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ANALISA RANGKAIAN PENDETEKSI SIZE SYRINGE PADA ALAT 

SRYNGE PUMP TERUMO STC-523 

 

 

 

Tuful Zuchri Siregar, BE, ST, MPH; Bambang Suryanto, S.Si, M.Si &Muhammad 

Risvan 

 

Prodi Teknologi Elektromedis STIKes Binalita Sudama Medan 

 

ABSTRAK 

 

 Kecanggihan alat-alat medik yang menunjang fasilitas kesehatan tersebut 

tentunya sebanding dengan tenaga ahli dibidangnya. Hal ini menjadi tuntutan utama 

dikarenakan alat-alat yang digunakan akan berhubungan langsung dengan manusia. Alat 

syringe pump adalah salah satu peralatan kedokteran yang berfungsi untuk memasukkan 

obat berbntuk cairan kedalam tubuh pasien yang dioperasikan secara otomatis. 

Syringe/spuild pada alat ini digunakan untuk menentukan banyaknya jumlah obat/mL 

yang kemudian akan dimasukkan kedalam syringe sesuai dengan dosisi dan dalam 

jangka waktu tertentu. Pada dasarnya syringe pump terdiri dari beberapa rangkaian salah 

satunya rangkaian detectionsizesyringe  (pendeteksi sizesyringe) dengan menggunakan 

resistor variabel dan rangkaian lainnya. Clampakan menjepit syringe lalu potensiometer 

akan membaca jarak sesuai tarikan pada saat menarik clamp dan pada saat kita 

meletakkan clamp, maka nilai tahanan akan terbaca. Magnetical elemenakan membaca 

jarak antara m1 dan magnet dan lalu resistor variabel akan mengirimkan tegangan. 

Apabila IC sudah membaca rangkaian yang didapat maka hasil tegangan akan di rubah 

ke LED driver yang akan menentukan sizesyringe yang terdapat pada syringe. 

Rangkaian ini berfungsi untuk mendeteksisizesyringe/mL dimana tegangan yang 

dihasilkan akan dirubah melalui LED driver dan menjadi LED, setelah dilakukan 

pengukuran pada TP 1, TP 2, TP 3, TP 4 dan TP 5 sebagai output darisyringe size 

detection, pada saat syringe sebesar 50 mL tegangannya berkisar 2,25V. Dengan 

tegangan rata-rata sekitar 2,31V, dan pada saat syringe 30mL dimasukkan dengan 

tegangan sekitar 2,33 dengan tegangan rata-rata 2,34 V. Artinya perubahan syringe size 

pada alat syringe pump semakin kecil size syringe makan semakin besar tegangan yang 

dihasilkan. 

Kata Kunci :Pendeteksi SyringeSize, Clamp, LED, IC 

 

PENDAHULUAN 

Di dalam dunia kesehatan, banyak 

peralatan medis yang digunakan untuk 

menunjang pelayanan kesehatan bagi 

pasien, yang bertujuan untuk 

mewujudkan derajat kesehatan yang 

optimal.Dalam rangka untuk menunjang 

pelayanan kesehatan tersebut perlu 

dilakukan peningkatan-peningkatan 

pelayanan pada masyarakat. 

Dalam hal ini perlu adanya 

dukungan dari berbagai pihak. Untuk 

meningkatkan pelayanan dibidang 

kesehatan tidak hanya dokter yang 

berperan untuk terciptanya pelayanan 

yang baik, tetapi disamping dokter perlu 

adanya tim medis yang membantu dan 

bekerja sama untuk membantu 

melakukan pelayanan kesehatan. Selain 

bekerja sama dengan tim medis, 

keberadaan alat-alat medis sangat 

mendukung kelancaran jalannya 

pelayanankesehatan.Salah satu alat yang 

digunakan adalah alat untuk membantu 



132 

 

 

pasien dalam mengembalikan posisi 

kesehatan normalnya. Diantaranya 

memberikan obat berbentuk cair kepada 

pasien sesuai dengan jumlah dosis dan 

dalam jangka waktu tertentu seperti 

halnya alat syringe pump. 

Syringe pump merupakan alat yang 

digunakan untuk memberikan obat 

berbentuk cair kepada pasien yang 

sesuai dosis/mL dalam jangka waktu 

tertentu. Sebuah syringe di pasangkan 

pada alat syringepump. Cairan yang 

berada dalam tabung syringe dialirkan 

ke tubuh pasien menggunakan suatu 

sistem mekanik motor dengan 

menggerakkan tuas penekan, sehingga 

cairan pada tabung syringe di dorong 

mengalir ke dalam tubuh pasien.  

Laju aliran cairan yang dimasukkan 

kedalam tubuh pasien harus dapat 

ditentukan secara spesifik, sehinggga 

volume cairan yang dialirkan 

tersebutdapat dikontrol dengan baik. 

Alat syringepumpterumoSTC-523 

dilengkapi dengan suatu sistem 

pendeteksi ukuran syringe 

(syringesizedetector) yang berfungsi 

untuk mengetahui ukuran syringe yang 

dipasang pada alat syringepump 

tersebut. 

Rangkaian pendeteksi ukuran 

syringe ini menggunakan prinsip hall 

efek detector. Dengan menggunakan 

rangkaian tersebut ukuran syringe yang 

dapat terdeteksi adalah syringe dengan 

ukuran 20mL, 30mL dan 50mL. 

Untuk mengetahui bagaimana 

rangkaian tersebut bekerja perlu 

dilakukan analisa yang kemudian 

dituangkan dalam bentuk penelitian 

dengan judul : 

”ANALISA RANGKAIAN 

PENDETEKSI SIZE SYRINGE 

PADA ALAT SYRINGE PUMP 

TERUMO STC 523” 

Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka dibuat suatu rumusan masalah 

yaitu : bagaimana analisa rangkaian 

pendeteksi sizesyringe pada alat 

syringepumpterumoSTC-523. 

Batasan Masalah 

Agar pembahasan terhadap anlisa 

rangkaian tidak mengalami kerancuan 

maka dalam pembahasan masalah 

dibatasi pada Analisa rangkaian 

pendeteksi sizesyringe pada alat 

syringepump terumo STC-523. 

Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari penelitian  ini 

adalah : 

1. Memahami teori maupun 

praktek dari hallelement pada 

pendeteksi sizesyringe. 

2. Memahami fungsi 

hallelementsebagai pendeteksi 

sizesyringe pada alat syringe pump. 

3. Mengetahui prinsip kerja 

rangkaian pendeteksi sizesyringe. 

 

Manfaat Penelitian  

Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi peneliti dalam 

mengaplikasikan ilmu alat medis 

menganalisa rangkaian pendeteksi  

sizesyringe pada alat Syringe Pump 

TerumoSTC 523 di Akademi Teknik 

Elektromedik Binalita Sudama Medan. 

Bagi Pendidikan 

 Dapat menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan dan sumber bacaan di 

institusi pendidikan khususnya di 

Akademi Tekhnik Elektromedik serta 

dapat digunakan sebagai acuan  

bagipeneliti lainya. 

LANDASAN TEORI 

  Syringe pumpadalah alat 

kesehatan yang digunakan untuk 

memasukkan obat berbentuk cair 

kedalam tubuh manusia dengan volume 

dan jangka waktu tertentu secara 

teratur.Biasanya alat ini banyak 

digunakan ke pasien yang 

membutuhkan terapi obat-obatan seperti 

insulin, hormon, antibiotik, obat 

kemoterapi, dan penghilang rasa sakit. 

Bagian terpenting sebuah alat syringe 
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pump ialah pengontrolan laju 

alirancairan yang akan diberikan kepada 

pasien. Pengontrolan ini dilakukan 

menggunakan setting laju aliran dalam 

satuan mili liter per jam (mL/h).Selain 

itu setting tersebut disesuaikan dengan 

ukuran syringe yang digunakan pada 

umumnya dengan ukuran 20mL, 30mL 

dan 50mL. 

  Proses pemberian cairan pada 

pasien melibatkan keamanan yang 

sangat akurat, bertujuan memberikan 

obat dalam dosis dan takaran yang 

sesuai. Motor yang terdapat pada alat 

syringepump bertujuan menggerakkan 

tuas syringe dari awal proses 

pengoperasian alat sampai akhir 

pengoperasian. 

 

2.2

 SyringePumpTerumoSTC-523 

  Syringe pump Terumo STC-523 

merupakan syringe pump yang 

menerapkan beberapa fitur diantaranya : 

a. Menggunakan sevensegment 

sebagai tampilan display 

b. Tombol pengatur flowrate 

menggunakan keypad 

c. Ukuransizesyringe 20mL, 30mL, 

50mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1SyringePump Terumo 

type STC-523 

Prinsip Kerja SyringePump 

Secara khusus alat ini 

mentitikberatkan atau memfokuskan 

pada jumlah cairan yang dimasukkan 

kedalam tubuh pasien, dengan satuan 

mililiter per jam (mL/h).Alat ini 

menggunakan motorstepper sebagai 

tenaga pendorong syringe yang berisi 

cairan obat dan nutrisi dalam bentuk 

cairan yang akan dimasukan kedalam 

tubuh pasien. Alat ini menggunakan 

sistem elektronik mikroprosesor  yang 

berfungsi dalam pengontrolan dalam 

pemberian jumlah cairan ke tubuh 

pasien, sensor dan alarm. Dalam sistem 

mekanik yaitu dengan gerakan 

motorstepper sebagai tenaga pendorong. 

Pada dasarnya syringe pump terdiri 

dari beberapa rangkaian yaitu rangkaian 

pengatur laju motor (pendeteksi rpm), 

rangkaian komparator, dan rangkaian 

sinyal referensi.Motor akan berputar 

untuk menggerakkan syringe merespon 

sinyal yang diberikan oleh rangkaian 

pengendali motor, tetapi putaran motor 

itu sendiri tidak stabil sehingga 

perubahan-perubahan itu akan dideteksi 

oleh rangkaian pendeteksi rpm(rotasi 

per menit). Sinyal yang didapat dari 

pendeteksi rpmakan dibandingkan 

dengan sinyal referensi, dimana hasil 

dari perbandingan tersebut akan 

meredakan ketidakstabilan motor. 

Motor akan mengurangi lajunya jika 

perputarannya terlalu cepat dan 

sebaliknya akan menambah kecepatan 

jika perputarannya terlalu pelan 

sehingga didapatkan putaran motor 

yang stabil. 

a. Alarm nearly empty berbunyi 

menunjukan cairan pada syringe telah 

habis. 

b. Matikan alarm dengan 

menenkan Alarm OFF 

c. Lepas syringe dari alat. 

d. Matikan alat dengan menekan 

tombol OFF pada bagian kanan bawah 

alat. 
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2.5 Bagian-Bagian Syringe 

Pump Terumo STC-523 

Syringepump terumo STC 523 

memiliki panel kerja seperti pada 

gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2Panel Oprasional 

Syringe pump Terumo STC-523 

Fungsi tiap-tiap panel pada syringe 

pump adalah : 

1. Indikator line, battery, 

charging, dan indicatorsize syringe 

2. Indikator flowrate dan 

setting flowrate 

3. Seven segment sebagai 

indikator 

4. Push button sebagai tombol 

setting untuk mengatur jumlah flowrate 

5. Indikator alaram low battery 

6. Indikator alaram nearly 

empty 

7. Indikator alaram occlusion 

8. Push button untuk 

mematikan suara alaram 

9. Purge untuk menambah 

kecepatan motor secara manual 

biasanya digunakan ketika ada udara di 

selang syringe 

10. Tombol start untuk 

memulai atau menjalankan syringe 

pump 

11. Tombol Stop untuk 

menghentikan atau mematikan motor 

12. Plunger sebagai pendorong 

syringe 

13. Penjepit syringe terdapat 

detektor untuk size syringe yang 

digunakan 

 

Cara Kerja Blok Diagram 

  Cara kerja blok diagram  pada 

gambar 2.3 dapat diuraikan sebagai 

berikut.  Saat tegangan AC 220Volt 

masuk, maka secara otomatis tegangan 

akan dirubah melalui power circuit / 

power supply yang kemudian akan di 

berikan ke seluruh komponen 

pendukung alat syringe pump. CPU 

berfungsi sebagai pengontrol utama dari 

seluruh kerja rangkaian. Pendeteksi 

syringedikontrol melalui perintah 

CPUakan mendeteksi ukuran syringe 

yang digunakan. 

  Ukuran syringe yang terpasang 

diindikasikan oleh indikator LED untuk 

ukuran syringe masing-masing 20mL, 

30mL dan 50mL  menggunakanLED 

driver circuit. LEDakan menyala sesuai 

dengan ukuran syringe yang terpasang. 

Panel keyboardberfungsi sebagai 

inputsetting terhadap kondisi kerja 

syringepump yang di inginkan, yaitu 

berupa laju aliran infus dalam satuan 

mL/h. 

  Nilai setting yang diinput 

disimpan pada memori yang terdapat 

pada CPU.Overload residu merupakan 

salah satu keadaan dimana terjadi 

masalah pada saat pemberian obat yang 

akan tampak pada oscillationyang 

kemudian diinformasikan melalui LED 

dan buzzer. 

Komponen Rangkaian Pendeteksi 

SizeSyringe  

Resistor 
 Resistor adalah komponen 

elektronika yang berfungsi untuk 

menghambat atau membatasi aliran 

listrik yang mengalir dalam suatu 

rangkain elektronika.Sebagaimana 

fungsi resistor yang sesuai namanya 

bersifat resistif dan termasuk salah satu 

komponen elektronika dalam kategori 

komponen pasif. 
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(a) 

 
(b) 

Gambar 2.4. (a) Komponen 

Resistor (b) Simbol Resistor 

Satuan atau nilai resistansi suatu 

resistor disebut ohm dan dilambangkan 

dengan simbol omega (Ω).Sesuai 

hukum ohm bahwa resistansi 

berbanding terbalik dengan jumlah arus 

yang mengalir melaluinya. Selain nilai 

resistansinya (Ohm) resistor juga 

memiliki nilai yang lain seperti nilai 

toleransi dan kapasitas daya yang 

mampu dilewatkannya. 

Semua nilai yang berkaitan dengan 

resistor tersebut penting untuk diketahui 

dalam perancangan suatu rangkaian 

elektronika oleh karena itu pabrikan 

resistorselalu mencantumkan dalam 

kemasan resistor tersebut. 

Resistor dalam suatu teori dan 

penelitian  formula yang berhubungan 

dengan resistor disimbolkan dengan 

huruf “R”. Toleransi resistor merupakan 

perubahan nilai resistansi dari nilai yang 

tercantum pada badan resistor yang 

masih diperbolehkan dan dinyatakan 

resistor dalam kondisi baik.Toleransi 

resistor merupakan salah satu perubahan 

karakteristik resistor yang terjadi akibat 

operasional resistor tersebut. Nilai 

toleransi resistor ini ada beberapa 

macam yaitu resistor dengan toleransi 

kesalahan 1% (resistor1%), resistor 

dengan toleransi kesalahan 2% 

(resistor2%), resistor dengan toleransi 

kesalahan 5% (resistor 5%) dan resistor 

dengan toleransi 10% (resistor 10%). 

Resistor arang atau resistor karbon 

merupakan resistor yang dibuat dengan 

bahan utama batang arang atau 

karbon.Resistor karbon ini merupakan 

resistor yang banyak digunakan dan 

banyak diperjual belikan. Dipasaran 

resistor jenis ini dapat kita jumpai 

dengan kapasitas daya 1/16 Watt, 1/8 

Watt, 1/4 Watt, 1/2 Watt, 1 Watt, 2 Watt 

dan 3 Watt. 

Variabelresistor adalah jenis 

resistor yang nilai resistansinya dapat 

berubah dan diatur sesuai dengan 

keinginan. 

Pada umumnya variable resistor 

terbagi menjadi potensiometer, rheostat 

dan trimpot.Trimpot (trimmer 

potensiometer) adalah jenis resistor 

yang berfungsi seperti potensiometer 

tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil 

dan tidak memiliki Tuas. Untuk 

mengatur nilai resistansinya, dibutuhkan 

alat bantu seperti obeng kecil untuk 

dapat memutar porosnya. 

Sensor HallElement adalah 

tranduser yang bervariasi tegangan 

output sebagai respon terhadap medan 

magnet. Sensor elementhall digunakan 

untuk beralih kedekatan, posisi, 

kecepatan, deteksi dan aplikasi 

penginderaan.Perangkat konversi 

magneto-electric yang menerapkan 

prinsip efek hall. 

 Metode yang paling 

umum digunakan secara luas untuk 

mendeteksi medan magnet adalah 

metode Hall-effectdiantara berbagai 

teknologi pengindraan. Berdasarkan 

efek hallada banyak sensor hall efek 

atau tranduser yang ditemukan berbagai 

aplikasi yang paling umum digunakan 

untuk merasakan kecepatan, arus dan 

posisi. 

 Karena keunggulannya 

yang kecil, kemudahan penggunaan dan 

sesnsor hall-effect terintegrasi biayanya 

lebih disukai untuk banyak aplikasi 

pengukuran magnetik. 

 Beberapa area aplikasi 

tempat tranduser hall-effect ini 

digunakan sebagai berikut : dalam 

kontrol industri sebagai encoders, 

sensor kecepatan dan sensor indeks 

drive disk. 
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 Efek hall adalah 

pembangkitan tegangan melintasi sisi 

berlawanan dari konduktor pembawa 

arus yang ditempatkan di medan 

magnet. 

 Ketika medan magnet 

diterapkan pada pelat sedemikian rupa 

sehingga sudutnya tepat untuk aliran 

arus, maka tegangan kecil muncul untuk 

distribusi arus dalam konduktor. Gaya 

ini bekerja pada arus dan memadatkan 

arus ke satu sisi kawat atau konduktor 

yang menghasilkan perbedaan potensial 

di seluruh konduktor.Jika polaritas 

medan magnet dibalik, maka tegangan 

yang diinduksi juga terbalik melintasi 

pelat. 

Efek hall didasarkan pada interaksi 

antara medan magnet eksternal dan 

pembawa muatan bergerak. Gaya 

samping yang bekerja pada elektron 

yang bergerak meskipun medan magnet 

ditentukan sebagai : 

F = qvB 

 Dimana B adalah kerapatan 

fluks magnet, v adalah kecepatan 

elektron dan q adalah muatan elektron. 

Pada gambar 2.6 terlihat bahwa medan 

magnet membelokkan pergerakan 

muatan. Strip kondupenelitian f datar 

ditempatkan dimedan magnet 

membelokkan pergerakan muatan. 

Terminal bawah dan atas strip 

terhubung ke sumber pasokan listrik. 

Karena adanya fluks magnet, elektron 

yang bergerak digeser ke arah sisi kanan 

strip oleh gaya membelokkan. Ini 

menghasilkan lebih banyak negatif 

disisi kanan daripada kiri dan karenanya 

ada perbedaan potensial. 

Tegangan ini disebut sebagai 

tegngan hall yang besarnya dan arahnya 

tergantung pada besarnya dan arah arus 

listrik dan medan magent. 

Sebagian besar sensor 

menggunakan efek hall untuk 

merasakan keberadaan medan magnet, 

sensor tersebut disebut sebagai sensor 

efek hall. Elemen dasar dari sensor 

magnetik adalah elemen hall.Sensor-

sensor ini biasanya dikemas dalam 

rumah empat terminal dimana dua 

terminal adalah terminal kontrol dan 

dua lainya adalah terminal keluaran 

diferensial. 

Arus kontrol diterapkan pada 

terminal kontrol sedangkan output 

difrensial. Sensor hall effect  dasar 

mengubah medan magnet menjadi 

sinyal listrik. 

Sistem magnetik mengubah jumlah 

fisik seperti posisi, kecepatan, arus, 

suhu, dan lain-lain menjadi medan 

magnet yang pada gilirannya dapat 

dirasakan oleh sensor hall efek. 

Teknologi terintegrasi 

dikombinasikan dengan prinsip efek 

hall untuk menghasilkan switch IC efek 

hall. Dibandingkan dengan sensor 

optoelektronik atau indupenelitian f, 

halleffect IC lebih efepenelitian f, 

murah dan efesien. 

Op-Amp umumnya dikemas dalam 

bentuk IC, sebuah ICOp-Amp dapat 

terdiri dari hanya 1 (satu) rangkaian Op-

Amp atau bisa juga terdiri dari beberapa 

rangkaian Op-Amp.Jumlah rangkaian 

Op-Amp dalam satu kemasan IC dapat 

dibedakan menjadi SingleOp-Amp, dual 

Op-Amp dan QuadOp-Amp.Ada juga IC 

yang didalamnya terdapat rangkaian 

Op-Amp disamping rangkaian utama 

lainnya. 

Karakteristik faktor penguat atau 

gain pada Op-Amp pada umumnya 

ditentukan oleh resistoreksternal yang 

terhubung diantara output dan input 

pembalik (InvertingInput).Konfigurasi 

dengan umpan balik negatif (Negative 

Feedback) ini biasanya disebut 

denganClosed-Loop configurationatau 

konfigurasi lingkar tertutup. Umpan 

balik negatif ini akan menyebabkan 

penguatan atau gain menjadi berkurang 

dan menghasilkan penguatan yang dapat 

diukur serta dapat dikendalikan. 

Tujuan pengurangan gain dari Op-

Amp ini adalah untuk menghindari 
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terjadinya noise yang berlebihan dan 

juga untuk menghindari respon yang 

tidak diinginkan. Sedangkan pada 

konfigurasi lingkar terbuka atau Open-

Loop Configuration, besar 

penguatannya adalah tak terhingga (∞) 

sehingga besarnya tegangan output 

hampir atau mendekati tegangan 

Vcc.untuk menurunkan tingkat 

inventori, sementara pada saat yang 

sama mengurangi penundaan waktu dan 

resiko kode. Mikrokontroler ini 

dirancang untuk menjadi pengontrol 

yang efesien serta prosesor aritmatika. 

Mereka mempunyai kemampuan 

penanganan bit yang luas serta fasilitas 

untuk aritmatika biner dan BCD. 

 Port I/O dari server 8243 

sebagai perpanjangan langsung dari 

faslitas I/O dari mikrokomputer MSC-

48 dan diakses oleh instruksi MOV, 

ANL dan ORL mereka sendiri. Perlu 

kita ketahui terdapan beberapa kaki pin 

mengenain IC PD 82C43 I/O pada 

gambar 2.16. Untuk lebih jelasnya mari 

kita saksikan pada tabel 2.2 berikut. 

Semua komunikasi antara 8048 dan 

8243 terjadi pada port (P20-P23) 

dengan pengaturan waktu yang 

disediakan oleh pulsa output pada pin 

PROG prosesor. Setiap transfer terdiri 

dari dua nibble 4-bit : 

Yang pertama berisi kode “opcode” 

dan alamat port dan yang kedua berisi 4 

bit data aktual.Transisi tinggi ke rendah 

dari garis PROG menunjukkan bahwa 

alamat hadir sementara transisi rendah 

ke tinggi menunjukkan keberadaan data. 

IC 8243 tambahan dapat ditambahkan 

ke bus dan chip 4 bit dipilih 

menggunakan jalur output tambahan 

dari Intel 8048/8746/8035. 

Dari keadaan tersebut kita dapat 

mendefinisikan "Cut-OffRegion" atau 

"mode saklar OFF" ketika 

menggunakan sebuah transistor bipolar 

sebagai saklar, antara kedua hubungan ( 

junction ) direverse bias, Vb < 0,7V dan 

Ic = 0. Untuk transistor PNP, potensial 

emitor harus negatif terhadap basis. 

Kalau arus basis yang cukup telah 

diberikan, maka arus kolektor akan 

mengalir ke kaki emitor transistor. 

Bagaimana bila arus basis terus 

diberikan dengan lebih besar?Inilah 

yang disebut dengan kondisi saturasi. 

Jika arus pada basis transistor diberikan 

lebih besar dari yang diperlukan oleh 

transistor untuk mencapai saturasi, 

maka transistor berada dalam keadaan 

over saturation, tegangan kolektor- 

emitor kecil (sekitar 0,2 - 0,3 Volt 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian dan pembuatan 

PENELITIAN  ini, peneliti terlebih 

dahulu melakukan persiapan untuk 

kelancaran proses pembuatan 

PENELITIAN . Kegiatan yang 

dilakukan meliputi : 

1. Mempelajari prinsip kerja alat. 

2. Mempelajari teori-teori yang 

berhubungan dengan permasalahan 

yang dibahas. 

3. Studi lapangan yaitu melakukan 

penelitian ke laboraturium Teknik 

Elektromedik Yayasan  Binalita 

Sudama Medan. 

4. Melakukan pengambilan data 

pengukuran pada alat yang akan 

dianalisa. 

5. Membuat jadwal kegiatan untuk 

mengatur waktu pengerjaan penelitian. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian rangkain 

pendeteksi sizesyringe bekerja karena 

adanya magnet dan sensor hallelement. 

Dimana hallelement adalah tranduser 

sebagai respon terhadap magnet. 

Apabila magnet melewati di jalur 

hallelement maka sesnsor elementakan 

membaca nilai yang mendekati sensor 

hallelement, yaitu pada titik 

Magneticalelement 1 (M1), atau 

magnetical element 2 (M2). 
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 Syringe detection unit sangat 

penting untuk alat syringe pump karena 

rangkaian ini berpengaruh terhadap 

beberapa rangkaian yang ada di dalam 

alat Syringe Pump,seperti kerja motor 

apabila syringe detection pada alat 

Syringe Pumptidak terpasang dengan 

baik maka kerja dari motor tersebut 

tidak dapat beroprasi. Pada alat 

SyringePumpsyringedetection unit perlu 

diperhatikan apabila syringe yang 

terpasang harus sama dengan yang 

terbaca pada alat. Pada kesimpulan 

perlu diketahuinya cara kerja alat 

Syringedetection pada alat 

SyringePumpSTC-523. 

Saran 

Saran peneliti untuk mendapatkan data-

data yang akurat maka sebaiknya 

menggunakan alat ukur yang sudah di 

kalibrasi dan sesuai standar, dan alat 

yang dianalisa juga dalam kondisi baik 

dan layak pakai. 

Demikianlah saran dan kesimpulan 

yang dapat peneliti sampaikan semoga 

bermanfaat bagi peneliti maupun 

pembaca pada umumnya. 
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.PEDOMAN PENULISAN NASKAH 

JURNAL ILMIAH BINALITA SUDAMA 

 

Tujuan Penulisan 

Penerbitan Jurnal Ilmiah Keperawatan ditujukan untuk menginformasikan hasil-

hasil penelitian dalam bidang kesehatan. 

 

Jenis Naskah 

Naskah yang diajukan untuk diterbitkan dapat berupa: penelitian, tinjauan kasus, 

dan tinjauan pustaka. Naskah merupakan karya ilmiah asli dalam lima tahun terakhir 

dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Ditulis dalam bentuk baku (MS Word) 

dan gaya bahasa ilmiah , tidak kurang dari 20 halaman, tulisan times new roman ukuran 

12 font, ketikan 1 spasi dan ukuran kertas A4. Naskah yang telah diterbitkan menjadi 

hak milik redaksi dan naskah tidak boleh diterbitkan dalam bentuk apapun tanpa 

persetujuan redaksi. Pernyataan dalam naskah sepenuhnya menjadi tanggung jawab 

penulis.  

 

Format Naskah 

Naskah diserahkan dalam bentuk compact disk (CD) dan print-out 2 eksemplar. 

Naskah disusun sesuai format baku terdiri dari: judul naskah, nama penulis, abstrak, 

latar belakang, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka. 

 

Judul Naskah 

Judul ditulis secara jelas dan singkat dalam bahasa Indonesia yang 

menggambarkan isi pokok/variabel, maksimum 20 kata. 

 

Nama Penulis 

Meliputi nama lengkap penulis utama tanpa gelar dan anggota (jika ada), disertai 

nama institusi/instansi, alamat institusi/instansi, kode pos, PO Box, e-mail penulis, dan 

no telp. 

 

Abstrak 

Ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dibatasi 200-300 kata dalam 

satu paragraph, bersifat utuh dan mandiri, tidak boleh ada referensi. Abstrak terdiri 

dari:latar belakang, tujuan , metode, hasil analisa statistik, dan kesimpulan, disertai kata 

kunci/keywords. 

 

Latar Belakang 

Berisi informasi secara sistematis/urut tentang:masalah penelitian, skala 

masalah, kronologis masalah, dan konsep solusi yang disajikan secara ringkas dan jelas. 

 

Metode Penelitian 

Berisi tentang: jenis penelitian, desain, teknik sampling dan jumlah sampel, 

karakteristik responden, waktu, tempat penelitian, instrument yang digunakan, serta uji 

analisis statistik disajikan dengan jelas. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian hendaknya disajikan secara berkesinambungan dari mulai  hasil 

penelitian utama hingga hasil penelitian penunjang yang dilenkapi dengan pembahasan. 



148 

 

 

Hasil dan pembahasan dapat dibuat dalam suatu bagian yang sama atau terpisah. Jika 

ada penemuan baru, hendaknya tegas dikemukakan dalam pembahasan. Nama 

tabel/diagram/gambar/skema, isi beserta keterangannya ditulis dalam bahasa Indonesia 

dan diberi nomor sesuai dengan urutan penyebutan teks. Satuan pengukuran yang 

digunakan dalam naskah hendaknya mengikuti sistem internasional yang berlaku. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan hasil penelitian dikemukakan secara jelas. Saran dicantumkan 

setelah kesimpulan yang disajikan secara teoritis dan secara praktis yang dapat 

dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. 

 

Daftar Pustaka 

Sumber pustaka yang dikutip meliputi: jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan sumber 

pustaka lain yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Sumber pustaka disusun 

berdasarkan alfabetis, secara berurutan yaitu: nama, marga, tahun penerbitan pustaka, 

judul pustaka, edisi (jika ada), kota penerbit, dan nama penerbit, jumlah acuan minimal 

10 pustaka. 
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