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RINGKASAN 

 

  

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yaitu Pengembangan Smart 

Infusion Control and Monitoring System (SICoMS) Berbasis Web dan Android yang bertujuan 

mengembangkan fungsi SICoMS untuk dapat mengendalikan jumlah tetesan infus secara jarak 

jauh sekaligus mengujicobakan alat ini kepada tenaga kesehatan.  

 

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 instrumen pengukuran 

efektifitas penggunaan alat dan instrumen pengukuran elektronika. Beberapa kegiatan pengujian 

yang telah dilakukan untuk SICoMS adalah pengujian jumlah tetesan infus, pengujian berat pada 

sensor loadcell, pengujian modul HX711, pengujian LCD touchscreen, pengujian komunikasi data 

Raspberry Pi, pengujian menggunakan web dan android, serta pengujian efektifitas penggunaan 

alat untuk tenaga kesehatan.  

 

Desain peningkatan fungsi SICoMS telah dibuat dengan tiga fungsi pokok yakni : 1) monitoring 

jarak jauh untuk kondisi isi/volume cairan infus; 2) deteksi menetes atau tidaknya cairan infus dan 

3) kendali jumlah tetesan cairan infus. Pengujian kondisi isi/volume cairan infus yang telah 

digunakan oleh pasien dan pengendalian jumlah Tetesan per Menit (TPM), dapat dimonitor 

melalui aplikasi SICoMS  baik melalui web maupun aplikasi android. Dalam penelitian ini 

terdapat dua pilihan TPM, yakni NORMAL 20-40 tetesan/menit dan CEPAT 60-80 tetesan/menit. 

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

AMAN (indikator warna HIJAU), kondisi cairan infus > 25% ; SIAGA (indikator warna 

KUNING), kondisi cairan infus 6%-25%;  dan HABIS (indikator warna MERAH), kondisi cairan 

infus 0%-5%. 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. 

 

Hasil uji fungsi dan akurasi dari tenaga kesehatan menunjukan persentase akurasi manual masih 

lebih baik (98.53%) dibandingkan menggunakan SICoMS (96,57%). Namun menurut para tenaga 

kesehatan, banyak keunggulan dari SICoMS dibandingkan manual infus, yakni: kendali tetesan 

infus yang dapat di-setting otomatis, alarm pengingat cairan infus saat habis dan yang terpenting 

adalah monitoring dan kendali cairan infus secara jarak jauh, menggunakan web dan aplikasi pada 

smartphone android. 

 

 

Kata Kunci : Infus, Monitoring, Android, Raspberry Pi, Web  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Kondisi saat ini, hampir setiap pasien rawat inap yang ada di poliklinik, puskesmas, 

maupun rumah sakit menggunakan cairan infus. Pemberian cairan infus untuk pasien-pasien 

rawat inap sangat diperlukan karena rata-rata pasien kekurangan cairan (Potter, 2013). 

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

(perawat) dalam menangani kegawatdaruratan 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. 

Secara umum, sebagian besar rumah sakit dan pusksesmas di Indonesia masih 

menggunakan alat infus konvensional dalam menangani pasien. 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. Selain 

itu, jumlah atau kecepatan tetesan cairan infus saat ini hanya dapat dilakukan secara manual 

oleh perawat di puskesmas/rumah sakit.  

Monitoring jumlah tetesan cairan infus masih dilakukan secara manual yang 

keakurasiannya masih diragukan (Wadianto & Fihayah, 2016). Monitoring secara manual 

dilakukan perawat dengan 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. 

Beberapa penelitian juga telah melakukan inovasi teknologi infus, diantaranya yang 

dilakukan oleh Ruslan, dkk (2016) yang telah membuat sistem monitoring cairan infus 
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berdasarkan indikator kondisi dan laju cairan infus menggunakan jaringan wi-fi. Dalam riset 

tersebut dibahas tentang perancangan sistem monitoring yang dapat memantau kondisi 

cairan 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). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Yusro, dkk 

(2017) dengan mengembangkan perangkat cerdas SICoMS (Smart Infusion Controlling and 

Monitoring System) yang menggunakan web dan dapat dijalankan pada smartphone android.  

Memperhatikan efisiensi waktu serta dalam upaya 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, 

mengendalikan jumlah tetesan cairan 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, fasilitas kesehatan dapat menekan deviasi 

akurasi memberikan cairan infus, kelelahan para perawat, dan pelayanan prima bagi pasien. 

Uji efikasi alat SICoMS juga diharapkan mampu memberikan gambaran efektifitas 

penggunaan alat oleh perawat di puskesmas/rumah sakit, sehingga nantinya dapat 

memperoleh masukan untuk penyempurnaan alat untuk mencapai hasil maksimal yang 

diinginkan.   

 

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) dengan menambahkan fungsi kontrol jumlah tetesan 

(dropler control)?  
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b. Bagaimana tingkat akurasi perhitungan jumlah tetesan cairan infus menggunakan 

SICoMS? 

c. Apakah SICoMS dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu kesehatan? 

d. Apakah para tenaga kesehatan terbantu dengan menggunakan SICoMS? 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian dibatasi pada pengembangan alat infus pintar SICoMS menggunakan 

sistem monitoring jarak jauh berbasis web dan aplikasi android. 

b. Pengembangan fungsi SICoMS dilakukan agar alat dapat mengendalikan jumlah 

tetesan cairan infus setiap menitnya. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang di atas maka disusun rumusan masalah penelitian adalah 

“Mengembangkan SICoMS dengan peningkatan fungsi kendali jumlah tetesan dan 

monitoring secara jarak jauh berbasis web dan android dan menguji penggunaan SICoMS 

kepada tenaga kesehatan”.  

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah meningkatkan fungsi SICoMS (Smart Infuse 

Control and Monitoring System) serta melakukan uji efikasi penggunaan SICoMS untuk 

tenaga kesehatan.  

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

a. Mengembangkan fungsi SICoMS untuk dapat mengendalikan jumlah/kecepatan 

tetesan cairan infus secara jarak jauh.  

b. Mengujicoba penggunaan SICoMS untuk tenaga kesehatan. 

c. Menghasilkan karya ilmiah pada prosiding internasional terindeks scopus.  

 

1.6. Target Inovasi dan Temuan Penelitian 

Target dan inovasi yang diharapkan dari hasil riset ini adalah penyempurnaan fungsi 

SICoMS sebagai alat infus cerdas berbasis android dan uji efikasi (efektifitas) penggunaan 

SICoMS untuk tenaga kesehatan.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Sensor dan Tranduser  

2.1.1. 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).   

 

2.1.2. 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 
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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.  

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. Secara teori, prinsip kerja load cell berdasarkan pada jembatan 

wheatstone di mana saat load cell diberi beban terjadi perubahan pada nilai resistansi, 



6 

 

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. 

 

2.1.3. 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 2.3 adalah simbol dan bentuk fisik dari sensor 

photodioda. 

 

Gambar 2.3. Simbol dan Bentuk Fisik Photodioda 

 

Gambar 2.4 (a) 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 2.4 (b) cahaya pada 
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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 2.4. Prinsip Kerja Sensor Photodioda 

 

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 2.5 menunjukkan kurva tanggapan sensor 

photodioda. 

 

Gambar 2.5. Kurva Tanggapan Photodioda 
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2.1.4. 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 

(Gambar 2.6).  

 

  
Gambar 2.6. Modul Penguat HX711  

 

 

2.2. Sistem Kontrol Berbasis Arduino 

2.2.1. 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): 
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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) 

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. 

 

2.2.2. 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 2.7 adalah Papan Arduino Uno 

dengan spesifikasi hardware (Ferdoush & Li, 2014)  
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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 

g. Memory : 32KB Flash PEROM (0,5 KB digunakan oleh bootloader), 2KB SRAM 

dan 1KB EEPROM 

h. Frekuensi Clock : 16 MH 

 

Gambar 2.7. 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 

http://i0.wp.com/elektrokita.com/wp-content/uploads/2015/10/Arduino-UNO-dan-SMD.jpg
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Gambar 2.8. 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. 

 

Gambar 2.8. Bagian Utama Arduino Uno Board 

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

memiliki versi 1.8.5, seperti terlihat pada Gambar 2.9. 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 2.9. Tampilan Software Arduino 1.8.5 

2.3. Raspberry Pi 

Raspberry Pi juga dikenal sebagai RasPi adalah sebuah Single Board Computer 

(SBC) seukuran kartu kredit yang dikembangkan oleh yayasan Raspberry Pi di Inggris (UK). 

RasPi dapat bekerja layaknya desktop seperti membuat dokumen, mengolah data dengan 

http://i2.wp.com/elektrokita.com/wp-content/uploads/2015/10/Ket-Arduino.jpg
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spreadsheet, menonton film, bermain game dan tentu saja coding (Sirait, 2015). RasPi adalah 

sebuah komputer kecil atau mini PC, secara fungsi raspi tidak berbeda dengan personal 

komputer. RasPi hanya membutuhkan daya listrik yang sangat kecil untuk beroperasi 

dibandingkan dengan komputer yang membutuhkan daya listrik mulai dari 200 watt.  

Awalnya RasPi diciptakan oleh sekelompok orang di Inggris untuk membantu orang-

orang di Afrika belajar komputer dengan biaya yang murah, akan tetapi dalam 

perkembangannya RasPi menarik banyak minat orang karena kemampuannya yang lebih 

dari sekedar komputer karena dengan adanya pin-pin (GPIO/General-purpose input/output) 

yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan dunia sekitar, yaitu dapat diprogram untuk 

mengumpulkan data atau mengendalikan peralatan.  

RasPi memiliki dua model yaitu model  A dan model B. Secara umum RasPi Model 

B   memiliki memory sebesar  512  MB.  Selain  itu  model  B  juga sudah dilengkapi dengan 

ethernet port yang tidak terdapat di model A. Desain RasPi berbasis SoC (System-on-a-Chip) 

Broadcom BCM2835, yang telah menanamkan prosesor ARM1176JZF-S dengan 700 MHz. 

Gambar 2.10 memperlihatkan Raspberry Pi 3 model B. Penyimpanan data didisain tidak 

untuk menggunakan hard disk atau solid-state drive, melainkan mengandalkan kartu SD  (SD 

memory card) untuk booting dan penyimpanan jangka panjang (Sirait, 2015). 

  

 

Gambar 2.10 Raspberry Pi 3 Model B 

 

 

 

Seperti umumnya sebuah PC, Raspberry Pi membutuhkan Operating System (OS) 

agar dapat digunakan.  OS ini disimpan dalam Secure Digital (SD) Card yang digunakan 

juga untuk media penyimpanan data seperti halnya hard disk. OS yang digunakan 

untuk Raspberry Pi merupakan varian dari OS Linux.  Raspberry  Pi  digunakan  sebagai  

web  server  yang  akan melayani permintaan pengguna melalui web browser berupa 

tampilan halaman web yang telah ditanamkan dalam modul Raspberry Pi dengan web 
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server yang dipilih untuk digunakan adalah web server Apache, karena mudah dalam 

konfigurasi, mendukung  untuk  ditanamkan  dalam  modul  Raspberry  Pi  dan  dapat  

digunakan secara gratis (Prabowo dkk, 2014). 

Gambar 2.11 di bawah adalah diagram fisik Raspberry Pi dengan keterangan dan 

fungsi masing-masing komponennya. Berikut ini adalah uraian untuk masing-masing 

komponen utama pembentuk Raspberry Pi (Rakhman dkk, 2014). 

 

 
 

Gambar 2.11 Bagian-bagian Raspberry Pi 3 Model B 

 

Penjelasan dari masing-masing bagian pada Raspberry Pi 3: 

1. 4 Buah port USB 2.0 (500 mA), yang berguna untuk menyambungkan keyboard, mouse, 

modem 3G/4G,  dan lainnya. 

2. 1 port LAN, yang berguna untuk menhubungkan dengan internet melalui kabel. 

3. 1 port HDMI, yang berguna untuk menghubungkan degnan monitor komputer atau TV. 

4. 1 buah port composite untuk audio dan video (jack 3.5 mm), untuk menghubungkan 

dengan headphone atau kabel aux untuk mendengarkan musik. 

5. 1 slot Micro SD, berguna untuk media penyimpanan data. 

6. Pin GPIO, pin-pin ini berguna untuk masuk (input) dan keluarnya (output) data atau 

sinyal. 

7. Port modul touchscreen display, berguna untuk menghubungkan dengan modul 

touchscreen display sebagai layar. 
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8. Port modul kamera, berguna untuk menghubungkan dengan modul kamera raspberry pi, 

dengan modul ini kita dapat membuat project-project yang membutuhkan kamera. 

 

Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci dari bagian utama RasPi 3 Model B, yakni: 

1. CPU 

Ditenagai oleh prosesor ARM11 dengan default clock sebesar 700 MHz, RasPi sudah 

cukup mumpuni untuk menangani tugasnya sebagai komputer berukuran relatif kecil, 

baik dijadikan desktop maupun portabel. Apalagi dari pihak pabrikan sendiri 

mengizinkan penggunaan mode turbo, yaitu overclock 1 GHz, tentu menambah daya 

tarik tersendiri untuk meningkatkan performanya. Tidak cukup sampai di situ? Ada 

beberapa overclock yang sanggup meningkatkan performa RasPi hingga 2GHz. 

2. GPU 

Sudah mengusung teknologi Open GL ES 2.0, mendukung resolusi video hingga 1080P 

dengan slot HDMI nya, H.264 high-profile encode/decode. Kapabilitas grafis pada RasPi 

juga sudah setara dengan Xbox 1.  

3. Memori 

Kapasitas memori 256 MB pada model A dan 512 MB pada model B membuat RasPi 

cukup powerful pada mode console maupun Windows. Tetapi perlu diingat bahwa sistem 

memori pada RasPi bersifat shared dengan GPU, sehingga RasPi perlu membagi 

kapasitas memori untuk graphic chip. Namun, RasPi dapat diberi kebebasan untuk 

mengaturnya, bahkan juga mengalokasikan keseluruhan memori untuk sistem saja atau 

untuk GPU saja. 

4. Port USB 

Terdiri dari 1 port pada model A dan 2 port pada model B menjadikan RasPi mendukung 

kompatibilitas dengan perangkat universal lain berbasis USB. Terdapat USB powered 

hub tambahan yang sudah dilengkapi daya eksternal dengan rata-rata arus maksimal 

sebesar 2A menjadi rekomendasi yang patut diperhatikan jika menghubungkan banyak 

perangkat eksternal ke dalam RasPi. 

5. Micro USB Power 

Bagian ini menjadi sumber utama bagi RasPi untuk mendapatkan daya. Namun, jika 

memiliki USB powered hub, RasPi pun dapat menghubungkannya melalui port USB 

biasa tanpa harus menghubungkan power lagi ke dalam port ini. Sumber daya yang 

direkomendasikan yaitu 5V dan minimal arus 700 mA. 
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6. SD Card 

Tidak menggunakan Harddisk Drive (HDD) atau Solid State Disk (SSD) sebagai media 

penyimpanan utama dan juga tempat OS bernaung, RasPi menggunakan SD card untuk 

melakukan tugas itu. Disarankan minimal menggunakan SD card berkapasitas 4 GB 

kelas 4 atau kelas 10 lebih baik lagi. 

7. RCA Video 

Dengan ini memungkinkan pengguna melihat tampilan RasPi pada layar TV 

konvensional atau layar monokrom. 

8. Audio Jack 

Jika pengguna tidak menggunakan port HDMI sebagai keluaran default RasPi, maka 

hubungkan speaker atau headphone untuk bisa mendengarkan lagu pada RasPi. 

9. Ethernet 

Hubungkan RasPi ke internet atau jaringan lokal dalam rumah. Pengguna pun bisa 

berselancar di dunia maya maupun RasPi secara remote. 

10. General Purpose Input Output (GPIO) 

Gambar 2.12 menunjukkan peta pin-pin yang berjumlah 26 buah, yang memungkinkan 

pengguna untuk bereksperimen dalam percobaan atau proyek berhubungan dengan 

hardware. 

 

Gambar 2.12  Peta Standar GPIO Raspberry PI 

 

Sistem operasi (OS) Raspberry Pi tidak menggunakan sistem operasi yang kita 

gunakan seperti Windows atau Mac. Sistem operasi yang popular digunakan Raspberry Pi 

adalah Linux yang disebut sebagai Raspbian. Berikut adalah proses install NOOBS (New 

Out Of the Box Software) yang sudah terdapat OS Raspbian. 
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1. Sebelum proses instalasi, unduh terlebih dahulu NOOBS installer (Gambar 2.13) dari 

website resmi Raspberry Pi http://www.raspberrypi.org/downloads/. Pilih NOOBS 

“Offline and Network Install” dan klik “download ZIP”, ukuran file yang diunduh 

sekitar 1,4 GB. Simpan file yang diunduh ke harddisk PC/Notebook terlebih dahulu. 

 

Gambar 2.13 Download File NOOBS 

 

2. Format SD Card, sesuai petunjuk resmi dari Raspberry Pi, unduh juga SD Formatter 

untuk melakukan proses formatting SD Card yang akan digunakan. Unduh installernya 

di URL berikut https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/. Setelah selesai lalu 

buka program “SDFormatter”, jangan lupa masukkan SD Card yang akan digunakan ke 

Card Reader di PC/Notebook. Lalu klik tombol “Format” untuk memulai proses “Quick 

Format”. 

3. Setelah proses download NOOBS dan format SD Card, lakukan ekstraksi file ZIP yang 

telah diunduh ke harddisk PC/Notebook terlebih dahulu. Setelah proses ekstraksi 

selesai, kurang lebih akan ada list file sesuai Gambar 2.14. Copy seluruh file hasil 

ekstraksi ke dalam SD Card. Setelah seluruh proses Copy telah selesai, keluarkan SD 

Card dari Card Reader dan pasangkan ke Socket SD Card pada Raspberry Pi. 

 

 

Gambar 2.14 Hasil File Ekstraksi 

 

http://www.raspberrypi.org/downloads/
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
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4. Lalu hubungkan dengan adaptor dan lakukan proses installasi pada Raspberry Pi dengan 

memasang mouse, keyboard dan monitor. 

 

2.4. Bahasa Pemrograman Python  

Python dikembangkan oleh Guido Van Rossum pada tahun 1990 di CWI, 

Amsterdam. Python merupakan bahasa pemrograman yang freeware atau perangkat bebas 

dalam arti sebenarnya, tidak ada batasan dalam penyalinannya atau mendistribusikannya. 

Lengkap dengan source code nya, debugger dan profiler, antarmuka yang terkandung di 

dalamnya untuk pelayanan antarmuka, fungsi sistem, GUI (antarmuka pengguna grafis), dan 

basis datanya. Python menjadi bahasa resmi yang terintegrasi dalam Raspberry Pi. Kata “Pi” 

pada Raspberry Pi merupakan slang yang merujuk pada “Python”. Oleh karenanya, tepat 

dikatakan bahwa Python adalah bahasa natural Raspberry Pi. Gambar 2.15 merupakan icon 

aplikasi bahasa python. 

 

Gambar 2.15  Icon Aplikasi Bahasa Python 

 

Beberapa fitur yang dimiliki Python adalah: 

1. Memiliki kepustakaan yang luas, dalam distribusi Python telah disediakan modul-modul 

siap pakai untuk berbagai keperluan. 

2. Memiliki tata bahasa yang jernih dan mudah dipelajari. 

3. Memiliki aturan layout kode sumber yang memudahkan pengecekan, pembacaan 

kembali, dan penulisan ulang kode sumber berorientasi objek. 

4. Memiliki sistem pengelolaan memori otomatis (garbage collection, seperti java) 

5. Modular, mudah dikembangkan dengan menciptakan modul-modul baru. Modul-modul 

tersebut dapat dibangun dengan bahasa Python maupun C/C++. 

6. Memiliki fasilitas pengumpulan sampah otomatis. Seperti halnya pada bahasa 

pemrograman java, Python memiliki fasilitas pengaturan penggunaan ingatan komputer 

sehingga para pemrogram tidak perlu melakukan pengaturan ingatan komputer secara 

langsung (Rakhman, dkk., 2014: 99). 
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Python memiliki beberapa macam kelebihan dan kekurangan. Berikut ini beberapa 

macam kelebihan bahasa Python: 

1. Tidak ada deklarasi tipe sehingga program menjadi lebih sederhana, singkat dan 

fleksibel. 

2. Manajemen memori otomatis yaitu kumpulan sampah memori sehingga dapat 

menghindari pencatatan kode. 

3. Mendukung program skala besar dan secara modular karena terdapat kelas, modul dan 

eksepsi. 

4. Kecepatan perubahan pada masa pembuatan sistem aplikasi lebih tinggi karena tidak ada 

tahapan kompilasi dan penyambungan (link). 

5. Pemrograman berorientasi objek. 

6. Model objek universal kelas satu. 

7. Konstruksi pada saat aplikasi berjalan. 

8. Interaktif, dinamis dan alamiah. 

9. Akses hingga informasi interpreter. 

10. Portabilitas secara luas seperti pemrograman antar platform tanpa ports. 

11. Kompilasi untuk portable kode byte sehingga kecepatan eksekusi bertambah dan 

melindungi kode sumber. 

Selain kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan di atas, bahasa Python juga 

memiliki beberapa kekurangan. Berikut ini kekurangan-kekurangan yang ada pada bahasa 

scripting python.  

1. Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi untuk 

beberapa komponen, tetapi dapat bekerja dengan baik sebagai bagian depan skrip 

antarmuka untuk mereka. 

2. Python bukan merupakan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen performa 

kritis karena python merupakan interpreter. 

3. Beberapa penugasan terdapat diluar dari jangkauan python, seperti bahasa pemrograman 

dinamis lainnya, python tidak secepat atau efisien sebagai statis, tidak seperti bahasa 

pemrograman kompilasi seperti bahasa C (Rachman, 2011). 
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2.5. 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, menjalankan background services, 

mengatur alarm, tambahkan pemberitahuan ke status bar, dan banyak hal lainnya yang 

menguntungkan bisnis.  

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. 

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

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

piranti keras) 

 

2.6. Terapi Intravena (Infus)          

2.6.1. 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). 

 

2.6.2. Tujuan dan Tempat 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,  

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 
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insersi/fungsi vena yang umum digunakan 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. 

 

2.6.3. 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 per-menit, bagi dengan 60. Hitung jumlah tetesan 

permenit yang akan diinfuskan. Jika kecepatan alirannya tidak tepat, sesuaikan dengan 

kecepatan tetesan (Smeltzer & Bare, 2002). 

Setiap ahli kesehatan harus mengetahui cara menghitung tetesan infus dengan tepat 

dan benar. Menghitung tetesan infus tidak boleh dilakukan sembarangan karena dapat 

membahayakan pasien. Jika pasien kehilangan cairan maka bisa diperbaiki dalam waktu 2 

hari, untuk hari pertama bisa dimasukkan melalui mulut dan anus per infus. Jika diberikan 

infus dengan tetesan yang terlalu cepat maka cukup berbahaya karena bisa menyebabkan 

keracunan dan kejang.   

Istilah yang sering digunakan dalam pemasangan infus adalah: 

▪ gtt = makro tetes 

▪ mgtt = mikro tetes 

▪ jumlah tetesan = banyaknya tetesan dalam satu menit (TPM) 

 

Rumus Tetap Tetesan Infus adalah:  

▪ 1 gtt     = 3 mgtt 

▪ 1 cc      = 20 gtt 

▪ 1 cc      = 60 mgtt 

▪ 1 kolf   = 1 labu = 500 cc 

▪ 1 cc      = 1 mL 

▪ mggt/menit = cc/jam 

▪ konversi dari gtt ke mgtt kali (x) 3 
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▪ konversi dari mgtt ke gtt bagi (:) 3 

▪ 1 kolf atau 500 cc/ 24 jam = 7 gtt 

▪ 1 kolf atau 500 cc/24 jam = 21 mgtt 

▪ volume tetesan infus yang masuk per jam infus set mikro ialah = jumlah tetesan X 1 

▪ volume tetesan infus yang masuk per jam infus set makro ialah = jumlah tetesan X 3 

 

Faktor tetes standar  

Faktor Tetes Dewasa: 20 

Faktor Tetes anak: 60 

 

Contoh perhitungan tetesan infus  

Seorang pasien datang ke rumah sakit dan membutuhkan 500 ml RL cair. Bagaimana infus 

diperlukan jika kebutuhan cairan pasien harus dicapai dalam 100 menit? 

Diketahui: 

- Cairan = 500 ml (cc) 

- Waktu = 100 menit 

- Faktor tetes = 20 tetes 

Jawaban: 

- Jumlah Tetesan Per Menit (Terumo) = 
500 𝑚𝑙 𝑥 20 𝑡𝑒𝑡𝑒𝑠

100 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡
 

- Jumlah Tetesan Per Menit (Terumo) = 100 tetes 

 

Dengan demikian, pasien ini memerlukan infus untuk menghabiskan 500 ml cairan dalam 

100 menit menggunakan infus set Terumo dengan jumlah Tetes Per Menit 100 tetes/menit. 

 

Anak-anak (drip mikro) 

Seperti orang dewasa, anak dengan berat badan kurang dari 7 kg membutuhkan infus set 

dengan tetes faktor yang berbeda. 

Tetes mikro, faktor tetes: 

1 ml (cc) = 60 tetes / cc 
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BAB 3  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah tempat yang dijadikan obyek untuk pengembangan alat dan 

memperoleh data penelitian, yakni Laboratorium Elektronika Dasar, Fakultas Teknik, 

Universitas Negeri Jakarta; Politeknik Kesehatan Jakarta 1; dan Puskesmas Kelurahan 

Pondok Labu Jakarta Selatan.  

 

3.2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan bulan Juni - Desember 2018 atau selama 7 (Tujuh) 

bulan. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode riset dan pengembangan (research 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Alur Penelitian Model ADDIE 
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3.4. Instrumen Penelitian 

Agar SICoMS berbasis web dan android mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan 

penelitian ini maka berikut ini penjabaran kisi-kisi instrumen:   

a. Instrumen untuk menilai fungsi alat dari ahli keteknikan.  

b. Instrumen untuk menilai kelayakan alat dari ahli kesehatan.  

c. Instrumen untuk menilai akurasi alat dari tenaga kesehatan.  

 

3.4.1. Kisi-kisi Instrumen  

Kisi-kisi instrumen pada penelitian ini terdiri dari lembar validasi dari ahli 

keteknikan dan ahli kesehatan serta lembar observasi fungsi dan akurasi untuk tenaga 

kesehatan. Lembar validasi ahli keteknikan digunakan untuk mengetahui kelayakan alat 

SICoMS dari sisi keteknikan. Lembar validasi ahli kesehatan digunakan untuk mengetahui 

kelayakan alat SICoMS digunakan dalam kegiatan perawatan medis. Lembar observasi 

fungsi dan akurasi digunakan untuk mengetahui respon dari tenaga kesehatan setelah 

menggunakan alat SICoMS dalam pemberian infus kepada pasien.  

 

3.4.2. Validasi Instrumen  

Pengujian validasi instrumen dilakukan dengan menggunakan validitas konstrak 

(construct validity) dan validitas isi (content validity), instrumen dibuat berdasarkan kisi-kisi 

instrumen. Setelah menyusun kisi-kisi instrumen, langkah berikutnya adalah menyusun 

butir-butir pertanyaan, butir-butir pertanyaan dalam penelitian ini berbentuk pilihan. Setelah 

selesai membuat pertanyaan, langkah selanjutnya adalah membuat skor. Skala pengukuran 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala goodman (yes/no). 

Berikut ini adalah beberapa uji yang akan digunakan dalam penelitian: 

a. Uji validitas alat untuk ahli keteknikan dan ahli kesehatan  

b. Uji fungsi dan akurasi alat untuk tenaga kesehatan  

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. 

b. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisi 

variabel yang diteliti. 
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c. Cara Pengumpulan Data 

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

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

terhadap performa SICoMS. Data kuantitatif diperoleh melalui uji efikasi 

penggunaan SICoMS kepada tenaga kesehatan (perawat) di Puskesmas. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul melalui pengisian kuesioner oleh ahli teknik, ahli kesehatan 

dan pengguna alat (perawat Puskesmas) kemudian pengolahan data penelitian ini dilakukan 

dengan bantuan komputer dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi melalui beberapa 

tahap seperti yang dikemukakan oleh Hastono (2007) sebagai berikut: 

a. Editing (pengaturan data) 

Editing adalah kegiatan untuk melakukan pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

dikumpulkan. Data yang telah terkumpul diperiksa sesegera mungkin untuk melihat 

ketepatan dan kelengkapan jawaban, sehingga mempermudah pengolahan selanjutnya.  

Pada penelitian ini peneliti melakukan proses editing dengan memeriksa apakah semua 

pertanyaan dalam kuesioner sudah dijawab dengan lengkap oleh responden.  

b. Coding data (pemberian kode) 

Coding adalah pemberian/ pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk 

dalam kategori yang sama. Pemberian kode dilakukan untuk memudahkan pengolahan 

data terutama pada data klasifikasi.  

c. Procesing data  

Setelah semua isian kuesioner terisi penuh dan benar, dan telah melewati pemberian 

kode, maka langkah selanjutnya dilakukan processing data agar dapat dianalisis. 

Proccesing data dilakukan dengan cara memasukkan data (data entry) dari kuesioner ke 

paket program komputer.   

d. Cleaning 

Cleaning merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah dientri apakah ada 

kesalahan atau tidak setelah melalui tahapan tersebut. Pengecekan dilakukan dengan 

mengeluarkan distribusi frekuensi masing-masing variabel untuk kemudian dinilai 

kesesuaian antara jumlah total frekuensi dengan jumlah total responden apakah ada 

missing atau tidak. Dalam penelitian ini dilakukan deteksi adanya missing dengan 

melakukan list (distribusi frekuensi) dari setiap variabel.  
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3.7. Model Peningkatan Fungsi SICoMS  

3.7.1. Diagram Blok SICoMS 

Pada diagram blok SICoMS yang telah mengalami pengembangan/peningkatan 

fungsi (Gambar 3,2), terlihat beberapa perangkat keras ditambahkan yakni droplet control 

yang dibangun dari motor servo, Raspberry Pi dan LCD touchscreen.  
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Gambar 3.2. Diagram Blok SICoMS 
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3.7.2. Diagram Alir Sistem Kerja Alat  

 

 

Gambar 3.3. Diagram Alir Sistem Kerja Alat 

 

Dari Gambar 3.3, maka dapat dijelaskan prinsip bekerjanya alat sebagai berikut: 

1. Sistem menggunakan LCD WaveScreen 5 inchi sebagai tampilan control dan status dari 

infus, yang dihubungkan dengan Raspberry Pi sebagai controller. Sistem dimulai dengan 

menjalankan Web Server yang terinstall pada Raspberry Pi, kemudian pada saat boot 

dimulai langsung dijalankan Browser Chrome untuk menjalankan program berbasis web 

untuk kendali dan monitoring infus. 

2. Tampilan pertama pada browser adalah input PIN User. Di mana user diminta 

memasukan PIN yang sudah ditetapkan. Jika benar maka dilanjutkan pada pengaturan 

TPM (Tetesan Per Menit) jika tidak, maka akan ada pemberitahuan salah dan diminta 

untuk memasukan PIN kembali yang benar.  

3. Untuk menghitung TPM (Tetesan Per Menit) digunakan sensor pasangan Infrared dan 

photodioda yang dipasang saling berhadapan, jika ada tetesan maka sensor photodioda 

tidak terkena pancaran sinar Infrared, sebaliknya jika tidak ada tetesan maka photodiode 

akan terkena pancaran sinar Infrared. 
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4. Untuk pengatur tetesan infus digunakan mekanik yang didesain sedemikian rupa dengan 

motor servo sehingga mekanik tersebut dapat menjepit selang yang mengatur jumlah 

tetesan per menitnya. 

5. Pada tampilan controller TPM terdapat 4 (empat) pilihan angka, yakni angka 0, 1, 2 atau 

3.  Angka “0” berarti selang infus terjepit penuh (tidak ada tetesan infus), angka “1” 

artinya ada tetesan infus normal, angka “2” artinya tetesan infus lebih cepat/deras dan 

angka “3” artinya selang infus terbuka penuh, sehingga aliran menetes deras tanpa 

hambatan.  

6. User akan memilih angka 0-3 sehingga aliran TPM akan disesuaikan dengan tampilan 

TPM pada Display. Jika pilihan TPM sudah dilakukan user, maka dilanjutkan dengan 

menekan tombol ‘OK’ untuk masuk tampilan Monitoring Kantung Infus. 

7. Selanjutnya pada tampilan monitoring terdapat progress bar dalam persen yang 

menunjukan isi cairan kantong infus dalam persen. Dan juga terdapat 3 (tiga) indikator 

yaitu merah, kuning dan hijau. Merah berarti isi cairan dibawah 10 (sepuluh) persen, 

kuning isi cairan antara 10 dan 25 persen, hijau isi cairan di atas 25 persen. 

8. Loadcell digunakan sebagai sensor volume kantong infus, di mana volume 1mL 

dianggap sebagai 1 gram, karena kantong infus dianggap sebagai air di mana massa jenis 

air ≈ 1gram/1mL. Arduino digunakan sebagai controller untuk megambil nilai berat dan 

dikirimkan ke Raspberry Pi secara serial. 

 

3.7.3. Algoritma Program  

Program yang dibuat dalam SICoMS ini terdiri dari 2 (dua) bagian, yakni program 

untuk Raspberry Pi dan program untuk Arduino. Algoritma dari masing-masing program 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Program pada Raspberry Pi.  Terdapat beberapa modul yang dijalankan secara 

bersamaan, hal ini dimungkinkan karena pada Raspberry Pi sudah terinstall OS Raspbian 

(berbasis Linux) sehingga memungkinkan menjalankan program secara multitasking. 

Beberapa program tersebut yaitu: 

a. Program Python untuk mengerakan motor Servo 

b. Program Python untuk mengambil nilai TPM pada sensor InfraRed 

c. Program Python untuk mengambil data berat secara serial dari Arduino 

d. Program Kirim Data sensor ke Cloud Server tiap waktu tertentu. 

 



29 

 

Program-program tersebut akan dipanggil jika diperlukan atau berjalan tiap waktu 

tertentu dan memberikan balikan berupa hasil dari proses program masing-masing atau 

hanya menjalankan sesuatu yang diperlukan. 

a. Algoritma untuk mengerakan motor Servo 

Input program ini berupa data yang dikirimkan dengan method GET dari Web. 

Berupa nilai persen duty cyle PWM (Pulse Width Modulation) kemudian nilai 

tersebut di keluarkan dalam bentuk pulsa berfrekuensi 20 Hz dengan duty cycle 

sesuai yang di inputkan dan menambahkan 0.5 persen sebagai balikannya. Yang 

kemudian nilai balikan dari program ini akan disimpan pada program web sebagai 

peningat nilai Duty Cycle yang diberikan sebelumnya. 

b. Algoritma untuk menghitung TPM 

Menggunakan python untuk mengecek apakah photodiode terhalang dengan objek 

atau tidak tiap 0.01 detik yang dilooping selama 1000 kali sehingga akan memakan 

waktu 10 detik. Balikan dari program ini yaitu berupa jumlah berapa kali sensor 

photodiode terhalang sebuah objek. 

c. Algoritma untuk mengambil berat infus 

Karena Arduino secara berkala mengirim data berat Kantong infus secara periodik 

maka, Tugas program ini mengambil nilai berat tersebut secara serial. Kemudian 

nilai tersebut dirubah dalam format pecahan dan nilainya digunakan sebagai balikan 

program ini. 

d. Program kirim data ke cloud server 

Program ini akan berjalan setiap 1 menit untuk mengirimkan nilai data berat infus 

dan nilai TPM ke cloud server. Data dikirim sebagai nilai parameter URL alamat 

web. Program ini menggunakan service http request dari python dan berjalan secara 

otomatis dengan crontab pada Raspbian. 

 

2. Program pada Arduino. Terdapat satu task pada Arduino yaitu mengambil data dari 

driver HX711 sensor LoadCell kemudian mengirimkannya secara serial secara periodik 

tiap 500mS. Nilai berat pada driver HX711 menggunakan library dari 

https://github.com/aguegu/ardulibs/tree/master/hx711. Di mana sebelumnya dikalibrasi 

dengan berat infus penuh yaitu 500 gram. 

 

 

https://github.com/aguegu/ardulibs/tree/master/hx711
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3.7.4. Rangkaian Skematik Alat  

Gambar 3.4 menunjukkan rangkaian skematik SICoMS yang terdiri dari 2 (dua) 

perangkat pengendali utama, yakni Raspberry Pi dan Arduino. Raspberry Pi digunakan 

sebagai sistem pemrosesan utama, di mana sebagai input sensornya adalah IR Photodioda, 

dan pengendali motor servo untuk mengatur jumlah tetesan infus. RasPi juga dihubungkan 

dengan perangkat I/O LCD touchscreen dan mampu berkomunikasi dengan webserver untuk 

mengelola database sistem. Adapun arduino khusus digunakan untuk mengendalikan berat 

cairan infus yang menggunakan sensor loadcell.  

Gambar 3.5 memperlihatkan skematik rangkaian SICoMS, di mana pada gambar 

tersebut terlihat hubungan antara komponen elektronik yang digunakan. Skematik rangkaian 

ini juga menunjukkan pin-pin yang digunakan pada Raspberry Pi dan Arduino untuk 

dihubungkan dengan perangkat input (sensor) maupun perangkat output (buzzer, LED, 

motor servo, LCD touchscreen).  

 

 

 

Gambar 3.4. Tata Letak Komponen SICoMS 
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Gambar 3.5. Skematik Rangkaian SICoMS 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN 

 

 

4.1. Deskripsi Hasil Penelitian 

4.1.1. Realisasi Alat 

Berdasarkan diagram blok dan diagram alir SICoMS pada Bab 3, maka implementasi 

SICoMS (Smart Infusion Controlling and Monitoring System) berbasis website dan aplikasi 

android ditunjukkan pada Gambar 4.1 dan Gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4.1.  Realisasi Alat SICoMS 

 

 

Gambar 4.2  Tampilan LCD Touchscreen 
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4.1.2. Tampilan di LCD Touchscreen 

Pada pengembangan fungsi SICoMS ditambahkan LCD touchscreen yang berfungsi 

untuk menampilkan hasil pengaturan jumlah tetesan cairan infus. Dalam penelitian ini dibuat 

3 (tiga) pilihan pengaturan, yakni henti, normal dan cepat dengan menghitung banyaknya 

jumlah tetesan per menit (TPM). Gambar 4.3 menunjukkan aktfitas yang pertama kali harus 

dilakukan oleh perawat yakni login ke dalam SICoMS dengan memasukkan PIN USER yang 

terdiri dari 3 (tiga) angka.  

 

 

Gambar 4.3  Login Perawat dengan Pin User  

 

 Jika PIN yang dimasukkan benar, maka perawat akan dapat mengatur jumlah tetesan 

infus dengan memilih angka 0, 1, 2 atau 3. Dalam penelitian ini jumlah tetesan hanya diatur 

dalam dua pilihan saja, normal (1) dan cepat (2). Gambar 4.4. menunjukkan tampilan pilihan 

jumlah tetesan per menit (TPM).  

 

Gambar 4.4  Pilihan Jumlah Tetesan per Menit (TPM)  
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Apabila selesai memilih TPM maka di LCD akan tampil status cairan infus yang 

sedang berjalan/menetes (Gambar 4.5). Keluarga pasien dapat dengan mudah untuk melihat 

tampilan tersebut dan apabila cairan infus habis, maka lampu indikator akan menyala dan 

buzzer akan berbunyi. Informasi status jumlah cairan infus juga dapat dipantau secara jarak 

jauh oleh perawat melalui PC atau smartphone android di ruang kontrol perawat.  

 

 

Gambar 4.5  Status Monitor Cairan Infus  

 

4.1.3. Tampilan di Website  

  Pengujian aplikasi SICoMS melalui komputer (PC) dilakukan melalui alamat URL:  

http://206.189.38.244/sicoms/C_Home  yang didesain untuk memonitor infus. Gambar 4.6 

menunjukkan bentuk tampilan awal dari SICoMS, yakni user (perawat) harus login terlebih 

dahulu dengan mengisi username dan password dengan benar.  

 

 

Gambar 4.6.  Login Akses Perawat di Website 

http://206.189.38.244/sicoms/C_Home
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 Selanjutnya, user akan masuk pada tampilan utama Sistem Control dan Monitor 

Cairan Infus (Gambar 4.7 dan 4.8). Tampilan memiliki dua menu utama, yakni : Data Pasien 

dan Monitoring. Menu Monitoring mempunyai fitur :  

1. ID-Date adalah identitas pasien dan tanggal infus itu mulai digunakan oleh pasien. 

2. Nama Pasien yang menggunakan cairan infus. 

3. Volume Infus yang menunjukkan besarnya volume infus yang diberikan kepada pasien. 

Dalam penelitian ini terdapat 3 besaran volume infus, yakni 500mL, 250mL dan 100mL. 

4. Status yang menunjukkan sisa cairan infus yang digunakan oleh pasien. Status AMAN 

(indikator warna HIJAU), kondisi cairan infus > 25% ; SIAGA (indikator warna 

KUNING), kondisi cairan infus 6%-25%;  dan HABIS (indikator warna MERAH), 

kondisi cairan infus 0%-5%.  

5. TPM adalah jumlah Tetesan Per Menit, yang dapat dipilih oleh perawat. Dalam 

penelitian ini terdapat dua pilihan TPM, yakni NORMAL 20-40 tetesan/menit dan 

CEPAT 60-80 tetesan/menit. 

6. Kendali Tetesan adalah pilihan pengaturan jumlah tetesan/menit (TPM) yang bisa 

disesuaikan oleh perawat.  

 

 

Gambar 4.7.  Tampilan Monitoring Infus Pasien di Website 

 



36 

 

 

Gambar 4.8. Update Data Pasien di Website 

 

4.1.4. Tampilan di Android 

 Pengujian aplikasi SICoMS di smartphone android, sesungguhnya sama saat melalui 

website atau menggunakan komputer yakni dilakukan melalui alamat URL: 

http://206.189.38.244/sicoms/C_Home. Gambar 4.9 menunjukkan bentuk tampilan awal 

dari SICoMS, yakni user (perawat) harus login terlebih dahulu dengan mengisi username 

dan password dengan benar.  

 

Gambar 4.9.  Login Akses Perawat di Android 

 

 Selanjutnya, user akan masuk pada tampilan utama Sistem Control dan Monitor 

Cairan Infus (Gambar 4.10 dan 4.11). Tampilan memiliki dua menu utama, yakni : Data 

http://206.189.38.244/sicoms/C_Home
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Pasien dan Monitoring. Penjelasan fitur yang ada sama dengan menggunakan SICoMS 

melalui komputer.   

 

 

 

Gambar 4.10.  Tampilan Monitoring Infus Pasien di Android 

 

 

 

Gambar 4.11. Update Data Pasien di Android 
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4.2 Analisis Data Penelitian 

4.2.1. 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 

Kemasan Gula Pasir 1Kg 1000 gram 999 gram 

Kemasan Mie Instan 85 gram 85 gram  84 gram 

Kemasan 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.  

 

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.  
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4.2.2. 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 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 

 

4.2.3. 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 

 

 

4.2.4. Hasil Uji Validitas Ahli Keteknikan dan Ahli Kesehatan  

a. Hasil Validasi Ahli Keteknikan 

Uji validitas dilakukan oleh 2 (dua) ahli teknik dengan keahliah teknik elektro dan 

informatik menggunakan kuesioner yang disediakan. Hasil pengisian kuesioner 

adalah sebagai berikut.  
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Tabel 4.5. Hasil Validasi Ahli Keteknikan 

No Pernyataan Ya 

(%) 

Tidak 

(%) 

1 Kompatibilitas (SICoMS dapat diinstal pada berbagai hardware 

dan software yang ada) 

100 0 

2 Reliabilitas (program dapat berjalan dengan baik) 100 0 

3 Usabilitas (mudah digunakan dan sederhana dalam 

pengoperasiannya) 

100 0 

4 Maintainable (dapat dipelihara/ dikelola dengan mudah) 100 0 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa alat SICoMS valid digunakan untuk pengukuran tetesan 

cairan infus. 

 

b. Hasil Validasi Ahli Kesehatan  

Uji validitas dilakukan oleh 2 (dua) ahli kesehatan yakni dosen jurusan keperawatan dan 

jurusan kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I. Hasil uji seperti tabel 4.6 berikut ini. 

 

Tabel 4.6. Hasil Validasi Ahli Kesehatan 

No Pernyataan Ya 

(%) 

Tidak 

(%) 

1 Kompatibilitas (SICoMS dapat diinstal pada berbagai hardware 

dan software yang ada) 

100 0 

2 Reliabilitas (program dapat berjalan dengan baik) 100 0 

3 Usabilitas (mudah digunakan dan sederhana dalam 

pengoperasiannya) 

100 0 

4 Maintainable (dapat dipelihara/ dikelola dengan mudah) 100 0 

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa alat SICoMS valid digunakan untuk pengukuran tetesan 

cairan infus. 

 

4.2.5. Hasil Uji Fungsi oleh Ahli Teknik 

 SICoMS diuji fungsi oleh ahli teknik dan diberikan penilaian melalui ceklis yang 

tersedia sebagai berikut. 

 

 

 



41 

 

Tabel 4.7. Hasil Uji Fungsi oleh Ahli Keteknikan 

No Pernyataan Ya 

(%) 

Tidak 

(%) 

1 Fungsi sensor berfungsi normal 100 0 

2 Sistem kendali berfungsi dengan baik 100 0 

3 Sistem komunikasi data berfungsi baik 100 0 

4 Perangkat output SICoMS berfungsi baik 50 50 

5 Aplikasi SICoMS pada web berfungsi baik 100 0 

6 Aplikasi android berfungsi 100 0 

7 Database SICoMS berfungsi 100 0 

8 Alat hemat konsumsi daya listrik 100 0 

 

 Menurut seorang ahli teknik masih ada kekurangan alat yakni motor servo yang 

digunakan belum optimal berfungsi untuk membuka dan menutup mekanik dalam menjepit 

selang infus. Namun, secara umum SICoMS dapat berfungsi dengan baik. 

 

4.2.6. Hasil Uji Fungsi dan Akurasi dari Tenaga Kesehatan 

 Alat diuji fungsi oleh 5 perawat senior dan dilakukan perbandingan akurasi antara 

tetesan infus secara manual dan menggunakan SICoMS. Uji fungsi menggunakan percobaan 

infus 500 ml, 250 ml, dan 100 ml. Setiap botol cairan infus itu diatur jumlah tetesan sebanyak 

20 tetes/ menit baik secara manual maupun menggunakan SICoMS kemudian dibandingkan 

dengan gold standar untuk mendapatkan persentase akurasi. Hasil uji sebagai berikut.  

 

Tabel 4.8. Hasil Uji Fungsi dan Akurasi dari Tenaga Kesehatan 

No 
Jumlah 

cairan infus 

Waktu habis tetesan dengan 

percobaan 20 tetes/menit (dalam 

menit) 

Persentase akurasi 

Gold 

standar 
manual SICoMS manual SICoMS 

 Perawat 1       
    

1 500 ml 100 95 96 95 96 

2 250 ml 50 48 48 96 96 

3 100 ml 20 19 18.5 95 92.5 

 Perawat 2    

  
4 500 ml 100 102 98 102 98 

5 250 ml 50 49 49 98 98 
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6 100 ml 20 20 19 100 95 

  Perawat 3       
    

7 500 ml 100 102 99 102 99 

8 250 ml 50 50 49 100 98 

9 100 ml 20 20 19.5 100 97.5 

  Perawat 4       
    

10 500 ml 100 98 99 98 99 

11 250 ml 50 50 49 100 98 

12 100 ml 20 20 19.5 100 97.5 

  Perawat 5       
    

13 500 ml 100 98.5 98 98.5 98 

14 250 ml 50 48 48.5 96 97 

15 100 ml 20 19.5 19 97.5 95 

 

Total persentase akurasi 98.53 96.97 

 

 Dari hasil uji tersebut menunjukan persentase akurasi manual masih lebih baik 

(98.53%) dibandingkan menggunakan SICoMS (96,57%). Hal tersebut dipengaruhi oleh 

fungsi motor servo yang belum optimal. Namun menurut para perawat banyak keunggulan 

dari SICoMS dibandingkan manual infus, yakni: kendali tetesan infus yang dapat di-setting 

otomatis, alarm pengingat cairan infus saat habis dan yang terpenting adalah monitoring dan 

kendali cairan infus secara jarak jauh, menggunakan web dan aplikasi pada smartphone 

android.  
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BAB 5 

KESIMPULAN  

 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil pengujian yang dilakukan pada SICoMS maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut :  

a. Alat SICoMS telah dikembangkan dengan peningkatan fungsi SICoMS pada tiga fungsi 

pokok yakni : 1) monitoring jarak jauh untuk kondisi isi/volume cairan infus; 2) deteksi 

menetes atau tidaknya cairan infus dan 3) kendali jumlah tetesan cairan infus.  

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

pengendalian jumlah Tetesan per Menit (TPM), dapat dimonitor melalui aplikasi 

SICoMS  baik melalui web maupun aplikasi android. Dalam penelitian ini terdapat dua 

pilihan TPM, yakni NORMAL 20-40 tetesan/menit dan CEPAT 60-80 tetesan/menit. 

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

Status AMAN (indikator warna HIJAU), kondisi cairan infus > 25% ; SIAGA (indikator 

warna KUNING), kondisi cairan infus 6%-25%;  dan HABIS (indikator warna 

MERAH), kondisi cairan infus 0%-5%. 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.  

d. Hasil uji validitas alat dari ahli keteknikan dan ahli kesehatan menyimpulkan bahwa alat 

SICoMS dapat digunakan untuk pengukuran tetesan cairan infus. Namun menurut 

seorang ahli teknik masih ada kekurangan SICoMS yakni motor servo yang digunakan 

belum optimal berfungsi untuk membuka dan menutup mekanik dalam menjepit selang 

infus. 

e. Hasil uji fungsi dan akurasi dari tenaga kesehatan menunjukan persentase akurasi manual 

masih lebih baik (98.53%) dibandingkan menggunakan SICoMS (96,57%). Namun 

menurut para tenaga kesehatan, banyak keunggulan dari SICoMS dibandingkan manual 

infus, yakni: kendali tetesan infus yang dapat di-setting otomatis, alarm pengingat cairan 

infus saat habis dan yang terpenting adalah monitoring dan kendali cairan infus secara 

jarak jauh, menggunakan web dan aplikasi pada smartphone android.  

 

 



44 

 

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. SICoMS diperluas dengan fungsi untuk mengetahui laju aliran infus dengan 

menggunakan flow sensor.  

c. Menggunakan linear controller sebagai pengganti motor servo untuk mengendalikan 

jumlah tetesan per menit (TPM) cairan infus.  
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LAMPIRAN 1. SOURCE CODE 

Source Code Program Python di Raspberry PI: 

 

1. Program mengerakan motor Servo: 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

import cgi 

 

form = cgi.FieldStorage() 

 

GPIO.setwarnings(False) 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

 

GPIO.setup(18, GPIO.OUT) 

 

pwm = GPIO.PWM(18, 50) 

pulsa = form.getvalue('pulsa') 

 

pwm.start(float(pulsa)) 

 

time.sleep(1) 

 

pwm.stop() 

GPIO.cleanup() 

 

print "Content-type: text/html\n\n" 

print form.getvalue('pulsa') 

 

2. Program mengambil nilai TPM 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

 

 

GPIO.setwarnings(False) 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

 

GPIO.setup(14, GPIO.IN) 

 

for J in range (0, 10): 

 for I in range (0, 100): 

  if GPIO.input(14): 

   counterTetesan = counterTetean + 1 

  sleep(0.01) 

 

 

GPIO.cleanup() 

 

print "Content-type: text/html\n\n" 
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print form.getvalue('counterTetesan') 

 

 

3. Program Mengambil nilai Berat dari Arduino 
 

import serial 

 

ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0',9600) 

read_serial=ser.readline() 

 

print "Content-type: text/html\n\n" 

print form.getvalue('read_serial') 

 

 

4.  Program mengirim data sensor Berat ke Cloud 

 
import serial 

import request 

 

ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0',9600) 

berat=ser.readline() 

 

berat = float(berat) 

 

r = requests.get(‘http://206.189.38.244/sicoms/getData/’+berat 

 

 

5. Program mengirim data TPM ke Cloud 
 

import RPi.GPIO as GPIO 

import time 

import request 

 

 

GPIO.setwarnings(False) 

GPIO.setmode(GPIO.BCM) 

 

GPIO.setup(14, GPIO.IN) 

 

for J in range (0, 10): 

 for I in range (0, 100): 

  if GPIO.input(14): 

   counterTetesan = counterTetean + 1 

  sleep(0.01) 

 

 

GPIO.cleanup() 

r = 

requests.get(‘http://206.189.38.244/sicoms/getDataTPM/’+counte

rTetesan 
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Program Mengambil Nilai Berat di Arduino : 

 
#include "hx711.h" 

#define DOUT  6 

#define CLK  5 

 

int infus = 0;  

 

 

Hx711 scale(DOUT, CLK); 

 

void setup() { 

  // put your setup code here, to run once: 

  Serial.begin(9600); 

scale.setOffset(8247336); 

  scale.setScale(482.72000); 

} 

 

void loop() { 

  // put your main code here, to run repeatedly: 

 Serial.println(scale.getGram()); 

 delay(1000); 

} 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak-

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. Demikian biodata ini saya buat 

dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Fakultas. 
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