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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dibidang kesehatan menjadi sangat penting, terutama pada

keselamatan bayi. Dalam hal ini banyak terjadi kematian bayi prematur yang

disebabkan oleh tidak tertangani dengan baik fasilitas dan sarana kesehatan. Bayi yang

lahir prematur mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan

disekitarnya dan sangat rentan terhadap penyakit yang sebagian besar disebabkan oleh

bakteri karena suhu sekitar bayi tidak normal. Terkait hal tersebut, kebutuhan alat

inkubator menjadi hal penting terutama di ruang perawatan bayi. Alat inkubator adalah

alat yang membantu menormalkan suhu dan kelembaban di sekitar tubuh bayi. Bayi

yang mengalami lahir prematur membutuhkan perawatan intensif dan tingkat

kehangatan yang cukup stabil mengingat bayi tersebut belum terbiasa beradaptasi

dengan suhu diluar kandungan sang ibu.

Beberapa inkubator lokal yang terdapat di Indonesia bersifat manual sehingga

terdapat kerugiannya, salah satunya kelalaian didalam menjaga kestabilan temperatur

sehingga bayi dalam inkubator tidak merasa nyaman dan kesehatan bayi akan

terganggu. Untuk mengatasi hal tersebut dibuatkan inkubator otomatis yang dapat

mengatur kestabilan temperatur dalam ruang inkubator.

Beberapa penelitian tentang teknologi inkubator telah dilakukan diantaranya

adalah Yosua Maha Kurnia S. dan Himsar A (2012) melakukan penelitian tentang

pemanas ruang inkubator bayi dengan menggunakan Phase Change Material. Dalam

penelitiannya tersebut menggunakan lilin (paraffin wax) sebagai fungsi heater yang

merupakan bahan dari PCM yang dipakai untuk menyimpan panas karena paraffin wax
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memiliki titik leleh sebesar 53 0C yang dimanfaatkan untuk memanaskan ruang

inkubator bayi diantara suhu 350C sampai 370C . Kemudian penelitian Inkubator bayi

berbasis Computational Fluid Dynamics (CFD) oleh Ruri A. Wahyuono (2014). Pada

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tipe dinding dan penambahan

Overhead screen terhadap distribusi temperatur dan kehilangan panas pada bayi.

berdasarkan data pengukuran fisis inkubator  Amecare di Balai Pengamanan Fasilitas

Kesehatan Surabaya. Penelitian selanjutnya oleh Rayzah Nur Ilmiyati (2012), telah

melakukan pemantauan suhu dan kelembaban inkubator menggunakan sensor DHT11

(Digital Humidity Temperatur Sensor) yang dirangkai dengan Arduino untuk

memantau suhu dan kelembaban inkubator. Dalam hal ini, data output dari arduino

diolah oleh visual basic kemudian outputnya akan muncul di komputer yang digunakan

perawat.

Dalam penelitian ini dilakukan pemodelan alat inkubator dengan mikrokontroler

Arduino Uno. Tujuan secara umum adalah memperbaiki kekurangan yang terdapat

pada inkubator sebelumnya. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan Simulasi

dan eksperimen, Simulink yang merupakan salah satu bagian dari Matlab ( Matriks

Laboratory) untuk perhitungan teknis, desain kontrol, dsb. Simulink menyediakan

interface grafis ke beberapa fungsi Matlab, sehingga memungkinkan mendesain model

dan mengkontrol sistem dinamik secara real time. Setelah dilakukan dengan pemodelan

kemudian dilakukan dengan merancang suatu prototipe inkubator bayi dengan

mikrokontroler Arduino Uno yang mengatur agar suhu didalam inkubator tersebut

menjadi stabil pada temperatur 360C. Penelitian diuji dengan menggunakan formula

perpindahan panas serta laju aliran dalam bentuk persamaan aljabar linier yang

diselesaikan dengan perhitungan, untuk menunjukkan nilai konvergen.
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Simulasi sangat membantu proses perhitungan dan analisis tanggapan sistem

terhadap aksi pengontrolan pada inkubator bayi. Penggunakan aplikasi Metode

Simulink dengan mikrokontroler Arduino Uno dapat mengatur kestabilan sistem

pengontrolan temperatur pada inkubator bayi yaitu pada temperatur 36 0C.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini

adalah

1. Sejauhmana Mikrokontroler Arduino Uno mampu mengontrol suhu inkubator bayi

2. Bagaimana mengaplikasikan Simulink (Matlab) kedalam prototipe inkubator bayi

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan lebih terarah maka perlu diberikan batasan

beberapa batasan masalah yaitu:

1. Pengontrolan suhu dilakukan dalam keadaan steady state.

2. Sifat-sifat bahan tidak berubah terhadap temperatur.

3. Dimensi tetap Inkubator

4. Jarak tiap sensor suhu yaitu 17 cm dari bidang samping inkubator, sedangkan

ketinggian sensor suhu 30 cm dari permukaan bahan.

5. Material lain dianggap kecil pengaruhnya.

6. Variabel dilakukan pada inkubator tanpa beban bayi, dan berat bayi 2,0 kg

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah menganalisa hasil kontrol suhu

pada inkubator bayi dengan menggunakan Simulink (matlab).
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1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai

teknologi tepat guna dalam pembuatan inkubator bayi untuk daerah pedesaan. Selain itu

manfaat lain adalah penggunaan Matlab/ Simulink pada inkubator yang terintegrasi

dengan mikrokontroler Arduino Uno sebagai dasar pengembangan penelitian yang

lebih kompleks.


