dengan benar, hal ini dikarenakan

perawat hanya menguasai satu atau sebagian langkah-langkah untuk

membaca EKG sehingga pada kesimpulan akhir tidak didapatkan

interpretasi keseluruhan yang benar. Perawat relatif mengandalkan hasil

interpretasi EKG dari mesin dibandingkan membaca secara langsung hasil

gambaran EKG, beberapa penelitian sebelumnya menyatakan tingkat
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kesalahan pembacaan mesin relatif besar dikarenakan mesin tidak dapat

melakukan verifikasi terhadap kondisi fisik atau keluhan pasien.

Pengaruh pelatihan EKG terhadap pengetahuan perawat tentang

interpretasi EKG pada pelatihan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat

perbedaan rata-rata skor pengetahuan perawat sebelum dan sesudah

diberikan penyegaran pelatihan EKG (Raupach et al., 2016). Kemampuan

yang dimiliki seorang perawat dilandasi oleh pengetahuan yang dimilikinya,

namun saat seseorang memiliki pengetahuan yang baik belum tentu

diimbangi dengan ketrampilan yang baik pula. Penelitian sebelumnya

ditemukan hubungan antara tingkat pendidikan dan pengetahuan, dan

mempengaruhi keterampilan dalam EKG (Zhang and Hsu, 2013).

Fenomena kurangnya pengetahuan perawat tentunya menimbulkan

kekhawatiran tersendiri atas kemampuan perawat dalam menganalisa hasil

EKG, dimana dikhawatirkan perawat akan kurang mampu mengenali

kondisi pasien yang mengalami perubahan kondisi pada jantung. Perubahan

kondisi pada jantung ini tidak menutup kemungkinan terjadi di ruang gawat

darurat dan intensive saja, namun juga dapat terjadi di ruang rawat inap.

Pengetahuan perawat yang baik terhadap interpretasi hasil EKG akan

memudahkan pemantauan dan penatalaksanaan pasien selama di ruangan

rawat inap, sehingga perubahan kondisi EKG pada kondisi kegawatan dapat

segera mendapatkan penanganan. Tingkat pengetahuan yang masih kurang

kemungkinan besar timbul akibat dari tidak adanya kurikulum khusus

semasa pendidikan dan ketrampilan interpretasi EKG hanya dapat dipelajari

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS NISSA ARUMING SILAPENGEMBANGAN APLIKASI ALGORITMA...



108

melalui suatu pelatihan. Waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan relatif lama

yaitu 3 bulan, sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan bagi pimpinan

rumah sakit untuk memberikan kesempatan perawat mengikuti pelatihan.

Irama merupakan cara untuk mengidentifikasi kelistrikan yang

dihasilkan oleh sumber pacemaker apakah teratur ataukah ada suatu

kelainan yang membuat jarak gelombang kelistrikan jantung menjadi tidak

teratur. Kemampuan perawat sudah cukup baik mengidentifikasi irama yang

muncul pada gambaran hasil EKG, sehingga dapat memberikan

penatalaksanaan yang tepat apabila terdapat gangguan pada irama jantung.

Kecepatan jantung berdetak dalam satu menit merupakan salah satu

indikator beban kerja jantung, kemampuan menghitung frekuensi jantung

melalui EKG kurang dimiliki oleh perawat namun hal ini dapat dilakukan

dengan melakukan pemeriksaan fisik yang lebih mudah pada pasien

sehingga respone time penanganan lebih cepat. Sumber pacemaker normal

pada jantung manusia terletak di SA Node, apabila SA Node tidak lagi bisa

memunculkan dan menghasilkan impuls maka gambaran pada EKG juga

akan berubah, perubahan ini yang masih belum bisa dilihat oleh seorang

perawat sehingga tidak dapat diketahui tindakan apa yang seharusnya

dilakukan. Axis jantung merupakan gambaran posisi jantung atau jalur

kelistrikan jantung berjalan, apabila axis seorang pasien terganggu akan

terdapat kelainan gelombang pada gambaran EKG dan apabila tidak

diketahui axis seorang pasien gambaran EKG yang normal dapat saja dibaca

sebagai EKG tidak normal. Munculnya ekstrasistole pada gambaran EKG
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merupakan pertanda awal bahwa ada yang tidak sesuai dalam kelistrikan

jantung, apabila ekstrasistole ini dibiarkan dan tanpa dilakukan penanganan

dapat mengarah kepada aritmia yang mengancam jiwa.

Pengetahuan terkait blok sangat diperlukan bagi seorang perawat

untuk mengetahui adanya gangguan penghantaran impuls pada suatu jalur

konduksi. Ketika perawat memiliki kemampuan untuk mendeteksi blok

lebih cepat maka pertolongan pada pasien yang mengalami gangguan

penghantaran akan lebih optimal. Metode yang digunakan dalam

menentukan adanya pembesaran jantung memang bukan hanya EKG,

banyak pemeriksaan lain yang dapat digunakan. EKG merupakan salah satu

metode sederhana untuk melihat ada tidaknya pembesaran jantung dan dapat

dilakukan penanganan apabila beban jantung terlalu besar. Pemeriksaan

EKG digunakan sebagai deteksi awal dan evaluasi adanya serangan jantung

pada pasien. Saat gambaran EKG ditemukan adanya serangan jantung baik

iskemik maupun infark untuk dilakukan penanganan. Setelah diberikan

penanganan evaluasi hasil dari penanganan tersebut juga melalui

pemeriksaan EKG.

6.2 Penyusunan Aplikasi Algoritma EKG

Hasil FGD yang ditunjukkan oleh tabel 5.2 menunjukkan bahwa

terdapat 4 isu strategis pada evaluasi pengetahuan dan kemampuan perawat

dalam interpretasi EKG dasar yaitu tidak didapatkannya perawat yang

memiliki pengetahuan yang baik, seluruh perawat belum dapat

menginterpretasikan EKG dasar, seluruh perawat menginterpretasikan hasil

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS NISSA ARUMING SILAPENGEMBANGAN APLIKASI ALGORITMA...



110

EKG melalui hasil yang dihasilkan mesin, dan hanya 1 perawat yang telah

mengikuti pelatihan EKG.

Rekomendasi dari FGD tentang upaya peningkatan kemampuan

perawat dalam interpretasi EKG yaitu mencari sebuah metode peningkatan

pengetahuan EKG perawat yang lebih aplikatif, mencari sebuah metode

peningkatan kemampuan interpretasi EKG perawat yang relatif tidak

membutuhkan waktu khusus seperti pelatihan, dan metode melalui aplikasi

dirasa sesuai menjawab kebutuhan peningkatan kemampuan interpretasi

EKG perawat.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan

perawat dalam melakukan interpretasi EKG, hanya saja belum semua

pelayanan kesehatan menyadari pentingnya meningkatkan kemampuan

perawat untuk menurunkan angka kematian akibat penanganan yang kurang

cepat (Zhang and Hsu, 2013). Beberapa metode sudah dikembangkan dalam

mempermudah interpretasi EKG, diantaranya mesin pembaca otomatis,

EKG mobile, ataupun EKG computerized, hanya saja metode tersebut tidak

meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan metode ini menggantikan

peran petugas kesehatan dalam interpretasi EKG (Bojsen et al., 2015).

Pernyataan ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan

(Hartman, Barros and Brady (2012) ditemukan bahwa algoritma ST elevasi

yang digunakan dapat membantu maningkatkan kemampuan perawat dalam

interpretasi EKG dan memperpendek respontime. Penelitian serupa yang

dilakukan (Mirtajaddini (2017) mengemukakan bahwa algoritma aritmia
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dapat meningkatkan kualitas dan kepercayaan diri perawat dalam

melakukan interpretasi EKG.

Peneliti mengembangkan aplikasi algoritma EKG di Rumah Sakit

Universitas Airlangga berlandaskan hasil FGD, diskusi pakar, serta

berdasarkan teori yang telah ada. Instrumen yang dirancang oleh peneliti

dipaparkan dan ditawarkan kepada partisipan. Aplikasi ini merupakan

aplikasi berbasis sistem android yang dapat di instal di smartphone,

meskipun belum tersedia di play store dan penyebaran aplikasi ini masih

melalui manual share. Aplikasi ini berisi 3 (tiga) menu utama yaitu modul,

interpretasi dan latihan. Menu modul berisi tentang ringkasan materi yang

dianggap penting dalam melakukan interpretasi EKG, terdiri dari 7 (tujuh)

sub menu diantaranya ketentuan umum, bentuk gelombang P, bentuk

gelombang dan kompleks QRS, bentuk gelombang T, bentuk gelombang U,

bentuk segmen PR dan bentuk segmen ST.

Menu kedua dari aplikasi ini adalah interpretasi, berisi langkah-

langkah atau algoritma berupa perintah yang dimunculkan aplikasi untuk

menuntun pengguna mendapatkan interpretasi hasil EKG. Menu ini

memiliki 10 (sepuluh) sub menu diantaranya interpretasi irama, interpretasi

frekuensi, interpretasi pacemaker, interpretasi axis, interpretasi ekstrasistole,

interpretasi AV Blok, interpretasi Pembesaran Otot jantung, interpretasi

Penyakit Jantung Koroner, interpretasi RBBB/LBBB, dan kesimpulan

keseluruhan interpretasi. Pengguna aplikasi dapat memilih salah satu sub

menu saja apabila kebutuhan interpretasi hanya sebatas satu bagian
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interpretasi EKG, ataupun dapat dilakukan serangkaian dan memilih seluruh

sub menu hingga muncul keseluruhan interpretasi pada kesimpulan. Ketika

pengguna telah mendapatkan hasil interpretasi pada setiap sub menu

terdapat pilihan ulang dan simpan, pengguna dapat memilih “ulang” apabila

merasa langkah-langkah yang dilakukan masih belum tepat, dan pengguna

dapat memilih “simpan” apabila telah yakin memilih langkah-langkah

dengan benar dan akan disimpan sebagai kesmipulan hasil di sub menu

kesimpulan.

Menu ketiga dalam aplikasi ini adalah latihan, pada menu ini terdapat

gambaran-gambaran EKG yang dapat digunakan pengguna untuk

melakukan latihan interpretasi EKG dimanapun dan kapanpun saat

membuka aplikasi ini. Latihan soal terdiri dari pembacaan perbagian saja

ataupun pembacaan keseluruhan, latihan ini terhubung langsung dengan

peneliti untuk dilakukan koreksi dan diberikan feed back kepada pengguna.

Sesuai dengan harapan dari perawat di Rumah Sakit Universitas

Airlangga yang menginginkan sebuah metode peningkatan kemampuan

interpretasi EKG yang aplikatif dan tidak membutuhkan waktu khusus

sehingga terbentuklah aplikasi algoritma interpretasi EKG yang diharapkan

dapat meningkatkan kemampuan perawat dalam interpretasi dan dapat

meningkatkan kualitas pelayanan.
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6.3 Pelaksanaan Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi

Sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi algoritma EKG dalam

peningkatan kemampuan dan kecepatan interpretasi EKG di Rumah Sakit

Universitas Airlangga berjalan lancar pada tanggal 3 dan 4 mei 2018.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada perawat ruang rawat inap yang dipilih

secara random sampling dan ditetapkan sebagai kelompok perlakuan. Peserta

antusias dengan materi yang disampaikan selama proses sosialisasi dikarenakan

pembaharuan metode interpretasi EKG menggunakan aplikasi belum pernah

diperoleh oleh peserta. Peserta sosialisasi dijelaskan tentang menu dan sub

menu pada aplikasi, cara penggunaan aplikasi, serta diberikan latihan soal

untuk lebih memudahkan peserta berlatih interpretasi EKG.

Hasil penelitian (Nickasch et al (2016) kebingungan dan ketidakpastian

merupakan faktor penting dalam kesalahan analisis ritme dalam EKG pada

perawat bedah, perawat membutuhkan lebih sering pelatihan dan paparan

terhadap ritme EKG. Penulis menyarankan kebijakan dan prosedur tertulis

harus dikembangkan dalam menangani disritmia untuk membantu perawat

dalam menangani disritmia dengan tepat, cepat dan percaya diri sesuai

rekomendasi AHA. Penelitian lain menyebutkan salah satu kebutuhan pelatihan

perawat di rumah sakit universitas di turkey adalah pelatihan EKG, hal ini

dipergunakan untuk meningkatkan kecepatan dalam penanganan pasien dengan

kegawatan jantung (Kol, İlaslan and Turkay, 2017).

Ujicoba atau praktik langsung penggunaan aplikasi algoritma berbasis

sistem Android di Rumah Sakit Universitas Airlangga diikuti oleh

responden penelitian yaitu sejumlah 28 perawat di ruang rawat inap. Peneliti
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ikut mendampingi ujicoba atau praktik penggunaan aplikasi sebagai

pembanding akurasi penggunaan aplikasi algoritma berbasis sistem

Android. Hambatan yang dialami adalah aplikasi belum dapat di download

di play store sehingga penyebaran harus dilakukan secara manual.

6.4 Evaluasi Kemampuan dan Kecepatan Interpretasi EKG Menggunakan

Aplikasi Algoritma EKG Berbasis sistem android

6.4.1 Peningkatan Kemampuan Interpretasi Irama EKG

Penelitian ini menggunakan aplikasi algoritma berbasis

sistem Android, hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya

peningkatan nilai mean kemampuan interpretasi EKG dasar yang

diperoleh oleh kelompok perlakuan. Kemampuan interpretasi EKG

penting bagi seorang perawat untuk mengetahui adanya kelainan

kardiologi yang dialami pasien, seperti yang diketahui kelainan

kardiologi memiliki proses yang cepat menuju kondisi yang lebih

buruk. Melalui media yang menarik akan memberikan kepada

peserta didik sehingga perubahan kognitif, afektif dan psikomotor

dapat dipercepat (Adib-hajbaghery and Shari, 2017). Penggunaan

simulator pada pembelajaran EKG merupakan pengembangan

media belajar yang efisien, efektif dan menarik bagi perawat dalam

melakukan interpretasi EKG dasar (Fent et al., 2016).

Pada kelompok perlakuan terdapat peningkatan nilai rata-

rata post kemampuan. Pengukuran kemampuan ini dilakukan 30

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS NISSA ARUMING SILAPENGEMBANGAN APLIKASI ALGORITMA...



115

hari setelah dilakukan sosialisasi. Peningkatan nilai kemampuan

tersebut menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi algoritma

berbasis sistem Android dapat mempengaruhi peningkatan

kemampuan, meskipun nilai rata-rata yang dicapai baru mencapai

nilai 4,39 dari nilai maximal 9 point.

Kemajuan teknologi mempengaruhi banyak sektor

salahsatunya akses untuk mendapatkan pengajaran. Interpretasi

EKG dengan menggunakan aplikasi algoritma berbasis sistem

Android menciptakan pengalaman yang baru, menarik, efisien dan

kemudahan mengakses dapat dilakukan dimanapun.

6.4.2 Peningkatan Kecepatan Interpretasi EKG

Penelitian ini menggunakan aplikasi algoritma berbasis

sistem Android, hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya

penurunan nilai mean waktu yang dibutuhkan untuk interpretasi

EKG dasar yang diperoleh oleh kelompok perlakuan. Kecepatan

waktu dalam melakukan interpetasi EKG dasar mempengaruhi

kecepatan respone time yang diberikan oleh tenaga kesehatan pada

pasien dengan kegawatan kardiologi. Respone time yang diberikan

kepada pasien berpengaruh pula pada keberhasilan terapi. Rata-rata

waktu yang digunakan pada kelompok kontrol mengalami

penurunan.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS NISSA ARUMING SILAPENGEMBANGAN APLIKASI ALGORITMA...



116

Pembelajaran menggunakan metode praktik pada

interpretasi EKG dirasakan memperoleh hasil yang signifikan pada

kecepatan perawat dalam melakukan interpretasi EKG

dibandingkan dengan kelompok yang belajar secara pribadi

(Dechamps et al., 2016). Mahasiswa perawat dapat meningkatkan

waktu dalam melakukan interpretasi EKG setelah mendapatkan

pelatihan selama 8 minggu secara simultan (Anderson, Arnold and

Angus, 2009). Interpretasi EKG menggunakan mobile EKG dapat

mengurangi angka kematian pasien pada unit rawat darurat

dikarenakan pertolongan yang diberikan lebih tepat dan cepat

(Raeiatibanadkooki et al., 2014). Angka kematian yang didapatkan

di rumah sakit daerah mississipi menurun setelah perawat unit

gawat darurat mendapatkan pelatihan EKG yang intensive (Cairns

et al., 2016).

Lamanya waktu dalam melakukan interpretasi EKG

menimbulkan kekhawatiran tersendiri atas kemampuan perawat

dalam menganalisa hasil EKG, dimana dikhawatirkan perawat akan

kurang mampu mengenali kondisi pasien yang mengalami

kegawatdaruratan. Kegawatdaruratan ini tidak menutup

kemungkinan terjadi di ruang gawat darurat saja, namun juga dapat

terjadi di ruang rawat inap. Pengetahuan perawat yang baik

terhadap interpretasi hasil EKG akan memudahkan pemantauan

dan penatalaksanaan pasien selama di ruangan rawat inap, sehingga
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jumlah pasien yang sampai pada fase kritis dan yang harus di

tangani diruang Intensive Cardiac Care Unit (ICCU) dapat segera

di tangani.

Seiring dengan kemajuan teknologi banyak sarana dan

prasarana yang membuat proses pembelajaran EKG bagi perawat

jauh lebih muda, menyenangkan dan efektif dalam segi waktu.

Aplikasi algoritma diharapkan dapat digunakan perawat dalam

berlatih interpretasi EKG sehingga kemampuannya meningkat dan

nantiya terbiasa dalam pola berpikir algoritma dan tidak lagi

tergantung pada aplikasi dalam melakukan intepretasi EKG.

6.5 Keterbatasan penelitian

Keterbatasan penelitian ini adalah bagi perawat dengan alat

komunikasi berbasis sistem non Android belum bisa menggunakan aplikasi

algoritma interpretasi EKG. Penilaian hasil latihan di aplikasi masih belum

dapat secara otomatis masih manual melalui peneliti sehingga perawat tidak

bisa secara langsung mengetahui hasil latihan.
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BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

1. Pengetahuan perawat dalam Interpretasi EKG pada kategori cukup dan

Kemampuan perawat dalam Interpretasi EKG masih kurang baik.

2. Algoritma interpretasi EKG pada aplikasi yang berbasis sistem android

disusun berdasarkan hasil FGD dan diskusi pakar, terdiri dari menu

modul, interpretasi (irama, frekuensi, sumber pacemaker, axis,

ekstrasistole, av blok, pembesaran otot jantung dan penyakit jantung

koroner), dan latihan soal.

3. Sosialisasi dan ujicoba penggunaan aplikasi algoritma interpretasi EKG

di Rumah Sakit Universitas Airlangga berjalan dengan baik dan seluruh

peserta sosialisasi dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan baik.

4. Penerapan penggunaan aplikasi algoritma interpretasi EKG di Rumah

Sakit Universitas Airlangga menunjukkan hasil peningkatan kemampuan

dan kecepatan perawat dalam melakukan interpretasi EKG.

7.2 Saran

1. Bagi rumah sakit melalui bagian diklat untuk mengadakan sosialisasi

aplikasi algoritma interpretasi EKG kepada seluruh perawat untuk

keperluan peningkatan kemampuan perawat dalam interpretasi EKG dan

mengajukan aplikasi algoritma interpretasi EKG ke bagian manajerial
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(yanmed) rumah sakit untuk sistem pelayanan pelaporan interpretasi

EKG perawat kepada dokter.

2. Bagi Perawat untuk melakukan latihan interpretasi EKG dengan panduan

aplikasi algoritma interpretasi EKG untuk keperluan peningkatan

kemampuan dan kecepatan dalam interpretasi EKG.

3. Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan pengembangan dan

penyempurnaan aplikasi algoritma interpretasi EKG berbasis sistem

android dan dapat dilakukan pengaplikasian berdasarkan kasus perkasus.
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LAMPIRAN

Lampiran 1
SERTIFIKAT LAIK ETIK
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Lampiran 2

LEMBAR PENJELASAN PARTISIPAN KEGIATAN FGD
(FOCUS GROUP DISCUSSION) DAN DISKUSI PAKAR

Penelitian tentang pengembangan Aplikasi Algoritma EKG berbasis Sistem
android Dalam meningkatkan kemampuan dan kecepatan perawat melakukan
interpretasi hasil EKG dasar yang akan dilaksanakan di Rumah Sakit Universitas
Airlangga dengan penjelasan sebagai berikut :
Nama peneliti : Nissa Aruming Sila
Judul Penelitian : Pengembangan Aplikasi Algoritma EKG berbasis Sistem

android Dalam meningkatkan kemampuan dan kecepatan
perawat melakukan interpretasi hasil EKG Dasar.

Tujuan peneliian : Menyusun pengembangan Aplikasi Algoritma EKG
berbasis sistem android dalam meningkatkan kemampuan
dan kecepatan perawat melakukan interpretasi EKG dasar
di Rumah Sakit Universitas Airlangga

Manfaat penelitian : Mengembangkan aplikasi yang teruji validitas,
reliabilitas dan bermutu berdasarkan masukan dari
berbagai sumber sehingga aplikasi tersebut dapat
meningkatkan kemampuan perawat dalam
menginterpretasikan hasil EKG dasar.

Perlakuan yang diterapkan pada partisipan :
Bapak/Ibu/Sdr/Sdri akan diminta untuk mengikuti kegiatan diskusi dengan tujuan
untuk mengeksplorasi pendapat tentang kemampuan dan hambatan perawat saat
ini di Rumah Sakit Universitas Airlangga dalam menginterpretasikan EKG,
kebutuhan pearwat dalam menginterpretasikan EKG dan harapan terhadap
Aplikasi Algoritma EKG dasar.
Hasil dari kegiatan FGD dan diskusi pakar nanti akan diperoleh kesepakatan
bersama antara peneliti dan partisipan tentang bentuk pengembangan Aplikasi
Algoritma EKG. Kegiatan ini akan berlangsung sekitar 60 menit.
Manfaat
Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini sebagai pihak – pihak yang berperan
dalam pengambilan keputusan akan mengetahui bagaimana kemampuan perawat
dalam menginterpretasikan EKG dasar di Rumah Sakit Universitas Airlangga.
FGD dan diskusi pakar ini akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang
dijadikan bahan dalam penyusunan aplikasi yang akan dikembangkan oleh
peneliti untuk keperluan interpretasi EKG dasar oleh perawat diruangan.
Bahaya Potensial
Bapak/Ibu/Sdr/Sdri tidak diberikan intervensi apapun melainkan hanya diskusi.
Bahaya potensial minimal yang mungkin dirasakan adalah kegiatan ini akan
mengurangi waktu kerja partisipan, tetapi dengan kegiatan ini Bapak/Ibu/Sdr/Sdri
akan dapat menyampaikan dengan bebas pendapatnya tentang harapan terkait
kemampuan perawat dalam menginterpretasikan EKG dasar.
Hak untuk undur diri.
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Keikutsertaan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri dalam penelitian ini bersifat sukarela dan
partisipan berhak untuk mengundurkan diri kapan pun tanpa menimbulkan
konsekuensi yang merugikan partisipan.
Adanya insentif untuk partisipan
Partisipan FGD akan memperoleh snack dan makan siang

Saudara dapat berkomunikasi dengan peneliti jika diperlukan dengan
menghubungi
Nama : Nissa Aruming Sila
Alamat : Jl. Kalijudan 262 Surabaya
No Hp/Whatsapp : 08563085354

Keterlibatan Saudara sangat peneliti harapkan. Semua data yang diperoleh akan
dirahasiakan, tanpa nama, dokumen penelitian akan disimpan pada lokasi yang
aman. Data hanya disajikan untuk penelitian dan pengembangan ilmu
keperawatan.

Yang memberi penjelasan

Nissa Aruming Sila

Surabaya,
Yang mendapatkan penjelasan

(....................................................)

Saksi

(....................................................)
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Lampiran 3

LEMBAR KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN
(INFORMED CONSENT)

Setelah mendapat penjelasan tentang penelitian yang akan dilakukan ini, maka
saya yakin penelitian ini akan bermanfaat untuk saya dan kualitas pelayanan pada
pasien, untuk itu saya : ................................................................................
menyatakan bersedia / tidak bersedia * untuk menjadi narasumber penelitian yang
dilakukan oleh Nissa Aruming Sila yang berjudul :
PENGEMBANGAN APLIKASI ALGORITMA EKG BERBASIS SISTEM

ANDROID DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN
KECEPATAN PERAWAT MELAKUKAN INTERPRETASI EKG DASAR

DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
Persetujuan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun.
Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,
Yang Menyetujui,

(.........................................................)
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Lampiran 4
PENGUMPULAN DATA DEMOGRAFI

PENGEMBANGAN APLIKASI ALGORITMA EKG BERBASIS SISTEM
ANDROID DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN
KECEPATAN PERAWAT MELAKUKAN INTERPRETASI

EKG DASAR DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

No Responden :
Tanggal Pengisian :
Petunjuk :

1. Saudara tidak perlu menulis nama.
2. Berikan jawaban sejujurnya, karena kejujuran saudara sangat penting

dalam penelitian ini.
3. Saudara dipersilahakan memilih salah satu jawaban yang tersedia

dengan memberikan tanda (√) pada kotak jawaban yang tersedia.
4. Usahakan agar tidak ada jawaban yang terlewatkan.
5. Anda sepenuhnya bebas menentukan pilihan.
6. Setelah semua diisi mohon diserahkan kembali kepada peneliti.

DATA DEMOGRAFI
1. Umur

Kode ( Diisi Peneliti)

20 – 25 tahun

26 – 30 tahun

31 – 35 tahun

36 – 40 tahun

2. Jenis Kelamin

Laki – laki

Perempuan
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3. Lama bekerja di RS Universitas Airlangga

< 1 tahun

1 – 3 tahun

3 – 5 tahun

>5 tahun

4. Pendidikan Terakhir

D3 Keperawatan

S1 Ners

5. Status Kepegawaian

Pegawai Honorer RS

Pegawai Honorer Universitas

PNS
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Lampiran 5
LEMBAR EVALUASI PENGETAHUAN EKG DASAR

No Responden :
Frekuensi Interpretasi EKG dalam satu minggu :

Berilah jawaban apakah pernyataan dibawah ini benar atau salah, beri tanda √ jika
Benar dan berilah tanda X jika Salah :

No Pernyataan Jawaban
PENGETAHUAN UMUM

1 Lapisan dinding jantung terdiri dari 4 bagian yaitu pericardium,
epicardium, myocardium, dan endocardium.

2 Arteri koroner kanan mempunyai dua cabang utama yaitu
sircumflex dan LAD.

3 Depolarisasi adalah perubahan muatan dari negatif menjadi
positif, sedangkan repolarisasi adalah perubahan muatan dari
positif menjadi negatif.

4 1 kotak kecil pada kertas EKG setara dengan 0,05 detik
5 1 kotak besar pada kertas EKG setara dengan 0,20 detik
6 Normal tinggi dan lebar gelombang P tidak lebih dari 2,5 mm
7 PR interval memiliki nilai normal 0,20 – 0,25 detik
8 Lebar komplek QRS tidak lebih dari 0,16 detik.

IRAMA
9 Menentukan irama pada hasil EKG dapat menggunakan jarak

antara gelombang P atau jarak antara gelombang R.
10 EKG yang memiliki irama teratur mempunyai sumber pacemaker

lebih dari satu tempat sehingga menghasilkan morfologi
gelombang yang sama.

11 Menentukan irama jantung dapat dilakukan pada sadapan lead
panjang yang diambil minimal 3 detik.

FREKUENSI
12 Menghitung frekuensi pada hasil EKG yang memiliki irama teratur

dengan cara menghitung jumlah kotak kecil dari puncak
gelombang R ke gelombang R, kemudian hasilnya akan digunakan
untuk membagi 1700.
1700 : jumlah kotak kecil dantara puncak gelombang R ke R.

13 Menghitung frekuensi pada hasil EKG yang memiliki irama teratur
dengan cara menghitung jumlah kotak besar dari puncak
gelombang R ke gelombang R, kemudian hasilnya akan digunakan
untuk membagi 300.
300 : jumlah kotak besar dantara puncak gelombang R ke R.

14 Menghitung frekuensi pada hasil EKG yang memiliki irama tidak
teratur dengan cara menghitung jumlah puncak gelombang R pada
hasil rekaman lead panjang EKG selama 3 detik kemudian
dikalikan 15.
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Jumlah puncak gelombang R selama 3 detik perekaman X 15
PACEMAKER

15 Terdapat 3 sumber pacemaker pada jantung yaitu SA Node, AV
Node, dan Furkinje Sel

16 Impuls yang dihasilkan oleh SA Node sebesar 60-100x/menit.
17 Hasil EKG dengan sumber pacemaker pada SA Node selalu diawali

dengan interpretasi “SINUS”.
AXIS

18 Nilai Normal Axis jantung yaitu -30° s/d +90°.
19 Apabila nilai Axis 120° maka jantung berada pada area Left Axis

Deviation.
20 Apabila nilai Axis -60° maka jantung berada pada area Extreme Right

Axis Deviation.
EKSTRASISTOLE

21 Tanda terjadinya Ekstrasitole pada Ventrikuler adalah melebarnya
gelombang P.

22 Bentuk kuplet dari ekstrasistole ventrikuler yaitu 2 ekstrasistole yang
berurutan.

23 Apablia ekstrasistole muncul setelah 2 beat normal maka disebut
bigemini.

BLOK
24 Tanda AV blok First Degree adalah pemanjangan pada PR Interval

namun setiap gelombang P masih diikuti kompleks QRS.
25 Tanda AV blok Second Degree adalah pemanjangan pada PR Interval

secara progresif.
26 SA Blok tipe konstan memiliki gambaran sinus yang teratur namun

terdapat periode kehilangan gelombang P.
PEMBESARAN OTOT JANTUNG

27 Gelombang P Pulmonal merupakan tanda terjadinya Abnormalitas
Atrium Kanan.

28 Gelombang P Mitral merupakan tanda terjadinya Abnormalitas
Atrium Kiri.

29 Tanda terjadinya hipertropi ventrikel kanan adalah tnggi gelombang
R dibagi tinggi gelombang S pada sadapan V1 memiliki nilai > 1.

PENYAKIT JANTUNG KORONER
30 Depresi ST merupakan salah satu tanda terjadinya Iskemia.
31 Munculnya Q Patologis merupakan tanda infark yang lama.
32 Lokasi dinding jantung anterior digambarkan pada lead V1 – V6
33 Lokasi dinding jantung inferior digambarkan pada lead V1 – V3
34 Lokasi dinding jantung lateral digambarkan pada lead I dan aVL
35 Lokasi dinding jantung anteroseptal digambarkan pada lead V1 – V4
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Lampiran 6

LEMBAR EVALUASI KEMAMPUAN INTERPRETASI EKG DASAR

No Responden :
Tanggal Pengisian :
Frekuensi Interpretasi EKG dalam satu minggu :

Kode ( Diisi Peneliti)

Tidak Pernah

1-3 kali

3-5 kali

>5 Kali

No Aspek yang dinilai Benar Salah

1 Irama Jantung

2 Frekuensi / Heart Rate

3 Sumber Pacemaker

4 Axis

5 Ekstrasistole

6 Blok

7 Pembesaran Otot Jantung

8 Penyakit jantung koroner

9 Interpretasi Keseluruhan

Lama Menginterpretasikan EKG Menit
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Lampiran 7

PANDUAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) TAHAP 1
PENGEMBANGAN APLIKASI ALGORITMA EKG BERBASIS SISTEM

ANDROID DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN
KECEPATAN PERAWAT MELAKUKAN INTERPRETASI EKG DASAR

DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Hari / Tanggal : Rabu, 21 Maret 2018
Waktu : 13.00 – 15.00
Tempat : Ruang Satria Airlangga Lantai 5 RS Universitas Airlangga
Jumlah Peserta : 16
Kegiatan selama dilakukan FGD :
a. Memperkenalkan diri dan fasilitator FGD kepada partisipan
b. Menyampaikan topik penelitian :

Saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan
interpretasi EKG Dasar. Oleh karena itu saya meminta kepada Saudara untuk
menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Setelah itu saya akan
memaparkan hasil observasi saya tentang kemampuan perawat dalam
melakukan interprtasi EKG dasar di Rumah Sakit Universitas Airlangga saat
ini. Setelah saya memaparkan hasil observasi saya, mohon ijinkan saya untuk
memaparkan rencana penelitian saya tentang pengembangan Aplikasi
Algoritma EKG berbasis sistem android dalam meningkatkan kemampuan dan
kecepatan perawat melakukan interpretasi hasil EKG (elektrocardiogram)
dasar. FGD ini akan berlangsungselama 1 - 2 jam dan terdiri dari 2 sesi.

Sesi 1:
Pertanyaan tentang pendapat perawat mengenai kemampuan perawat dalam
melakukan interpretasi EKG dasar di Rumah Sakit Universitas Airlangga saat
ini
Adapun pertanyaan yang akan saya ajukan yaitu :
1) Menurut Saudara, bagaimana kemampuan perawat dalam melakukan

interpretasi EKG dasar saat ini?
2) Menurut Saudara, apakah perawat melakukan interpretasi EKG sendiri saat

melakukan pelaporan kepada dokter?
3) Menurut Saudara, apakah ada usaha untuk meningkatkan kemampuan

perawat dalam menginterpretasikan EKG dasar?
4) Apa harapan Saudara tentang kemampuan perawat dalam melakukan

interpretasi EKG dasar?
5) Apa harapan Saudara tentang Aplikasi Algoritma EKG berbasis sistem

android?

Sesi 2 :
1) Pemaparan hasil kuesioner kemampuan perawat dalam melakukan

interpretasi EKG dasar di Rumah Sakit Universitas Airlangga saat ini
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2) Pemaparan tentang rencana penelitian yaitu Pengembangan Aplikasi
Algoritma EKG berbasis sistem android dalam meningkatkan kemampuan
dan kecepatan perawat melakukan interpretasi hasil EKG
(elektrocardiogram).

3) Opini para partisipan terhadap pemaparan hasil kuesioner.
c. Persetujuan partisipan terhadap kerahasiaan jawaban dan aturan selama proses

FGD
d. Menutup FGD

Saya berharap hasil FGD ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi
penelitian saya dan peningkatan kemampuan pearwat dalam interpretasi EKG
dasar Terima kasih atas waktu yang diberikan. Atas kerja sama, saya ucapkan
terima kasih.

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS NISSA ARUMING SILAPENGEMBANGAN APLIKASI ALGORITMA...



135

Lampiran 8

PANDUAN FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) TAHAP 2
PENGEMBANGAN APLIKASI ALGORITMA EKG BERBASIS SISTEM

ANDROID DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN
KECEPATAN PERAWAT MELAKUKAN INTERPRETASI EKG DASAR

DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Juni 2018
Waktu : 13.00 – 14.00
Tempat : Ruang Satria Airlangga Lantai 5 RS Universitas Airlangga
Jumlah Peserta : 13
Kegiatan selama dilakukan FGD :
a. Memperkenalkan diri dan fasilitator FGD kepada partisipan
b. Menyampaikan tujuan FGD :

Tujuan dari kegiatan FGD ini adalah untuk memberikan rekomendasi tentang
hasil penelitian saya yang berjudul pengembangan Aplikasi Algoritma EKG
berbasis sistem android dalam meningkatkan kemampuan dan kecepatan
perawat melakukan interpretasi hasil EKG (elektrocardiogram) dasar Oleh
karena itu saya meminta kepada Saudara untuk menjawab beberapa pertanyaan
yang akan saya ajukan. Setelah itu saya akan memaparkan hasil rekomendasi
penelitian saya tentang pengembangan Aplikasi Algoritma EKG berbasis
sistem android dalam meningkatkan kemampuan dan kecepatan perawat
melakukan interpretasi hasil EKG (elektrocardiogram) dasar. FGD ini akan
berlangsung selama 1  jam.
1 Pemaparan hasil kemampuan perawat dalam melakukan interpretasi EKG

dasar setelah menggunakan aplikasi berbasis sistem android di Rumah Sakit
Universitas Airlangga.

2 Opini para partisipan tentang Aplikasi Algoritma EKG berbasis sistem
android.

3 Penyampaian rekomendasi hasil penelitian kepada partisipan
c. Persetujuan partisipan terhadap kerahasiaan jawaban dan aturan selama proses

FGD
d. Menutup FGD
Saya berharap hasil FGD ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi
penelitian saya dan peningkatan kemampuan perawat dalam melakukan
interpretasi EKG sehngga menigkatkan kualitas asuhan keperawatan Terima kasih
atas waktu yang diberikan. Atas kerja sama, saya ucapkan terima kasih.
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Lampiran 9

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENGGUNAAN APLIKASI INTERPRETASI EKG BERBASIS SISTEM

ANDROID (EASY CARDIOGRAFI)

PENGGUNAAN APLIKASI INTERPRETASI EKG BERBASIS
SISTEM ANDROID (EASY CARDIOGRAFI)

NO. DOKUMEN NO. REVISI            NO HALAMAN

STANDAR
PROSEDUR

OPERASIONAL
TANGGAL TERBIT DITETAPKAN OLEH

1. PENGERTIAN Proses membaca hasil EKG menggunakan aplikasi di handphone

/ selfphone / smartphone yang memiliki operating system Android

dengan mengikuti langkah-langkah yang berada di dalam aplikasi.

2. TUJUAN Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk melakukan

interpretasi EKG bagi perawat.

3. PROSEDUR 1. Persiapan

a. Pastikan handphone / selfphone / smartphone anda telah

memiliki aplikasi easy cardiografi.

b. Persiapkan gambaran EKG yang akan diinterpretasikan.

2. Pelaksanaan

a. Lakukan login dengan akun yang telah anda miliki.

b. Apabila anda belum memiliki akun, lakukan registrasi

dengan mengisikan nama lengkap, user name, alamat

email dan password.

c. Pilih menu modul untuk mengetahui hal-hal penting yang

perlu and ketahui dalam melakukan interpretasi EKG.

d. Baca sub menu pada menu modul dan pahami.

e. Pilih menu interpretasi dan pilih sub menu sesuai
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PENGGUNAAN APLIKASI INTERPRETASI EKG BERBASIS
SISTEM ANDROID (EASY CARDIOGRAFI)

NO. DOKUMEN NO. REVISI            NO HALAMAN

kebutuhan atau secara berurutan.

f. Lakukan interpretasi irama dengan memilih sub menu

irama dan ikuti perintah yang diberikan aplikasi, jika anda

tidak yakin melakukannya dengan benar maka pilih

“ulangi” pada hasil interpretasi yang diberikan oleh

aplikasi, namun apabila anda merasa melakukan dengan

benar seluruh perintah yang diberikan aplikasi maka pilih

“simpan” pada hasil interpretasi yang diberikan oleh

aplikasi.

g. Lakukan interpretasi frekuensi dengan memilih sub menu

frekuensi dan ikuti perintah yang diberikan aplikasi, jika

anda tidak yakin melakukannya dengan benar maka pilih

“ulangi” pada hasil interpretasi yang diberikan oleh

aplikasi, namun apabila anda merasa melakukan dengan

benar seluruh perintah yang diberikan aplikasi maka pilih

“simpan” pada hasil interpretasi yang diberikan oleh

aplikasi.

h. Lakukan interpretasi sumber pacemaker dengan memilih

sub menu pacemaker dan ikuti perintah yang diberikan

aplikasi, jika anda tidak yakin melakukannya dengan

benar maka pilih “ulangi” pada hasil interpretasi yang

diberikan oleh aplikasi, namun apabila anda merasa

melakukan dengan benar seluruh perintah yang diberikan

aplikasi maka pilih “simpan” pada hasil interpretasi yang

diberikan oleh aplikasi.

i. Lakukan interpretasi letak axis dengan memilih sub menu

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS NISSA ARUMING SILAPENGEMBANGAN APLIKASI ALGORITMA...



138

PENGGUNAAN APLIKASI INTERPRETASI EKG BERBASIS
SISTEM ANDROID (EASY CARDIOGRAFI)

NO. DOKUMEN NO. REVISI            NO HALAMAN

axis dan ikuti perintah yang diberikan aplikasi, jika anda

tidak yakin melakukannya dengan benar maka pilih

“ulangi” pada hasil interpretasi yang diberikan oleh

aplikasi, namun apabila anda merasa melakukan dengan

benar seluruh perintah yang diberikan aplikasi maka pilih

“simpan” pada hasil interpretasi yang diberikan oleh

aplikasi.

j. Lakukan interpretasi irama ekstrasistole dengan memilih

sub menu ekstrasistole dan ikuti perintah yang diberikan

aplikasi, jika anda tidak yakin melakukannya dengan

benar maka pilih “ulangi” pada hasil interpretasi yang

diberikan oleh aplikasi, namun apabila anda merasa

melakukan dengan benar seluruh perintah yang diberikan

aplikasi maka pilih “simpan” pada hasil interpretasi yang

diberikan oleh aplikasi.

k. Lakukan interpretasi AV Blok dengan memilih sub menu

AV Blok dan ikuti perintah yang diberikan aplikasi, jika

anda tidak yakin melakukannya dengan benar maka pilih

“ulangi” pada hasil interpretasi yang diberikan oleh

aplikasi, namun apabila anda merasa melakukan dengan

benar seluruh perintah yang diberikan aplikasi maka pilih

“simpan” pada hasil interpretasi yang diberikan oleh

aplikasi.

l. Lakukan interpretasi pembesaran otot jantung dengan

memilih sub menu pembesaran otot jantung dan ikuti

perintah yang diberikan aplikasi, jika anda tidak yakin
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PENGGUNAAN APLIKASI INTERPRETASI EKG BERBASIS
SISTEM ANDROID (EASY CARDIOGRAFI)

NO. DOKUMEN NO. REVISI            NO HALAMAN

melakukannya dengan benar maka pilih “ulangi” pada

hasil interpretasi yang diberikan oleh aplikasi, namun

apabila anda merasa melakukan dengan benar seluruh

perintah yang diberikan aplikasi maka pilih “simpan” pada

hasil interpretasi yang diberikan oleh aplikasi.

m. Lakukan interpretasi Penyakit Jantung Koroner dengan

memilih sub menu penyakit jantung koroner dan ikuti

perintah yang diberikan aplikasi, jika anda tidak yakin

melakukannya dengan benar maka pilih “ulangi” pada

hasil interpretasi yang diberikan oleh aplikasi, namun

apabila anda merasa melakukan dengan benar seluruh

perintah yang diberikan aplikasi maka pilih “simpan” pada

hasil interpretasi yang diberikan oleh aplikasi.

n. Lakukan interpretasi RBBB/LBBB dengan memilih sub

menu RBBB/LBBB dan ikuti perintah yang diberikan

aplikasi, jika anda tidak yakin melakukannya dengan

benar maka pilih “ulangi” pada hasil interpretasi yang

diberikan oleh aplikasi, namun apabila anda merasa

melakukan dengan benar seluruh perintah yang diberikan

aplikasi maka pilih “simpan” pada hasil interpretasi yang

diberikan oleh aplikasi.

o. Pilih sub menu kesimpuan untuk melian hasil keseluruhan

interpretasi EKG yang telah dilakukan penyimpanan pada

masing-masing sub menu.

p. Lakukan screen shoot untuk membantu mencatat atau
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PENGGUNAAN APLIKASI INTERPRETASI EKG BERBASIS
SISTEM ANDROID (EASY CARDIOGRAFI)

NO. DOKUMEN NO. REVISI            NO HALAMAN

menulis hasil interpretasi EKG.

3. UNIT TERKAIT 1. Unit Rawat Inap

2. Unit Rawat Jalan

3. Intensive Care Unit

4. Intensive Cardiac Care Unit

5. Instalasi Gawat Darurat
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Lampiran 10

HASIL ANALISA DATA UJI NORMALITAS DAN HOMOGENITAS

Descriptive Statistics

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Pre Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan

28 1,25 1,295 0 5

Post Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan

28 4,39 1,729 2 9

Pre Test Kemampuan

Interpretasi EKG Kontrol

28 1,29 1,301 0 5

POst Test Kemampuan

Interpretasi EKG kontrol

28 2,54 1,427 0 5

waktu pre perlakuan 28 7,4179 3,82726 1,57 15,22

waktu pre kontrol 28 8,1179 3,96652 1,57 19,30

waktu post perlakuan 28 9,9736 4,02170 2,21 21,17

waktu post kontrol 28 7,2250 2,83030 3,09 13,54

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Pre Test Kemampuan

Interpretasi

EKG Perlakuan

Post Test Kemampuan

Interpretasi EKG

Perlakuan

Pre Test Kemampuan

Interpretasi

EKG Kontrol

N 28 28 28

Normal Parametersa,b Mean 1,25 4,39 1,29

Std. Deviation 1,295 1,729 1,301

Most Extreme Differences

Absolute ,255 ,233 ,230

Positive ,255 ,233 ,230

Negative -,167 -,174 -,162

Kolmogorov-Smirnov Z 1,350 1,232 1,216

Asymp. Sig. (2-tailed) ,052 ,096 ,104
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

POst Test

Kemampuan

Interpretasi EKG

kontrol

waktu pre

perlakuan

waktu pre kontrol

N 28 28 28

Normal Parametersa,b Mean 2,54 7,4179 8,1179

Std. Deviation 1,427 3,82726 3,96652

Most Extreme Differences

Absolute ,146 ,098 ,173

Positive ,146 ,098 ,173

Negative -,128 -,093 -,129

Kolmogorov-Smirnov Z ,774 ,516 ,915

Asymp. Sig. (2-tailed) ,586 ,953 ,372

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

waktu post perlakuan waktu post kontrol

N 28 28

Normal Parametersa,b Mean 9,9736 7,2250

Std. Deviation 4,02170 2,83030

Most Extreme Differences

Absolute ,176 ,160

Positive ,176 ,160

Negative -,136 -,072

Kolmogorov-Smirnov Z ,931 ,844

Asymp. Sig. (2-tailed) ,352 ,474

Oneway

Descriptives

N Mean Std. Deviation Std. Error

Pre Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan

Perlakuan 28 1,25 1,295 ,245

Kontrol 28 1,29 1,301 ,246

Total 56 1,27 1,286 ,172

Post Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan

Perlakuan 28 4,39 1,729 ,327

Kontrol 28 2,54 1,427 ,270

Total 56 3,46 1,829 ,244

waktu pre perlakuan Perlakuan 28 7,4179 3,82726 ,72328
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Kontrol 28 8,1179 3,96652 ,74960

Total 56 7,7679 3,87803 ,51822

waktu post perlakuan

Perlakuan 28 9,9736 4,02170 ,76003

Kontrol 28 7,2250 2,83030 ,53488

Total 56 8,5993 3,71423 ,49633

Descriptives

95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum

Lower Bound Upper Bound

Pre Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan

Perlakuan ,75 1,75 0 5

Kontrol ,78 1,79 0 5

Total ,92 1,61 0 5

Post Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan

Perlakuan 3,72 5,06 2 9

Kontrol 1,98 3,09 0 5

Total 2,97 3,95 0 9

waktu pre perlakuan

Perlakuan 5,9338 8,9019 1,57 15,22

Kontrol 6,5798 9,6559 1,57 19,30

Total 6,7293 8,8064 1,57 19,30

waktu post perlakuan

Perlakuan 8,4141 11,5330 2,21 21,17

Kontrol 6,1275 8,3225 3,09 13,54

Total 7,6046 9,5940 2,21 21,17

Test of Homogeneity of Variances

Levene

Statistic

df1 df2 Sig.

Pre Test Kemampuan

Interpretasi EKG

Perlakuan

,017 1 54 ,897

Post Test Kemampuan

Interpretasi EKG

Perlakuan

,190 1 54 ,665

waktu pre perlakuan ,014 1 54 ,907

waktu post perlakuan 4,314 1 54 ,043

ANOVA
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Sum of

Squares

df Mean Square F

Pre Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan

Between Groups ,018 1 ,018 ,011

Within Groups 90,964 54 1,685

Total 90,982 55

Post Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan

Between Groups 48,286 1 48,286 19,223

Within Groups 135,643 54 2,512

Total 183,929 55

waktu pre perlakuan

Between Groups 6,860 1 6,860 ,452

Within Groups 820,291 54 15,191

Total 827,151 55

waktu post perlakuan

Between Groups 105,765 1 105,765 8,746

Within Groups 652,987 54 12,092

Total 758,752 55

ANOVA

Sig.

Pre Test Kemampuan Interpretasi EKG Perlakuan

Between Groups ,918

Within Groups

Total

Post Test Kemampuan Interpretasi EKG Perlakuan

Between Groups ,000

Within Groups

Total

waktu pre perlakuan

Between Groups ,504

Within Groups

Total

waktu post perlakuan

Between Groups ,005

Within Groups

Total
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Lampiran 11

HASIL UJI PAIRED T TEST

T-Test

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1

Pre Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan

1,25 28 1,295 ,245

Post Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan

4,39 28 1,729 ,327

Pair 2

Pre Test Kemampuan

Interpretasi EKG Kontrol

1,29 28 1,301 ,246

POst Test Kemampuan

Interpretasi EKG kontrol

2,54 28 1,427 ,270

Pair 3
waktu pre perlakuan 7,4179 28 3,82726 ,72328

waktu post perlakuan 9,9736 28 4,02170 ,76003

Pair 4
waktu pre kontrol 8,1179 28 3,96652 ,74960

waktu post kontrol 7,2250 28 2,83030 ,53488

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig.

Pair 1

Pre Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan

& Post Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan

28 ,501 ,007

Pair 2

Pre Test Kemampuan

Interpretasi EKG Kontrol &

POst Test Kemampuan

Interpretasi EKG kontrol

28 ,712 ,000

Pair 3
waktu pre perlakuan & waktu

post perlakuan

28 ,453 ,016

Pair 4
waktu pre kontrol & waktu

post kontrol

28 ,047 ,814
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Paired Samples Test

Paired Differences

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence

Interval of the

Difference

Lower

Pair 1

Pre Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan -

Post Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan

-3,143 1,557 ,294 -3,746

Pair 2

Pre Test Kemampuan

Interpretasi EKG Kontrol -

POst Test Kemampuan

Interpretasi EKG kontrol

-1,250 1,041 ,197 -1,654

Pair 3
waktu pre perlakuan - waktu

post perlakuan

-2,55571 4,10886 ,77650 -4,14896

Pair 4
waktu pre kontrol - waktu

post kontrol

,89286 4,76439 ,90039 -,95458

Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-tailed)

95% Confidence

Interval of the

Difference

Upper

Pair 1

Pre Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan -

Post Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan

-2,539 -10,683 27 ,000

Pair 2

Pre Test Kemampuan

Interpretasi EKG Kontrol - POst

Test Kemampuan Interpretasi

EKG kontrol

-,846 -6,355 27 ,000

Pair 3
waktu pre perlakuan - waktu

post perlakuan

-,96246 -3,291 27 ,003

Pair 4
waktu pre kontrol - waktu post

kontrol

2,74030 ,992 27 ,330
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Lampiran 12

HASIL UJI INDEPENDEN T TEST

Group Statistics

Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Pre Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan

Perlakuan 28 1,25 1,295 ,245

Kontrol 28 1,29 1,301 ,246

Post Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan

Perlakuan 28 4,39 1,729 ,327

Kontrol 28 2,54 1,427 ,270

waktu pre perlakuan
Perlakuan 28 7,4179 3,82726 ,72328

Kontrol 28 8,1179 3,96652 ,74960

waktu post perlakuan
Perlakuan 28 9,9736 4,02170 ,76003

Kontrol 28 7,2250 2,83030 ,53488

Independent Samples Test

Levene's Test for Equality of

Variances

t-test for

Equality of

Means

F Sig. t

Pre Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan

Equal variances assumed ,017 ,897 -,103

Equal variances not

assumed

-,103

Post Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan

Equal variances assumed ,190 ,665 4,384

Equal variances not

assumed

4,384

waktu pre perlakuan

Equal variances assumed ,014 ,907 -,672

Equal variances not

assumed

-,672

waktu post perlakuan

Equal variances assumed 4,314 ,043 2,957

Equal variances not

assumed

2,957
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Independent Samples Test

t-test for Equality of Means

df Sig. (2-tailed) Mean Difference

Pre Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan

Equal variances assumed 54 ,918 -,036

Equal variances not assumed 53,999 ,918 -,036

Post Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan

Equal variances assumed 54 ,000 1,857

Equal variances not assumed 52,127 ,000 1,857

waktu pre perlakuan
Equal variances assumed 54 ,504 -,70000

Equal variances not assumed 53,931 ,504 -,70000

waktu post perlakuan
Equal variances assumed 54 ,005 2,74857

Equal variances not assumed 48,477 ,005 2,74857

Independent Samples Test

t-test for Equality of Means

Std. Error

Difference

95% Confidence

Interval of the

Difference

Lower

Pre Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan

Equal variances assumed ,347 -,731

Equal variances not assumed ,347 -,731

Post Test Kemampuan

Interpretasi EKG Perlakuan

Equal variances assumed ,424 1,008

Equal variances not assumed ,424 1,007

waktu pre perlakuan
Equal variances assumed 1,04165 -2,78839

Equal variances not assumed 1,04165 -2,78845

waktu post perlakuan
Equal variances assumed ,92938 ,88528

Equal variances not assumed ,92938 ,88041
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Independent Samples Test

t-test for Equality of

Means

95% Confidence

Interval of the

Difference

Upper

Pre Test Kemampuan Interpretasi EKG

Perlakuan

Equal variances assumed ,660

Equal variances not assumed ,660

Post Test Kemampuan Interpretasi EKG

Perlakuan

Equal variances assumed 2,706

Equal variances not assumed 2,707

waktu pre perlakuan
Equal variances assumed 1,38839

Equal variances not assumed 1,38845

waktu post perlakuan
Equal variances assumed 4,61186

Equal variances not assumed 4,61673
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