
PERANCANGAN SISTEM MONITORING SUHU DAN IRAMA 

JANTUNG SEBAGAI KASUS PENYERTA PADA PASIEN 

COVID-19 BERBASIS IoT 

 Ivan Rinaldi Timo Elhayat Banani 

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45 Surabaya, 089505534658, 

ivanrinalditeb@gmail.com 

Abstract 

Health monitoring is a major problem in the world today, es pecially during the Covid-

19 pandemic. Due to a lack of proper health monitoring, patients can suffer serious health 

problems. With the increasing number of patients and the lack of hospital health infrastructure, 

some Covid-19 patients with the status of people without symptoms (OTG) or having mild 

symptoms that are considered not requiring intensive care can carry out independent isolation 

at home. There are many tools today for monitoring patient health that are used by health 

professionals to monitor patients. However, because it is not integrated with IoT, this method 

can increase the burden on medical personnel to carry out examinations and cannot be done 

anytime and anywhere. This research was conducted to make it easier for a doctor or a relative 

of a person with heart problems to monitor in real time. 
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Abstrak 

Pemantauan kesehatan adalah masalah utama di dunia saat ini, khususnya di masa 

pademi Covid-19. Karena kurangnya pemantauan kesehatan yang tepat, pasien dapat 

menderita masalah kesehatan yang serius. Dengan semakin meningkatnya jumlah pasien dan 

kurangnya prasarana kesehatan rumah sakit, maka sebagian pasien Covid-19 berstatus orang 

tanpa gejala (OTG) atau memiliki gejala ringan yang dianggap tidak memerlukan perawatan 

intensif dapat melakukan isolasi mandiri di rumah. Ada banyak perangkat jaman sekarang 

untuk memantau kesehatan pasien yang dimanfaatkan oleh pakar kesehatan untuk 

mengawasi pasien. Namun karena tidak terintegrasi dengan IoT maka metode ini dapat 

menambah beban tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan dan tidak bisa dilakukan 

kapanpun dan dimanapun. Penelitian ini dilakukan untuk memudahkan seorang dokter 

maupun kerabat dari seorang penderita gangguan jantung untuk melakukan pengawasan 

secara real time. 

Kata kunci : Pemantauan Kesehatan, Covid-19, IoT 

  



1. PENDAHULUAN 
[1]Pemantauan kesehatan adalah 

masalah utama di dunia saat ini. Karena 
kurangnya pemantauan kesehatan yang 
tepat, pasien dapat menderita masalah 
kesehatan yang cukup serius. Ada banyak 
perangkat jaman sekarang untuk memantau 
kesehatan pasien yang pakar kesehatan 
memanfaatkan untuk mengawasi pasien 
mereka, seperti Holter Monitor. [2]Holter 
Monitor adalah perangkat kecil yang dapat 
dikenakan dan dapat melacak irama jantung 
seseorang. Untuk Memonitor detak jantung 
biasanya seorang pasien butuh untuk 
menggunakan alat Holter selama 1 sampai 2 
hari. [3]Dengan banyaknya teknologi 
perawatan kesehatan baru, IoT dapat dengan 
cepat merevolusi industri perawatan 
kesehatan. Selanjutnya Elektrokardiogram 
(EKG) adalah tes sederhana untuk 
menghitung dan merekam aktivitas detak 
jantung. Tes ini menggunakan mesin 
pendeteksi impuls listrik yang disebut 
elektrokardiograf. [4]Elektrokardiograf akan 
membaca impuls listrik atau detak jatung 
menjadi grafik yang ditampilkan pada layar 
pemantau atau yang memonitoring, namun 
karena tidak terintegrasi dengan IoT maka 
metode ini dapat menambah beban tenaga 
medis untuk melakukan pemeriksaan dan 
tidak bisa dilakukan kapanpun dan 
dimanapun. 
[5]Meningkatnya jumlah pasien Covid-19 
menyebabkan banyak dari rumah sakit yang 
sudah tidak menyanggupi menerima pasien 
rawat inap, mengingat kurangnya tenaga 
serta perangkat – perangkat medis lainnya. 
Sehingga dengan alasan ini diberlakukan 
bagi beberapa pasien untuk melakukan 
isolasi secara mandiri. Pasien yang 
disarankan untuk isolasi mandiri tentunya 
adalah pasien yang memiliki tingkat 
keselamatan lebih tinggi, sedangan pasien 
yang dalam level kritis akan lebih 
diprioritaskan untuk ditangani di rumah sakit. 
[6]Namun pasien yang melakukan isolasi 
mandiri akan dapat mengalami kondisi kritis 
sewaktu – waktu. Maka dari itu, tenaga medis 
setempat memerlukan teknologi untuk dapat 
membantu memantau kondisi pasien dari 
jarak jauh. Sehingga tim medis dapat cepat 
untuk mengunjungi lokasi dan menangani 
pasien. Dengan demikian, perlu pemanfaatan 
teknologi untuk menggantikan pengawasan 
secara manual, salah satunya yaitu 

pemanfaatan teknologi berbasis Internet of 
Things (IoT). Perkembangan teknologi 
berbasis IoT selalu meningkat dan setiap 
tahunnya memberikan inovasi yang terbaru. 
[7]Teknologi tersebut merupakan solusi untuk 
menghemat tenaga dan waktu manusia 
karena memungkinkan untuk melakukan 
monitoring dari jarak jauh melalui komputer 
ataupun gadget. Berdasarkan hal yang sudah 
dijelaskan diatas, maka pada penelitian ini 
penulis mengambil tema pengembangan 
suatu sistem berbasis IoT dengan judul 
“Perancangan Sistem Monitoring Suhu dan 
Irama Jantung Sebagai Kasus Penyerta Pada 
Pasien Covid-19 Berbasis IoT”. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini akan dilakukan 
dibuat perancangan sistem monitoring suhu 
dan irama jantung sebagai kasus penyerta 
pada pasien Covid-19 berbasis IoT dengan 
menggunakan modul NodeMCU sebagai 
mikrokontroler sebagai media penghubung 
alat dengan aplikasi smartphone. 

 
2.1 Dasar Teori 

 
2.1.1 Internet of Things (IoT) 

Internet of Things adalah konsep 
sebuah jaringan yang berfungsi sebagai 
media untuk memperluas manfaat dari 
konektivitas internet yang terhubung secara 
terus-menerus. Ada beberapa manfaat dari 
konsep Internet of Things misalnya seperti 
membagikan data, sebagai control suatu 
sistem, dan banyak manfaat lainnya, tidak 
terkecuali juga pada benda elektronik. 

 
2.1.2 NodeMCU 

Gambar 1. Konsep Internet of Things 



NodeMCU merupakan salah satu 
perangkat mikrokontroler berbasis IoT yang 
berfungsi sebagai perangkat atau komponen 
utama dalam menghubungkan koneksi 
internet dan membuat koneksi TCP/IP. 
Perangkat mikrokontroler ini dilengkapi 
dengan prosesor, lalu untuk modul Wi-Fi nya 
menggunakan 12E dan IC serta serial yang 
digunakan adalah CP2102. Hal tersebut 
membuat perangkat ini berdiri sendiri tanpa 
menggunakan mikrokontroler tambahan lagi 
karena sudah memiliki perlengkapan 
mikrokontroler yang cukup kompleks. Dalam 
sistem yang akan dibuat NodeMCU di 
manfaatkan sebagai board utama dan media 
pengiriman data secara wireless. 

2.1.3 Sensor Suhu MLX90614 

MLX90614 adalah termometer 

inframerah untuk pengukuran suhu non-

kontak. Dengan menggunakan chip detektor 

thermopile sensitif IR dan ASIC pengkondisi 

sinyal dapat terintegrasi dengan baik dalam 

packing sensor yang digunakan model TO-

39. MLX90614 terintegrasi dengan 

pengkondisi sinyal low noise amplifier, 17-bit 

ADC dan unit DSP yang kuat sehingga bisa 

mendapatkan nilai akurasi dan resolusi yang 

tinggi dari termometer. 

2.1.4 Sensor Oxymeter MAX30100 

Sensor MAX30100 merupakan 

intregasi dari Pulse oximetry yang dapat 

melakukan pemantauan sinyal detak jantung 

dan kadar oksigen dalam darah. sensor ini 

terdiri dari 2 buah led dan sebuah 

potodetektor. Alat ini bekerja menggunakan 

sifat sel darah merah yakni menyerap cahaya 

dan denyut murni aliran darah di dalam arteri 

untuk menghitung kadar oksigen pada tubuh. 

Sebuah alat yang dinamakan probe ini 

memiliki sumber cahaya, pendeteksi cahaya, 

dan mikroprosesor yang bisa membuat 

perbandingan dan mengukur perbedaan sel 

darah marah yang kaya oksigen dengan yang 

kekurangan oksigen dan mengukur detak 

jantung. 

 
2.1.5 Sensor GPS Ublox Neo-6M 

Sensor GPS Ublox NEO-6M berfungsi 

sebagai melacak atau mendeteksi lokasi 

dimana sensor tersebut dinyalakan pada 

suatu tempat atau koordinat tersebut berada 

yaitu berupa titik garis lintang atau latitude 

dan garis bujur atau longitude. Dengan 

memanfaatkan sinyal dari satelit, sensor GPS 

Gambar 3. Modul NodeMCU 

Gambar 4. Sensor Suhu MLX90614 

Gambar 2. Sensor Oxymeter MAX30100 

Gambar 5. Sensor GPS Ublox Neo-6M 



ini mampu melakukan triangulasi posisi 

dengan cara mengukur lama perjalanan 

waktu sinyal yang dikirimkan melalui satelit, 

lalu nilai tersebut dikalikan dengan kecepatan 

cahaya untuk menentukan secara tepat 

seberapa jauh sensor GPS dari satelit dan 

dapat ditentukan secara tepat lokasi dimana 

tersebut berada. 

2.2 Penjelasan Singkat Alat 

Tujuan alat ini dibuat yaitu 

dikarenakan pada saat ini kita berada di masa 

pandemi Covid-19 dan dengan banyaknya 

orang yang terpapar atau terjangkit dengan 

virus tersebut sehingga membuat rumah sakit 

overload dan membuat petugas medis 

kualahan. Dengan tingkat yang terpapar 

masih tinggi hingga saat ini dengan kondisi 

OTG (Orang Tanpa Gejala) atau keluhan 

tingkat rendah, banyak pasien yang 

dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri 

dirumah. Tentunya apabila pasien yang 

isolasi mandiri tersebut  tidak berarti dalam 

kondisi yang selalu aman juga, bisa jadi 

pasien tersebut menderita gejala-gejala 

susulan seperti demam dan sesak nafas. Hal 

tersebut menjadi perhatian khusus 

dikarenakan pasien tersebut harus segera 

mendapatkan pertolongan dan perawatan 

dari medis, sulitnya komunikasi antara pasien 

dan dokter atau petugas medis lainnya ini lah 

yang terkadang membuat penanganan 

pasien menjadi terlambat dan membuat 

kondisi pasien bisa menjadi lebih parah. 

Maka dari itu dibuatlah alat ini guna 

membantu dan mempermudah petugas 

medis dalam melakukan monitoring 

kesehatan pasien yang melakukan isolasi 

mandiri di rumah. 

Alat ini bekerja untuk mengukur suhu tubuh, 

detak jantung, dan saturasi oksigen dalam 

darah dimana hal tersebut adalah 

pengecekan kritikal atau utama untuk pasien 

Covid-19. Pada bagian pertama yaitu pasien 

perlu menyalakan alat tersebut, bisa 

menggunakan charger smartphone sebagai 

powernya. Lalu alat akan menyala dan 

sensor-sensor yang terpasang akan 

melakukan inisialisasi dan mengirimkan 

notifikasi pada OLED yang sudah terpasang 

sebagai display. Kemudian jika alat sudah 

selesai melakukan inisialisasi, alat siap 

digunakan. Pasien harus meletakkan jari 

telunjuk sekitar 1 sampai 2 cm pada sensor 

suhu (MLX90614) dan tunggu sekitar 10 

sampai 20 detik hingga sensor benar-benar 

membaca suhu dengan akurat. Kemudian 

pasien harus meletakkan jari telunjuk lagi 

diatas sensor oximeter (MAX30100) untuk 

megukur detak jantung dan saturasi oksigen 

dalam darah. Setelah itu data yang berhasil 

dibaca sensor tersebut akan diproses oleh 

mikrokontroller (NodeMCU) dan dikirim 

melalui OLED sebagai display untuk pasien, 

aplikasi blynk dan telegram sebagai display 

untuk petugas medis agar bisa memonitoring 

pasien tersebut dengan baik. 

 

2.3 Gambaran Umum 

Dalam melakukan proses identifikasi 

pada pasien Covid-19 penulis akan mencari 

data apapun tentang gejala yang dialami oleh 

pasien tersebut, dari yang pernah terjangkit 

virus tersebut dan dari sumber internet. 

Setelah mengetahui gejala tersebut maka 

penulis akan mencari solusi apa saja yang 

dibutuhkan pasien tersebut khususnya yang 

isolasi mandiri yang menjadi titik utama 

dalam proses pemeriksaan pasien tersebut. 

Yang diperlukan pasien isolasi mandiri yaitu 

untuk mengetahui suhu tubuh, detak jantung, 

dan saturasi oksigen dalam darah. Jika 

pasien isolasi mandiri tidak mengetahui apa 

saja yang harus selalu di periksa, maka apa 

yang terjadi jika kondisi pasien semakin kritis 

atau parah? Bagaimana mereka bisa 

mengukur hal tersebut dan selalu 

temonitoring keadannya dari tim medis?. Hal 

tersebut tentunya akan menjadi 

permasalahan tersendiri bagi pasien yang 

melakukan isolasi mandiri jika tidak 

mengetahui sama sekali bagaimana prosedur 

yang benar agar mereka tetap aman dan 

tidak panik dalam menghadapi kondisi 

tersebut.  

 

2.4 Gambaran Alat Yang Akan Dibangun 

Rancangan alat yang akan penulis 

bangun diharapkan dapat menjawab semua 



permasalahan tersebut terutama pada 

monitoring suhu tubuh, detak jantung, dan 

saturasi oksigen dalam darah. Alat akan 

melakukan pengukuran suhu tubuh, detak 

jantung, dan saturasi oksigen dalam darah 

dengan menggunakan sensor-sensor yang 

akan digunakan meskipun pasien tersebut 

awam atau tidak memiliki pengalaman 

tentang bagaimana cara menggunakan alat 

tersebut. Penggguna hanya perlu 

menyalakan alat tersebut lalu 

menggunakannya.  

 

2.5 Flowchart Diagram 

Berdasarkan flowchart yang 

digambarkan di atas, berikut adalah uraian 

langkah kerja alat : 

1. Nyalakan modul atau board NodeMCU 

2. Setelah modul sudah menyala, periksa 

koneksi internet dan sambungkan 

NodeMCU ke handphone 

3. Jika berhasil tersambung antara 

NodeMCU dengan wifi/internet, buka 

aplikasi telegram sebagai media untuk 

kontrol sensor 

4. Setelah semua sudah tersambung alat 

sudah siap digunakan dan semua data 

hasil pengecekan diterima oleh bot 

telegram 

 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tahapan implementasi merupakan 

proses penerapan rancangan alat yang 

sudah dibuat supaya alat dapat bekerja 

dengan sesungguhnya. Impelementasi ini 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana alat 

tersebut dibuat dan seberapa besar tingkat 

keberhasilannya. 

 

3.1 Pengujian Sensor Suhu MLX90614 

Karakterisasi sensor MLX90614 

dengan variasi jarak sensor terhadap objek 

mulai dari 0 cm (kontak langsung) sampai 5 

cm, penulis membandingkan dengan hasil 

dari termometer. Sensor MLX90614 

ditempatkan pada jari dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh jarak terhadap 

temperatur yang dapat dideteksi dengan 

benar oleh sensor.  

Gambar 6. Flowchart Diagram Sistem 

Gambar 7. Hasil Output Pada Blynk 



Hasilnya menunjukkan bahwa nilai 
temperatur yang dideteksi sensor semakin 
kecil dengan bertambahnya jarak. Nilai error 
terkecil diperoleh pada jarak 1 cm dan error 
terbesar diperoleh pada jarak 5 cm. Hal ini 
menunjukkan bahwa sensor semakin tidak 
sensitif jika diletakkan semakin jauh dari 
objek. 

3.2 Pengujian Sensor MAX30100 

Metode untuk melihat akurasi alat 

ukur yang dibuat dengan cara 

membandingkan dengan alat komersial dan 

pengukuran manual yang dilakukan dengan 

mendeteksi denyut nadi pada jari telunjuk. 

 Metode pengukuran otomatis dengan 
alat atau metode A, memperbarui nilai detak 
jantung tiap 20 detik sedangkan pada metode 
pengukuran manual dengan alat atau metode 
B, memperbarui nilai detak jantung tiap satu 
menit. Pengukuran otomatis dengan alat 
adalah dengan menghitung frekuensi puncak 
ke puncak pada sinyal denyut jantung dari 
keluaran sensor, sedangkan pada 
pengukuran manual adalah dengan cara 
menghitung jumlah puncak pada sinyal 
denyut jantung. Pengujian dilakukan dalam 
keadaan duduk, sehingga detak jantung yang 
diukur adalah detak jantung saat istirahat. 

 

Gambar 9. Hasil Output Sensor Pada Blynk 

Gambar 8. Pengujian Sensor Suhu MLX90614 

Gambar 10. Hasil Output Pada Blynk 

Objek
Jarak 

(cm)

Sensor 

MLX90614 

(°C)

Termomete

r (°C)
Selisih Error (%)

36,18 36,50 -0,32 0,88

36,01 36,50 -0,49 1,34

35,52 36,50 -0,98 2,68

35,46 36,50 -1,04 2,85

35,20 36,50 -1,30 3,56

35,16 35,90 -0,74 2,06

35,02 35,90 -0,88 2,45

34,98 35,90 -0,92 2,56

34,50 35,90 -1,40 3,90

34,43 35,90 -1,47 4,09

36,38 36,50 -0,12 0,33

36,21 36,50 -0,29 0,79

35,72 36,40 -0,68 1,87

35,66 36,40 -0,74 2,03

35,40 35,90 -0,50 1,39

35,36 35,90 -0,54 1,50

35,22 35,60 -0,38 1,07

35,18 35,60 -0,42 1,18

34,70 35,60 -0,90 2,53

34,63 35,60 -0,97 2,72

36,28 36,50 -0,22 0,60

36,41 36,50 -0,09 0,25

35,92 36,20 -0,28 0,77

35,86 36,20 -0,34 0,94

35,60 35,90 -0,30 0,84

35,56 35,90 -0,34 0,95

35,42 35,60 -0,18 0,51

35,38 35,60 -0,22 0,62

34,90 35,30 -0,40 1,13

34,83 35,30 -0,47 1,33

36,29 36,60 -0,31 0,85

36,42 36,50 -0,08 0,22

35,93 36,30 -0,37 1,02

35,87 36,10 -0,23 0,64

35,61 35,90 -0,29 0,81

35,57 35,70 -0,13 0,36

35,22 35,50 -0,28 0,79

35,18 35,30 -0,12 0,34

34,70 35,10 -0,40 1,14

34,63 34,90 -0,27 0,77

36,30 36,60 -0,30 0,82

36,43 36,50 -0,07 0,19

35,94 36,20 -0,26 0,72

35,88 36,00 -0,12 0,33

35,62 35,80 -0,18 0,50

35,58 35,60 -0,02 0,06

35,22 35,40 -0,18 0,51

35,18 35,20 -0,02 0,06

34,70 35,00 -0,30 0,86

34,63 34,80 -0,17 0,49

35,48 35,92 -0,44 1,22

0,57 0,50 0,36 1,00

1

2

3

4

5

A

B

C

D

E

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

4

5

Rata- rata

Standard Deviasi

3

4

5

1

2

3

Tabel 1. Tabel Pengujian Sensor MLX90614 



3.3 Pengujian Sensor GPS Ublox Neo-6M 

Pengujian sensor GPS Ublox Neo-6M 

ini penulis lakukan dengan cara 

membandingkan dengan Google Maps dan 

menyalakan fitur lokasi pada handphone 

penulis. Hasil yang diperoleh cukup akurat 

sama dengan selisih sekitar 5-20 meter dari 

lokasi yang sesungguhnya. 

 

 

 

 

3.4 Pengujian Sistem Metode Fuzzy 

Pengujian sistem ini dilakukan 

dengan cara mengirimkan data hasil 

pengukuran sensor ke telegram. Pengujian 

keseluruhan sistem ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah sistem yang sudah 

dirancang penulis dapat bekerja dengan baik 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan 

menerapkan metode fuzzy didalamnya maka 

pengujian ini juga dapat mengambil 

Gambar 11. Pengujian Sensor MAX30100 

Gambar 12. Pengujian Bot Telegram 

Sensor 

MAX30100

Alat 

Komersil
Selisih Error (%)

1 113 109 4 3,67

2 107 108 1 0,93

3 116 117 1 0,85

4 113 112 1 0,89

5 112 113 1 0,88

1 108 104 4 3,85

2 102 103 1 0,97

3 111 112 1 0,89

4 108 106 2 1,89

5 107 107 0 0,00

1 106 102 4 3,92

2 100 101 1 0,99

3 109 110 1 0,91

4 106 105 1 0,95

5 105 106 1 0,94

1 109 105 4 3,81

2 103 104 1 0,96

3 112 113 1 0,88

4 109 108 1 0,93

5 108 109 1 0,92

1 105 101 4 3,96

2 99 100 1 1,00

3 108 109 1 0,92

4 105 104 1 0,96

5 104 105 1 0,95

107,40 106,92 1,60 1,51

4,12 4,32 1,26 1,22

3,96

Pengukuran

Detak Jantung (BPM)

Objek

A

Error terbesar

B

C

D

E

Rata-rata

Standar Deviasi

Tabel 3. Hasil Pengujian Detak Jantung 

Sensor 

MAX30100

Alat 

Komersil
Selisih Error (%)

1 97 94 3 3,09

2 98 98 0 0,00

3 98 96 2 2,04

4 98 96 2 2,04

5 98 97 1 1,02

1 97 97 0 0,00

2 98 97 1 1,02

3 97 98 1 -1,03

4 97 96 1 1,03

5 98 96 2 2,04

1 96 93 3 3,13

2 97 97 0 0,00

3 97 95 2 2,06

4 97 95 2 2,06

5 97 96 1 1,03

1 95 92 3 3,16

2 96 96 0 0,00

3 96 94 2 2,08

4 96 94 2 2,08

5 96 95 1 1,04

1 94 91 3 3,19

2 95 95 0 0,00

3 95 93 2 2,11

4 95 93 2 2,11

5 95 94 1 1,05

96,52 95,12 1,48 1,45

1,19 1,83 1,00 1,17

3,19

Standar Deviasi

Error Terbersar

C

D

E

SpO2 (%)

Rata-rata

PengukuranObjek

A

B

Tabel 2. Hasil Pengujian Saturasi 



keputusan apakah data yang terkirim bernilai 

normal atau tidak. Data yang digunakan yaitu 

hasil pengukuran suhu, detak jantung, dan 

saturasi oksigen dengan range yang sudah 

ditentukan pada himpunan fuzzy. Kemudian 

dari input didapatkan output kesehatan. 

Pengujian sistem ini bertujuan untuk 

mengetahui berjalannya keseluruhan sistem 

termasuk user interface yang sudah 

dirancang untuk menampilkan data dari 

sensor. 

 

Kondisi notifikasi pada telegram : 

Jika Data Sensor Suhu ≥ 37.5 °C = Akan ada 

warning/peringatan dari bot telegram, jika 

range 36 - 37.5 suhu normal 

Detak Jantung ≥ 120 BPM = Akan ada 

warning/peringatan dari bot telegram, jika 90 

– 120 detak jantuk normal 

Saturasi Oksigen ≤ 92 % = Akan ada 

warning/peringatan dari bot telegram, jika 92-

100 saturasi oksigen normal 

Apabila salah satu sensor mendapatkan hasil 

pengukuran yang tidak dalam range tersebut 

maka akan ada peringatan/warning untuk 

segera menghubungi tim medis. 

 

 

4. SIMPULAN 

Dari proses pengujian alat yang telah 

dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Pengujian pada sensor suhu tubuh 

MLX90614 terbukti akurat dengan 

ketentuan jarak yang sudah penulis uji, 

sensor layak digunakan. 

b. Pengujian pada sensor Oxymeter 

MAX30100 terbukti akurat dengan 

ketentuan yang penulis uji dengan cara 

membandigkan dengan alat komersil, 

sensor layak digunakan. 

c. Pengujian sensor GPS Ublox Neo-6M 

terbukti akurat dengan pembanding pada 

Google Maps, sehingga sensor ini layak 

digunakan. 

d. Notifikasi pada aplikasi blynk bergantung 

pada ke stabilan internet. 
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