
  

 

   

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Sistem kendali secara otomatis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 

belakangan ini berkembang dengan pesat. Dengan adanya kemajuan di bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi menghasilkan inovasi baru yang berkembang 

menuju lebih baik, dan salah satunya dalam bidang kesehatan yaitu dengan 

dibuatnya inkubator  bayi yang berfungsi menjaga temperatur bayi agar tetap 

hangat. 

 

Bayi yang baru lahir, baik bayi yang lahir dengan berat lahir rendah (BBLR) 

ataupun bayi yang lahir normal belum mampu mempertahankan suhu badannya, 

dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan dunia luar
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. Salah satu 

prosedur standar pasca neonatal adalah semua bayi baru lahir harus dimasukkan 

ke dalam inkubator, jangka waktu yang dibutuhkan tergantung dari tingkat 

kesehatan, daya tahan dan sistem organ bayi itu sendiri.  

 

Bayi prematur adalah bayi yang lahir dalam kondisi yang tidak normal, dengan 

disebabkan karena umur kandungan yang belum mencapai masa kelahiran atau 

berat badan saat kelahiran di bawah rata-rata bayi normal. Pada proses kelahiran 

prematur, temperatur kulit bayi dan suhu badan cenderung mengalami penurunan, 

yang disebabkan hilangnya panas karena permukaan yang berhubungan langsung 
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dengan bayi lebih dingin, hilangnya panas di udara karena pergerakan bayi, 

hilangnya panas ke obyek yang lebih dingin yang bukan kontak langsung dengan 

bayi, dan hilangnya panas dari permukaan kulit dan paru-paru sehingga 

diperlukan proses adaptasi lingkungan di luar rahim dalam kondisi yang 

terkontrol. Bayi prematur harus dirawat secara intensif dalam sebuah inkubator 

bayi. Prinsip dasar dari inkubator bayi adalah sebagai alat yang berfungsi untuk 

memberikan suhu tertentu kepada bayi yang baru lahir (terutama bayi prematur 

dan bayi normal yang memiliki berat badan kurang dari standar). Bayi dalam 

kondisi tersebut masih memerlukan suhu yang rata-rata sama dengan suhu 

kandungan ibu mereka karena bayi prematur tidak bisa beradaptasi dengan suhu 

di lingkungan sekitar yang relatif lebih rendah. Di dalam inkubator, bayi akan 

memperoleh lingkungan dengan suhu sama dengan lingkungan di dalam 

kandungan ibunya yaitu sekitar 28°C – 38°C. 

 

Saat ini masih terdapat klinik-klinik persalinan atau puskesmas yang masih 

menggunakan inkubator bayi dengan sistem konvensional dan masih kurangnya 

jumlah kepemilikan inkubator. Hal ini disebabkan harga inkubator yang 

berteknologi tinggi belum terjangkau dan masalah pendistribusian ke daerah-

daerah terpencil di Indonesia menyebabkan turunnya kualitas pelayanan dalam 

perawatan bayi baru lahir. 

Tabel 1. Daftar Judul Penelitian 

 

Judul Penelitian Tahun 
Rancang Bangun Kendali Intensitas Cahaya Ruang Inkubator Menggunakan 

Metode PID Berbasis Mikrokontroler AT89C52 
2007 

Peracangan dan Pembuatan Pengaturan Suhu Inkubator Bayi Berbasis 

Mikrokontroler AT89S51 
2010 

Inkubator Bayi Berbasis Mikrokontroler Dilengkapi Sistem Telemetri Melalui 

Jaringan RS485 
2012 
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Penelitian mengenai pengendalian suhu pada inkubator bayi sudah banyak 

dilakukan seperti pada tabel di atas, namun dari beberapa penelitian tersebut 

hanya mengendalikan suhu agar sesuai dengan set point dan tidak memperhatikan 

faktor kegagalan kerja dari sistem yang ada atau kerusakan dari komponen 

pengendali tersebut. Oleh karena itu perlu direalisasikan adanya inkubator bayi 

yang mampu bekerja secara otomatis dengan pengendalian suhu secara fault 

tolerance dan harga terjangkau (tanpa mengurangi aspek tepat guna) dengan 

mengadaptasi beberapa keunggulan teknologi dari inkubator buatan luar negeri, 

dengan harapan inkubator tersebut dapat digunakan untuk semua kalangan. 

 

Fault tolerance adalah suatu sistem yang dapat melanjutkan tugasnya dengan 

benar meskipun terjadi kegagalan perangkat keras (hardware failure) dan 

kesalahan perangkat lunak (software error). Fault tolerance dapat dicapai dengan 

banyak teknik, salah satunya adalah mendeteksi dan melokasikan fault yang 

terjadi dan rekonfigurasi sistem untuk mengganti komponen yang rusak. 

Rekonfigurasi adalah proses penghilangan bagian sistem yang rusak dan 

memperbaiki sistem pada kondisi atau keadaan operasional. Salah satu proses 

yang diperhatikan dalam rekonfigurasi adalah Fault recovery. Fault recovery 

adalah proses dari penetapan operasional atau perolehan kembali status 

operasional lewat rekonfigurasi jika sekiranya ada fault. 

 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis dalam tugas akhir ini akan merancang 

dan membuat piranti pengendali suhu secara fault tolerance pada inkubator bayi 

berbasis Mikrokontroler. 

 



4 
 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat mendesain dan membuat sebuah inkubator bayi kontrol otomatis 

dengan pengaturan suhu secara fault tolerance. 

2. Memperbarui sistem pengaturan suhu konvensional dengan penambahan 

sistem secara fault tolerance. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Penggunaan sistem fault tolerance dapat dijadikan salah satu teknik untuk 

mendapatkan sistem pengendalian yang mampu bekerja meskipun terdapat 

kegagalan. 

2. Dengan adanya perancangan ini diharapkan dapat memberikan masukan 

mengenai desain inkubator bayi dengan pengaturan suhu secara fault 

tolerance. 

 

D. Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dihadapi dalam perancangan ini antara lain: 

1. Bagaimana jika pemanas terjadi kerusakan atau kegagalan kerja. 

2. Bagaimana jika kondisi suplai listrik utama mati. 

3. Pengendali suhu yang digunakan. 

 
E. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Pembacaan suhu menggunakan sensor LM35 dan pemanas menggunakan 

lampu pijar. 
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2. Suhu ruang inkubator bayi antara 28 – 38
o
C. 

3. Ukuran inkubator bayi yang digunakan dengan ukuran dan bentuk 

modifikasi. 

 

F. Hipotesis 

Sesuai dengan prinsip dasar dari inkubator bayi adalah sebagai alat yang berfungsi 

untuk memberikan suhu tertentu kepada bayi yang baru lahir (terutama bayi 

prematur dan bayi normal yang memiliki berat badan kurang dari standar) dengan 

menjaga suhu tubuh bayi tetap hangat, maka inkubator bayi ini diharapkan: 

1. Dapat melanjutkan kerja meskipun terjadi kegagalan kerja dari pemanas, 

yaitru ditandai dengan berfungsinya pemanas cadangan. 

2. Mampu mempertahankan suhu di dalam ruangan inkubator bayi tetap 

stabil dengan range antara 28 – 38 
o
C. 

 

G. Sistematika Penulisan 

 

Adapun sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan 

masalah, batasan masalah, hipotesis dan sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang menjelaskan tentang Inkubator bayi, 

Mikrokontroler dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir. 
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BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Memuat langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian, diantaranya waktu dan 

tempat penelitian, alat dan bahan, komponen dan perangkat penelitian, prosedur 

kerja, perancangan, dan pengujian sistem. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang analisa dan pengolahan dari data yang didapatkan saat 

melakukan pengujian.  

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang rangkuman hasil penelitian yang telah diuraikan dalam 

bab sebelumnya serta saran-saran terkait hasil penelitian yang diperoleh. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


