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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia kesehatan, kegiatan yang sangat sering dilakukan adalah 

pemeriksaan TTV (Tanda-tanda Vital). Pemeriksaan TTV ini biasa dilakukan 

untuk mengukur fungsi tubuh yang paling dasar sebagai tanda klinis yang dapat 

digunakan untuk memperkirakan kondisi kesehatan seseorang serta menentukan 

langkah medis selanjutnya[1]. 

 

Detak jantung dan suhu tubuh merupakan tanda vital yang sering diukur saat 

melakukan pemeriksaan TTV. Dalam pelaksanaannya pada sebagian besar rumah 

sakit di Indonesia, pengukuran detak jantung dan suhu tubuh masih dilakukan 

secara konservatif dan belum memanfaatkan teknologi, dimana paramedis harus 

mendatangi ruangan pasien satu persatu. Pada rumah sakit yang cukup besar 

dengan jumlah pasien yang banyak, tentu saja hal ini menjadi sebuah masalah 

karena dengan melakukan pengecekan terhadap pasien satu persatu membutuhkan 

waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Jika ingin menambah pegawai pun, pihak 

rumah sakit harus mengeluarkan biaya tambahan tiap bulannya untuk menggaji 

pegawai. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, skripsi 

ini merealisasikan sebuah sistem monitoring detak jantung dan suhu tubuh 

berbasis IOT, untuk membantu mengawasi kondisi terkini dari pasien. Sistem ini 

bisa mendeteksi jumlah detak jantung per menit beserta suhu tubuh pasien 

kemudian mengirimkan data tersebut ke laptop ataupun PC melalui jaringan 

wireless, dalam hal ini menggunakan wifi. 

 

Beberapa studi literatur yang sudah dipelajari yang berhubungan dengan 

skripsi ini dijelaskan pada Tabel 1.1.  
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Tabel 1.1 Tabel Perbandingan Skripsi dengan Literatur Lainnya 

Judul Hasil Kekurangan 
Yang akan 

diajukan 

 Implementasi 

Sistem 

Monitoring Detak 

Jantung dan Suhu 

Tubuh Manusia 

Secara Wireless 

[1] 

Alat bisa 

memonitor detak 

jantung dan suhu 

tubuh manusia, 

selain itu alat juga 

mengirim data 

secara wireless 

Sensor yang digunakan 

untuk mengukur suhu 

tubuh manusia 

menggunakan LM35 

yang notabene 

ketahanannya kurang 

baik apalagi bila terkena 

air.  

 

Menggunakan 

sensor yang lebih 

tahan terhadap 

gangguan dari luar 

yaitu sensor 

DS18B20. 

 Sistem 

Pemantauan 

Sinyal Detak 

Jantung Pasien 

Menggunakan 

Protokol Zigbee 

Dan Arduino [2] 

 

Alat bisa 

memantau detak 

jantung pasien 

dan mengirimkan 

datanya secara 

wireless 

Alat ini hanya bisa 

memantau detak jantung 

saja dan belum ada 

sensor yang mendeteksi 

suhu tubuh 

Alat  juga memiliki 

sensor yang bisa 

mendeteksi suhu 

tubuh 

 

Perancangan Alat 

Pendeteksi Detak 

Jantung Dan 

Notifikasi Melalui 

Sms [3] 

Alat bisa 

memantau detak 

jantung pasien 

dan mengirim 

notifikasi melalui 

sms 

Alat ini hanya bisa 

memantau detak jantung 

saja dan belum ada 

sensor yang mendeteksi 

suhu tubuh. Alat ini 

juga belum 

menggunakan IOT 

Alat  juga memiliki 

sensor yang bisa 

mendeteksi suhu 

tubuh. Alat juga 

sudah 

menggunakan 

sistem IOT 

 

 

 

Dari ketiga literatur yang ada pada Tabel 1.1, bisa diamati bahwa  ketiganya 

membuat sistem yang hampir sama, yaitu sistem untuk melakukan monitoring 

pada detak jantung manusia kemudian dapat mengirimkan hasilnya secara 

wireless. Namun pada literatur di Tabel 1.1  ini, sistem belum bisa memonitor 

suhu tubuh manusia, bahkan ada yang belum berbasis IOT. Padahal jika sistem 

sudah berbasis IOT, maka proses monitoring bisa dilakukan lebih cepat karena 
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data yang ditampilkan diambil secara real time. Selain itu keuntungan dari sistem 

yang berbasis IOT adalah bisa diakses dari perangkat apapun dan tidak perlu 

mendaftarkan IP address ataupun nomor HP terlebih dahulu. Dalam perancangan 

alat ini, dilakukan pengembangan dengan menambahkan sensor suhu badan serta 

melakukan pengiriman data secara wireless menggunakan wifi. 

 

 

 

1.2 Spesifikasi Sistem 

Berdasarkan Surat Tugas No: 26/I.3/FTEK/VII/2019  yang telah 

dikeluarkan pada 2 Juli 2019, skripsi ini memiliki spesifikasi sebagai berikut : 

 

1. Kontrol utama dari sistem menggunakan Arduino dan menggunakan baterai 

9V sebagai sumber daya. Juga akan ada indikator yang menunjukan daya 

yang tersisa pada baterai. 

2. Ukuran alat adalah 15cm × 10cm × 10cm. 

3. Sensor suhu dapat membaca suhu tubuh manusia dalam satuan derajat 

Celcius (
o
C) dengan ralat + 0,5 

o
C . 

4. Sensor detak jantung dapat membaca detak jantung manusia dalam satuan 

beat per minute (bpm) dengan ralat + 5%. 

5. Dapat menyimpan data suhu tubuh, detak jantung, dan waktu pada SD Card 

dalam format .txt. 

6. Dapat mengirim hasil pembacaan sensor ke platform ThingSpeak kemudian 

menampilkannya dalam bentuk grafik detak jantung dan grafik suhu tubuh 

pada laptop pengguna. 

7. Dapat memberikan notifikasi pesan singkat melalui sosial media Line 

apabila tombol emergency ditekan. 
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1.3 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari 5 bab, yaitu 

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang permasalahan, spesifikasi sistem, 

dan sistematika penulisan. Diharapkan dengan adanya bab ini alasan skripsi ini 

dibuat dan garis besar penulisan skripsi ini bisa dimengerti. Selanjutnya, Bab II 

Sistem Monitoring Suhu Tubuh dan Detak Jantung yang berisi gambaran sistem, 

diagram blok dan diagram alir. Di sini dijelaskan tentang gambaran sistem secara 

umum. Kemudian Bab III Perancangan Alat berisi perancangan sistem yang 

meliputi perangkat keras, dan perangkat lunak sistem, di sini juga dijelaskan 

tentang cara kerja sistem secara lebih spesifik. Lalu Bab IV Pengujian dan 

Analisis berisi pengujian sistem beserta analisis sebagai pengukur tingkat 

keberhasilan sistem terhadap spesifikasi sistem, pada bab ini bisa diamati apakah 

sistem yang dibuat sesuai dengan spesifikasi yang ada. Terakhir Bab V Penutup 

yang berisi kesimpulan dan saran pengembangan sistem, yang berguna sebagai 

petunjuk untuk mengembangkan sistem agar bisa menjadi lebih baik lagi. 

 




