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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 
 

       Penyakit jantung menjadi penyebab nomor satu kematian di dunia setiap tahunnya. 

Peningkatan jumlah kematian jantung disebabkan masih kurangnya ahli jantung di Indonesia, 

minimnya deteksi penyakit jantung, tidak rutinya pengecekan kesehatan jantung secara berkala 

,dan buruknya pola hidup penderita penyakit jantung. Oleh karena itu , dibutuhkan suatu system 

deteksi kesehatan jantung sehingga user bisa mendeteksi kesehatan jantung secara dini. Dengan 

semakin berkembangnya teknologi Mikrokontroller khususnya Arduino yang merupakan 

Mikrokontroller berbasis Open Source. System deteksi berupa pulse sensor dapat 

dikombinasikan mengunakan mikrokontroller Arduino uno yang mempunyai harga jauh lebih 

murah dibanding Arduino Mega ADK Yang digunakan peneliti sebelumnya, sedangkan untuk 

transfer data ke perangkat telepon genggam Android menggunakan  Bluetooth, sehingga transfer 

data lebih praktis dan system deteksi lebih hemat. 

 

   Melalui peenelitian ini, penulis bermaksud mengembangkan penelitian sebelumnya oleh 

karena itu, judul dari tugas akhir yang diajukan adalah ”Rancang Bangun Aplikasi Alat Ukur 

Detak Jantung  dan Suhu Tubuh Berbasis Smartphone Android Dengan Menggunakan 

Mikro Kontroler “ 

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam pembuatan skripsi ini: 

1. Penelitian[1] mengenai “Prototipe Alat Deteksi Dini dan Mandiri Penyakit Jantung 

Menggunakan Sistem Pakar VCSIR, Arduino dan Handphone Android” 

2. Penelitian[2] mengenai “Rancang Bangun Alat Pengukur Detak Jantung dan Suhu Tubuh 

Manusia Berbasis Komunikasi Bluetooth” 

3. Penelit[3] mengenai “Sistem Pengukuran Detak Jantung Berbasis Mikrokontroller 

Atmega8535” 

4. Penelitian[4 ]mengenai “Rangkaian Pengukur Denyut Jantung (Heart Rate) Berbasis PC “ 

5. Penelitian oleh Panhar[5]mengenai“ Alat Pengukur Denyut Nadi Dengan Menggunakan 

Metode Plethysmograph.” 
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1.2.Rumusan Masalah 

 
    Rumusan masalah sehingga saya melakukan penelitian ini adalah karena peningkatan jumlah 

kematian akibat penyakit jantung disebabkan masih kurangnya ahli jantung di Indonesia, 

kurangnya kesadaran Masyarakat melakukan pengecekan kesehatan jantung secara berkala , dan 

buruknya pola hidup penderita penyakit jantung. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang 

dapat mendeteksi kesehatan jantung, sehingga masyarakat dapat memeriksa sendiri kesehatan 

jantung secara dini dan mandiri. 

 

 

1.3.Batasan Masalah 

 

Batasan masalah dari sistem deteksi penyakit jantng adalah : 

 

1. Alat tidak bisa menganalisa keterkaitan antara suhu tubuh dan detak Jantung 

2. Alat tidak dapat digunakan saat listrik padam 

3. Alat hanya bisa digunakan orang dewasa untuk khususnya pengecekan jantung 

4. Pengecekan Jantung hanya dapat dilakukan waktu istirahat  

    

 

  1.4.Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

 
    Tujuan dan manfaat dari pembuatan sistem deteksi kesehatan jantung ini yaitu : 

1. Membantu mempermudah Masyarakat mendeteksi penyakit jantung sejak dini dan 

mandiri sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh 

penyakit jantung. 

2. Dapat menjadi sistem peringatan awal (early warning system) yang mudah dan efisien 

dari segi waktu, biaya, dan tenaga sehingga pasien dapat segera memeriksakan kondisi 

(checkup) kesehatan jantung kedokter lebih awal. 

3. Memperluas penggunaan Pulse Sensor dan Sensor Suhu Mikro Kontroller Arduino Uno 

serta Bluetooth dalam dunia pendidikan Komputer. 

4. Turut menunjukan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi khususnya Mikro Kontroler 

Arduino di Masyarakat. 
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1.5. Metode Penelitian 

   Dalam penelitian ini, menggunakan metode sebagai berikut: 

a) Model pengembangan perangkat lunak  

Pada bagian Model pengembangan, model pengembangan perangkat lunak RAD (Rapid 

Application Development) dengan melalui pendekatan model evolutioner Prototype sehingga 

dalam penelitian ini rancangan perangkat yang dihasilkan mampu langsung digunakan di 

lapangan 

b)  Metode penelitian dalam pengembangannya  menggunakan Metode Berorientasi obyek.  

c)  Alat bantu pengembangan sistem  

Perangkat bantu atau kakas otomatis dan semi-otomatis yang akan digunakan untuk mendukung 

proses dan metode menggunakan alat sebagai berikut : 

1. Alat bantu dalam Melakukan analisa :  activity diagram, Use Case Diagram  

2. Alat bantu dalam perancangan : Flowchart, Blok diagram,  Deployment diagram , 

Component Diagram, activitY Diagram, SequenceDiagram dan use case Diagram 

3.  Alat bantu pengujian menggunakan Blackbox. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

     Sistem matika penulisan adalah langkah-langkah dalam membuat Tugas Akhir, bertujuan 

untuk lebih mempermudah dan memperjelas dalam penyampaian informasi pembahasan 

masalah. 

dengan susunan sebagai berikut: 

 

BAB I    PENDAHULUAN 

    Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, dan metodelogi penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan untuk 

menjelaskan pokok-pokok pembahasan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

    Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menguraikan teori-teori yang mendukung 

judul, dan mendasari penjelasan detail.Terdiri dari; Definisi Model Pengembangan Perangkat 
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Lunak, Definisi Metode Pengembangan Perangkat Lunak, Definsi Tools Pengembangan 

Perangkat Lunak, Teori Pendukung Dan Penelitian Terdahulu. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

    Bab ini menjelaskan Model pengembangan perangkat lunak , Metode penelitian dalam 

pengembangan perangkat lunak dan Alat bantu pengembangan sistem. 

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

    Bab ini menjelaskan tentang Aplikasi atau program yang dibuat baik itu, analisis sistem, analisis 

kelayakan, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem berjalan, perancangan sistem, iplementasi 

struktur organisasi, jabaran tugas dan wewenang. 

BAB V   PENUTUP 

   Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan pada bab-bab yang telah 

diuraikan sebelumnya. 


