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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kesibukan merupakan suatu hal yang lumrah dimiliki oleh setiap orang, 

utamanya pada kaum urban. Setiap rutinitas dalam pekerjaan yang harus 

diselesaikan membuat waktu luang yang dimiliki semakin sedikit. Terkadang 

dengan kesibukan yang melanda, kaum urban kesulitan untuk mengatur waktu 

antara pekerjaan, kehidupan pribadi, sampai kehidupan sosial mereka. Hal ini 

menyebabkan kurangnya waktu dan perhatian kepada dunia sekitar, utamanya 

untuk seseorang yang memiliki bayi. Seringkali bayi mendapat perhatian yang 

kurang dari orangtuanya. Kurangnya perhatian pada bayi dapat menimbulkan 

resiko serius terkait bayi yang rapuh dan memiliki kebutuhan perlindungan dan 

perhatian. 

 Sindrom kematian bayi mendadak (Sudden Infant Death Syndrome atau 

disingkat SIDS) adalah istilah untuk menyebut keadaan di mana bayi (dari usia 

satu bulan sampai satu tahun) yang tampak sehat secara tiba-tiba dan tak dapat 

dijelaskan meninggal. Tidak ada tindakan yang dapat 100% menekan SIDS, tapi 

yang dapat dilakukan adalah mengurangi resiko. Berdasarkan penelitian, SIDS 

mengakibatkan 40 kematian per 100.000 bayi. Kebanyakan kasus SIDS 

disebabkan karena bayi tidur tengkurap atau karena pola tidur atau jantung yang 

tidak normal [1]. 

 SIDS atau sindroma kematian bayi mendadak memang memiliki resiko 

yang sangat fatal. Untuk mengatasi ini, ada sebuah solusi yang tersedia dipasaran 

untuk pengawasan bayi, yaitu berupa IP Camera. IP Camera adalah sebuah 

kamera yang dapat diakses online berdasarkan sebuah alamat internet. Namun 

sejak IP Camera terhubung dengan internet, banyak hacker yang telah 

menemukan celah untuk memanfaatkan dan menyalahgunakan kamera untuk 

keperluan pribadi. Hal ini terbukti pada semakin banyaknya kasus-kasus 

pembobolan rumah dikarenakan pencuri dapat melihat kondisi dalam rumah 

langsung dengan memanfaatkan kamera yang tehubung kedalam internet tersebut 

[2].  



2 

 

 Pada penelitian tugas akhir ini, penulis mencoba membuat sebuah alat 

berupa modul yang akan terpasang pada baju bayi yang memiliki sensor terpadu 

yang disebut Smart Baby Monitor. Alat ini bekerja sebagai perekam aktifitas dan 

suasana disekitar bayi. Alat ini merekam posisi tidur bayi, detak jantung dan suhu 

tubuh bayi. Hasil dari rekaman tersebut  akan  dikirimkan  melalui  WiFi  

transceiver  dan  dapat  diterima  dengan  android smartphone yang terdapat 

aplikasi yang telah didesain. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Bagaimana membuat alat yang dapat digunakan untuk memonitoring posisi 

tidur bayi, detak jantung bayi dan suhu tubuh bayi agar dapat mencegah 

terjadinya SIDS (Sudden Infant Death Syndrome). 

 Bagaimana mendesain alat dengan minimalis agar nyaman ketika dipasang 

ketubuh bayi. 

 Bagaimana mengirimkan data-data sensor sehingga dapat diterima oleh 

perangkat android secara wireless. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini 

yaitu: 

 Membuat alat yang dapat digunakan untuk memonitoring posisi tidur bayi, 

detak jantung bayi dan suhu tubuh bayi agar dapat mencegah terjadinya SIDS 

(Sudden Infant Death Syndrome). 

 Merancang alat agar nyaman ketika dipasang ketubuh bayi, sehingga 

mengurangi resiko terjadinya SIDS (Sudden Infant Death Syndrome)  

maupun sindrom lain karena posisi tidur bayi yang salah. 

 Merancang modul Smart Baby Monitor agar dapat mengirim data-data sensor 

sehingga dapat diterima oleh perangkat android secara wirelless. 
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1.4 Batasan Masalah 

Dikarenakan luasnya permasalahan di dalam pembahasan dan agar tidak terjadi 

kesalah pahaman maksud dari apa yang ada di dalam penulisan tugas akhir ini 

maka dibutuhkannya batasan masalah, antara lain: 

 Membahas mengenai perancangan program mikrokontroler yang 

diaplikasikan sebagai sistem Smart Baby Monitor. 

 Membahas komponen yang digunakan dalam membuat tugas akhir ini. 

 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 Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pemantapan materi yang akan diujikan yaitu smart 

baby monitor dan proses monitoring. Pemantapan materi didapatkan dari 

jurnal, paper, buku referensi, dan dokumentasi dari internet. Setelah 

didapatkan materi yang dibutuhkan selanjutnya adalah dilakukan 

pemahaman materi yang menyeluruh pada materi tersebut. 

 Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan pengumpulan data berupa faktor apa saja yang 

mempengaruhi efisiensi pembacaan data sensor orientasi, sensor suhu dan 

sensor detak jantung. Kemudian parameter apa yang diambil dari smart baby 

monitor untuk dikirim ke smart phone android sebagai bahan monitoring. 

Data tersebut didapat dari jurnal, paper, dan dokumentasi dari internet.  

 Perancangan Perangkat Keras 

Tahap ini dilakukan pembuatan perangkat keras berupa smart baby monitor 

yang terdiri dari IC AT-MEGA 328, sensor suhu tubuh, sensor detak jantung, 

sensor orientasi MPU 6050 dan WiFi ESP 8266 yang digunakan untuk 

mengirim data hasil pembacaan dari sensor menuju android sehingga dapat 

dimonitoring. 
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 Pembuatan  Sistem dan Aplikasi 

Pada tahapan ini, sistem mikrokontroller diprogram menggunakan IDE 

Arduino yang digunakan untuk mengolah data-data sensor 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. 

 Pembuatan Dokumentasi 

Tahap ini dilakukan penulisan buku Tugas Akhir yang merupakan 

dokumentasi dari teori penunjang, perancangan perangkat lunak, pembuatan 

perangkat lunak dan dokumentasi dari ujicoba dan analisa, beserta 

kesimpulan dan saran. 

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. 
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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. 




