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ABSTRAK

Alwin Kurniawan Harefa
Infuse pump menggunakan sistem penggerak yang penggeraknya itu
adalah rangkain motor. penggunaan alat Infuse pump ini cukup dengan mengatur
jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh pasien dengan mengatur jumlah ml/h.
Alat ini bekerja ketika pengaturan jumlah cairan telah di tentukan dan
pemasangan selang infuse pada rangkaian buzzer alarm terpasang dengan baik
serta memperhatikan buzzer alarm pada alat infuse pump dengan baik dan tidak
adanya bunyi alaram dan hidupnya lampu indikator yang menandakan
bahwasanya buzzer alarm berbunyi. Adapun cara kerja Buzzer alarm pada alat
infuse pump yaitu magnet yang ada di buzzer infuse pump akan melintasi hall
sensor yang ada pada rangkaian yg ada di dalam alat infuse pump. Setelah
semuanya terpasang dengan baik tombol start mulai ditekan. Alat ini akan
memulai secara otomatis sesuai dengan list program yang dibuat. Adapun alat ini
tidak bisa bekerja apabila alarm yang ada di alat infuse pump tidak bekerja dengan
baik, karena buzzer alarm pada alat infuse pump sangat berpengaruh pada cara
kerja rangkaian motor dan bisa diketahui dengan mendengar adanya bunyi alarm
dan hidupnya lampu indikator yang ada pada alat ini. Tampilan jumlah cairan
yang di setting dapat dilihat pada display. Kelebihan alat Infuse Pump Ini adalah
dapat menampilkan jumlah yang di setting yang akan masuk ke tubuh pasien
sekaligus jumlah yang sedang berjalan dan yang sudah masuk ke dalam tubuh
pasien.

Kata Kunci : Infuse Pump, Buzzer Alarm
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ABSTRACT

Alwin Kurniawan Harefa
The infuse pump uses a drive system that drives a motor circuit. the use
of an infusion pump is enough to enter the amount of fluid that enters the patient's
body by assisting the number of ml / hour. This tool works when the amount of
fluid has been determined and the infusion hose is installed in the alarm alarm
circuit that is installed properly and pay attention to the alarm buzzer on the
infusion pump properly and there is no alarm sound and the indicator light is on
which indicates that the alarm buzzer has sounded. As for how the Buzzer alarm
works on the infuse pump, the magnet in the buzzer infuse pump will help the hall
sensor in the circuit inside the infuse pump. After everything is installed properly.
This tool will start automatically according to the created program list. This tool
cannot work for the alarm in the infusion pump tool that does not work properly,
because the alarm buzzer on the infusion pump is very influential on the way the
motor circuit works and can be seen by listening to the alarm sound and the
indicator light on this tool. Display the amount of liquid that can be seen on the
display. The advantage of the Infuse Pump tool is that it can display the amount
that is in the setting that will enter the patient's body as well as the amount that is
currently running and what has entered the patient's body.

Keywords: Infuse Pump, Buzzer Alarm
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
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-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 alat Infus. Infus adalah alat
kesehatan yang digunakan untuk memberikan tambahan zat-zat elektrolit yang
berupa zat cair ke dalam tubuh pasien melalui sebuah selang yang dipasang ke
pembuluh darah vena pada pasien. Fungsi pemberian cairan infus yaitu untuk
memberikan tambahan zat-zat elektrolit menggantikan zat / cairan tubuh (NaCl)
yang hilang di dalam tubuhnya atau darah bagi pasien yang membutuhkannya.
Volume cairaninfus yang diberikan kepada pasien harus sesuai dengan kebutuhan
untuk membantu proses penyembuhan pasien. (Pratomo, G. S, 2006 : 12)
Alat infus umumnya digunakan di Rumah Sakit, khususnya di ruang rawat
inap, ruang gawat darurat, ruang rawat intensif serta ruang khusus lainnya.
Disamping manfaat yang didapatkan terhadap penggunaan infus, terdapat resiko
dan efek samping yang harus menjadi perhatian.Sebuah penelitian menunjukkan
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bahwa pada unit perawatan intensif ditemukan 47% efek samping adalah karena
pengobatan dan dosis yang salah (Rothchild, et al, 2005).
Infusion Pump adalah perangkat medis yang digunakan untuk memberikan
cairan kedalam tubuh

pasien melalui vena yang dikendalikan secara

elektronik.Tujuan penggunaan infus pump yaitu untuk menjaga pemberian cairan
dengan jumlah volume dandosis yang lebih akurat sesuai kebutuhan. Infus pump
dikendalikan secara mikro komputer agar dosis yang diberikan dapat dikontrol
secara teliti. Disamping itu infus pump juga dilengkapi dengan system
pendeteksian kesalaharan (failure) sehingga, kegagalan dalam pemberian terapi
dapat diketahui dan dihindari, dengan penggunaan sistim alarm pada setiap error
yang terjadi.Sistim alarm padaalat infusion pump menjadi bagian yang sangat
penting antara lain dalam pendeteksian keadaan penyumbatan (occlusion), terjadi
nya gelembung udara pada jaluri nfus (air in line) dan berbagai situasi
malfunction lainnya yang jika tidak dideteksi akan berakibat buruk kepada pasien.
Alat Infusion Pump Merk Terumo Type TE-112 merupakan salah satu alat
infusion pump yang banyak digunakan di rumah sakit dan berbagai fasilitas
pelayanan kesehatan lainnya. Sistim alarm digunakan pada pendeteksian
occlusion, air in line, door open, dan drop sensor.
Bedasarkan latar belakang tersebut, diperlukan suatu pembahasan tentang
bagaimana system alarm dibangkitkan pada alat infusion pump Merk Terumo
Type TE-211 yang kemudian dituangkan dalam bentuk KaryaTulis Ilmiah dengan
judul :Pembahasan Kerja Rangkaian Buzzer Alarm pada Alat Infus Pump
Merek Terumo Type TE-112.
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1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas yang telah diuraikan, yang menjadi

rumusan masalah adalah: Bagaimana pembahasan kerja rangkaian buzzer alarm
pada infus pump merek terumo type TE -112

1.3

Batasan Masalah
Untuk mempermudah pemahaman tentang pembahasan kerja rangkaian

dan untuk mencegah agar pembahasan jangan terlalu luas,pembahasan dibatasi
pada pembahasan kerja rangkaian Buzzer Alarm pada alat infus pump merek
Terumo type TE-112
1.4

Tujuan Penelitian

1.4.1

Tujuan Umum
Tujuan umum dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk memenuhi
syarat dari DIPLOMA III Akademi Teknik Elektromedik, juga
dimaksudkan untuk mengetahui lebih lanjut dan mendalam mengenai
prinsip kerja rangkaian Buzzer Alarm pada alat infuse pump merk
TERUMO Type TE-112.

1.4.2

Tujuan Khusus
a. Untuk memahami lebih lanjut tentang cara kerja rangkaian.
b. Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi aktivitas
Akademi Teknik Elektromedik dan bagi siapa saja yang membaca atau
yang membutuhkannya.
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1.5

Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini adalah:
1. Manfaat bagi penulis
Menambah wawasan bagi penulis tentang cara kerja rangkaian buzzer /
Alarm door open dan oculation pada infus pump merek terumo type
TE - 112
2. Manfaat bagi pendidikan
Dapat menambah Ilmu pengetahuan alat medis Infus Pump dan
sumber bacaan di institusi pendidikan khususnya di Akademi Teknik
Elektromedik.

1.6

Metode Pengumpulan Data
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Studi lapangan dan identifikasi masalah
2. Perumusan masalah
3. Meninjau daftar pustaka dan peralatan yang digunakan untuk persiapan
penelitian
4. Memahami penggunaan peralatan yang akan digunakan dalam
pengukuran pengujian
5. Melakukan pengukuran pada titik – titik pengukuran pada alat infuse
pump rangkaian buzzer / Alarm serta mencatat hasil pengukuran
pengujian dan pengumpulan data.
6. Analisa data rangkaian
7. Kesimpulan dan saran
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1.7

Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dalam memahami dan mempelajari Karya Tulis

Ilmiah ini, maka penulis menyajikan Karya Tulis Ilmiah ini menjadi beberapa
BAB yaitu :
BAB I : PENDAHULUAN
Memberi gambaran singkat mengenai latar belakang, rumusan masalah
pembatasan masalah,tujuan umum penelitian, manfaat penelitian , metode
pengumpulan data dan sistematika penulisan dari Karya Tulis Ilmiah.
BAB II : LANDASAN TEORI
Menjelaskan teori dan prinsip dasar dari alat infus pump merek terumo
type TE – 112, komponen pendukung rangkaian dan rangkaian dasar pembentuk
sistim alarm.
BAB III : METODOLOGI
Berisi tentang metode penelitian yang dilakukan serta mengenai peralatan
yang digunakan ketika akan melakukan kegiatan pengukuran pada alat infus pump
merek terumo type TE – 112
BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISIS
Melakukan pengambilan data hasil pengukuran yang dilakukan pada alat
infus pump,

pada rangkaian buzzer alarm serta berisikan tentang analisa

pembahasan dari data – data yang diperoleh ketika melakukan pengukuran pada
alat infus pump.

5

BAB V : PENUTUP
Menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil analisa rangkaian buzzer
alarm dan hasil pembahasan mengenai pengukuran pada alat infus pump.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
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BAB 2
TEORI DASAR
2.1. Infuse Pump
Infuse pump merupakan salah satu alat bantu kedokteran yang dirancang
untuk mengontrol dan mengatur pemberian cairan infus kepada pasien yang
sedang dalam perawatan.

Gambar II.1. Infusion Pump Merk Terumo Type TE-112

Unsur terpenting pada alat infuse pump adalah sistem pengontrolan
kecepatan tetesan cairan infus dengan menggunakan sistem mekanik pemompaan
yang dikendalikan secara elektronik. Unsur lain yang juga dianggap penting
dalam alat infus pump adanya pengaman-pengaman, Pengaman-pengaman
tersebut diperlukan karena dalam proses pemberian cairan infus dosis yang
diberikan kepada pasien harus tepat dan pada saat pemberian cairan infus udara
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tidak boleh masuk ke dalam tubuh dan tidak boleh terjadi pemampatan pada
selang.
2.2. Blok Diagram Alat Infuse Pump Merk Terumo Type TE-112
Infusion Pump merk Terumo Type TE-112 merupakan mesin infus yang
compact, yang dapat mengontrol aliran infus secara akurat dan dikendalikan
secara elektronik. Alat ini tersusun menjadi beberapa bagian atau blok diagram
kendali seperti pada Gambar 2.2. Dua buah Central Processing Unit digunakan
untuk mengendalikan kerja mesin secara keseluruhan, yang mengontrol kerja
setiap input/output serta tampilan informasi atau kondisi operasional pada suatu
penampil (display) LCD.

Gambar II.2. Blok Diagram Infusion Pump Merk Terumo Type TE-112
Bagian-bagian penting yang terdapat pada alat infusion pump terbagi dari
beberapa sistim yaitu sistim input, sistim kendali internal, sistim kendali keluaran.
Sistim input terdiri dari setting control berupa unit switch, keypad dan IV set
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selection switch serta unit-unit sensor dan detector terdiri dari drop sensor, door
detector, air-in-line detector dan occlusion detector. Sistim kendali internal terdiri
dari battery charge contro ldan motor resolution detektor. Sedangkan sistim
kendali keluaran terdiri dari unti alarm (buzzer), lamp indicator dan display LCD.
Seluruh sistim tersebut dikendalikan oleh 2 unit mikrokontroler.
Cara kerja blok diagram
Tegangan supplay daya masuk ke rangkaian power supplay untuk diubah
menjadi tegangan DC digunakan mensuplay rangkaian maupun komponen yang
memerlukan tegangan DC. Untuk menjalankan proses kegiatan alat infus pump ini
terlebih dahulu kita setting volume cairan yang akan dimasukkan dalam proses
injeksi, kemudian dilakukan setting waktu berupa setting tanggal dan setting
waktu (jam) berapa lama saja kita akan melakukan injeksi melalui intervena.
Data-data tersebut akan masuk dan diolah oleh mikroconroller, mikroconroller
akan mengontrol RTC agar bekerja , mikrocontroller akan mengambil data secara
terus-menerus dari RTC dan membandingkan dengan data setting waktu baik itu
tanggal , jam , dan menit. Sehingga pada saat waktu tercapai maka buzzer akan
bebunyi dan mikrocontroller akan mengatur IC sebagai driver motor DC agar
memutar motor DC sesuai dengan setting yang telah dilakukan pada
mkrocontroller untuk setting volume tetesan , dalam hal ini rangkaian optocoupler
akan memberikan counter pada mikrocontroller dan oleh mikro akan
dibandingkan dengan setting volume tetesan . jika nilainya sama maka
mikrocontroller akan mengontrol driver motor agar motor DC berhenti bekerja,
selanjutnya akan kembali mengambil data dari RTC dan dibandingkan dengan
setting waktu yang kedua , proses yang kedua dn ketiga sama dengan proses
9

pertama. Pada saat motor DC bekerja, maka pergerakkan motor DC tersebut akan
memutar ulir dan menyebabkan ceiran tetesan bergerak mengalir melalui jarum ke
vena dan terjadi injeksi.buzzer disini digunakan sebagai pengaman pada saat obat
telah habis.
2.3. Buzzer
Pengertian Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang dapat
mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Buzzer ini biasa dipakai pada
sistem alarm. Juga bisa digunakan sebagai indikasi suara. Buzzer adalah
komponen

elektronika

yang

tergolong

tranduser.

Sederhananya

buzzer

mempunyai 2 buah kaki yaitu positive dan negative. Untuk menggunakannya
secara sederhana kita bisa memberi tegangan positive dan negative 3 - 12V.

Gambar II.3. Buzzer

Pada saat aliran listrik atau tegangan listrik yang mengalir ke rangkaian
yang menggunakan piezoeletric tersebut. Piezo buzzer dapat bekerja dengan baik
dalam menghasilkan frekwensi 1 kHz hingga 100 kHz.
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2.4.

Relay
Relay adalah Saklar (Switch) yang dioperasikan secara listrik dan

merupakan komponen Electromechanical (Elektromekanikal) yang terdiri dari 2
bagian utama yakni Elektromagnet (Coil) dan Mekanikal (seperangkat Kontak
Saklar/Switch). Relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan
kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil (low power) dapat
menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Sebagai contoh, dengan
relay yang menggunakan elektromagnet 5V dan 50 mA mampu menggerakan
Armature Relay (yang berfungsi sebagai saklarnya) untuk menghantarkan listrik
220V 2A. Gambar II.4. adalah gambar bentuk relay dan simbol relay yang sering
ditemukan di rangkaian elektronika.

Gambar II.4. Relay

Gambar II.5. Simbol Relay

11

Relay terdiri dari 4 komponen dasar yaitu :
1. Electromagnet (Coil)
2. Armature
3. Switch Contact Point (Saklar)
4. Spring
Kontak Poin (Contact Point)relay terdiri dari 2 jenis yaitu :
a.

Normally Close (NC) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan
selalu berada di posisi CLOSE (tertutup).

b.

Normally Open (NO) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan
selalu

2.5. Gerbang Logika
Gerbang Logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Logic Gate adalah
dasar pembentuk Sistem Elektronika Digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau
beberapa Input (masukan) menjadi sebuah sinyal Output (Keluaran) Logis. Gerbang
Logika beroperasi berdasarkan system bilangan biner

yaitu bilangan yang hanya

memiliki 2 kode symbol yakni 0 dan 1 dengan menggunakan Teori Aljabar Boolean.

2.5.1. Gerbang NAND
Gerbang NAND terdiri dari dua atau lebih dari masukan dan sebuah sinyal
keluaran. Semua masukan harus berharga tinggi untuk menghasilkan keluaran
rendah.Gambar II.6menunjukkan struktur logika dari gerbang AND dan sebuah
gerbang NOT. Keluaran akhir adalah hasil operasi NOT-AND dari masukannya.
Gerbang ini lebih dikenal dengan gerbang NAND.
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Gambar II.6. Struktur logika gerbang NAND
Gambar II.7 menunjukkan sebuah rangkaian logika yang equivalen dengan
sebuah gerbang NAND. Operasi gerbang NAND dapat dijelaskan sebagai berikut.
Jika salah satu masukannya dalam keadaan rendah (saklar terbuka), maka operasi
AND menghasilkan keluaran rendah (0) sehingga kebalikan (inversi) terhadap
hasil ini memberikan keluaran akhir tinggi (1). Hanya jika seluruh masukan tinggi
(kedua saklar tertutup) maka operasi AND akan menghasilkan keluaran tinggi (1)
dan selanjutnya keluaran akhir yang rendah (0).

Gambar II.7. Rangkaian logika yang ekuivalen dengan gerbang NAND
Hasil lengkap seluruh operasi dirangkum dalam tabel kebenaran. Gerbang
NAND hanya mengenali salah satu atau lebih masukan dengan bit sama dengan 0.
Artinya paling sedikit salah satu masukannya harus rendah untuk menghasilkan
keluaran tinggi (1).
TabelII.1. Tabel kebenaran gerbang NAND
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2.5.2. Gerbang NOT
Gerbang NOT hanya mempunyai 1 masukan/input dan 1 keluaran/output.
Gerbang NOT sering juga disebut sebagai rangkaian inventer (pembalik). Tugas
rangkaian NOT (pembalik) ialah memberikan suatu keluaran yang tidak sama
dengan masukan. Simbol logika untuk pembalik (inverter, rangkaian NOT)
diperlihatkan pada Gambar II.8.

Gambar II.8. Gerbang NOT
Bila kita memasukkan pada masukan A suatu logis 1 maka akan kita
peroleh logis yang berlawanan atau suatu logis 0 pada keluaran Y. Dapat kita
katakan bahwa pembalik mengkomplemenkan atau membalik masukan.
Bila tegangan pada masukan adalah rendah, maka keluarannya adalah
tinggi sebaliknya apabilah masukannya tinggi maka keluarannya adalah rendah.
Seperti yang telah dijelaskan , keluaran selalu berlawanan dengan masukan.
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Tabel 2.2. Tabel Kebenaran Gerbang NOT

Tabel kebenaran tersebut juga memberikan karakteristik pembalik dari
bentuk biner 0 dan 1.Suatu sinyal melalui pembalik, maka dapat dikatakan bahwa
masukan dibalik atau dikomplemenkan. Dapat juga dikatakan bahwa sinyal
tersebut "ditiadakan", "dikomplemenkan" dan "dibalik" memiliki arti yang sama.

Gerbang NOT Dengan Transistor

Gambar II.9. Rangkaian Gerbang NOT dengan Transistor
Pada gambar dapat dijelaskan bahwa jika A diberi tegangan (keadaan
logik 0), maka arus mengalir dari Vcc melalui ground sehingg tegangan
output Q kecil sekali (keadaan logik 0). Artinya jika A=1 maka Q = NOT A = 0
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2.6.

Transistor Sebagai Saklar
Sakelar transistor dapat digunakan untuk menghidupkan atau mematikan

perangkat DC tegangan rendah (misal. LED) dengan menggunakan transistor
dalam keadaan jenuh atau terputus. Ketika digunakan sebagai penguat sinyal AC,
tegangan biasing base transistor diterapkan sedemikian rupa sehingga selalu
beroperasi dalam wilayah "aktif"-nya, yang merupakan bagian linier dari kurva
karakteristik output yang digunakan.
Area

operasi

untuk

sakelar

transistor

dikenal

sebagai wilayah

saturasi dan wilayah cut-off. Ini berarti bahwa kita dapat mengabaikan biasing
titik-Q operasi dan rangkaian pembagi tegangan yang diperlukan untuk
amplifikasi,

dan

menggerakkannya

menggunakan
bolak-balik

transistor

antara

sebagai

"sepenuhnya-OFF"

sakelar

(cut-off)

sepenuhnya- ON (saturasi) seperti yang ditunjukkan pada Gambar II.10

.
Gambar II.10. Karakteristik Kerja Transistor Sebagai Saklar
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dengan
dan

Daerah yang diarsir merah muda di bagian bawah kurva melambangkan
daerah "Cut-off" sementara daerah biru di sebelah kiri mewakili daerah "Saturasi"
dari transistor. Kedua wilayah transistor ini didefinisikan sebagai:
1. Wilayah Cut-off
Di sini kondisi operasi transistor adalah arus input Base nol ( IB ), arus
output Collector nol ( IC ) dan tegangan Collector maksimum ( VCE ) yang
menghasilkan lapisan penipisan yang besar dan tidak ada arus yang mengalir
melalui perangkat. Oleh karena itu, transistor diaktifkan "Sepenuhnya-OFF".
2. Wilayah Kejenuhan (Saturasi)
Di sini transistor akan menjadi bias sehingga jumlah arus Base maksimum
yang diterapkan, menghasilkan arus Collector maksimum yang menghasilkan
penurunan tegangan Emitter Collector minimum yang menghasilkan lapisan
penipisan sekecil mungkin dan arus maksimum mengalir melalui transistor. Oleh
karena itu transistor diaktifkan "Sepenuhnya-ON".
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BAB 3
METODOLOGI DAN HASIL

3.1

Metode Penelitian
Dalam penelitian dan pembuatan KTI ini, penulis terlebih dahulu

melakukan persiapan untuk kelancaran proses pembuatan KTI. Kegiatan yang
dilakukan meliputi :
1. Mempelajari prinsip kerja alat.
2. Mempelajari teori–teori yang berhubungan dengan permasalahanyang dibahas.
3. Studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mempelajari buku-buku yang
berhubungan dengan penyusunan karya tulis ini.
4. Studi lapangan yaitu melakukan pengukuran di laboratorium STIKes Binalita
Sudama Medan.
5. Mempelajari tentang teori – teori komponen alat.
6. Melakukan pengambilan data pengukuran pada alat yang akan dianalisa.
7. Membuat jadwal kegiatan untuk mengatur waktu pengerjaan KTI.
8. Penyusunan KTI yang merupakan pembahasan hasil studi kepustakaan
danmenganalisa hasil dari data yang diperoleh ketika melakukan pengukuran
pada alat kesehatan.

3.2

Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif yaitu

Analisa rangkaian Buzzer / Analisa door open dan oculation pada alat infus pump
merkTerumo - 112
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3.3

Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1

Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di laboratorium STIKes Binalita Sudama Medan

3.3.2

Waktu Penelitian
Waktu yang digunakan untuk penelitian ini adalah seperti jadwal

padaTabel III.1.
Tabel III.1. Jadwal Penelitian

3.4

Metode Pengumpulan Data
a. Mempelajari prinsip kerja dan penggunaan alat yang digunakan.
b. Mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang
dibahas.
c. Studi keputusan yaitu dengan mencari dan mempelajari buku-buku yang
berhubungan dengan karya tulis ilmiah ini.
d. Studi lapangan terhadap alat yang akan di analisa.
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e. Melakukan pengukuran pada titik pengukuran yang telah ditetapkan.
f. Menampilkan hasil dari pengukuran.

3.5

Alat Yang Digunakan Dalam Penelitian
Ada beberapa alat yang digunakan ketika melakukan pengukuran
pada alat infus pump , yaitu antara lain :
1. Nama alat : Infus pump

3.6

Merk

: Terumo

No.seri

:

Type

: 112

2. Nama alat

: Oscilloscope

Merk

: GW INSTEK

Type

: GDS-1052-U

Hasil Data Pengukuran

3.6.1. Hasil PengukuranTegangan
Hasil Pengukuran tegangan pada titik pengukuran diuraikan seperti
padaTabel III.2.
TabelIII.2. Data Hasil Pengukuran Tegangan
NO

TEST

SETTING FLOW RATE 50 ml/h

POIN
Data 1 Data 2 Data 3

Data 4

Data 5

Data 6

(Volt)

(Volt)

(Volt)

(Volt)

(Volt)

(Volt)

1.

TP 1

4.48

3.20

2.93

3.66

4.11

3.88

2.

TP 2

11.0

18.33

16.71

12.46

19.11

14.82
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3.

TP 3

4.00

3.60

4.53

3.92

4.31

2.96

4.

TP 4

3.20

3.28

3.60

2.98

3.41

2.71

5.

TP 5

1.60

8.60

8.60

7.00

4.36

5.50

6.

TP 6

2.24

1.84

3.44

2.56

2.48

2.81

3.6.2. Hasil Pengukuran Frekuensi
Hasil pengukuran frekuensi keluaran yang diukur pada titik pengukuran
adalah seperti diuraikan pada Tabel III.3.
Tabel III.3. Hasil Pengukuran Frekuensi
No

TP

Data 1

Data 2 Data 3 Data 4 Data 5

Data 6

(Hz)

(Hz)

(Hz)

(Hz)

(Hz)

(Hz)

1.

TP 1

50.49

30.10

34.11

45.23

19.20

45.56

2.

TP 2

12.49

17.32

15.61

13.20

26.08

15.66

3.

TP 3

50,3

50.53

51.22

67.09

82.61

29.57

4.

TP

49.50

51.23

41.29

9.61

73.44

89.14

5.

TP 5

47.20

47.56

47.56

47.54

47.61

47.56

6.

TP 6

50.40

31.10

66.41

40.73

51.09

53.22
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BAB 4
ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1.

Pembahasan Hasil Dari Pengukuran
Berikut adalah hasil pembahasan dari data yang telah dilakukan
pada alat infus pump merek terumo type TE-112. Pendataan dilakukan
dilaboratorium STIKES Binalita Sudama Medan. Berikut adalah hasilnya.
1. PengukuranTest Point 1 pada VCC 12V
•

Rata – rata
𝑛

1
𝑋̅ = ∑ Xi
𝑛
𝑖=1

𝑋̅ =

0,04 + 0,03 + 0,02 + 0,03 + 0,04 + 0,03
6

𝑋̅ =

0,19
6

𝑋̅ = 0,31
•

Standart Deviasi

SD

𝑛
∑ ( 𝑋𝑖−𝑋̅ )2
√
= 𝑖=1 𝑛−1

= (𝑋𝑖 − 𝑋̅)2
= (0,04 − 0,31)2 + (0,03 − 0,31)2 + (0,0,02 − 0,31)2 +
(0,03 − 0,31)2 + (0,04 − 0,31)2 + (0,03 − 0,31)2
=0,81+0,01+0,121+0,01+0,81+0,01
= 1,771
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SD = √

1,771
n−1

=√

1,771

=√

6−1

1,771
5

SD = √0,3542 = 0,595
•

Ketidakpastian type A (Ua)
Ua =

Ua =

Ua =

𝑆𝐷
√𝑛
0,595
√6

0,595
2,449

Ua = 0,243
2. PengukuranTest Point 2 pada VCC 12V
➢ Rata – rata
𝑛

1
𝑋̅ = ∑ Xi
𝑛
𝑖=1

𝑋̅ =

0,11 + 0,18 + 0,16 + 0,12 + 0,19 + 0,14
6

𝑋̅ =

0,9
6

𝑋̅ = 0,15StandartDeviasi

SD

𝑛
∑ ( 𝑋𝑖−𝑋̅ )2
√
= 𝑖=1 𝑛−1

= (𝑋𝑖 − 𝑋̅)2
= (0,11 − 0,15)2 + (0,18 − 0,15)2 + (0,16 − 0,151)2 +
(0,12 − 0,15)2 + (0,19 − 0,15)2 + (0,14 − 0,15)2
=0,16+0,0,09+0,19+0,09+0,16+0,01
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= 0,7
SD = √

0,7
n−1

=√

0,7
6−1

=√

0,7
5

SD = √0,14 = 0,374
➢ Ketidakpastian type A (Ua)
Ua =

Ua =

Ua =

𝑆𝐷
√𝑛
0,374
√6

0,374
2,449

Ua =0,15
3. PengukuranTest Point 3 pada VCC 5V
➢ Rata – rata
𝑛

𝑋̅ =

1
∑ Xi
𝑛
𝑖=1

𝑋̅ =

0,04 + 0,36 + 453 + 392 + 431 + 296
6

𝑋̅ =

1,572
6

𝑋̅ = 0,262
➢ StandartDeviasi

SD

𝑛
∑ ( 𝑋𝑖−𝑋̅ )2
√
= 𝑖=1 𝑛−1

= (𝑋𝑖 − 𝑋̅)2
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= (0,04 − 0,262)2 + (0,36 − 0,262)2 + (453 − 0,262)2 +
(392 − 0,262)2 + (431 − 0,262)2 + (296 − 0,262)2
= 19+0,96+204+152+184+87
= 646,96
SD = √

646,96
n−1

=√

646,96
6−1

=√

646,96
5

SD = √129,392 = 11,375
➢ Ketidak pastian type A (Ua)
Ua =

Ua =

Ua =

𝑆𝐷
√𝑛
011,375
√6

0,360
2,449

Ua = 4,66
4. PengukuranTest Point 4 pada VCC 12V
➢ Rata – rata
𝑛

1
𝑋̅ = ∑ Xi
𝑛
𝑖=1

𝑋̅ =

0,32 + 0,32 + 0,03 + 0,02 + 0,03 + 0,27
6

𝑋̅ =

0.99
6

𝑋̅ = 0,16
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➢ Standart Deviasi
𝑛
∑ ( 𝑋𝑖−𝑋̅ )2
√
= 𝑖=1 𝑛−1

SD

= (𝑋𝑖 − 𝑋̅)2
= (0,32 − 0,16)2

+ (0,32 − 0,16)2

+ (0,03 − 0,16)2 +

(0,02 − 0,16)2 + (0,03 − 0,16)2 + (0,27 − 0,16)2
=0,02+0,02+0,01+0,01+0,01+0,01
= 0,08
SD = √

0,08
n−1

=√

0,08
6−1

=√

0,08
5

SD = √0,4 = 0,4
➢ Ketidak pastian type A (Ua)
Ua =

Ua =

Ua =

𝑆𝐷
√𝑛
0,4
√6
0,4

2,449

Ua = 0,16
.5.PengukuranTest Point 5 pada VCC 12V
➢ Rata – rata
𝑛

1
𝑋̅ = ∑ Xi
𝑛
𝑖=1

𝑋̅ =

0,1 + 0,86 + 0,86 + 0,7 + 0,43 + 0,55
6
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341
6

𝑋̅ =

𝑋̅ = 56,8 Standart Deviasi
𝑛
∑ ( 𝑋𝑖−𝑋̅ )2
√
= 𝑖=1 𝑛−1

SD

= (𝑋𝑖 − 𝑋̅)2
= (0,01 − 56,8)2

+ (0,86 − 56,8)2

+ (0,86 − 56,8)2 +

(0,7 − 56,8)2 + (0,43 − 56,8)2 + (0,55 − 56,8)2
=3,21+31,2+31,2+3,14+3,16+31,5
= 18,9
SD = √

18,9
n−1

=√

18,9
6−1

=√

18,9
5

SD = √3,78 = 1,94
➢ Ketidak pastian type A (Ua)
Ua =

Ua =

Ua =

𝑆𝐷
√𝑛
1,94
√6

1,94
2,449

Ua =0,79
6. PengukuranTest Point 3 pada VCC 5V
➢ Rata – rata
𝑛

1
𝑋̅ = ∑ Xi
𝑛
𝑖=1
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𝑋̅ =

0,22 + 0,18 + 0,34 + 0,25 + 0,24 + 0,28
6

𝑋̅ =

1,51
6

𝑋̅ = 0,251

➢ Standart Deviasi
𝑛
∑ ( 𝑋𝑖−𝑋̅ )2
√
= 𝑖=1 𝑛−1

SD

= (𝑋𝑖 − 𝑋̅)2
= (0,22 − 0,251)2 + (0,18 − 0,251)2 + (0,34 − 0,251)2 +
(0,25 − 0,251)2 + (0,24 − 0,251)2 + (0,28 − 0,251)2
= 0,31+0,71+0,89+0,01+0,11+0,29
= 0,464
SD = √

0,464
n−1

=√

0,464
6−1

=√

SD = √0,928 = 0,963
➢ Ketidak pastian type A (Ua)
Ua =

Ua =

Ua =

𝑆𝐷
√𝑛
0,963
√6

0,963
2,449

Ua = 0,393
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0,464
5

4.2 Gambar Pembuktian Dan Perbandingan Pada Buzzer Atau Alarm
A. Pada Titik Point 1

Gambar IV.1 Hasil Pengukuran pada TP1
B. Pada Titik Point 2

Gambar IV.2. Hasil Pengukuran Pada TP2

29

C. Pada Titik Point 3

Gambar IV.3. Hasil Pengukuran Pada TP3

D. Pada Titik Point 4

Gambar IV.4. Hasil Pengukuran Pada TP4
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E. Pada Titik Point 5

Gambar IV.5. Hasil Pengukuran Pada TP5

4.3

Saat Error

Gambar IV.6. Hasil Pengukuran pada TP5 Kondisi Error
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F. Pada Titik Point 6

Gambar IV.7. Hasil Pengukuran Pada TP7
Saat Error

Gambar IV. 8. Hasil Pengukuran Pada TP8 saat kondisi Error
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4.4 Cara Kerja Rangkaian Buzzer/Alarm

2

1
6

3
5
4

4.3.1 Gambar Wiring Diagram Buzzer/Alarm

4.5

Penjelasan cara kerja wiring diagram
Rangkaian pengendali buzzer / alarm ini sebagai interface antara IC

dengan buzzer / alarm. Port IC yang digunakan untuk mengendalikan rangkaian
pengendali buzzer / alarm dengan IC3 sebagai driver rilay dibangun menggunakan
buzzer / alarm, IC sebagai pembangkit pulsa kendali buzzer / alarm yang
menggerakkan kontak saklar, sehingga dengan arus listrik yang kecil ( low power)
dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi ,sebagai contoh :
dengan relay yang menggunakan elektromagnet

5 v dan 50 mA mampu

menggerakkan armature relay (yang berfungsi sebagai saklarnya). Kemudian
sebuah besi (Iron core) yang dililit oleh sebuah kumparan coil, yang berfungsi
untuk mengendalikan besi tersebut, apabila kumparan coil diberikan arus listrik,
maka akan timbul gaya elektromagnet yag kemudian menarik armature untuk
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berpindah dari posisi sebelumnya (NC) ke posisi baru (NO) sehingga menjadi
saklar yang dapat menghantarkan arus listrik di posisi barunya ( NO) . Posisi
dimana armature tersebut berada sebelumnya (NC) akan menjadi open atau tidak
terhubung pada saat tidak dialiri arus listrik ,armature akan kembali lagi ke posisi
awal (NC).coil digunakan oleh relay untuk menarik contact poin ke posisi close
pada umum nya akan membutuhkan arus listrik yang relatif kecil. Bazzer atau
alarm menggunakan Ic3 yang di desain khusus sebagai komponen Ic pada
rangkaian bazzer, Ic driver ini dapat dikendalikan dengan logika TTL maupun
mikro kontroller pada inputnya, pada rangkaian pengendali bazzer atau alarm,
bazzer yang di kontrol dengan relay driver Ic3 dapat dihubungkan ke ground
maupun ke sumber tegangangan positive, karena didalam driver relay driver yang
digunakan adalah driver totem pool, dalam satu unit chip terdiri dari tiga buah
driver buzzer yang berdiri sendiri-sendiri, dengan kemampuan mengalirkan arus
terhadap drivernya.

4.6

Cara Kerja Gerbang Not
Jika diberi tegangan ( keadaan logic 0) maka arus mengalir dari vcc

melalui ground sehingga tegangan output kecil sekali, keadaan logic (0) artinya
jika input=1 maka outputnya=0, tegangan pada masukan pada gerbang not adalah
tegangan yang rendah, maka keluarannya adalah tinggi, sebaliknya apabila
masukkan tinggi maka keluarannya adalah rendah. Keluaran selalu berlawanan
denga masukkan dan tabel kebenarannya tersebut juga memberikan karakteristik
pembalik dari bentuk binner 0 dan 1. Bahwa suatu sinyal melalui pembalik, maka
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dapat dikatakan bahwa masukkan dibalik atau di komplemenkan, dapat juga
dikatakan bahwa sinyal tersebut ‘di tiadakan’, ‘dikomplemenkan’, dan ‘dibalik’.
Memiliki arti yang sama cara kerja gerbang nand, bekerja sebagai penahan data.
Gerbang NAND merupakan gerbang logika turunan yang merupakan
penggabungan antara gerbang AND dan gerbang NOT pada output gerbang AND,
dan hasil output pada gerbang NAND merupakan salah satu komponen utama.
Gerbang logika NAND (NOT-AND) sering disebut sebagai penahan
NAND, penahan NAND prinsip kerjanya sama dengan gerbang NOR, perbedaan
mereka terletak pada keadaan level atau tingkat logikanya, NAND sebagai
penahan data pertama dan bekerja dari keadaan 1 menjadi 0 sewaktu mengubah
keadaan yang artinya penahan NAND akan tetap menahan data yang pertama
masuk, flip-flop terdetak bekerja dengan menggunakan sinyal pendetak.
Jika diberikan pulsa maka pada bagian ini masukkan akan terjadi
perubahan 0 menjadi 1. Tetapi keluaran akan tetap dan gerbang NAND tidak
menanggapinya dan keluaran tetap tidak berubah setelah sinyal pendetak tiba, saat
itu juga gerbang NAND menanggapinya dan keluaran akan berubah menjadi 1,
dan data pulsa yang dimasukkan hanya sekali dari keadaan 0 menjadi 1, jika
keadaan output berubah atau terjadi masalah, keluarannya akan tetap 1 meski
sinyal pendetak berubah-ubah keadaannya.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dari alat medis Alat infus pump TE
– 112, Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa infus pump berfungsi
untuk menghitung jumlah cairan atau obat yang masuk ke pembuluh darah
pasien

5.2.

Saran
1. Analisa alat seharusnya dilakukan lebih teliti lagi dan cermat.
2. Agar menggunakanalatukur yang memilikitingkatkeakurasian yang
lebihtinggi
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