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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dehidrasi merupakan suatu gangguan dalam tubuh yang disebabkan oleh 

terjadinya ketidakseimbangan cairan tubuh. Hal tersebut dikarenakan pengeluaran 

cairan lebih besar daripada pemasukan cairan. Gangguan kehilangan cairan tubuh 

ini disertai dengan gangguan keseimbangan zat elektrolit tubuh, karena dapat 

terjadi tanpa disadari saat melakukan aktivitas dan juga cuaca panas. Cairan pada 

tubuh dikeluarkan melalui keringan atau urin. 

Urin merupakan zat cair hasil metabolisme tubuh yang terhimpun didalam 

kandung kemih dan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Urin 

merupakan bagian terpenting dari pembuangan tubuh karena banyak zat yang 

beredar di dalam tubuh, termasuk bakteri, ragi, kelebihan protein, dan gula yang 

di keluarkan lewat urin. Urin bertugas membuang limbah dari ginjal, terutama 

untuk membuang racun-racun atau zat-zat yang mengakibatkan sesuatu yang 

buruk bagi tubuh. Urin juga digunakan untuk mengungkap apa yang dimakan, 

berapa banyak air yang diminum dan penyakit apa yang dimiliki urin, dan 

permasalahan urin telah digunakan selama ratusan tahun oleh para dokter untuk 

melihat persoalan kesehatan manusia.[1]  

Terdapat beberapa penelitian mengenai alat pendeteksi kesehatan tubuh 

diantarnya penelitian oleh Achmad Rokim tahun 2015 dengan judul ”Rancang 

Bangun Alat Deteksi Dehidrasi Menggunakan LED dan Fotodioda Melalui Warna 

Urin”[2]. Penelitian tersebut masih mempunyai kelemahan yaitu hanya 

memberikan informasi bahwa seseorang mengalami dehidrasi atau tidak. 

Penelitian lain oleh Isman Halis tahun 2017 dengan judul“ Rancang Bangun 

Sistem Informasi Kondisi Dehidrasi Tubuh Melalui Warna Urin (Smart 

Toilet)”[3]. Penelitian tersebut masih mempunyai kelemahan yaitu hanya  

memberikan informasi bahwa seseorang mengalami dehidrasi (ringan, sedang dan 

berat). Penelitian lain oleh Rint Zata Amani tahun 2017 dengan judul “Sistem 

Pendeteksi Dehidrasi Berdasarkan Warna Dan Kadar Amonia Pada Urin 

Berbasis Sensor TCS3200 Dan MQ135 Dengan Metode Naive Bayes”[4]. 

Penelitian tersebut masih mempunyai kelemahan yaitu informasi yang diberikan 
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sebatas mengenai tingkat dehidrasi (ringan, sedang dan berat) dan belum mampu 

memberikan informasi mengenai kesehatan tubuh. 

Untuk permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini akan membahas 

mengenai pengembangan dari sistem yang pernah diteliti yaitu dengan sistem 

informasi yang lebih efisien dan lebih lengkap dengan memberikan informasi 

mengenai tingkat dehidrasi tubuh melalui aplikasi Smartphone. 

Adapun inovasi teknologi yang hendak diterapkembangkan adalah berupa 

rancang bangun alat pendeteksi tingkat dehidrasi tubuh berdasarkan warna dan 

kadar amonia urin terintegrasi aplikasi smartphone yang akan dipadukan dengan 

sistem elektronik yaitu sensor warna TCS 3200, sensor gas MQ 135, Arduino Uno 

dan modul wifi/GSM sebagai komponen interface pada proses transfer data ke 

aplikasi smartphone. Data hasil pembacaan sensor berupa warna dan kadar 

amonia pada urin dicocokan dengan hasil konsultasi dengan pihak dokter sebagai 

acuan  kalibrasi pada Arduino sehingga data kesehatan benar-benar real. Dengan 

harapan alat ini dapat menjadi satu paket produk teknologi yang lengkap dan 

mudah bagi masyarakat produktif. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sensor TCS 3200 dan MQ 

135  agar dapat membaca warna dan kadar amonia pada urin ? 

2. Bagaimana merancang alat pendeteksi tingkat dehidrasi tubuh berdasarkan 

urin yang terintegrasi aplikasi smartphone ? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian yang dilakukan lebih fokus, maka diberikan 

batasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya membahas tingkat dehidrasi dan saran pengobatan hasil 

penelitian sebelumnya dan konsultasi dokter, tanpa melakukan uji lab secara 

nyata. 
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2. Proses kalibrasi sensor warna TCS 3200 dan sensor gas MQ 135  

menggunakan kontroler Arduino Uno. 

3. Server data aplikasi android menggunakan Google Server. 

4. Sistem pengaplikasian pada smartphone didukung mulai dari OS android 4.4. 

5. Sistem otomasi pendeteksi tingkat dehidrasi tubuh berdasarkan urin 

terintegrasi aplikasi smartphone dalam bentuk prototype. 

1.4 Tujuan 

 Tujuan dari tugas akhir rancang bangun alat pendeteksi tingkat dehdirasi 

tubuh berdasarkan warna dan kadar ammonia urin terintegrasi aplikasi 

smartphone adalah sebagai berikut : 

1. Mampu merancang dan mengimplementasikan sensor TCS 3200 dan MQ 135  

agar dapat membaca warna dan kadar amonia pada urin. 

2. Mampu merancang alat pendeteksi tingkat dehidrasi tubuh berdasarkan urin 

yang terintegrasi aplikasi smartphone.. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan arah yang tepat mengenai hal-hal yang akan di bahas 

maka dalam skripsi ini disusun sebagai berikut : 

BAB I   Pendahuluan 

Pada bab I akan menguraikan secara garis besar masalah yang di 

hadapi, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, metodologi, dan sistematika pembahasan. 

BAB II Landasan Teori 

Pada Bab II akan memaparkan teori yang mendasari terbentuknya 

tugas akhir ini. 

BAB III  Perancangan Sistem 

Pada Bab III akan membahas tentang perancangan desain system 

software dan hardware serta pembuatan alat. 

BAB IV  Hasil  dan AnalisaPengujian 

Bab IV akan membahashasil dan analisapengujiandari desain 

sistem software dan hardware serta cara kerja alat yang telah di 



4 

rancang pada Bab III. Pengujian berupa pengujian sistem otomasi 

dan cara kerja alat apakah hasil kerja alat sesuai dengan fungsional 

yang telah ditentukan pada rumusan masalah, yaitu bagaimana alat 

ini dapat memanen madu dengan mudah dan efisien. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Pada bab V berisikan kesimpulan yang telah didapatkan dan juga 

saran yang diberikan oleh penulis untuk penelitian yang 

selanjutnya. 


