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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit jantung adalah salah satu penyakit yang berbahaya dan banyak 

menimbulkan kematian kepada penderitanya, salah satu kelainan jantung yang 

banyak ditemui adalah serangan jantung. Serangan jantung adalah sebuah kondisi 

yang menyebabkan jantung sama sekali tidak berfungsi. Kondisi ini biasanya 

terjadi mendadak, ketidaktahuan akan serangan yang mendadak akan berakibat 

sangat fatal bahkan bisa membawa pada kematian. 

 Denyut jantung normal untuk setiap individu berbeda-beda tergantung 

kapan waktu mengukur detak jantung tersebut (saat istirahat atau setelah 

berolahraga). Variasi dalam detak jantung sesuai dengan jumlah oksigen yang 

diperlukan oleh tubuh saat itu. Untuk orang dewasa jumlah detak jantung 

normalnya adalah 60 – 100 detak per menit [1]. 

 Di zaman yang semakin maju ini, tentunya terlahir banyak solusi yang 

dapat memecahkan permasalahan tersebut. Permasalahan yang timbul akibat 

keterbatasan kita ataupun dari faktor lain, saat ini sedikit demi sedikit sudah dapat 

diatasi. Salah satu solusi yang dapat memecahkan permasalan tersebut yaitu 

dengan menggunakan sistem kendali berbasis komputer. Dengan menggunakan 

sistem kendali berbasis komputer, diharapkan dapat membantu dan meringankan 

pekerjaan manusia serta menjadi solusi untuk setiap permasalahan yang ada. 

 Mikrokontroler merupakan suatu sistem pengendali berukuran mikro, yang 

dapat digunakan bersamaan dengan alat elektronik lainnya. Keunggulan yang 

dimiliki mikrokontroler yaitu sebagai suatu sistem kendali [2]. 

 Pemakaian mikrokontroler umumnya digunakan dalam embedded systems 

yaitu sub-sistem mikrokomputer khusus sebagai bagian dari suatu sistem yang 

pengontrolnya yaitu mikrokontroler dihubungkan dalam suatu mesin. Ciri khas 

dari embedded systems adalah tidak melakukan transformasi data tetapi langsung 

berinteraksi dengan perangkat luar seperti sensor [2]. 

 Pada penelitian sebelumnya, monitoring detak jantung yang berbasis 

mikrokontroller menitikberatkan peletakan sensor detak jantung pada ujung jari si 
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penderita sehingga menyebabkan penderita susah dalam melakukan aktivitas 

sehari-hari. Sistem monitoring tersebut pun hanya memberikan informasi 

mengenai jumlah detak jantung saja [9]. 

Pada tugas akhir Monitoring Detak Jantung Menggunakan Pulse Sensor 

Berbasis Mikrokontroller ini diharapkan nantinya dapat memantau secara real 

time dan berkala ketika terjadi perubahan detak jantung, perubahan tersebut dapat 

dilihat melalui handphone Android oleh siapapun yang terhubung dalam jaringan 

yang sama dengan jaringan sistem mikrokontroller. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka beberapa permasalahan yang akan 

muncul dalam mengerjakan tugas akhir ini antara lain: 

1. Bagaimana menentukan komponen yang digunakan dalam membangun 

sistem monitoring detak jantung. 

2. Bagaimana mengkomunikasikan sistem mikrokontroler ESP8266 dengan 

komponen lainnya seperti Sensor Detak Jantung (Pulse Sensor). 

3. Bagaimana merancang aplikasi Android agar dapat berkomukasi dengan 

sistem mikrokontroller. 

1.3 Tujuan Masalah 

Berikut merupakan beberapa tujuan dari penulisan tugas akhir ini antara lain: 

1. Dapat menentukan komponen apa saja yang digunakan dalam membangun 

sistem monitoring detak jantung. 

2. Dapat mengkomunikasikan sistem mikrokontroller ESP8266 dengan Pulse 

Sensor. 

3. Dapat mengirimkan data analog perubahan jumlah detak jantung dari 

rangkaian mikrokontroller ke Android. 

1.4 Batasan Masalah 

Dikarenakan luasnya permasalahan di dalam pembahasan dan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman maksud dari apa yang ada di dalam penulisan tugas akhir ini 

maka dibutuhkannya batasan masalah, antara lain: 
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1. Membahas mengenai perancangan program mikrokontroler khususnya 

ESP8266 yang diaplikasikan sebagai sistem mikrokontroller pengukur detak 

jantung. 

2. Membahas komponen yang digunakan dalam membuat tugas akhir ini. 

3. Membahas mengenai rangkaian yang digunakan dalam membuat tugas akhir. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir ini penulis melakukan beberapa tahap 

metode penelitian sebagai berikut: 

 Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan pengumpulan literatur dan tahapan untuk 

memahami konsep dari monitoring detak jantung menggunakan pulse sensor 

berbasis mikrokontroller ESP8266 dengan android. Pemahaman didapatkan 

dari buku, jurnal, maupun internet. 

 Analisis Kebutuhan Sistem 

Melakukan analisis kebutuhan Hardware dan Software yang akan digunakan 

dalam pembangunan sistem mikrokontroller dan aplikasi Android. 

 Pembuatan  Sistem dan Aplikasi 

Pada tahapan ini, sistem mikrokontroller penghitung detak jantung 

dimplementasikan menggukan software arduino pada ESP8266 dan pulse 

sensor yang kemudian diintegrasikan dengan android. 

 Pengujian Aplikasi 

Melakukan pengujian fungsionalitas dari sistem mikrokontroller dan aplikasi 

android dengan meminta user mencoba dan memakai alat yang telah dibuat. 

Dari tahapan ini, dapat diketahui bahwa sistem sudah memenuhi tujuan yang 

ingin dicapai. 

 Penulisan Laporan  

Membuat dokumentasi dan laporan penelitian sesuai dengan format yang 

telah ditentukan dari pembangunan sistem mikrokontroller hingga aplikasi 

android dapat digunakan. Disamping itu dengan adanya dokumentasi dapat 

mempermudah bagi peneliti atau pengembang sistem selanjutnya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasan, maka tugas akhir ini akan dibagi menjadi lima 

bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pendahuluan, rumusan masalah, tujuan 

masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori dan prinsip-prinsip dasar yang 

digunakan sebagai landasan atau pedoman yang menunjang 

pembuatan tugas akhir.  

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana merancang 

sistem monitoring detak jantung menggunakan pulse sensor 

berbasis mikrokontroller dan membangun aplikasi pada platform 

Android. 

BAB IV  : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas tentang implementasi fitur aplikasi dan sistem 

mikrokontroller yang sudah dibuat untuk mengetahui bahwa 

sistem bekerja dengan baik. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam Tugas Akhir ini. 

 


