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ABSTRAK 

 

Dalam dunia medis infus merupakan alat yang sering digunakan. Fungsi infus 

sendiri yaitu memberikan cairan secara berkala pada pasien. Adapun masalah 

yang sering terjadi pada penggunaanya, yaitu penyumbatan atau kehabisan 

cairan infus dan apabila tidak segera ditangani hal tersebut berbahaya bagi 

pasien. Beberapa infus yang ada saat ini penggunaanya masih secara manual. 

Dimana masih terdapat banyak kesalahan dalam penggunaanya. Oleh karena 

itu kita membuat infus yang dapat bekerja secara otomatis. Pada Tugas Akhir 

ini kita membuat sistem yang mampu mengatur dan memonitoring jumlah 

cairan dalam botol infus. Dimana user hanya perlu memasukan jumlah tetes 

yang diinginkan setiap menitnya pada tampilan yang ada di LabVIEW. 

Software yang digunakan dalam menunjang alat yaitu Arduino IDE untuk 

program pada mikrokontroler dan LabVIEW sebagai user interface untuk 

menampilkan hasil. Pada perancangan alat ini menggunakan mikrokontroler 

sebagai main control, sensor fotodioda sebagai detector ada atau tidaknya 

tetesan infus, manset sebagai penekan botol infus, pompa sebagai pengatur 

udara yang disalurkan menuju manset, motor stepper sebagai penggerak untuk 

menekan selang udara (selang manset) dan motor servo sebagai mekanik 

penggerak dari selang infus. Dari hasil pengujian alat sebanyak 15 kali 

pengujian diperoleh presentase keberhasilan sebesar 86.67%. 
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