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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat dan merancang modul sistem 

pendeteksi gelembung udara dan melakukan pengujian dan pendataan serta 

memahami prinsip kerja dari komponen yang mendukung sistem kerja 

pendeteksi gelembung udara. Metode - metode yang dilakukan dalam 

melaksanakan pembuatan Karya Tulis Ilmiah ada yaitu Studi Pustaka, 

Perencanaan Pembuatan Alat, Pembuatan Alat, Pengujian Alat, dan Penyusunan 

Karya Tulis Ilmiah. Perancangan air inline sensor pada alat infus pump berbasis 

mikrokontroler Atmega89S52. Pada perancangan ini, akan dibahas tentang 

perancangan blok diagram, penjelasan blok diagram, wiring diagram, penjelasan 

wiring diagram, layout, bentuk air inline sensor, dan list program. Pembahasan 

air inline sensor pada alat infuse pump berbasis mikrokontroler Atmega89S2. 

Pada pembahasan ini, akan dibahas tentang flowchart, penjelasan flowchart, 

prinsip kerja air inline sensor, test poin pada rangkaian air inline sensor. 

Gelembung udara yang terdapat pada selang infus terjadi karena 

masuknya udara pada cairan infus. Cara kerja rangkaian air inline sensor ini 

menggunakan prinsip optocoupler. Pada dasarnya optocoupler terdiri dari 2 

bagian utama yaitu transmitter yang berfungsi sebagai pengirim dan receiver 

sebagai penerima. Pada rangkaian air inline sensor, LED infrared menjadi 

transmitter dan phototansistor menjadi receiver. LED infrared memancarkan 

sinar infrared, jika tidak ada gelembung udara pada selang infus maka sinar 

infrared diterima sempurna oleh phototransistor. Jika terdapat gelembung udara, 

LED infrared memancarkan sinar infrared maka sinar infrared yang dipancarkan 

akan terbias dan sinar infrared yang diterima oleh phototransistor tidak sempurna 

maka pada LCD akan ditampilkan data A yang berarti alarm. 

 

 
Kata Kunci: bangun air inline sensor, alat infus pump, dan mikrokontroller 
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PENDAHULUAN 

Infus pump merupakan salah 

satu alat bantu kedokteran yang 

dirancang untuk mengontrol dan 

mengatur pemberian cairan infus 

kepada pasien yang dalam perawatan. 

Salah satu peralatan medis yang dapat 

mengatur dan mengontrol cairan infus 

yang masuk kedalam tubuh pasien 

yaitu infus pump. 

Gelembung udara tidak boleh 

masuk ke dalam tubuh pasien karena 

bersifat meracuni darah. Oleh karena 

itu dibutuhkan pendeteksi gelembung 

udara yang berfungsi untuk 

mendeteksi ada tidaknya gelembung 

udara pada selang infus dengan tujuan 

mencegah terjadinya emboli pada 

pasien dan memberitahukan kepada 

perawat melalui alarm dan tampilan 

pada LCD (Liquid Crystal Display) 

yang akan berbunyi apabila dalam 

cairan infus terdapat gelembung udara 

yang dapat membahayakan 

keselamatan pasien. Berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan diatas, 

penulis tertarik untuk merangkai alat 

yang diajukan dalam bentuk karya 

tulis ilmiah dengan judul “Rancang 

Bangun Air Inline Sensor Pada Alat 

Infus Pump Berbasis Mikrokontroler 

Atmega89s52”. 

Berdasarkan latar belakang 

diatas yang telah di uraikan, yang 

menjadi rumusan masalah adalah 

menghasilkan rangkaian air inline 

sensor dan cara kerja rangkaian air 

inline sensor. 

Agar tidak terjadi pelebaran 

masalah maka penulis akan 

membatasi pokok pembahasan 

rancang bangun air inline sensor pada 

alat infus pump. Dalam hal ini penulis 

membatasi pembatasan tentang cara 

kerja rangkaian air inline sensor pada 

alat infus   pump  berbasis 

mikrokontroler    Atmega89S52. 

Berdasarkan pembahasan yang 

penulis  buat, maka  tujuan  yang 

hendak dicapai oleh penulis yaitu : 

a.Membuat dan   merancang  modul 

sistem pendeteksi gelembung udara. 

b.Melakukan    pengujian    dan 

pendataan serta memahami prinsip 

kerja  dari  komponen   yang 

mendukung sistem kerja pendeteksi 

gelembung udara. 
 

METODE PENELITIAN 

Metode - metode yang 

dilakukan oleh penulis dalam 

melaksanakan pembuatan Karya Tulis 

Ilmiah ada beberapa cara, yaitu : 

a. Studi Pustaka 

Mempelajari berkas-berkas, buku, 

pencarian data dari internet, dan 

bertanya atau berdiskusi dengan 

sejumlah dosen dalam pembuatan 

Karya Tulis Ilmiah ini. 

b. Perencanaan Pembuatan Alat 

Merancang rangkaian pendeteksi 

gelembung udara   (air in line 

sensor)  menggunakan 

mikrokontroler ATMEGA 89S52 

dan juga menentukan komponen- 

komponen yang akan digunakan 

dalam pembuatan modul tersebut. 

c. Pembuatan Alat 

Membuat modul ragkaian 

pendeteksi gelembung udara (air 

in line sensor). 

d. Pengujian Alat 

Melakukan pengujian fungsi kerja 

rangkaian pendeteksi gelembung 

udara (air in line sensor) 

menggunakan mikrokontroler 
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ATMEGA89S52 pada alat infus 

pump. 

e. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah 

Membuat karya  tulis yang 

merupakan hasil studi literatur dan 

pendataan   serta pengujian dari 

modul yang dibuat. 

 

HASIL PENELITIAN 

Perancangan air inline sensor 

pada alat infus pump berbasis 

mikrokontroler Atmega89S52. Pada 

perancangan ini, akan dibahas tentang 

perancangan blok diagram, penjelasan 

blok diagram, wiring diagram, 

penjelasan wiring diagram, layout, 

bentuk air inline sensor, dan list 

program. 

1. Blok Diagram Air Inline Sensor 

Perancangan secara 

keseluruhan air inline sensor. 

Adapun blok diagram dari air inline 

sensor dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 

 

 
 

2. Penjelasan Blok Diagram Air 

Inline Sensor 

Tegangan dari PLN 220V 

digunakan untuk mensupplay 

tegangan. Power supply merubah 

menjadi 5V yang digunakan untuk 

mensuplay tegangan pada 

mikrokontroler. Power supply 

mensuplay tegangan dari PLN ke 

display. Saat tegangan PLN masuk 

maka driver, stepper motor dan 

display akan aktif. Driver sebagai 

pengendali rangkaian, stepper motor 

sebagai penggerak. Power supply 

mensuplay tegangan dari PLN ke air 

inline sensor. Air inline sensor, 

mendeteksi keberadaan gelembung 

udara pada selang infuse pump 

dideteksi dengan infrared. Jika terjadi 

gelembung udara pada selang infus 

pump maka buzzer akan berbunyi, 

LED akan hidup dan ditampilkan 

pada display. 

3. Fungsi Blok Diagram Air Inline 

Sensor 

Untuk mempermudah 

pengertian secara system keseluruhan 

dari blok diagram, penulis membagi 

rangkaian dalam beberapa blok. 

Masing-masing blok mempunyai 

fungsi masing-masing. Adapun fungsi 
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dari masing-masing blok akan penulis 

jelaskan sebagai berikut: 

a. Power Supply  untuk 

mendistribusikan sumber 

tegangan ke seluruh rangkaian. 

b. Mikrokontroler ATMEGA89S52 

sebagai otak penggerak seluruh 

rangkaian dan pengontrol yang 

dapat menentukan rangkaian 

tersebut bekerja atau tidak 

bekerja. 

c. Keypad sebagai set tombol untuk 

operasi perangkat alat infus pump 

d. Air in line sensor untuk mendeteksi 

keberadaan gelembung pada 

selang infus pump. 

e. Driver sebagai pengendali 

rangkaian. 

f. Display sebagai layar digital yang 

dapat menampilkan nilai yang 

dihasilkan oleh sensor dan dapat 

menampilkan menu yang terdapat 

pada aplikasi. 

g. Buzzer untuk mengubah getaran 

listrik menjadi getaran suara 

h. LED berfungsi untuk 

memancarkan cahaya 

 

PEMBAHASAN 

1. Bentuk Modul Infuse Pump 

2. Bentuk Air Inline Sensor 

Bentuk air inline sensor yang 

dirancang, sebagai berikut : 
 

 

3. Cara Kerja Rangkaian Air 

Inline Sensor 

Cara kerja rangkaian air inline 

sensor ini menggunakan prinsip 

optocoupler. Pada rangkaian air inline 

sensor, LED infrared menjadi 

transmitter dan phototansistor 

menjadi receiver. LED infrared 

memancarkan sinar infrared, jika 

tidak ada gelembung udara pada 

selang infus maka sinar infrared 

diterima sempurna oleh 

phototransistor. 

4. Flowchart Air Inline Sensor 

Flowchart (diagram alur) air 

inline sensor (pendeteksi gelembung 

udara pada modul yang dirancang, 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
pump ya Bentuk modul infuse 
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5. Penjelasan Flowchart Air Inline 

Sensor 

Start (mulai) pendeteksi 

gelembung udara aktif, kemudian 

membaca tegangan pada sensor, 

proses tegangan sensor, jika ya , 

tegangan lebih kecil dari 5volt maka 

terdapat gelembung udara dan akan 

terdeteksi oleh phototransistor dan 

mikrokontroler memberikan perintah 

tampilan A yang berarti alarm pada 

tampilan LCD, kemudian buzzer 

berbunyi dan LED menyala. Jika 

tidak maka kembali ke start. 

 

KESIMPULAN 

Untuk  mengakhiri penulisan 

Karya  Tulis    Ilmiah ini  penulis 

mengambil kesimpulan yang didapat 

dari hasil  penganalisaan  seluruh 

uraian secara umum yang dituangkan 

penulis   pada   Karya Tulis Ilmiah. 

Adapun  kesimpulannya  adalah: 

Gelembung udara yang terdapat 

pada selang infus terjadi karena 

masuknya udara pada cairan infus. 

Cara kerja rangkaian air inline sensor 

ini menggunakan prinsip optocoupler. 

Pada dasarnya optocoupler terdiri dari 

2 bagian utama yaitu transmitter yang 

berfungsi sebagai pengirim dan 

receiver sebagai penerima. Pada 

rangkaian air inline sensor, LED 

infrared menjadi transmitter dan 

phototansistor menjadi receiver. LED 

infrared memancarkan sinar infrared, 

jika tidak ada gelembung udara pada 

selang infus maka sinar infrared 

diterima sempurna oleh 

phototransistor. Jika terdapat 

gelembung    udara,    LED    infrared 

memancarkan sinar infrared maka 

sinar infrared yang dipancarkan akan 

terbias dan sinar infrared yang 

diterima oleh phototransistor tidak 

sempurna maka pada LCD akan 

ditampilkan data A yang berarti 

alarm. 

SARAN 

Setelah pembuatan modul tugas 

akhir ini terselesaikan, ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan oleh 

pembaca, teori dan peralatan yang 

sederhana dapat membuat sebuah alat 

elektromedik berbasis sistem 

mikrokontroler yang dapat 

diaplikasikan dibidang medik. Penulis 

menyadari bahwa masih terdapat 

kekurangan dan jauh dari 

kesempurnaan, untuk itu penulis 

menyarankan kepada pembaca untuk 

mengembangkan lagi menjadi lebih 

sempurna dan lebih kompleks dalam 

mengembangkan kreatifitas dan 

peningkatan kualitas mahasiswa 

elektromedik. 

Dalam dunia kesehatan, 

terutama di dunia kedokteran 

sebaiknya para perawat yang 

menggunakan infus pump lebih 

memperhatikan alat terutama pada 

gelembung udara yang ada di selang 

infus pump. Perawat yang 

menggunakan infus pump harus 

mengetahui         cara mengatasi 

gelembung udara pada infus pump. 

Cara mengatasi gelembung udara 

pada infus pump yaitu dengan 

mematikan alarm, kemudian selang 

infus disentil sampai gelembung 

udara tidak ada lagi di selang infus. 
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