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RANCANG BANGUN KONTROL KELEMBABAN PADA ALAT BABY
INCUBATOR BERBASIS MIKROKONTROLLER ATMEGA328
Berkat Panjaitan1, Sri Wida Harahap2, Kesya Nirma Lumbantobing3
1

Teknologi Elektro Medik, STIKes Binalita Sudama Medan
Email : hamonanganberkat@gmail.com
2
Ilmu Keperawatan, STIKes Binalita Sudama Medan
Email: sriwidaharahap@gmail.com
3
D-III Keperawatan, STIKes Binalita Sudama Medan
Email: kesyanirmatobing@gmail.com

ABSTRACT
Humidity is the object of measurement contained in the data acquisition system.
There are many sensor devices that serve to measure the humidity and accuracy is one
of the parameters that can be used to select it. DHT11 is a DHT series sensor from
Aosong Electronics that can perform humidity measurements simultaneously with
digital output. Information on accuracy is contained in the data sheet.
Similarly, the information does not describe the actual conditions when operated
at a particular location. Results from DHT11 sensor readings are then sent to the seven
segment displays to display the results of air humidity measurements. While the driver
is used to turn on or off the fan and heater. Fan and heater are used to keep the
humidity and incubator temperature within the 40-60% moisture margin and the
temperature limit in baby incubator 33-35 ° C. The fan is used to adjust the incubator
temperature humidity.
Effect on the patient if the humidity rises then the more moist / wet which cause
itching on the skin and vice versa if the percentage of moisture down it will be more dry
and impacts dry and scaly skin against baby's skin. The purpose of this research is to
design moisture control in baby incubator. DHT11 has a wider error range of 1 - 7%
and 11 - 35%, respectively for temperature and humidity measurements. Location
differences do not affect the measurement results. A humidity measurement error that is
still above 10% indicates the need for re- calibration. In the future, in addition to
accuracy, precision also needs to be tested using standard deviation calculations on the
measurement results.
Keywords: DHT11 Humidity Control Moisture Detector
PENDAHULUAN
Bidang kesehatan merupakan
salah satu bidang yang menjadi prioritas
utama dalam pembangunan bangsa
Indonesia. Kesehatan adalah salah satu
faktor penting yang menjadi perhatian
banyak orang. Demikian juga dengan
alat-alat kedokteran. Seiring dengan

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi (IPTEK), hal ini dapat dilihat
dengan munculnya peralatan kedokteran
yang semakin canggih serta bersifat
praktis, efisien dan efektif yang
memberikan banyak manfaat bagi dunia
kedokteran.
Dan didalam pencapaian derajat
kesehatan tentu diperlukan peralatan
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kesehatan yang dapat memenuhi
lingkungan sekitarnya sehingga bayi
tuntutan sesuai dengan perkembangan
lebih banyak mengalami kesulitan
zaman, dalam upaya memerangi
untuk hidup diluar uterus ibunya. Maka
penyakit atau melakukan pendeteksian
hal yang pertama dilakukan adalah
penyakit lebih dini. Sema bayi prematur
memberikan suhu tertentu sesuai suhu
memerlukan perawatan medis,baik yang
yang diperlukan bayi tersebut. Di dalam
ringan maupun yang intensif. Hal ini
setiap rumah sakit khususnya pada
tergantung pada keprematuran bayi
ruangan perawatan bayi pasti terdapat
tersebut. Dalam kondisi ini bayi belum
alat baby incubator.
mempunyai daya tahan tubuh terhadap
METODE PENELITIAN
Perancangan
a. Penjelasan Blok Diagram Baby Incubator
Perancangan sistem alat ini diawali dengan pembuatan blok diagram dari alat
tersebut, dimana tiap – tiap blok saling berhubugan satu sama lain.
Perencanaan Blok Diagram

Sensor suhu

kelembaban

Mikrocontroler
ATMega 328

7
segment

Gambar 3.1 Blok Diagram
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Dari blog diagram diatas memiliki fungsi tersendiri diantaranya yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Power supply, sebagai sumber tegangan
Blower, sebagai pendingin
Filament, sebagai penghangat suhu
Relay, sebagai saklar
Mikrokontroller, sebagai otak penggerak alat
Display, sebagai penampil
Alarm, sebagai penanda kesalahan
Temperatur control, sebagai pengontrol suhu
Air Control, sebagai pengontrol kelembapan
Water Level Sensor, sebagai pendeteksi volumeair
Keypad, sebagai tombol alat
User, sebagai pengguna alat

Cara Kerja Blok Diagram
Tegangan dari PLN 220V AC
digunakan untuk mensupplay tegangan
ke heater dan kipas, dan input tegangan
trafo stepdown yang kemudian oleh
rangkaian power supply dirubah
menjadi tegangan 5V DC yang
digunakan untuk mensupplay tegangan
blok rangkaian lainnya. Saat tegangan
PLN masuk maka motor kipas dan
heater akan aktif dimana kerja motor
kipas ini dideteksi oleh sensor Fan. Jika
kipas tidak bekerja sebagaimana
mestinya maka indicator kipas akan
ON. Push Button digunakan untuk
menentukan
suhu
yang
akan
dikehendaki (suhu setting) dan sebagai
inputan bagi mikrokontroller.
Mikrokontoller berfungsi untuk
mengendalikan atau mengontrol semua
rangkaian. Sedangkan sensor suhu
berfungsi untuk menyensor suhu udara
dalam ruangan dan besarnya tegangan
output dari sensor akan disangga oleh
Wiring Diagram

rangkaian penguat seperti minimum
sistem. Di mikrokontroller ATMega
328 semua data diolah untuk mengatur
kerja keseluruhan alat baby incubator.
Dari keluaran kontrol ini terdapat relay
merupakan kontak untuk mengatur dan
memberikan supply tegangan yang
menuju ke blower. Besarnya pemanas
dan folume air dikontrol oleh relay dan
rangkaian sensor kelembaban DHT11
melalui rangkaian kontrol. Kelembaban
yang dihasilkan dari water level dan
heater selanjutnya diratakan ke seluruh
ruangan oleh fan sehingga ruangan
mendapatkankelembaban dan suhu yang
rata.
Jika suhu settingan incubator
kurang dari 32°C maupun lebih besar
dari 37°C, maka sensor suhu akan
bekerja memberikan signal ke rangkaian
kontrol dan akan membuat relay tidak
bekerja, sehingga sumber daya ke
heater terputus dan alarm berbunyi.
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Gambar 3.2 Wiring Diagram Alat
Pada wiring diagarm ini bisa
dilihat perancangan dari rangkaian
control kelembaban.
Perencanaan Rangkaian Kontrol
Kelembaban
Pada perencanaan rangkaian
kelembaban ini penulis menggunakan

sensor suhu kelembaban dan fan dimana
akan mengatur kadar kelembaban udara
dalam ruangan baby incubator.
Perancangan rangkaian ini terdiri dari
sensor DHT11 sebagai pendeteksi
kelembaban
dan
fan
sebagai
mensirkulasi udara.
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Rangkaian Sistem Mikrokontroller
ATMega 328

mengatur proses berjalannya alat
sehingga dapat membaca kelembaban

Mikrokontroller
pada
perancangan alat baby incubator ini

yang stabil serta sebagai penampil
informasi selama bekerjanya alat.

Gambar. 3.3 Wiring Mnimum
Sistem ATMega 328 Mikrokontroller
ATMega 328 akan memperoleh
masukan dan keluaran yang ada pada
peralatan ini, konektor J1 berfungsi
sebagai pemrogram chip ATMega 328
dan 7805 cp berfungsi untuk regulator
tengangan 5 v positif kemudian vvc
mengalir ke kaki 56 positifdan kaki 34
grond.
Pengontrolan tersebut dilakukan
melalui pengaktifan masing- masing pin
pada kaki mikrokontroller tersebut, baik
pengaktifan secara paralel ataupun
secara per-bit mikrokontroller dalam
setiap portnya.
Untuk
melakukan
proses
pengaktifan pada pin-pin atau port yang
terdapat di dalam mikrokontroller

tersebut
dilakukan
dengan
menggunakan
perangkat
lunak
(software) yang ditempatkan pada flash
program
memori
internal
tanpa
menggunakan
program
memori
eksternal.
Cara Kerja Rangkaian Kelembaban
Pembacaan tegangan 3-5 V
masuk ke kaki input dari DHT11,
kemudian tegangan Arus PLN masuk ke
power supply sebesar 220 VAC yang
kemudian dirubah ke tegangan 5 VDC
dengan menggunakan daptor dan
kemudian masuk ke regulator lalu
dialirkan ke kaki mikrokontroller 3 dan
4 (GND) dan masuk ke kaki 5 dan 6
(plus). Lalu tegangan masuk ke
kapasitor
dan
crystal
sebagai
pembangkit frekuensi kemudian masuk
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ke rangkaian reset sebagai penyetabil
tegangan short. Setelah itu masuk
kedalam
rangkaian
sensor
kelembaban/DHT11 akan dikeluarkan
ke kaki ground, apabila persentase
kelembaban sama sekali tidak terbaca
maka kaki output 5 V. Kemudian
apabila
kelembaban
terbaca,
kelembaban dari sensor DHT11 akan
membuat tegangan input ke ground
keluar 4,15 V ke output. Kemudian
mikrokontroller membaca tegangan
output dari DHT11 5V maka hasil
adalah (%) pada komponen DHT11.
Kemudian fan mensirkulasikan udara
sehingga kelembaban tercapai 40-60%
dan data DHT 11mengeluarkan
frekuensi sinyal.
Daftar Alat & Bahan yang di
gunakan
Dalam pembuatan sebuah alat
elektronika medik tentunya harus
dipersiapkan
segala
hal
untuk
keberhasilan pembuatan alat tersebut.
Salah satu faktor penting adalah
persiapan
bahan.
Bahan
yang
dipersiapkan tersebut harus ada dan
mudah dicari, jika dibutuhkan. Tidak
hanya tersedianya bahan namun juga
sesuai data sheet dan fungsi bahan yang
akan digunakan. Ketepatan dalam
memilih bahan menjadi faktor tersendiri
didalam keberhasilan membuat alat.
Persiapan Kerja Alat
Untuk mendapat data yang
berhubungan
dengan
masalah
pembuatan modul ini, maka penulis
menggunakan beberapa alat serta
perlengkapannya sebagai berikut :
1) Multimeter
2) Satu set toolkit
3) Solder
4) Timah
5) Komponen pendukung dalam
pembuatan alat
Daftar Komponen Yang Digunakan

Tabel 3.1. Komponen Bahan Yang
Digunakan

No. Nama Komponen Jenis
1.

Mikrokontroller ATMega 328

2.

Kapasitor

30 Pf

3.

Kapasitor

22 uF

4.

Crystal

12-16 mhz

5.

Resistor

1k

6.

Tripod

10 k

7.

Regulator

7805

8.

Fan

22 V

9.

Relay

12 V

10. Kapasitor

150 pF

11. Resistor

10 k

12. Resistor

80 – 100 Ohm

13. Diode

-

14. DHT11

-

Fungsi Komponen Pada Rangkaian
Kelembaban
1. Mikrokontroller ATMega 328
berfungsi sebagai otak dan sebagai
pemroses data yang di input dari
DHT
11 sensor kelembaban
2. Kapasitor berfungsi sebagai
optional penyetabil frekuensi
keluaran daricrystal.
3. Resistor berfungsi sebagai
penghambat tegangan.
4. DHT11 berfungsi sebagai sensor
kelembaban
5. Crystal berfugsi sebagai
pembangkit frekuensi.
6. Diode LED berfungsi sebagai
lampu indikator.
7. Relay berfungsi sebagai saklar dan
juga sebagai penghubung dengan
blok lainnya.
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8.

Blower sebagai penyirkulasi udara

HASIL
1. Rangkaian pengontrol kelembaban
pada alat baby incubator dan alat
yang di rancang dapat mendeteksi
kelembaban yang di inginkan dari
PEMBAHASAN

program yang telah dirancang.
2. Untuk menampilkan kelembaban
pada display penulis menggunakan
sensor DHT11 dan menggunakan
program
mikrokontroller
ATMega328.
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Cara Kerja Flow Charts
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)

13)
14)

15)

16)
17)

Arus Masuk
Melakukan
pengecekan
atau
scanning pada keypad
Tekan tombol D
Jika “ya” maka power on, jika
“tidak” maka kembali ke proses
pengecekan keypad dan menunggu
perintah untuk menjalankan.
Masuk ke proses initialisasi
Display 7segment menyala
Melakukan pengecekan keypad
Jika “ya” tekan tombol angka 0
sampai dengan 9 dan tombol * dan
# untuk memasukan data dan akan
tampil ke display.
Tekan tombol A untuk start atau
untuk memulai proses.
Kemudian sensor akan dihidupkan
Masuk ke proses pengecekan yang
dimulai dari water level kemudian
masuk ke proses pengecekan
temperatur lalu masuk ke proses
pengecekan humidity dan akan
ditampilkan ke layar display.
Namun jika terdapat masalah
seperti air habis, temperatur terlalu
tinggi atau pun terlalu rendah, dan
suhu kelembapan juga tidak stabil
maka alarm akan berbunyi.
Lalu proses kerja alat akan
berhenti.
Tekan tombol C untuk mematikan
alarm dan kemudian akan masuk
ke proses initialisasi dan menunggu
perintah yang baru.
Jika tidak terjadi masalah maka
proses pengecekan dari water level,
temperatur dan humidity akan terus
berjalan dan akan ditampilkan ke
layar display.
Kemudian masuk lagi ke proses
pengecekan keypad
Jika “ya’ tekan tombol B untuk
menghentikan kerja alat, dan jika
tidak maka proses pengecekan dari
water level, temperatur, dan
humidity akan terus berjalan.

18) Kemudian jika tombol B telah
ditekan maka kerja alat berhenti
dan menuju ke proses pengecekan
keypad
lagi
sampai
proses
perintahbaru dimasukan.
Program yang digunakan
#include <dht.h>dht DHT;
#define DHT11_PIN 12int tempPin = 0;
int rel1 = 8;int rel2 = 9;int tp1 = 0; int
counter1;int tempY; int humY;
int tempX; int humX; void setup() {
pinMode(tp1,
OUTPUT);
pinMode(rel1,OUTPUT);
pinMode(rel2,OUTPUT);tempX=33;
humX=60; digitalWrite(tp1,HIGH);
counter1=0; Serial.begin(9600);
}
void dms()
{ if(tempY<tempX)
{digitalWrite(rel1,LOW);}else
if(tempY>tempX+1)
{digitalWrite(rel1,HIGH);}
counter1=counter1+1;
if(counter1>2){counter1=0;digitalWrite
(rel1,HIGH);
}
if(humY>humX)
{digitalWrite(rel2,LOW);}else
if(humY<humX+1)
{digitalWrite(rel2,HIGH);}
}
void loop() {delay(5);
tempY = analogRead(tempPin);tempY
= tempY * 0.47; delay(5);
DHT.read11(DHT11_PIN);
humY=DHT.humidity;
Serial.print(tempY)
;
Serial.print("|"); Serial.println(humY
);
if(tempY>tempX+10)
{digitalWrite(rel1,HIGH);}else{dms();}
delay(1000);
}
KESIMPULAN
Dari
hasil

penulisan

dan
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pembahasan tentang perancangan alat
pengontrol kelembaban pada alat baby
incubator berbasis mikrokontroller
ATMega328 dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :
1.

2.

Rangkaian pengontrol kelembaban
pada alat baby incubator dan alat
yang di rancang dapat mendeteksi
kelembaban yang di inginkan dari
program yang telah dirancang.
Untuk menampilkan kelembaban
pada display penulis menggunakan
sensor DHT11 dan menggunakan
program
mikrokontroller
ATMega328.
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PEDOMAN PENULISAN NASKAH
JURNAL ILMIAH BINALITA SUDAMA

Tujuan Penulisan
Penerbitan Jurnal Ilmiah Keperawatan ditujukan untuk menginformasikan
hasil-hasil penelitian dalam bidang kesehatan.
Jenis Naskah
Naskah yang diajukan untuk diterbitkan dapat berupa: penelitian, tinjauan
kasus, dan tinjauan pustaka. Naskah merupakan karya ilmiah asli dalam lima tahun
terakhir dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Ditulis dalam bentuk baku
(MS Word) dan gaya bahasa ilmiah , tidak kurang dari 20 halaman, tulisan times new
roman ukuran 12 font, ketikan 1 spasi dan ukuran kertas A4. Naskah yang telah
diterbitkan menjadi hak milik redaksi dan naskah tidak boleh diterbitkan dalam
bentuk apapun tanpa persetujuan redaksi. Pernyataan dalam naskah sepenuhnya
menjadi tanggung jawab penulis.
Format Naskah
Naskah diserahkan dalam bentuk compact disk (CD) dan print-out 2
eksemplar. Naskah disusun sesuai format baku terdiri dari: judul naskah, nama
penulis, abstrak, latar belakang, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan
saran, daftar pustaka.
Judul Naskah
Judul ditulis secara jelas dan singkat dalam bahasa Indonesia yang
menggambarkan isi pokok/variabel, maksimum 20 kata.
Nama Penulis
Meliputi nama lengkap penulis utama tanpa gelar dan anggota (jika ada),
disertai nama institusi/instansi, alamat institusi/instansi, kode pos, PO Box, e-mail
penulis, dan no telp.
Abstrak
Ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dibatasi 200-300 kata
dalam satu paragraph, bersifat utuh dan mandiri, tidak boleh ada referensi. Abstrak
terdiri dari:latar belakang, tujuan , metode, hasil analisa statistik, dan kesimpulan,
disertai kata kunci/keywords.
Latar Belakang
Berisi informasi secara sistematis/urut tentang:masalah penelitian, skala
masalah, kronologis masalah, dan konsep solusi yang disajikan secara ringkas dan
jelas.
Metode Penelitian
Berisi tentang: jenis penelitian, desain, teknik sampling dan jumlah sampel,
karakteristik responden, waktu, tempat penelitian, instrument yang digunakan, serta
uji analisis statistik disajikan dengan jelas.

Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian hendaknya disajikan secara berkesinambungan dari mulai
hasil penelitian utama hingga hasil penelitian penunjang yang dilenkapi dengan
pembahasan. Hasil dan pembahasan dapat dibuat dalam suatu bagian yang sama atau
terpisah. Jika ada penemuan baru, hendaknya tegas dikemukakan dalam pembahasan.
Nama tabel/diagram/gambar/skema, isi beserta keterangannya ditulis dalam bahasa
Indonesia dan diberi nomor sesuai dengan urutan penyebutan teks. Satuan
pengukuran yang digunakan dalam naskah hendaknya mengikuti sistem internasional
yang berlaku.
Simpulan dan Saran
Kesimpulan hasil penelitian dikemukakan secara jelas. Saran dicantumkan
setelah kesimpulan yang disajikan secara teoritis dan secara praktis yang dapat
dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.
Daftar Pustaka
Sumber pustaka yang dikutip meliputi: jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan sumber
pustaka lain yang harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Sumber pustaka disusun
berdasarkan alfabetis, secara berurutan yaitu: nama, marga, tahun penerbitan pustaka,
judul pustaka, edisi (jika ada), kota penerbit, dan nama penerbit, jumlah acuan
minimal 10 pustaka.

