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ANALISIS GELOMBANG ELECTROCARDIOGRAPH PADA PASIEN AMI (ACUTE
MIOCARD INFARK) DENGAN MENGGUNAKAN PROGRAM DELPHY
Achmad SaifuddinZuhri (1), Bedjo Utomo (2)
ABSTRACT
Miocard Acute Infarction or AMI can be abbreviated is a situation where a sudden
restriction or termination of blood flow to the heart, which causes the heart muscle
(myocardium) dies from lack of oxygen. Incidence of Sudden Cardiac Death (SCD) reached
400,000 per year the number is nearly 50 percent of all deaths that occurred. Likewise,
occurring in parts of Indonesia most in urban areas, one patient at the hospital Dr. R.
Soeprapto Cepu so the authors wanted to analyze the wave ECG in patients with AMI (Acute
Myocardial miocard).
Analysis of the making of this software aims to further simplify analyzing
electrocardiograph wave in patients with AMI. This study used experimental research
methods in design sotware with a wave of ECG analysis program based Delphy.
From the analysis software can distinguish between the ECG wave AMI patients and
normal patients, so with the software program will assist personnel in analyzing the patient
ECG waves AMI.Program it can later be modified so that not only analyze the AMI patients,
but also can analyze the other heart diseases.
Keyword : AMI, Delphy Program
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Di Era Perkembangan teknologi dan
kemajuan peradaban sosial masyarakat
dewasa ini semakin berpengaruh terhadap
pola hidup dan kesehatannya. Kematian
akibat
serangan
jantung
yang
menyebabkan kematian mendadak atau
lebih dikenal dengan Sudden Cardiac
Death (SCD) yaitu kematian yang terjadi
akibat timbulnya irama jantung yang
menyebabkan kegagalan sirkulasi darah
Salah satu negara maju seperti
Amerika Serikat, kejadian Sudden Cardiac
Death (SCD) mencapai 400.000 per tahun
jumlah ini hampir 50 persen dari seluruh
kematian yang terjadi.Keadaan yang sama
juga dialami oleh negara Indonesia

(1)

khususnya di daerah perkotaan, dimana
pola penyakitnya sudah sama dengan pola
penyakit negara-negara maju.
Kematian mendadak dapat terjadi
baik pada mereka yang telah diketahui
menderita sakit jantung sebelumnya
maupun pada mereka yang dianggap sehatsehat saja selama ini. Wanita yang pernah
mengalami serangan jantung atau Acute
Miocard Infark (AMI) memiliki peluang
yang sama dengan pria untuk mengalami
SCD (Sudden Cardiac Death)
Sebagian besar pasien penyakit
jantung di RS Dr.R.Soeprapto adalah
penderita AMI baik itu pada Ruang
perawatan penyakit dalam maupun pada
ruang khusus yang pada perawatan ICU.
Pada pasien AMI akan terjadi peningkatan
kadar enzim atau isoenzim merupakan
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indicator
spesifik
yaitu
kreatinin
fosfikinase ,SGOT meningkat dalam 12
jam.
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Elevasi segment ST lebih dari 0,08 detik.

Gambaran ECG pada pasien normal
dapt ditunjukkan pada gambar di bawah
ini :

Pembatasan Masalah

Gambaran ECG pada pasien AMI
terdapat elevasi segmen ST diikuti dengan
perubahan sampai inverse gelombang T,
kemudian muncul peningkatan gelombang
Q minimal di dua sadapan.
Berdasarkan urain di atas dan
mengingat pentinganya gambaran ECG
untuk mendiagnosa terhadap penderita
AMI maka peneliti ingin melakukan
perancangan tentang : “Identifikasi
Analisis Gelombang ECG Pada Pasien
AMI denagan bantuan Program Delphy di
Rumah sakit Dr. R. Soeprapto Cepu”
Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar Belakang Masalah
maka faktor-faktor yang berhubungan dan
mempengaruhi Analisa Gelombang ECG
pada Pasien AMI antara lain :
Sinyal ECG pada pasien AMI diunjukkan
dengan elevasi segment ST

Berdasarkan latar belakang dan
Identifikasi masalah di atas maka peneliti
ingin membatasi masalah sebagai berikut :
1). Analisa pasien AMI hanya dilakukan
pada gambaran sinyal ECG. 2). Analisa
pada pasien normal menggunakan
gambaran sinyal ECG pada
pasien
Normal di RS Dr.R.Soeprapto Cepu.
Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini rumusan masalah
yang dikemukakan peneliti adalah :
”Apakah Gelombang ECG pada Pasien
AMI dapat dianalisis dengan Program
Delphy” .
Tujuan
Secara
umum
dapat
menganalisis
gelombang ECG pada pasien AMI melalui
Program Delphy.
Tujuan Khusus
1). Mengidentifikasi gambaran gelombang
ECG pasien AMI dan Pasien Normal. 2).
Membedakan gambaran Gelombang ECG
pada pasien AMI dan pasien Normal
dengan Program Delphy.3). Menganalisis
Gelombang ECG pasien AMI dengan
Software
Manfaat penelitian
Secara Teoritis
Menambah pengetahuan dan wawasan
tentang
Aplikasi
Software
dalam
menganalisis gelombang ECG pada Pasien
AMI
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Secara Praktis
Membantu
dalam
menunjang
penentuan diagnosa terhadap gejala-gejala
penderita AMI
Membantu RS dalam proses pada
perekaman INA
DRG (Indonesia
Diagnosa Related Group)
ACUTE MIOCARD INFARK (AMI)
Acute Miocard Infark atau bisa
disingkat AMI adalah suatu keadaan
dimana secara tiba-tiba terjadi pembatasan
atau pemutusan aliran darah ke jantung,
yang
menyebabkan
otot
jantung
(miokardium) mati karena kekurangan
oksigen.
Serangan jantung biasanya terjadi
jika suatu sumbatan pada arteri koroner
menyebabkan terbatasnya atau terputusnya
aliran darah ke suatu bagian dari jantung.
Jika terputusnya aliran darah ini
berlangsung lebih dari beberapa menit,
maka jaringan jantung akan mati.
Kemampuan memompa jantung
setelah suatu serangan jantung secara
langsung berhubungan dengan luas dan
lokasi kerusakan jaringan (Infark). Jika
lebih dari separuh jaringan jantung
mengalami kerusakan, biasanya jantung
tidak dapat berfungsi dan kemungkinan
terjadi kematian. Bahkan walaupun
kerusakannya tidak luas, jantung tidak
mampu memompa dengan baik, sehingga
terjadi gagal jantung atau syok.
Jantung yang mengalami kerusakan
bisa membesar, dan sebagian merupakan
usaha jantung untuk mengkompensasi
kemampuan memompanya yang menurun
(karena jantung yang lebih besar akan
berdenyut lebih kuat). Jantung yang besar
juga merupakan gambaran dari kerusakan
otot jantungnya sendiri. Pembesaran
jantung setelah suatu serangan jantung
memberikan prognosis yang lebih buruk.
Penyebab lain dari serangan jantung
(infark miocard) adalah suatu bekuan dari
jantungnya sendiri, terkadang suatu
bekuan (embolus) terbentuk dari di dalam
jantung, lalu pecah dan tersangkut arteri
koroner. Kejang pada arteri koroner yang
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menyebabkan terhentinya aliran darah.
Kejang ini bisa disebabkan oleh obat
(seperti kokain), karena merokok, atau
kadang penyebabnya tidak diketahui.
Kebanyakan pasien dengan AMI
mencari pengobatan karena rasa sakit di
dada, namun demikian gambaran klinis
bisa bervariasi dari pasien yang datang
untuk melakukan pemeriksaan rutin,
sampai pada pasien yang merasa nyeri
substernal yang hebat dan secara cepat
berkembang menjdi syok dan eadem
pulmonal, dan adapula pasien yang baru
saja tampak sehat lalu tiba-tiba meninggal.
Gambaran ECG pada pasien AMI
terdapat elevasi segmen ST diikuti dengan
perubahan sampai inverse gelombang T,
kemudian muncul peningkatan gelombang
Q minimal di dua sadapan. Berikut adalah
salah satu gambaran perbedaan antara
Gelombang ECG yang Normal dan yang
terindikasi AMI (Acute Miocard Infark).

Gambaran Gelombang ECG Normal
Sedangkan salah satu gambaran ECG
AMI dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambaran Gelombang ECG AMI
ELECTROCARDIOGRAPH (ECG)
Electrocradiograph (ECG) adalah suatu
Interpretasi Transthoracic dari listrik
aktivitas jantung selama waktu ditangkap
dan eksternal dicatat oleh elektroda kulit.
ECG
kebanyakan
bekerja
dengan
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mendeteksi dan memperkuat perubahan
listrik kecil pada kulit yang disebabkan
ketika otot jantung depolarizes selama
denyut jantung.
Setiap detak jantung sehat akan
memiliki kemajuan tertib gelombang
depolarisasi, yang dipicu oleh sel-sel di
node sinoatrial, menyebar melalui atrium
melewati jalur konduksi intrinsik dan
kemudian menyebar di seluruh ventrikel.
Berbagai jenis ECG dapat disebut
dengan jumlah lead yang dicatat yaitu,
ECG 1 lead. 3 lead, dan 12 lead. Sebuah
ECG 12 lead adalah satu dimana 12 sinyal
listrik yang berbeda-beda dicatat pada
kira-kira waktu yang bersamaan atau
rekaman satu off dari sebuah ECG.
Sejarah terobosan awal ECG terjadi
ketika Willen Einthoven, yang bekerja di
Leiden
Belanda
menggunakan
Galvanometersenar yang dia ciptakan
sendiri pada tahun 1903. Einthoven
menuliskan huruf P.Q,R,S dan T ke
sejumlah defleksi dan menjelaskan sifatsifat Elekokadiografi sejumlah gangguan
kardiovaskuler.
Pada
tahun
1924
Einthoven dianugerahi hadiah nobel dalam
Kedokteran atas penemuannya tersebut.
Rangkaian Eletronika pada pesawat
ECG pada umumnya seperti pada gambar
berikut ini :
PEMROGRAMAN DELPHY
Delphy adalah sebuah Usaha
pemrograman Visual di dalam lingkungan
Windows
(Underwindows)
yang
menggunakan Bahasa Pascal sebagai
compiler.
Keberadaan
bahasa
pemrograman
Delphi
tidak
dapat
dipisahkan dari bahasa Turbo Pascal yang
diluncurkan pada tahun 1983 oleh Borland
Internasional Incorporation. Turbo Pascal
memang dirancang untuk dijalankan pada
system operasi DOS yang merupakan
system operasi yang banyak digunakan
pada saat itu.
Seiring
dengan
perkembangan
jaman, dimana system operasi mulai
bergeser ke system windows, maka
Borland Internasional incorpration merilis
Turbo Pascal for Windows yang
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dijalankan di bawah system operasi
Windows 3X.
Pada Tahun 1992 muncul bahasa
pemrograman baru bernama Borland
Pascal Versi 7 yang merupakan
penggabungan dari Turbo Pascal dan
Turbo Pascal for Windows namun baru
tersebut ternyata masih sulit digunakan.
Delphy adalah sebuah perangkat
lunak (bahasa pemrograman) untuk
membuat
program/aplikasi computer
berbasis windows. Delphy merupakan
bahasa pemrograman berbasis objek,
artinya semua komponen yang ada
merupakan objek-objek. Ciri sebuah objek
adalah memiliki nama, property, dan
method/procedure. Delphy disebut juga
visual programming artinya muncul
berupa gambar-gambar.
Borland International Incorporation
berusaha menyempurnakan bahas delphy
ini
untuk
semakin
mempermudah
penggunaanya. Hampir setiap tahun
Borland merilis Delphy dengan versi
terbaru yang terakhir keluar adalah
Borland Delphy versi 7.
Penggunaan
Delphy
dapat
mempersingkat
waktu
pemrograman
karena anda tidak perlu lagi menuliskan
kode program yang rumit dan panjang
untuk menggambar, meletakkan dan
mengatur komponen. Selain itu juga dapat
menyusun aplikasi yang lebih interaktif.
Delphy menyediakan cukup banyak
pilihan komponen interface aplikasi, antara
lain berupa tombol, menu drop-down,
maupun menu pop-up kotak teks, radio
button dibutuhkan dengan klik mouse,
mengatur tampilan kemudian menuliskan
sedikit kode program, maka aplikasi anda
siap dijalankan.
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KERANGKA KONSEP

Metodologi Penelitian
Jenis Penelitian
Jenis penelitian adalah berupa modul
perancangan software yang menganalisis
Gelombang
Electrocardiograph
pada
pasien AMI dengan menggunakan Delphy,
menggunakan
metode
eksperimental
dimana sampel yang diambil berupa
gambar Gelombang ECG AMI dan pasien
Normal sebagai pembandingnya.

Penjelasan:
Gelombang dari pasien AMI
dilakukan scanning terlebih dahulu
kemudian dilakukan pengolahan dengan
photo shop untuk mendapatkan gelombang
tipe BMP dan diambil salah satu
gelombang
untuk
dapat
dianalisa
kemudian diolah dengan pengolahan citra.
Pada bagian yang lainnya gelombang ECG
pada pasien normal juga dilakukan
scanning kemudian dilakukan pengolahan
dengan photo shop untuk mendapatkan
gelombang tipe BMP dan diambil salah
satu gelombang untuk dapat dianalisa
kemudian diolah dengan pengolahan citra.
Tahapan berikutnya membuat Pengolahan
2. dengan
Citra pada Program Delphy
membagi baris dan kolom berupa x y pada
tampilan sebagai dasar untuk mengolah
gelombang yang diletakkan pada baris dan
kolom yang telah dibuat. Kemudian
system akan melakukan perbandingan data
yang diperoleh dengan pengetahuan yang
dimiliki oleh system yaitu dengan
melakukan mark/pembatas pada awal dan
akhir setiap gelombang P QRS ST dan T
yang kemudian akan dibaca oleh
pengolahan citra dari program Delphy.
Variabel pembanding pada grafik diatas
adalah frequency elevasi segmen ST
diikuti dengan perubahan sampai inverse
gelombang T, dimana elevasi gelombang
ST malebihi dari 0,08 detik. Analisis dari
perbandingan
ini
akan
dilakukan
kesimpulan pasien tersebut terkena AMI
atau pasien tidak terkena AMI juga akan
ditampilkan besaran gelombnag P, QRS
ST dan gelombang T. Kesimpulan ini
dapat dilakukan crosscek dengan data
manual yang diperoleh pada rekaman
medis pasien tersebut.

Varibel Penelitian
Variabel Bebas
Sebagai variabel bebas adalah hasil
printout pasien AMI dan pasien normal
pada RS Dr.R.Soeprapto
Variabel Tergantung
Sebagai variabel tergantung yaitu
hasil scand gelombang ECG pada pasien
AMI
Variabel Terkendali
1. Analisis data dari ECG Normal dan
ECG pasien AMI digunakan Program
Delphy
2. Diagnosa dari dokter
Waktu dan tempat
Tempat pelaksanaan modul ini di
Politeknik Kesehatan Surabaya Jurusan
Teknik Elektromedik dan RS Dr. R.
Soeprapto Cepu.
Definisi Operasional
Definisi operasional dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Gambaran gelombang ECG pada
pasien AMI sebagai objek yang akan
diolah.
Pada kertas ECG gelombang P QRS ST
dan T terangkum dalam kotak-kotak
sebagai pengolah untuk menentukan
pengukuran
terhadap
gelombanggelombang tersebut sehingga dapat
ditentukan kesimpulan dari pasien.
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Gambar Pengolahan Gelombang
ECG
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identifikasi pasien AMI sehingga batas
itilah sebagai penentuan detik pada
gelombang tersebut.Walaupun Gelombang
Pasien AMI tapi kalo kita salah dalam
melakukan batasaan pada Gelombang ST
maka kesimpulan dari software akan
menyajikan tampilan kesimpulan bukan
AMI.
Untuk menetukan waktu (detik) dalam
penentuan
gelombang
ECG
dapat
ditampilkan pada gambar berikut ini :

Sedangkan
gambaran
pada
Gelombang ECG yang terdiagnosa AMI
dapat diperlihatkan seperti gambar di
bawah ini :

Gambar: Gambar Penentuan
gelombang dan waktunya.
Sedangkan gambar letak kabel patient
dapat diperlihatkan pada gambar berikut :

Gambar: Sadapan Gelombang ECG AMI
HASIL dan PEMBAHASAN
Pada bab ini akan diuraikan mengenai
pembahasan dari kerja aplikasi Program
Analisa Gelombang ECG pada pasien
AMI yang telah dibuat, seperti yang telah
uraikan dibawah ini
a. Menu Tampilan Utama

Gambar: Letak Kabel Patien pada
Tubuh
c. Tampilan Software
Untuk menjalankan program aplikasi
ini melalui beberapa tampilan, dimana
tampilan tersebut adalah sebagai berikut:
c.1.Pembahasan Form login

b. Pembahasan Analisis Gambar
Pada program Analisa Gelombang
ECG pada pasien AMI dengan program
Delphy ini hanya menggunakan batasbatas sebagai pengolahan citranya untuk
menentukan letak gelombang sebagai
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a. Pembahasan form menu utama
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Pengujian Dalam
Sadapan Lead

Kesimpulan

dan

b. Pembahasan form Pasien

c. Pembahasan form Pasien Update

PENUTUP
Simpulan
Rancang bangun dibuatnya Program
Analisis Gelombang ECG pada Pasien
AMI ini dirancang secara khusus untuk :
1). Mengidentifikasi gambaran gelombang
ECG pasien AMI dan Pasien Normal. 2).
Mengolah sinyal ECG pasien AMI dengan
Program Delphy. 3). Menganalisis
gambaran sinyal ECG pasien AMI
terhadap pasien normal.
Dengan dengan software ini maka sangat
membantu sekali dalam membuat INA
DRG Rumah sakit

d. Pembahasan form Pemakai

5.2.6. Pengujian Dalam Baca Gambar

Saran
1). Program Analisa Gelombang ECG
Pasien AMI dengan Delphy ini masih
terdapat kekurangan, dimana program ini
masih
sederhana,
dalam
menarik
kesimpulan untuk itu diharapkan adanya
modifikasi sehingga nantinya program ini
dapat menarik kesimpulan dengan teliti. 2)
Program ini dapat dimodifikasi sehingga
tidak hanya menganalisa pasien AMI saja
tetapi juga dapat menganalisa penyakit
jantung yang lainnya.
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