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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Elektrokardiogram merupakan alat yang merekam aktivitas kelistrikan 

jantung dan digunakan dalam bidang diagnostik medis. Grafik yang terbentuk 

pada kertas elektrokardiogram merupakan sinyal listrik yang dideteksi oleh 

elektroda dan dihasilkan oleh aktivitas bioelektrik jantung. 

 Jantung adalah salah satu organ tubuh terpenting, secara fisiologis 

memiliki fungsi sebagai organ sirkulasi untuk mendistribusikan darah yang 

mengandung nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh agar sel dapat 

bertahan hidup dan berfungsi secara optimal (Guyton dan Hall, 2008). 

Jantung merupakan organ vital dalam sistem sirkulasi tubuh yang harus 

dipantau selama hewan diberikan anestesi. Pemantauan detak jantung dan 

gambaran aktivitas kelistrikan jantung selama hewan dalam keaaan teranestesi 

dapat memberikan gambaran mengenai proses anestesi apakah dalam taraf aman 

atau mengganggu bahkan mengancam sistem hemostasis dikarenakan hampir 

semua perlakuan anestesi akan mempengaruhi kerja jantung sebagai organ vital. 

Pemberian dan anestesi selalu menjadi perlakuan awal yang dilakukan 

dalam prosedur pembedahan. Anestesi sangat penting dilakukan karena tindakan 

pembedahan belum dapat dilakukan bila anestesi belum diberikan (Pretto, 2002). 

Tindakan pembedahan dapat dilakukan apabila hewan telah dianestesi dan 

pemberian anestesi dikatakan aman apabila tidak menyebabkan perubahan yang 
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signifikan terhadap sistem vital terutama dalam penelitian ini terhadap kondisi dan 

aktivitas kelistrikan jantung. 

Teknik pemberian anestesi yang umum dilakukan pada anjing dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu teknik anestesi injeksi dan inhalasi (McKelvey, 

2003). Teknik injeksi dipandang murah dan praktis dilakukan pada saat 

menangani hewan di lapangan tetapi memiliki resiko yang besar karena 

mengancam nyawa jika perhitungan dosis sebagai tindakan pemeliharaan 

berlebih. Teknik anestesi secara injeksi juga memiliki durasi yang tidak stabil 

(Welsh, 2009). Maka dari itu harus dilakukan pengulangan injeksi anestesi apabila 

durasi anestesi telah usai tetapi tindakan pembedahan masih berlangsung . 

Sedangkan anestesi inhalasi menghasilkan fase anestesi yang stabil dan dipandang 

aman (Tranquili, 2007).  tetapi membutuhkan alat yang rumit dan harga yang 

cukup mahal. 

Injeksi subkutan umumnya digunakan dengan maksud mendapatkan 

administrasi penyerapan obat lebih lama. Hal ini disebabkan akumulasi obat di 

bawah jaringan kulit menekan pembuluh darah perifer. Tekanan pada pembuluh 

darah menyebabkan konstriksi pembuluh darah sehingga difusi obat tertahan atau 

diperlama (Rowland, 2010). Maka dari itu dirumuskanlah tindakan pemberian 

anestesi injeksi secara subkutan sebagai pemelihara status anestesi yang lebih 

panjang. 

Anestesi yang aman dilakukan pada anjing adalah anestesi dengan 

menggunakan ketamin, tetapi penggunaan ketamin secara tunggal pada anjing 

menghasilkan sedasi dan relaksasi yang kurang baik (McKelvey, 2003). 
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Penggunaan kombinasi premedikasi sedatif hiptonik dan muskular yang baik 

seperti xilasin sangat diperlukan untuk mendapatkan status anestesi yang 

seimbang (balanced anesthesia) (McKelvey, 2003). Atropin sebagai premedikasi 

pada kombinasi xilasin-ketamin umum dilakukan karena memberikan efek 

mengurangi pengaruh hipersalivasi dan bradikardi akibat penggunaan xilasin 

(Tranquili, 2007).  

Monitoring dengan penggunaan elektrokardiogram dilakukan dengan cara 

memperhatikan seluruh sadapan elektrokardiogram yaitu sadapan bipolar 

ekstremitas (lead) I, II, dan III serta sadapan unipolar ekstremitas aVR, aVL, dan 

aVF.  Penelitian mengenai gambaran elektrokardiogram anjing yang diberikan 

pemeliharaan status anestesi secara subkutan sangat penting dilakukan sehingga 

didapatkan data mengenai keadaan kelistrikan jantung selama anjing diberikan 

perlakuan untuk mengetahui keadaan jantung sebagai organ vital. 

 

1.2 Rumusan  Masalah  

 Bagaimanakah elektrokardiogram anjing selama pemeliharaan anestesi 

dengan  kombinasi xilasin dan ketamin yang diberikan secara subkutan? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Mengetahui elektrokardiogram anjing selama pemeliharaan anestesi 

dengan kombinasi xilasin dan ketamin yang diberikan secara subkutan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dari data yang diperoleh tersedia informasi mengenai keadaan jantung dari 

elektrokardiogram selama anjing diberikan kombinasi xilasin dan ketamin secara 

subkutan sebagai pemelihara durasi anestesi 

 


