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ABSTRAK 

Pada pasien imobilitas terjadi pemberian tekanan yang berasal dari berat 

tubuh secara terus-menerus yang dapat menyebabkan iskemia jaringan lunak 

sehingga timbul dekubitus. Besar pemberian tekanan itu akan dipengaruhi oleh 

intake nutrisi yang berhubungan langsung dengan nilai BMI pasien. Pressure 

mapping dapat dilakukan untuk mengetahui besar tekanan pada kondisi imobilitas. 

Penelitian kali ini bertujuan untuk menghasilkan desain prototipe alat pengukur 

tekanan pada kondisi imobilitas, menganalisa tingkat kestabilan alat serta 

menganalisa hubungan hasil keluaran alat berupa nilai tekanan dengan nilai BMI 

naracoba. 

Penelitian kali ini dilakukan dengan menggunakan 4 buah sensor load cell 

half-bridge yang diletakkan di atas perlak pada daerah sekitar tulang belikat 

naracoba yang dihubungkan dengan HX711 sebagai amplifier dan Arduino Uno 

sebagai mikrokontroler. Pemrograman alat dibuat menggunakan software Arduino 

IDE untuk mendapatkan hasil akhir berupa besar nilai tekanan pada daerah terukur. 

Uji coba dilakukan pada 7 naracoba dengan kategori BMI yang berbeda. Hasil yang 

didapatkan dari penelitian ini adalah naracoba BMI dengan kategori BMI 

underweight memiliki tekanan pada daerah tonjolan tulang belikat paling tinggi, 

diikuti dengan naracoba BMI normal weight, kemudian naracoba BMI overweight, 

dan naracoba dengan kategori BMI obese memiliki tekanan pada daerah tonjolan 

tulang belikat terendah. Range repeatability prototipe alat pengukur tekanan pada 

kondisi imobilitas adalah 0,200827-0,360607 kPa. 

 

Kata kunci : imobilitas, dekubitus, tekanan, sensor load cell  dan BMI  
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ABSTRACT 

In patient with immobility occurs appliance of continuously pressure that 

come from body’s weight which can cause soft tissue ischemia and lead to the 

development of decubitus (pressure ulcers). The amount of pressure applied will be 

influenced by nutrients intake which is directly related to the patient’s BMI value. 

Pressure mapping can be done to determine the amount of pressure applied on 

immobility condition. This study aims to produce a prototype design of pressure 

gauge under immobility conditions, analyze the stability of the tool and analyze the 

relationship between pressure values and BMI values. 

This study was conducted using 4 half-bridge load cell sensors that are 

placed on the area around scapula which are connected to HX711 as amplifiers 

and Arduino Uno as microcontrollers. This tool is being programmed using 

Arduino IDE software to get the final result in the form of pressure value in the 

measured area. Trials were conducted on 7 people with different BMI categories. 

The results obtained from this study are people with underweight BMI category 

having the highest pressure on the scapula bulge, followed by normal weight BMI 

category, then overweight BMI category, and the obese BMI category having the 

lowest pressure on the scapula bulge. The repeatability range of this prototype is 

0.200827-0.360607 kPa. 
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