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BAB III 

PERANCANGAN ALAT 

 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang perancangan perangkat keras beserta 

perangkat lunak dari sistem yang sudah dibuat. 

 

3.1 Perancangan dan Realisasi Perangkat Keras 

Alat yang dibuat memiliki kontrol utama berupa Arduino, selain itu ada 

NodeMCU yang digunakan untuk mengirim data menuju platform ThingSpeak. 

Ada dua modul sensor yaitu modul sensor suhu DS18B20 dan modul sensor pulse 

rate SEN 11574. Modul RTC DS3231 digunakan untuk pewaktu digital, dan 

modul Micro SD Card Reader untuk menyimpan data pada lokasi penyimpanan 

cadangan. Ada tombol emergency, dan terakhir ada lampu indikator LED yang 

menunjukkan tegangan yang tersisa pada baterai.  

 

 

Gambar 3.1 Gambar Rancangan Alat 
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3.1.1 Blok Diagram 

Gambar 3.2 Diagram Blok  

 

Pada Gambar 3.2 dapat dilihat bahwa Arduino memiliki empat masukan 

yaitu berupa sensor suhu, sensor pulse rate, baterai, dan modul RTC. Arduino 

juga memiliki tiga keluaran yang berupa modul Micro SD Card, NodeMCU, dan 

indikator LED. Sedangkan untuk NodeMCU mempunyai tiga buah masukan, 

yaitu sensor suhu, Arduino, dan tombol emergency. Sedangkan untuk keluaran 

dari NodeMCU ada dua, yaitu ke platform ThingSpeak yang akan menampilkan 

data berupa grafik pada laptop/PC pengguna, dan ke platform IFTTT yang akan 

memberikan notifikasi pesan singkat pada smartphone pengguna. 

 

Untuk modul sensor DS18B20 ditempelkan pada bagian ketiak pasien, 

sedangkan untuk modul sensor SEN 11574 ditempelkan pada jari tangan pasien. 

Pada Gambar 3.2 juga dapat dilihat bahwa data dari modul sensor DS18B20 akan 

disimpan pada Arduino. Namun Arduino tidak bisa langsung mengirim data ini 

menuju platform ThingSpeak, sehingga data ini harus dikirimkan terlebih dahulu 

ke NodeMCU menggunakan Software Serial baru data ini dikirimkan menuju 

platform ThingSpeak. Selain data dari modul sensor DS18B20, pada Arduino juga 

disimpan data dari modul sensor pulse rate SEN 11574, dan data waktu dari 

modul RTC DS3231. Pada Arduino, ketiga data ini diolah dan kemudian disimpan 
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ke tempat penyimpanan cadangan berupa SD Card dalam format .txt. Untuk 

melakukan proses penyimpanan ini digunakanlah modul Micro SD Card Reader. 

Pada Arduino juga ada masukan dari baterai 9V, setelah itu akan dilakukan 

pengukuran tegangan yang tersisa pada baterai. Agar pengukuran tegangan baterai 

bisa dilakukan dengan aman, maka baterai akan dilewatkan pada untai pembagi 

tegangan terlebih dahulu sebelum masuk ke Arduino. Ketika pengukuran 

tegangan baterai sudah selesai, Arduino akan menyalakan indikator LED sesuai 

dengan tegangan yang tersisa pada baterai. 

 

Sedangkan pada NodeMCU, akan dilakukan pengiriman data suhu tubuh 

dan pulse rate pasien ke platform ThingSpeak. Data suhu tubuh pasien didapatkan 

dari modul sensor DS18B20 yang diparalelkan dengan Arduino. Data pulse rate 

pasien didapatkan dari Arduino yang mengirimkan data tersebut melalu Software 

Serial. NodeMCU tidak perlu mengirimkan data waktu, karena pada platform 

ThingSpeak sudah disediakan data waktu. Kemudian ada masukan berupa tombol 

emergency. Untuk menghilangkan sifat antibounce pada tombol emergency, maka 

akan ada untai antibounce yang  dipasang di antara tombol emergency dan 

NodeMCU. Akan digunakan fungsi interrupt pada NodeMCU agar NodeMCU 

memprioritaskan tombol emergency. Jika tombol emergency ini ditekan, maka 

NodeMCU akan mengirimkan sinyal ke platform IFTTT yang kemudian akan 

mengirim notifikasi pesan singkat ke aplikasi Line pengguna. Isi dari pesan 

singkat tersebut berupa waktu dan pesan “Pasien butuh pertolongan”. 
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3.1.2 Pengkabelan Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Pengkabelan Arduino 
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Pada Gambar 3.3 dapat dilihat Arduino tersambung kepada empat buah 

modul, yaitu : modul sensor DS18B20, modul sensor SEN 11574, modul RTC 

DS32321, dan modul SD Card Reader. Selain itu ada juga empat buah LED 

yang yang berfungsi sebagai lampu indikator baterai. Kemudian pada pin D5 

dan D6 Arduino akan dihubungkan ke NodeMCU sebagai Software Serial. Dan 

terakhir pada pin A1 (AnalogRead 1) Arduino akan disambungkan dengan 

keluaran dari untai pembagi tegangan. 

 

 

Tabel 3.1 Tabel Konfigurasi Pin Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin Arduino Fungsi 

A0 Pin Signal pada modul sensor pulse rate SEN 11574 

A1 Masukan dari Pembagi Tegangan 

A4 Pin SDA pada modul RTC 

A5 Pin SCL pada modul RTC 

D3 Pin Signal pada modul sensor DS18B20 

D4 Pin “CS” pada modul SD Card Reader 

D5  Pin Software Serial ke NodeMCU 

D6 Pin Software Serial ke NodeMCU 

D7 Indikator LED 

D8 Indikator LED 

D9 Indikator LED 

D10 Indikator LED 

SCK Pin SCK pada modul SD Card Reader 

MISO Pin MISO pada modul SD Card Reader 

MOSI Pin MOSI pada modul SD Card Reader 

3,3V Pin Vcc pada semua modul 

GND Pin GND pada semua modul 
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3.1.3 Pengkabelan NodeMCU 

 

Gambar 3.4 Pengkabelan NodeMCU 

 

 

Pada Gambar 3.4 dapat diamati sensor DS18B20 terhubung dengan 

NodeMCU. Kemudian pada pin D5 dan D6 NodeMCU dihubungkan ke 

Arduino sebagai Software Serial. Terakhir, pada pin D2 dihubungkan ke untai 

Antibounce. 

 

 

Tabel 3.2 Tabel Konfigurasi Pin NodeMCU 

Pin NodeMCU Fungsi 

D2 Masukan dari untai Antibounce 

D4 Pin Signal pada modul sensor DS18B20 

D5  Pin Software Serial ke Arduino 

D6 Pin Software Serial ke Arduino 
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3.1.4 Untai Pembagi Tegangan 

Pada sistem ini baterai yang digunakan adalah baterai 9V. Sistem harus 

bisa membaca tegangan yang tersisa pada baterai, padahal pin Analog Read 

pada Arduino hanya mampu menerima tegangan masukan maksimal 5V. oleh 

karena itu dibutuhkan pembagi tegangan seperti pada Gambar 3.5. Untuk 

perhitungannya adalah sebagai berikut: 

    
  

     
    

    
    

        
          

 

Dimana :    = Tegangan pada titik    

        = Tegangan pada baterai 

 

Setelah melewati untai pembagi tegangan, keluaran dari baterai menjadi 

lebih kecil, yaitu menjadi 2,87V. Itu artinya tegangan keluaran dari baterai 

sekarang sudah lebih kecil dari tegangan masukan maksimal pin Analog Read 

Arduino, sehingga bisa dimasukkan ke pin Analog Read Arduino tanpa perlu 

takut merusak Arduino. 

 

Gambar 3.5 Untai Pembagi Tegangan 
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3.1.5 Untai Antibounce 

 

Sistem menggunakan satu buah push button yang digunakan sebagai 

tombol emergency. Tombol push button ini memiliki sifat fisik yang dikenal 

sebagai bouncing. Sifat ini membuat mikrokontroler mendeteksi penekanan 

tombol berulang-ulang meskipun pada kenyataanya tombol hanya ditekan satu 

kali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.7. Untuk mengatasi sifat 

bouncing ini digunakan untai antibounce seperti dapat dilihat pada Gambar 3.6. 

Terlihat pada Gambar 3.6 bahwa untai bersifat active LOW, ada juga R3 yang 

berfungsi sebagai resistor pull-up, hal ini bertujuan agar ketika tombol tidak 

ditekan, untai tidak berada pada kondisi ambang, namun berada pada posisi 

HIGH yang artinya untai tidak aktif. Sedangkan untuk R4 dan C1 merupakan 

suatu untai RC (Resistor-Capacitor) dengan perhitungan sebagai berikut : 

 

        

                    

Dimana : τ  = konstanta waktu 

 

Dari perhitungan ini didapat konstanta waktu yaitu 10 milidetik. Pada 

dasarnya untai ini akan menunda waktu pembacaan mikrokontroler selama 5τ 

yaitu 50 ms, sehingga sifat bouncing yang terjadi dalam rentang waktu 50 ms 

ini tidak terbaca oleh mikrokontroler. 

Gambar 3.6 Untai Antibounce 
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Gambar 3.7 Sifat bouncing pada push button 

 

  

 

Gambar 3.8 Gambar Realisasi Untai Pembagi Tegangan 

 

 

 

Gambar 3.9 Gambar Realisasi Untai Antibounce 
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Gambar 3.10 Gambar Realisasi Alat 

 

 

3.2. Perancangan Perangkat Lunak 

 

Dalam sistem ini, perangkat lunak akan mengolah data yang diterima dari 

sensor, menampilkan data tersebut dalam bentuk grafik, menyimpan data ke 

lokasi penyimpanan cadangan, serta akan memberi notifikasi pesan singkat 

melalui aplikasi Line kepada pengguna. 

 

3.2.1. Membuat dan Mengatur Kanal pada ThingSpeak 

Untuk membuat dan mengatur kanal pada ThingSpeak dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

 

 Buka browser pada PC, kemudian pergi ke alamat 

https://thingspeak.com kemudian klik “Sign Up”  

Gambar 3.11 Halaman awal ThingSpeak 

 

https://thingspeak.com/
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 Isi alamat e-mail, lokasi, serta nama, lalu klik “Continue” 

Gambar 3.12 Halaman pengisian data 

 

 Langkah selanjutnya yaitu dengan membuka e-mail yang sudah 

didaftarkan dan lakukan verifikasi. 

 Kembali ke halaman awal ThingSpeak, kemudian Sign In 

menggunakan e-mail yang sudah didaftarkan sebelumnya. 

 Pilih “Channels”, dan klik pada “New Channel” 

Gambar 3.13 Halaman pembuatan kanal 

 

 Isikan nama, deskripsi, dan “field” yang akan digunakan 

kemudian klik “Save Channel” 

Gambar 3.14 Halaman pembuatan kanal baru 
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 Setelah itu klik pada “API Keys” kemudian salin kode yang ada 

untuk kemudian dimasukkan ke  koding pada Arduino IDE. 

Gambar 3.15 API Keys 

 

 Setelah itu kanal pada ThingSpeak pun siap digunakan. 

Tampilannya dapat dilihat pada Gambar. 3.16. 

Gambar 3.16 Tampilan Data Berupa Grafik pada ThingSpeak 

 

 

 

3.2.2. Membuat Notifikasi pada Aplikasi Line Melalui IFTTT 

Untuk membuat notifikasi pada LINE dilakukan dengan cara berikut : 

 Buka browser, kemudian tulis alamat https://ifttt.com/ 

Gambar 3.17 Halaman Awal IFTTT 

 

https://ifttt.com/
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 Klik Sign up, lalu pilih salah satu cara untuk mendaftar IFTTT 

Gambar 3.18 Halaman Sign up 

 

 Klik pada gambar akun, kemudian pilih “Create” 

Gambar 3.19 Halaman IFTTT 

 

 Klik “+This” lalu ketik “Webhooks” 

Gambar 3.20 Halaman New Applet 

Gambar 3.21 Halaman Choose a Service 
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 Klik “Connect” lalu klik Receive a Web Request 

Gambar 3.22 Halaman Connect Webhooks 

Gambar 3.23 Halaman Choose Trigger 

 

 Ketik nama pada kolom Event Name, lalu klik Create Trigger 

Gambar 3.24 Halaman Complete Trigger Fields 

 Ketik Line kemudian login dengan akun Line yang digunakan 

Gambar 3.25 Halaman Choose Action Service 
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Gambar 3.26 Halaman Login Line 

 

 Klik Send Message lalu atur isi pesan yang ingin dikirim 

Gambar 3.27 Halaman Choose Action 

 

Gambar 3.28 Halaman Complete Action Fields 

 

 Setelah selesai, Klik Webhooks lalu klik Documentation 

Gambar 3.29 Halaman IFTTT 
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Gambar 3.30 Halaman Webhooks 

 

 Salin key IFTTT untuk dimasukkan  koding pada Arduino IDE 

Gambar 3.31 Halaman Documentation 

 

 

 Tampilan notifikasi Line dapat dilihat pada Gambar 3.32 berikut 

Gambar 3.32 Isi Notifikasi Pesan Singkat Aplikasi Line 
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3.2.3. Diagram Alir Program Arduino 

Gambar 3.33 Diagram Alir Program Arduino 

Pada awal program semua variabel dan sensor yang digunakan diinisiasi, 

kemudian tegangan pada baterai dicek dan dinyalakanlah LED sesuai tegangan 

yang tersisa pada baterai. Selanjutnya, Arduino mengambil data detak jantung 

dan suhu tubuh pasien, serta data waktu dari modul RTC. Setelah itu dicek 

ketersediaan Software Serial, jika tidak tersedia Arduino akan terus mengambil 

data dari sensor, jika Software Serial tersedia maka data detak jantung dan 

suhu tubuh pasien dikirim ke NodeMCU dan diinisiasilah SD Card, jika SD 

Card belum terpasang maka akan diinisiasi ulang, jika sudah terpasang, maka 

data suhu tubuh pasien, detak jantung pasien, dan data waktu disimpan dalam 

SD Card dengan format .txt. 
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3.2.4. Diagram Alir Program NodeMCU 

Gambar 3.34 Diagram Alir Program NodeMCU 

Pada awal program, SSID dan password wifi diinisiasi, web host tujuan 

juga diinisiasi dan NodeMCU dihubungkan ke wifi. Jika belum berhasil 

terhubung, maka akan mencoba menghubungkan lagi ke wifi, namun jika 

berhasil terhubung, dicek kondisi tombol emergency. Jika tombol ditekan maka 

NodeMCU mengirim sinyal ke platform IFTTT dan dikirimlah notifikasi via 

aplikasi Line. Jika tombol tidak ditekan, maka ketersediaan Software Serial 

dicek. Jika tidak tersedia, program akan mengecek kondisi tombol emergency 

lagi. Apabila Software Serial tersedia, NodeMCU mengambil data suhu tubuh 

dan detak jantung pasien yang selanjutnya dikirim ke platform ThingSpeak dan 

kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik. 
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3.2.5. Mengambil Data pada Sensor 

 

Untuk mengambil data pada sensor suhu DS18B20 dan sensor pulse rate  

SEN 11574 dilakukan dengan koding sebagai berikut: 

 

void ambilData() 

{ 

BPMsaya = pulseSensor.getBeatsPerMinute();   

  sensorSuhu.requestTemperatures(); 

  suhuSekarang = sensorSuhu.getTempCByIndex(0); 

 

  if(suhuSekarang>0) 

  {    suhuSebelum = suhuSekarang; 

    } 

  else if(suhuSekarang<0) 

  {    suhuSekarang = suhuSebelum; 

    } 

   

myDay = rtc.getDOWStr(); 

myDate = rtc.getDateStr(); 

myTime = rtc.getTimeStr(); 

 

Serial.print(myDay); 

Serial.print(" "); 

Serial.print(myDate);  

Serial.print("   "); 

Serial.print(myTime); 

Serial.print(" -- "); 

 

  if (pulseSensor.sawStartOfBeat())  

{             

 BPMSebelum = BPMsaya;  

 Serial.print("BPM: ");                        

 Serial.print(BPMsaya);                   

  } 
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else 

{ 

  BPMsaya = BPMsebelum; 

  Serial.print("BPM: "); 

  Serial.print(BPMsaya);   

  } 

 

  Serial.print("  Suhu : ");  

  Serial.print(suhuSekarang);  

  Serial.println(" C"); 

}  

 

 

Pada program di atas yang dilakukan adalah menyimpan data dari sensor 

ke dalam sebuah variabel. Data dari sensor suhu DS18B20 disimpan pada 

variabel suhuSekarang, data dari sensor SEN 11574 disimpan pada variabel 

myBPM. Selain itu juga disimpan data waktu dari RTC. 

 

 

3.2.6. Mengirim Data pada ThingSpeak 

Untuk mengirim data pada platform ThingSpeak dilakukan dengan 

program sebagai berikut: 

 

void kirimData() 

{ 

if (client.connect(host, 80)) 

  { 

    request_string = "/update?key=" + writeAPIKey  

                    + "&field1=" + suhuSekarang 

                    + "&field2=" + BPMsaya;                

    client.print(String("GET ") + request_string + " HTTP/1.1\r\n" + 

                 "Host: " + host + "\r\n" + 

                 "Connection: close\r\n\r\n");   

    unsigned long timeout = millis(); 
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 while (client.available() == 0) 

    { 

     

  if (millis() - timeout > 5000) 

      { 

        Serial.println(">>> Client tidak terkoneksi !"); 

        client.stop(); 

        return; 

      } 

    } 

     

while (client.available()) 

    { 

      String line = client.readStringUntil('\r');  

      Serial.print(line); 

    } 

    Serial.println(); 

    Serial.println("Menutup koneksi"); 

  } 

} 

 

 

Pada awal program dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah 

internet sudah terkoneksi. Jika internet sudah terkoneksi, maka data yang sudah 

tersimpan sebelumnya akan dikirim. Setelah terkirim maka, koneksi akan 

ditutup lagi. Namun apabila ternyata internet belum terkoneksi, maka program 

akan menunggu selama lima detik kemudian mengecek koneksi internet lagi. 

Apabila setelah itu belum ada koneksi internet, maka program akan kembali 

dan mengulang dari awal lagi. 
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3.2.7. Menyimpan Data pada Lokasi Penyimpanan Cadangan 

Untuk menyimpan data pada lokasi penyimpanan data cadangan yang 

berupa SD Card dapat dilakukan dengan program sebagai berikut: 

 

void cetak() 

{ 

myFile = SD.open("Data.txt", FILE_WRITE); 

if (myFile)  

{   

    myFile.print(myDay); 

    myFile.print(" "); 

    myFile.print(myDate);  

    myFile.print("   "); 

    myFile.print(myTime); 

    myFile.print(" -- "); 

    myFile.print("BPM : "); 

    myFile.print(BPMsaya); 

    myFile.print(" BPM  "); 

    myFile.print("Suhu : "); 

    myFile.print(suhuSekarang); 

    myFile.println(" C"); 

    myFile.close(); 

} 

 else { 

     

    Serial.println("  Gagal membuka Data.txt"); 

  } 

} 

 

 

Program diawali dengan mengecek file dengan nama “Data.txt”, apabila 

file tersebut tidak ada, maka program akan secara otomatis membuat file baru 

dengan nama ”Data.txt”. Namun jika file tersebut sudah ada, maka program 

akan menyimpan data dari sensor pada file itu tanpa menghapus data yang 

sudah ada sebelumnya. 
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3.2.8. Mengirim Notifikasi 

Untuk mengirim notifikasi pada platform IFTTT dilakukan dengan 

program sebagai berikut: 

 

void makeIFTTTRequest()  

{ 

if (client.connect(host2, 80)) 

{ 

  client.print(String("GET ") + resource + 

  " HTTP/1.1\r\n" + 

  "Host: " + host2 + "\r\n" + 

  "Connection: close\r\n\r\n"); 

 

  int timeout = 5 * 10; // 5 seconds 

  while(!!!client.available() && (timeout-- > 0)){ 

    delayMicroseconds(100000); 

    } 

     

  if(!!!client.available()) { 

    Serial.println("No response, going back to sleep"); 

   } 

  while(client.available()){ 

    Serial.write(client.read()); 

    } 

  Serial.println("\nclosing connection"); 

  client.stop(); 

} 

 

Pada awal program dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah 

internet sudah terkoneksi. Jika internet sudah terkoneksi, maka program akan 

mengirimkan trigger pada platform IFTTT yang kemudian akan mengirim 

notifikasi melalui aplikasi Line. Setelah terkirim maka, koneksi akan ditutup. 

Namun apabila ternyata internet belum terkoneksi, maka program akan 

menunggu selama lima detik kemudian mengecek koneksi internet lagi. 

Apabila setelah itu belum ada koneksi internet, maka program akan kembali 

dan mengulang dari awal lagi. 
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3.2.9. Mengukur Tegangan Baterai 

Untuk mengukur tegangan baterai dapat dilakukan dengan program 

sebagai berikut: 

 

void cekBaterai() 

{ 

for (int i=0; i<50; i++) 

  { 

    sampel = sampel + analogRead(1); 

    delay (2); 

  } 

  sampel = sampel/50; 

  baterai = (sampel*4.297* 3.127)/1000; 

 

  if (baterai>=9) 

  { 

    digitalWrite(led[0], HIGH); 

    digitalWrite(led[1], HIGH); 

    digitalWrite(led[2], HIGH); 

    digitalWrite(led[3], HIGH); 

  } 

  else  if (baterai >= 7.75 && baterai < 9) 

  { 

    digitalWrite(led[0], HIGH); 

    digitalWrite(led[1], HIGH); 

    digitalWrite(led[2], HIGH); 

    digitalWrite(led[3], LOW); 

  } 

  else  if (baterai >= 6.5 && baterai < 7.75) 

  { 

    digitalWrite(led[0], HIGH); 

    digitalWrite(led[1], HIGH); 

    digitalWrite(led[2], LOW); 

    digitalWrite(led[3], LOW); 

  } 
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  else  if (baterai >= 5.25 && baterai < 6.5) 

  { 

    digitalWrite(led[0], HIGH); 

    digitalWrite(led[1], LOW); 

    digitalWrite(led[2], LOW); 

    digitalWrite(led[3], LOW); 

  } 

 

  else  if (baterai<5) 

  { 

    digitalWrite(led[0], LOW); 

    digitalWrite(led[1], LOW); 

    digitalWrite(led[2], LOW); 

    digitalWrite(led[3], LOW); 

  } 

} 

 

Pada awal program, dilakukan pembacaan pin Analog pada Arduino. 

Setelah itu nilai yang didapat dikalikan dengan suatu konstanta agar nilai 

tersebut kembali menjadi nilai tegangan baterai yang sebenarnya. Hal ini 

dilakukan karena sebelum masuk ke pin Analog Arduino, baterai melalui untai 

pembagi tegangan terlebih dahulu. Setelah didapat nilai tegangan baterai yang 

sebenarnya, maka akan ditentukanlah berapa banyak LED indikator yang akan 

menyala menggunakan percabangan. 




