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BAB II 

SISTEM MONITORING SUHU TUBUH  

DAN DETAK JANTUNG 

 

Pada bab ini akan dibahas tentang gambaran sistem yang dibuat, blok 

diagram sistem, flowchart sistem, dan lainnya. 

 

2.1. Gambaran Sistem 

 

Gambar 2.1 Gambaran Sistem 

 

Sistem ini bertujuan untuk digunakan pada pasien di rumah sakit, khususnya 

pada ruangan yang di dalamnya hanya ada satu orang pasien. Di dalam ruangan 

tersebut terdapat ranjang pasien sebagai tempat di mana pasien tidur. Kemudian di 

samping ranjang pasien terdapat sebuah meja yang digunakan sebagai tempat 

diletakannya box alat. Ada dua buah sensor yang terhubung ke tubuh pasien, yaitu 

sensor suhu dan sensor pulse rate. Sistem ini hanya dapat bekerja apabila saklar 

berada pada posisi “ON”, dan tegangan pada baterai lebih dari 5V. Selain itu, 

sistem juga tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak ada koneksi internet. 

Dan jika tidak ada SD Card yang terpasang, maka sistem tidak bias menyimpan 

data pada lokasi penyimpanan cadangan. 
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2.2. Blok Diagram Sistem 

 

 

Gambar 2.2 Diagram Blok Sistem 

 

Pada Gambar 2.2 dapat dilihat bahwa box alat memiliki enam buah 

komponen utama, yaitu Arduino, NodeMCU, sensor suhu, sensor pulse rate, 

pewaktu digital, dan lokasi penyimpanan cadangan. Arduino sebagai kontrol 

utama dari sistem yang akan mengatur kerja dari sistem. Sensor suhu dan sensor 

pulse rate berguna mengambil data dari pasien kemudian mengirimkannya ke 

Arduino agar data dapat diproses. Pewaktu digital berguna untuk mengambil data 

waktu lalu mengirimnya ke Arduino. Dari data-data tersebut disimpan ke lokasi 

penyimpanan cadangan. Selain itu untuk data dari sensor suhu dan sensor pulse 

rate juga akan diterima oleh NodeMCU dan kemudian akan dikirimkan menuju 

PC dan HP yang ada ruang perawat via internet. PC akan menampilkan data 

dalam bentuk grafik, sedangkan HP akan menerima notifikasi pesan singkat. 
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2.3.  Diagram Alir Sistem 

Gambar 2.3 Diagram Alir Sistem 

 

Cara kerja sistem ini adalah, selama ada power supply, maka sensor akan 

terus membaca detak jantung dan suhu tubuh pasien. Setelah itu data yang 

masuk ke NodeMCU akan diolah dan kemudian dikirimkan ke platform 

ThingSpeak untuk ditampilkan dalam bentuk grafik. Selain itu ada pula data 

yang masuk ke dalam Arduino, yang kemudian Arduino akan menyimpan data 

tersebut ke dalam lokasi penyimpanan cadangan yaitu pada SD Card. Data 

yang tersimpan di SD Card ini memiliki format .txt dan berisi data hari, waktu, 

jumlah BPM, dan suhu tubuh pasien. 

 

Sistem ini juga akan selalu melakukan pengecekan apabila tombol 

emergency ditekan. Apabila tombol emergency ditekan, maka sistem akan 

mengirimkan notifikasi pesan singkat melalui aplikasi Line kepada pengguna. 




