
III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan April 2015 sampai dengan Mei 2015,

pembuatan alat dan pengambilan data dilaksanakan di Laboratorium Elektonika Dasar

Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

dan beberapa tempat lainya sebagai pendukung.

3.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Solder listrik, penyedot timah, dan kabel penghubung digunakan untuk membuat

rangkaian alat sehingga menjadi satu kesatuan yang sempurna.

2. Multimeter, berfungsi sebagai pembaca nilai tegangan listrik, arus listrik, dan

hambatan listrik pada masing-masing rangkaian.

3. Bor listrik dan mata bor digunakan untuk membuat lubang pada kaki-kaki komponen

elektronika sehingga dapat dipasangkan berbagai konponen.

4. Power Supply digunakan sebagai sumber tegangan.

5. Pembangkit sinyal (signal generator) digunakan untuk masukan frekuensi tegangan

pada masing-masing masukan pada lead.
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6. Tang, berfungsi sebagai pemotong alat dan komponen yang akan digunakan dalam

pembuatan atau realisasi alat.

7. Komputer, digunakan sebagai media visual dan untuk membuat program pada

mikrokontroler ATmega16, juga digunakan untuk menampilkan masukan gelombang

dari pembangkit sinyal.

Sedangkan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Printed Circuit Board (PCB) berfungsi sebagai tempat meletakkan komponen alat

elektronika yang akan dirangkai.

2. Resistor untuk memperkecil arus yang masuk pada rangkaian.

3. Kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik.

4. Pelarut FeCl3 untuk melarutkan Printed Circuit Board (PCB).

5. Dioda sebagai penyearah arus AC ke DC.

6. Kabel had berfungsi sebagai koneksi masukan dari pembangkit signal ke rangkaian

pemilih sandapan 12 lead.

7. Kristal berfungsi sebagai pembangkit osilator tipe 11 0592 mHz.

8. TL521 berfungsi sebagai gerbang pelilih lead.

9. RS232 digunakan untuk komunikasi data serial ke komputer.

10. ATmega16 berfungsi sebagai pengolah data program yang akan dikomunikasikan

melalui RS232 ke komputer.

11. Kabel USB RS232 konektor DB9, digunakan sebagai penghubung rangkaian sistem

akuisisi data ke komputer.

12. IC4052 berfungsi sebagai multiplexer gerbang utama pemilih sandapan 12 lead.

13. IC4011 berfungsi sebagai pengatur selektor ke lead.

14. kapasitor elko 10 digunakan sebagai filter sinyal dan tegangan.
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3.3. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian meliputi perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat

lunak. Mikrokontroler memilih channel dari 12 lead yang akan dikomunikasikan ke

komputer. Mikrokontroler berkomunikasi dengan komputer secara serial dengan

menggunakan USB RS232 kemudian akan dibaca kembali oleh komputer. Komputer

membaca sinyal EKG 12 lead yang dikirim oleh mikrokontroler. Komputer hanya

menampilakan sinyal EKG dari 12 lead dalam bentuk gelombang sesuai dengan masukan

tegangan dari pembangkit sinyal (sinyal generator).

1. Perancangan Perangkat Keras (Hardware)

Perancangan perangkat keras terdiri dari  rangkaian pemilih sandapan 12 lead, bit

selektor, mikrokontroler ATMega16, buffer (penyangga), USB to serial RS232, dan

komputer. Gambar 3.1 berikut ini merupakan gambar blok diagram rancangan perangkat

keras.

Gambar 3.1. Diagram Blok Perangkat Keras
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Masukan sinyal pada pemilih sandapan 12 lead terdiri dari 10 masukan tegangan yang

berbeda. Sebelum masuk ke pemilih sandapan 12 lead, terlebih dahulu akan di proses

oleh buffer (penyangga) supaya keluaran interfacing pada komputer akan tetap sama

dengan masukan. Seluruh masukan pembangkit sinyal akan melewati rangkaian buffer,

namun yang membedakan masukan masing-masing lead tersebut adalah Lead I, II, III,

AVR, AVF, dan AVL akan melewati rangkaian jaringan wilson, sedangkan masukan,, , , , , setelah rangkaian buffer langsung diproses oleh rangkaian multiplexer

atau pemilih sandapan 12 lead. Dari rangkaian pemilih sandapan 12 lead masuk ke

rangkaian selektor, memilih lead yang akan di tampilkan pada proses interfacing

komputer.  Setelah proses diolah oleh mikrokontroler data masukan dari pembangkit

sinyal dikomunikasikan ke komputer melalui proses komunikasi serial oleh RS232.

2. Rangkaian Wilson dan Pemilihan Sandapan

Rangkaian pemilihan sandapan 12 lead atau disebut juga rangkaian pemilihan lead

terdiri dari susunan resistor, analog multiplexer 4052 dan rangkaian jaringan wilson.

IC4052 ini terdiri dari dua bagian dari empat saklar dua arah yang masing-masing dengan

satu sisi dihubungkan ke jalan masuk/jalan keluar mandiri (X 0...X 3 , Y 0 ...Y 3) dan sisi

yang lain dihubungkan ke jalan masuk/jalan keluar bersama (X,Y). Untuk lebih jelasnya

bisa dilihat pada Gambar 3.2.
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Gambar 3.2. Rangkaian Wilson dan Pemilihan Sandapan 12 Lead
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Keterangan:

I        = tegangan lead I aVR  = tegangan diperkuat lead aVR

II       = tegangan lead II aVL  = tegangan diperkuat lead aVL

III     = tegangan lead III aVF  = tegangan diperkuat lead aVF

VLA = potensial pada tangan kiri Vi = tegangan enam lead dada

VRA = potensial pada tangan kanan vi = potensial pada enam lead dada

VLL = potensial pada kaki kiri VW = potensial pada terminal pusat wilson

Dari multiplexer 4052 pada rangkaian pemilihan sandapan 12 lead membutuhkan

rangkaian jaringan wilson untuk mengurangi jumlah resistor yang terlalu banyak.

Rangkaian jaringan wilson membutuhkan resistor untuk setiap lead pada EKG ini adalah

lead pada bidang frontal dan lead bidang horizontal. Selain bertujuan mengurangi jumlah

resistor yang berlebihan pada alat, jaringan wilson juga sangat dibutuhkan dalam

pengukuran sinyal secara keseluruhan. Gambar 3.3 berikut adalah rangkaian jaringan

wilson.

Gambar 3.3. Rangkaian Jaringan Wilson
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Setiap sinyal yang masuk pada jalan masuk/jalan keluar mandiri akan disalurkan ke jalan

masuk/ jalan keluar bersama sesuai dengan bit-bit kontrol yang diberikan pada masuk

kontrol A, B dan INH dari IC 4052, dimana A dan B berfungsi sebagai kontrol pemilihan

dan INH sebagai chip-Enable.  Untuk dapat menyalurkan lead yang akan direkam (I, II,

III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, dan V6), maka rangkaian pemilihan lead

memerlukan bit-bit kontrol.  Oleh karena itu, diperlukan suatu rangkaian yang dapat

menghasilkan bit-bit kontrol yaitu rangkaian pengubah sinyal pemilih lead.  Rangkaian

pengubah sinyal pemilihan lead terdiri atas 4 buah gerbang NAND (IC 401),  2 buah

gerbang NOT (IC 4584) dan 4 buah optocoupler (TLP521-4). Konfigurasi gerbang

NAND dan NOT akan menghasilkan bit-bit kontrol untuk kendali masukan INH,

sedangkan optocoupler selain menggerakkan konfigurasi gerbang NAND dan NOT juga

menghasilkan bit-bit kontrol untuk kendali masukan A, B, C, dan D. Untuk setiap IC

pada rangkaian disimbolkan dengan Un. n menandakan nomor IC yang digunakan dari

sejumlah IC yang dipakai dalam setiap pemilihan lead. Berikut adalah tabel bit-bit

kontrol rangkaian pemilih sandapan 12 lead.

Tabel 3.1 Bit-bit Kontrol Rangkaian Pemilihan 12 Lead

C D B A ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) Lead

0 0 0 0 0 1 1 1 I
0 0 0 1 0 1 1 1 II
0 0 1 0 0 1 1 1 II
0 0 1 1 0 1 1 1 aVR
1 0 0 0 1 0 1 1 aVL
1 0 0 1 1 0 1 1 aVF
1 0 1 0 1 0 1 1 V1
1 0 1 1 1 0 1 1 V2
1 1 0 0 1 1 0 1 V3
1 1 0 1 1 1 0 1 V4
1 1 1 0 1 1 0 1 V5
1 1 1 1 1 1 0 1 V6



34

3. Rangkaian Pengubah Sandapan

Gambar 3.4. Rangkaian Pengubah Sinyal Pemilihan Sandapan 12 Lead

Rangkaian pengubah sinyal diatas merupakan pemilihan lead terdiri dari 4 buah gerbang

NAND (IC 4011), 2 buah gerbang NOT (IC 4584) dan 4 buah optocoupler (TLP521-4).

Konfigurasi gerbang NAND dan NOT akan menghasilkan bit-bit kontrol untuk kendali

masukan INH, sedangkan optocoupler selain menggerakkan konfigurasi gerbang NAND

dan NOT juga menghasilkan bit-bit kontrol untuk kendali masukan A dan B dari IC 4052

pada rangkaian pemilihan lead. Untuk setiap Gambar IC pada rangkaian disimbolkan

dengan Un. n menandakan nomor IC yang digunakan dari sejumlah IC yang dipakai

dalam setiap pemilihan lead.
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3. Rangkaian Pengubah Sandapan

Gambar 3.4. Rangkaian Pengubah Sinyal Pemilihan Sandapan 12 Lead

Rangkaian pengubah sinyal diatas merupakan pemilihan lead terdiri dari 4 buah gerbang

NAND (IC 4011), 2 buah gerbang NOT (IC 4584) dan 4 buah optocoupler (TLP521-4).

Konfigurasi gerbang NAND dan NOT akan menghasilkan bit-bit kontrol untuk kendali

masukan INH, sedangkan optocoupler selain menggerakkan konfigurasi gerbang NAND

dan NOT juga menghasilkan bit-bit kontrol untuk kendali masukan A dan B dari IC 4052

pada rangkaian pemilihan lead. Untuk setiap Gambar IC pada rangkaian disimbolkan

dengan Un. n menandakan nomor IC yang digunakan dari sejumlah IC yang dipakai

dalam setiap pemilihan lead.
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3. Rangkaian Pengubah Sandapan

Gambar 3.4. Rangkaian Pengubah Sinyal Pemilihan Sandapan 12 Lead

Rangkaian pengubah sinyal diatas merupakan pemilihan lead terdiri dari 4 buah gerbang

NAND (IC 4011), 2 buah gerbang NOT (IC 4584) dan 4 buah optocoupler (TLP521-4).

Konfigurasi gerbang NAND dan NOT akan menghasilkan bit-bit kontrol untuk kendali

masukan INH, sedangkan optocoupler selain menggerakkan konfigurasi gerbang NAND

dan NOT juga menghasilkan bit-bit kontrol untuk kendali masukan A dan B dari IC 4052

pada rangkaian pemilihan lead. Untuk setiap Gambar IC pada rangkaian disimbolkan

dengan Un. n menandakan nomor IC yang digunakan dari sejumlah IC yang dipakai

dalam setiap pemilihan lead.
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4. Rangkaian Buffer

Rangkaian buffer berfungsi untuk menguatkan sinyal clock dan sinkronisasi agar cukup

kuat untuk ditransmisikan melalui kabel dengan jarak yang cukup jauh. Rangkaian buffer

harus memiliki impedansi keluaran yang cukup rendah. Karena jalur clock dan

sinkronisasi ini merupakan jalur "bus" yang dihubungkan kerangkaian client (cabang)

secara pararel. Arus keluaran juga harus cukup besar, sehingga mampu menggerakkan

beberapa cabang seperti sensor elektroda atau inputan tegangan dari pembangkit sinyal,

(RA, LA, LL, V1, V2, V3, V4, V5, V6, dan RL) rangkaian wilson, dan keluaran yang masuk

ke komputer. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar 3.5.

Gambar 3.5. Rangkaian Buffer Sebagai Penyangga Masukan Pembangkit Sinyal
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5. Rangkaian Sistem Minimum ATmega16

Rangkaian sistem minimum pada mikrokontroler ATmega16 adalah rangkaian sistem

minimum yang compatible dengan kontrol ATmega16. Tujuan rangkaian mikrokontroler

adalah untuk memudahkan pengecekan logika pada saat pengujian program. Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.6.

Gambar 3.6. Rangkaian Mikrokontroler AVR ATMega16
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6. Rangkaian Komunikasi RS232

Standar RS232 aturan mengenai level, konektor dan aturan komunikasi antara DTE (Data

Terminal Equipment) dengan DCE (Data Communication Equipment). Contoh DTE

adalah komputer dan DCE adalah modem, antara komputer dengan modem level sinyal

data yang disalurkan pada kabelnya bukan level TTL, tetapi level RS232. Pada

perkembangannya DCE tidak hanya berupa modem atau perangkat komunikasi, tetapi

bisa berupa instrumentasi seperti pH meter, timbangan, GPS dan sebagainya. Level TXD

dan RXD adalah TTL (0 dan 5 Volt), sedangkan port serial pada komputer yang biasanya

digunakan untuk mouse (mouse model lama, bukan PS2) atau modem, adalah RS232,

sehingga perlu konverter tegangan. Perhatikan gambar 3.7 dibawah ini.

Gambar. 3.7. Rangkaian Komunikasi Serial RS232
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Jika diperhatikan dari rangkaian RS232 di atas, USB yang akan digunakan pada

penelitian ini adalah jenis ttl 0 sampai dengan 5 volt. Fungsi dari ttl ini digunakan untuk

media komunikasi alat ke komputer.

3.4. Perancangan Perangkat Lunak (Software)

Pada perancangan perangkat lunak ini program yang digunakan  untuk pemrograman

mikrokontroler ATMega16 adalah bahasa Basic. Bahasa Basic mempunyai struktur yang

baik sehingga mudah dipahami dan mudah dalam pembuatan program. Mikrokontroler

dirancang untuk melakukan proses konversi analog ke digital, pengiriman data melalui

komunikasi serial dengan menggunakan USB RS232, dan mengontrol rangkaian

pemilihan sandapan.  Perangkat lunak pada komputer memeroses data untuk ditampilkan

dalam bentuk grafik. Untuk merespon request dari komputer maka perlu adanya

pemrograman mikrokontroler.  Jika ada request dari komputer program akan menentukan

mode dan lead mana yang dipilih sesuai dengan karakter yang dikirim oleh komputer.

Apabila komputer meminta mikrokontroler untuk memulai proses konversi maka

konversi akan bernilai satu.  Jika konversinya bernilai satu, maka program akan dibaca

data dari ADC dan mengirimkannya ke komputer.  Dalam prosesnya, pengiriman data

dan dilakukan secara terus menerus sampai ada perintah dari komputer yang menunjukan

agar mikrokontroler berhenti melakukan proses konversi data. Gambat 3.8 sampai

dengan 3.10 berikut adalah diagram alir program yang dibuat pada mikrokontroler.
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Gambar 3.8. Flowchart Komunikasi Mikrokontroler ke Komputer.
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Gambar 3.9. Flowchart Komunikasi RS232 Dari Mikrokontroler Ke Komputer.
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Gambar 3.10. Flowchart Penampil Sinyal EKG 12 Lead Pada Komputer.



42

3.5. Rancangan Tabel Dalam Program

Adapun rencana dalam program yang peneliti buat adalah sebagai berikut:

No Lead Tegangan Frekuensi Jenis  Gelombang

1 I ............ ............ ............

2 II ............ ............ ............

3 II ............ ............ ............

4 aVR ............ ............ ............

5 aVL ............ ............ ............

6 aVF ............ ............ ............

7 V1 ............ ............ ............

8 V2 ............ ............ ............

9 V3 ............ ............ ............

10 V4 ............ ............ ............

11 V5 ............ ............ ............

12 V6 ............ ............ ............

Berdasarkan rancangan tabel diatas maka masukan berasal dari pembangkit sinyal

menghasilkan keluaran tegangan sebanyak 12 lead yang dipasang secara bergantian.

Proses rekaman dilakukan oleh empat IC4052 sebagai multiplexer. IC4052 ini terdiri

dari empat saklar dua arah yang masing masing sisi dihubungkan ke jalan masuk dan

jalan keluar.  Setiap Sinyal yang masuk pada masing-masing masukan dan keluaran dapat

menyalurkan masing-masing lead yang diinginkan.  saluran lead yang akan direkam

adalah I, II, III, aVR, aVL, aVF, , , , , , . Berikut adalah Port 12 lead yang

direkam:
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1. Lead I = −
2. Lead  II = −
3. Lead  III = −
4. Lead aVR = − ( + )/2
5. Lead  aVL = − ( + )/2
6. Lead  aVF = − ( + )/2
7. Lead = −
8. Lead = −
9. Lead = −
10. Lead = −
11. Lead = −
12. Lead = −
Dengan demikian, diperlukan sebuah rangkaian yang dapat menghasilkan keluaran

sebanyak 12 lead. Beberapa bagian penting pada alat diantaranya adalah ttl to cmos, ttl to

cmos berfungsi sebagai converter atau pengubah kondisi tegangan dari level ttl ke level

cmos.



3.6. Gambar Rangkaian Secara Keseluruhan

Gambar 3.11 Gambar Rangkaian Alat Secara Keseluruhan


