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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di kehidupan kita sehari – hari kesehatan adalah hal terpenting bagi 

kehidupan manusia di muka bumi. Masyarakat di perkotaan umumnya sangat 

jarang menjaga kesehatannya. Menjaga kesehatan dapat di bagi menjadi dua bagian 

yaitu menjaga kesehatan dengan asupan makan dan juga menjaga kesehatan dengan 

cara berolahraga. Dengan semakin berkembangnya jaman banyak di ciptakan alat 

– alat yang menunjang manusia untuk lebih aktif bergerak dan berolahraga. 

Sehingga manusia dapat menjaga kesehatan tubuhnya. Manusia yang jarang 

bergerak banyak di dapati menderita penyakit jantung. 

Pada detik ini  penyakit jantung adalah penyebab kematian  nomor satu yang 

ada di dunia ini. Diketahui tahun 2005 saja sedikitnya 17,5 kematian manusia atau 

dapat disetarakan dengan 30% seluruh kematian didunia disebabkan oleh penyakit 

jantung. Diketahui Badan Kesehatan Dunia atau yang disebut WHO, 60% dari 

penyakit jantung yang menyebabkan kematian disebabkan oleh penyakit jantung 

koroner (WHO, 2001 dalam Ratih Oemiaty dan Rustika 2015). Karena tidak adanya 

pengontrolan kesehatan manusia tersebut dan pola makan yang tidak sehat. Jadi 

kesehatan sangatlah penting untuk kita perjuangkan. 

 Cardiac Arrest atau  henti detak jantung merupakan penyebab kematian 

yang utama di dunia sampai saat ini. Walau di jaman modern ini sudah ada 
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kemajuan dalam hal kardiovaskular, angka ketahanan hidup dengan henti detak 

jantung di luar rumah sakit masih tetap rendah. (Mulia & Siswanto, 2011). 

Cardiac Arrest atau henti jantung yang dibahas pada penelitian ini 

mengambil kecenderungan dari detak jantung yang mengalami aritmia. Aritmia 

merupakan sebuah siklus yang tidak teratur pada detak jantung. Dari hal itu sang 

penderita aritmia mempunyai peluang untuk menderita gagal jantung. Sehingga 

detak jantung yang mengalami aritmia ini menjadi sebuah faktor penentu dalam 

melihat kondisi awal pasien yang menderita sakit jantung (Mulia & Siswanto, 

2011). 

Hasil wawancara dengan dr. Markus Tjahjono, Sp.PD, Sp.JP yang saya 

wawancarai di rumah sakit RKZ Surabaya pada tanggal 13 Desember 2017. Aritmia 

merupakan sebuah kondisi dimana irama jantung pada organ berdetak terlalu 

lambat, cepat atau juga tidak teratur. Pada Aritmia terjadi dikarenakan pada impuls 

elektrik yang digunakan untuk mengatur denyut detak jantung tidak dapat bekerja 

dengan sebagaimana mestinya, mempunyai gejala sebagai berikut ini:  

 rasa berdebar di dada,  

 detak jantung lebih lambat dari normal (bradikardia) 

 detak jantung lebih cepat dari pada normal (takilkardia) 

 kelelahan 

 pusing 

 sesak napas 

 nyeri dada 

 pingsan 
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Pada penyakit jantung jenis aritmia ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :  

 tidak seimbangnya kadar elektrolit di dalam darah. 

 Penggunaan obat – obatan yang menyebabkan efek samping. 

 Konsumsi alkohol dengan jumlah banyak dan sering dilakukan. 

 Konsumsi kafein dan nikotin dengan jumlah banyak dan sering. 

 penyakit jantung koroner dan gangguan lain pada jantung 

Pada penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik yang akan 

dibuat pada pembahasan dan dijadikan untuk penelitian adalah : 

1. Pada penelitian “Rancang Bangun Alat Pemonitor Detak Jantung  

Berbasis Koneksi Wifi” sudah dapat membuat pengukuran jantung 

yang hasil pengukurannya ditampilkan pada LCD 16x2 dan dapat 

diakses melalui koneksi wi-Fi. Dengan mamakai beberapa alat yaitu 

pemonitor detak jantung tersusun atas blok input pulse sensor, blok 

proses mikrokontroler Arduino Uno, Ethernet Shield dan router; dan 

blok output: LCD 16x2 dan tampilan hasil BPM. pada halaman web. 

Dan juga mendapatkan hasil pengujian pada tangan kanan memiliki 

rata-rata persentase error sebesar 2.41% dan 4.51% pada tangan kiri. 

(Jalinas, J. 2016). 

2. Pada penelitian “Alat Pendeteksi Denyut Nadi Berbasis Arduino yang 

Diinterfacekan ke Komputer” memiliki tujuan untuk memudahkan 

semua orang dalam membantu pengukuran denyut nadi secara digital 

sehingga dapat lebih mudah di gunakan. Dari penelitian ini terdapat 

beberapa tahapan yaitu yang pertama sebuah pulse sensor yang 
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memiliki fungsi untuk melakukan deteksi detak jantung, nadi manusia 

dapat melakukan pengukuran di 3 bagian tubuh manusia yaitu telinga, 

jari dan dahi. Yang kedua setelah melalui proses di atas data akan 

dilakukan proses secara otomatis melalui arduino mega 2560 sebagai 

sebuah pusat system. Data yang dihasilkan dari sebuah pengukuran 

detak jantung tersebut adalah melalui bentuk pengukuran BPM atau 

Beat Per Minute. Dari data tersebut nantinya dapat ditampilkan ke LCD 

dan dapat dikoneksikan ke sebuah database. Hasil pengujian yang telah 

dilakukan ditemukannya sebuah hasil dengan sebuah pengukuran 

denyut nadi yang dilakukan oleh alat memiliki sebuah rata – rata 77,3 

BPM atau Beat Per Minute dan untuk melakukan pengukuran secara 

manual didapatkan hasil 76 BPM atau Beat Per Minute yang memiliki 

keakuratan 98,32% pada alat yang dibuat ini dan untuk waktu 10 detik 

yang di perlukan alat ini untuk dapat menampilkan sebuah nilai rata – 

rata BPM atau Beat Per Minute pada LCD. (Sulistyo, E. 2016). 

Berdasarkan penelitian di atas terdapat kekurangan untuk penyimpanan 

database dan pengaksesan data  belum dapat secara online dilakukan dan tidak 

adanya sistem yang dapat di koneksikan antara dokter dengan pasiennya. Sehingga 

pasien dan dokter belum bisa terhubung. Hal ini menyebabkan dokter belum dapat 

memantau hasil pengukuran detak jantung pasien secara online.  

 Maka dari itu peneliti akan membuat sebuah rancangan alat untuk  

pengukuran detak jantung. Dari data yang didapatkan pada alat tersebut akan diolah 

lalu akan di tampilkan ke LCD komputer dengan basis website. Data detak jantung 
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diambil melalui alat Arduino yang dilengkapi dengan ethernet shield sehingga 

dapat terhubung dengan koneksi internet. Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat 

membantu dokter dan juga pasien dalam melakukan pengukuran detak jantung. Di 

pihak dokter dengan adanya penelitian ini sangat dibantu dalam pencatatan history 

kesehatan pasien dan juga sekaligus pengukurannya. Dan di pihak pasien sangat di 

bantu karena pasien dapat melihat history yang telah dilakukan sebelumnya 

sehingga pasien dapat lebih berhati – hati dalam menjaga kesehatannya.  Maka dari 

itu diperlukanlah sebuah alat yang dapat melakukan pegukuran, memberi catatan 

medis dan monitoring pengukuran detak jantungnya. Alat tersebut  dapat 

tersinkronisasi dari database pengukuran detak jantung yang di simpan per pasien 

kepada dokter. Sehingga penulis akan membuat Tugas Akhir dengan judul 

“Rancang Bangun Aplikasi Pendeteksi Detak Jantung Untuk Identifikasi 

Awal Cardiac Arrest ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada latar belakang di jelaskan oleh peneliti sebuah masalah, maka peneliti 

dapat merumuskan masalah sebagai pada penelitian di bawah ini : 

 Bagaimana merancang dan membangun Aplikasi Pendeteksi Detak Jantung 

Untuk Identifikasi Awal Cardiac Arrest? 
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1.3 Ruang lingkup. 

Penelitian memiliki batasan -  batasan yang di jelaskan di bawah ini 

sehingga permasalahan tidak melebar. 

1. Menggunakan modul Mikrokontroler sebagai proses utama dan pengolah 

data. 

2. Menggunakan sensor sebagai pengukur detak jantung. 

3. Menggunakan website sebagai tampilan hasil pengukuran detak jantung. 

4. Sistem ini dibagi menjadi 2 bagian yang bisa digunakan oleh dokter dan 

pasien. 

5. Fitur untuk dokter : 

 Bisa melihat data pribadi pasien dengan menginput username pasien. 

 Bisa melihat hasil pengukuran detak jantung pasien. 

 Bisa membaca analisis sementara yang ditampilkan oleh sistem. 

6. Fitur untuk pasien : 

 Pasien dapat menginput data pribadi, username dan pasword. 

 Pasien dapat melakukan pengukuran detak jantung. 

 Pasien dapat menyimpan pengukuran detak jantung. 

7. Untuk penyakit jantung Cardiac Arrest oleh malfungsi aliran listrik jantung 

yang menyebabkan denyut jantung tidak teratur (aritmia). 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Pada rumusan masalah yang telah di jelaskan di atas. Dari rumusan masalah 

di atas kita dapat mengambil sebuah tujuan penelitian yaitu : 

 Merancang dan membangun aplikasi pendeteksi detak jantung untuk 

identifikasi awal Cardiac Arrest. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Pada penelitian yang dibuat ini memiliki sebuah manfaat sebagai berikut : 

 Untuk Masyarakat 

Degan adanya alat ini di harapakan masyarakat dapat merasakan manfaat nyata 

dengan menjaga kesehatan tubuh dengan cara memantau dan mengidentifikasi 

awal kesehatan jantung masyrakat. Sehingga dapat mencegah penyakit jantung 

dan mengurangi angka kematian yang di sebabkan serangan jantung tiba – tiba. 

 

 Untuk Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini sangat berguna bagi peneliti karena dapat 

menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan yang 

berlangsung di Universitas Ciputra, sehingga peneliti dapat melakukan dan 

menerapkan kelak di perusahaannya ketika peneliti sudah berada di dunia 

kerja. 
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1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Adanya metode – metode yang digunakan peneliti untuk membuat Tugas 

akhir ini adalah sebagai berikut ini: 

1. Mengumpulkan refrensi dari buku – buku,  website dengan memanfaatkan 

jaringan internet, dan jurnal – jurnal baik secara online ataupun offline. 

2. Merancang serta membuat sistem software dan hardware. Pada langkah ini 

memiliki tujuan untuk mencari sebuah hasil yang paling baik untuk sebuah 

sistem yang nantinya di rancang dengan cara memperhatikan segala faktor  

kebutuhan dan permasalahan yang sudah ditentukan dengan cara 

dipertimbangkan. Sistem berkerja ketika tombol start telah ditekan 

kemudian pulse sensor di tempelkan pada jari. Secara otomatis hasil 

pengukuran detak jantung akan muncul pada aplikasi smartphone detak 

jantung yang sudah di download sebelumnya.   

3. Melakukan perancangan coding program menggunakan software Arduino 

yang didapatkan dari web arduino.cc dengan versi arduino 1.0.5 dan juga 

untuk coding website menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

4. Membuat rancangan hardware arduino dari alat  pendeteksi jantung dan 

rancangan cara kerja sistem arduino. 

5. Melakukan pengujian dan pengambilan data. Pengujian di sini dilakukan  

dengan cara di ujikan pada sampel berbeda yang sedang dalam keadaan 

beristirahat (tidak dalam melakukan kegiatan). Teknik pengambilan data 

dilakukan dengan cara mencatat rata – rata detak jantung setiap sampel yang 



9 
 

dilakukan pada sampel yang berbeda sehingga dapat di simpulkan pada saat 

perubahan detak jantung manusia. 

6. Melakukan sebuah analisa dari pengambilan data Alat pendeteksi jantung 

otomatis yang di buat dengan hardware memakai Arduino dan software 

kerja sistemnya memakai bahasa pemrograman PHP. 

7. Hasil percobaan dapat di simpulkan dengan cara melihat pergerakan jantung 

pada setiap sampel berbeda pada kegiatan detak jantung sedang beristirahat 

(tidak dalam melakukan kegiatan). 

 

1.7 Sistematika Penulisan Buku Tugas Akhir 

Pada pembuatan tugas akhir ini memiliki sebuah sistematika penulisan yang 

terbagi menjadi beberapa bab, yaitu : 

BAB 1 : Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan ini memiliki isi bab mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 

pelaksanaan, dan juga sistematika penulisan tugas akhir. 

 

BAB 2 : Landasan Teori 

Pada bab ini menjelaskan sebuah teori – teori yang digunakan sebagai 

sebuah dasar didalam sebuah penelitian ini. 
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BAB 3 : Metode Penelitian 

Bab ini berisikan langkah-langkah yang akan digunakan didalam sebuah 

penelitian ini. 

 

BAB 4 : Analisa Data 

Dalam bab Analisa data ini, berisikan tentang proses analisa data yang telah 

didapatkan oleh peneliti dan bagaimana peneliti membahas data yang telah 

terkumpulkan. 

 

BAB 5 : Tentang Hasil Uji 

Pada bab ini membahas tentang hasil data yang telah diuji. 

 

BAB 6 : Kesimpulan Dan Saran 

Merupakan penutup dan pemberi kesimpulan tentang penelitian yang telah 

di buat. 

 

 

 

 

  


