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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Studi Literatur 

Metode penelitian  yang digunakan pada Tugas Akhir ini telah melalui beberapa 

tahap penelitian yaitu dengan mencari infomasi dari jurnal-jurnal yang berkaitan dan 

juga mengumpulkan data yang sesuai dan berkaitan dengan judul Tugas Akhir ini. 

Dengan melakukan pengembangan dari konsep penelitian berdasarakan jurnal-

jurnal dan juga Tugas akhir yang sudah dibuat sebelumnya. Setelah itu, melakukan 

perencanaan penelitian terhadap pengembangan sistem perangkat keras dan 

perangkat lunak.  

Informasi data yang didapat dan dipelajari yaitu berupa komponen perangkat 

keras seperti Pulse Sensor jantung, Sensor Suhu ds18b20, dan modul Wifi ESP8266. 

Kemudian ada inputan data berupa denyut nadi dan suhu pada alat secara Real Time, 

lalu dari inputan tersebut kemudian diproses dalam mikrokontroler Arduino UNO 

dan Modul Wifi ESP8266, serta menggunakan Android sebagai interface dari 

monitoring. Setelah mengetahui informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan, tahap 

selanjutnya adalah melakukan perancangan sistem dan penyusunan dari pembuatan 

alat monitoring ini, maka diperlukan flowchart yang berisi alur pembuatan alat dan 

aplikasi dari awal hingga akhir. 

3.2 Analisis sistem  

Analisis sistem yaitu data yang diperoleh menggunakan perangkat sensor yang 

terhubung ke smartphone dan juga web. Dimana pengumpulan data tersebut dianalisi 

menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan Relative Error Measurement 

dalam mengukur tingkat kesalahan data yang dimasukan yang diperoleh dari 

perangkat sensor yang yang dibandingkan dengan hasil pengukuran dari alat medis. 

Kemudian data tersebut diambil dan disimpan langsung secara Real Time pada server 

pusat.  
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Berikut merupakan flowchart dari perancangan dan analisis sistem : 

 

Gambar 3.1 Flowchart Tahap perancangan alat dan system 
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3.3  Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

 

 

3.3.1 Blok Diagram Sistem  

 

Gambar 3.2 Block diagram Sistem 
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Sistem monitoring Pulse Sensor jantung dan suhu ini menggunakan input berupa 

Pulse Sensor dan sensor suhu kemudian dari inputan ini diproses melalui Arduino dan 

modul wifi ESP8266 lalu dikirim ke server lalu di tampilkan ke Android. 

1. Blok Input 

Terdapat dua sensor yang terdiri dari Pulse Sensor dan sensor suhu ds18b20, 

dimana Pulse Sensor berfungsi untuk mendeteksi bpm (beat per minutes) yaitu 

denyut jantung atau denyut nadi yang dideteksi berdasarkan aliran darah yang di 

pompa oleh jantung, IBI yaitu waktu interval antara nilai bpm yaitu data tegangan 

yang diterima lalu ditampilkan. Kemudian pada sensor suhu ds18b20 juga 

dihubungkan pada port Analog Input agar dapat dideteksi nilai dari sensor 

tersebut. Kemudian nilai dari sensor tersebut di konversi menjadi suhu dengan 

satuan derajat dan menggunakan rumus yang sudah diaplikasikan pada 

mikrokontroler.  

2. Blok proses  

Arduino UNO merupakan slave pada sistem yang dapat digunakan untuk 

pemrosesan data dari dua sensor yaitu, data suhu ds18b20 dan data dari Pulse 

Sensor. Dimana data dari kedua sensor ini dikonversi menggunakan rumus yang 

telah dibuat pada program sehingga dapat menghasilkan data suhu dan data BPM.  

Kemudian data suhu dan data data dari Pulse Sensor yang di peroleh dari masing-

masing sensor kemudian dikirimkan melalui komunikasi serial dengan bantuan 

Rx dan Tx (Receiver dan Transmitter). Pengiriman data melalui serial tersebut 

kemudian diinisialisasi pada pin Rx Tx pada Arduino UNO agar dapat terkirim.  

3. Blok output  

Pada modul wifi ESP8266 sebagai master yang merupakan inti dari 

mikrokontroler yang berfungsi sebagai pemroses data  pada sever. Pada modul 

wifi ESP8266 data suhu dan Pulse Sensor diolah untuk mendapatkan data BPM, 

data suhu dan signal. Pada penerimaan data modul wifi ESP8266 juga akan 

menginisialisasi dari pin Rx Tx dan setelah data dari kedua sensor diterima maka 

data tersebut pun akan dikirim dan simpan secara Real Time pada server pusat 

menggunakan acces point wireless. Setelah data dari kedua sensor berhasil 

dikirim ke server maka selanjutnya data tersebut diambil menggunakan http get 

request yang selanjutnya akan diolah pada Android dan juga Web. Dari data yang 

diterima tersebut kemudian dipisah (split) sehingga dapat menggambil data angka 

dalam bentuk string yang akan ditampilkan pada android Interface. 
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3.3.2 Rangkaian Arduino dengan Pulse Sensor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Rangkaian Pulse Sensor 

 

Dari rangkaian diatas dapat dilihat bahwa alokasi dari pin Arduino yaitu : 

 Kabel pink yaitu Signal dari Pulse Sensor dihubungkan dengan pin A0 pada 

Arduino 

 Kabel merah yaitu VCC dari Pulse Sensor dihubungkan dengan pin +5V 

pada Arduino 

 Kabel hitam yaitu Gnd dari Pulse Sensor dihubungkan dengan pin Gnd pada 

Arduino 

 

Dari rangkaian tersebut yang kemudian disimpan dan diolah menggunakan 

dengan Arduino IDE.   
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3.3.3 Rangkaian Arduino dengan Sensor Suhu DS18B20 

  

Gambar 3.4 Rangkaian Suhu DS18B20 

Konfigurasi Pin : 

 Kabel kuning/Data dihubungkan ke pin A1 

 Kabel merah/VCC dihubungkan ke 5V pada Arduino 

 Kabel hitam ke GND/Ground. 

Kemudian setelah merangkai sesuai dengan rangkaian yang diatas, maka 

selanjutnya yaitu masukkan library dari sensor suhu DS18B20 pada Arduino IDE. 

Setelah itu upload sketch program yang telah ditulis, dan tunggu sampai prosese 

upload selesai. Jika sudah selesai kemudian buka serial monitor dengan baudrate 9600 

maka akan tampil suhu yang diperoleh melalui Serial Monitor tersebut.  

 

3.3.4 Rangkaian Arduino dengan Modul Wifi ESP8266 

 

Gambar 3.5 Rangkaian Modul Wifi ESP8266 

Konfigurasi Pin : 
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 VCC dan CH_PD pada ESP8266 dihubungkan ke VCC (3.3 V) Arduino. 

 Gnd dihubungkan ke Gnd. 

 Tx dihubungkan ke TxD. 

 Rx dihubungkan ke RxD. 

 GPIO-0 dihubungkan ke Gnd 

 GPIO-2 dihubungkan ke VCC 

 Reset dihubungkan ke Switch 

 

Kemudian setelah rangkaian tersebut, maka selanjutnya adalah menancapkan 

Arduino ke Arduino IDE dan mengupload program. Namun pada saat mengupload 

program sebaiknya kabel jumper ke Tx dan Rx dilepas dahulu kemudian buka serial 

monitor dan set “Both NL & CR” serta menggunakan kecepatan komunikasi 

(Boudrate) yaitu 115200. 

 

3.3.5 Rangkaian keseluruan Alat 

 

Gambar 3.6 Rangaian keseluruhan 
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3.4 Perancangan Perangkat Lunak (Software)  

Setelah melakukan perancangan perangkat keras maka tahapan selanjutnya yaitu 

perancangan perangkat lunak. Pada perancangan perangkat lunak ini bertujuan untuk 

menentukan kerja sistem secara keseluruhan.  

3.4.1 Deskripsi Program 

Perancangan pada perangkat lunak ini akan terbagi menjadi dua 

tahapan yaitu berupa program untuk sensor dan program untuk 

pengiriman data. Perancangan perangkat lunak untuk sensor ini memiliki 

fungsi agar setiap sensor mampu membaca hasil dari pembacaan sensor 

pada tubuh dengan baik.  

 Hasil pembacaan dan pengkondisian kondisi tubuh serta detak 

jantung akan diatampilkan pada sebuah layar android sehingga para 

tenaga medis dapat melihat melalui web admin dan anggota keluarga 

dapat melihat melalui android mereka masing-masing. Adapun 

perancangan perangkat lunak untuk setiap sensor yang digunakan 

terhadap sistem yaitu : 

 

1. Sensor suhu 

Perancangan program untuk kinerja sensor suhu DS18B20 ini yaitu 

ketika sensor suhu mulai beroperasi dan hasil dari pembacaan sensor 

akan masuk ke Arduino dan dikelola. Data hasil pengolahan tersebut 

akan ditampilakan pada layar android dengan memberikan hasil akhir 

berupa tampilan suhu dengan indikasi perbandingan serta akan 

dikirimkan ke server pada area data. 

 

2. Sensor heart rate 

Perancangan untuk sensor heart rate ini yaitu dapat menampilkan 

hasil pembacaan rata-rata detak jantung dengan memasang sensor 

pada ujung jari. Hasil pembacaan akan masuk ke Arduino kemudian 

ditampilkan pada Android berupa nilai rerata detak jantung dengan 

indikasi terhadap set point  dan akan dikirimkan ke server area data. 

 

3. Sensor wifi ESP8266 

Sistem ini terdiri dari perangkat mikrokontroler yang terhubung 

secara serial dengan modul wifi. Perangkat mikrokontroler yang 

sudah dirangkai sebelumnya berupa sensor-sensor kemudian dapat 

dihubungkan ke internet dengan akses point yang sudah diatur dan 

terkoneksi. Data analog sensor yang dibaca oleh mikrokontroler ini 

kemudian dikirim ke wifi melalui port serial yang nantinya akan 

dikirim langsung ke server untuk ditampikan dalam bentuk grafik 
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yang berupa informasi detak jantung atau BPM dan juga suhu pada 

web dan Andorid. 

 

3.4.2 Diagram Alir Program 
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Gambar 3.7 Flowchart cara kerja sensor 

  

Mulai 

Nilai sensor 

Pembacaan Pulse 

Sensor di ESP8266 

Wifi 

terdeteksi 

Selesai   

Pembacaan sensor 

DS18B20 di 

ESP8266 

Data suhu di terima 

di ESP8266 (pin 

digital) 

Kirim data ke server 

Data diterima di 

Android 
Request data dari 

server 

Data diterima di 

web admin 

Split data  

Data BPM dan 

Suhu disimpan di 

Database 

Split data 

Data BPM dan suhu 

ditampilkan 

Autentifikasi Wifi 



42 
 

 
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

3.5 Algoritma Sistem  

Prinsip dari sistem ini adalah memonitoring denyut jantung dan suhu secrara 

Real Time, oleh karena itu kondisi awal sistem adalah membaca data sensor dan 

kemudian mengirimkan data dari Arduino Uno ke ESP8266 melalui komunikasi 

serial. Selanjutnya mengautentifikasi ke router dan kemudian mengirim data ke 

server. Data yang terkirim ke server akan disimpan di database dan kemudian 

diambil oleh perangkat lunak yang telah dibuat yaitu untuk mengolah data dan 

ditampilkan di Android dan juga Web, begitu juga setiap perubahan data yang 

terjadi maka akan langsung di simpan di server dan di tampilkan dalam bentuk 

grafik. Proses pembacaan dan pengiriman data akan terus berlanjut yang 

dilakukan oleh sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

  


