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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dalam dunia elektronika sekarang ini maju dengan 

pesatnya, teknologi tersebut terus dikembangkan guna memunculkan teknologi yang 

lebih handal. Mikrokontroler merupakan salah satu produk teknologi yang dapat 

diumpamakan sebagai sebuah mikrokomputer yang berukuran kecil, akan tetapi dapat 

melakukan berbagai macam perintah dengan kecepatan tinggi. Aplikasi mikrokontroler 

telah digunakan pada peralatan elektronika yang telah ada, tidak hanya di bidang industri, 

rumah tangga tetapi juga instansi seperti rumah sakit. 

 Wireless local area network (LAN) adalah sistem komunikasi data yang fleksibel 

yang dapat diimplementasikan sebagai perpanjangan atau pun sebagai alternatif 

pengganti untuk jaringan kabel LAN. Dengan menggunakan teknologi frekuensi radio, 

wireless LAN mengirim dan menerima data melalui media udara, dengan meminimalisasi 

kebutuhan akan sambungan kabel. Dengan begitu, wireless LAN telah dapat 

mengkombinasikan antara konektivitas data dengan mobilitas user.  

 Untuk menciptakan suatu sistem pengendali atau pengontrol otomatis dibuatlah 

suatu teknologi yang disebut sebagai teknologi mikrokontroler. Teknologi mikrokontroler 

adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumya 

dapat menyimpan program di dalamnya.   

 Rumah Sakit merupakan salah satu tempat yang membutuhkan kerja ekstra agar 

pelayanan terbaik menjadi prioritas utama dalam instansi tersebut. Tidak hanya 

dokter,staff keperawatan harus memberikan pelayanan yang memuaskan untuk para 

pelanggannya. Namun, dengan kerja ekstra tersebut, tentu akan menguras banyak tenaga 

bagi pekerjanya. Terutama staff keperawatan. Lihat saja, bagaimana betapa sibuknya 

perawat mondar mandir kesana kemari melayani pasien dan tentu saja mengecheck 

perkembangan kesehatan pasien. Mungkin selama 24 jam dalam sehari, kegiatan tersebut 

dilakukan secara continue.  Apabila terjadi masalah pada infus seperti selang infus macet, 

kecepatan tetesan infus berubah dari 
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yang seharusnya atau cairan infus habis, maka petugas jaga tidak mengetahuinya 

sebelum ada laporan dari kerabat yang menjaga pasien. 

 Maka berdasarkan pemikiran diatas, dibuat kemudahan bagi para staff karyawan. 

Yaitu  Perancangan dan Pembuatan Alat Monitoring Infus pada Pasien Rumah Sakit 

dengan Menggunakan Jaringan Wireless Berbasis Mikrokontrler, dimana para staff 

perawat tidak perlu melakukan pengecekkan infus pada setiap kamar. Hanya dari ruang 

perawat, mereka dapat melihat ketersediaan infus pasien dalam setiap kamar. Mereka 

hanya perlu mondar mandir pada jam yang telah terjadwal. Misalnya, distribusi jam 

makan atau keadaan urgent. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah untuk tugas akhir ini diantaranya : 

1. Bagaimana merancang sistem agar terhubung dengan jaringan wifi. 

2. Bagaimana merancang sensor sebagai input agar mampu 

melakukan pembacaan tetetsan infus. 

3. Bagaimana merancang perangkat lunak pada mikrokontroler agar 

sistem dapat melakukan komunikasi data via jaringan wifi terhadap 

host(PC). 

1.3 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah dari  tugas akhir ini diantaranya : 

1. Tetesan infus di implementasikan berdasarkan simulasi 

2. Tidak membahas catu daya 

3. Menggunakan modul WIZFI 220 sebagai media komunikasi wifi. 

4. Menggunakan ATMEGA16 sebagai pengendali utama sistem. 

5. Menngunakan bahasa pemograman Bascom AVR untuk 

mikrokontroler dan menggunakan progam Delphi untuk interface 

pada PC. 
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1.4 Tujuan    

Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini diantaranya : 

1. Untuk merancang suatu alat otomatis monitoring infus dalam 

kamar rumah sakit. 

2. Merancang dan simulasi monitoring infus pasien rumah sakit 

dengan komunikasi wireless berbasis mikrokontroler. 

1.5 Metodologi Pelaksanaan 

Metodelogi dari penelitian ini dengan cara : 

1. Studi Literatur 

Studi literatur dapat berupa beberapa sumber informasi 

mengenai infus, teori – teori yang digunakan sensor untuk pembacaan 

objek, komunikasi LAN, serial, dan jurnal maupun media elektronik 

seperti internet. 

2. Pembuatan Rangkaian Kendali 

Rangkain ini lah yang akan bertindak sebgai pembuatan model 

dan simulasi tetesan infus. Sistem ini menggunakan mikrokontroller 

sebagai penegendali utamanya. Mikrokontroller yang akan digunakan 

berupa ATMEGA16 

3. Melakukan Pemrograman  

Hal ini betujuan untuk memberikan perintah-perintah  yang 

akan dijalankan oleh tetesan infus nantinya dan dapat dilakukan secara 

otomotisasi sistem. Pada pemrograman ini menggunakan progam 

Bascom AVR pada mikrokontroler dan progam Delphi untuk interface. 
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1.5 Sitematika Pembahasan 

Tugas akhir ini tersusun atas beberapa bab pembahasan . Sistematika 

pembahasan tersebut sebagai berikut: 

1. BAB I : Pendahuluan 

Pendahuluan menguraikan secara singkat latar belakang,rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, dan sistematika pembahasan. 

2. BAB II : Landasan Teori 

Landasan teori berisi pembahasan secara garis besar tentang komunikasi 

data serial, sensor dan teori pendukung mengenai dasar-dasar dari 

perangkat yang digunakan. 

3. BAB III : Perancangan Sistem 

Perancangan sistem membahas tentang perencanaan sistem yang 

dibangun, meliputi pembuatan perangkat lunak dan perangkat keras 

secara keseluruhan. 

4. BAB IV : Pengujian Alat dan Analisa 

Pengujian alat dan analisa berisi analisa hasil dari alat yang dibut, 

kegagalan serta penyebab kegagalan tersebut. 

5. BAB V : Kesimpulan dan Sarana 

Kesimpulan dan saran berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan 

analisa hal-hal penting, keunikan, kelebihan/kekurangan, serta saran-

saran untuk penyempurnaan alat yang dibuat. 

 


