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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Anatomifisiologi Jantung Anjing 

Secara anatomi, jantung anjing memiliki empat ruang yang terbagi atas 

dua ruang yaitu atrium kiri (sinister) dan kanan (dexter), dan dua ventrikel sinister 

dan dexter. Jantung juga dilengkapi katup yang memisahkan ruang atrium dan 

ventrikel yang berupa katup terdiri dari dua katup atrio ventrikular (AV) dan dua 

katup semilunar. Sistem sirkulasi sitemik pada jantung berupa arteri dan arteriole 

dengan sirkulasi pulmonik yang terdiri dari vena dan venula (Cunningham, 2002). 

Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang 

memiliki fungsi memompa dan mendistribusikan darah serta kandungannya ke 

seluruh tubuh (Guyton dan Hall, 2008). Jantung memiliki empat tipe otot yaitu 

otot atrium, otot ventrikel dan serabut otot eksitatorik serta serabut konduksi 

khusus (Mahmud, 2011).  

Serabut otot eksitatorik dan konsduksi melepaskan muatan listrik berirama 

secara otomatis dalam bentuk potensial aksi maupun konduksi yang membuat 

detak jantung memiliki berirama (Guyton dan Hall, 2008). Detak jantung yang 

mendistribusikan darah dan kandungannya untuk dapat sampai pada organ-organ 

sehingga dapat mendifusikan zat-zat yang terkandung dalam sel darah sesuai 

dengan kebutuhan organ (O’Grady dan O’Sullivan, 2004). 

Jantung berdetak menghasilkan suatu frekuensi yang teratur. Frekuensi 

detak jantung merupakan jumlah detak jantung yang dihitung dalam waktu satu 

menit (Nelson, 2003) . Kemampuan jantung sangat dipengaruhi oleh frekuensi 
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jantung, kekuatan kontraksi miokardium, jumlah O2 dalam miokardium, adanya 

hambatan dari aliran darah dan kekakuan miokardium (Boswood, 2008). 

Frekuensi jantung menggambarkan kualitas fungsi dari kardiovaskular (Smeltzer, 

2007).  

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi jantung seperti jenis 

hewan, ukuran tubuh, usia, dan jenis kelamin, sedangkan kondisi lainnya yang 

secara fisiologis dapat mempengaruhi frekuensi jantung adalah keadaan shock, 

exercise, posisi hewan, dan suhu (Guyton dan Hall, 2008). Menurut Gavahan 

(2003) pengukuran frekuensi jantung dan kelainan pada jantung dapat dideteksi 

dengan menggunakan elektrokardiogram . 

 

2.2 Elektrofisiologi Jantung 

 Otot jantung tidak memiliki kemampuan intrinsik untuk dapat 

membangkitkan potensial kerja yang memiliki ritme tersendiri (Smeltzer, 2007). 

Meski demikian, otot jantung diinervasi oleh sistem saraf simpatis dan 

parasimpatis yang memiliki fungsi terbatas pada pengaturan kecepatan detak 

jantung dan kekuatan kontraksi. Serabut saraf simpatis dan parasimpatis mencapai 

jantung melalui dua saraf vagus (Sherwood, 2001). 

Menurut Klabunde (2011) aktivitas listrik atau dikenal dengan bioelektrik 

yang terjadi pada jantung dihasilkan oleh sel-sel yang disebut dengan sel-sel 

pacemaker. Jantung juga terbentuk dari sel konduksi yang menghantarkan arus 

bioelektrik ke bagian lain dari jantung dan sel otot jantung yang akan berkontraksi 

setelah menerima hantaran arus bioelektrik. Pada keadaan normal, pacemaker 
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merupakan aktivitas kelistrikan awal nodus SA atau Sinus Atria Node (Atkins et 

al., 1995). 

Muatan listrik di dalam sel-sel jantung yang normal akan selalu 

mengalami fase depolarisasi dan repolarisasi (Guyton dan Hall, 2008).  

Repolarisasi ialah keadaan muatan listrik yang berada di dalam sel negatif dan 

muatan listrik positif berada di luar sel dan fase repolarisasi merupakan bagian 

yang terjadi bila sel otot kembali pada keadaan istirahat setelah berkontraksi 

(Guyton dan Hall, 2008). Depolarisasi ialah keadaan muatan listrik yang berada di 

dalam sel positif dan muatan listrik negatif berada di luar sel. Muatan-muatan 

listrik positif dan negatif ini merupakan ion-ion yang berdifusi melalui kanal ion 

yang terdapat pada membran sel otot jantung dan dikontrol oleh suatu mekanisme 

sehingga kanal tersebut dapat membuka dan menutup (Siagian, 2010). 

Terbukanya kanal tersebut akan mengakibatkan ion mengalir melewati 

membran dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah (Cunningham, 2002). 

Perbedaan konsentrasi yang terjadi oleh adanya pompa sodium yaitu ion yang 

terdapat di dalam sel. Pompa sodium berperan penting dalam menjaga 

keseimbangan proses bioelektrik sel-sel jantung (Kusumoto, 2009). Aktivitas 

listrik jantung terjadi akibat perubahan permeabilitas yang memungkinkan terjadi 

transport ion melewati saluran cepat dan saluran lambat terutama ion Na, K, Ca 

disebut dengan potensial aksi. (Klabunde, 2011) 
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Gambar 1. Diagram Fase Potensial Aksi 

Sumber: http://cvphysiology.com 

 

Tabel 1. Mekanisme pada Fase Potensial Aksi 

Fase Mekanisme Peristiwa yang Terjadi Kedudukan Ion 

0 Aktivasi Aktivasi cepat 

(pembukaan) channel Na
+
 

Na
+ 

masuk dan menurunkan 

permeabilitas sel 

1 Repolarisasi 

Awal 

Inaktivasi channel Na
+
 dan 

permeabilitas dari K
+
 

meningkat 

K
+
 keluar 

2 Plateau Aktivasi lambat pada 

channel Ca
2+

 

Ca
2+

 masuk 

3 Repolarisasi 

Akhir 

Inaktivasi dari channel 

Ca
2+

 dan peningkatan 

permeabilitas K
+
 

K
+
 keluar 

4 Repolarisasi 

Diastolik 

Permeabilitas normal (sel 

atrium maupun ventrikel)  

K
+
 keluar, Na

+
 masuk, Ca

2+
 

masuk 

Sumber: Grant (2009) 

Sel penghantar listrik pada jantung merupakan sel yang tipis dan panjang 

dan menghantarkan listrik dengan cepat dan ekfisien ke seluruh daerah jantung. 

Sistem jalur konduksi pada atrium memiliki serabut di puncak septum intra-atrium 

pada bagian berkas Bachman yang memungkinkan adanya aktivasi yang cepat 

dari atrium kiri ke atrium kanan (Klabunde, 2011). Sistem konduksi jantung 

menggambarkan arah arus listrik jantung yang akan terekam sebagai hasil sadapan 

http://cvphysiology.com/
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elektrokardiogram (Martin, 2007). Gambar konduksi jantung pada kertas 

elektrokardiogram terlihat pada Gambar 2. 

  

Gambar 2. Gambar konduksi jantung pada kertas elektrokardiogram 

 Sumber: http://faculty.ksu.edu.sa 

 

 Aktivitas bioelektrik jantung mengarah dari Nodus SA menuju ke apex 

jantung tetapi ventrikel kiri yang memiliki sel otot lebih tebal menyebabkan 

intensitas aktivitas yang lebih besar sehingga elektrokardigram seperti hanya 

merekam aktivitas dari bagian tengah jantung dan berakhir di ventrikel kiri 

(Kusumoto, 2009). Arah aktivitas bioelektrik dikenal juga dengan istilah aksis 

jantung, hal ini merupakan pedoman penting dalam menilai ada atau tidaknya 

kelainan keadaan jantung (Guyton dan Hall, 2008).  

 

2.3 Prinsip Elektrokardiograf 

 Elektrokardiograf merupakan alat yang digunakan untuk melihat rekaman 

EKG dan detak jantung (Cunningham, 2002). Menurut Boswood (2008). Tujuan 

penggunaan elektrokardiograf adalah untuk mendeteksi aktivitas bioelektrik 

jantung yang kemudian diproyeksikan menjadi elektrokardiogram. 

http://faculty.ksu.edu.sa/
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Elektrokardiogram yang digunakan untuk menunjang diagnosa  kelainan jantung 

berhubungan dengan irama jantung awalnya dilakukan pemeriksaan secara 

auskultasi, sebagai tindakan monitoring sewaktu operasi dan sesudah operasi 

(tindakan pembedahan) serta radiografi thorak (Battaglia 2007; Martin 2007).  

 Saat konduksi jantung bekerja, impuls listrik sebagian kecil juga akan 

menyebar ke seluruh tubuh melalui konduksi antar sel (Klabunde, 2011). Arus 

listrik yang menyebar pada permukaan tubuh akan dapat terekam oleh elektoda 

elektrokardiogram yang dipasangkan pada bagian-bagian tubuh (Guyton dan Hall, 

2008). 

Arah defleksi ditentukan oleh dua hal yaitu arah penyebaran impuls 

depolarisasi dan letak elektroda. Arus depolarisasi dan repolarisasi yang 

bergantung pada letak elektroda inilah yang menjadi dasar hukum 

elektrokardiogram yang dikenal dengan istilah tiga hukum dasar Goldberger. 

 

Tabel 2. Tiga hukum dasar Goldberger 

Arah Impuls Arah Defleksi 

Menuju elektroda (+) Ke atas / (+) 

Menuju elektroda (-) Ke bawah / (-) 

Menuju - meninggalkan elektroda Bifasik 

Sumber: Widjaja (2009) 

 

Beberapa faktor sangat mempengaruhi hasil rekaman elektrokardiogram, 

contohnya posisi hewan, pengendalian (restrain), dan lokasi penempatan sadapan 

pada tubuh hewan akan menentukan ketepatan hasil perekaman (Colleman dan 

Robson, 2005).  
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2.4 Komponen Instrumen Elektrokardiogram 

 2.4.1 Elektrokardiograf 

Elektrokardiograf merupakan mesin yang berbentuk telemetri yang 

digunakan untuk mengamati aktivitas dan kondisi jantung dalam jangka 

waktu tertentu (Martin, 2007). Telemetri menggunakan sadapan yang 

diletakan pada tubuh anjing terutama pada bagian ekstremitas yang akan 

merekam aktivitas bioelektrik jantung (Battaglia, 2007). Menurut Martin 

(2007), pada anjing, posisi standar perekaman elektrokardiogram adalah 

dengan posisi right lateral recumbency dengan kaki depan dan kaki 

belakang tegak lurus dengan tubuh. 

 

 2.4.2 Kertas Elektrokardiogram 

  Kertas Elektrokardiogram merupakan kertas grafik putih berlapis 

plastic dengan garis merah serta terbagi dalam kotak-korak kecil dengan luas 

1 mm
2
 yang membentuk kotak tebal dengan luas 5x5 mm (Gelter, 2007). 

Pada saat perekaman, kertas elektrokardiogram merekeam aktivitas 

bioelektrik jantung setiap detiknya dengan kecepatan 25 mm/detik ataupun 50 

mm/detik. Tegangan listrik atau voltase yang digunakan umumnya 

berkekuatan 1 volt (Luna, 2007). Kecepatan perekaman dapat diatur 

tergantung pada kepentingan diagnose (Widjaja, 2009).  

 

 2.4.3 Elektroda 

Elektroda berdasarkan polaritasnya terdiri dari elektroda bermuatan 

positif atau anoda, elektroda bermuatan negatif atau katoda dan elektroda 
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netral atau ground elektroda. Elektroda diperlukan untuk merekam 

gambaran elektrokardiogram yang dipasangkan pada ekstremitas 

(Battaglia, 2007). Pasangan elektroda dalam perekaman elektrokardiogram 

dinamakan sadapan disebut juga lead (Kertohoesodo, 1987).  

Di bidang kedokteran hewan pemasangan elektroda untuk 

menghasilkan sadapan umumnya menggunakan sadapan pada ekstremitas 

(Nelson, 2003). Sadapan yang digunakan terdiri dari tiga buah sadapan 

bipolar yaitu sadapan I, II dan III dan tiga buah sadapan unipolar 

ekstremitas yaitu sadapan aVR, aVL, dan aVF (Thaler, 2009).  

Arus depolarisasi yang bergerak menuju ke elektroda positif 

menyebabkan jarum galvanometer memproyeksikan defleksi positif 

(grafik mengarah ke atas). Arus depolarisasi yang bergerak meninggalkan 

elektroda positif menyebabkan defleksi negatif (grafik mengarah ke 

bawah). Arus depolarisasi yang terdeteksi dengan arah menuju kemudian 

meninggalkan elektroda akan diproyeksikan dengan bentuk defleksi positif 

dan negatif yang dikenal dengan istilah bifasik (Siagian, 2010). Aktivitas 

bioelektrik tidak ada pada saat sel dalam keadaan istirahat dan pada 

keadaan ini jarum galvanometer tidak bergerak sehingga digambarkan 

dengan sebuah garis lurus yang disebut dengan baseline atau garis 

potensial nol (garis isoelektrik) (Martin, 2007). 
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 2.4.4 Sadapan (Lead) 

 Pada EKG terdapat tiga buah sadapan bipolar standard lead (I, II, III) 

dan tiga buah sadapan unipolar limb lead (aVR, aVL dan aVF). Sadapan I 

menggambarkan perbedaan potensial antara extremitas cranialis dexter dan 

ekstremitas cranialis sinister. Sadapan II menggambarkan perbedaan 

potensial antara extremitas cranialis dexter dan extremitas caudalis sinister. 

Sedangkan sadapan III menggambarkan perbedaan potensial antara 

ekstremitas cranialis sinister dan extremitas caudalis sinister . Sadapan 

unipolar limb jarang digunakan di dunia kedokteran hewan (Cunningham, 

2002). 

 

2.5 Parameter Elektrokardiogram pada Anjing  

 2.5.1 Gelombang P 

Gelombang P yang diproyeksikan pada elektrokardiogram mewakili 

aktivasi listrik pada miokardium bagian atrium pada saat berdepolarisasi. 

Setengah bagian pertama gelombang P mewakili depolarisasi atrium kanan 

dan setengah lainnya mewakili depolarisasi atrium kiri. Gelombang P yang 

normal dapat berupa defleksi positif, negatif, maupun berupa bifasik. 

Aktivitas bioelektrik dipicu oleh nodus SA dan dan nilai normal amplitudo 

gelombang P pada anjing memiliki nilai tertinggi (maksimum) 0,4 mV 

(Nelson 2003; Tilley et al. 2008). 
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Gambar 3. Gelombang P 

Sumber: Interactive ECG for Windows 

 

 2.5.2 Kompleks QRS 

  Terdapat tiga komponen yang membentuk kompleks QRS yaitu 

gelombang Q, gelombang R dan gelombang S. Kompleks QRS 

memproyeksikan seluruh fase depolarisasi ventrikel atau penyebaran impuls 

di seluruh bagian ventrikel. Secara klinis kompleks ini sangat penting dari 

seluruh gambaran elektrokardiogram. Bentuk kompleks QRS ditentukan oleh 

arah dan besarnya arus depolarisasi ventrikel terhadap sadapan EKG dari 

waktu ke waktu, sehingga setiap sandapan EKG akan merekam gambaran 

kompleks QRS yang berbeda (Gavahan, 2003). 

 

Gambar 4. Kompleks QRS 

Sumber: Interactive ECG for Windows 
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 2.5.3 Gelombang T 

Gelombang T muncul sebagai akhir dari satu rangakaian gelombang 

elektrokardiogram. Gelombang T merupakan proyeksi fase repolarisasi 

ventrikel (Widjaja, 2009). Kepentingan gelombang T yaitu untuk mengetahui 

ada atau tidaknya infark jantung dan gangguan elektrolit (Gavahan, 2003; 

Schwartz, 2002). 

 

Gambar 5. Gelombang T 

Sumber: Interactive ECG for Windows 

 

2.5.4 Segmen ST 

Segmen ST merupakan garis lurus dari akhir kompleks QRS yang 

diakhiri oleh bagian awal gelombang T. Fungsi pengukuran pada segmen ST 

adalah mengukur waktu antara akhir depolarisasi ventrikel sampai pada 

mulainya repolarisasi ventrikel (Gelter, 2007). 

 

Gambar 6. Segmen ST 

Sumber: Interactive ECG for Windows 
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 2.5.5 Interval PR 

  Interval PR adalah jarak antara awal gelombang P hingga ke awal 

gelombang dari kompleks QRS. Interval P memproyeksikan waktu yang 

dibutuhkan oleh impuls dari SA nodes berjalan melewati nodus AV hingga ke 

berkas His. Gangguan konduksi sepanjang jalur ini akan menyebabkan 

perubahan interval (Gavahan, 2003). 

 

Gambar 7. Interval PR 

Sumber: Interactive ECG for Windows 

 

 2.5.6 Interval QT 

Interval QT adalah jarak antara awal gelombang Q hingga akhir dari 

gelombang T. Memproyeksikan durasi aktivitas depolarisasi dan repolarisasi 

ventrikel (Widjaja, 1990). 

 

Gambar 8. Interval QT 

Sumber: Interactive ECG for Windows 
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2.5.7 Kisaran Sadapan Elektrokardiogram normal Anjing 

Tabel 3. Parameter Elektrokardiogram normal pada Anjing  

Parameter 
Kisaran Normal pada Anjing 

Nelson Tilley 

Detak jantung 

Gelombang P (maks.) 

Interval PR 

Interval QRS 

Gelombang R (maks.) 

Segmen ST 

Gelombang T 

 

Interval QT 

Aksis jantung 

70 – 160 kali per menit 

0,4 mV 

0,06 – 0,13 detik 

0,04 – 0,05 detik 

3mV 

0,2 mV 

Tidak lebih dari 1/3 R 

 

0,15 – 0,25 detik 

40
0
 - 100

0
 

70 – 160 kali per menit 

0,4 mV 

0,06 – 0,13 detik 

Maks. 0,05 detik 

3mV 

0,2 mV 

Tidak lebih dari ¼ R 

(positif, negative, bifasik) 

0,15 – 0,25 detik 

40
0
 - 100

0
 

Sumber: Nelson (2003); Tilley (2008). 

 

2.6 Anestesia 

Pemberian premedikasi dan anestesi selalu menjadi perlakuan awal yang 

dilakukan dalam prosedur pembedahan. Tahapan yang paling strategis dan 

pentings pada prosedur pembedahan sendiri adalah anestesi. Pemberian anestesi 

pada pasien yang akan menjalankan prosedur pembedahan bertujuan agar pasien 

tidak dapat merasakan sakit dan tidak sanggup bergerak (Ganiswarna, 1995). Kata 

anestesi berasal dari Bahasa Yunani : An berarti tidak, dan Aesthesis berarti rasa 

atau sensasi yang dimaksudkan dalam perlakuan pembedahan merupakan rasa 

nyeri. Pengertian yang lebih luas dari anestesi berarti keadaan dimana rasa 

terhadap suatu rangsangan tidak ada sama sekali.  
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Pemberian anestesi selain untuk tindakan pembedahan, digunakan untuk 

melakukan tindakan pengendalian terhadap hewan (restraint), keperluan 

pengamanan pemindahan (transportasi) hewan liar, pemotongan hewan yang 

sesuai dengan standar tertentu, dan untuk melakukan euthanasia. Tujuan anestesi 

dapat dicapai dengan pemberian obat anestetikum secara tunggal maupun 

mengombinasikan beberapa agen anestetikum maupun dengan agen 

preanestetikum (McKelvey dan Hollingshead 2003; Tranquilli et al. 2007). 

Anestesi umum dilakukan dengan menggunakan obat-obatan secara 

injeksi dan atau inhalasi yang ditandai dengan hilangnya respon rasa nyeri 

(analgesia), hilangnya ingatan (amnesia), hilangnya respon terhadap rangsangan 

atau refleks dan hilangnya gerak spontanitas (immobility), serta hilangnya 

kesadaran (unconsciousness) (McKelvey dan Hollingshead, 2003).  

 

2.6.1 Atropin 

Atropin merupakan agen antikolinergik dan antispasmodik alkaloid 

yang umum digunakan untuk memberikan efek relaksasi pada otot polos dan 

meningkatkan serta mengatur detak jantung dengan memblokir saraf 

simpatik. Atropin merupakan alkolid yang penting digunakan dalam 

pemberian anesthesia sebagai sulfat larut air. Fungsi atropin adalah menekan 

sekresi eksokrin dan mengurangi produksi saliva (Welsh, 2009). 

 

2.6.2 Xilasin 

Xilasin memberikan efek sedatif, anestesi, analgesia, dan efek relaksasi 

otot dengan baik karena xilasin menghambat efek postganglionik. Kelemahan 
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xilasin adalah efek analgesia yang tidak dapat diukur, bradikardi, hipotensi, 

hipoventilasi, disrrithmia, menghasilkan efek seperti tertidur, khususnya pada 

anjing dan kucing disertai muntah. xilasin hanya digunakan pada hewan 

(Ilback and Stalhandske, 2003). 

 

2.6.3 Ketamin 

Anestikum injeksi yang sering digunakan adalah ketamin. Ketamin 

merupakan anestetikum golongan cylohexamine yang dapat digunakan secara 

tunggal atau dapat dikombinasikan dengan zat lain sebagai preanestetikum. 

Kekurangan pemakaian ketamin secara tunggal adalah kurangnya relaksasi 

pada otot, terjadinya hipersalivasi, hipertonus dan masa pengembalian 

kesadaran yang lama (Stawicki, 2007). 

Sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan ketamin secara tunggal, 

maka ketamin sering dikombinasikan dengan obat lain sebagai preanestesi, 

contoh yang umum adalah zat sedatif hipnotik golongan α2-adginjaloceptor 

seperti xilasin, dan golongan benzodiazepin seperti diazepam atau midazolam 

(Kul et al., 2003). Tetapi kombinasi ini tidak sepenuhnya berdampak positif. 

Penggunaan premedikasi xilasin pada anjing umumnya menyebabkan 

muntah, hipersalivasi dan bradikardi (Ilback and Stalhandske, 2003). 

Sehingga dikombinasikan kembali untuk mengatasi dampak negatif tersebut 

dengan pemberian Atropin secara bersamaan karena Atropin dapat  

menurunkan pengaruh hipersalivasi dan bradikardi (Welsh, 2009). 

Fungsi EKG adalah salah satu alat diagnosa untuk memastikan ada atau 

tidaknya gangguan pada jantung, dari serangkaian pemeriksaan biasa yang 
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dilakukan oleh dokter hewan (Battaglia, 2007). Maka dari itu untuk 

mendeskripsikan penggunaan anestesi yang aman pada perlakuan pemberian 

anestesi secara subkutan membutuhkan tindakan untuk mengetahui keadaan 

otot jantung dengan menggunakan elektrokardiogram (EKG) selama anjing 

berada dalam fase anestesi. 

 

2.7 Kerangka Konsep 

  Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah dan didukung tinjauan 

pustaka mendorong penulis untuk melakukan penelitian untuk melihat gambaran 

elektrokardiogram anjing yang teranestesi kombinasi xilasin dan ketamin secara 

subkutan. Setelah gambaran elektrokardiogram didapatkan maka diharapkan dapat 

disimpulkan apakah tindakan pemberian anestesi xilasin dan ketamin secara 

subkutan merupakan tindakan pemberian anestesi aman terhadap keadaan jantung. 

 

  

 

 

 

  

 

 

Gambar 9. Skema kerangka konsep penelitian 

Injeksi Xilasin (2 mg/kg 

BB) yang dikombinasikan 

dengan Ketamin (10 mg/kg 

BB) yang diberikan secara 

Subkutan sebagai 

pemelihara fase anestesi. 

 

Gambaran Elektrokardiogram 

1. Sadapan (Lead) I 

2. Sadapan (Lead) II 

3. Sadapan (Lead) III 

4. Heart rate 

5. Aksis jantung 

Seluruh sadapan akan diamati 

bagian: 

a. Gelombang P 

b. Kompleks QRS 

c. Gelombang T 

d. Segmen ST 

e. Interval PR 

f. Interval QT 

Anestesi Umum 

Keadaan organ vital 

(jantung) selama anjing 

teranestesi 


