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ABSTRAK 

Infuse set adalah alat untuk meamasukkan caiaran atau obat langsung ke 

dalam darah vena dalam jumlah banyak. Pada alat infus konvensional tidak 

memiliki pendeteksi gelebung udara dan memiliki resiko fatal apabila gelembung 

udara masuk kedalam tubuh pasien. Penelitian dan pembuatan modul rangkaian 

pendeteksi gelembung udara dengan berbasis arduino uno dan memiliki indikator 

berupa alarm (buzzer) dan LED. Optocoupler sebagai pendeteksi gelembung udara 

yg di tempelkan di jalur selang infuse set. Sebuah mikrokontroller arduino uno di 

program untuk memerintah indikator apabila optocoupler mendeteksi adanya 

gelembung udara, dan di memberitahunya melalui indikator. Sebuah indikator 

alarm disediakan untuk memberitahu apabila optocoupler mendeteksi adanya 

gelemembung udara. Penelitian berlangsung dalam 2 tahap pelaksanaan, yaitu 

tahap pertama pembuatan alat dan tahap kedua pengujian alat. Modul yang 

dirancang ini hasilnya bekerja aktif dengan keakurasian mendeteksi gelembung 

udara  

Kata kunci : Infus Konvensional 
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ABSTRACT 

An infusion set is a device for inserting large amounts of solution or 

medication directly into venous blood. Conventional infusion equipment does not 

have an air bubble detector and has a fatal risk if air bubbles enter the patient's 

body. Research and manufacture of the air bubble detector circuit module based 

on Arduino Uno and has indicators in the form of an alarm (buzzer) and LED. 

Optocoupler as a detector for air bubbles that are attached to the line of the 

infusion set hose. An Arduino Uno microcontroller is programmed to command 

the indicator when the optocoupler detects air bubbles, and notifies it through the 

indicator. An alarm indicator is provided to notify when the optocoupler detects 

air bubbles. The research took place in 2 stages of implementation, namely the 

first stage of making tools and the second stage of testing the tools. The result of 

this designed module works actively with the accuracy of detecting air bubbles  

Key word: Conventional Infusion 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia  

mengamanatkan bahwa salah satu cita-cita Negara adalah untuk memajukan 

kesejahteraan umum. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 butir 

ketiga menyatakan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Berdasarkan hal 

tersebut, pemerintah berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan masyarakat 

berupa fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. 

 Infus adalah memasukkan cairan atau obat langsung kedalam pembuluh 

darah venadalam jumlah banyak dan dalam waktu yang lama dengan menggunakan 

infus set. (Protap RSUD indrasari Kabupaten indragiri, 2009)   

 Pada infuse konvensional jika infus set tersebut terdapat gelembung udara, 

biasanya petugas medis atau perawat kurang cepat untuk melakukan melakukan 

tindakan untuk mencegah gelembung udara masuk kedalam tubuh pasien. Dimana 

hal tersebut dapat mengakibatkan emboli atau stroke kepada pasien. 

 Dengan keterbatasan kemampuan petugas medis yang dapat melakukan 

kesalahan dalam mengatasi masuknya gelembung udara kedalam tubuh pasien 

maka dari itu diperlukan sesuatu yang dapat memberikan informasi kepada petugas 

medis atau keluarga pasien bahwa terdapat gelembung udara pada infuse set pasien. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan penelitian untuk 

membahas karya tulis ini dengan judul:  
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“RANCANG BANGUN RANGKAIAN AIR IN LINE PADA ALAT    INFUS  

KONVENSIONAL BERBASIS ARDUINO UNO” 

1.2 Batasan Masalah  

 Agar tidak terjadi kesalahan dan pelebaran masalah maka dalam 

penyusunan karya tulis ini, penulis akan membatasi pokok-pokok bahasan yang 

berkaitan dengan pembahasan kerja rancang bangun rangkaian air-in-line pada alat 

infuse pump berbasis arduino uno 

1.3 Tujuan Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Umum  

 Penyusunan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk memenuhi syarat 

kelulusan di program studi Teknologi Elektro Medis STIKes Binalita Sudama 

Medan 

 1.3.2. Tujuan Khusus 

 Penyusuna karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk memahami teori maupun 

praktek dari alat infuse pump khususnya rangkaian air in line menggunakan arduino 

uno 

1.4 Manfaat Penelitian  

 1.4.1 Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penyusun dalam 

mensimulasikan rangkaian air in line pada alat  infuse pump menggunakan arduino 

uno di Program studi Teknologi Elektro Medis STIKes Binalita Sudama Medan 
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1.4.2 Bagi Pendidikan 

Dapat menambah perbendaharaan institusi pendidikan khusunya di program 

studi Teknologi Elektro Medis serta menjadi bahan belajar untuk adik-adik kelas 

kemudian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gambaran Umum Infuse Konvensional 

 Infuse adalah suatu cairan atau obat yang dialirkan langsung melalui 

pembuluh darah. Cairan yang diberikan melalui infus dapat berfungsi sebagai 

cairan pemeliharaan ataupun cairan resusitasi. Cairan infus (intravenous fluid) 

tersimpan di dalam sebuah kantong (Fluid Container) yang akan dialirkan melalui 

selang menuju pasien. Jenis dan jumlah cairan yang digunakan akan bergantung 

kondisi pasien, ketersediaan cairan, dan tujuan pemberian cairan infus (dr. Merry 

Dame Cristy Pane,2019). Untuk memasukkan cairan kedalam tubuh pasien 

diperlukan suata alat kesehatan yg dinamakan infuse set (IV Set). Pada umumnya 

pemberian infuse dilakukan di ruang rawat intensif (ICU, PICU, NICU) dan 

ruangan rawat inap Rumah Sakit.  

Infuse bekerja berdasarkan adanya gaya gravitasi bumi. yang dalam 

penggunanay nya dilakukan secara manual. Untuk mengaluirkan cairan infuse 

kepada pasien yaitu dengan cara tabung infuse digantung pada sebuah tiang infuse, 

sehingga cairan infuse akan menetes ke labu pada infuse set. Dari labu infuse set 

tersebut cairan infuse mengalir melalui selang infuse dan masuk ke dalam tubuh 

pasien aliran. Terdapat sebuah roler pada IV set yang berfungsi untuk pengatur laju 

aliran cairan infuse, sehingga cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien dapat 

diatur sesuai kebutuhan (dosis). 
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Gambar II.1 Infuse Kovensional 

2.2 Air In Line (Gelembung Udara) 

Kasus gelembung udara dalam selang infusan juga cukup sering terjadi, 

terutama di dalam infuse set. Terjadinya gelembung udara pada aliran infuse di 

akibatkan ketika cairan infus sudah kosong, maka cairan yang ditransfusi akan 

digantikan dengan adanya gelembung-gelembung udara pada selang infuse set 

tersebut. Selain itu perlu di perhatikan terjadinya gelembung udara pada selang 

infus bisa di akibatkan oleh  adanya  gelembung dalam spuit obat inject yang hendak 

diberikan kepada pasien. Gelembung udara tidak boleh masuk ke dalam tubuh 

pasien karena akan menimbulkan Emboli (masuknya benda asing ke dalam paru-

paru). Emboli paru-paru adalah keadaan akut yang mengancam kehidupan, dan 

dapat berakibat fatal bagi pasien.   
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2.3 Optocoupler 

 Optocoupler merupakan suatu komponen penghubung yang bekerja 

berdasarkan picu cahaya. Biasanya optocoupler digunakan sebagai saklar 

elektronik yang bekerja secara otomatis. 

Prinsip Kerja Optocoupler : 

1.  Jika antara photodiode dan LED terhalang maka photodiode tersebut akan off 

sehingga output dari kolektor akan berlogika high.  

2. Sebaliknya jika antara photodiode dan LED tidak terhalang maka photodiode 

tersebut akan on sehingga output-nya akan berlogika low 

 

Gambar II.2 Simbol Optocoupler 

Optocoupler terdiri dari 2 bagian yaitu transmitter (pemancar sinyal) dan 

receiver (penerima sinyal). 

1. Transmitter 

 Bagian transmitter adalah bagian yang berfungsi untuk memancarkan 

cahaya yang diarahkan ke bagian receiver, bagian ini menggunakan LED infra 

merah sebagai sumbercahaya nya. LED infra merah dapat memacarkan cahaya infra 

merah pada saat diode LED ini diberikan tegangan bias maju pada anodanya 
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Gambar II.3  Simbol LED Infra Merah 

2. Receiver 

 Receiver adalah bagian optocoupler yang berfungsi sebagai penerima 

cahaya dari transmiter,bagian transmitter ini umumnya menggunakan 

phototransistor. Phototransistor adalah sebuah jenis transistor yang basisnya 

dikendalikan oleh cahaya, jika basis phototransistor dikenakan cahaya, maka 

phototransistor akan berlaku sebagai saklar tertutup ( untuk jenis NPN ), jika 

phototransistor tidak mendapatkan cahaya maka phototransistor berlaku sebagai 

saklar terbuka.  

 

Gambar II.4 Phototransistor 

 Kepekaan phototransistor jauh lebih baik daripada photodiode karena 

phototransistor telah memiliki penguat terintegrasi. Cahaya yang diterima 

menimbulkan arus pada daerah basis dari phototransistor, dan menghasilkan 

penguatan arus. 
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2.4 Arduino 

Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat open-source, 

dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. 

Hardware dalam Arduino memiliki prosesor Atmel AVR dan menggunakan 

software dan bahasa sendiri. 

Berikut ini merupakan tabel dari spesifikasi Arduino Uno, terdapat 

komponen-komponen didalamnya, sebagai berikut: 

Tabel II.1 Spesifikasi Arduino-uno R3 

 

Pada tabel II.1 merupakan tampilan spesifikasi dari Arduino Uno, dimana 

terdapat beberapa komponen serta nilai dari komponen- komponen tersebut. 

Hardware dalam Arduino memiliki beberapa jenis, yang mempunyai kelebihan dan 

kekurangan dalam setiap papannya. 

Penggunaan jenis arduino disesuaikan dengan kebutuhan, hal ini yangakan 

mempengaruhi dari jenis prosessor yang digunakan. Jika semakin kompleks 

Mikrokontroler ATmega328 

Operasi Tegangan 5 Volt 

Input Tegangan 7-12 Volt 

Pin I/O Digital 14 

Pin Analog 6 

Arus DC tiap pin I/O 50 mA 

Arus DC ketika 3.3V 50 Ma 

Memori flash 32 KB 

SRAM 2 KB 
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perancangan dan program yang dibuat, maka harus sesuai pula jenis microkontroler 

yangdigunakan. 

Gambar II.5 Arduino-Uno 

Pada gambar II.5 dapat dilihat bahwa merupakan gambar dari Arduino 

Uno. Dan dalam gambar tersebut dapat dilihat pula sudah diberi sebuah garis yang 

menunjukkan bahwa mengarah kepada komponen-komponen yang ada didalam 

sebuah Arduino Uno, yang diantaranya adalah : analog reference pin, digital 

ground, dgital I/0 pins, serial out, serial in, usb plug, external poser supply, reset 

pin, volt power pin, ground pin, ground pin, voltage in, analog in pins, atmega 

328 microkontroller, in circuit serial progammer, semuanya dapat dilihat oleh 

pembaca. Yang membedakan antara Arduino yang satu dengan yang lainnya 

adalah penambahan fungsi dalam setiap boardnya dan jenis mikrokontroler 

yangdigunakan  

Dalam tugas akhir ini, jenis arduino yang digunakan adalah Arduino Uno. 

Piranti ini dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan rangkaian elektronik dari yang 

sederhana hingga yang kompleks. Pengendalian LED hingga pengontrolan robot 
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dapat diimplementasikan dengan menggunakan papan berukuran relatif kecil ini. 

Bahkan dengan penambahan komponen tertentu, piranti ini bisa dipakai untuk 

pemantauan kondisi pasien di rumah sakit dan pengendalian alat-alat di rumah. 

Penggunaan jenis arduino disesuaikan dengan kebutuhan, hal ini yang akan 

mempengaruhi dari jenis prosessor yang digunakan. Jika semakin kompleks 

perancangan dan program yang dibuat, maka harus sesuai pula jenis kontroler yang 

digunakan.   

 

          Gambar II.6 Arduino uno versi R3 

Pada gambar II.6 Gambar dari Arduino Uno versi R3. Dalam gambar 

tersebut sudah diberi sebuah garis yang menunjukkan bahwa komponen-komponen 

yang ada didalam sebuah Arduino Uno versi R3,  dan keterangan dari setiap gambar 

dapat dilihat pada tabel 

Tabel II.2 Keterangan Gambar Arduino 



27 
 

 
 

NO Description 

1 

POWER USB 

Digunakan untuk menghubungkan Papan Arduino dengan 

komputer lewat koneksi USB. sebagai supply listrik ke 

papan atau untuk pemrograman mikrokontroller. 

2 

POWER JACK 

Supply atau sumber listrik untuk Arduino dengan tipe Jack. 

Input DC 5 - 12 V. 

3 

Voltage Regulator 

IC ini digunakan untuk menstabilkan tegangan Eksternal 

dari Jack No.2 menuju 5 V, tegangan aman Papan Arduino. 

4 

Crystal Oscillator 

Kristal ini digunakan sebagai layaknya detak jantung pada 

Arduino. 

Jumlah cetak menunjukkan 16000 atau 16000 kHz, atau 16 

MHz. 

Ini digunakan sebagai timer atau penghitung.  

5 dan 17 

Reset 

Digunakan untuk mengulang program Arduino dari awal 

atau Reset. 

Cara pertama dengan menekan tombol reset ( 17 ) di papan. 

Cara kedua dengan menggubungkan pin reset dengan GND 

secara singkat. 

6, 7, 8, dan 9 

Pin ( 3.3, 5, GND, Vin ) 

 3.3V ( 6 ) - Sumber tegangan output 3.3 Volt. 

 5V ( 7 ) - Sumber tegangan output 5 Volt. 

 GND ( 8 )  - Ground atau pin negatif dalam sirkuit 

elektronik, akhir dari setiap jalur arus listrik. 

 Vin ( 9 ) - Pin untuk memasok listrik dari luar ke 

papan arduino, sekitar 5 V. 
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10 

Analog Pins 

Papan Arduino UNO memiliki enam pin analog A0 sampai 

A5. Digunakan untuk membaca sinyal atau sensor analog 

seperti sensor jarak, suhu dsb, dan mengubahnya menjadi 

nilai digital. 

11 

IC Mikrokontroller 

IC atau Integrated Circuit, alias otak dari Papan 

Arduino.  IC ini yang diprogram oleh papan arduino untuk 

mengatur pin digital ( 15 ) dan pin analog ( 10 ).  

12 

ICSP pin 

Sebagian besar ICSP ( 12 ) adalah untuk AVR. Dalam 

Arduino terdapat enam pin, MOSI, MISO, SCK, RESET, 

VCC, dan GND. bisa digunakan dengan Bootloader. 

13 

LED Power Indicator 

Lampu ini akan menyala dan menandakan Papan Arduino 

mendapatkan supply listrik dengan baik. Jika tidak menyala 

berarti ada sesuatu yang salah dengan supply listrik atau 

papan arduinonya. 

14 

LED TX dan RX 

TX ( Transmit ) dan RX ( Receive ), dua LED tersebut 

akan berkedip saat pemrograman IC atau Papan Arduino 

berlangsung.  

15 

Digital Pins I / O 

Papan Arduino UNO memiliki 14 Digital Pin. Berfungsi 

untuk memberikan nilai logika ( 0 atau 1 ). Pin berlabel " ~ " 

adalah pin-pin PWM ( Pulse Width Modulation ) yang 

dapat digunakan untuk menghasilkan PWM. Digital Pin I / 

O dapat digunakan seperti saklar. 

16 AREF 

AREF singkatan Analog Reference. Dapat digunakan 



29 
 

 
 

untuk mendapatkan sumber tegangan yang dapat diatur 

lewat IC. Tegangannya antara 0 sampai 5 Volt. 

 

a. Digital Pin I/0 Sebagai Input 

 Input Digital adalah sinyal yang akan diterima baik itu berupa nilai 1 atau 

0, logika high atau low, maupun kondisi on atau off. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pin digital adalah pin yang dapat mengirim atau menerima sinyal – sinyal 

digital. 

b. Output Digital 

 Pada output digital sama dengan input digital dikarenakan pada dasarnya 

hal yang dikirimkan yaitu nilai 1 atau nilai 0, yang membedakan adalah penggunaan 

fungsi pada saat pemogramannya, kapan saat diset sebagai input maupun output. 

Format dasar pemograman untuk deklarasi >> pinMode (pin yang digunakan), 

(INPUT or OUTPUT]) 

c. Analog Pin 

 Arduino Uno memiliki 6 keluaran analog yang memberikan resolusi 10 bit. 

secara default mereka mengukur dari ground hingga 5 volt, meskipun 

dimungkinkan untuk mengubah ujung atas jangkauan mereka menggunakan pin 

AREFF dan fungsi analog reference (). Selain itu, beberapa pin memiliki 

fungsionalitas khusus, yaitu i2c: 4 (SDA) dan 5 (SCL). mendukung komunikasi i2c 

(TWI). 

Arduino adalah suatu papan elektronik yang mengandung mikrokontroler 

ATMega328 (sebuah keping yang secara fungsional bertindak seperti sebuah 
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komputer). 6 pin input analog, antara lain pin A0 sampai A5 , menggunakan crystal 

16 MHz, koneksi USB, jack listrik, header ICSP dan tombol reset. Komponen 

tersebut  diperlukan untuk mendukung sebuah rangkaian mikrokontroler.  

2.5  LED (Light Emitting Diode) 

 LED (Light Emitting Diode) adalah semikonduktor (diode) yang dapat 

mengeluarkan cahaya. Terdapat berbagai macam warna LED, yaitu merah, hijau, 

oranye, kuning, dan biru, serta dalam berbagai bentuk. Seperti juga diode, LED 

juga merupakan komponen yang akan aktif (menyala) jika dialiri arus pada arah 

tertentu, dan tidak untuk arah arus sebaliknya. LED terdiri dari 2 kaki, yaitu kaki 

anoda yang dihubungkan pada kutub positif, dan kaki katoda yang akan 

dihubungkan pada kutub negatif. 

 

Gambar II.7 LED  

 Pada Gambar II.7 menunjukkan rangkaian untuk menyalakan LED, anode 

terhubung dengan kutub positif catu daya dan katode terhubung dengan resistor dan 

ground. Fungsi resistor pada rangkaian yang melibatkan LED adalah sebagai 

pembagi tegangan dan pembatas arus. Untuk menyalakan LED hanya diperlukan 

tegangan 3 volt dan arus sebesar 1 – 10 mA. Pada rangkaian LEDditambahkan 
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resistor karena ketika tegangan dan arus yang masuk LED tidak dibatasi, maka LED 

akan rusak. Resistor dapat diletakkan pada sisi katode maupun anode dari LED.  

 

Gambar II.8  Rangkaian Untuk Menyalakan 

2.6 Buzzer         

 Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk 

mengubah getaran listrik menjadi getaran suara getaran listrik menjadi getaran 

suara.  

 

(a)                                        (b)                                           (c) 

Gambar II.9 (a) Simbol Buzzer, (b) Struktur Buzzer, (c) Bentuk Buzzer 

Buzzer bekerja berdasarkan tegangan listrik yang diberikan, tegangan yang 

diberikan sebaesar 3 – 7V DC. Buzzer terdiri dari kumparan yang terpasang pada 

diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi 

elektromagnet, kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari 

arah arus dan polaritas magnetnya, karena kumparan dipasang pada diafragma 



32 
 

 
 

maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik 

sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Buzzer biasa 

digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau terjadi suatu kesalahan 

pada sebuah alat (alarm). 

2. 7 Transistor Switching Sebagai Saklar 

 Salah satu fungsi dari transistor adalah transistor sebagai saklar. Transistor 

sebagai saklar dibuat dengan memanfaatkan sifat saturasi dan cut off pada transistor 

tersebut. Ketika Transistor berada dalam kondisi saturasi maka tegangan dari 

Collector akan di lewatkan ke Emitor, Namun sebalik nya, jika Transistor berada 

dalam kondisi cut off maka Tegangan tidak akan di lewatkan dari dari collector ke 

emitter.  

 

Gambar II.10 Kurva Karakteristik Transistor Sebagai Saklar 
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2.8 Konverter DC/DC 

Konverter DC DC merupakan sebuah rangkaian elektronik yang berfungsi 

untuk mengubah daya listrik searah (DC) ke bentuk daya listrik DC lainnya. Jenis 

konverter DC DC antara lain, Buck Converter untuk menurunkan tegangan, Boost 

Converter untuk menaikkan tegangan, Buck-Boost Converter untuk menurunkan 

dan menaikkan tegangan. 

 

Gambar II.11 Modul Konverter DC DC Penurun Tegangan 

 Pada pembuatan rangkaian ini, kami menggunakan modul konverter DC 

DC penurun tegangan LM 2596. Spesifikasi yang dimiliki antara lain : 

- Tegangan Input : 3,2 V – 40 V 

- Tegangan Output     : 1,25 V – 37 V 

- Arus Output : 3 A 

- Ukuran : 50 x 23 x 

 
2.9  Bahasa Pemograman C++ 

        Bahasa pemrograman C++ adalah bahasa pemrograman yang bisa digunakan 

dengan banyak tujuan. Bahan C++ juga mendukung IOP Inject Oriented 

Programing yang memudahkan programmer memelihara program hasil karyanya. 

Bahasa C++ ini termasuk bahasa compiled language, dimana source code 
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dilakukan proses compliling sehingga dihasilkan suatu program binary dimana 

binery filenya adalah binery file yang sesuai dengan sistem operasi maupun 

platform dan bila dijalankan akan menghasilkan aplikasi sesuai source yang telah 

dibuat. 

A. Struktur Bahasa C++ 

 Program pertama pemula menulis sebuah program yan disebut “hello 

word”, yang hanya mencetak “hello word” ke layar komputer.. 

 Panel diatas menunjukan kode C++ untuk program ini. Panel bawah 

menujukkan hasil ketika program dijalankan oleh komputer. Sedangkan angka 

yang berada disebelah kiri panel berfungsi untuk memudahkan kita dalam meneliti 

kesalahan pada program, dan bukan bagian dari program. Berikut penjeasan dari 

baris-baris pada kod tersebut : 

1. Baris 1 : // program pertama saya di C++ 

Dua tanda garis miring menunjukan bahwa kalimat selanjutnya adalah 

komentar yang dimasukkan oleh programmer tetapi tidak berpengaruh pada 

perilaku program. 

2. Baris 2 : #include <iostream> 

Baris yang dimulai dengan tanda pagar (#) merupakan pernyataan untuk 

menyertakan preprosessor. #include <iostream> berarti perintah kompiler 

untuk menyertakan bagian dari standar C++, yang dikenal sebagai header 

iostream, yang memungkinkan untuk melakukan standar operasi input dan 

output, seperti menulis output dari program ini (hello word) ke layar. 

3. Baris 3 : Sebuah baris kosong 
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Bar.is kosong todak akan memberi pengaruh apapun terhadap program. 

Mereka hanya meningkatkan pembacaan kode. 

4. Baris 4 : int main ( ) 

Baris ini memulai deklarasi fungsi main yang merupakan titik awal dimana 

seluruh program C++ akan mulai dieksekusi. Diletakan 

diawal,ditengah,ataupun di akhir program isi dari fungsi main akan di 

eksekusi pertama kali. 

5. Baris 5 dan 7 : { dan } 

Tanada kurung terbuka ( { ) menunjukkan awal dari definisi main dan tanda 

kurung tutup ( } ) berarti akhir dari fungsi main. Dan kode yang terdapat di 

dalam tanda kurung adalah tubuh dari fungsi main. 

6. Baris 6 : std:: << “hello word”; 

Std :: out mengidentifikasikan output ke layar. Operator penyisipan (<<) 

menunjukan kalimat berikutnya agar dimasukkan ke std :: cout. Kalimat 

“hello word”’merupakan kalimat yang akan dimunculkan kelayar. Dan setiap 

pernyataan C++ harus di akhiri dengan tanda semicolon (;) untuk 

memisahkan antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lainnya. 
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BAB III 

    PERANCANGAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan tahap yang dilakukan dalam perancangan 

rangkaian penghitung kecepatan tetesan cairan pada infus konvesional, alat, serta 

bahan yang digunakan. Perancangan secara umum di bagi menjadi beberapa bagian 

perancangan, yaitu perancangan perangkat keras (Hardware) dan perancangan 

perangkat lunak (software) 

3.1 Alat yang Digunakan 

Tabel III.1 Alat yg digunakan 

No. Alat     Unit 

(set) 

Kegunaan 

1. Mulitmeter  

Merk : 

MAS830L 

1 Set Alat ukur listrik yang digunakan untuk 

mengukur arus listrik atau tegangan dan 

resistansi 

2. Infuse set 

Merk : 

GEA 

1 Set Sebagai alat bantu saat penlitian dan 

pembambilan data untuk mendapat kan 

gelmbung udara 
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3. Toolset 

Merk :Toolsen 

1 Set Alat bantu dalam melakukan pekerjaan 

mekanik dan elektrik selama proses 

perakitan. 

4. Laptop 

Merk : Asus 

1 Unit Untuk menyusun Software dan 

mengupload ke dalam IC  

 

3.2  Bahan 

Komponen dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat “Pendeteksi 

Gelembung Udara Pada Infuse Konvensional”, adalah sebagi berikut : 

NO. Simbol Nama Komponen 

1. IC2 Arduino R3 

2. U2 Regulator 

3. R2,R3,R15,R13 Resistor 10k 

4. R1,R5 Resistor 1k 

5. C16,C18 Capasitor 22Uf 

6. D1 Diode SR510 

7. D2 Diode SS54 

8. LPT80A Optocoupler Lm393 
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Tabel III.2 

Bahan yg 

digunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 2n222 Transistor T3 

10. SG2 Buzzer 
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3.3  Jadwal Penelitian 

 Kegiatan penelitian dan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini dilaksanakan 

sesuai jadwal pelaksanaan seperti pada tabel III.3 berikut: 

Tabel III.3 Waktu Penelitian 

 

3.4  Rancangan Perangkat Keras  

Perancangan perangkat keras (Hardware) ialah berupa perancangan 

rangkaian elektronika. 

3.4.1    Rancangan Blok Diagram 

 Rancang bangun alat penghitung kecepatan tetesan cairan dengan system 

alarm pada infus konvensional, dibagi menjadi blok – blok rangkaian , seperti 

gambar III.1 
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Gambar III.1 Blok diagram Perancangan 

3.4.2 Fungsi Masing-masing Blok 

1. Sensor Gelmbung Udara 

 Sensor gelumbung udara berfungsi sebagai pendeteksi gelembung udara 

yang ada pada selang infus set 

2. Mirikontroller 

Mikrikontroller berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronika dan 

menyimpan program 

3. Regulator 

 Regulator berfungsi untuk mengatur besar arus listrik yang masuk kedalam 

rangkaian sehingga tegangan yang dihasilkan tetap konstan. 

4. Indikator 

 Indikator berfungsi sebagai indikator apabila ada gelembung udara  di 

selang infuse set tersebut. 

      Regulator 

        

Mikrokontroller 

       Alarm 

Sensor 

Gelembung 

Udara      Indikator 

      Power 

Suplay 
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5. Alarm 

 Indikator berfungsi sebagai indikator yg berupa suara 

6. Power Suplay 

 Berfungsi sebagai penyuplay arus ke rangkaian  

3.5 Rancangan Perblok 

3.5.1 Rancangan rangkaian pendeteksi gelembung udara 

Perancangan rangkaian pendeteksi tetesan infus menggunakan modul 

sensor optocoupler. 

 

Gambar III.2 Rangkaian Pendeteksi Gelembung udara 

Rangkaian ini diberikan tegangan + 5 Vcc dan GND ,  1 pin untuk jalur data 

ke Arduino Uno, dan disambungkan ke pin 10 pada papan Arduino Uno, Ketika 

rangkaian sensor optocoupler ini diberi tegangan sebasar 5 Volt DC dari input Vcc, 

dan input tersebut diteruskan ke infra red dan phototransistor .Output dari pada 

sensor memberi data analog yaitu 1/0 atau HIGH dan LOW. Ketika output sinyal 

HIGH maka alarm indikator akan menyala, Dan ketika output sinyal LOW maka 

alarm indikator akan mati. 
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3.5.2 Rangkaian Mikrokontroller 

 Alat yang dibuat ini berbasis mikrokontroler arduino Atmega 328. 

Mikrokontroler ini terhubung dengan bebarapa rangkaian pendukung lainnya, yaitu 

LED, Rangkaian Buzzer, dan input sensor. Pada mikrokontroler tipe Arduino uno 

328 rangkaian system minumum yang dibutuhkan lebih sedikit dari mikrokontroler 

tipe lain karna mikrokontroler jenis ini memiliki oscilator sehingga tidak 

membutuhkan tambahan dari luar, karna hanya tombol reset yang berfungsi untuk 

memberikan kondisi mikrokontroler menjadi kondisi awal secara manual jika 

tombol reset di tekan. 

 

Gambar III.3 Rangkaian Arduino-uno 

Kaki yg dipakai yaitu  kaki 10,21,25, dimana kaki 10 untuk rangkaian 

sensor, kaki 21 kerangkaian LED,kaki 25 kerangkaian buzzer dan ada tombol reset 

yg berfungsi untuk memberikan kondisi mikrokontroller menjadi kondisi awal 

secara manual jika tombol reset di tekan. 
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3.5.3 Rancangan Rangkaian Indikator LED 

 Rangkaian ini berfungsi memberikan indikator berupa LED, rangkaian ini 

ditambahkan resistor 1kΩ. 

 

Gambar III.4 Rangkaian LED 

LED adalah semikonduktor (diode) yang dapat mengeluarkan cahaya jika 

dialiri arus pada arah tertentu. Pada modul LED berfungsi untuk indikator pada saat 

adanya gelembung udara di selang infus set. Kaki katoda pada LED dihubungkan 

ke ground dan kaki anoda dihubungkan ke salah satu kaki resistor dan salah satu 

kaki resistor dihubungkan ke arduino, maka input LED berasal dari kaki 22 pada 

arduino. 

 Rangkaian Indikator Air In Line mendapatkan input dari modul arduino 

uno perintah 1 atau 0. Jika sinyal yang diterima adalah logika 1, maka LED akan 

menyala, jika sinyal yang diterima adalah logika 0 maka LED akan mati. 
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3.5.4 Rancangan Rangkaian Alarm 

 Rangkaian ini berfungsi memberikan indikator berupa bunyi atau suara, 

rangkaian alarm ditambahkan rangkaian pendukung seperti transistor 2N2222 dan 

resistor 1kΩ. 

 

Gambar III.5 Rangkaian Buzzer 

Rangkaian ini berfungsi memberikan indikator berupa bunyi atau suara, rangkaian 

buzzer ditambahkan rangkaian pendukung seperti transistor dan resistor dimana 

transistor berfungsi sebagai saklar dan resistor berfungsi untuk memberi 

tahanan. Pada kaki anoda buzzer dihubungkan ke vcc dan basis terhubung 

ke resistor yang dihubungkan ke kaki 20 arduino. 

Rangkaian Alarm mendapat input dari modul arduino uno perintah logika 1 

atau 0. Jika sinyal yang diterima adalah logika 1, maka membias maju kaki basis 
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transistor 2N2222, dan transistor menjadi seperti saklar tertutup, sehingga 

menghubungkan kolektor ke ground dan mengaktifkan buzzer, alarm berbunyi. 

Ketika sinyal yang diterima adalah logika 0 maka transistor 2N2222  tidak 

mendapatkan bias, sehingga transistor menjadi seperti saklar terbuka, dan kolektor 

tidak terhubung ke ground, dan buzzer tidak aktif sehingga tidak terjadi bunyi 

alarm. 

3.5.5 Perancangan Rangkaian Sumber Daya dan Pembatas Tegangan 

 Rangkaian sumber daya dan pembatas tegangan berfungsi untuk sumber 

daya utama bagi seluruh alat. Sumberdaya menggunakan 2 buah batrai 3,7 volt 

sehingga total sumber tegangan adalah 7,4 volt, kemudian sebuah adjustable 

regulator LM2596 digunakan untuk menjaga tegangan catu keseluruh rangkaian 

tetap sebesar 5V DC, dengan mengatur resistor variable ( Trimer) R15. Rangkaian 

sumber daya yang dirancang adalah yang seperti pada gambar III.8 

 

Gambar III.6 Rangakain Sumber daya dan Pembatas Tegangan 

3.6 Perancangan Perangkat Lunak 

 Perangkat lunak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem 

mikrokontroler, perangkat kerans yang telah disusun dengan benar tidak akan 

berfungsi dengan baik jika terdapat kesalahan pada perangkat lunak, oleh karna itu 
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perlu dirancang suatu perangkat lunak yang tepat dan teliti, agar rangkaian dapat 

bekerja dengan baik. 

3.6.1 Program Pendukung yang Digunakan 

 Pemograman perangkat lunak pendukung Arduino Uno dilakukan dengan 

menulis kode sumber program menggunakan bahasa C++ dengan aplikasi arduino 

Software yang disebut sebagai sketch. Sketch ditulis dalam suatu editor text dan 

disimpan dalam file dengan ekstensi .ino. Setelah program selesai disusun lalu 

dilakukan dengan verifikasi program untuk mengecek apakah sketch yang disusun 

tidak ada kekeliruan dari segi sintaks. Jika tidak terjadi kekeliruan maka secara 

otomatis proses verify akan dilanjutkan dengan proses compile sehingga sektch 

yang disusun akan dirubah menjadi bahasa mesin dengan ekstensi .hex. Langkah 

selanjutnya yaitu melakukan mekanisme pengisian atau pengcopyan yaitu mencopy 

kan file .hex atau file hasil kompilasi kedalam IC mikrokontroler Arduino uno. 

Proses pengcopyan dilakukan dengan perangkat tambahan USBAsp untuk 

menjembatani penulisan program boothloader ke IC mikrokontroler.  

3.6.2 Metode Penulisan Perangkat Lunak 

 Agar penulisan program menjadi lebih mudah dan terarah terlebih dahulu 

dirancang diagram alir ( Flow Chart ) dari program yang akan dibuat, program 

terdiri dari 2 bagian yaitu, program utama dan sub program. Program utama 

merupakan program yang mengatur sistem secara keseluruhan sedangkan sub 

program merupakan bagian program yang berfungsi untuk melakukan pekerjaan 

yang lebih kecil dan spesifik.  
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Gambar III.7 Flow chart 

Ketika alat mulai hidup makan akan terjadi inisialisasi data atau persiapan 

data dan sensor gelembung udara aka mendetksi gelemung udara di selang infus 

set. Apabila gelembung udara berada di selang infus maka otomatis LED dan 

BUZZER akan Hidup dan jika tidak ada gelembung udara di selang infuse buzzer 

dan led kembali ke posisi OFF (mati). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Setelah dilakukan pengerjaan keseluruhan sistem, maka dilakukan 

pengujian alat serta penganalisaan terhadap rangkaian, apakah sistem sudah bekerja 

dengan baik atau tidak. 

4.1 Pengujian Alat 

Berikut titik pengukuran yang akan dilakukan pengujian, sebagai berikut : 

1. Titik pengukuran 1 (TP1) merupakan keluaran dari rangkaian sensor yang di 

hubungkan ke mikrokontroller dan berfungsi untuk mengamati tegangan yang di 

hasilkan oleh rangkaian sensor. 

2. Titik pengukuran 2 (TP2) merupakan keluaran dari rangkaian mikrokontroller 

yang di hubungkan ke buzzer dan berfungsi untuk mengamati keluaran tegangan 

buzzer apabila dalam kondisi hidup (High) atau mati (low) 

3. Titik Pengukuran 3 (TP3) merupakan output dari rangkaian mikrokontroller 

yang di hubungkan ke LED dan berfungsi untuk mengamati tegangan LED 

dalam kondisi Hidup atau mati. 
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Gambar IV.1 Posisi Titik Pengukuran 1 (TP1) dalam rangkaian 

 

Gambar IV.2. Posisi Titik Pengukuran 2 (TP2) dalam rangkaian 
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Gambar IV.3. Posisi Titik Pengukuran 3 (TP3) dalam rangkaian  

4.2 Hasil  

4.2.1 Rangkaian Sensor  

1. Sensor Optocoupler Di Saat Ada Gelembung Udara 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat tegangan keluaran pada saat ada 

gelembung udara, untuk pengujian rangkaian pendeteksi gelembung udara langkah 

yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Hidupkan alat (modul) 

2. Tekan tombol ON 

3. Letakkan  sensor di jalur selang infuse set 

4. Buat gelembung udara dengan cara kosongkan labu infuse set dan putar 

roller infuse set 

5. Hubungkan  multimeter ke Titik pengukuran 1 (TP1) 

6. Amati tegangan keluaran jika terjadinya gelembung udara dan jika tidak 

terjadinya gelembung udara. 
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 Hasil dari pengujian dari rangkaian tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel IV.1 Pengukuran Rangkaian Sensor 

No   Keadaan Dalam Selang            Tegangan 

1        Ada Gelembung            0,18 VDC 

2     Tidak Ada Gelembung            0,21 VDC 

 

Gambar IV.1 Hasil pengukuran Jika Ada Gelembung Udara 

Pada tabel diatas disimpulkan bahwa disaat sensor mendeteksi gelembung 

udara tegangan yg dikeluarkan output sensor tersebut adalah 0.21 VDC. 

2. Sensor Optocoupler Di Saat Tidak Ada Gelembung Udara 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat tegangan keluaran pada saat tidak ada 

gelembung udara, untuk pengujian rangkaian pendeteksi gelembung udara langkah 

yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Hidupkan alat (modul) 

2. Tekan tombol ON 

3. Letakkan  sensor di jalur selang infuse set 

4. Buat gelembung udara dengan cara kosongkan labu infuse set dan putar 

roller infuse set 

5. Hubungkan multimeter ke titik pengukuran 1 (TP1) 

6. Amati tegangan keluaran jika terjadinya gelembung udara dan jika tidak 

terjadinya gelembung udara. 



52 
 

 
 

 Hasil dari pengujian dari rangkaian tersebut dapat dilihat pada tabel 

IV.1. 

Pada pengukuran diatas di simpulkan bahwa di saat tidak ada gelembung 

udara keluaran dari output sensor adalah 0.18 VDC, sedangkan disaat ada 

gelembung udara nilai dari tegangan yang keluar berbeda. Dari pengukuran ini bisa 

kita nilai bahwa sensor bekerja dengan baik karena apabila sensor mendeteksi ada 

nya gelembung udara, sensor akan bekerja dan tegangan output naik, sedangkan 

jika tidak ada gelembung udara tegangan output dari sensor tetap. 

4.2.2 Buzzer 

1. Rangkaian Alarm Buzzer Saat Mendeteksi Gelembung Udara 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat keluaran tegangan Ketika Buzzer 

hidup. Langkah yang dilakukan dalam melakukan pengujian adalah sebagai 

berikut: 

1. Hidupkan alat (modul) 

2. Tekan tombol ON 

3. Tempel sensor di jalur selang infuse set 

4. Buat gelembung udara dengan cara kosongkan labu infuse set dan putar 

roller infuse set 

5. Hubungkan multimeter ke titik pengukuran 2 (TP2) 

6. Amati tegangan keluaran jika terjadinya gelembung udara dan jika tidak 

terjadinya gelembung udara. 

Untuk hasil pengujian rangkaian dapat kita lihat pada tabel berikut: 
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Tabel IV.2 Pengukuran Rangkaian Alarm Buzzer 

No  Reaksi Rangkaian Buzzer            Tegangan 

1        Ada Gelembung             4,87 VDC 

2     Tidak Ada Gelembung            0.01 VDC 

 

Pada tabel diatas disimpulkan bahwa disaat otput dari rangkaian buzzer 

menyala atau pada saat adanya gelembung udara tegangan akan berubah menjadi 

4.87 VDC. 

2. Rangkaian Alarm Buzzer Saat Mendeteksi Gelembung Udara 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat keluaran tegangan Ketika Buzzer 

mati. Langkah yang dilakukan dalam melakukan pengujian adalah sebagai berikut: 

1. Hidupkan alat (modul) 

2. Tekan tombol ON 

3. Tempel sensor di jalur selang infuse set 

4. Buat gelembung udara dengan cara kosongkan labu infuse set dan putar 

roller infuse set 

5. Hubungkan multimeter ke titik pengukuran 2 (TP2) 

6. Amati tegangan keluaran jika terjadinya gelembung udara dan jika tidak 

terjadinya gelembung udara. 

Dari tabel IV.2 bisa kita simpulkan bahwa disaat buzzer mati tegangan 

output dari buzzer akan turun menjadi 0.01 VDC, Sedangkan jika buzzer menyala 



54 
 

 
 

tegangan dari buzzer 4.87 VDC. Dari hasil pengukuran buzzer, bisa kita nilai bahwa 

buzzer bekerja dengan baik. 

4.2.3 Rangkaian Indikator Led 

1. Rangkaian Indikator Led Saat Ada Gelembung Udara 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat berapa tegangan OUTPUT indikator 

LED apabila sensor optocoupler mendeteksi gelembung udara. Jika ada gelembung 

udara maka LED akan menyala. Langkah yang dilakukan dalam pengujian ialah 

sebagai berikut: 

1. Hidupkan alat (modul) 

2. Tekan tombol ON 

3. Tempel sensor di jalur selang infuse set 

4. Buat gelembung udara dengan cara kosongkan labu infuse set dan putar 

roller infuse set 

5. Hubungkan multimeter ke titik pengukuran 3 (TP3) 

6. Amati tegangan keluaran jika terjadinya gelembung udara dan jika tidak 

terjadinya gelembung udara. 

Untuk hasil pengujian rangkaian bisa kita lihat pada tabel berikut: 

Tabel IV.3 Pengukuran Indikator LED 

No Reaksi Rangkain LED            Tegangan 

1     Tidak Ada Gelembung             0 VDC 
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2      Ada Gelembung            4.8 VDC 

 

Pada tabel diatas pengkuruan Indikator LED memakai AVO meter dan 

mode diarahkan ke mode DC. Dapat disimpulkan bahwa Rangkaian indikator LED 

mengeluarkan OUTPUT tegangan 4.8 VDC apabila indikator LED menyala. 

2. Rangkaian Indikator LED Saat Tidak Ada Gelembung Udara 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat berapa tegangan OUTPUT indikator 

LED apabila keadaan indikator LED tidak menyala. Langkah yang dilakukan dalam 

pengujian ialah sebagai berikut: 

1. Hidupkan alat (modul) 

2. Tekan tombol ON 

3. Tempel sensor di jalur selang infuse set 

4. Buat gelembung udara dengan cara kosongkan labu infuse set dan putar 

roller infuse set 

5. Hubungkan multimeter ke titik pengukuran 3 (TP3) 

6. Amati tegangan keluaran jika terjadinya gelembung udara dan jika tidak 

terjadinya gelembung udara. 

Untuk hasil pengujian rangkaian bisa kita lihat pada tabel berikut: 

Dapat disimpulkan bahwa hasil pengkuran indikator LED saat tidak 

menyala adalah 0 VDC, sedangkan apabila menyala indikator LED mengeluarkan 
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tegangan 4.8 VDC. Dari pengekuran berikut bisa kita nilai bahwa indikator LED 

bisa bekerja dengan baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Pada bab ini dapat ditarik kesimpulan yang diperoleh dari perancangan modul 

alat pendeteksi gelembung udara pada infuse pump berbasis arduino Uno, mulai 

dari tahap study pustaka sampai pembuatan modul yang meliputi tahap pembuatan 

hardware dan software yang dikontrol oleh Arduino uno, serta melakukan 

pengujian dan pembahasan, maka didapat beberapa kesimpulan : 

1.  Modul alat pendeteksi gelembung udara pada alat infuse pump berbasis 

Arduino Uno yang dirancang dapat bekerja, namun untuk membaca 

gelembung udara yang sangat kecil sangat sulit, tekadang tidak tebaca dan 

terkadang respon modul lambat 

2. Sensor dapat membaca gelembung udara dengan baik. 

3. Karena sensor optocoupler merupakan sensor cahaya maka jika sensor 

tersebut diletakan pada tempat yang terlalu terang sensor tidak dapat 

bekerja. 

4. Keakurasian alat dipengaruhi oleh pemakaian komponen yang kurang 

akurat dan pemograman yang kurang tepat. 

5.2 Saran 

Karna modul ini masih banyak kekurangan , alangkah baiknya untuk 

kedapan dalam perancangan dan pembuatan hardware atau pun software,lebih baik 

lagi, dimana menggunakan sensor yang lebih bagus untuk mendeteksi gelembung. 
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Penulis berharap jika alat ini dapat disempurnakan oleh adik – adik kelas 

nantinya dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Dalam pemogramaan harus benar benar tepat agar tingkat 

keakurasiannya bisa sesuai dengan standart nya 

2. Karna sensor optocoupler sensitive dengan cahaya, maka untuk case 

pada sensor sebaiknya menggunakan bahan yang berwarna gelap, tidak 

transparan. 

3. Dalam modul ditambahkan penjepit pada selang untuk menghentikan 

system, saat tidak ada terdeteksi tetesan dalam waktu yang telah 

ditentukan 
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Lampiran 1 Wiring Diagram 
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Lampiran 2 Layout 
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Lampiran 3 Listing Program 

 

#define SPAN 25 

#define BUZ 12 

#define LED 9 

int data_adc; 

void setup() { 

  // put your setup code here, to run once: 

   Serial.begin(9600); 

   pinMode(LED, OUTPUT); 

   pinMode(BUZ, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

  // put your main code here, to run repeatedly: 

  data_adc = analogRead(A3); 

  Serial.println(data_adc); 

  if(data_adc < 30){ 

    Serial.println("tidak ada selang"); 

    digitalWrite(LED, LOW); 

    digitalWrite(BUZ, LOW); 

  } 

  if(data_adc > 33 && data_adc < 36){ 

    Serial.println("ada gelembung"); 

    digitalWrite(LED, HIGH); 

    digitalWrite(BUZ, HIGH); 

  } 

  if(data_adc > 36){ 
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    Serial.println("ada cairan infus"); 

    digitalWrite(LED, LOW); 

    digitalWrite(BUZ, LOW); 

  } 

  delay(100); 

 

} 
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Lampiran 4 Data sheet Arduino 
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Lampiran 5 Data sheet XL4005 
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Lampiran 6  Tata Letak 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7 Hasil Pengukuran TP 1 
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Lampiran 8 Hasil Pengukuran TP 2 

 



 
 

lxix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

lxx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

lxxi 
 

Lampiran 9 Hasil Pengukuran TP 3 
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