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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Inkubator Bayi

Inkubator bayi merupakan salah satu alat medis yang berfungsi untuk menjaga

suhu tetap konstan/ stabil. Pada modifikasi manual-otomatis inkubator bayi, terdapat

sebuah box kontrol yang dibagi menjadi 2 bagian (bagian atas dan bagian bawah). Box

bagian atas digunakan untuk meletakkan sensor sedangkan boks bagian bawah

digunakan untuk meletakkan kontroler, kipas, pemanas dan wadah air.

Tujuan perawatan dengan Inkubator adalah [5]

 Menciptakan suhu kamar yang optimal sesuai dengan kebutuhan bayi

 Mencegah infeksi

 Menciptakan konsentrasi oksigen yang sesuai dengan kebutuhan bayi

 Memenuhi kelembaban yang dibutuhkan untuk lingkungan bayi

 Untuk memudahkan penanganan, pelayanan, dan pengawasan

Indikasi pasien (bayi) dirawat dalam inkubator antara lain:

 Bayi kurang bulan, sehat atau sakit

 Bayi kecil kurang dari 2000 gram, sehat atau sakit

 Bayi lebih dari 2000 gram keadaan sakit terutama kesulitan bernafas

 Bayi yang mengalami operasi (pasca operasi) sebelum pemulihan.

Ditinjau dari sistem perawatan bayi, ruangan Inkubator dibedakan menjadi 2 (dua)

macam yaitu:

a. Inkubator Sistem Terbuka

Yang dimaksudkan dengan inkubator sistem perawatan terbuka adalah inkubator yang

memerlukan pembukaan ruangan jika akan melakukan perawatan bayi (perawatan tidak
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dilakukan secara otomatis dari dalam ruangan inkubator). Peralatan ini biasanya

digunakan untuk bayi yang lahir prematur dengan kebutuhan perawatan normal.

Gambar 2.1 Inkubator Sistem Terbuka [6]

b. Inkubator Sistem Tertutup

Inkubator bayi sistem tertutup adalah inkubator bayi yang selalu tertutup, hanya dibuka

dalam keadaan darurat untuk keperluan pernafasan. Perawatan dan pengobatan pada

bayi prematur dalam ruangan inkubator melalui lubang khusus untuk tangan perawat

yang tersedia pada inkubator sehingga kebersihan bayi dapat lebih dijaga. Inkubator

jenis ini dapat mengatur kestabilan suhu secara otomatis, menyediakan udara bersih

karena terdapat filter udara pada alat. Kemudian dilengkapi pula dengan sirkulasi dan

konsentrasi oksigen sehingga jenis inkubator ini paling sering digunakan untuk bayi

prematur yang lahir dengan kondisi kritis.
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Gambar 2.2 Inkubator Sistem tertutup [7]

Jenis- jenis Inkubator Perawatan (8):

a. Inkubator perawatan dengan pemanas elemen

b. Inkubator perawatan dengan pemanas bola lampu.

Dalam penggunaan inkubator pengukuran suhu dipengaruhi oleh usia dan berat badan

bayi. Berikut merupakan tabel yang direkomendasikan untuk suhu didalam inkubator

bayi sesuai dengan berat badan bayi.
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Tabel 2.1

Suhu Inkubator yang direkomendasikan menurut umur dan berat

Berat Badan Bayi
Suhu Inkubator Sesuai Usia

35 0C-360C 34 0C 33 0C 32 0C

1,3-2,0 kg
Usia 1-10

hari
Usia 11 hari
– 3minggu

Usia 11 hari
– 4 minggu

Usia lebih dari
4 minggu

2,1-2,5 kg
Usia 1-2

bulan
Usia 3 hari –

3minggu
Usia lebih dari

3 minggu

Lebih dari 2,5 kg Usia 1-2 hari
Usia lebih dari

2 hari

Sumber: Kosim, M. Sholeh, 2005 [8]

Keuntungan dan Kerugian Inkubator

a. Keuntungan Penggunaan inkubator

 Bayi menjadi nyaman karena suhu yang digunakan disesuaikan

kebutuhan akan kondisi bayi.

 Bayi menjadi aman karena berada dalam pengawasan perawat sesuai

dengan prosedur perawatan bayi.

b. Kerugian inkubator

 Inkubator memiliki efek yang tidak baik bagi kecepatan jantung bayi.

 Sistem kontrol dan teknologi pada inkubator kurang berfungsi optimal

sehingga bayi tidak mendapat penanganan yang tepat.
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2.2 Analisa Perpindahan Panas

Perpindahan panas terjadi dari suatu zat yang lebih panas ke zat yang lebih

dingin. Untuk menjelaskan fenomena perpindahan panas yang terjadi maka akan

didekati dengan perpindahan panas konduksi, perpindahan panas konveksi, dan radiasi.

Gambar 2.3 Fenomena perpindahan panas pada bayi

2.2.1 Perpindahan Panas Konduksi

Perpindahan panas secara konduksi adalah proses perpindahan panas dimana

panas mengalir dari daerah yang bertemperatur tinggi ke daerah yang bertemperatur

rendah dalam suatu medium (padat, cair atau gas) atau antara medium-medium yang

berlainan yang bersinggungan secara langsung sehingga terjadi pertukaran energi dan

momentum. Pada perpindahan panas secara konduksi, kalor/ panas mengalir tanpa

disertai gerakan zat, tetapi melalui satu jenis zat. Tidak semua bahan dapat menghantar

kalor sama sempurnanya. Laju perpindahan panas yang terjadi pada perpindahan panas

konduksi berbanding dengan gradient suhu normal sesuai persamaan berikut [10]:

q = − ( ) …………………………………………… (2.1)

dimana,

q = laju perpindahan panas (W)
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= Konduktivitas termal bahan (W/m °C)

= luas penampang yang terletak pada aliran panas (m²)

dT = Perbedaan temperatur (°C)

dx = Perbedaan jarak(m)

Tanda minus diselipkan agar memenuhi hukum kedua termodinamika, yaitu bahwa

kalor mengalir ke tempat yang lebih rendah dalam skala suhu.

Tabel 2.2 Nilai konduktivitas bahan

Bahan K (W/m.K)

Kaca 0.78

Kayu 0.08

Wol 0.038

Polystyrene 0.157

Polyethylene 0.33

Polypropylene 0.16

Polyvinyl Chlorida 0.09

Kertas 0.166
Akrilik 0.19

Uap air (jenuh) 0.0206

Udara 0.024

Karbondioksida 0.0146

Busa sponge 0.036

Sumber: Perpindahan Kalor, JP Holman
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2.2.2 Perpindahan Panas Konveksi

Bila sebuah fluida lewat diatas sebuah permukaan padat panas, maka energi

dipindahkan kepada fluida dari dinding oleh hantaran panas. Energi ini kemudian

diangkut atau dikonveksikan (convected), ke hilir oleh fluida, dan didifusikan melalui

fluida oleh hantaran didalam fluida tersebut. Jenis proses perpindahan energi ini

dinamakan perpindahan panas konveksi (convection heat transfer).

Jika proses aliran fluida yang mengalir pada inkubator tersebut disirkulasikan

(circulating system) oleh kipas/ fan, maka digunakan istilah konveksi yang dipaksakan

(forced convection). Bertentangan dengan itu, jika aliran fluida timbul karena gaya

apung fluida yang disebabkan oleh pemanasan, maka proses tersebut dinamakan

konveksi bebas (free) atau konveksi alami (natural).

a. Konveksi Alamiah (Natural Convection)

Konveksi alamiah (natural convection) atau konveksi bebas ( free convection),

terjadi karena fluida yang proses pemanasan berubah densitasnya (kerapatannya) dan

bergerak naik. Gerakan fluida dalam konveksi bebas, baik fluida itu gas maupun zat

cair terjadi karena gaya apung (buoyancy force) yang dialaminya apabila densitas

fluida di dekat permukaan perpindahan kalor berkurang sebagai akibat proses

pemanasan. Gaya apung itu tidak akan terjadi apabila fluida itu tidak mengalami

sesuatu gaya dari luar seperti gravitasi (gaya berat), walaupun gravitasi bukanlah satu-

satunya medan gaya luar yang dapat menghasilkan arus konveksi bebas.

b. Konveksi Paksa (Force Convection)

Konveksi paksa adalah perpindahan panas yang mana gerakan fluidanya

tersebut berasal dari luar, seperti dari blower atau fan.
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Laju perpindahan panas konveksi dapat dihitung dengan persamaan [10]:

q = h A (Ts -Tf ) ………………………………………(2.2)

dimana,

q = Laju perpindahan panas (W)

h = Koefisien perpindahan panas konveksi  (W/m² °C)

A = Luas permukaan konveksi yang dilalui aliran panas (m2)

Ts = Temperatur dinding ( 0C )

Tf = Temperatur fluida ( 0C )

Nilai koefisien konveksi dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut :

h = ……………………………………………… (2.3)

dimana,

h  = Koefisien konveksi (W/m2K)

NU= Bilangan Nusselt

= Konduktivitas termal (W/m K)

L  = Panjang benda (m)

Bilangan Nusselt dapat dicari dengan persamaan [10]

NU = 0,664 Pr 1/3Re 1/2……………...………….……… (2.4)

Pr = bilangan Prandtl

Re= bilangan Reynolds

Bilangan Reynold dapat dicari dengan persamaan [10]:

Red = ………….………………..……….…… (2.5)

dimana,

Red = bilangan Reynold
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=  kecepatan aliran (m/s)

ρ    = massa jenis (kg/m3)

d = diameter (m)

μ = Viskositas fluida (kg/m.s)

Banyak parameter yang mempengaruhi perpindahan kalor konveksi didalam sebuah

geometri khusus. Parameter-parameter ini termasuk luas permukaan (A), konduktivitas

termal fluida (k),  besar kecepatan aliran ( ), kerapatan (ρ), viskositas (µ), panas jenis

(Cp), dan kadang-kadang faktor lain yang berhubungan dengan cara-cara pemanasan

(temperatur dinding seragam atau temperatur dinding berubah-ubah). Fluks kalor dari

permukaan padat akan bergantung juga pada temperatur permukaan (Ts) dan temperatur

fluida (Tf), tetapi biasanya dianggap bahwa (ΔT = Ts – Tf ) yang penting. Akan tetapi,

jika sifat-sifat fluida berubah dengan nyata pada daerah pengkonveksi (convection

region), maka temperatur-temperatur absolute Ts dan Tf dapat juga merupakan faktor-

faktor penting didalam korelasi [11].

2.2.3 Perpindahan Panas Radiasi

Perpindahan panas radiasi merupakan  proses dimana panas mengalir dari benda

bersuhu tinggi menuju ke suatu benda yang bersuhu lebih rendah, apabila benda-benda

tersebut terpisah dalam ruangan atau terdapat ruang hampa diantara benda-benda

tersebut. Untuk menghitung laju pancaran radiasi pada suatu permukaan dapat

digunakan persamaan sebagai berikut [10]:

Qr = ε σ A T4 …………………………………………………………… (2.6)

Dimana :

Qr = Laju perpindahan panas radiasi, (W)
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σ = Konstanta Stefan-Boltznan, 5,67 x 10-8 W/m2K4

T4 = temperatur absolut benda, (K)

A = Luas permukaan benda (M2)

ε = Emisivitas benda

Tabel 2.3

Daftar Parameter Pengukuran

Nama Simbol Nilai Satuan

Viskositas Udara μ 1,9 x 10-5 kg/ms

Massa jenis udara ρud 1,17 kg/m3

Panas spesifik udara Cpud 1 KJ/kg.K

Konduksi termal udara Kud 0,0248 W/m.K

Massa Jenis ρmtrs 1,177 kg/m3

Panas spesifik matras Cpmtrs 1,3 J/kg.K

Konduksi termal matras Kmtrs 0,036 W/m.K

Prandtl number Pr 0,70133

Massa Jenis Akrilik ρAkrilik 2,04 kg/m3

Panas spesifik dinding Cpdinding 1,47 KJ/kg.K

Konduksi termal dinding/wall Kdinding 0,19 W/m.K

Emisivitas Akrilik εakrilik 0,93

Kecepatan aliran udara 0,38 m/s

Sumber: Simond BN (12)

2.3 Pemodelan Matematis

Dalam proses perpindahan panas, analisa hukum kekekalan energi memegang

peranan penting. Pada penerapan hukum kekekalan energi dibutuhkan identifikasi
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volume kontrol, yaitu luasan atau bagian dari daerah atau ruang yang dibatasi oleh

suatu permukaan kontrol dimana ada energi atau zat yang melewatinya.

Dari hukum kekekalan energi, dimana

Laju energi panas + jumlah flux energy yang melewati permukaan = Power

Maka diperoleh persamaan konservasi energi untuk kontrol volume adalah sebagai

berikut [10]:

Ein + Eɡ - Eout = Est,……………………..………………… (2.7)

Gambar 2.4 Analisa Volume Kontrol
Dimana,

Ein = laju energi termal yang memasuki volume kontrol yang dirumuskan

Ein = + + …………………………….………………… (2.8)

Eɡ = laju pembangkit energi termal dari volume kontrol yang dirumuskan

Eɡ = q dxdydz……..…………………………………………… (2.9)

Eout =laju pembangkit energi termal dan mekanik yang keluar dari volume

kontrol yang dirumuskan

Eout = qx+dx + qy+dy + qz+dz……………………………………. (2.10)

qx+dx= qx + dx
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qy+dy= qy + dy

qz+dz= qz + dz

Est = laju pertambahan atau pengurangan energi yang tersimpan dalam volume

kontrol yang dirumuskan

Est = ρ ᴄv dx dy dz…...…………………………………... (2.11)

Persamaan total energi didapatkan dengan substitusi persamaan (2.8), (2.9), (2.10),

(2.11) ke dalam persamaan (2.7)

+ + + q dxdydz - qx+dx - qy+dy - qz+dz = ρ ᴄv dx dy dz….. (2.12)

Sehingga persamaan adalah

[ k ] + [k ] + [k ] + q = ρ ᴄv …………… (2.13)

2.4 Kontrol On-Off (Two Position Controller)

Karakteristik kontroler on-off ini hanya bekerja pada dua posisi, yaitu on dan off.

Kerja kontroler on – off banyak digunakan pada aksi pengontrolan yang sederhana

karena harganya murah, karena system kerja yang digunakan adalah on – off saja.

Kontrol On-Off memiliki banyak istilah lain yaitu kontrol digital, binary kontrol,

discrete kontrol, kontrol sekuen, atau motor interlock.
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Gambar 2.5 Aksi Kendali On -Off

2.5 Validasi model

Guna menjamin bahwa hasil simulasi ditunjukkan pada program sama dengan

besaran fisis semestinya, dilakukan kalibrasi pada sensor temperatur tersebut yaitu

membandingkan sensor suhu DHT 11 dengan sensor suhu digital

Kalibarasi yang kedua adalah dilakukan perbandingan temperatur antara hasil

pengujian dan hasil simulasi adalah sebagai berikut

Simpangan = x 100 %………………………...……….. (2.14)

Berikut merupakan tabel spesifikasi inkubator perawatan bayi sesuai Standar Nasional

Indonesia , SNI 16-4221:1996 [9]

Tabel 2.4 Spesifikasi Inkubator bayi sesuai SNI

JENIS PARAMETER NILAI

Kondisi lingkungan 25 0C – 30 0C

Ketelitian sensor suhu kulit ±0,3 C

Rentang suhu kontrol untk  inkubator udara terkontrol 30 0C – 37 0C

Kecepatan udara maksimum dalam selungkup pada penggunaan normal ≤0,35 m/detik

Deviasi tegangan catu daya utama ±10%

Kemiringan pada penggunaan normal 50

Kemiringan pada pemindahan 100

Tingkat tekanan suara dalam kompartemen bayi (kondisi normal) ≤60 dB

close

open

T (dtk)
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