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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tomografi Impedansi Elektrik  adalah alat yang digunakan untuk melihat 

penampang melintang dari tubuh (Bronzino, 2000) dengan cara memetakan 

ditribusi impedansi yang berbeda pada setiap jaringan (Vauhkonen, 2004).   

Tomografi Impedansi Elektrik memanfaatkan nilai impedansi yang 

berbeda pada setiap jaringan tubuh. Setiap jaringan tubuh tersusun dari sel-sel 

tertentu dan memiliki sifat-sifat elektrik yang berbeda dengan  sel-sel penyusun 

jaringan tubuh lainya (Bronzinoo, 2000). Perbedaan tersebut ketika dipengaruhi 

oleh listrik eksternal akan memberikan respon yang berbeda impedansi yang 

berbeda (Borcea, 2002).  

Penyakit yang menyerang tubuh akan menyebabkan anomali pada organ 

tubuh. Ketika ada jaringan yang terkena penyakit, maka akan ada perubahan 

jaringan (Bronzino, 2000). Nilai impedansi  akan berubah dengan adanya 

perubahan struktur tersebut (Bronzino, 2000). Contohnya ketika suatu organ 

terkena kanker, maka jaringan kanker memiliki sifat yang yang memiliki banyak 

perbedaan baik secara struktural maupun secara biokimia (Karp, 2003). Sel 

kanker sendiri juga memiliki jenis yang sangat besar yang memiliki banyak 

perbedaan dengan sel kanker lainya (Karp, 2003). Potongan melintang dengan 

perbedaan impedansi secara spesifik ini seharusnya bisa digunakan untuk 

menghasilkan gambar dengan kontras yang baik (Bronzino, 2000). Tujuan dari 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                     TOMOGRAFI IMPEDANSI ELEKTRIK...                 NOVI ANGGA SAKTI



2 
 

tomografi adalah menghasilkan gambar yang dapat membedakan struktur jaringan 

yang berubah (Bronzino, 2000).   

Munculnya nilai impedansi pada tubuh yang berbeda berhubungan dengan 

dua sifat listrik, yaitu konduktivitas dan permitivitas. Kedua sifat ini menentukan 

sifat jaringan ketika dipengaruhi oleh medan listrik eksternal. Pada jaringan yang 

memiliki konduktivitas yang tinggi akan memberikan nilai hambatan yang rendah 

ketika dicatu dengan listrik searah maupun arus listrik bolak balik. Sebaliknya, 

pada jaringan yang memiliki material dielektrik dengan permitivitas yang tinggi 

hanya memungkinkan lewatnya arus bolak balik (Borcea, 2002).  

Tomografi Impedansi Listrik miliki keunggulan dibandingkan dengan  

metode pencitraan tubuh lainya. Penggunaan sinar X atau radiasi lainya 

membutuhkan waktu yang lama, kadang kurang akurat dan juga berbahaya 

(Enderle, 2005). Radiasi-radisi tersebut dapat menimbulkan ionisasi pada  

molekul-molekul penyusun tubuh, termasuk  DNA. Apabila DNA mengalami 

ionisasi, DNA akan mengalami perubahan yang akhirnya menimbulkan kanker.  

Untuk menghasilkan citra, Tomografi Impedansi Elektrik tidak 

menggunakan radiasi ion sehingga aman. Tomografi Impedansi Elektrik 

menggunakan arus yang kecil yang diinjeksikan kedalam tubuh yang cukup kecil 

dan berada dibawah ambang batas sehingga tidak akan mempengaruhi stimulasi 

syaraf. Tomografi Impedansi Elektrik juga memiliki keunggulan lain 

dibandingkan dengan instrumen tomografi lainya yaitu relatif murah, mudah 

dijinjing, lebih sederhana pembuatanya, dan bisa mencitrakan dalam tubuh secara 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                     TOMOGRAFI IMPEDANSI ELEKTRIK...                 NOVI ANGGA SAKTI



3 
 

real time sehingga sangat sesuai untuk memonitor kondisi pasien dalam dunia 

medis (Noor, 2012).. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ulfa (2015), untuk 

pembangkit sinyal sinus digunakan IC XR2206 dengan tambahan rangkaian 

kapasitor dan resistor untuk menentukan frekuensnya, dan untuk menghasilkan 

sumber arus konstan, digunakan rangkaian Howland.   Hasil yang diperoleh dari 

penelitian tersebut  didapatkan sumber arus konstan yang mampu bertahan dengan 

hambatan sampai 600Ω, dengan arus 1,192mA dan dengan frekuensi 52,23kHz.  

Namun sumber arus konstan yang mampu bertahan samapai hambatan tersebut 

masih terlalu kecil untuk diinjeksikan pada tubuh sementara sumber arus konstan 

yang biasanya digunakan pada Tomografi Impedansi Elektrik mampu bertahan 

sampai 10kΩ. Selain itu, Tomografi Impedansi Elektrik yang dipergunakan untuk 

tubuh membutuhkan paling sedikit dua frekuensi yang berbeda  untuk 

mendapatkan perbedaan distribusi tegangan dari kedua frekuensi tersebut agar 

bisa direkonstruksikan menjadi citra tubuh. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan penelitian yang lebih 

lanjut untuk menghsilkan sumber arus kontan yang mampu bertahan pada 

impedansi yang lebih tinggi. Selain itu juga diperluakn pengatur frekuensi 

sehingga nilai frekuensinya dapat diubah.  

Pada penelituan ini, generator sinyal akan dibangkatkikan secara digital 

dan sumber arus konstan akan dibuat dengan sitem kontrol yang dikendalikan 

secara digital dengan menggunakan Mikrokontroler Arduino.  Dengan pengaturan 

sisterm kontrol tegangan secara digital diharapkan sumber arus konstan mampu 
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bertahan pada hambatan yang lebih tinggi dan dengan pengaturan frekuensi secara 

digital, diharapkan nilai frekuensi yang dihasilkan bisa diubah sesuai dengan 

kebutuhan. Fantom pertama dalam penelitian ini digunakan air dan wortel, dengan 

air yang mewakili organ dan wortel sebagai anomali. Pada fantom yang kedua, 

digunakan daging dan lemak dengan daging mewakili organ dan lemak yang 

digunakan untuk mewakili anomali. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana membangun sistem sumber arus konstan multifrekuensi 

pada tomografi impedansi elektrik dengan pengatur frekuensi 

menggunakan Arduino? 

2. Bagaimana kinerja sumber arus konstan multifrekuensi pada 

tomografi Impedansi Elektrik? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan maslah pada penelitian ini adalah: 

1. Pengambilan data dilakukan secara manual menggunakan osiloskop. 

2. Objek pengukuran menggunakan fantom. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Membangun sistem sumber arus konstan multifrekuensi pada 

tomografi impedansi elektrik dengan pengatur frekuensi menggunakan 

Arduino 

2. Mengetahui kinerja sumber arus konstan multifrekuensi pada 

Tomografi Impedansi Elektrik. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Menghasilkan sumber arus konstan dengan yang dapat bertahan pada 

hambatan tinggi sehingga dapat digunakan pada Tomografi Impedansi 

Elektrik.  

2. Menghasilkan tomografi impedansi elektrik yang terdigitalisasi untuk 

mendukung pengembangan  alat secara tedigitalisasi. 
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