


 Pengamatan terhadap gaya tarik listrik 
dapat ditelusuri pada zaman Yunani kuno 

(Pengamatan batu digosok, batu tersebut 
akan menarik benda kecil seperti jerami 
atau bulu.

 Kata Listrik berasal dari bahasa Yunani yaitu 
electron.

 Ada dua aspek dalam bidang kesehatan  
yaitu a) listrik dan magnet yang timbul 
dalam tubuh manusia, serta b) penggunaan 
listrik dan magnet pada permukaan tubuh 
manusia 



 Semua fungsi dan aktivitas tubuh sedikit 

banyak melibatkan listrik. 

 Gaya-gaya yang ditimbulkan oleh otot 

disebabkan tarik-menarik antara 

muatan listrik yang berbeda

 Saat kita menjalankan fungsi khusus 

tubuh, banyak sinyal listrik yang 

dihasilkan.  Sinyal ini dihasilkan dari 

proses elektrokimiawi tertentu



Aktivitas Otot, otak dan jantung pada dasarnya 

bersifat elektrik (listrik).

 Kelistrikan pada tubuh berkaitan dengan komposisi 

ion, muatan, tegangan yang terdapat dalam tubuh

Otak, menerima sinyal eksternal dan internal dan 

menghasilkan respons yang sesuai. 

 Informasi disalurkan sebagai sinyal listrik di 

sepanjang sel saraf. 



 Kemampuan neurons menerima,
interpretasi dan mengantarkan arus listrik
yang berasal dari energi yang dimiliki
manusia dari ATP melalui proses respirasi
sel.

 Fenomena sel dimana sel mampu
menghasilkan potensial listrik yang
merupakan lapisan tipis muatan positif
pada permukaan luar dan lapisan tipis
muatan negatif pada permukaan dalam
membran.



 Kemampuan neurons menghantarkan

isyarat biolistrik

 Transmisi sinyal biolistrik (TSB) dinamakan

Dendries yang berfungsi mentransmsikan

isyarat dari sensor ke neuron.

 Stimulus untuk neuron dapat berupa

tekanan,temperature, dan isyarat listrik

dari neuron lain.

 Aktifitasi biolistrik pada otot dapat

menyebar ke seluruh tubuh seperti

gelombang pada permukaan air.



 Pengamatan listrik tersebut dapat

dilakukan dengan memasang elektroda

pada permukaan kulit.

 Hasil rekaman isyarat listrik dari jantung

(Electrocardiogran-ECG) diganti untuk

diagnosa kesehatan.

 Aktivitasi otak dapat dimonitor dengan

memasang beberapa elektroda atau

EEG.

 Isyarat listrik yang dihasilkan dapat untuk

mendiagnosa kondisi neurologis



Ada beberapa hukum yang berkaitan 
dengan biolistrik diantaranya:

Ø Hukum Ohm
 Perbedaan potensial antara ujung 

konduktor berbanding langsung dengan 
arus yang melewati, berbanding terbalik 
dengan tahanan dari konduktor.

 R ꞊ V/I   

Dimana, R : hambatan (Ω), I : kuat arus 
(ampere), V : tegangan (Volt).



 Diketahui pada suatu penghantar 

mengalir arus listrik sebesar 12 Ampere 

dan juga terdapat hambatan sebesar 3 

Ohm. Tentukanlah berapa besarnya 

tegangan sumber?



Ø Hukum Joule

 Arus listrik yang melewati konduktor dgn 

perbedaan tegangan (V) dalam waktu 

tertentu akan menimbulkan panas.

RUMUS : Q =V I t

Dimana, Q : energi panas yang ditimbulkan 

(joule), V : tegangan (Volt), I : arus (A), 

t : waktu lamanya arus mengalir (second).



Sistem Syaraf
- Bagian dari sistem saraf terdapat dua

bagian, yaitu a) sistem saraf pusat dan

b) sistem saraf otonom

a. Sistem saraf pusat

Terdiri dari otak, medulla spinalis dan saraf 

perifer. 

untuk saraf perifer terdapat 2 serat yaitu : 



1) serat yang mengirim informasi sensoris ke 

otak atau ke medulla spinalis disebut 

saraf afferen 

2) Serat saraf yang menghantarkan 

informasi dari otak dan medulla spinalis 

ke otot serta kelenjar disebut serat 

efferen.



b. Sistem saraf otonom
Serat saraf ini mengatur organ dalam 

tubuh secara tidak sadar (jantung, usus, 

kelenjar). 

 Untuk menanggapi rangsangan, 3 

komponen dimiliki  sistem saraf, yaitu: 

a) Reseptor, adalah alat penerima 

rangsangan atau impuls. 

Tubuh manusia yang sebagai reseptor 

adalah organ indera. 



b) Penghantar impuls, dilakukan 
oleh saraf itu sendiri. Saraf 
tersusun dari berkas serabut 
penghubung (akson).

Pada serabut penghubung 
terdapat sel saraf disebut 
neuron. 

c) Efektor, adalah bagian yang 
menanggapi rangsangan 
yang telah diantarkan oleh 
penghantar impuls.

Efektor yang paling penting 
pada manusia adalah otot 
dan kelenjar.



 serat saraf yang berdiameter besar 

mempunyai kemampuan menghantar 

impuls lebih cepat dari pada serat saraf 

yang berdiameter kecil. 

 Ditinjau besar kecilnya serat saraf maka 

serat saraf dapat dibagi dalam tiga bagian 

yaitu serat saraf tipe A, B dan C. 

 Dengan mempergunakan mikroskop 

elektron, serat saraf dibagi dalam dua tipe : 

a) serat saraf bermielin dan b) serat saraf 

tanpa mielin.



Mielin merupakan suatu insulator yang

baik dan kemampuan mengalir listrik

sangat rendah.

aliran sinyal dapat meloncat dari

simpul ke simpul yang lain.

 Potensial aksi makin menurun apabila

melewati serat saraf yang bermielin.



 Potensial aksi adalah aliran ionik positif 

dan negatif yang bergerak di membran 

sel. 

Adanya pengolahan informasi indra 

sensoris mulai perubahan energi menjadi 

potensial reseptor, lalu menjadi potensial 

aksi pada serabut saraf.

 Peristiwa neuron mengirim pesan dari otak 

ke bagian tubuh lainnya baik volunter 

atau involunter 



 Potensial aksi bisa terjadi 

apabila neuron atau otot 

mendapat rangsangan

 Potensial aksi mempunyai 

kemampuan untuk 

merangsang daerah 

sekitar sel membran untuk 

mencapai nilai ambang



 Urutan tahap potensial aksi adalah sebagai berikut:

a. Tahap Istirahat (Resting Membrane Potential)
Tahap ini adalah tahap potensial membran istirahat, 

sebelum terjadinya potensial aksi.

b. Tahap Depolarisasi

Membran saraf menjadi permeable terhadap ion NA diluar 

sel sehingga banyak sekali ion NA terabsorpsi ke dalam 

akson. 

Keadaan polarisasi normal sebesar -90mV akan hilang dan 

potensial meningkat dengan arah positif. Keadaan ini 

disebut depolarisasi.





c. Tahap Repolarisasi

Sesudah membran menjadi permeable terhadap ion NA, 

saluran NA mulai tertutup dan saluran K terbuka lebih 

daripada normal. 

Difusi ion K yang berlangsung cepat ke bagian luar akan 

membentuk kembali potensial membran istirahat negatif 

yang normal. Peristiwa ini disebut repolarisasi 

membran.



Tahapan potensial aksi saraf mempengaruhi perubahan 

pada potensial membran sel. 

Perubahan ini menghasilkan suatu impuls tegangan

yang disebut potensial aksi (action potential). 
Potensial aksi dari suatu sel akan dapat memicu

aktivitas sel-sel lain yang ada di sekitarnya.



Perambatan potensial aksi ke segala sel membran 

keadaan ini disebut gelombang depolarisasi  

(perambatan potensial aksi )

Setelah timbul potensial aksi, sel membran akan

mengalami repolarisasi.

Konsentrasi ion Na+ lebih banyak diluar sel dari

pda di dalam sel, di dalam sel akan lebih negative

dibandingkan dengan di luar sel.



 Proses repolarisasi sel membran disebut

refrakter.

 Tingkat refrakter ada dua fase yaitu

periode refrakter absolut tidak ada

rangsangan, tidak ada unsur kekuatan

untuk menghasilkan potensial aksi yang

lain.

periode refrakter relatif -- sel membran

mendeteksi repolarisasi dari periode

refrekter absolut dan ada stimulus yang

kuat secara normal akan menghasilkan

potensial aksi yang baru.



 Mengalirnya aliran listrik akan menimbulkan

medan magnet.

 Medan magnet sekitar jantung disebabkan

adanya aliran listrik jantung yang

mengalami depolarisasi dan repolarisasi.

 Pada sel otot jantung, ion Na+ akan masuk

kembali ke neuron terjadi depolarisasi secara

spontan sampai mencapai nilai ambang dan

terjadi potensial aksi tanpa memerlukan

rangsangan dari luar.



 Sel membran otot jantung mempunyai kemampuan 

perambatan potensial aksi/gelombang depolarisasi. 

Depolarisasi membran otot jantung (miokardium) oleh 

perambatan potensial aksi --- menghasilkan kontraksi otot 

seluruh miokardium.

Repolarisasi terjadi saat sel kembali kekeadaan dasar 

(menjadi lebih negatif),dan sesuai dengan relaksasi otot 

miokardium.



Otot jantung  mempunyai periode refraktori yang 

panjang,pada saat sel tidak dapat distimulasi untuk 

berkontraksi.

Hal tersebut melindungi jantung dari kontraksi 

berkepanjangan (tetani),yang dapat mengakibatkan henti 

jantung mendadak.



Jaringan konduksi khusus jantung memiliki 
sifat-sifat sebagai berikut:

1. Otomatisasi: kemampuan untuk 
menimbulkan impuls secara spontan 
(nodus SA, AV, Purkinje)

2. Ritmisasi: pembangkitan impuls yang 
teratur (nodus SA, AV, Purkinje)

3. Konduktivitas: kemampuan 
menghantarkan impuls 

4. Daya rangsang: kemampuan berespon 
terhadap stimulasi (otot miokardium)



 Jantung akan menghasilkan impuls yang 

di salurkan melalui system hantaran untuk 

merangsang otot jantung dan 

menimbulkan kontraksi otot. 

 Perjalanan impuls di mulai dari nodus SA 

ke nodus AV,sampai ke serabut purkinye.



 Terdapat keterkaitan antara peristiwa 

listrik jantung dan peristiwa mekanik 

jantung (gabungan eksitasi-kontraksi)

 Peristiwa listrik jantung terjadi sebelum 

dan mengawali peristiwa mekanis.





 Dengan mengukur isyarat lsitrik tubuh 
secara

selektif sangat berguna untuk memperoleh 
informasi klinik tentang fungsi tubuh.

Beberapa isyarat listrik tubuh diantaranya:

1. EMG (elektromiogram)

2. ENG (elektroneurogram)

3. ERG (elektroretionogram)

4. EOG (elektrookulogram)

5. EGG (elektrogastrogram)

6. EEG (elektroensefalogram)

7. EKG (elektrokardiogram)



 Elektrokardiogram 

(EKG) merupakan 

suatu grafik yang 

dihasilkan oleh suatu 

elektrokardiograf.

 Alat ini merekam 

aktivitas listrik 

jantung pada waktu 

tertentu (saat 

pemeriksaan)
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 Diagnosis aritmia jantung

 EKG memandu tingkatan terapi dan risiko 
untuk pasien yang dicurigai ada infark otot 
jantung akut

 EKG digunakan sebagai alat tapis penyakit 
jantung iskemik selama uji stres jantung

 EKG membantu menemukan gangguan 
elektrolit (mis. hiperkalemia dan hipokalemia)

 EKG memungkinkan penemuan 
abnormalitas konduksi (mis. blok cabang 
berkas kanan dan kiri)



 EKG sebaiknya direkam pada pasien 

yang berbaring di tempat tidur yang 

nyaman 

Pasien harus istirahat total untuk 

memastikan memperoleh gambar 

yang memuaskan. Hal ini paling baik 

dengan menjelaskan tindakan terlebih 

dahulu kepada pasien yang takut 

untuk menghilangkan ansietas. 



 Kontak yang baik harus terjadi antara 
kulit dan elektroda. Kontak yang jelek 
dapat mengakibatkan rekaman 
suboptimal.

 Alat elektrokardiografi harus 
distandarisasi 

 Setiap peralatan elektronik yang kontak 
dengan pasien, misalnya pompa infus 
intravena yang diatur secara elektrik 
dapat menimbulkan artefak pada EKG



 Irama Normal Pada EKG

Rekaman EKG biasanya dibuat pada 

kertas yang berjalan dengan 

kecepatan standard 25mm/ detik dan 

defleksi 10mm sesua dengan potensial 

1mV



 Pengobatan umum dengan cara 

menggunakan alat untuk disritmia yang 

mengancam jiwa jantung, fibrilasi 

ventrikel, dan pulseless takikardia 

ventrikel. 

 Defibrilasi terdiri dari memberikan dosis 

terapi energi listrik ke jantung yang 

terkena dengan alat yang disebut 

defibrillator. 



Perangkat seukuran

laptop yang 

menganalisia irama

jantung untuk setiap

kelainan dan, jika

perlu, mengarahkan

penyelamat untuk

memberikan kejutan

listrik untuk korban. 

Kejutan listrik dapat

membantu jantung

untuk membangun

kembali irama yang 

efektif sendiri.





Langkah 1 : Persiapan

• Buka penutup AED.
• Buka pakaian dari dada 

pasien.
• Pastikan agar bagian kulit 

bersih dan kering.
• Keringkan dada pasien 

dan cukur rambut yang 
berlebihan jika perlu



Langkah 2 : Pemasangan PAD

Robek paket PAD untuk
membukanya dan keluarkan PAD.

 Lepaskan satu PAD dari pelapis 
plastik.

Kenakan satu PAD pada bagian
atas dada yang terbuka.

 Lepaskan PAD kedua dan kenakan
pada bagian bawah dada yang 
terbuka seperti yang 

ditunjukkan.



Langkah 3 : Analisis & Pemberian Kejutan

Pesan suara dan teks akan memberikan 
pedoman kepada Anda.

“DO NOT TOUCH PATIENT! ANALYZING 
RHYTHM.” (JANGAN SENTUH PASIEN! 
SEDANG MENGANALISA RITME)



• Jika ritme yang dapat dikejutkan terdeteksi, 
ikutilah petunjuk berikut:

“SHOCK ADVISED CHARGING.” (KEJUTAN 
YANG DIANJURKAN SEDANG DIISI)

“CHARGING” (PENGISIAN)

“STAND CLEAR! PUSH FLASHING BUTTON TO 
DELIVER SHOCK.” 

(JAUHI DIRI! TEKAN TOMBOL 

BERKELIP UNTUK MEMBERIKAN KEJUTAN)



 Jika ritme pasien berubah menjadi ritme yang  
tidak dapat dikejutkan sebelum kejutan
diberikan, AED akan memberi tahu bahwa
ritme telah berubah dan memberikan pesan
“RHYTHM CHANGED, SHOCK CANCELLED.” 
(RITME BERUBAH, KEJUTAN DIBATALKAN)

AED akan membatalkan isian dan meminta
pemakai untuk memulai CPR.



C l i c k t o e d i t c o m p a n y s l o g a n .
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