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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Rancang bangun alat akan dilaksanakan di Laboratorium 

Instrumentasi Medis Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Airlangga, selama kurun waktu kurang lebih sepuluh bulan. 

 

3.2. Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1. Alat Penelitian 

Sebagai penunjang pelaksanaan pembuatan, pengukuran, 

pengamatan, dan pengujian alat ukur  kekentalan  darah digunakan 

beberapa alat solder, timah, multimeter, osiloskop, laptop.  

 

3.2.2. Bahan Penelitian 

Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan rancang bangun 

Alat Ukur Kekentalan Darah dengan spesifikasi : 

1. Arduino  

2. Sensor oximetry Nellcor 

3. IC 3240EZ 

4. LCD 16x2 

5. Kabel jumper 

6. Kabel USB 
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3.3. Prosedur Penelitian 

Pada penelitian dan pembuatan Alat Ukur Kekentalan Darah ini 

terbagi menjadi lima tahapan. Lima tahapan tersebut adalah tahap persiapan, 

tahap perancangan, tahap pembuatan, tahap kalibrasi dan pengujian alat, lalu 

tahap analisis data. Pada analisis data jika diperoleh data hasil yang tidak 

sesuai maka akan dilakukan pengujian dan kalibrasi ulang hingga sesuai dan 

siap pakai. Diagram alur prosedur penelitian secara lengkap dapat disajikan 

pada Gambar 3.1. 

 
Gambar 3.1 Diagram Alur Prosedur Penelitian 
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Pada tahap ini proses yang dilakukan adalah pencarian informasi 

dengan studi pustaka pada beberapa literature, jurnal ilmiah dan tugas akhir 

yang berhubungan dengan pengukuran kekentalan darah serta 

mempersiapkan komponen apa saja yang akan digunakan. Selain itu juga 

mempersiapkan pula alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang proses 

penelitian dan pembuatan rancang bangun kekentalan darah. Juga 

dipersiapkan software arduino IDE untuk mengolah data sehingga dapat 

ditampilkan pada LCD. Diagram blok dari alat tahap persiapan seperti pada 

Gambar 3.2. 

 

 
Gambar 3.2 Blok Diagram Alat 

 

3.3.1. Tahap Perancangan 

Pada tahap perancangan ini terbagi menjadi perancangan 

perangkat keras (hardware) dan perancangan perangkat lunak 

(software). 

3.3.1.1. Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

Dalam perancangan hardware diperlukan beberapa rangkaian 

pengkondisian sinyal seperti rangkaian penguat, rangkaian highpass 

sensor oximetry 
Rangkaian 

driver 
Mikrokontroller 

(ARDUINO) 

Rangkaian 
pengkondisi 

sinyal 
Display LCD 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                                    RANCANG BANGUN ALAT...                 ZENNY NURHANDINIE PUTRI



31 
 

filter, rangkaian lowpass filter, dan arduino. Desain Perancangan 

Hardware dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3 Blok Diagram Hardware 

Berikut penjelasan tiap-tiap blok desain perancangan hardware: 

1. Sensor 

Sensor yang digunakan adalah infrared light-emitting-diode (IR 

LED), LED merah, dan photodiode, dipasangkan sejajar. Sensor IR 

mengirimkan sinar pada jari tangan dan phototransistor menerima 

sebagian cahaya yang terpantulkan kembali. Intensitas cahaya yang 

terpantulkan tergantung pada kekentalan dari plasma darah. 

Sehingga viskositas plasma darah menjadi parameter banyak 

tidaknya pantulan sinar inframerah dan merah yang dapat dideteksi 

oleh phototransistor. Phototransistor adalah perangkat yang 

digunakan pada bagian jari tangan pasien untuk memperoleh sinyal 

informasi keluaran  kadar kekentalan darah pada pasien tersebut. 

Gambar sensor ditunjukkan pada Gambar 3.4. 

Sensor oximetry 
Nellcor 

Rangkaian 
driver 

mikrokontroller  

(ARDUINO) 

penguat I 
(G=11) 

Filter LPF 20Hz penguat II 
(G=11) Filter LPF 20Hz LCD 
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Gambar 3.4 Sensor PPG 

 
2. Rangkaian Driver 

Rangkaian driver ini digunakan untuk menyalakan LED inframerah dan 

LED merah secara bergantian yang akan membuat sensor pulse oximetry 

bekerja diprogram menggunakan arduino IDE. Rangkaian driver dapat 

dilihat pada Gambar 3.5. 

 
Gambar 3.5 Skematik Rangkaian Driver 

 
  

3. Penguat I 

Dalam tahap pertama pengkondisian sinyal yang dilakukan adalah 

penguatan, yang  digunakan untuk menguatkan sinyal keluaran dari sensor 

dan driver. Karena outputan dari sensor dan driver masih sangat kecil 
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sehingga butuh penguatan. Dalam penguatan ini menggunakan rangkaian 

seperti Gambar 3.6. 

 
Gambar 3.6  Skematik Rangkaian penguat pertama 

 
4. Low Pass Filter I 

LPF dalam sistem ini digunakan untuk meredam noise yang berfrekuensi 

tinggi. Sehingga sinyal PPG yang didapat dari pancaran LED inframerah 

bersih dari noise. LPF  ini memiliki frekuensi cutoff 20 Hz. Gambar 

rangkaian  pada Gambar 3.7. 

 
Gambar 3.7 Skematik Rangkaian Low Pass Filter Pertama 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                                    RANCANG BANGUN ALAT...                 ZENNY NURHANDINIE PUTRI



34 
 

5. Penguat II 

Karena amplitudo output dari filter masih kecil maka perlu dikuatkan lagi 

agar sinyal dapat diolah pada proses ADC. Pada penguat kedua ini 

dirancang dengan penguatan sebesar 11 kali. Dengan rangkaian seperti 

pada Gambar 3.8. 

 
Gambar 3.8 Skematik Rangkaian Penguat Kedua 

 
6. Rangkaian Low Pass Filter II 

Rangkaian LPF II ini diharapkan dapat digunakan untuk menghilangkan 

noise yang masih terdapat pada keluaran penguat sinyal ke II. Sehingga 

hasil yang didapatkan pada LPF II ini dapat dilihat karakterisasi sinyal 

dengan jelas dan tanpa ada noise. Gambar  rangkaian LPF II ditunjukkan 

pada Gambar 3.9. 

 
Gambar 3.9 Skematik Rangkaian LPF II 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                                    RANCANG BANGUN ALAT...                 ZENNY NURHANDINIE PUTRI



35 
 

7. Mikrokontroller ARDUINO  

Mikrokontroller Arduino digunakan untuk menghitung nilai AC/DC dari 

Sensor PPG yang didapat melalui program yang telah diatur pada arduino. 

Lalu konversi nilai SPO2 Hb Ht Viskositas. Hasil perhitungan 

nilai kekentalan darah ini akan ditampilkan pada LCD. 

8. Liquid Crystal Display (LCD) 

LCD ini digunakan untuk menampilkan hasil nilai akhir dari alat ukur 

viskositas darah. LCD ini akan dihubungkan dengan arduino sehingga 

dapat menampilkan langsung hasil akhir. Terdapat beberapa pin dalam 

Arduino yang harus dihubungkan dan dikonfigurasi dengan arduino sesuai 

dengan Gambar 3.10.  

 
Gambar 3.10 Konfigurasi LCD dengan Arduino 

 
3.3.1.2. Perancangan Perangkat Lunak ( Software ) 

Software yang digunakan pada penelitian ini adalah 

ARDUINO IDE. Setelah data dikirim dari Arduino selanjutnya 

akan diolah arduino dan ditampilkan di LCD. Untuk perancangan 

software menggunakan ARDUINO IDE antara arduino dengan 
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rangkaian driver dapat terhubung membutuhkan inisialisasi terlebih 

dahulu. Inisialisasi dibutuhkan  agar Arduino dapat membaca data 

dari rangkaian driver. Pemrograman perhitungan nilai rasio, SPO2, 

hemoglobin, hematokrit, viskositas pada mikrokontroller arduino 

UNO dilakukan sesuai dengan literature. Secara garis besar 

penulisan rumus seperti pada persamaan berikut : 

  
           

         
 ……………………………( 3. 1 ) 

SPO2 = 110 - (25 x  R )………….……….….( 3.2 ) 

ACRED dan ACIR adalah komponen AC dari sumber cahaya 

LED merah dan LED inframerah. DCRED dan DCIR adalah 

komponen DC dari sumber cahaya LED merah dan LED 

inframerah. Kemudian untuk menghitung nilai persentase 

Hemoglobin dapat dihitung dengan rumus berikut : 

Hb = ax + b ………………….…………… ..( 3. 3 ) 

Dimana a dan b ditentukan saat alat deteksi hemoglobin dikalibrasi 

Ht = 3 x Hb…………………………………..( 3. 4 ) 

 = η plasma x ( 1.0 + 2.5 x Ht )……………..( 3. 5 ) 

Setelah melakukan penentuan rumus maka akan 

mendapatkan hasil berupa nilai hasil akhir. Setelah nilai dari 

pengolahan rumus didapatkan maka dapat diolah dengan arduino 

menggunakan  pin data untuk input. Setelah memilih input maka 

data akan ditampilkan di sebuah LCD. Untuk menampilkan data 
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hasil akhir perlu dibuat koding untuk menampilkannya pada LCD. 

Flowchart software akan ditampilkan pada Gambar 3.11. 

 
Gambar 3.11 Flowchart rancangan software 
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3.3.2. Tahap Pembuatan 

Setelah melalui proses perancangan alat tahap selanjutnya 

adalah pembuatan alat. Tahap ini desain rangkaian dibuat sesuai blok 

diagram. Pembuatannya juga dilakukan sesuai dengan perancangan 

yang ada sebelumnya. Pada tahap pertama membuat hardware yang 

dibuat perblok sesuai diagram untuk kalibrasi dan pengujian alat. 

Jika telah sesuai dan tepat dengan perhitungan serta perancangan 

maka masing-masing blok rangkaian tersebut akan dilakukan olah 

data sehingga dapat memunculkan hasilnya pada LCD dengan 

menggunakan software Arduino IDE. 

 

3.4. Tahap Pengujian dan Kalibrasi 

Setelah tahap pembuatan alat selesai maka tahap selanjutnya adalah 

pengujian alat dan kalibrasi. Pengujian alat dilakukan untuk mengetahui 

apakah semua komponen hardware dan software berfungsi sesuai dengan 

rancangan. Kalibrasi alat bertujuan untuk mengetahui dan menyesuaikan 

output dari hasil rancangan dengan alat lain yang telah terstandarisasi. 

3.4.1. Pengujian Alat 

Pada tahap ini melakukan pengujian hardware dan software. 

Pengujian hardware dilakukan per blok diagram, dengan tujuan 

mengetahui ketelitian dan ketepatan sehingga dapat diketahui 

kekurangannya. Tahap ini menggunakan osiloskop dan function 

generator. Rangkaian pertama yang diuji adalah rangkaian penguat 
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dengan cara linearitas dengan masukan Vinput yang berbeda-beda 

dan diukur Voutput untuk mengetahui tingkat kelinieratisan dari 

rangkaian yang dirancang. Rangkaian filter dan penguat diuji dengan 

cara diberi sinyal dari function generator lalu diberi frekuensi tertentu 

hasil filter dapat dilihat pada osiloskop untuk melihat frekuensi cut 

off.  

Setelah melakukan pengujian hardware maka dilakukan 

pengujian software.  Pada pengujian ini menguji komunikasi data 

antara arduino, hardware dan, LCD. Dengan memberi input pada 

analog lalu diproses dengan arduino dan ditampilkan pada PC. 

3.4.2. Kalibrasi Alat 

Dalam tahap ini menggunakan alat yang telah 

terstandaridsasi pada laboratorium. Tahap ini menggunakan 

parameter hasil kekentalan darah dari laboratorium dan alat ukur Hb 

invasive. Langkah pertama yaitu mengambil sampling kekentalan 

darah secara bersamaan. Selanjutnya membandingkan hasil kadar 

kekentalan darah antara hasil laboratorium dan sensor PPG 

sedangkan kadar Hb dengan alat ukur Hb invasive. Setelah 

dibandingkan lalu dicatat sebagai hasil pengamatan.  
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