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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Perkembangan teknologi elektronika dapat diaplikasikan di berbagai 

bidang dan akan sangat bermanfaat bila peralatan medis didukung dengan 

sistem elektronik. Peralatan medis yang dilengkapi sistem elektronik dapat 

lebih memperhitungkan kepresisian dan ketepatan. Hal ini berkaitan erat 

dengan pemanfaatannya pada bidang kesehatan yang dalam penanganannya 

sangat membutuhkan kepresisisan dan ketepatan sebaliknya bila 

penanganan yang dilakukan terdapat kesalahan maka akibatnya akan fatal 

bahkan dapat menyebabkan kematian.  

Pasien yang dirujuk untuk menjalani perawatan di rumah sakit 

mayoritas diberikan terapi infuse intravena. Mulai dari pasien dengan 

kondisi yang kritis maupun pasien yang sedang menjalani masa pemulihan. 

Pemberian cairan infuse pada pasien mempunyai suatu prosedural baku 

yang harus dipenuhi oleh dokter maupun perawat. Oleh karena itu, terapi 

infuse intravena atau pemberian cairan ke dalam tubuh pasien memerlukan 

tindakan yang tepat mulai dari pasien mendapatkan infuse sampai pasien 

tersebut pulih dan tidak memerlukan lagi asupan cairan infuse.  

Penggunaan infuse set konvensional yang digunakan sebenarnya tidak 

begitu bermasalah bila pasien dapat dikontrol dan diawasi secara periodic 

dalam waktu yang singkat oleh perawat. Namun hal ini seringkali 
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menimbulkan masalah dikarenakan terdapat beberapa faktor seperti 

kurangnya sumber daya manusia di rumah sakit, kelalaian dari perawat, 

bahkan tindakan dari pasien itu sendiri [1]. 

Alat pendeteksi level cairan infuse ini menggunakan sensor 

photodioda yang digunakan sebagai sensor halangan.  Pada penilitian ini 

bertujuan untuk memberikan peringatan apabila terjadi cairan infus akan  

habis ada sms masuk ke ponsel perawat berupa pemberitahuan kondisi 

volume cairan sesuai dengan sensor level. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Masalah yang muncul pada proses pemberian cairan infuse salah 

satunya adalah level cairan infuse high dan low, bila cairan infuse habis tidak 

ada tanda/peringatan yang di kirim ke perawat secara langsung.  

1.3 Batasan Masalah 

Agar dalam pembahasaan alat ini tidak terjadi pelebaran masalah 

dalam penyajiannya, penulis membatasi pokok – pokok batasan 

permasalahaan yang akan dibahas yaitu : 

1. Alat pendeteksi level cairan infuse ini menggunakan sensor level, 

dengan mengaplikasikan teks short message. 

2. Menggunakan sensor IR dan Photodioda. 

3. Menggunakan plabottle 500 ml. 

4. Menggunakan battery sebagai catu daya. 

5. Menggunakan faktor tetes berukuran 20/ml. 

1.4 Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan tugas akhir ini  adalah: 

1. Membuat rangkaian pendeteksi level infuse ada dua level: high, dan low, 

dengan menggunakan sensor IR dan Photodioda. 

2. Membuat rangkaian minimun Sistem. 

3. Membuat rangkaian LCD. 

4. Membuat rangkaian modem sms. 

5. Melakukan pengujian apakah modul yang di buat telah dapat berfungsi 

dengan baik. 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1  Manfaat Teoritis 

Menambah pengetahuan alat elektromedik pada alat-alat kesehatan 

khususnya pada bidang life support. 

1.5.2  Manfaat Praktis 

1. Memudahkan perawat dalam memonitoring infus pada pasien dan 

dapat menyelesaikan tugasnya dengan lebih efektif. 

2.  Menghindari pasien agar tidak terjadi pendarahan vena. 

 

 


