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NERVOUS SYSTEM

SISTEM SARAF DAN NEURON

Bioelektrisitas dan biomagnetisme : sinyal listrik dan
magnet yang dihasilkan tubuh

Listrik dalam tubuh mengendalikan/mengoperasikan
saraf, otot, organ

Otak : komputer sentral, menerima sinyalOtak : komputer sentral, menerima sinyal
internal/eksternal. Informasi sinyal listrik
disalurkan saraf. Mengambang dalam cairan CSF
sebagai peredam kejut

Neuron : menerima, menginterpretasi, menyalurkan
pesan listrik ke akson, membawa sinyal listrik ke
otot, kelenjar, neuron lain



POTENSIAL LISTRIK SARAF

Riset perilaku listrik neuron : pada sel saraf cumi-
cumi yang diameternya besar (1 mm)���� bisa
melekatkan elektroda untuk pengukuran

Mielin insulator yang baik, akson tanpa mielin
kecepatan : 20-50 m/dtk, saraf bermielin diameter
10 µm kecepatan : 100/dtk.

Saraf bermielin : sinyal loncat dari satu simpul keSaraf bermielin : sinyal loncat dari satu simpul ke
simpul lain

Di permukaan membran neuron ada beda potensial
listrik akibat muatan negatif neto di permukaan
dalam dan muatan positif neto di permukaan luar

Muatan neto adalah hasil interaksi ion-ion negatif
dan positif





Keterangan gambar :

Konsentrasi ion lazim K+, Na+, Cl-, ion protein besar A-

dalam mol/ltr di dalam dan luar sel. Bagian dalam

sel lebih negatif dari di luar sebesar 60-90 mV

Medan listrik E hanya terdapat di membran

sementara bagian yang jauh dari membran

bermuatan netralbermuatan netral

Membran permeabel terhadap ion kalium, natrium,

chlor, tidak permeabel terhadap ion protein A

Gradien elektrokimia untuk ion natrium

menghasilkan potensial membran diluar sel positif,

di dalam sel negatif





Keterangan Gambar 

Model untuk penjelasan potensial istirahat

Membran sangat tipis memisahkan larutan netral KCl

pekat awal di sisi kiri dari larutan encer sisi kanan

KCl dalam larutan membentuk ion2 positif dan

negatif, membran permeabel ion Cl dan tidak

untuk Kuntuk K

Awalnya ion Cl berdifusi���� pergerakan neto ion

negatif dari kiri ke kanan���� defisit ion Cl����

membentuk lapisan negatif di kanan

Muatan yang terpisah sebagai kapasitor

bermuatan���� medan listrik E





Keterangan gambar

Resting  Potensial

Persamaan Nernst :

Vm = (RT/nF)ln(K+ )e /(K+ )i

Vm = 0.0615 log10 (K+ )e /(K+ )i

Pada 370 C, Vm transmembran potensial dalam mV, R
konstante gas universal, T suhu absolut, n valensikonstante gas universal, T suhu absolut, n valensi
ion, F konstante Faraday, (K+ )e konsentrasi kalium
ekstraseluler, (K+ )i konsentrasi kalium intraseluler
Biasanya (K+ )e = 4 mmol/L, (K+ )i = 155 mmol/L
menghasilkan Vm = -97.7 mV. Ion Na dan Cl
mempunyai efek kecil pada resting potential
karena permeabilitasnya kecil, jadi V m = -85.3 mV
untuk neuron resting potensialnya -70.0 mV



Action potential

Bila medan listrik merangsang sel saraf ����

permeabilitas ion Na ↑����Na masuk ke sel ����

depolarisasi transmembran potensial. Permeabilita

ion K ↑����K keluar sel. Pintu Na tertutup diikuti

pintu K����resting potensial

Stimulasi bisa rangsangan fisik dan kimia sepertiStimulasi bisa rangsangan fisik dan kimia seperti

panas, dingin, sinar, suara,bau.

Bila listrik, hanya perlu 20 mV di membrane untuk

memicu potensial aksi





Keterangan gambar. 

Penghantaran impuls saraf sepanjang akson

Denyut voltase yang berjalan sepanjang saraf adalah 

potensial aksi 

Terlihat grafik potensial yang terukur antara titik P 

dan luar akson. Potensial istirahat akson -80 mV 

Bila ujung kiri akson dapat rangsangan���� dinding Bila ujung kiri akson dapat rangsangan���� dinding 

membran permeabel terhadap Na���� menembus 

membran���� depolarisasi. Bagian dalam +50 mV 

Titik asal stimulasi telah repolarisasi karena ion K 

keluar untuk mulihkan potensial istirahat 





Keterangan gambar

Rangsangan potensial listrik cukup untuk 

menimbulkan depolarisasi pada akson

Proses depolarisasi pertama didapati pada tempat 

rangsangan

Potensial aksi kemudian berjalan ke bawah ke 

tempat pencatatan dimana dimasukkan tempat pencatatan dimana dimasukkan 

mikropipet untuk mencatat potensial intrasesuler 

dengan mempertimbangkan potensial referensi 

indiferen





Keterangan gambar

Bentuk gelombang potensial aksi dari (a) akson saraf 
(b) sel otot rangka, (c) sel otot jantung

Potensial akson saraf berlangsung 1 mdtk, sel otot 
rangka 5 mdtk, sel otot jantung bisa 150-300 mdtk 

Akson menghantarkan potensial aksi ke kedua arah, 
tapi sinaps yang menghubungkan ke neuron lain, 
hanya memungkinkan pergerakan potensial aksi  hanya memungkinkan pergerakan potensial aksi  
menjauhi badan selnya

Faktor pengaruhi kecepatan potensial aksi : R dan C 
antara kedua sisi membran. Penurunan R atau C ����
melepaskan/menarik muatan listrik lebih cepat. C 
besar����waktu depolarisasi lama—>kecepatan ↓ 





Keterangan gambar konduksi sinaptik

a.Diagram transmisi kimia. Potensial aksi yang 

datang melepaskan paket2 molekul yang 

menyebar pada sinaps���� timbul rangsangan lokal 

di daerah peka

b.Diagram transmisi listrik. Dengan geometri sesuai,b.Diagram transmisi listrik. Dengan geometri sesuai,

kuat medan listrik diciptakan dalam sinaps oleh

potensial aksi dalam serat A, sehingga merangsang

B. Geometri dan pengarahan sinaptik mencegah

timbulnya konduksi kearah lain



Pola EEG :

Telah dibicarakan pada blok CS tentang umpan balik 

positif

Brain Imaging :

X Ray, CT Scan, MRI, Nuclear Imaging, SPECT, PET, 

biomagnetism, telah dibicarakan pada Blok BBC 3 

kuliah Fisika Radiasi kuliah Fisika Radiasi 

Frekuensi arus listrik :

Telah dibicarakan pada Blok BBC 1 tentang 

termodinamika 

Defibrilator :

Telah dibicarakan di blok CVS





Keterangan gambar sinyal magnetik dari otak

Magnetoensefalogram (MEG)

Susunan detektor untuk mengukur MEG

Suatu wadah didinginkan dengan helium cair (5 K) 
berisi sensor magnetometer SQUID 
(Superconducting Quantum Interference Device) 
disebut flux transformers, yang disusun untuk 
mendeteksi medan magnet tegak lurus terhadap mendeteksi medan magnet tegak lurus terhadap 
permukaan dan sangat dekat dengan tengkorak.

Otak pasien dapat dirangsang dengan sinyal suara 
melalui selang plastik dan earpiece, sinyal cahaya, 
sentuhan, bau, medan magnet berpulsa eksternal  
���� lebih mudah menentukan asal sinyal (cf EEG)

Saat irama alfa, medan magnet dari otak : 1x10-3 T 



SYOK LISTRIK

Syok akibat kontak dengan arus listrik ���� tubuh
menjadi bagian sirkuit listrik ���� aliran arus melalui
tubuh ���� jaringan tubuh memanas���� luka bakar
dan kerja aktif terganggu

Efek bervariasi, mulai pingsan sampai paralisis pusat 
pernafasan dan atau fibrilasi jantung

Pembagian syok :Pembagian syok :

1.Dengan tujuan tertentu

ECT (Electro Convultion Therapy) pada psikiatri  
penderita psikosis dilakukan ECT, elektroda pada 
temporal kanan dan kiri, arus 0.5-1.5 A, tegangan 
80-110 V, waktu 0.1-0.5 dtk



2. Tanpa tujuan tertentu (Earth Shock)

Terjadi bila tubuh menyentuh kawat fasa, bagian

tubuh lain menyentuh kawat netral. Pembagian :

a.Low tension shock, pada pemakaian lampu panas

radient atau lampu ultraviolet

b.High tension shock, pada pemakaian generator

tegangan tinggi, gelombang pendek atau step uptegangan tinggi, gelombang pendek atau step up

Pembagian lain :

MAKRO SYOK :

Kontak arus listrik dengan permukaan kulit

Arus melalui jaringan tubuh ���� jantung ���� keluar ke

potensial lebih rendah, lantai atau bumi

Tidak ada kontak langsung sumber arus dan jantung

Arus 30-200 mA����gangguan parah irama jantung



MIKROSYOK  :

Arus listrik langsung ke otot jantung

Sering di RS, waktu pengobatan / pemantauan 
gangguan jantung melalui :

• Kabel pacemaker transvena : kabel logam 
terinsulasi ���� vena ����jantung :micu denyut jantung

• Peralatan pemantauan : kateter berisi salin normal • Peralatan pemantauan : kateter berisi salin normal 
���� memantau/memeriksa tekanan vena 
ditempatkan diluar atrium kanan ���� larutan dapat 
digunakan arus untuk mengalir langsung ke jantun 
peralatan serupa untuk memeriksa tekanan arteri

• Kateter drainase (urin) : mengalirkan larutan 
elektrolit (penghantar arus) dalam bentuk urin



Listrik masuk tubuh tergantung dari :

1.Arus : durasi, besarnya. Arus 30-200 mA����fibrilasi

2.Voltase, cukup 30 V, tergantung kuat arusnya

3.Lokasi titik kontak dalam perjalanan ke jantung

4.Frekuensi, 50 Hz dapat mematikan. Cf kauterisasi/

bedah elektro : 2 jt Hz����panas dan luka bakar

5.Hambatan kulit tubuh kering 1 jt Ohm, basah 1000

Ohm, meningkat pada kulit tebal, tulang, minyak

6.Kelamin, let go current pria 16 mA, wanita 10.5 mA

7.Nilai ambang fibrilasi meningkat dengan

meningkatnya berat badan





Keterangan gambar

Pada mikrosyok : arus kecil, 0.06 mA ����fibrilasi

ventrikular

Arus < 1 mA : tak dirasakan tubuh ���� arus ini

dialirkan ke tubuh seseorang tanpa disadari

bahaya mematikan pasien yang menderita kondisi

seperti di gambar, pada pasien yang pakai timahseperti di gambar, pada pasien yang pakai timah

pacemaker dimana fibrilasi ventrikular terjadi

dengan arus sebesar 0.05 mA, sedangkan arus

yang masuk 0.5 mA

Perbandingan : defibrilator menggunakan arus

beberapa A, dengan tegangan sampai 10.000 V



INGAT !

V=Joule/coulomb ���� perbedaan npotensial/tegangan

I ( Ampere ) = Coulomb /dtk ���� arus listrik

R ( Ohm ) = Volt / Aqmpere ���� hambatan arus listrik

P ( Watt ) = Joule / dtk ���� daya





Dampak pajanan medan listrik dan medan magnet
listrik yang melampaui Nilai Ambang Batas (NAB)

1.Gangguan psikologis, berupa neurosis gangguan
irama sirkadan

2. Sistem saraf, berupa degeneratif saraf tepi

3.Sistem kardiovaskular, berupa perubahan ritme 
jantung

4. Sistem endokrin, berupa perubahan metabolisme 
hormon melatonin

5.Sistem darah, berupa leukemia dan limfoma 
malignum

6.Sistem reproduksi pria, berupa infertilitas

7.Lain-lain, berupa hpersensitivitas



Upaya mengurangi dampak pajanan di rumah di 

bawah sutet.

Konstruksi rumah berfungsi sebagai sangkar Faraday 

����dalam rumah pengaruhnya kecil sekali

Atap rumah jangan dari bahan penghantar, seperti 

seng, logam. Kalau dari logam di tanahkan

Juga logam seperti kawat jemuran, mobil, motor, Juga logam seperti kawat jemuran, mobil, motor, 

kabel, harus di tanahkan

Penanaman pohon dihalaman mampu mengurangi 

kuat medan listrik 


