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ANALISA RANGKAIAN PENDETEKSI PUTARAN MOTOR PADA ALAT 

SYRINGE PUMP MERKTERUMO TYPE TE-331 

 

NOVA IRWAN,M.Pd & ROBERTO SIALLAGAN,DKK 

 

Prodi Teknologi Elektromedis STIKes Binalita Sudama Medan 

 

ABSTRAK 

 

Bidang kesehatan merupakan salah satu bidang yang menjadi prioritas utama 

dalam pembangunan bangsa Indonesia. Kesehatan adalah salah satu faktor penting yang 

menjadi perhatian banyak orang. Demikian juga dengan alat kedokteran. Seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini dapat dilihat dengan munculnya 

peralatan kedokteran yang semakin canggih serta bersifat praktis, efisien, dan efektif 

yang memberikan banyak manfaat bagi dunia kedokteran. Salah satu alat penunjang 

kesehatan adalah syringe pump. Syringe pump adalah alat kedokteran yang berfungsi 

untuk memasukkan cairan obat kedalam tubuh pasien secara teratur dalam jangka waktu 

tertentu yang  sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. 

Syringe pump merupakan perangkat medis yang digunakan untuk memberikan 

cairan kedalam tubuh pasien dalam jumlah dan jangka waktu tertentu secara teratur, 

syringe pump dapat juga digunakan untuk memberikan nutrisi atau obat  seperti insulin 

atau hormon lainnya, antibiotik, obat kemoterapi, dan penghilang rasa sakit dengan cara 

yang terkendali. 

 

Kata Kunci : Motor, Alat Syringe 
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PENDAHULUAN 

Bidang kesehatan merupakan 

salah satu bidang yang menjadi prioritas 

utama dalam pembangunan bangsa 

Indonesia. Kesehatan adalah salah satu 

faktor penting yang menjadi perhatian 

banyak orang. Demikian juga dengan 

alat kedokteran. Seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, hal ini dapat dilihat dengan 

munculnya peralatan kedokteran yang 

semakin canggih serta bersifat praktis, 

efisien, dan efektif yang memberikan 

banyak manfaat bagi dunia kedokteran. 

Salah satu alat penunjang kesehatan 

adalah syringe pump. Syringe pump 

adalah alat kedokteran yang berfungsi 

untuk memasukkan cairan obat kedalam 

tubuh pasien secara teratur dalam 

jangka waktu tertentu yang  sesuai 

dengan dosis yang dibutuhkan. 

Secara khusus alat ini menitik 

beratkan atau memfokuskan pada 

jumlah cairan yang dimasukkan 

kedalam tubuh pasien, dengan satuan 

milliliter per jam (ml/h). Secara 

operasional alat syringe pump 

dilengkapi dengan syringe dengan 

ukuran (size) yang berbeda-beda. 

Ukuran syringe yang digunakan di 

sesuaikan dengan jenis terapi dan dosis 

yang akan diberikan. Ukuran syringe 

yang di pasang pada alat syringe pump 

akan terdeteksi secara otomatisoleh 

sistem mikrokontroller.Otomatis 

pendeteksian ukuran syringe oleh 

mikrokontroller diperlukan untuk 

sinkronisasi kecepatan putaran motor 

sebagai penggerak laju aliran  

(Flowrate) cairan yang dimasukkan ke 

tubuh pasien. Kesalahan dalam 

penggunaan ukuran syringe akan 

berakibat terhadap kesalahan dalam 

penetapan laju aliran, sehingga dapat 

mempengaruhi keberhasilan terapi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 

diperlukan suatu anlisa tentang cara 

kerja rangkaian pendeteksi ukuran 

syringe pada alat syringe pump yang 

dituangkan dalam suatu Penelitian 

dengan judul :“ANALISA 

RANGKAIAN PENDETEKSI 

SYRINGE SIZE PADA ALAT 

SYRINGE PUMP MERKTERUMO 

TYPE TE-331”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas 

yang telah di uraikan, yang menjadi 

rumusan masalah adalah: bagaimana 

kerja rangkaian pendeteksi syringe 

sizepada alat syringe pump merkTerumo 

type TE-331. 

 

Batasan Penelitian 

Agar tidak terjadi kerancuan dan 

pelebaran masalah maka dalam 

penyusunan Penelitian ini dan untuk 

penyesuaian dengan sasaran yang 

diharapkan, maka dalam hal Peneliti 

membatasi masalah yang dibahas, 

Peneliti akan membatasi pokok-pokok 

bahasan yang berkaitan dengan analisa 

kerja pendeteksi Syringe Size pada alat 

Syringe PumpmerkTerumo type TE-

331. Adapun poin-poin batasan 

masalahnya adalah antara lain.  

 

Tujuan Penelitian 

Analisa ini dilakukan bertujuan 

untuk memahami teori maupun praktek 

dari alat syringe pump dan kerja 

rangkaian pendeteksi syringe size pada 

alat syringe pump merkTerumo type 

TE-331. 
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Manfaat Penelitian 

Bagi Peneliti 

 Menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi penyusun dalam 

mengaplikasikan ilmu alat medis pada 

analisa  rangkaian pendeteksi syringe 

size pada alat syringe pumpmerkTerumo 

type te-331di Program Studi Teknik 

Elektro Medik - Stikes Binalita Sudama 

Medan.Bagi Pendidikan 

 Dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dan sumber bacaan di 

institusi pendidikan kuhususnya di 

Akademi Teknik Elektro Medik serta 

dapat digunakan sebagai acuan bagi 

Peneliti selanjutnya.  

 

 

TEORI DASAR 

Syringe Pump  

Syringe pump merupakan 

perangkat medis yang digunakan untuk 

memberikan cairan kedalam tubuh 

pasien dalam jumlah dan jangka waktu 

tertentu secara teratur, syringe pump 

dapat juga digunakan untuk 

memberikan nutrisi atau obat  seperti 

insulin atau hormon lainnya, antibiotik, 

obat kemoterapi, dan penghilang rasa 

sakit dengan cara yang terkendali. 

Prinsip Dasar Syringe Pump 

Alat syringe pump merupakan 

suatu alat yang digunakan untuk 

memberikan cairan atau obat kedalam 

tubuh pasien dalam jangka waktu 

tertentu secara teratur. Secara khusus 

alat ini menitikberatkan atau 

menfokuskan pada jumlah cairan yang 

dimasukkan ke dalam tubuh pasien, 

dengan satuan milliliter per jam (mL/ 

h). Alat ini menggunakan motor dc 

sebagai tenaga pendorong syringe yang 

berisi cairan atau obat yang akan 

dimasukkan 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 motor 

sebagai tenaga pendorong. Pada 

dasarnya syringe pump terdiri dari 

beberapa rangkaian yaitu rangkaian 

pengatur laju motor (pendeteksi rpm), 

rangkaian komperator, dan rangkaian 

sinyal referensi. Motor akan berputar 

untuk menggerakkan spuit merespon 

sinyal yang diberikan oleh rangkaian 

pengendali motor, tetapi putaran motor 

itu sendiri tidak stabil sehingga 

perubahan-perubahan itu akan di diteksi 

oleh rangkaian rpm. Sinyal yang 

didapat dari pendeteksi rmp akan 

dibandingkan dengan sinyal referensi, 

dimana hasil dari perbandingan tersebut 

akan meredakan ketidakstabilan motor. 

Motor akan mengurangi lajunya 

jika terlalu pelan sehingga didapatkan 

putaran motor yang stabil. Syringe 

pump didesain agar mempunyai 

ketepatan yang tinggi dan mudah untuk 

digunakan syringe pump dikendalikan 

dengan mikrokontroler dengan 

dilengkapi sistem alarm yang 

menyeluruh. 
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Blok Diagram Syringe Pump 

 
 

Gambar 2.2 Blok Diagram Syringe Pump 

 

Fungsi Blok Diagram 

a. Blok power supply  

 Blok power supply berfungsi mendistribusikan tegangan dari PLN, langsung pada 

alat. Selain itu, pada alat syringe pump dapat juga menggunakan battery sebagai 
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cadangan supply. Prinsip rangkaian power supply yaitu menurunkan tegangan AC 

menjadi tegangan DC 

b. Blok Mikrokontroller 

 Blok mikrokontroler berfungsi sebagai : 

  Pengontrol dan pengendali seluruh sistem pada Syringe pump.  

  Menghasilkan output berupa perintah untuk mengendalikan motor, baik untuk 

memberhentikan motor atau  mempercepatkerja motor. 

 Mengontrol pendeteksian sensor. 

  Sebagai pengaman dan selanjutnya menyalakan buzzer sebagai tanda alarm. 

 Blok Motor 

 Sebagai actuator, yaitumerubah sinyal-sinyal listrik menjadi energi mekanik berupa 

gerakan motor untuk mendorong syringe yang berisi cairan.  

 Bekerja dengan kecepatan sesuai dengan penyetingan awal yang dilakukan dan 

dapat dipercepat dengan menekan pushbutton pada setting alat. 

b. Blok Motor Driver 

 Sebagai pemberi daya kepada motor. 

 Mengatur laju kecepatan motor dengan perintah mikrokontroller. 

c. Blok Buzzer 

 Buzzer sebagai peringatan yang akan berbunyi apabila terjadi mulfuction  pada 

sistem alat syringe pump.  

d. Blok Setting 

 Sebagai Pengaturan dosis yang akan diberikan ke pasien. 

e. Blok Syringe 

 Sebagai tempat cairan yang akan di masukkan ke pasien. 

f. Blok Display 

 Display pada syringe sebagai indicator penyettingan dosis terapi yang akan 

diberikan pada pasien. 

g. Blok Led Indikator 

 Sebagai lampu indicator berbagai macam kondisi. Antara lain, alarm, syringe 

size,limit occulosion. 

h. Syringe Size Detector 

 Sebagai pendeteksi ukuran syringe yang di pasangkan pada alat syringe pump. 

 

 

LED (Light Emiting Diode) 

Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen 

elektronika yang dapat memancarkan  cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan 

maju. 

Seperti dikatakan sebelumnya, LED merupakan keluarga dari Dioda yang 

terbuat dari semikonduktor. Cara kerjanya pun hampir sama dengan Dioda yang 

memiliki dua kutub yaitu kutub positif (P) dan kutub negatif (N). LED hanya akan 

memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju (bias forward) dari anoda menuju ke 

katoda. 
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Gambar 2.13 LED ( Light Emiting Diode ) 

 

LED terdiri dari sebuah chip semikonduktor yang di doping sehingga 

menciptakan junction P dan N. Yang dimaksud dengan proses doping dalam 

semikonduktor adalah proses untuk menambahkan ketidakmurnian (impurity) pada 

semikonduktor yang murni sehingga menghasilkan karakteristik kelistrikan yang 

diinginkan. Ketika LED dialiri tegangan maju atau bias forward yaitu dari Anoda (P) 

menuju ke Katoda (K), kelebihan elektron pada N-Type material akan berpindah ke 

wilayah yang kelebihan hole (lubang) yaitu wilayah yang bermuatan positif (P-Type 

material). Saat elektron berjumpa dengan hole akan melepaskan photon dan 

memancarkan cahaya monokromatik (satu warna). 

 

HASIL PENELITIAN  

 

Metode Pengumpulan Data 

Data pengukuran didapatkan dengan cara pengukuran langsung nilai resistansi dan 

tegangan pada titik-titik pengukuran rangkaian pendeteksi syringe size pada Alat 

Syringe Pump Merk Terumo Type     TE-331. Titik-titik pengukuran (TP) yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Titik Pengukuran 1 (TP1), berfungsi untuk mengetahui nilai resistansi pada rheostat 

saat pemasangan syringe ukuran 10 ml, 20 ml, 30ml, dan 50 ml. 

b. Titik Pengukuran 2 (TP2), berfungsi untuk mengetahui tegangan keluaran pada 

rheostat saat pemasangan syringe ukuran 10 ml, 20ml, 30ml, dan 50ml. 
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Gambar 3.1. Posisi Titik Pengukuran pada rangkaian 

 

Gambar 3.1 memperlihatkan posisi titik pengukuran pada rangkaian pendeteksi 

syringe size pada alat syringe pump merk Terumo Type TE-331.Pengukuran dilakukan 

untuk 4 variabel jenis syringe yang digunakan yaitu 10ml, 20ml,30ml, dan 50ml dengan 

2 parameter pengukuran yaitu pengukuran nilai resistansi dan pengukuran 

tegangan.Untuk menghasilkan pengukuran yang akurat, maka masing-masing titik 

pengukuran dilakukan pengukuran sebanyak 6 (enam) kali, hasil pengukuran tersebut 

selanjutnya disusun dalam bentuk tabel pengukuran. 

 

Alat Yang Digunakan 

a. Syringe Pump 

 Merk  : Terumo 

 Type  : TE-331 

 Serial Number : 08110234 

b. Multimeter 

 Nama Alat : Multimeter Digital 

 Merk  : Sanwa 

 Type  : SD 800a 

 Serial Number :  10055010956 

c. Toolset Mini : 1 set 
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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. 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. 

 

Simpulan 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


