
 
 

28 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang digunakan oleh penulis dalam merancang 

alat ini adalah sebagai berikut: 

3.1.1 Alat 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa 

peralatan diantaranya: 

Tabel 3.1 Macam-macam alat yang digunakan  

No Nama Alat Jumlah 

1 Toolset 1 buah 

2 Hand Phone (HP) 1 buah 

3 Solder 1 buah 

4 Gerinda 1 buah 

5 Bor 1 buah 

6 Timah 1 buah 

7 Setrika 1 buah 

8 Spidol permanent 1 buah 

9 Lem tembak 1 buah 

10 Tang potong 1 buah 

11 Papan Pcb 1 buah 
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3.1.2 Bahan 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa 

bahan elektronika dan pendukung lainya diantaranya: 

Tabel 3.2  Macam-macam bahan yang digunakan 

No Bahan Jumlah 

1 Sensor photodioda 2 buah 

2 Resistor 4 buah 

3 Push button 4 buah 

4 Saklar 1 buah 

5 Light emiting dioda (LED) 1 buah 

6 Kapasitor 4 buah 

7 Minsis Atmega 328 1 buah 

8 Regulator 1 buah 

9 Pin deret male/female Secukupnya 

10 Kabel jumper Secukupnya 

11 Kabel  male/female Secukupnya 

12 Box akrilik 1 buah 

13 Baterry /modul Charger 1 buah 

14 Program arduino Uno 1 buah 

 

3.2 Urutan Kegiatan 

Dalam penelitian dan pembuatan modul ini, penulis melakukan 

persiapan, pembuatan dan pengamatan, berikut ini adalah proses yang 

dilakukan oleh penulis: 
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1. Mencari dan mempelajari teori dari literatur yang ada 

2. Menentukan topik 

3. Menyusun latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat 

4. Membuat diagram blok sistem, diagram alir dan diagram mekanis 

5. Menyusun proposal tugas akhir 

6. Mempersiapkan alat dan bahan 

7. Mempersiapkan untuk merancang rangkaian mekanik serta mempelajari 

dan membuat program 

8. Penyusunan rangkaian di kemas di dalam box akrilik 

9. Pengambilan data 

3.3 Blok Diagram Alat 

Pada Gambar 3.1 merupakan gambar blok diagram alat. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Blok Diagram Alat 

Mengacu pada Gambar 3.1 Dapat dijelaskan sistem kerja dari blok 

diagram alat pendeteksi level cairan infus habis menggunakan sensor IR dan 

photodioda adalah pada saat baterai memberikan tegangan DC kepada alat 
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sehingga ketika tombol ON/OFF ditekan maka alat dalam keadaan ON LCD 

menampilkan alat dalam keadaan ON, indikator baterry dan pemilihan setting 

menu dengan tombol menu.  Tombol Up/Down sebagai pengatur volume 

cairan dan ruangan, dan untuk menyimpangnya tekan tombol save . Sensor 

Photodioda dan IR sebagai sensor yang dipasang di bawah botol infus, ketika 

dapat tetesan pertama sim 900 akan mengirim sms berupa data sms, 

kemudian akan tetap berlanjut, inputan dari sensor tetes tetap menghitung dan 

outputnya ditampilkan ke LCD. LED berfungsi sebagai indikator bawah alat 

tersebut mengirim sms, dan buzzer berfungsi  untuk menandai bahwa cairan 

infus tidak menetes dan cairan infus pada botol sudah habis. 

3.4 Diagram Mekanis Sistem 

Berikut ini adalah rancangan atau diagram mekanis alat pendeteksi 

level cairan infus habis menggunakan sensor IR dan Photodioda berbasis text 

short message. Pada Gambar 3.2 merupakan diagram mekanis sistem. 

 

Gambar 3.2 Diagram Mekanis Sistem 



32 
 

 

3.5 Diagram Alir Alat 

Berikut merupakan diagram alir alat pendeteksi level cairan infus habis 

menggunakan sensor IR dan Photodioda berbasis text short message. Pada 

gambar 3.3 merupakan gambar diagram alir. 
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Gambar 3.3 Diagram Alir 

Mengacu pada Gambar 3.3 Dapat dijelaskan Ketika tombol ON/OFF 

ditekan maka LCD akan menginisialisasi. SIM 900 akan mencari signal dan 

setelah mendapat signal akan tampil kondisi volume, ruangan dan daya 

baterai pada LCD. kemudian setting ruangan dan volume menggunakan 

tombol menu dan tekan save. Setelah di save, buka scroll infus kemudian 

END 

Sisa cairan 50 ml 

Mengirim SMS 

Sisa cairan 20 ml 

Mengirim SMS 

Sisa cairan 0 ml 

Mengirim SMS dan 
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Menghitun
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SIM 900 akan mengirim SMS ke operator untuk pemberitahuan volume dan 

ruang yang telah di setting. Apabila sisa cairan pada infuse sebanyak 50 ml 

dari setting volume, maka SIM 900 akan mengirim SMS ke operator. SIM 

900 akan mengirim SMS lagi apabila sisa cairan sebanyak 20 ml. Ketika sisa 

cairan 0 ml dari setting volume, maka SIM 900 kembali mengirim SMS dan 

buzzer akan berbunyi menandakan kerja alat telah selesai. 

3.6 Rancangan Perangkat Keras 

3.6.1 Rangkaian Minimum Sistem  

Pada Gambar 3.4 merupakan rangkaian dari minimun sistem. 

 

Gambar 3.4 Rangkaian Minimum Sistem 

Mengacu pada Gambar 3.4 Dapat dijelaskan Rangkaian minimum 

sistem berfungsi sebagai kontrol rangkaian. Rangkaian ini merupakan 

pengendali segala kerja dari alat. Gambar diatas merupakan rangkaian 

minimum system ATMega328 yang memiliki pin khusus yaitu RX, TX 

yang tidak dimiliki oleh ATMega lain, berfungsi untuk mengirimkan 

sms dan juga bisa menggunakan serial yaitu GSM. Pada rangkaian 

minimum system ini dilengkapi dengan PORT yang disambung ke 
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downloader yang berfungsi untuk mengubah data pada program yang 

dibutuhkan oleh alat. 

3.6.2 Rangkaian Sensor Tegangan 

Pada Gambar 3.5 merupakan gambar rangkaian dari sensor tegangan 

 

Gambar 3.5 Rangkaian Sensor Tegangan 

Mengacu pada Gambar 3.5 dapat dijelaskan Rangkaian sensor 

tegangan disini berfungsi untuk mengukur tegangan baterai atau 

membaca level tegangan baterai. Resistor 4k7 dan 1k berfungsi untuk 

merubah vin 12 v menjadi 2,1 v dengan cara menggunakan rumus 

pembagi tegangan yaitu : Rground/Rtotal x Vin, agar tegangan input 

yang masuk ke ADC tidak melebihi tegangan referensi yaitu 5 v.  

3.6.3 Rangkaian LCD 

Pada Gambar 3.6 merupakan rangkaian dari LCD 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Rangkaian LCD 

Mengacu pada Gambar 3.6 dapat dijelaskan Rangkaian diatas 

merupakan rangkaian LCD karakter 2 x 16 dimana LCD sebagai 
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display yang menampilkan setting dari alat yang telah di jalankan oleh 

program. Untuk dapat menyalakan LCD membutuhkan tegangan +5V, 

pada pin VDD mendapatkan +5V, pin VSS mendapatkan ground, pin 

D4 D5 D6 D7 mendapatkan PORT yang di tentukan pada rangkaian 

minimum sistem. 

3.6.4 Rangkaian Sensor Photodioda 

Pada Gambar 3.7 merupakan rangkaian dari sensor photodioda. 

 
Gambar 3.7 Rangkaian Sensor Photodioda 

Mengacu pada Gambar 3.6 dapat dijelaskan Rangkaian diatas 

merupakan rangkaian sensor photodioda yang berfungsi sebagai 

pendeteksi level cairan infus. Pada kaki anoda sensor mendapatkan 

resistor sebagai hambatan dan mendapatkan ground. Pada kaki katoda 

mendapatkan +5V dari rangkaian minimum system. 

3.6.5 Rangkaian Push Button 

Pada Gambar 3.8 merupakan rangkaian dari push button. 

 

Gambar 3.8  Rangkaian Push Button 
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Mengacu pada Gambar 3.6 dapat dijelaskan Rangkaian diatas 

merupakan rangkaian push button berfungsi sebagai tombol untuk 

menjalankan alat. Setiap salah satu kaki push button mendapatkan input 

dari rangkaian minimum sistem, dan dimasing-masing kaki yang lain 

mendapatkan ground. 

3.6.6 Rangkaian Keseluruhan Alat 

Pada Gambar 3.9 merupakan rangkaian dari keseluruhan alat. 

 
Gambar 3.9 Rangkaian Keseluruhan alat 

3.7 Pembuatan Program 

Pada listing 3.1 merupakan listing program untuk menampilkan fungsi 

1.#define baterysensor A0 

2.#define button1 A5 

3.#define button2 A4 

4.#define button3 A3 

5.#define led A2 

6.#define sensortetes 2 

7.#define buzzer 13 

8.char nomorhp1[]="081224971971"; // Tipe data yang 

menampilkan nomor hp penerima pertama mengirimkan sms. 
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9.char nomorhp2[]="081224971971"; // Tipe data yang 

menampilkan nomor hp penerima pertama mengirimkan sms. 

10.unsigned int counter=0,tanda=0,timeout=0; 

11.int ruangan,vol,ledon=0; 

12.unsigned int volume[]={250,300,350,400,450,500}; 

13.float volt,kapasitas; 

Listing Program 3.1 Program untuk menampilkan fungsi 

Penjelasan listing 3.1 

       Pada line ke 1 sampai line ke 7 terdapat fungsi di pin IC. Pada line ke 8 

terdapat tipe data yang menampilkan nomor hp penerima pertama 

mengirimkan sms, dan pada line ke 9 8 terdapat tipe data yang menampilakn 

nomor hp penerima kedua mengirimkan sms.pada line ke 10 terdapat tipe 

data counter,tanda, dan time out sama dengan 0. Tipe data angka ruangan,vol, 

dan led 0 terdapat pada line ke 11. Pada line ke 12 terdapat parameter volume 

cairan infus. Tipe data volt dan kapasitas terdapat pada line ke 13. 

Pada listing 3.2 merupakan listing program untuk kirim sms 

1.void kirim_sms(){ 

2.char buff[100]; 

3.lcd.clear(); 

4.lcd.setCursor(0,0); 

5.lcd.print("Send SMS Ke1"); 

6.sprintf(buff,"Ruang:%dVolumeInfus:%dml",ruangan,(int)kapasi

tas); // masukan semua nilai ke buffer 

7.sms.SendSMS(nomorhp1, buff); // perintah kirim sms 

8.lcd.clear(); 

9.lcd.setCursor(0,0); 

10.lcd.print("Send SMS Ke2"); 

11.sprintf(buff,"Ruang:%dVolumeInfus:%dml",ruangan,(int)kapas

itas); // masukan semua nilai ke buffer 

12.sms.SendSMS(nomorhp2, buff); // perintah kirim sms 

13.lcd.clear();   

14.ledon=1; // led nyala 

Listing Program 3.2 Program kirim sms 

Penjelasan listing 3.2 

        Pada line ke 1 void merupakan bagian dari fungsi yang akan 

menjalankan perintah dari inisialisasi kirim sms. Kirim sms merupakan nama 
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fungsi. Pada line ke 2 tedapat nilai data di buff adalah 100. Pada line ke 3 

berfungsi untuk merefresh LCD. untuk memulai dari baris 0 kolom 0 terdapat 

pada line ke 4. Lcd menampilkan karakter ‘Send SMS Ke 1’ terdapat pada 

line ke 5. Masukan semua nilai ke buffer terdapat pada line ke 6. Pada line ke 

7 terdapat sebuah perintah kirim sms. Pada line ke 8 berfungsi untuk 

merefresh LCD. untuk memulai dari baris 0 kolom 0 terdapat pada line ke 9. 

Lcd menampilkan karakter ‘Send SMS Ke 2’ terdapat pada line ke 10. 

Masukan semua nilai ke buffer terdapat pada line ke 11. Pada line ke 12 

terdapat sebuah perintah kirim sms. Pada line ke 13 berfungsi untuk 

merefresh LCD. Led on sama dengan 1 terdapat pada line ke 14. 

Pada listing 3.3 merupakan listing program pengaturan nilai parameter 

1.void pengaturan(){// pengaturan nilai parameter 

2.int menu=0; // lokal variable untuk memilih menu 

3.lcd.clear(); // hapus tampilan di lcd 

4.delay(200);  // jeda 200ms 

while(1){ 

5.if(digitalRead(button1)==LOW)menu++; // pilih menu 

6.if(menu>1)break;  // keluar dari menu 

7.if(menu==0){ // tampilan menu 0 

8.lcd.clear(); 

9.lcd.setCursor(0,0); 

10.lcd.print("Ruang: "); 

11.lcd.print(ruangan); 

12.if(digitalRead(button2)==LOW)ruangan++; // up angka 

13.if(digitalRead(button3)==LOW)ruangan--; // down angka 

14.if(ruangan>99)ruangan=1; // batasi angka 

15.if(ruangan<1)ruangan=99; 

}   

  

Listing Program 3.3 Pengaturan nilai parameter  

Penjelasan listing 3.3 

       Pada line ke 1 void merupakan bagian dari fungsi yang akan menjalankan 

perintah dari inisialisasi pengaturan. Pada line ke 2 terdapat lokal variabel 

untuk memilih menu. Pada line ke 3 berfungsiuntuk merefresh LCD. jeda 0,2 
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detik terdapat pada line 4. Jika button 1 ditekan maka masuk ke pilihan menu 

terdapat pada line ke 5, jika menu lebih besar dari 1 maka akan keluar dari 

menu terdapat pada line ke 6. Pada line ke 7 terdapat jika menu sama dengan 

0 maka tampilan menu 0. Pada line ke 8 berfungsi untuk merefresh LCD. 

untuk memulai dari baris 0 kolom 0 terdapat pada line ke 9. Pada line ke 10 

LCD menampilkan karakter ‘Ruang’. Jika button 2 ditekan maka akan 

menambah angka ruangan terdapat pada line ke 11, jika button 3 ditekan 

maka akan menurunkan angka ruangan terdapat pada line ke 12. Pada line ke 

13 terdapat jika ruangan lebih besar dari 99 maka ruangan sama dengan 1, 

jika ruangan lebih kecil dari 1 maka ruangan sama dengan 99 terdapat pada 

line ke 14. 

Pada listing 3.4 merupakan listing program keseluruhan 

1.void all_program(){ 

2.volt=bacabatery();//  // baca volt batery 

3.if(counter==1 && ledon==0 && kapasitas==volume[vol]) 

kirim_sms(); // kirim sms saat infus membaca tetesan pertama 

sesuai settingan 

4.kapasitas=volume[vol]-((float)counter/20); // hitung nilai 

tetes dan ubah ke mili  20 tetes per mili 

5.if(kapasitas<0)kapasitas=0; //batas minimal nilai kapasitas 

infus 

6.if(kapasitas==50&&ledon==0) kirim_sms(); // kirim sms saat 

infus kurang dari 50 ml 

7.if(kapasitas== 20&&ledon==0) kirim_sms(); // kirim sms saat 

infus kurang dari 20 ml 

8.if(kapasitas==0&&ledon==0){digitalWrite(buzzer,HIGH);kirim_

sms();//kirim sms saat infus kurang dari 0ml 

9.delay (500);} 

Listing Program 3.4  Program Utama 

Penjelasan listing 3.4 

       Pada line ke 1 void merupakan bagian dari fungsi yang akan menjalankan 

perintah dari inisialisasi program utama. Membaca volt battery terdapat pada 
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line ke 2. Pada line ke 3 terdapat sebuah perintah kirim sms saat infus 

membaca tetesan pertama sesuai settingan. Pada line ke 4 terdapat hitungan 

nilai tetes dan ubah ke mili, dimana 20 tetes sama dengan 1 mili. Batas 

minimal nilai kapasitas infus sama dengan 0 terdapat pada line ke 5. Pada line 

ke 6 terdapat sebuah perintah kirim sms saat kapasitas infus kurang dari 50 

ml, dan led sama dengan 0. Pada line ke 7 terdapat sebuah perintah kirim sms 

saat infus kurang dari 20 ml dan led sama dengan 0. Pada line ke 8 terdapat 

sebuah perintah kirim sms saat infus kurang dari 0 ml, led dan buzzer sama 

dengan 0. Jeda waktu 0,5 detik terdapat pada line ke 9. 

 


