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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Merancang dan merealisasikan suatu alat untuk mempermudah pemantauan suhu 

tubuh bayi di suatu ruangan dalam satu tampilan tanpa melakukan kontak langsung 

dengan bayi. Alat ini juga dilengkapi dengan fitur SMS untuk melakukan pemantauan

jarak jauh.

1.2. Latar Belakang

Pemantauan status kesehatan bayi merupakan hal yang sangat penting untuk 

deteksi awal adanya masalah kesehatan (misalnya apnea, aritmia, dan hipoksemia) serta 

potensial komplikasi (misalnya kejang). Parameter fisiologis yang harus dimonitor 

selama bayi menjalani perawatan di unit perawatan intensif salah satunya adalah suhu 

tubuh, sebagai indikator keefektifan termoregulasi. Suhu tubuh dikendalikan oleh suatu 

bagian dari otak yang disebut hipotalamus. Hipotalamus berusaha agar suhu tubuh bayi 

tetap hangat (36,5-37,5 ºC) meskipun lingkungan luar tubuh berubah-ubah. Ketika ada 

infeksi, sistem kekebalan tubuh meresponnya dengan melepaskan zat kimia dalam 

aliran darah. Zat kimia tersebut akan merangsang hipotalamus untuk menaikkan suhu 

tubuh dan akhirnya akan menambah jumlah sel darah putih yang berguna dalam 

melawan kuman. Ketika suhu tubuh bayi dibawah 36,5 ºC berarti bayi mengalami 

hipotermia (kedinginan). Perubahan suhu tubuh bayi sewaktu-sewaktu perlu diawasi 

karena terkadang sulit mengetahui gejala cepat suhu naik atau turun pada bayi. Oleh 

karena itu perubahan suhu tubuh bayi yang baru lahir penting dipantau untuk 

melakukan tindakan lebih lanjut apabila suhu tubuh tidak normal [1].

Bayi baru lahir seringkali terpapar dengan sejumlah prosedur yang menyebabkan 

nyeri, baik prosedur diagnostik, prosedur terapeutik, maupun prosedur pemasangan alat 

untuk monitoring parameter fisiologis. Berbagai strategi manajemen nyeri dan prinsip 

atraumatic care dilakukan untuk mencegah atau mengurangi nyeri pada bayi baru lahir. 

Namun tetap saja berbagai alat yang digunakan tersebut dipasang secara langsung ke 

kulit bayi meskipun bahan yang digunakan sedemikian rupa dibuat nyaman. Hal 

tersebut membuat bayi merasa tidak nyaman dan terganggu [1]. Begitu pula dengan 

termometer atau alat monitoring suhu tubuh sebagian besar prosedurnya harus 
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menyentuh obyek yang diukur dalam hal ini tubuh. Untuk monitoring seharusnya 

digunakan sensor non kontak agar bayi tidak terganggu dalam aktivitas monitoring 

dalam jangka waktu tertentu.

Pemantau dalam hal ini suster atau dokter selalu melakukan pemantauan suhu 

terhadap bayi-bayi baru lahir di rumah sakit secara berkala. Namun cara yang 

digunakan masih manual, yaitu mengukur dengan termometer digital atau air raksa satu 

per satu bayi dalam selang waktu tertentu [2]. Untuk memudahkan memantau suhu 

tubuh beberapa bayi di suatu ruangan maka diperlukan suatu alat otomatis yang dapat 

mengukur suhu tubuh secara terus menerus tidak hanya satu bayi tetapi dalam jumlah 

massal. Sehingga pemantau dapat memonitoring dengan mudah suhu beberapa bayi 

hanya dengan melihat satu tampilan saja.

Gambar 1.1 Ruang Bayi
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Berikut adalah tabel perbandingan alat monitoring suhu tubuh yang sudah ada atau 

pernah dibuat.

Tabel 1.1 Perbandingan Alat Pemantau Suhu

Spesifikasi Wireless Monitor 

Baby Temperature 

Produksi Trade 

Boss Singapore [3]

Monitoring Suhu 

Inkubator Bayi 

Produksi Universitas 

Gunadarma [4]

Alat yang 

dibuat

Jenis sensor yang 

digunakan

Kontak              Kontak Non kontak

Monitoring jarak 

dekat

Ada. Menggunakan 

monitor komputer 

dengan wifi

Ada. Menggunakan 

LCD 16x2

Ada. 

Menggunakan 

LCD 16x4

Monitoring jarak 

jauh

Ada. Menggunakan 

HP via sms

Tidak ada Ada. 

Menggunakan 

HP via sms

Jumlah obyek 

yang diukur

1 1 2

Back up data Tidak ada Tidak ada Ada 

menggunakan 

SD card

Hijau = Kelebihan

Kuning = Kekurangan 

1.3. Spesifikasi Sistem

Sesuai dengan surat tugas skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik 

Elektronika dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana dengan nomor 

21/I.3/FTEK/III/2013 pada tanggal 22 Maret 2013, spesifikasi skripsi ini adalah sebagai 

berikut :

1. Alat yang dirancang terdiri dari 4 modul, yaitu modul sensor, mekanik 

penggerak sensor, mikrokontroler, dan display.

2. Tinggi penyangga sensor dapat diatur dari 90 cm sampai 180 cm.
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3. Alat ini dapat mengukur maksimal 2 suhu bayi dengan jarak antara bayi 

maksimum 50 cm.

4. Jarak sensor dari permukaan bayi dapat diatur sesuai tinggi tempat tidur 

bayi.

5. Dapat mengukur bayi tanpa kontak ke permukaan bayi.

6. Dapat menampilkan suhu bayi dengan ketelitian maksimum 0.5 ºC.

7. Modul display dapat menampilkan maksimum 2 suhu tubuh bayi dan 

suhu lingkungan dalam LCD.

8. Modul display dapat menampilkan maksimum 2 suhu tubuh bayi dan 

suhu lingkungan di HP 3 pemantau melalui sms dalam kurun waktu yang 

bisa diatur.

9. Menggunakan kartu GSM sebagai penyedia layanan sms.

10. Dapat mengirim pemberitahuan ke pemantau melalui sms jika suhu bayi 

tidak normal (≤36 ºC dan ≥38 ºC ).

11. Pemantau dapat meminta data suhu via sms.

12. Menggunakan catu daya 7.5 V.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan pada skripsi ini terdiri dari lima bab,

berikut adalah penjelasan dari kelima bab tersebut.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan dijelaskan tujuan dan latar belakang 

permasalahan yang mendasari pembuatan skripsi ini, spesifikasi alat yang akan

direalisasikan dalam skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Dasar Teori, bab ini berisi tentang pembahasan beberapa dasar teori yang 

mendukung pembuatan skipsi.

BAB III Perancangan Sistem, bab ini berisi tentang penjelasan perancangan 

sistem dan penjelasan beberapa modul yang digunakan.

BAB IV Pengujian dan Analisis, pada bab ini akan dijelaskan tentang pengujian 

alat yang telah dirancang dan direalisasikan.

BAB V Penutup, bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran

pengembangan.


