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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem alat infus otomatis sederhana yang dapat 

memantau kondisi volume cairan infus dan memantau kondisi tetesan yang dilakukan secara 

jarak jauh menggunakan teknologi web (internet) dan aplikasi android (ponsel). Sistem ini 

dinamakan Smart Infusion Control and Monitoring System (SICoMS) berbasis web dan 

aplikasi android.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode riset dan pengembangan (research 

and development, R&D) menggunakan model ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement, 

Evaluate). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel pengukuran dan alat 

ukur elektronika. Beberapa kegiatan pengujian yang untuk SICoMS adalah pengujian berat 

pada sensor loadcell, pengujian modul HX711, pengujian tetesan pada sensor photodioda, 

pengujian komunikasi data, pengujian tampilan web, pengujian menggunakan android.  

Desain SICoMS telah dibuat secara sederhana dengan dua fungsi pokok yakni : monitoring 

jarak jauh untuk kondisi isi/volume cairan infus dan deteksi menetes atau tidaknya cairan infus.  

Status volume cairan infus yang digunakan pasien terbagi pada tiga kategori yakni : Aman : 

kondisi cairan infus > 10%; Siaga : kondisi cairan infus 5%-10% dan Habis : kondisi cairan 

infus 0%. Pengujian berat kantong infus dengan tiga volume yang berbeda yakni 500 mL, 100 

mL dan 25 mL menghasilkan hasil akurat yang ditampilkan pada aplikasi SICoMS. Pengujian 

kondisi isi/volume cairan infus yang telah digunakan oleh pasien dan kondisi menetes atau 

tidak menetesnya cairan infus, dapat dimonitor melalui aplikasi SICoMS  baik melalui website 

maupun aplikasi android. Pada saat cairan infus benar-benar habis, maka indikator warna 

merah pada Tampilan aplikasi SICoMS akan berkedip dan buzzer pada alat infus akan berbunyi 

untuk memberitahukan kepada keluarga pasien/pasien.  

 

Pada pengujian awal, alat ini telah melalui uji kelayakan oleh 3 (tiga) orang dosen perawat dari 

Poltekkes Kemenkes Jakarta I meliputi uji akurasi dan uji kemudahan penggunaan serta 

dinyatakan layak untuk digunakan pada pelayanan keperawatan. 

 

 

Kata Kunci : Infus, Monitoring, Website, Android  
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BAB I   

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang Masalah  

 Pemasangan alat infus adalah suatu tindakan pertama yang dilakukan oleh tenaga medis 

dalam menangani kegawatdaruratan pasien. Saat ini, sebagian besar rumah sakit dan klinik di 

Indonesia masih menggunakan alat infus konvensional dalam menangani pasien. Alat infus 

digunakan untuk memasukkan suatu cairan kedalam tubuh pasien dalam jumlah tertentu 

melalui pembuluh vena (intravenous infuse) pasien yang dilakukan secara terus menerus dalam 

jangka waktu tertentu. Monitoring jumlah tetesan cairan infus masih dilakukan secara manual 

yang keakurasiannya masih diragukan (Wadianto & Fihayah, 2016).  

Selama ini, monitoring tetesan cairan infus pada pasien di rumah sakit masih dilakukan 

secara manual yakni perawat mendatangi ruangan pasien untuk memeriksa kondisi infus pasien 

pada waktu-waktu tertentu atau keluarga pasien yang melapor ke perawat jaga. Jika ada darah 

yang masuk ke jarum infus maka keluarga pasien yang harus bergegas melaporkan ke perawat, 

padahal kadang kala pasien sedang tidak ditunggui oleh keluarganya.  Tugas perawat saat jaga 

sudah cukup banyak, mulai dari menulis laporan, mengukur tanda vital pasien seperti tensi, 

suhu, detak jantung. Apalagi jumlah pasien yang dipegang oleh satu perawat cukup banyak 

sehingga membuat perawat kewalahan hanya dalam melakukan monitoring cairan infus. 

 Pada level rumah sakit, dalam satu rumah sakit, kebutuhan monitoring cairan infus akan 

lebih besar lagi. Hal tersebut mendorong perlu dilakukan inovasi monitoring infus dengan 

memanfaatkan teknologi. Saat ini telah diproduksi alat monitoring seperti Drip Eye Automatic 

Infusion Controller yang memanfaatkan gold standard thermometer dengan desain seukuran 

thermometer (17.8 x 20.3 cm). Alat ini ada di rumah sakit tertentu dan sangat jarang digunakan 

di rumah sakit negeri dan rumah sakit swasta di Indonesia, apalagi level klinik. Alat ini masih 

bersifat standalone dan mahal dengan harga kurang lebih £395 (Parama-Tech, 2010). Oleh 

karena itu perlu inovasi yang lebih baik terutama dari sisi teknologi dan harga pasarannya nanti. 

Beberapa penelitian juga telah melakukan inovasi teknologi infus, diantaranya yang 

dilakukan oleh Ruslan, dkk (2016) yang telah membuat sistem monitoring cairan infus 

berdasarkan indikator kondisi dan laju cairan infus menggunakan jaringan wi-fi. Dalam riset 

tersebut dibahas tentang perancangan sistem monitoring yang dapat memantau kondisi cairan 
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infus secara real-time menggunakan PC maupun smartphone (Ruslan Agussalim, 2016). Hal 

lain dilakukan oleh Wadianto (2016) yang membuat sistem penghitungan tetesan cairan pada 

infus konvensional yang dinamakan alat infussion pump.  Alat ini dilengkapi dengan rangkaian 

sensor optocoupler sebagai pendeteksi jumlah tetesan infus yang telah masuk ke dalam tubuh 

pasien. Alat ini dilengkapi pula dengan indikator yang memberitahukan apabila cairan infus 

sudah habis ataupun ketika tetesan tersebut tidak mengalir (Wadianto & Fihayah, 2016). 

Saat ini, hampir setiap pasien rawat inap yang ada di rumah sakit, poliklinik ataupun di 

puskesmas menggunakan cairan infus. Di rumah sakit, untuk pasien-pasien rawat inap 

pemberian infus ini sangat diperlukan karena rata-rata pasien kekurangan cairan (Potter, 2013). 

Cairan infus ini berada di dalam kantung plastik atau botol kaca yang khusus. Umumnya 

apabila cairan infus habis maka perawat harus menggantinya dengan yang baru, tetapi 

seringkali pasien tidak mengetahui saat cairan infus tersebut habis dan kesulitan untuk 

menekan tombol ke ruang penjaga untuk memberitahukan bahwa cairan infusnya habis ataupun 

tidak menetes.  

Dengan pertimbangan efisiensi waktu dan memberikan pelayanan terbaik untuk pasien 

serta kemudahan perawat dalam memantau cairan infus, maka perlu dikembangkan sebuah 

sistem alat infus cerdas yang dapat memantau kondisi kantung infus dan memantau kondisi 

tetesan yang dilakukan secara jarak jauh menggunakan teknologi web (internet) dan aplikasi 

android (ponsel). Hal terdekat yang bisa diimplementasikan adalah membuat sistem kontrol 

dan monitoring infus sederhana yang berbiaya murah untuk digunakan di puskesmas/poliklinik 

atau rumah sakit kecil. Sasaran SICoMS adalah rumah sakit kecil/puskesmas dan klinik di 

Indonesia yang masih memiliki modal terbatas. Diharapkan dengan bantuan alat SICoMS ini 

fasilitas kesehatan tersebut dapat menekan deviasi akurasi memberikan cairan infus, kelelahan 

para perawat, dan pelayanan prima bagi pasien. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Apakah dapat dikembangkan sistem kendali infus pintar (smart infuse control and 

monitoring system / SICoMS)? 

b. Apakah dapat diukur tingkat akurasi SICoMS? 

c. Apakah ada disparitas/perbedaan antara alat infus manual dengan SICoMS? 

d. Apakah SICoMS dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu kesehatan? 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Penelitian dibatasi pada pengembangan alat infus pintar SICoMS menggunakan 

sistem monitoring jarak jauh berbasis web. 

2) Awalnya SICoMS akan diujicobakan penggunaannya kepada para calon perawat di 

kampus Politeknik Kesehatan Jakarta 1, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 

Namun dikarenakan keterbatasan waktu penelitian, SICoMS hanya diujikan 

menggunakan instrumen pengukuran teknis (alat ukur elektronika). 

 

1.4. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang di atas maka disusun rumusan masalah penelitian adalah 

“Bagaimana mengembangkan alat infus otomatis SICoMS menggunakan monitoring jarak 

jauh berbasis web dan aplikasi android”.  

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah melakukan inovasi dalam perancangan Smart 

Infuse Control and Monitoring System (SICoMS) agar dapat dibuat masal dengan harga 

ekonomis dan akuasi tinggi.  

 

1.6.  Manfaat 

Monitoring cairan infus terkait langsung dengan keamanan pasien (safety patient). Jika 

menggunakan infus konvensional membuat perawat kewalahan dalam memonitor cairan infus 

terutama jika pasien sedang penuh. Manfaat smart infuse control and monitoring system 

(SICoMS) ke depan dapat meringankan kerja perawat dalam monitoring cairan infus, 

meningkatkan fungsi pemantauan dan kecepatan infus intravena dengan tepat dan andal, 

konsumsi daya yang rendah, dan ukuran kecil. 

  Dampak sosial yang diperoleh adalah monitoring infus tidak lagi melibatkan pasien 

atau keluarga pasien untuk mengingatkan perawat jika cairan infus habis atau darah masuk ke 

jarum infus. Dampak ekonomi yang diperoleh jika produk ini dipabrikasi dan dijual ke pasar 

maka harga jualnya akan lebih mudah dan murah sehingga untuk rumah sakit atau fasilitas 

kesehatan lain yang memiliki dana sedikit.  
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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Terapi Intravena (Infus) 

2.1.1. Pengertian Terapi Intravena (Infus) 

Terapi Intravena (IV) adalah menempatkan cairan steril melalui jarum, langsung ke 

vena pasien. Biasanya cairan steril mengandung elektrolit (natrium, kalsium, kalium), nutrient 

(biasanya glukosa), vitamin atau obat (Brunner & Sudarth, 2002). Terapi intravena adalah 

pemberian sejumlah cairan ke dalam tubuh, melalui sebuah jarum, ke dalam pembuluh vena 

(pembuluh balik) untuk menggantikan kehilangan cairan atau zat-zat makanan dari tubuh 

(Darmadi, 2010). Terapi intravena (IV) digunakan untuk memberikan cairan ketika pasien 

tidak dapat menelan, tidak sadar, dehidrasi atau syok, untuk memberikan garam yang 

diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan elektrolit, atau glukosa yang diperlukan 

untuk metabolisme dan memberikan medikasi (Perry & Potter, 2006). 

2.1.2. Tujuan Pemberian Terapi Intravena (Infus) 

Memberikan atau menggantikan cairan tubuh yang mengandung air, elektrolit, vitamin, 

protein, lemak, dan kalori, yang tidak dapat dipertahankan secara adekuat melalui oral, 

memperbaiki keseimbangan asam-basa, memperbaiki volume komponen-komponen darah, 

memberikan jalan masuk untuk pemberian obat-obatan kedalam tubuh, memonitor tekanan 

vena sentral (CVP), memberikan nutrisi pada saat sistem pencernaan mengalami gangguan 

(Perry & Potter, 2006). Menurut Perry & Potter (2006) vena-vena tempat pemasangan infus: 

Vena Metakarpal, vena sefalika, vena basilica, vena sefalika mediana, vena basilikamediana, 

vena antebrakial mediana. 

2.1.3. Cara Pemilihan Daerah Insersi Pemasangan Infus 

Menurut Perry & Potter (2006) banyak tempat bisa digunakan untuk terapi intravena, 

tetapi kemudahan akses dan potensi bahaya berbeda di antara tempat-tempat ini. Pertimbangan 

perawat dalam memilih vena adalah sebagai berikut: Usia klien (usia dewasa biasanya 

menggunakan vena di lengan, sedangkan infant biasanya menggunakan vena di kepala dan 

kaki), lamanya pemasangan infus (terapi jangka panjang memerlukan pengukuran untuk 

memelihara vena), type larutan yang akan diberikan, kondisi vena klien, kontraindikasi vena-

vena tertentu yang tidak boleh dipungsi, aktivitas pasien (misal bergerak, tidak bergerak, 

perubahan tingkat kesadaran, gelisah), terapi IV sebelumnya (flebitis sebelumnya membuat 

vena menjadi tidak baik untuk digunakan), tempat insersi/fungsi vena yang umum digunakan 
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adalah tangan dan lengan. Namun vena-vena superfisial di kaki dapat digunakan jika klien 

dalam kondisi tidak memungkinkan dipasang di daerah tangan. Apabila memungkinkan, semua 

klien sebaiknya menggunakan ekstremitas yang tidak dominan. 

2.1.4. Indikasi dan Kontraindikasi Pemberian Terapi Intravena 

Menurut Perry & Potter (2006) indikasi pada pemberian terapi intravena: pada  

seseorang dengan penyakit berat, pemberian obat melalui intravena langsung masuk ke dalam 

jalur peredaran darah. Misalnya pada kasus infeksi bakteri dalam peredaran darah (sepsis). 

Sehingga memberikan keuntungan lebih dibandingkan memberikan obat oral. Namun sering 

terjadi, meskipun pemberian antibiotika intravena hanya diindikasikan pada infeksi serius, 

rumah sakit memberikan antibiotika jenis ini tanpa melihat derajat infeksi. Antibiotika oral 

(dimakan biasa melalui mulut) pada kebanyakan pasien dirawat di rumah sakit dengan infeksi 

bakteri, sama efektifnya dengan antibiotika intravena, dan lebih menguntungkan  dari segi 

kemudahan administrasi rumah sakit, biaya perawatan, dan lamanya perawatan.  

Obat tersebut memiliki bioavailabilitas oral (efektivitas dalam darah jika dimasukkan 

melalui mulut) yang terbatas. Atau hanya tersedia dalam sediaan intravena (sebagai obat 

suntik). Misalnya antibiotika golongan aminoglikosida yang susunan kimiawinya “polications” 

dan sangat polar, sehingga tidak dapat diserap melalui jalur gastrointestinal (di usus hingga 

sampai masuk ke dalam darah). Maka harus dimasukkan ke dalam pembuluh darah langsung. 

Pasien tidak dapat minum obat karena muntah, atau memang tidak dapat menelan obat (ada 

sumbatan di saluran cerna atas). Pada keadaan seperti ini, perlu dipertimbangkan pemberian 

melalui jalur lain seperti rektal (anus), sublingual (di bawah lidah), subkutan (di bawah kulit), 

dan intramuskular (disuntikkan di otot). 

Kesadaran menurun dan berisiko terjadi aspirasi (tersedakobat masuk ke pernapasan), 

sehingga pemberian melalui jalur lain dipertimbangkan. Kadar puncak obat dalam darah perlu 

segera dicapai, sehingga diberikan melalui injeksi bolus (suntikan langsung ke pembuluh 

balik/vena). Peningkatan cepat konsentrasi obat dalam darah tercapai, misalnya pada orang 

yang mengalami hipoglikemia berat dan mengancam nyawa, pada penderita diabetes mellitus. 

Alasan ini juga sering digunakan untuk pemberian antibiotika melalui infus/suntikan, namun 

perlu diingat bahwa banyak antibiotika memiliki bioavalaibilitas oral yang baik, dan mampu 

mencapai kadar adekuat dalam darah untuk membunuh bakteri. 

Menurut Darmadi (2008) kontraindikasi pada pemberian terapi intravena: Inflamasi 

(bengkak, nyeri, demam) dan infeksi di lokasi pemasangan infus. Daerah lengan bawah pada 

pasien gagal ginjal, karena lokasi ini akan digunakan untuk pemasangan fistula arteri-vena (A-

V shunt) pada tindakan hemodialysis (cuci darah). Obat-obatan yang berpotensi iritan terhadap 
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pembuluh vena kecil yang aliran darahnya lambat (misalnya pembuluh vena di tungkai dan 

kaki). 

2.1.5. Menentukan Kecepatan Cairan Intravena (Infus) 

Pertama atur kecepatan tetesan pada tabung IV. Tabung makrodrip dapat meneteskan 

10 atau 15 tetes per 1 ml. Tabung mikrodrip meneteskan 60 tetes per 1 ml. Jumlah tetesan yang 

diperlukan untuk 1 ml disebut faktor tetes. Atur jumlah mililiter cairan yang akan diberikan 

dengan jumlah total cairan yang akan diberikan dengan jumlah jam infus yang berlangsung. 

Kemudian kalikan hasil tersebut dengan faktor tetes. Untuk menentukan berapa banyak tetesan 

yang akan diberikan permenit, bagi dengan 60. Hitung jumlah tetesan permenit yang akan 

diinfuskan. Jika kecepatan alirannya tidak tepat, sesuaikan dengan kecepatan tetesan (Smeltzer 

& Bare, 2002). 

2.1.6. Tipe-tipe Pemberian Terapi Intravena (Infus) 

Intravena (IV) push (IV bolus), adalah memberikan obat dari jarum suntik secara 

langsung kedalam saluran/jalan infus. Indikasi: pada keadaan emergency resusitasi jantung 

paru, memungkinkan pemberian obat langsung kedalam intravena, Untuk mendapat respon 

yang cepat terhadap pemberian obat (furosemid dan digoksin), Untuk memasukkan dosis obat 

dalam jumlah besar secara terus menerus melalui infus (lidocain, xilocain), Untuk 

meenurunkan ketidaknyamanan pasien dengan mengurangi kebutuhan akan injeksi, Untuk 

mencegah masalah yang mungkin timbul apabila beberapa obat yang dicampur. Continous 

Infusion (infus berlanjut) dapat diberikan secara tradisional melalui cairan yang digantung, 

dengan atau tanpa pengatur kecepatan aliran. Infus melalui intravena, intra arteri, dan intra 

thecal (spinal) dapat dilengkapi dengan menggunakan pompa khusus yang ditanam maupun 

eksternal. Hal yang perlu dipertimbangkan yatu: 1) Keuntungan: mampu untuk mengimpus 

cairan dalam jumlah besar dan kecil dengan akurat, adanya alarm menandakan adanya masalah 

seperti adanya udara di selang infus atau adanya penyumbatan, mengurangi waktu perawatan 

untuk memastikan kecepatan aliran infus: 2) Kerugian: memerlukan selang yang khusus dan 

biaya lebih mahal Intermitten Infusion (Infus Sementara) dapat diberikan melalui heparin lock, 

“piggy bag” untuk infus yang kontiniu, atau untuk terapi jangka panjang melalui perangkat 

infus. (Perry & Potter, 2006) 

2.1.7. Komplikasi Terapi Intravena (Infus) 

Menurut Darmadi (2010) beberapa komplikasi yang dapat terjadi dalam pemasangan 

infus: hematoma, yakni darah mengumpul dalam jaringan tubuh akibat pecahnya pembuluh 

darah arteri vena, atau kapiler, terjadi akibat penekanan yang kurang tepat saat memasukkan 

jarum, atau “tusukan” berulang pada pembuluh darah. Infiltrasi, yakni masuknya cairan infus 
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ke dalam jaringan sekitar (bukan pembuluh darah), terjadi akibat ujung jarum infus melewati 

pembuluh darah. Plebitis, atau bengkak (inflamasi) pada pembuluh vena, terjadi akibat infus 

yang dipasang tidak dipantau secara ketat dan benar Emboli udara, yakni masuknya udara ke 

dalam sirkulasi darah, terjadi akibat masuknya udara yang ada dalam cairan infus ke dalam 

pembuluh darah, rasa perih/sakit dan reaksi alergi. 

 

2.2. Transduser dan Sensor 

2.2.1. Pengertian  

Transduser adalah sebuah alat yang bila digerakkan oleh suatu energi di dalam sebuah 

sistem transmisi akan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk yang sama atau dalam bentuk 

yang berlainan ke sistem transmisi berikutnya (William DC, 1993:15). Transmisi energi ini 

bisa berupa listrik, mekanik, kimia, optic (radiasi) atau panas. Contoh transduser adalah 

generator yakni transduser yang merubah energi mekanik menjadi energi listrik, sedangkan 

motor adalah transduser yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. 

Transduser dibagi menjadi dua jenis jika dilihat dari sifat kelistrikannya, yakni: 

1. Self-generating transducer, yaitu transduser aktif yang menghasilkan suatu energi listrik 

dari transduser secara langsung. Dalam hal ini transduser berperan sebagai sumber 

tegangan. Contoh :  photovoltaic, piezo electric, thermocouple, dan sebagainya. 

2. External power transducer, yaitu transduser yang memerlukan sejumlah energi dari luar 

untuk menghasilkan suatu keluaran. Contoh : LVDT, Platina RTD, Strain Gauge, PTC, 

NTC, dan sebagainya. 

 

Sensor adalah suatu alat untuk mendeteksi atau mengukur suatu besaran fisis (mekanis, 

panas, sinar dan kimia) yang diubah menjadi tegangan dan arus listrik. Sensor dapat terdiri dari 

transduser input atau ditambah dengan rangkaian pengkondisi sinyal, seperti penguat, filter, 

pengali, penjumlah, dan sebaginya. Sehingga sensor dapat disebut juga sebagai peralatan yang 

mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti 

energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, dan sebagainya (Sharon D, 1982).   

Berdasarkan fungsi dan penggunaannya, secara umum sensor dapat dikelompokan 

menjadi tiga bagian yaitu: 

 



Laporan Penelitian FT UNJ – 2017 | 8  
 

1. Sensor panas (thermal), yakni sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala 

perubahan panas/temperatur/suhu pada suatu dimensi benda atau dimensi ruang 

tertentu. Contohnya; termistor, bimetal, termokopel, RTD, photo transistor, photo 

dioda, photo multiplier, photovoltaik, infrared pyrometer, hygrometer, dsb. 

2. Sensor mekanis, yakni sensor yang mendeteksi perubahan gerak mekanis, seperti 

perpindahan atau pergeseran atau posisi, gerak lurus dan melingkar, tekanan, aliran, 

level dsb. Contoh;  strain gauge, LVDT, proximity, potensiometer, load cell, bourdon 

tube, dsb. 

3. Sensor optik (cahaya), yakni  sensor yang mendeteksi perubahan cahaya dari sumber 

cahaya, pantulan cahaya ataupun bias cahaya yang mengenai benda atau ruangan. 

Contoh;  photo cell, photo transistor, photo diode, photo voltaic, photo multiplier, 

pyrometer optic, dsb. 

 

2.2.2. Sensor Load Cell 

Load cell adalah sebuah perangkat sensor yang sangat sensitif, di mana perubahan 

resistansi listrik berhubungan langsung dengan gaya berat yang diterima oleh sensor. Sensor 

load cell merupakan sensor yang dirancang untuk mendeteksi tekanan atau berat sebuah beban. 

Load cell banyak digunakan pada timbangan sebagai pengukur berat. Gambar 2.1 

menunjukkan bentuk fisik Load cell.  

 

Gambar 2.1. Load Cell 

 

Umumnya sensor load cell digunakan sebagai komponen utama pada sistem timbangan 

digital dan dapat diaplikasikan pada jembatan timbangan yang menggunakan prinsip tekanan 

dari mobil pengangkut barang/material. Selama proses penimbangan akan mengakibatkan 

reaksi terhadap elemen logam pada load cell yang mengakibatkan gaya secara elastis. Gaya 

yang ditimbulkan oleh regangan ini dikonversikan ke dalam bentuk sinyal listrik oleh strain 

gauge (pengukur regangan) yang terpasang pada load cell.  
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Pada dasarnya, prinsip kerja load cell berdasarkan rangkaian Jembatan Wheatstone 

dapat dilihat pada Gambar 2.2.  

 

Gambar 2.2. Rangkaian Jembatan Wheatstone tanpa Beban  

  

Pada Gambar 2.2 nilai semua resistor adalah sama yakni 350 Ω, sehingga arus yang 

mengalir pada R1 dan R3 sama dengan arus yang mengalir di R2 dan R4, ini dikarenakan 

tidak ada perbedaan tegangan antara titik 1 dan 2, oleh karena itu rangkaian ini dikatakan 

seimbang.  

 

Gambar 2.3. Rangkaian Jembatan wheatstone dengan Beban  

  

Jika rangkaian jembatan wheatstone diberi beban, maka nilai resistor pada 

rangkaian akan berubah, nilai R1 = R4 dan R2 = R3. Sehingga membuat sensor load cell 

tidak dalam kondisi yang seimbang dan membuat beda potensial yang menjadi outputnya. 

Untuk menghitung Vout atau A seperti pada Gambar 2.3, maka rumus yang digunakan 

adalah sebagai berikut:  

 

   



Laporan Penelitian FT UNJ – 2017 | 10  
 

𝑉𝑜 = (𝑉𝑠 𝑥 (
𝑅1

𝑅1 + 𝑅4
) ) − (𝑉𝑠 𝑥 (

𝑅2

𝑅2 + 𝑅3
)) 

 

𝑉𝑜 = (10 𝑥 (
349,31

350,7 + 349,3
) ) − (10 𝑥 (

350,72

350,7 + 349,3
)) 

 

𝑉𝑜 = (10𝑥 (0,499) ) − (10𝑥(0,501)) 

𝑉𝑜 = 4,99 − 5,01 

𝑉𝑜 =  −0,02 𝑥 10 = 2mV 

 

Secara teori, prinsip kerja load cell berdasarkan pada jembatan wheatstone di mana 

saat load cell diberi beban terjadi perubahan pada nilai resistansi, nilai resistansi R1 dan 

R3 akan turun sedangkan nilai resistansi R2 dan R4 akan naik.  Ketika posisi setimbang, 

Vout load cell = 0 volt, namun ketika nilai resistansi R1 dan R3 naik maka akan terjadi 

perubahan Vout pada load cell. Pada load cell output data (+) dipengaruhi oleh perubahan 

resistansi pada R1, sedangkan output (-) dipengaruhi oleh perubahan resistansi R3. 

 

2.2.3. Sensor Photodioda 

Photodioda adalah suatu jenis dioda yang resistansinya akan berubah-ubah apabila 

terkena sinar cahaya yang dikirim oleh dioda pemancar. Resistansi dari photodioda 

dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diterimanya, semakin banyak cahaya yang diterima 

maka semakin kecil resistansi dari photodioda dan begitupula sebaliknya. Sensor photodioda 

sama seperti sensor LDR dan phototransistor yang mengubah besaran cahaya yang diterima 

sensor menjadi perubahan konduktansi (kemampuan suatu benda menghantarkan arus listrik). 

Sensor photodioda merupakan dioda yang peka terhadap cahaya, sensor photodioda akan 

mengalami perubahan resistansi pada saat menerima intensitas cahaya dan akan mengalirkan 

arus listrik secara forward. Sensor photodioda adalah salah satu jenis sensor peka cahaya 

(photodetector). Gambar 2.4 adalah simbol dan bentuk fisik dari sensor photodioda. 

 

Gambar 2.4. Simbol dan Bentuk Fisik Photodioda 
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Gambar 2.5a merupakan rangkaian dasar dari sensor photodioda, pada kondisi awal 

LED sebagai transmitter cahaya akan menyinari photodioda sebagai receiver sehingga nilai 

resistansi pada sensor photodioda akan minimum (nilai Vout akan mendekati logika 0). 

Sedangkan pada kondisi kedua pada gambar 2.5b cahaya pada LED terhalang oleh 

permukaan hitam sehingga photodioda tidak dapat menerima cahaya maka nilai resistansi 

R1 maksimum (nilai Vout akan mendekati nilai Vcc). 

 

                                      a                                             b 

Gambar 2.5. Prinsip Kerja Sensor Photodioda 

 

Aplikasi dari rangkaian sensor photodioda dapat terlihat pada gambar 2.6a dan 2.6b. 

 

a                  b 

Gambar 2.6 Aplikasi Sensor Photodioda 

 

Gambar 2.6a dan 2.6b merupakan desain rangkaian photodioda untuk memberikan nilai 

output photodioda (berlogika low atau berlogika high) yang disebabkan oleh warna permukaan 

yang fungsinya sebagai pemantul cahaya dari LED. Pada Gambar 2.6a photodioda dipasang 

secara berdampingan antara photodioda (receiver) dan LED (transmitter). Di depan 

photodioda dan LED diletakkan kertas putih sehingga cahaya yang dipancarkan dari LED akan 

dipantulkan oleh kertas dan cahaya akan diterima oleh photodioda sehingga output dari 

photodioda berlogika 0 (low).  Pada gambar 2.6b, photodioda dan LED diletakkan secara 

berdampingan dan di depannya diletakkan kertas berwarna hitam sehingga cahaya yang 
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dipancarkan oleh LED akan diserap oleh kertas berwarna hitam sehingga photodioda tidak 

dapat menerima cahaya, sehingga output dari photodioda berlogika 1 (high). 

Photodioda akan mengalirkan arus yang membentuk fungsi linear terhadap intensitas 

cahaya yang diterima. Arus ini umumnya teratur terhadap Power Density (DP). Perbandingan 

antara arus keluaran dengan power density disebut sebagai current responsitivity, yang 

merupakan arus bocor ketika photodioda tersebut disinari dan dalam keadaan dipanjar mundur. 

Tanggapan frekuensi sensor photodioda tidak luas, sensor photodioda memiliki tanggapan 

paling baik terhadap cahaya infra merah (cahaya dengan panjang gelombang sekitar 0,9 µm). 

Gambar 2.7 menunjukkan kurva tanggapan sensor photodioda. 

 

Gambar 2.7. Kurva Tanggapan Photodioda 

 

Kurva tanggapan frekuensi sensor photodioda membentuk suatu fungsi yang linier. 

Hubungan keluaran photodioda dengan intensitas cahaya terlihat pada aplikasi photodioda 

sebagai sensor api. Gambar 2.8 menunjukkan hubungan antara keluaran sensor photodioda 

dengan intensitas cahaya. 

 

Gambar 2.8. Tanggapan Photodioda terhadap Intensitas Cahaya 
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Penggunaan sensor photodioda sebagai pendeteksi keberadaan api didasarkan pada 

kenyataan bahwa pada nyala api juga terpancar cahaya infra merah. Namun hal ini tidak dapat 

dibuktikan dengan mata telanjang karena cahaya infra merah merupakan cahaya tidak tampak 

namun keberadaan cahaya infra merah dapat dirasakan yaitu ketika ada rasa hangat atau panas 

dari nyala api yang sampai ke tubuh kita. 

 

2.2.4. Modul HX711  

Modul HX711 Dual-Channel 24 bit ADC load cell weighing sensor module adalah 

komponen terintegrasi dari “AVIA SEMICONDUCTOR”, HX711 presisi 24-bit analog to 

digital conventer (ADC) yang didesain untuk sensor timbangan digital dan aplikasi kendali 

industri yang terkoneksi sensor jembatan. HX711 adalah modul timbangan, yang memiliki 

prinsip kerja mengkonversi perubahan yang terukur dalam perubahan resistansi dan 

mengkonversinya ke dalam besaran tegangan melalui rangkaian yang ada. Modul melakukan 

komunikasi dengan mikrokontroler melalui TTL232. HX711 biasanya digunakan pada bidang 

aerospace, mekanik, elektrik, kimia, konstruksi, farmasi dan lainnya, digunakan untuk 

mengukur gaya, gaya tekanan, perpindahan, gaya tarikan, torsi dan percepatan.  

Modul ini memiliki struktur yang sederhana, mudah dalam penggunaan, hasil yang 

stabil dan reliable, memiliki sensitivitas tinggi dan mampu mengukur perubahan dengan 

cepat. Adapun spesifikasi modul HX711 adalah sebagai berikut:  

1. Size: 38mm*21mm*10mm  

2. Operating voltage: 5V DC  

3. Operating current: <10 mA  

4. Refresh frequency: 80 Hz  

5. Differential input voltage: ±40mV (Full-scale differential input voltage ± 40mV)  

6. Data accuracy: 24 bit (24 bit A/D converter chip.)  

  

Gambar 2.9. Modul Penguat HX711  

 



Laporan Penelitian FT UNJ – 2017 | 14  
 

Perhitungan konversi input analog ke digital yang berbentuk heksadesimal dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

𝑂𝑢𝑡 =
𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 − (−40)

80
 𝑥 224 

Contoh:   

𝑂𝑢𝑡 =
0,3 − (−40)

80
 𝑥 16777216 

 

𝑂𝑢𝑡 = 8451522 𝐻𝑒𝑘𝑠𝑎𝑑𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 

 

2.3. Sistem Kontrol Berbasis Arduino 

2.3.1. Teknologi Mikrokontroler  

Teknologi mikrokontroler saat ini berkembang demikian pesatnya. Karena 

kemampuannya yang tinggi, bentuknya yang kecil, konsumsi dayanya yang rendah dan harga 

yang murah maka mikrokontroler begitu banyak digunakan di dunia. Mikrokontroler 

digunakan mulai dari mainan anak-anak, perangkat elektronik rumah tangga, perangkat 

pendukung otomotif, peralatan industri, peralatan telekomunikasi, peralatan medis dan 

kedokteran, sampai dengan pengendali robot serta persenjataan militer. Terdapat beberapa 

keunggulan yang diharapkan dari alat-alat yang berbasis mikrokontroler (microcontroller-

based solutions): 

a. Kehandalan tinggi (high reliability) dan kemudahan integrasi dengan komponen lain (high 

degree of integration) 

b. Ukuran yang semakin dapat diperkecil (reduced in size) 

c. Penggunaan komponen dipersedikit (reduced component count) yang juga akan 

menyebabkan biaya produksi dapat semakin ditekan (lower manufacturing cost) 

d. Waktu pembuatan lebih singkat (shorter development time) sehingga lebih cepat pula dijual 

ke pasar sesuai kebutuhan (shorter time to market) 

e. Konsumsi daya yang rendah (lower power consumption) 

Penerapan teknologi di masyarakat akan memberikan banyak keuntungan. 

Mikrokontroler merupakan sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Di 

dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori (sejumlah kecil RAM, memori program, 

atau keduanya), dan perlengkapan input output. Dengan penggunaan mikrokontroler ini maka: 
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a. Sistem elektronik akan menjadi lebih ringkas, 

b. Rancang bangun sistem elektronik akan lebih cepat karena sebagian besar dari sistem 

adalah perangkat lunak yang mudah dimodifikasi, 

c. Pencarian gangguan lebih mudah ditelusuri karena sistemnya yang kompak, 

Arduino merupakan papan-tunggal mikrokontroler serba guna yang bisa diprogram dan 

bersifat open-source (Vujovic & Maksimovic, 2014). Platform Arduino sekarang ini menjadi 

sangat populer dengan bertambahnya jumlah pengguna baru yang terus meningkat. Hal ini 

disebabkan karena kemudahannya dalam penggunaan dan penulisan kode program. Teknologi 

mikrokontroler saat ini dengan Arduino tidak lagi membutuhkan perangkat keras terpisah 

(programmer atau downloader) untuk memuat atau meng-upload kode baru (source code) ke 

dalam mikrokontroler, namun cukup dengan menggunakan kabel USB untuk mulai 

menggunakan Arduino.  

Hardware dan software Arduino dirancang bagi para pelajar, desainer, pe-hobi, pemula 

dan siapapun yang tertarik untuk menciptakan objek interaktif dan pengembangan lingkungan. 

Arduino mampu berinteraksi dengan sensor, tombol/keypad, LED, motor, speaker, GPS, 

kamera, internet dan smartphone. Selain itu, Arduino IDE menggunakan bahasa pemrograman 

C++ dengan versi yang telah disederhanakan, sehingga lebih mudah dalam proses 

pemrograman. 

 

2.3.2. Platform Arduino 

Arduino Uno merupakan versi terbaru dari keluarga Arduino, berbasis mikrokontroler 

ATmega328, menyempurnakan tipe sebelumnya, Duemilanove. Perbedaan Arduino tersebut 

adalah tidak menggunakan IC FTDI (Future Technology Devices International) USB to Serial 

sebagai driver komunikasi USB-nya tetapi menggunakan mikrokontroler ATmega8U2 yang 

diprogram sebagai konverter USB ke serial. Uno sendiri diambil dari bahasa Italia yang artinya 

1 (satu). Gambar 2.10 adalah Papan Arduino Uno dengan spesifikasi hardware (Ferdoush & 

Li, 2014) : 

a. Microcontroller : ATmega328 

b. Tegangan Operasi : 5 V 

c. Tegangan Input : 7 – 12V 

d. Digital I/O : 14 pin 

e. PWM : 6 channel 

f. Analog Input : 6 channel 
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g. Memory : 32KB Flash PEROM (0,5 KB digunakan oleh bootloader), 2KB SRAM 

dan 1KB EEPROM 

h. Frekuensi Clock : 16 MH 

 

Gambar 2.10. Arduino Uno Board 

Tabel 2.1. menunjukkan beberapa produk board yang diproduksi Arduino yang ada di 

pasaran: 

Tabel 2.1 Produk Board Arduino 

No Nama Board No Nama Board 

1 Arduino Uno 14 Lilypad Arduino 

2 Arduino Leonardo 15 Arduino NG (Nuova Generazione) 

3 Arduino Due 16 Arduino Extreme 

4 Arduino Yun 17 Arduino Diecimila 

5 Arduino Tre 18 Arduino Mega 

6 Arduino Micro 19 Arduino Mega 2560 

7 Arduino Robot 20 Arduino Pro 

8 Arduino Esplora 21 Arduino Pro Mini 

9 Arduino Mega ADK 22 Arduino Ethernet 

10 Arduino Fio 23 Arduino Duemilanove 

11 Arduino USB 24 Arduino Shields 

12 Arduino Nano 25 Arduino Singel Side Serial 

13 Arduino Serial 26 Arduino Mini 

Gambar 2.11. menunjukkan bagian utama dari papan Arduino Uno, yakni terminal 

power supply, port USB, pin digital I/O, tombol reset, mikrokontroler ATmega328 dan pin 

analog input. 

http://i0.wp.com/elektrokita.com/wp-content/uploads/2015/10/Arduino-UNO-dan-SMD.jpg
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Gambar 2.11. Bagian Utama Arduino Uno Board 

Arduino dapat digunakan untuk mengembangkan objek interaktif, mengambil masukan 

dari berbagai switch atau sensor, dan mengendalikan berbagai lampu, motor, dan output fisik 

lainnya. Proyek Arduino dapat berdiri sendiri, atau berkomunikasi dengan perangkat lunak 

(software) yang berjalan pada komputer (misalnya: Flash, Pengolahan, MaxMSP, database, 

dsb). Board dapat dirakit sendiri atau dibeli; open-source IDE dapat didownload secara gratis. 

Software Arduino yang ada dalam situs Arduino (https://www.arduino.cc/) telah 

memiliki versi 1.8.5, seperti terlihat pada Gambar 2.12. Software Arduino IDE (Integrated 

Development Environment) adalah sebuah perangkat lunak yang memudahkan dalam 

mengembangkan aplikasi mikrokontroler mulai dari menuliskan source program, kompilasi, 

upload hasil kompilasi, dan uji coba secara terminal serial. Arduino dapat dijalankan di 

komputer dengan berbagai macam platform karena didukung atau berbasis Java. Source 

program yang dibuat untuk aplikasi mikrokontroler adalah bahasa C/C++ dan dapat 

digabungkan dengan assembly.  

 

Gambar 2.12. Tampilan Software Arduino 1.8.5 

Di samping IDE Arduino sebagai jantungnya, bootloader adalah jantung dari Arduino 

lainnya yang berupa program kecil yang dieksekusi sesaat setelah mikrokontroler diberi catu 

daya. Bootloader ini berfungsi sebagai pemonitor aktifitas yang diinginkan oleh Arduino. Jika 

http://i2.wp.com/elektrokita.com/wp-content/uploads/2015/10/Ket-Arduino.jpg
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dalam IDE terdapat file hasil kompilasi yang akan di-upload, bootloader secara otomatis 

menyambutnya untuk disimpan dalam memori program. Jika pada saat awal mikrokontroler 

bekerja, bootloader akan mengeksekusi program aplikasi yang telah diupload sebelumnya. Jika 

IDE hendak mengupload program baru, bootloader seketika menghentikan eksekusi program 

berganti menerima data program untuk selanjutnya diprogramkan dalam memori program 

mikrokontroler. Bentuk tampilan halaman membuat program pada aplikasi Arduino IDE, 

ditunjukkan pada Gambar 2.13. 

 

Gambar 2.13. Tampilan Halaman Editor Program Arduino IDE 

2.3.3. GSM/GPRS Shield untuk Arduino 

Dalam beberapa aplikasi mikrokontroler, GSM/GPRS Shield merupakan perangkat 

tambahan untuk mendukung kinerja Arduino pada komunikasi GSM/GPRS yang dapat berupa 

SMS, call, GPRS, TCP/IP, tweet, email, dan lain sebagainya. GSM/GPRS Shield dapat dilihat 

pada Gambar 2.14. GSM/GPRS Shield menggunakan modul SIM900 quad-band GSM/GPRS. 

Modul ini dapat dikendalikan menggunakan perintah AT Command berupa GSM 07.07, 07.05 

dan perintah AT SIMCOM yang sudah ditingkatkan (ITead Studio 2011). GSM/GPRS ini 

berfungsi untuk mengirim data dari Arduino ke server. Pengiriman ini berupa paket data yang 

dikirimkan pada selang waktu tertentu sehingga data dapat dimonitor dari server. 

 

Gambar 2.14. GSM/GPRS Shield 
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Shield GSM/GPRS yang digunakan untuk melakukan operasi telepon, SMS, maupun 

http request dengan GPRS. Dengan menggunakan perintah ATCommand, Shield A6 AI 

Thinker dapat digunakan dengan Arduino sebagai modem, melalui komunikasi Serial. Berikut 

spesifikasi untuk A6 AI Thinker: 

a. A6 Dimensions 22.8 × 16.8 × 2.5mm; 

b. Operating temperature -30 ℃ to + 80 ℃; 

c. Operating Voltage 3.3V-4.2V; 

d. Power voltage> 3.4V; 

e. Standby average current 3ma less; 

f. Support for GSM / GPRS four bands, including 850,900,1800,1900MHZ; 

g. Support China Mobile and China Unicom's 2G GSM network worldwide; 

h. GPRS Class 10; 

i. Sensitivity <-105; 

j. Support voice calls; 

k. Support SMS text messaging; 

l. Support GPRS data traffic, the maximum data rate, download 85.6Kbps, upload 

42.8Kbps; 

m. Supports standard GSM07.07,07.05 AT commands and extended commands Ai-

Thinker; 

n. It supports two serial ports, a serial port to download an AT command port; 

o. AT command supports the standard AT and TCP / IP command interface; 

p. Supports digital audio and analog audio support for HR, FR, EFR, AMR speech 

coding; 

q. Support ROHS, FCC, CE, CTA certification; 

r. SMT 42PIN 

Dan berikut data transmisi dari A6 AI Thinker 

1. GPRS  

a. GPRS Class10 up 85.6 kbps (upstream) & 42.8mbps (downlink) 

b. PBCCH support 

c. Coding scheme CS 1, 2, 3, 4 

d. CSD supports up to 14.4 kbps 

e. Support USSD 
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f. Stack PPP / TCP / UDP / HTTP / FTP / SMTP / MUX 

2. SMS  

a. To-point messaging 

b. Cell Broadcast messages 

c. Text / PDU mode 

3. Voice a speech coding mode:  

a. Half Rate (HR) 

b. Full Rate (EFR) 

c. Enhanced Full Rate (EFR) 

4. AMR:  

a. Audio processing mechanism 

b. Echo cancellation 

c. Echo suppression 

d. Noise Suppression 

5. Interface  

a. SIM / USIM card 3V / 1.8V 

b. UART 2 Ge 

c. Analog audio interface 

d. 2 channels (1 channel built Class AB audio amplifier) 

e. RTC 

6. Certificate: CE/ FCC/ RoHS/ CTA 

2.4. Sistem Monitoring Jarak Jauh 

Sistem monitoring adalah sistem yang didesain untuk bisa memberikan feedback ketika 

program sedang menjalankan fungsinya. Feedback dimaksudkan untuk memberikan informasi 

keadaaan sistem pada saat itu. Sistem monitoring merupakan kumpulan prosedur dan program 

untuk mengkomputasi sistem informasi yang didesain untuk mencatat dan mentransmisikan 

data berdasarkan informasi yang diperoleh. Sistem monitoring adalah kumpulan fitur 

informatif yang memberikan informasi mengenai apa saja yang terjadi dengan sistem yang di-

monitor. 

Saat ini dengan perkembangan yang pesat dari jaringan telekomunikasi dan informasi, 

sistem pemantauan jarak jauh (remote monitoring system) memungkinkan untuk diaplikasikan 

dalam pencatatan nilai-nilai hasil pengukuran dari instrumen sensor di daerah-daerah yang 
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tersebar dan sulit dijangkau. Telemetri merupakan teknologi yang diterapkan untuk keperluan 

tersebut. Bila telemetri juga digunakan untuk fungsi kendali selain untuk mengumpulkan data, 

maka ini disebut sistem supervisory control and data acquisition (SCADA) (Riyanto & Rama 

Okta Wiyagi, 2011) 

Sistem monitoring sangat dibutuhkan dewasa ini, di mana sistem ini akan bekerja sebagai 

alat pembantu tenaga manusia untuk mengawasi keadaan suatu objek, namun efisiensi tenaga 

dan waktu untuk melihat data dari sistem terkadang masih diabaikan. Maka dibuatlah sebuah 

sistem yang dapat mengirimkan data dari jarak jauh dan diakses melalui jaringan komputer, 

dan menampilkan kondisi suhu ruang server dan kondisi suhu ruangan itu sendiri secara 

realtime tanpa dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu.   

Umumnya proses monitoring diperlukan untuk mengetahui keadaan atau proses yang 

sedang berlangsung (Trisanto et al., 2015). Hasil proses monitoring ini akan menghasilkan data 

monitoring yang dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti pengambilan 

keputusan, melakukan tindakan yang diperlukan, atau mengendalikan suatu keadaan. Proses 

monitoring sangat diperlukan pada proses yang memerlukan pengawasan setiap saat dan 

memerlukan tindakan cepat dan tepat. Namun demikian pelaksanaan monitoring akan 

mengalami masalah/kendala jika jarak yang akan dimonitor cukup jauh. Solusi dari 

permasalahan monitoring jarak jauh adalah dengan menggunakan teknologi internet (web). 

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka  dibutuhkan kepraktisan dalam segala hal, 

termasuk penerapan pada sistem monitoring. Pada sistem monitoring konvensional terdapat 

kelemahan, yaitu ketidakpraktisan dalam monitoring dan ketidakakuratan data. Sistem monitoring 

jarak jauh menawarkan pemakaian web untuk melakukan proses monitoring. Sistem ini dapat 

diaplikasikan pada sistem monitoring suhu reaktor kimia, monitoring suhu ketel uap dan 

sebagainya. Dengan adanya sistem monitoring ini maka proses monitoring akan lebih mudah 

karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, hal ini didukung dengan adanya infrastruktur 

Internet yang semakin berkembang.  

Internet saat ini berkembang sebagai media pertukaran data, informasi dan pengetahuan. 

Informasi dari seluruh dunia dapat diakses dimana saja dan kapan saja sepanjang terhubung 

jaringan internet (internet of things). Itulah kelebihan internet dibanding media lainya seperti 

televisi atau radio. Namun demikian saat ini masyarakat pengguna internet umumnya 
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menggunakan internet hanya sebagai media mencari informasi saja. Pemanfaatan internet 

sebagai media untuk monitoring masih jarang dilakukan. 

2.5. Teknologi Web 

Saat ini Teknlogi Web berkembang cepat seiring dengan perkembangan teknologi 

internet. Web adalah fasilitas yang paling sering digunakan dan diakses setiap orang di internet. 

Banyak sekali web baru bermunculan di internet. WWW (World Wide Web) adalah kumpulan 

web server (penyedia web) dari seluruh dunia yang berfungsi menyediakan data dan informasi. 

Melalui web kita dapat mengakses informasi berupa teks, gambar, suara, video, dan animasi. 

HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk 

membuat halaman web.  

Dalam konteks sistem kendali jarak jauh, web berfungsi sebagai interface pengendalian 

suatu peralatan tertentu. Interface pada web berisi data dan informasi berupa teks dan gambar 

yang diakses melalui web browser yang dapat memberikan informasi kepada pengguna (user). 

Penyimpanan data dan informasi pada web dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan 

menggunakan web server atau menggunakan web client. 

2.5.1. Web Server 

Web Server merupakan perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan 

HTTP atau HTTPS dari client dan mengirim kembali hasilnya dalam bentuk HTML atau 

halaman web. Web server menunggu permintaan dari client yang menggunakan browser seperti 

Google Chrome, Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla, dan program browser 

lainnya. Jika ada permintaan dari browser, maka web server akan memproses permintaan itu 

kemudian memberikan hasil prosesnya berupa data yang diinginkan kembali ke browser.  

Data ini mempunyai standar format SGML (Standar General Markup Language), data 

ini kemudian akan ditampilkan oleh browser. Contohnya, bila data yang dikirim berupa 

gambar, browser yang hanya mampu menampilkan teks (misalnya lynx) tidak akan mampu 

menampilkan gambar tersebut, dan jika ada akan menampilkan alternatifnya saja. Web server 

untuk berkomunikasi dengan client-nya (web browser) mempunyai protokol sendiri, yaitu 

HTTP. Dengan protokol ini, komunikasi antar web server dengan client-nya dapat saling 

dimengerti dan lebih mudah. 
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2.5.2. Web Client 

Web Client merupakan layanan untuk meminta (request) ke suatu server. Web client 

harus dilengkapi dengan aplikasi client khusus untuk menjalankannya, sehingga dapat 

memanfaatkan layanan yang ditawarkan server. Sebagai contoh, untuk mengambil sebuah file 

dari file server, suatu program di komputer client harus memformat sebuah request 

(permintaan) dan mengirimkannya kepada program yang sedang berjalan di server. 

Selanjutnya, server akan mengirimkan file yang diminta sesuai dengan permintaan program 

client tersebut. 

Pada model client/server, sebuah aplikasi dibagi menjadi dua bagian yang terpisah, tapi 

masih merupakan sebuah kesatuan yakni komponen client dan komponen server. Komponen 

client juga sering disebut sebagai front-end, sementara komponen server disebut sebagai back-

end. Komponen client dari aplikasi tersebut dijalankan dalam sebuah workstation dan 

menerima masukan data dari pengguna. Komponen client tersebut akan menyiapkan data yang 

dimasukkan oleh pengguna dengan menggunakan teknologi pemrosesan tertentu dan 

mengirimkannya kepada komponen server yang dijalankan di atas mesin server, umumnya 

dalam bentuk request terhadap beberapa layanan yang dimiliki oleh server. Komponen server 

akan menerima request dari client, dan langsung memprosesnya dan mengembalikan hasil 

pemrosesan tersebut kepada client. Client pun menerima informasi hasil pemrosesan data yang 

dilakukan server dan menampilkannya kepada pengguna, dengan menggunakan aplikasi yang 

berinteraksi dengan pengguna (Tyayanpriadipln, 2010). 

2.5.3. Basis Data (Database) 

Database adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara 

sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh 

informasi dari data tersebut. Database berfungsi menyediakan form, laporan dan query 

sehingga user dapat melacak entitas atau objek yang penting bagi pekerjaannya.  Diagram Blok 

database ditunjukkan pada Gambar 2.15 sebagai berikut:  

  

Gambar 2.15. Diagram Blok Basis Data 
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2.5.4. PHP MySQL 

PHP adalah bahasa pemrograman script yang paling banyak dipakai saat ini. PHP 

merupakan singkatan Hypertext Preprocessor, yang dahulu bernama Personal HomePage, 

pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdof pada tahun 1995. PHP banyak digunakan untuk 

memprogram situs web dinamis. Contoh terkenal dari aplikasi PHP adalah forum (phpBB) dan 

MediaWiki (software dibelakang Wikipedia). PHP juga dapat dilihat sebagai pilihan lain dari 

ASP.NET/C#/VB.NET Microsoft, ColdFusion Macromedia, JSP/Java Sun Microsystems, dan 

CGI/Perl. Contoh aplikasi lain yang lebih kompleks berupa CMS yang dibangun menggunakan 

PHP adalah Mambo, Joomla, Postnuke, Xaraya, dan lain-lain.  

MySQL merupakan salah satu produk RDBMS (Relational Database Management 

System) yang bisa kita nikmati secara gratis. Data yang ingin kita simpan akan diperlakukan 

RDBMS sebagai tabel-tabel yang saling berhubungan atau dapat dihubungkan maupun berdiri 

sendiri dalam database. Database sendiri pada hakikatnya adalah kumpulan dari banyak tabel. 

SQL sendiri merupakan singkatan dari Structured Query Language, merupakan bahasa 

database standar yang digunakan pada saat ini. Dengan Query, kita bisa melakukan operasi 

pada database. Misal, membuat tabel, mengubah tabel, menghapus dan memasukan data, 

membuat relasi tabel (menghubungkan tabel-tabel) dan lain sebagainya. MySQL adalah 

program database yang dibutuhkan oleh PHP, dimana file web yang akan ditampilkan seperti 

data pengunjung dan data web anda akan disimpan pada database. 

2.6. Sistem Operasi Android 

2.6.1. Pengertian dan Perkembangan Sistem Operasi Android 

Sistem operasi android merupakan sebuah sistem operasi (OS) berbasis Linux untuk 

telepon seluler seperti telepon pintar (smartphone) dan komputer tablet. Android menyediakan 

platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi sendiri untuk digunakan 

oleh bermacam peranti bergerak (mobile). Android memiliki berbagai keunggulan sebagai 

piranti lunak yang memakai basis kode komputer yang bisa didistribusikan secara terbuka 

(open source) sehingga pengguna bisa membuat aplikasi baru di dalamnya. Android memiliki 

aplikasi native Google yang terintegrasi seperti pushmail Gmail, Google Maps, dan Google 

Calendar. Dengan menyediakan sebuah platform pengembangan yang terbuka, pengembang 

Android menawarkan kemampuan untuk membangun aplikasi yang sangat kaya dan inovatif. 

Pengembang bebas untuk mengambil keuntungan dari perangkat keras, akses informasi lokasi, 
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menjalankan background services, mengatur alarm, tambahkan pemberitahuan ke status bar, 

dan banyak hal lainnya yang menguntungkan bisnis.  

Pada Juli 2005, Google bekerjasama dengan Android Inc., perusahaan yang berada di 

Palo Alto, California Amerika Serikat. Para pendiri Android Inc. bekerja pada Google, di 

antaranya Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears, dan Chris White. Saat itu banyak yang 

menganggap fungsi Android Inc. hanyalah sebagai perangkat lunak pada telepon seluler. Sejak 

saat itu muncul rumor bahwa Google hendak memasuki pasar telepon seluler. Di perusahaan 

Google, tim yang dipimpin Rubin bertugas mengembangkan program perangkat seluler yang 

didukung oleh kernel Linux. Hal ini menunjukkan indikasi bahwa Google sedang bersiap 

menghadapi persaingan dalam pasar telepon seluler. 

Sekitar September 2007 sebuah studi melaporkan bahwa Google mengajukan hak paten 

aplikasi telepon seluler (akhirnya Google mengenalkan Nexus One, salah satu jenis telepon 

pintar GSM yang menggunakan Android pada sistem operasinya. Telepon seluler ini 

diproduksi oleh HTC Corporation dan tersedia di pasaran pada 5 Januari 2010) 

Pada 9 Desember 2008, diumumkan anggota baru yang bergabung dalam program kerja 

Android ARM Holdings, Atheros Communications, diproduksi oleh Asustek Computer Inc, 

Garmin Ltd, Softbank, Sony Ericsson, Toshiba Corp, dan Vodafone Group Plc. Seiring 

pembentukan Open Handset Alliance, OHA mengumumkan produk perdana mereka, Android, 

perangkat bergerak (mobile) yang merupakan modifikasi kernel Linux 2.6. Sejak Android 

dirilis telah dilakukan berbagai pembaruan berupa perbaikan bug dan penambahan fitur baru. 

Telepon pertama yang memakai sistem operasi Android adalah HTC Dream, yang 

dirilis pada 22 Oktober 2008. Pada penghujung tahun 2009 diperkirakan di dunia ini paling 

sedikit terdapat 18 jenis telepon seluler yang menggunakan Android. Beberapa versi Android 

yang sudah digunakan oleh masyarakat dunia sebagai berikut: 

a. Android versi 1.1; pada 9 Maret 2009, Google merilis Android versi 1.1. Android versi ini 

dilengkapi dengan pembaruan estetis pada aplikasi, jam alarm, voice search(pencarian 

suara), pengiriman pesan dengan Gmail, dan pemberitahuan email. 

b. Android versi 1.5 (Cupcake); pada pertengahan Mei 2009, Google kembali merilis telepon 

seluler dengan menggunakan Android dan SDK (Software Development Kit) dengan versi 

1.5 (Cupcake). Terdapat beberapa pembaruan termasuk juga penambahan beberapa fitur 

dalam seluler versi ini yakni kemampuan merekam dan menonton video dengan modus 

kamera, mengunggah video ke Youtube dan gambar ke Picasa langsung dari telepon, 

dukungan Bluetooth A2DP, kemampuan terhubung secara otomatis ke headset Bluetooth, 

animasi layar, dan keyboard pada layar yang dapat disesuaikan dengan sistem. 
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c. Android versi 1.6 (Donut); dirilis pada September 2009 dengan menampilkan proses 

pencarian yang lebih baik dibanding sebelumnya, penggunaan baterai indikator dan kontrol 

applet VPN. Fitur lainnya adalah galeri yang memungkinkan pengguna untuk memilih foto 

yang akan dihapus; kamera, camcorder dan galeri yang dintegrasikan; CDMA / EVDO, 

802.1x, VPN, Gestures, dan Text-to-speech engine; kemampuan dial kontak; teknologi text 

to change speech(tidak tersedia pada semua ponsel; pengadaan resolusi VWGA. 

d. Android versi 2.0/2.1 (Eclair); pada 3 Desember 2009 kembali diluncurkan ponsel Android 

dengan versi 2.0/2.1 (Eclair), perubahan yang dilakukan adalah pengoptimalan hardware, 

peningkatan Google Maps 3.1.2, perubahan UI dengan browser baru dan dukungan 

HTML5, daftar kontak yang baru, dukungan flash untuk kamera 3,2 MP, digital Zoom, dan 

Bluetooth 2.1. 

e. Android versi 2.2 (Froyo: Frozen Yoghurt);  pada 20 Mei 2010, Android versi 2.2 (Froyo) 

diluncurkan. Perubahan-perubahan umumnya terhadap versi-versi sebelumnya antara lain 

dukungan Adobe Flash 10.1, kecepatan kinerja dan aplikasi 2 sampai 5 kali lebih cepat, 

intergrasi V8 JavaScript engine yang dipakai Google Chrome yang mempercepat 

kemampuan rendering pada browser, pemasangan aplikasi dalam SD Card, kemampuan 

WiFi Hotspot portabel, dan kemampuan auto update dalam aplikasi Android Market. 

f. Android versi 2.3 (Gingerbread); pada 6 Desember 2010, Android versi 2.3 (Gingerbread) 

diluncurkan. Perubahan-perubahan umum yang didapat dari Android versi ini antara lain 

peningkatan kemampuan permainan (gaming), peningkatan fungsi copy paste, layar antar 

muka (User Interface) didesain ulang, dukungan format video VP8 dan WebM, efek audio 

baru (reverb, equalization, headphone virtualization, dan bass boost), dukungan 

kemampuan Near Field Communication (NFC), dan dukungan jumlah kamera yang lebih 

dari satu. 

g. Android versi 3.0/3.1 (Honeycomb); dirancang khusus untuk tablet. Android versi ini 

mendukung ukuran layar yang lebih besar. User Interface pada Honeycomb juga berbeda 

karena sudah didesain untuk tablet. Honeycomb juga mendukung multi prosesor dan juga 

akselerasi perangkat keras (hardware) untuk grafis. Tablet pertama yang dibuat dengan 

menjalankan Honeycomb adalah Motorola Xoom. Perangkat tablet dengan platform 

Android 3.0 akan segera hadir di Indonesia. Perangkat tersebut bernama Eee Pad 

Transformer produksi dari Asus. Rencana masuk pasar Indonesia pada Mei 2011. 

h. Android versi 4.0 (ICS: Ice Cream Sandwich); diumumkan pada tanggal 19 Oktober 2011, 

membawa fitur Honeycomb untuk smartphone dan menambahkan fitur baru termasuk 

membuka kunci dengan pengenalan wajah, jaringan data pemantauan penggunaan dan 
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kontrol, terpadu kontak jaringan sosial, perangkat tambahan fotografi, mencari email secara 

offline, dan berbagi informasi dengan menggunakan NFC. Ponsel pertama yang 

menggunakan sistem operasi ini adalah Samsung Galaxy Nexus. 

i. Android versi 4.1 (Jelly Bean); diluncurkan pada acara Google I/O lalu membawa sejumlah 

keunggulan dan fitur baru. Penambahan baru diantaranya meningkatkan input keyboard, 

desain baru fitur pencarian, UI yang baru dan pencarian melalui Voice Search yang lebih 

cepat. 

j. Android 4.4 (KitKat);  dirilis pada tanggal 31 Oktober 2013. KitKat merupakan merk 

cokelat yang dikeluarkan oleh Nestle. 

k. Android 5.0 (Lollipop); dirilis pada tanggal 15 Oktober 2014. Lollipop merupakan sebuah 

permen manis dalam stickt yang biasanya berbentuk lingkaran atau bulat 

Adapun fitur-fitur yang tersedia di Android adalah: 

a. Kerangka aplikasi: itu memungkinkan penggunaan dan penghapusan komponen yang 

tersedia. 

b. Dalvik mesin virtual: mesin virtual dioptimalkan untuk perangkat telepon seluler. 

c. Grafik: grafik di 2D dan grafis 3D berdasarkan pustaka OpenGL. 

d. SQLite: untuk penyimpanan data. 

e. Mendukung media: audio, video, dan berbagai format gambar (MPEG4, H.264, MP3, 

AAC, AMR, JPG, PNG, GIF). 

f. GSM, Bluetooth, EDGE, 3G, 4G dan WiFi (tergantung piranti keras) 

g. Kamera, Global Positioning System (GPS), kompas, NFC dan accelerometer (tergantung 

piranti keras) 
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2.6.2. Arsitektur OS Android 

 

Gambar 2.16 Arsitektur OS Android 

 

Gambar 2.16 menjelaskan tentang arsitektur OS Android yang memiliki 5 bagian 

utama, yakni : applications, application framework, libraries, android runtime, dan linux kernel. 

Penjelasan dari masing-masing bagian sbb : 

1. Applications; Android akan mengirimkan serangkaian aplikasi inti,termasuk e-mail, SMS, 

kalender, peta, browser, kontak, dan lain-lain. Semua aplikasi dibuat dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Java. 

2. Application Framework; Arsitektur aplikasi ini dirancang untuk menyederhanakan 

penggunaan ulang komponen. Aplikasi apapun dapat mempublish kapabilitasnya dan 

kemudian aplikasi lain dapat menggunakannya.  

3. Libraries; Android memuat seperangkat C/C++ libraries yang digunakan oleh berbagai 

komponen Android. Beberapa libraries corenya adalah :   

a. System C library, implementasi turunan BSD dari system Clibrary standar (libc) yang 

disesuaikan untuk perangkat berbasis Linux.  

b. Media Libraries, berbasis Packet Video’s Open Core. Support pada library playback, 

rekaman video dan audio, serta file gambar statis, termasuk MPEG4, MP3, AMR, JPG 

dan PNG. 

c. Surface Manager, mengelola akses ke tampilan subsistem. 
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d. LibWebCore, modern web browser engine yang terintegrasi pada Android dan 

tampilan web browser. 

e. Dsb  

4. Android Runtime; Setiap aplikasi Android berjalan dalam prosesnya sendiri, contohnya 

Dalvik Virtual Mesin. Dalvik VM mengeksekusi file dalam format .dex  yang dioptimalkan 

untuk meminimalisir kapasitas memori. VM ini dicompile oleh Java Compiler dan 

ditransformasikan dalam format .dex oleh dx tool. VM Dalvik bergantung pada kernel 

Linux  untuk fungsionalitas dasar seperti threading dan manajemen memori tingkat rendah. 

5. Linux Kernel; Android bergatung pada Linux versi 2.6 untuk layanan sistem core seperti 

keamanan, manajemen memori, manajemen proses, network stack dan driver model. 

Kernel juga bertindak sebagai layer abstraksi antara hardware dan seluruh software stack.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Tempat Penelitian 

 Tempat penelitian adalah tempat yang dijadikan obyek untuk merancang bangun alat dan 

memperoleh data penelitian, yakni Laboratorium Elektronika Dasar, Program Studi Pendidikan 

Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta.  

 

3.2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan bulan Mei - Desember 2017 atau selama 8 (delapan) 

bulan. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode riset dan pengembangan (research and 

development, R&D) menggunakan model ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement, 

Evaluate). Alur penelitiannya sebagai berikut (Gambar 3.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Alur Penelitian SICoMS 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. 

Mulai Analisis Kebutuhan Desain system SICoMS 

Evaluasi: Eksperimen 

Laboratorium/Pengukuran Teknik 

Develop dan Implementasi SICoMS 

Valid ? 

Produk jadi (SICoMS) Selesai 
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b. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel pengukuran dan alat ukur 

elektronika. 

c. Cara Pengumpulan Data 

Data penelitian berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan 

data pengukuran menggunakan alat ukur elektronika. Data kualitatif diperoleh berupa 

penilaian, saran maupun komentar dari ahli teknik dan ahli kesehatan terhadap 

performa SICoMS.  

3.5. Teknik Analisis Data 

Data hasil pengukuran akan dianalisis dengan membandingkan antara hasil ukur pada 

peralatan sistem SICoMS dengan hasil perhitungan. Beberapa kegiatan pengujian yang untuk 

SICoMS sebagai berikut: 

a. Pengujian Berat pada Sensor Loadcell  

b. Pengujian Modul HX711 Dual-Channel 24 bit ADC Loadcell  

c. Pengujian Tetesan pada Sensor Photodioda 

d. Pengujian Komunikasi Data SICoMS  

e. Pengujian Tampilan Web SICoMS 

f. Pengujian SICoMS Menggunakan Android 

 

3.6. Desain Sistem SICoMS  

4.1.1. Diagram Blok SICoMS 

Botol Infus

Loadcell Sensor

Photodioda Sensor

Sistem 
Mikrokontroler

Selang Infus

GSM/GPRS Shield

Pasien

Monitor Infus

Android

Wi-Fi

 

Gambar 3.2. Diagram Blok SICoMS 
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4.1.2. Flowchart Alat 

 

Gambar 3.3. Diagram Alir SICoMS 

 

Gambar 3.4. Diagram Alir Server SICoMS 
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4.1.3. Rangkaian Skematik Alat 

 

Gambar 3.5. Tata Letak Komponen SICoMS 

 

 

Gambar 3.6. Rangkaian Skematik SICoMS 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

 

4.1.Hasil Pengujian Kalibrasi Sensor  

4.1.1. Pengujian Berat pada Sensor Loadcell 

 Sensor loadcell diuji dengan melakukan kalibrasi terhadap beberapa benda yang telah 

tertulis berat pada bungkusnya. Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sensor loadcell 

bekerja dengan baik dengan menunjukkan hasil pembacaan sesuai dengan ukuran berat benda 

uji. Hasil pengujian berat pada sensor loadcell ditunjukkan pada Tabel 4.1.  

Tabel 4.1. Pengujian loadcell untuk Benda Uji 

Jenis Benda Ukur 

(netto) 

Berat Bersih 

Benda 

Nilai Pembacaan 

Loadcell 

Gula Pasir 1Kg 1000 gram 999 gram 

Mie Instan 85 gram 85 gram  84 gram 

Susu Cair 40 gram 40 gram  40 gram 

 

Pada Tabel 4.1 terlihat bahwa hasil uji berat benda yang terbaca sensor loadcell sama 

dengan berat bersih benda uji. Teknis pengujian dilakukan dengan menjalankan program 

loadcell yang ditampilkan menggunakan fasilitas serial monitor arduino IDE 1.8.5 dengan port 

COM24, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.1.  

Benda Uji Tampilan Screenshoot Serial Monitor 
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Gambar 4.1. Teknis Pengukuran Benda Uji 

 

Setelah memastikan bahwa pengujian benda dengan tiga berat berbeda menghasilkan 

pembacaan yang benar, maka pengujian dilanjutkan dengan menguji tiga kantong infus dengan 

berat berbeda. Hasil pengujian berat kantong infus ditunjukkan pada Tabel 4.2.  

Tabel 4.2. Pengujian loadcell untuk Volume Cairan Infus 

Kantong Infus (Netto) Nilai Pembacaan loadcell Volume Infus (mL) 

500 mL 558 gram 500 mL 

100 mL 124 gram 100 mL 

25 mL 29 gram 25 mL 

 

Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa hasil uji volume infus yang terbaca sensor loadcell sama 

dengan isi kantong infus. Teknis pengujian dilakukan dengan menjalankan program loadcell 

yang ditampilkan menggunakan fasilitas serial monitor arduino IDE 1.8.5 dengan port COM24, 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.2.  
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Volume Infus Tampilan Screenshoot Serial Monitor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Teknis Pengukuran Kantong Infus 

 

4.1.2. Pengujian Modul HX711 Dual-Channel 24 bit ADC Loadcell  

Pengujian pada modul HX711 dimaksudkan untuk mengetahui besaran tegangan yang 

dihasilkan oleh modul HX711 sekaligus memastikan bahwa modul penguat sekaligus ADC 

tersebut berfungsi dengan baik. Teknik pengujiannya dengan memasang tiga kantong infus 
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yang memiliki volume isi berbeda, lalu melakukan pengukuran menggunakan Voltmeter pada 

kaki A+ dan A-, hasil ukur ditunjukkan pada Tabel 4.3.  

Tabel 4.3 Hasil Ukur Modul HX711 

Isi Kantong Infus (Netto) Tegangan selisih antara A+ dan A- 

0 mL -0,2 mV 

500 mL 0,1 mV 

100 mL -0,1 mV 

25 mL -0,2 mV 

 

4.1.3. Pengujian Sensor Photodioda 

Pengujian sensor photodioda bertujuan untuk mengetahui apakah cairan infus menetes 

atau tidak menetes. Hal ini sangatlah penting ketika SICoMS ini  digunakan untuk memberikan 

informasi kepada dokter jaga/perawat untuk memonitoring cairan infus yang diberikan kepada 

pasien. Hasil pengujian sensor photodioda ditunjukkan pada Tabel 4.4. berikut ini.  

Tabel 4.4. Hasil Ukur Sensor Photodioda 

Kondisi Cairan Infus Hasil Ukur pada Output Photodioda 

Menetes  4,9 V 

Tidak Menetes 0 V 

 

4.1.4. Pengujian Komunikasi Data SICoMS  

Pengujian komunikasi data antara GSM/GPRS shield dengan Arduino Uno dilakukan 

untuk melihat respon GSM/SPRS shield terhadap informasi yang diberikan oleh Arduino. 

Tabel 4.5a dan b menunjukkan hasil pengujian komunikasi data SICoMS.  

Tabel 4.5a. Setup Komunikasi Data 

AT Command Respon dari GSM/GPRS Shield 

+CREG: 1,1 OK 

AT&F0 OK 

ATE0 OK 

AT+CMEE=2 OK 
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Tabel 4.5b. Pengiriman http request  

AT Command Respon 

AT+CGATT?  

 

+CGATT:1 

OK 

AT+CGATT=1 OK 

AT+CGDCONT=1,"IP","internet" OK 

AT+CGACT=1,1 OK 

AT+CIPSTART="TCP","139.59.249.82",80 CONNECT OK 

AT+CIPSTATUS +CIPSTATUS:0,CONNECT OK   

1,IP INITIAL   

2,IP INITIAL   

3,IP INITIAL   

4,IP INITIAL   

5,IP INITIAL   

6,IP INITIAL   

7,IP INITIAL   

OK 

AT+CIPSEND 

 

+CIPRCV:161,HTTP/1.1 200 OK 

Date: Sun, 19 Nov 2017 03:31:50 

GMT 

Server: Apache/2.4.18 (Ubuntu) 

Content-Length: 13 

Content-Type: text/html; 

charset=UTF-8 

sukses simpan 

 

 

4.2.Hasil Pengujian Aplikasi SICoMS  

4.2.1. Pengujian Awal Aplikasi SICoMS   

 Pengujian tampilan website SICoMS dilakukan melalui alamat URL:  

http://sicoms.myusro.id/ yang didesain untuk memonitor infus. Gambar 4.3 menunjukkan 

bentuk tampilan dari SICoMS. Tampilan memiliki 2 menu utama, yakni : Data Pasien dan 

Monitoring. Menu Monitoring mempunyai fitur : 1) Keterangan Status (Aman : kondisi cairan 

infus > 10%; Siaga : kondisi cairan infus 5%-10% dan Habis : kondisi cairan infus 0%), 2) 

Tabel Status Infus (No; ID Status; Nama Pasien; Jenis Infus (500 mL, 100 mL dan 25 mL); 

Volume (progress volume cairan infus); Indikator (merah, kuning, hijau) dan Status Tetesan 

(menetas atau tidak menetes).   

 

http://sicoms.myusro.id/
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Gambar 4.3. Tampilan Menu Monitoring SICoMS 

 

 Menu kedua yang terdapat pada aplikasi SICoMS adalah Data Pasien (Gambar 4.4.) 

yang mempunyai fitur :  

 

Gambar 4.4.  Tampilan Menu Data Pasien SICoMS 

 

4.2.2. Pengujian SICoMS Menggunakan Web Browser  

 Langkah-langkah dalam menjalankan aplikasi SICoMs adalah sebagai berikut : 

1. Membuka program browser yaitu Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer dan 

sejenisnya. 

2. Pada address bar dapat diketikan alamat server dari SICoMS yaitu di 

http://sicoms.myusro.id/  

3. Maka akan terlihat halaman monitoring dari SICoMS, seperti yang terlihat pada Gambar 

4.5.  

 

http://sicoms.myusro.id/
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Gambar 4.5.  Halaman Monitoring SICoMS 

 

4. Terlihat halaman monitoring kondisi sebuah tiang infus yang dipasangi sistem SICoMS. 

Terdapat informasi berupa ID infus yang menyatakan nomor unik dari sistem SICoMS 

kemudian nama pasien, jenis infus yang digunakan, volume cairan infus dalam bentuk 

vertical bar dan angka dalam satuan mili-liter, indikator SICoMS yaitu berupa lingkaran 

warna yang berkedip dan status tetesan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 

4.6.  

 

Gambar 4.6.  Tampilan  Indikator Infus pada SICoMS 

 

Penjelasan detail ketiga indikator (tiga lingkaran yang berwarna merah kuning dan hijau) 

adalah sebagai berikut: 

a. Merah menyatakan kondisi habis, yaitu cairan infus hampir habis atau mendekati 0 %. 

Pada kondisi ini buzzer akan berbunyi, untuk memberikan informasi kepada 

pasien/keluarga pasien.  

b. Kuning menyatakan kondisi siaga, cairan infus pada level 5% - 10% dari volume full 

cairan infus. 

c. Hijau menyatakan kondisi Aman, dimana cairan infus pada level diatas 10 % dari 

volume full cairan infus. 
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Untuk perubahan data yang berhubungan dengan tiap ID infus terdapat di menu “Data 

Pasien”, Gambar 4.7 menampilkan menu data pasien.  

 

Gambar 4.7. Tampilan Menu Data Pasien (ID) 

 

Pada Gambar 4.7 terlihat tabel ID infus yang sudah dibuat. Masing-masing ID infus 

mempunyai data dengan jenis datanya: Nama Pasien, Jenis Infus (menyatakan jenis 

infus berdasarkan volume infus) terdapat 3 (tiga) jenis infus berdasarkan volume yaitu: 

25mL, 100mL dan 500mL, kemudian status Aktif, ketika aktif maka ID infus ini dapat 

dimonitoring pada halaman Monitoring. Kemudian yang terakhir adalah kolom Aksi, 

di mana terdapat tombol Edit untuk mengedit masing-masing ID infus. Gambar 4.8 

adalah tampilan jika saat mengedit sebuah ID infus dengan mengklik tombol Edit pada 

kolom Aksi. Ketika data sebuah ID infus sudah disesuaikan maka untuk memperbaharui 

data dapat mengklik tombol Update! 

 

 

Gambar 4.8. Tampilan Edit ID Infus 

 



Laporan Penelitian FT UNJ – 2017 | 42  
 

Langkah-langkah Pengujian Sistem SICoMS dengan bantuan Laptop/ PC: 

1. Instalasi hardware pada tiang infus dengan memasang sensor tetesan (photodioda), 

sensor berat (loadcell), dan mengaktifkan module elektronik, sehingga siap 

digunakan untuk memonitoring volume cairan dan status tetesan (Gambar 4.9).   

 

Gambar 4.9. Instalasi Hardware SICoMS 

 

2. Membuka aplikasi system SICoMS dengan browser sehingga tampak monitoring 

infus SICoMS seperti pada Gambar 4.10.  

 

Gambar 4.10. Tampilan Awal  SICoMS 

 

3. Mengatur jenis infus yang digunakan pada tiang infus, dengan cara klik Data 

Pasien kemudian Edit  pada ID Infus yang digunakan kemudian rubah Jenis Infus 

sesuai yang digunakan seperti Gambar 4.11.   
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  Gambar 4.11. Pengaturan Jenis Infus (Volume Kantong) 

 

4. Jika sudah selasai klik Update! Kemudian menuju ke halaman monitoring. 

5. Pada halaman Monitoring akan tampak list ID Infus menampilkan Volume Cairan 

infus dalam mili-liter dan status tetesan sesuai dengan kondisi infus pada tiang infus 

secara real-time, namun terdapat delay beberapa detik (waktu proses dan 

pengiriman data) seperti Gambar 4.12.  

 

Gambar 4.12.  Tampilan List ID Infus Pengguna 

 

4.2.3. Pengujian SICoMS Menggunakan Android   

Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan Smartphone dengan Sistem Operasi 

Android : 

1. Buka aplikasi android sistem SICoMS sehigga akan tampil, tampilan monitoring seperti 

Gambar 4.13 berikut ini.  
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Gambar 4.13.  Tampilan Awal SICoMS pada Android 

 

2. Untuk menuju menu dapat menggunakan tombol menu yang ada di sebelah atas 

untuk mengakses menu Monitoring dan Data Pasien seperti pada Gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14.  Tampilan Menu pada Android 
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3. Klik Data Pasien untuk mengatur / mengedit data-data per ID Infus seperti pada Gambar 

4.15.  

 

Gambar 4.15.  Tampilan Menu Data Pasien pada Android 

 

4. Klik Edit di ID Infus yang sesuai untuk mengedit data seperti pada Gambar 4.16. 

 

Gambar 4.16.  Tampilan Edit ID Infus pada Android 

5. Sesuaikan data kemudian klik Update ! 
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Langkah-Langkah Pengujian Sistem SICoMS dengan bantuan SmartPhone Android: 

1. Instalasi hardware pada tiang infus dengan memasang sensor tetesan, sensor berat, 

dan mengaktifkan module elektronik, sehingga siap digunakan untuk memonitoring 

volume cairan dan status tetesan (Gambar 4.17).  

 

Gambar 4.17. Instalasi Hardware SICoMS pada Android 

2. Membuka aplikasi Android, kemudian sesuaikan jenis infus yang digunakan. 

Dengan mengakses Menu kemudian pilih Data Pasien (Gambar 4.18a) dan 

Edit (Gambar 4.18b) sesuai dengan ID Infus yang digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a                                                        b  

Gambar 4.18. Menu Data Pasien dan Edit pada Android 
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3. Ketika data sudah disesuaikan klik Update! dan pantau menu Monitoring seperti 

pada Gambar 4.19.  

 

Gambar 4.18. Tampilan Monitoring pada Android 

 

4. Tampilan di atas akan secara real-time memonitoring volume cairan infus dan status 

tetesan (terdapat waktu delay, waktu pengambilan data sensor, pengolahan data dan 

pengiriman ke server) sesuai dengan data yang dikirimkan oleh module elektronik 

yang terdapat sistem elektronik yang tertanam pada tiang infus. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil pengujian yang dilakukan pada SICoMS maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut :  

a. Desain SICoMS telah dibuat secara sederhana dengan dua fungsi pokok yakni : monitoring 

jarak jauh untuk kondisi isi/volume cairan infus dan deteksi menetes atau tidaknya cairan 

infus.  

b. Kondisi volume cairan infus yang digunakan pasien terbagi pada tiga kategori yakni : Aman 

: kondisi cairan infus > 10%; Siaga : kondisi cairan infus 5%-10% dan Habis : kondisi 

cairan infus 0%. 

c. Pengujian berat kantong infus dengan tiga volume yang berbeda yakni 500 mL, 100 mL 

dan 25 mL menghasilkan hasil akurat yang ditampilkan pada aplikasi SICoMS.  

d. Pengujian kondisi isi/volume cairan infus yang telah digunakan oleh pasien dan kondisi 

menetes atau tidak menetesnya cairan infus, dapat dimonitor melalui aplikasi SICoMS  baik 

melalui website maupun aplikasi android. 

e. Pada saat cairan infus benar-benar habis, maka indikator warna merah pada Tampilan 

aplikasi SICoMS akan berkedip dan buzzer pada alat infus akan berbunyi untuk 

memberitahukan kepada keluarga pasien/pasien.  

 

5.2. Penelitian Lebih Lanjut 

Penelitian ini adalah penelitian awal yang dapat dilanjutkan untuk penelitian 

selanjutnya dengan menambahkan beberapa fungsi tambahan, yakni: 

a. Menggunakan sensor load cell yang memiliki tingkat akurasi tinggi sehingga deteksi 

berat/volume kantong infus mendapatkan hasil yang tepat.  

b. Menggunakan pilihan Board Arduino Yun yang memiliki fitur lebih lengkap dengan 

Ethernet and WiFi support di dalam board nya. 

c. SICoMS diperluas dengan fungsi mengendalikan jumlah tetesan infus untuk pasien dan 

flow sensor untuk melihat laju aliran infus.  
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
 

 

1. Photo Realisasi Alat SICoMS 

 

  
Tampak Hardware SICoMS Tampak Posisi Load Cell 

  

  

Tampak Posisi Kantong Infus  Tampak Lengkap Alat SICoMS 

  

  

Setting SICoMS di Website Kalibrasi SICoMS 
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2. Tampilan SICoMS di Website 

 

 
 

 

3. Tampilan SICoMS di Android 
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4. Rangkaian Skematik dan Wiring Hardware 

 

1 Rangkaian Skematik 

 

 
  

2 Layout Wiring Hardware 
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5. Source Code SICoMS 

 

No Kriteria Pengujian 

1 Pengujian Load Cell 

 #include "hx711.h" 

 

Hx711 scale(6, 5); 

 

int infus = 0; 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  scale.setOffset(8626640); 

  scale.setScale(-347.5); 

} 

 

void loop() { 

  Serial.println(scale.getGram()); 

  infus = scale.getGram(); 

  Serial.println(infus); 

   

  delay(200); 

} 

2 Kalibrasi Load Cell 

 #include "hx711.h" 

 

Hx711 scale(6,5); 

 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

} 

 

void loop() { 

  Serial.println(scale.averageValue()); 

  delay(200); 

} 

3 Client Infus 

 #include <A6HTTP.h> 

#include "hx711.h" 

#include "TimerOne.h" 

 

#define DOUT  6 

#define CLK  5 

A6HTTP myA6("internet", "139.59.249.82", "/sicoms/app/updateArduino", 

80, "application/x-www-form-urlencoded"); 

char data_1[100]; 

char buffer_1[6]; 

int infus = 0;   

char * char_tetesan; 

String data; 
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const int  IRPin = 2;   

int counterTetesan = 0;    

int IRState = 0;          

int lastStateIR = 0; 

int jml_tetesan = 0;   

 

Hx711 scale(DOUT, CLK); 

 

float ratio = -404.3;  

int offset = 8627400; 

 

 

int deteksiTetesan() { 

  //unsigned long waktu = millis(); 

  counterTetesan  = 0; 

   

  for (int i=0; i< 1000; i++) { 

    IRState = digitalRead(IRPin); 

    if (IRState  != lastStateIR) { 

      counterTetesan++;       

    } 

    lastStateIR = IRState;  

    delay(10);    

  } 

 

  return counterTetesan; 

   

} 

 

void bunyi_buzzer(){ 

  digitalWrite(8, HIGH); 

  delay(300); 

  digitalWrite(8, LOW); 

} 

 

 

void setup() { 

  pinMode(IRPin, INPUT); 

  pinMode(8, OUTPUT); 

  bunyi_buzzer(); 

  Serial.begin(115200); 

  scale.setOffset(offset); 

  scale.setScale(ratio); 

  myA6.begin();   

  Timer1.initialize(500000);         // initialize timer1, and set a 1/2 second 

period 

  

} 
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void callback() 

{ 

  bunyi_buzzer(); 

} 

 

void loop() { 

   jml_tetesan = deteksiTetesan(); 

  infus = scale.getGram(); 

  if (infus < 0) 

  { 

    infus = 0; 

  } 

  if (infus < 2) 

    Timer1.attachInterrupt(callback);   

  else 

    Timer1.detachInterrupt(); 

     

 // dtostrf(infus, 4, 2, buffer_1);  

  // if (deteksiTetesan() > 0) 

    //  char_tetesan = "menetes"; 

   //else  

     // char_tetesan = "tidak%20menetes";  

 

  Serial.println(jml_tetesan); 

  Serial.println(infus); 

  if (jml_tetesan > 0) 

  sprintf(data_1, "id=12345678&tetes=menetes&infus=%i", infus); 

  else  

  sprintf(data_1, "id=12345678&tetes=tidak menetes&infus=%i", infus); 

  Serial.println(data_1); 

  myA6.HttpPost(data_1); 

 

} 
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