
 

 
                                                               Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

1 

BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Dalam dunia medis, monitoring terhadap pasien adalah hal yang perlu untuk 

dilakukan secara kontinyu agar pihak medis dapat mengetahui perkembangan kondisi 

dari seorang pasien. Dalam memonitoring kesehatan pasien dirumah sakit, biasanya 

meliputi beberapa indikator penting seperti detak jantung dan suhu tubuh. Kedua 

parameter ini dianggap penting karena detak jantung merupakan bagian tubuh yang 

vital bagi manusia karena berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan 

suhu adalah kondisi panas tubuh manusia yang berfungsi untuk mengontrol kondisi 

tubuh dengan lingkungan sekitar. 

Dalam melakukan monitoring terhadap kedua indikator diatas seperti detak 

jantung dan suhu tubuh, biasanya masih dilakukan secara manual/konvensional 

dibeberapa rumah sakit. Karena para tenaga medis harus mendatangi setiap ruang 

pasien yang ingin dipantau kesehatanya, dan mengharuskan tenaga medis berada 

diruangan tersebut dalam waktu yang lama untuk melihat kondisi dan perkembangan 

dari seroang pasien yang sedang menjalani rawat inap. Oleh karenanya, hal ini dirasa 

kurang efektif karena membutuhkan waktu lebih banyak dan kemungkinan ada 

keterbatasan jumlah tenaga medis dalam sebuah rumah sakit tertentu. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka terciptalah sebuah system monitoring 

pulse sensor jantung dan suhu untuk pasien rawat inap secara Real Time berbasis 

android. Untuk  dapat mengetahui kondisi pasien setiap waktu melalui android dan 

web. Serta para tenaga medis tidak perlu lagi terus menerus berada ruang pasien 

terkecuali ketika ada kondisi yang abnormal dari pasien tersebut, dan juga dapat 

menghemat waktu bagi para tenaga medis. Begitupun dengan anggota keluarga pasien 

yang ingin mengetahui perkembangan kesehatan pasien tersebut bisa memantau 

melalui jarak jauh.
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berikut merupakan rumusan masalah yang didapatkan berdasarkan latar 

belakang diatas : 

1. Apa tujuan dibuatnya sistem monitoring pada pasien ? 

2. Apa saja yang dijadikan parameter? 

3. Bagaimana system monitoring ini bekerja? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Merancang sistem monitoring yang dapat membantu tenaga medis dalam 

memantau kondisi pasien yang bisa dilakukan secara jarak jauh. 

2. Memantau  kondisi pasien dengan dua parameter yaitu detak jantung dan suhu 

tubuh. 

3. Membuat sistem monitoring secara Real Time yang langsung dapat mengirim 

dan menyimpan data yang kemudian akan ditampilkan melalui Android dan 

juga web.  

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Menggunakan finger sensor pada jari telunjuk sebagai alat ukur detak jantung 

dan ketiak sebagai alat ukur suhu. 

2. Digunakan untuk pasien rawat inap usia dewasa laki-laki dan perempuan. 

3. Monitoring dengan menampilkan data pada Android dan Web.  

4. Monitoring BPM dan sensor suhu dikirim menggunakan modul wifi 

ESP8266. 

5. Data sensor disimpan ke dalam database. 

6. Pengambilan data BPM dan suhu tubuh diambil setiap saat dan dikirim secara 

Real Time ke server. 

7. Satu alat hanya bisa digunakan untuk satu pasien.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Memberikan kontribusi berupa penelitian dibidang kesehatan yang dapat 

membantu para tenaga medis dalam memantau detak jantung dan suhu agar keluarga 

pasien dapat memantau kondisi kesehatan pasien tanpa harus mendatangi secara 

langsung. 

 

 

 


