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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2011 sampai 

dengan bulan Juli 2012 yang dilaksanakan di laboratorium Elektronika dan 

Robotika Departemen dan laboratorium Biofisika  Surabaya Fisika Fakultas Sains 

dan Teknologi Universitas Airlangga. 

3.2 Peralatan dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Peralatan yang diperlukan adalah : 

1. Multimeter 

2. Solder  

3. Bor 

4. Obeng 

5. Tang 

6. Downloader ISP  

7. Penyedot timah 

8. Gunting 

9. Lem bakar 

10. PC 
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3.2.2 Bahan Penelitian   

 Pemilihan bahan komponen untuk penelitian sangat penting karena perlu 

pertimbangan karakteristik komponen, harga dan ketersediaannya di pasaran agar 

memudahkan dalam melakukan penelitian. Berikut ini disampaikan data bahan-

bahan yang diperlukan dalam pembuatan oximeter : 

1. IC Mikrokontroler ATMega 16 

2. LCD karakter 16x2 

3. Fototransistor TEMPT6000 

4. LED Inframerah 

5. LED Ultra Merah, Biru dan Hijau 

6. Timah 

7. Pinhead 

8. Kabel jumper 

9. Black Housing 

10. Buzzer 5V 

11. Trafo 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian pada “Rancang Bangun Oksimeter Digital Berbasis 

Mikrokontroler ATMega16” akan dilaksanakan dalam beberapa tahap 

pelaksanaan. Diagram alir prosedur penelitian secara lengkap dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Skema Prosedur Penelitian 

Pengambilan Data 
(Persen SpO2) 

Analisis data 

Tahap Persiapan 

Perancangan Hardware 

 Rangkaian Power 
Supply 

 Rangkian Minimum 
System ATMega16 

 Rangkaian Modul LCD 
 Ragkaian Buzzer 
 Rangkaian Amplifier 
 Rangkaian Sample and 

Hold 
 Rangkaian probe LED 

Perancangan 
Software 

 Program 
Oximeter 

Pengujian 
Panjang 

Gelombang 
LED 

Pengujian 
Output (V) 

Fototransistor  

Kalibrasi 
Oksimeter 

Pengujian 
Amplifier 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Rancang Bangun Oksimeter Digital Berbasis 
Mikrokontroler ATMega16

Guruh Hariyanto



 
 

24 
 

3.3.1  Tahap Persiapan 

Pada tahap ini, proses yang dilakukan adalah pencarian informasi dengan 

studi pustaka pada beberapa jurnal ilmiah dan tugas akhir yang berhubungan 

dengan oksimeter serta melakukan observasi lapangan di rumah sakit RSIA 

Manukan Surabaya. 

 Pada tahap persiapan, beberapa rancangan  rangkaian  akan dibuat terlebih 

dahulu sesuai dengan diagram bloknya. Diagram blok oksimeter ditunjukkan pada 

Gambar 3.2. 

 

 

 

  

  

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Blok Oksimeter 

 Pada diagram blok oksimeter menggambarkan sistem oksimeter secara 

keseluruhan dan hubungan antara rangkaian pendukung dengan rangkaian 
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minimum sistem mikrokontroler. Penjelasan mengenai diagram blok oksimeter 

pada Gambar 3.2 yaitu : 

1. Modul Minimum Sistem digunakan untuk menjalankan fungsi IC 

mikrokontroller. Mikrokontroller memiliki fitur timer yang dapat 

digunakan untuk menghidupkan dan mematikan dua LED yaitu LED 

visible dan IR (Infrared) secara bergantian. Setting timer siklus LED dan 

LED infrared selama 1 us. Ketika minimum sistem memulai running, 

program timer setting akan langsung dieksekusi dan menyalakan LED 

secara bergantian. Kemudian cahaya yang diteruskan melewati jari akan 

ditangkap fototransistor TEMT6000. 

2. Output tegangan dari fototransistor akan dikuatkan melalui rangkaian 

amplifier bertingkat. Sebelum dikuatkan pada tahap kedua, sinyal diberi 

filter low pass filter dan high pass filter.  Pada tahap ini, sekaligus dipisah 

tegangannya oleh kopling kapasitor dan dioda germanium. Kemudian 

tegangan diolah dan disimpan sementara dalam IC CD4066 pada 

rangkaian sample and hold sebelum tegangan masuk ke dalam port A 

(ADC). Data tegangan dari amplifier yang disimpan akan dikeluarkan 

secara bersamaan ketika periode dari pin ctrl mengalami satu siklus on-off 

secara bergantian. 

3. Tegangan akan dikonversi ke dalam bentuk digital melalui ADC, data 

penghitungan akan ditampilkan di LCD karakter melalui port B 

mikrokontroler ATMega16. Pada mikrokontroler diprogram untuk 
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mengaktifkan buzzer jika nilai SpO2 dibawah 85% dan tetap dalam 

keadaan diam (off) jika hasil penghitungan lebih dari 85%. 

4. Modul LCD digunakan untuk menampilkan hasil pembacaan ADC dan 

hasil pengukuran SpO2. 

  

3.3.2 Tahap Perancangan 

Tahap perancangan alat oksimeter terbagi dalam dua bagian, perancangan 

perangkat keras (hardware), dan perancangan perangkat lunak (software). 

3.3.2.1 Perancangan Perangkat Keras (Hardware)  

3.3.2.1.1 Rangkaian Catu Daya 

Catu daya yang digunakan pada alat oksimeter ini adalah +5V dan -5V. 

Rangkaian catu daya terdiri dari trafo 12V/2A dengan menggunakan output 9V. 

Regulator 7805 untuk mengubah dan menstabilkan tegangan menjadi +5V. 

Regulator 7905 berfungsi untuk mengubah menstabilkan tegangan menjadi -5V. 

Diode 1N4002 digunakan untuk penyearah tegangan. Selain itu dibutuhkan 

komponen lain seperti kapasitor, resistor, dan LED sebagai indikator. Skema 

rangkaian catu daya dapat dilihat pada Gambar 3.3 
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Gambar 3.3 Skematik Rangkaian Power Supply 

 

3.3.2.1.2 Rangkaian Modul LCD 

 LCD karakter 16x2 digunakan untuk menampilkan karakter berupa angka 

atau huruf. Pada rancang bangun alat oksimeter ini LCD digunakan untuk 

menampilkan persen hasil pengukuran SpO2, serta menampilkan pembacaan  nilai 

ADC. Skema rangkaian LCD dapat dilihat pada Gambar 3.4 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Skematik Rangkaian Modul LCD 
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3.3.2.1.3 Rangkaian Buzzer 

 Pada alat oksimeter, buzzer digunakan sebagai alarm keadaan level SpO2. 

Jika hasil pengukuran level persen SpO2 dibawah angka 80% maka buzzer akan 

berbunyi (on). Jika diatas 85% buzzer akan dalam kondisi diam (off). Rangkaian 

buzzer pada penelitian ini menggunakan transistor BC557 yang berfungsi sebagai 

saklar. Skema rangkaian buzzer ditunjukkan pada Gambar 3.10. 

 

          Gambar 3.5 Skematik Rangkaian Buzzer 

 

3.3.2.1.4 Rangkaian Sample and Hold 

Rangkaian ini digunakan untuk switch input dari sinyal yang masuk dari 

amplifier. Rangkaian sample and hold menggunakan IC CD4066 (quad bilateral 

switch) yang memiliki empat gerbang input dan empat gerbang output. Sinyal 

yang akan masuk disimpan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan selama periode 

tertentu, sesuai dengan input pada pin ctrl masing-masing. Selain itu, IC CD4066 

perlu ditambah Input buffer amplifier yang mempunyai impedansi input yang 
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tinggi. Hal ini berfungsi untuk mengurangi pembebanan pada tahap sebelumnya 

dan mempunyai impedansi output yang rendah untuk memungkinkan pengisian 

muatan dengan sangat cepat pada hold capacitor. 

 

Gambar 3.6 Skematik Rangkaian Sample and Hold 

 

3.3.2.1.5 Rangkaian LED Merah dan Infrared 

Untuk sumber cahaya digunakan dua LED yaitu LED merah ultra (visible) 

dan infrared (non-visible). Pada pemilihan jenis warna LED yang  digunakan 

sebelumnya diuji terlebih dahulu berapa panjang gelombang yang dimiliki dari 

tiga warna LED, merah, biru dan hijau. LED ultra cenderung digunakan karena 

memancarkan cahaya dengan daya yang lebih tinggi dari LED biasa. Penggunaan 

LED dalam rangkaian dengan memberikan tegangan panjar maju. Sebuah resistor 
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akan diserikan dengan LED, resistor ini akan berfungsi sebagai pembatas arus 

yang akan melewati LED pada batas yang aman (Carr, 2001) 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Skematik Rangkaian Sensor 

 

3.3.2.1.6 Rangkaian Minimum Sistem ATMega16 

Fungsi mikrokontroler adalah sebagai pusat kontrol dari suatu alat 

sehingga mampu menjalankan proses yang telah diprogram. Pada minimum 

sistem mikrokontroler dibutuhkan rangkaian RESET yang berfungsi untuk 

membuat mikrokontroler memulai kembali pembacaan program. Hal tersebut 

dibutuhkan bila saat mikrokontroler mengalami gangguan dalam mengeksekusi 

program.  

Pada rangkaian minimum sistem ini, tidak semua port I/O digunakan 

untuk mengontrol rangkaian pendukung pada oksimeter. Berikut koneksi pin pada 

mikrokontroler dengan rangkaian lainnya. 

1. Port A.0 digunakan untuk pin ADC sebagai input 1 dari rangkaian sample 

and hold 
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2. Port A.1 digunakan untuk pin ADC sebagai input 2 dari rangkaian sample 

and hold 

3. Port C.0 digunakan untuk setting timer untuk menyalakan LED merah. 

4. Port C.1 digunakan untuk setting timer untuk menyalakan LED Infrared. 

5. Port C.2 digunakan untuk mengaktifkan setting control timer CTRL1 pada 

rangkaian sample and hold. 

6. Port C.3 digunakan untuk mengaktifkan setting control timer CTRL2 pada 

rangkaian sample and hold. 

7. Port B dihubungkan ke rangkaian LCD 

8. Port D.0 digunakan untuk mengaktifkan rangkaian buzzer 

 

Gambar 3.8 Skematik Rangkaian Minimum Sistem 
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3.3.2.1.7 Rangkaian Amplifier Cascade 

Amplifier digunakan karena output tegangan dari sensor relatif kecil 

sehingga perlu dikuatkan. Penguat ini bekerja dengan memperkuat sinyal yang 

merupakan selisih dari kedua masukannya. Output tegangan yang keluar dari 

penguat pertama kemudian difilter low pass filter dan high pass filter. Setelah itu,  

dikuatkan melalui op-amp bertingkat berikutnya. Dengan begitu besar penguatan 

total adalah hasil kali antara penguat diferensial pertama dan penguat kedua. 

Dilengkapi dengan resistor variabel multiturn maka penguatan dapat diatur 

dengan memperbesar atau memperkecil besar hambatan dari resistor variabel. 

Rangkaian ini menggunakan IC LF353 yang membutuhkan tegangan V+ (positif) 

dan V- (negatif) agar mampu bekerja dengan baik. Penguat ini tergolong penguat 

non-inverting sehingga memiliki fasa output yang sama dengan input. Nilai 

penguatan dapat dihitung dengan persamaan 3.1 

푉 =
( )

푉표.............................. 3.1 

Sehingga penguat inverting mempunyai penguatan : 

퐴푣 =  atau 퐴푣 = 1 + ....................... 3.2 
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Gambar 3.9 Skematik Rangkaian Amplifier  

3.3.2.3 Perancangan Perangkat Lunak 

 Pada perancangan software untuk mikrokontroler AVR ATMega16 

menggunakan software compiler Code Vision AVR. Perancangan software 

meliputi inisialisasi output tegangan dari rangkaian sample and hold dan sistem 

alarm.  

 Ketika power supply diaktifkan maka program yang telah terprogram di IC 

mikrokontroler akan langsung bekerja. Setting timer pada LED akan aktif untuk 

menghidupkan kedua LED secara bergantian. Cahaya yang telah melewati jari 

akan ditangkap oleh detektor fototransistor TEMT6000 akan dikuatkan oleh 

rangkaian amplifier. Setelah sinyal mengalami berbagai macam proses 

pengolahan, input akan diolah di port A (ADC) yang kemudian akan dibaca. 

Terdapat dua data yang memiliki nilai ADC berbeda. Data dari pin Port.A.0 dan 

Port.A.1 akan dihitung hasilnya dengan menggunakan rumus rasio perbandingan 

komponen AC dan DC. Hasil pembacaan akan ditampilkan melalui LCD. Jika 

pembacaan hasil pengukuran SpO2 dibawah 80% maka alarm akan aktif 

(berbunyi). Jika hasil pengukuran berada pada range 80-100%  maka alarm dalam 
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kondisi off. Adapun flowchart pada rancangan software oximeter ditunjukkan 

pada Gambar 3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.10 Flowchart Software 

Start 

Ambil Data 

Data Komponen AC 

Data Komponen DC 

푅 =
(퐴퐶/퐷퐶)푟푒푑
(퐴퐶/퐷퐶)푖푟푒푑 

Menghitung SpO2 

Nilai 
SpO2 > 
85%? 

Alarm 

Tampilan LCD 

Nilai SpO2 

End 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Rancang Bangun Oksimeter Digital Berbasis 
Mikrokontroler ATMega16

Guruh Hariyanto



 
 

35 
 

3.3.3 Tahap Pengambilan Data 

 Pengambilan data dilakukan untuk memperoleh seberapa besar kinerja alat 

serta untuk mengetahui hasil dari kerja alat tersebut. Data pertama yang diambil 

adalah nilai tegangan yang ditangkap detektor dimulai dari sumber cahaya LED 

merah , biru, hijau dan infra merah. Kemudian dilanjutkan dengan mengambil 

data hasil penguatan dari rangkaian amplifier untuk mengetahui berapa kali 

penguatan yang diperlukan. Pengambilan data dilakukan sebanyak sepuluh kali 

dengan jeda satu menit setiap pengambilan data. Data diambil dari lima orang 

yang berbeda-beda. Sebelum dilakukan pengukuran, pasien akan diberi 

kesempatan selama lima menit untuk mendapatkan kondisi rileks. Data yang telah 

dihitung akan dibandingkan dengan alat oksimeter merk Mindrey PM-50. Alasan 

mengapa alat ini digunakan adalah karena sering digunakan secara permanen di 

RSIA Nur Ummi Numbi sehingga bisa dijadikan instrumen pembanding. Dengan 

adanya data akhir ini, akurasi alat penelitian dapat dibandingkan dengan alat yang 

sudah jadi.  

3.3.4 Analisis Data  

Validasi metode analitik dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari 

metode yang digunakan. Parameter yang digunakan antara lain presisi dan 

akurasi. 

3.3.4.1 Presisi (Ketelitian) 

Presisi merupakan derajat keterulangan (reproductibility) dari suatu 

metode analisis. Hasil yang diperoleh dengan pengukuran yang berulang pada 
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kondisi yang sama dapat dinyatakan dengan presisi. Presisi ditentukan dengan 

menghitung simpangan baku (standar deviasi/SD) dan koefisien variasi (KV) nilai 

hasil pengukuran SpO2 dengan Persamaan (3.3) dan (3.4). 

 

SD = 
1

)( 2




n
xxi

…………..........................................…..……........(3.3)
 

KV =  x 100%     ………………..........................................……...(3.4) 

 

Keterangan : 

SD : standar deviasi  

KV  : koefisien variasi  

ix  : SpO2 pada masing-masing pengukuran 

x  : SpO2 rata-rata 

n  : jumlah uji yang dilakukan 

 

3.3.4.2 Akurasi (Recovery) 

Recovery menyatakan seberapa dekat hasil analisis terhadap SpO2 alat 

penelitian dengan SpO2 hasil pengukuran alat sebenarnya. Harga persen recovery 

atau persen perolehan kembali (R) dapat dihitung dengan Persamaan (3.5) dan 

(3.6) 

Error(%) = 	 	  x 100%.................................................................(3.5) 
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Akurasi = 100% - Error(%) .................................................................(3.6) 

dengan ketentuan Nsp= nilai hasil pengukuran dan Ns = nilai input pada oksimeter 
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