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ABSTRAK

Kondisi jatuh pada orang lanjut usia dapat memberikan dampak serius,
seperti luka dan bahkan dapat meningkatkan resiko kematian. Bantuan dapat
diberikan lebih cepat jika kondisi jatuh dapat dideteksi dengan segera. Dengan
alasan itulah penulis akan membuat alat untuk mendeteksi jatuh pada orang lanjut
usia yang dibentuk pada ikat pinggang. Penulis menggunakan ikat pinggang sebagai
media dikarenakan ikat pinggang adalah kebutuhan manusia yang tidak lepas dari
fashion. Pusat kontrol tersebut adalah Nodemcu yang dilengkapi dengan 6-axis
IMU untuk mendeteksi pergerakan dari penggunanaya. Dan juga dilengkapi dengan
SHIELD GPS/GPRS/GSM TEL0051 untuk mengirimkan data lokasi dan kondisi
dari penggunanya. Data GPS tersebut dikirim ke Android. Proses pengiriman
tersebut berbasis Internet of Things dimana pengiriman tersebut menggunakan
internet. Hasil dari penelitian ini adalah kecepatan pengiriman data fall detector
memiliki rata-rata 10.9 detik pada 10 percobaan. Waktu pengiriman tersebut
tergantung pada koneksi internet yang dipakai oleh pengguna sedangkan hasil dari
sensor accelerometer sangatlah akurat karena dapat mendeteksi posisi jatuh
kedepan, kebelakang, kesamping kiri dan kesamping kanan dengan threshold
mencapai nilai 3.

Kata Kunci : Belt For Fall Detection, Deteksi jatuh, Sensor Accelerometer
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Kondisi jatuh pada orang lanjut usia dapat memberikan dampak serius,
seperti luka dan bahkan dapat meningkatkan resiko kematian. Bantuan dapat
diberikan lebih cepat jika jatuh dapat dideteksi dengan segera. Saat ini tengah
dikembangkan teknologi untuk mendeteksi jatuh dengan berbagai metode, baik
menggunakan kamera, maupun menggunakan sensor-sensor yang dapat mendeteksi
pergerakan.
Dengan alasan itulah penulis akan membuat alat untuk mendeteksi jatuh
pada orang lanjut usia. Pusat kontrol tersebut adalah NodeMCU yang dilengkapi
dengan 6-axis IMU untuk mendeteksi pergerakan dari penggunanaya. Dan juga
dilengkapi dengan Modul GPS SIM808 untuk mengirimkan data lokasi dan kondisi
dari penggunanya. Data GPS tersebut dikirim ke Android. Android tersebut
digunakan untuk menerima lokasi terjadinya jatuh pada pengguna.
Perbedaan pada alat yang sudah ada adalah seperti pada sumber (Febriani,
2017) dengan judulnya adalah Analisis Threshold menggunakan metode Hidden
Markov Model. Alat tersebut dapat mendeteksi jatuh saja tetapi tidak ada
pengiriman informasi yang dapat mempermudah manusia dalam memonitoringnya.
Dengan alasan itulah penulis akan membuat alat seperti pada penjelasan diatas yang
dimana alat tersebut dapat mendeteksi beberapa kondisi jatuh yang dapat
dikirimkan ke android. Proses pengiriman tersebut menggunakan internet. Dengan
adanya alat ini penulis berharap alat tersebut dapat dipasarkan dan berfungsi pada
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orang lanjut usia khususnya di panti jompo atau pun buat orang yang membutuhkan
alat tersebut.
1.2

Perumusan Masalah
Adapun permasalahan yang akan dihadapi dalam pengerjaan tugas akhir ini

diantaranya adalah:
1.1 Bagaimana cara membuat fall detector pada NodeMCU?
1.2 Bagaimana cara mengirimkan data fall detector pada android melalui internet?
1.3 Pembatasan Masalah
Dalam perancangan dan pembuatan alat ini, terdapat beberapa batasan
masalah, antara lain :
1.

Petugas diwajibkan memakai smartphone minimal versi Kitkat.

2.

Pusat kontrol adalah NodeMCU

3.

Sumber daya pada alat menggunakan baterai.

4.

Web server menggunakan thingspeak.com.

5.

Harus terkoneksi dengan Wifi.

6.

Pemrograman Android menggunakan App Inventor.
1.4 Tujuan
Adapun tujuan yang akan dihasilkan dalam pengerjaan tugas akhir ini

diantaranya adalah:
1.

Dapat membuat fall detector pada NodeMCU.

2.

Dapat mengirimkan data fall detector pada android melalui internet.

3

1.5 Manfaat
Adapun manfaat yang akan dihasilkan dalam pengerjaan tugas akhir ini
adalah dapat mempermudah memonitorng kondisi orang lanjut usia secara real time
dimana saja dan kapan saja.
1.6 Metodelogi Pengerjaan Tugas Akhir
Metodologi pengerjaan tugas akhir yang akan dikerjakan memiliki lima (5)
tahap. Kelima tahap tersebut antara lain:
a. Tahap Persiapan
Tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai
pengumpulan dan pengolahan data. Dalam tahap awal ini disusun hal-hal
penting yang harus segera dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan
waktu dan pekerjaan. Tahap persiapan ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai
berikut: menentukan judul tugas akhir, pembuatan proposal penyusunan tugas
akhir, dan menentukan kebutuhan data. Perencanaan jadwal pembuatan desain
persiapan diatas harus dilakukan secara cermat untuk menghindari pekerjaan
yang berulang, sehingga tahap pengumpulan data menjadi lebih optimal.
b. Tahap Perencanaan
Tahap ini memberikan gambaran mengenai langkah awal sampai dengan
akhir penyusunan laporan Tugas Akhir. Pengembangan penjelasannya
dituangkan dalam bentuk diagram alir yang tersusun secara berurutan sesuai
dengan proses kerjanya.
c. Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu sebagai berikut: Metode
Literatur, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengolah data tertulis
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serta metode kerja yang digunakan, Metode Observasi yang dilakukan dengan
tujuan untuk dapat mengetahui kondisi riil di lapangan sehingga dapat
diperoleh gambaran-gambaran sebagai pertimbangan dalam perencanaan
desain struktur.
d. Analisa dan Pengolahan Data
Analisa dan pengolahan data dilakukan berdasarkan data-data yang
dibutuhkan,

selanjutnya

dikelompokkan

sesuai

identifikasi

tujuan

permasalahan, sehingga diperoleh analisa pemecahan yang efektif dan terarah.
e. Pemecahan Masalah
Apabila hasil-hasil dari analisa dan pengolahan data sudah didapat, maka
tahap pemecahan masalah bisa dilaksanakan, dengan tujuan mengetahui sejauh
mana konstruksi yang sebenarnya di lapangan dan diproyeksikan terhadap
kondisi riil berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
1.7

Sistematika Penulisan
Untuk mengetahui gambaran ringkas mengenai isi laporan tugas akhir serta

untuk mempermudah pemahaman penelitian yang dilakukan, maka laporan tugas
akhir ini dibagi menjadi beberapa bab antara lain.
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang permasalahan,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian serta
sistematika penulisan.
BAB II : STUDI PUSTAKA
Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang
dilakukan. Teori tersebut merupakan teori yang sudah ada dari penelitian
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sebelumnya. Pengambilan teori tersebut dapat berasal dari buku, jurnal, maupun
materi dari internet.
BAB III : PERANCANGAN SISTEM
Bab ini berisi perancangan sistem tentang penelitian yang akan dibuat. Yaitu
pembuatan sistem fall detector dengan sensor accelerometer berbasis internet of
things.
BAB IV : IMPLEMENTASI DAN UJI COBA SISTEM
Bab ini berisi tentang analisa sistem baik dari segi kebutuhan hardware dan
software. Serta implementasi prototype dan penguian prototype.
BAB V : PENUTUP
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil uji coba yang diperoleh
setelah menyelesaikan penelitian dan saran yang dapat digunakan sebagai masukan
dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

BAB II
LANDASAN TEORI
2.1

Tinjauan Pustaka
Berikut ini adalah penelitan-penelitian yang berhubungan dengan

pengembangan sistem fall detector dengan berbagai macam pengiriman data.
1.

Menurut (Febriani, 2017) dalam projectnya yang berjudul Analisis Threshold
Menggunakan Metode Hidden Markov Model bahwa Jatuh merupakan suatu
hal yang setiap orang pernah mengalaminya, seperti terjadi pada anak-anak,
dewasa, maupun orang yang sudah lanjut usia pernah mengalami. Kejadian
jatuh pada sesorang sering sekali terjadi penyebabnya ada banyak hal yang
menjadi multi-faktornya, baik faktor interistik faktor yang berasal dari diri
sendiri seperti kehilangan keseimbangan, sakit yang diderita. faktor ekstrinsik
faktor yang berasal dari lingkungan sekitar seperti lantai yang licin, kerusakan
alat bantu yang dipakai dan lain sebagainya. Pada saat seseorang terjatuh
dengan kondisi fisik yang kurang membaik atau melemah, sangat berakibat
fatal dan menjadi ancaman kesehatan yang serius. Ketika jatuh ada cedera yang
diderita mulai dari cedera yang ringan, dan cedera yang serius sampai
menyebabkan kematian. Cedera serius yang dialami saat terjatuh hinga
menyebabkan kematian dikarenakan mendapatkan pertolongan terlambat.
Beberapa orang yang memiliki resiko jatuh yang tinggi harus selalu dalam
pengawasan orang terdekat maupun perawat yang sewaktu-waktu dapat
memberikan pertolongan ketika terjadi jatuh. Jatuh adalah masalah medis dan
sosial yang serius di kalangan orang tua. Hal ini menyebabkan perkembangan
membuat sistem deteksi jatuh otomatis. Untuk mendeteksi jatuh, algoritma
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deteksi jatuh yang menggabungkan metode ambang sederhana dan Hidden
Markov Model (HMM) menggunakan 3-Akselerasi sumbu yang digunakan.
Untuk menerapkan algoritma deteksi jatuh yang diusulkan membuat perangkat
deteksi jatuh yang dapat dipakai. Telah dirancang dan diproduksi. Beberapa
parameter fall-feature dari akselerasi 3 sumbu diperkenalkan dan diterapkan
pada metode ambang sederhana. Kemungkinan jatuh dipilih melalui ambang
sederhana dan diterapkan pada dua jenis HMM untuk membedakan antara
jatuhnya, dan aktivitas kehidupan sehari-hari (ADL). Hasilnya menggunakan
ambang sederhana, HMM, dan kombinasi dari metode sederhana dan HMM
dibandingkan dan dianalisis. Kombinasi metode ambang sederhana dan HMM
untuk mengurangi kompleksitas. Perangkat keras dan algoritma yang
digunakan menunjukkan akurasi yang lebih tinggi dari pada metode simple
Threshold (Lim, 2014). Sebuah pengembangan teknologi dari segi metode
yang dibuat menggunakan metode Hidden Markov akan dilakukan analisa pada
Threshold sebagai acuan nilai tengah dari kondisi jatuh, adanya analisa ini
dihasilkan nilai pasti untuk Threshold yang bisa digunakan segala macam usia,
sehingga hasil Threshold yang lebih akurat dan dapat segera menyempurnakan
penelitian sebelumnya sehingga jika terjadi jatuh segera terdeteksi gerakan dan
mendapatkan pertolongan dini.
2.

Sedangkan Menurut (Firmansyah, 2016) dalam projectnya yang berjudul
Rancang bangun fall detector untuk orang lanjut usia berbasis Mikrokontroller
bahwa Kemampuan fisik dari orang lanjut usia akan menurun seiring dengan
proses penuaan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya jatuh. Jatuh pada
orang lanjut usia dapat memberikan dampak serius, seperti luka dan bahkan
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dapat meningkatkan resiko kematian. Bantuan dapat diberikan lebih cepat jika
jatuh dapat dideteksi dengan segera. Jumlah penduduk dunia yang berusia 60
tahun ke atas mencapai 841 juta pada tahun 2013 dan diperkirakan mencapai 2
miliar pada tahun 2050. Dengan demikian, jatuh mempengaruhi jutaan orang
lanjut usia.Paling tidak, sekitar 28% -35% orang di kelompok usia 65 atau
lebih, menderita karena jatuh dalam satu tahunnya. Saat ini tengah
dikembangkan teknologi untuk mendeteksi jatuh dengen berbagai metode, baik
menggunakan kamera, maupun menggunakan sensor-sensor yang dapat
mendeteksi pergerakan. Kemudian hasil dari deteksi akan dikirimkan ke
komputer (PC) maupun ke smartphone. Seperti yang sudah dibahas
sebelumnya, disini akan dirancang sebuah alat atau sistem pendeteksi jatuh
pada orang yang telah memasuki usia lanjut. Alat yang dibuat berbentuk
portable. Pada alat ini juga diberikan case yang dapat dipasangkan dipinggang
penggunanya agar lebih mudah penggunaannya. Alat ini juga dilengkapi
dengan baterai yang digunakan sebagai catuannya. Sehingga lebih
memudahkan dalam penggunaannya. Pada tugas akhir ini digunakan sensor 6axis IMU untuk mendeteksi pergerakan dari penggunanya. Dan juga dilengkapi
dengan SHIELD GPS/GPRS/GSM TEL0051 untuk mengirimkan data lokasi
dan kondisi dari penggunnya. Pengolahan sinyal akan dilakukan pada
mikrokontroler Atmega328 dengan kecepatan kerja 16 MHz, 32 KB flash
memory, 1 KB EEPROM, 2 KB SRAM. Data akan dikirim ke smartphone
yang telah di set pada sistem yang dibuat. Metode pengklasifikasi sinyal dibuat
berdasar data percobaan yang dilakukan. 2 Posisi yang diuji adalah berdiri,
jalan, atau jatuh tertelungkup, atau jatuh terlentang, jatuh samping kanan, jatuh
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samping kiri. Sistem akan bekerja ketika sensor IMU mendeteksi perubahan
sudut dan percepatan yang cukup tajam, sehingga sistem akan mengirimkan
pesan berupa teks jatuh dan juga lokasi.
3.

Menurut (Oktaviano, 2017), Penyebab jatuh pada kebanyakan orang adalah
karena adanya penyakit yang sedang diderita, seperti hipertensi, stroke, sakit
kepala/pusing, nyer sendi, rematik, epilepsy, dan vertigo. Sehingga
membutuhkan sebuah sistem yang dapat memantau kejadian jath. Sensor yang
digunakan mendeteksi gerakan adalah sensor accelerometer. Ketika terjadi
gerakan jatuh sistem akan mengirimkan pemberitahuan melalui Bluetooth dan
membunyikan Buzzer. Pendteksi gerakan jatuh dilakukan dengan menghitung
nilai selisih perubahan hasil pembacaan masing-masing sumbu pada
accelerometer. Untuk membedakan gerakan biasa dengan gerakan jatuh
dilakukan Threshold. Jika nilai selisih perubahan melebihi nilai Threshold
maka sistem akan mengirim pemberitahuan melalui Bluetooth pada pengawas
dan membunyikan buzzer.

4.

Menurut (Firmansyah, 2016), Ketika manusia memasuki usia senja, maka
kemampuan fisik dan daya konsentrasinya juga menurun. Dari hal itu, tentunya
ada hal yang dikhawatirkan, yaitu hilangnya keseimbangan yang menyebabkan
terjatuh. Apabila jatuh dalam dalam kondisi ramai hal ini tidak menjadi
masalah yang besar, namun hal yang paling dikhawatirkan apabila jatuh dalam
kondisi sepi. Tentunya akan menimbulkan dampak yang serius bagi orang
lanjut usia tersebut. Dalam tugas akhir ini telah dibuat sebuah alat pendeteksi
jatuh untuk orang lanjut usia menggunakan mikrokontroler. Mikrokontroler
akan dihubungkan dengan sensor IMU dan modul GSM/GPS/GPRS dan akan
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dicatu menggunakan baterai. sehingga dapat di diisi ulang dayanya. Untuk
mengklasifikasi jatuh, digunakan sebuah algoritma yang dibuat berdasar pada
data percobaan. Informasi- informasi yang didapat dari sistem kemudian akan
dikirim melalui pesan singkat yang akan terima oleh Smartphone yang telah
ditentukan, yang mencakup informasi indikasi jatuh dan koordinat lokasi jatuh.
Dari alat yang telah dibuat ini menghasilkan sensitifatas yang cukup tinggi
yaitu 73,21%. Serta dapat mengurangi resiko yang tidak diinginkan dari
peristiwa jatuh tersebut.
5.

Menurut (Norhabibah, 2016), Manula atau Manusia Lanjut Usia merupakan
masa transisi kehidupan terakhir manusia. Menurun atau menghilangnya fungsi
organ seperti hilangnya keseimbangan, penglihatan dan pendengaran mulai
berkurang menyebabkan manula sering terjatuh. Terbatasnya kemampuan fisik
yang dialami manula membuat mereka membutuhkan pengawasan.
Pengawasan ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak
di inginkan. Untuk mengawasi dan memantau manula apakah terjadi insiden
jatuh atau tidak, dapat dilakukan dengan memanfaatkan suatu alat yaitu
accelerometer. Pada penelitian ini, besaran akselerasi pada sumbu x, y, dan z
dari sensor accelerometer diolah menjadi nilai total akselerasi. Kemudian nilai
tersebut akan dibandingkan dengan nilai Threshold yang lebih rendah dan nilai
Threshold yang lebih tinggi. Setelah itu nilai total akselerasi akan di
bandingkan lagi dengan nilai Threshold dari nilai total orientasi. Nilai total
akselerasi digunakan untuk membedakan aktivitas biasa dan jatuh. Hasil dari
penelitian ini menunjukan sistem yang di kembangkan memiliki nilai
sensitivity sebesar 89% dan specificity sebesar 98%.
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2.2

NodeMCU
Menurut (Islami, 2017), NodeMCU adalah sebuah platform IoT yang

bersifat opensource. Terdiri dari perangkat keras berupa System On Chip ESP8266
dari ESP8266 buatan Esperessif System. Gambar 2.1 NodeMCU ESP8266 12E
NodeMCU bisa dianalogikaan sebagai board arduino yang terkoneksi dengan
ESP8622. NodeMCU telah me-package ESP8266 ke dalam sebuah board yang
sudah terintergrasi dengan berbagai feature selayaknya microkontroler dan
kapalitas ases terhadap wifi dan juga chip komunikasi yang berupa USB to serial.
Sehingga dala pemograman hanya dibutuhkan kabel data USB. Karena Sumber
utama dari NodeMCU adalah ESP8266 khusunya seri ESP-12 yang termasuk ESP12E. Maka fitur – fitur yang dimiliki oleh NodeMCU akan lebih kurang serupa
dengan ESP-12. Beberapa Fitur yang tersedia antara lain :
1. 10 Port GPIO dari D0 – D10
2. Fungsionalitas PWM
3. Antarmuka I2C dan SPI
4. Antaruka 1 Wire
5. ADC
NodeMCU bisa dilihat pada Gambar 2.1 Dibawah ini.
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Gambar 2.1. NodeMCU
2.3

Modul SIM808 GPS/GPRS/GSM Shield
Modul SIM 808 ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan komunikasi

nirkabel pada frekuensi 900 MHz. Untuk mengaktifkan modul SIM 808 dibutuhkan
kartu SIM agar komunikasi dapat dilakukan. Modul SIM 808 yang digunakan pada
Tugas Akhir ini adalah modul SIM 808. Dibawah ini adalah spesifikasi GSM 808
GPS/GPRS/GSM Shield,
a. AVR mikrokontroler: ATmega32u4 (Bootloader: mikrokontroler )
b. Operating voltage: 5V
c. Input Voltage: 5V(USB) / 7~23V(Vin) / 3.5~4.3V(BAT)
d. Digital I/O pins: 20 (7 PWM: 3,5,6,9,10,11,13)
e. Analog Input pins: 12
f. Flash: 32 KB (Bootloader: 4KB)
g. SRAM: 2.5 KB
h. EEPROM: 1 KB
i. Clock Speed：16 MHz
j. GSM module: SIM808 GSM/GPRS/GPS module
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k. Quad-band 850/900/1800/1900MHz – 2G GSM network
l. GPRS multi-slot class 12/10 55
m. GPRS mobile station class B
n. Compliant to GSM phase 2/2+ a. Class 4 (2 W @ 850/900MHz)
o. Bluetooth: Compliant with 3.0 + EDR (Not open in this version)
p. Time-To-First-Fix a. Cold starts: 30s (typ.) b. Hot starts: 1s (typ.)
q. ACCUracy: Horizontal position
Modul SIM808 GPS/GPRS/GSM Shield dapat dilihat pada Gambar 2.2 dibawah
ini.

Gambar 2.2 Modul SIM808 GPS/GPRS/GSM Shield
2.4

Modul ADXL345
Modul ADXL337 adalah sensor accelerometer yang digunakan untuk

mendeteksi pergerakan dimana sensor ini memiliki tiga sumbu yaitu sumbu X,
sumbu Y dan sumbu Z. Pada sensor ini akan dikombinasikan dengan NodeMCU
untuk dapat mendeteksi jatuh. Untuk sensor tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.3
dibawah ini.
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Gambar 2.3 Modul ADXL345
2.5

Web Server
Server web adalah komputer yang digunakan untuk menyimpan dokumen-

dokumen web, komputer ini akan melayani permintaan dokumen web dari
kliennya. Browser web seperti Explorer atau Navigator berkomunikasi melalui
jaringan (termasuk jaringan Internet) dengan server Web, menggunakan HTTP.
Browser akan mengirimkan request kepada server untuk meminta dokumen tertentu
atau layanan lain yang disediakan oleh server. Server memberikan dokumen atau
layanannya jika tersedia juga dengan menggunakan protocol HTTP. Server adalah
pemilik informasi yang menyediakan dirinya untuk memberikan servis atau
layanan, sedangkan client adalah peminta layanan tersebut. Sebuah web server
adalah sebuah HTTP server. HTTP adalah protocol yang mendukung komunikasi
antara web server dan web browser. HTTP mempunyai sebuah aturan sederhana
yaitu ; client mengirim request, server mengembalikan jawaban. Pada HTTP server
biasanya menggunakan port 80. Selain web server masih banyak utilitas server yang
lainnya, misalnya ftp server, mail server dan lain sebagainmya. Kalau web server
menangani permintaan untuk mangakses web, maka ftp server untuk menangani
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ftp(file transfer protocol), mail server menangani email, database server menangani
database.
2.6

Android
Pengembangan aplikasi permainan Edunvi ini berbasis pada sistem operasi

Android. Terdapat berbagai macam definisi Android oleh beberapa ahli, salah
satunya Safaat (2012) menyatakan bahwa Android adalah sebuah sistem operasi
perangkat mobile berbasis linux. Sedangkan menurut J.F. DiMarzio (2008),
Android merupakan sebuah sistem operasi 9 berbasis Java yang beroperasi pada
kernel Linux 2.6. Android bukanlah sebuah bahasa pemrograman tetapi Android
merupakan sebuah lingkungan untuk menjalankan aplikasi. Android menyediakan
platform terbuka/open source bagi para pengembang sehingga menjadikan sistem
operasi ini sangat digemari di pasaran. Sebagian besar vendor smartphone yang
diproduksi adalah berbasis Android. Hal ini juga yang menjadikan banyak
pengembang mulai mengembangkan aplikasi berbasis Android. Versi andoid yang
dijadikan platform pengembangan game Edunvi adalah Android versi 2.3 keatas
yaitu :
a. Gingerbread (2.3) Perubahan utama di versi ini termasuk update UI, peningkatan
fitur soft keyboard & copy/ paste, power management, dan Near Field
Communication.
b. Honeycomb (3.0-3.2) Android Honeycomb dikhususkan untuk perangkat tablet.
Fitur yang disediakan memang disesuaikan dengan kebutuhan pada perangkat
layar lebar. Salah satu perubahan yang cukup besar adalah pada tampilan yang
lebih profesional
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c. Ice Cream Sandwich (3.2-4.0) Android Ice Cream Sandwitch atau biasa disingkat
dengan ICS adalah android pertama yang memiliki fitur membuka kunci dengan
pengenalan wajah. Perkembangan versi ini sangat terasa pada tampilan interface
bersih dan smooth 10
d. Jelly Bean (4.1-4.3) Keunggulan Android Jelly Bean dibanding seri terdahulu
antara lain: Sistem Keamanan (Sekuritas), Dual Boot, File Manager, Keyboard
Virtual. Sistem operasi Android Jelly Bean ini akan lebih ringan disertai kinerja
dalam mengakses aplikasi pada smartphone/ komputer lebih cepat, terdapat
aplikasi khusus penghemat daya baterai yang langsung bult-in tanpa harus
melakukan download di Android market, dan kelebihan lainnya android versi di
atas 4.1 juga sangat dimungkinkan untuk menjalankan perangkat lunak yang
dikembangkan. Android dapat dilihat pada Gambar 2.4 dibawah ini.

Gambar 2.4 Android
2.7

Baterai 12V
Baterai adalah alat yang digunakan untuk menyimpan daya listrik. Alat ini

sangat berfungsi karena bisa digunakan ketika lagi berlibur atau pun seperti penulis,
alat ini digunakan untuk power NodeMCU nanti.

BAB III
PERANCANGAN SISTEM
Pada tahap perancangan sistem kali ini penulis akan menjelaskan bagaimana
sistem bekerja.
3.1

Metodelogi Penelitian
Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum

benar-benar menciptakan sistem. Berikut adalah flowchart metodologi penelitian
yang ditunjukkan pada Gambar 3.1

Gambar 3.1 Flowchart Metodelogi
Penelitian Dari gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa pengerjaan penelitian ini
diawali dengan tahapan persiapan yaitu tahapan pencarian data lapangan dengan
melakukan survey secara langsung dan pengumpulan data melalui studi literatur.
Tahapan kedua setelah semua data persiapan di dapatkan adalah tahap perancangan
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sistem yaitu tahap yang berisikan perancangan kebutuhan software dan hardware.
Tahapan berikutnya adalah tahapan pembuatan sistem yaitu tahapan inti dimana
penulis mulai membuat prototipe dan melakukan pemrograman software. Setelah
prototipe dan software tercipta langkah selanjutnya adalah pengujian sistem secara
keseluruhan mulai dari percobaan skala kecil hingga skala besar. Terakhir adalah
pengolahan data hasil dari pegujian dan ditutup dengan analisa untuk mendapatkan
kesimpulan
3.2

Diagram Perangkat Keras
Blok diagram dari sistem yang akan dibuat, terlihat seperti pada gambar

berikut :

Baterai

SIM808 GPS
Buzzer

Sensor Accelerometer

NodeMCU

Web Server

Gambar 3.2. Rancangan Hardware
Pada Gambar 3.2 terdapat rancangan blok diagram, dimana rancangan
tersebut terdapat NodeMCU sebagai pusat kontrol yang memiliki input dan output.
Input NodeMCU berupa sensor Accelermeter, SIM808 GPS Shield. Dimana
accelerometer digunakan untuk pendeteksi jatuh, kemudian SIM808 GPS Shield
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adalah untuk penentu lokasi dan sinyal internet. Pada sensor Accelerometer akan
menghasilkan input berupa sudut dan kecepatan yang nantinya akan diolah
sehingga mendapatkan satu output kondisi pengguna tersebut. Untuk output pada
NodeMCU adalah buzzer dan pengiriman data ke Web Server.
Cara kerja pada Sistem tersebut dimulai pada NodeMCU yang membaca
sensor accelerometer. Ketika accelerometer sudah melewati batas Threshold maka
NodeMCU akan mendeteksi bahawa terjadi kondisi jatuh pada pengguna.
NodeMCU secara otomatis akan mengaktifkan buzzer dan mengirimkan data ke
web Server thingspeak.
3.3

Perancangan Perangkat Keras
Perancangan Perangkat keras ini dibuat berdasarkan pengkabelan pada

masing masing perangkat. Perancangan dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Perancangan perangkat keras
Pada perancangan perangkat keras terdapat SIM808, NodeMCU, dan Sensor
Accelerometer. Pada SIM808 dihubungkan dengan NodeMCU melalui komunikasi
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Serial yaitu RX dan TX. Untuk sensor accelerometer dihubungkan dengan
menggunakan SDA dan SCL dimana pin tersebut terdapat pada pin D1 dan D2
NodeMCU. Dan masing-masing ground pada perangkat dihubungkan menjadi satu
sehingga alat bisa saling berkomunikasi.
3.3.1

Perancangan NodeMCU dan Accelerometer
Pada perancangan NodeMCU dan Accelerometer menggunakan pin SDA

dan SCL untuk pengiriman data. Pengkabelan dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Perancangan NodeMCU dan Accelerometer
Pada Gambar 3.4 adalah proses pengkabelan perangkat NodeMCU dan
Accelerometer. Pengkabelan tersebut terdapat warna hijau dimana adalah pin SCL
dan warna biru adalah pin SDA. Untuk Vcc dan Ground saling disambungkan untuk
mendapatkan daya. Perancangan program tersebut dapat diakses dengan program
seperti Gambar 3.5.
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Gambar 3.5 Program akses accelerometer
Pada program tersebut dapat mengeluarkan hasil berupa Accelerometer dan
Gyroscop. Tetapi pada sistem ini menggunakan accelerometer saja yaitu
dilambangkan dengan variable AcX, AcY dan AcZ.
3.3.2

Perancangan NodeMCU dan SIM808
Pada perancangan NodeMCU dan SIM808 dihasilkan melalui pengiriman

data Rx dan Tx. Pada NodeMCU menggunakan library software Serial.
Pengkabelan dapat dilihat pada Gambar 3.6

Gambar 3.6 Perancangan NodeMCU dan SIM808
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Pada Gambar 3.6 terdapat perancangan NodeMCU dan SIM808 dimana terdapat
pin Rx dan Tx untuk berkomunikasi. Pada pin Rx pada SIM808 dihubungkan
dengan pin D3 pada NodeMCU dan pin Tx pada SIM808 dihubungkan dengan pin
D4 pada NodeMCU. Untuk mengakses SIM808 dapat digunakan program sesprti
pada gambar 3.7.

Gambar 3.7 Program Get GPS
Pada Gambar 3.7 diatas terdapat program untuk Get GPS atau mengambil data GPS
secara akurat.program mengambil nilai longitude dan latitude untuk dikirimkan ke
web Server.
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3.3.3

Perancangan NodeMCU dan Buzzer
Pada perancangan NodeMCU dan Buzzer terdapat pengkabelan seperti pada

gambar 3.8.

Gambar 3.8 Perancangan NodeMCU dan Buzzer
Pada perancangan NodeMCU dan Buzzer mengguakan pin D8 dan Ground. Pin D8
dihubungkan dengan vcc pada buzzer sedangkan ground dihubungkan dengan
gournd pada buzzer. Program untuk mengaktifkan buzzer dapat dilihat pada
Gambar 3.9

Gambar 3.9 program pengaktifan buzzer
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Pada pengaktifan buzzer terdapat menggunakan pin 15 dengan membentuk output
sebagai keluaran. Untuk mengaktifkannya dengan menggunakan digitalwrite 15
high.
3.4

Diagram Sistem Komunikasi
Pada Diagram Koneksi ini adalah penjelasan tentang koneksi hardware

kepada android melalui internet.

Gambar 3.9 Diagram Sistem Komunikasi
Diagram Koneksi pada Gambar 3.9 diatas adalah koneksi antara hardware
dan android dimana hardware akan terkoneksi dengan internet untuk proses
pengiriman data. Pengiriman data tersebut dikirimkan melalui Web Server.
Pengambilan data pada android juga akan melalui internet untuk pengambilan data
pada webServer tersebut.
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3.5

Diagram Software Pada Perangkat

Input sudut, kecepatan

Data = (sudut, kecepatan)

Gambar 3.10 Diagram Software pada Android
Pada Gambar 3.10 terdapat diagram software pada perangkat dimana diagram
tersebut digunakan untuk alur program pada NodeMCU nanti. Pengiriman data
pada GPS dan Sensor Accelerometer dikirim ke webserver apabila data sudah lebih
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dari target atau terdeteksi jatuh. Proses tersebut akan berulang karena masuk pada
program looping pada Arduino IDE.
3.5.1

Inisialisasi Program

Gambar 3.11 Inisialisasi Program
Pada Start dan inisilaisasi adalah proses untuk memasukkan library untuk
mendukung program. Library tersebut adalah library pada softaware serial, library
pada GPS dan library pada wire. Screenshoot program dapat dilihat pada Gambar
dibawh ini.

Gambar 3.12 Inisialisasi Program
Pada Gambar 3.12 terdapat inisialisasi program dimana library diikuti dengan kata
include sedangkan variable diikuti dengan kata int dan const char. Program tersebut

27

memasukkan SSID dan Pasword wifi sehingga NodeMCU dapat terkoneksi dengan
internet.
3.5.2

Setup Program

Gambar 3.13 Program Setup
Pada menu setup program adalah bagian dimana program berjalan sejumlah satu
kali saja kemudian diteruskan dengan masuk pada perulangan bagian loop. Program
dapat dilihat pada Screenshot dibawah ini.
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Gambar 3.14 Program Setup
Pada program bagian setup ini terdapat proses pengkoneksian wifi serta
proses kalibrasi pada sensor accelerometer. Proses pengkoneksian wifi dapat
dilakukan ketika wifi yang memiliki SSID dan Password sudah ditentukan telah
aktif maka dapat berjalan. Apabila proses tersebut berjalan maka dilanjutkan
dengan pemberikan angka 0 pada web server sehingga kondisi tidak jatuh akan
dikirimkan pada web server.
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3.5.3

Loop Program

Gambar 3.15 Loop Program
Pada Gambar 3.15 terdapat loop program dimana digunakan untuk proses
perulangan yang menentukan kondisi jatuh dan tidak jatuh. Program dapat dilihat
pada Gambar 3.16.
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Gambar 3.16 Loop Program
Loop program adalah proses perulangan dimana digunakan untuk
menentukan kondisi jatuh dan tidak jatuh. Kondisi tersebut memiliki pengambilan
data accelerometer serta pengiriman pada web server. Pengiriman web server
dilakukan dengan mengaktifkan buzzer terlebih dahulu. Pengiriman web server
adalah longitude, latitude dan kondisi
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3.6

Diagram Software Pada Android

Gambar 3.17 Diagram Software pada Android
Pada Gambar 3.17 terdapat diagram software pada Android dimana dimulai
dari start untuk memulai suatu program, selanjutnya masuk pada inisilalisasi
program. Kemudian masuk pada menu login user, jika user sudah login maka secara
otomatis program akan mengambil data pada web server dan menampilkannya
dalam layar Android.
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3.6.1

Inisialisasi Program Android

Gambar 3.18 Inisialisasi program android
Pada program android menggunakan appinventor pada program tersebut adalah
program identifikasi variable. Program dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

Gambar 3.19 Inisialisasi Program
Pada inisialisasi progam adalah proses membuat variable pendukung pada program.
Proses pembuatan variable bertipe global yang artinya adalah variable dapat
digunakan dimana saja dan kapan saja.
3.6.2

Login User

Gambar 3.20 Login User
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Pada login user terdapat pilihan untuk memasukkan user dan password pada
aplikasi. Program yang digunakan dapat dilihat pada Gambar dibawha ini.

Gambar 3.21 Login User
Pada program tersebut terdapat percabangan dengan kondisi jika user adalah user
dan password adalah admin maka dapat masuk ke proses berikutnya.
3.6.3

Read Data Web Server

Gambar 3.22 Read Data Web Server
Pada Read data from web server adalah pengambilan data dari web server dimana
file bertipe json. File json tersebut diolah sedemikian rupa sehingga mendapatkan
hasil bertipe string. Program dapat dilihat pada Gambar 3.28.
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Gambar 3.28 Read Data Web server
Pada pengambilan data web server tersebut disimpan per variable untuk memfilter
data. Data tersebut digunakan perintah replace untuk mengganti batas kata pada
json. Proses tersebut memanggil sistem converter json untuk mengambil data json
pada web server.
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3.7

Desain Alat

Gambar 3.29 Desain Hardware
Pada Gambar 3.29 terdapat fall detector yang terdapat perangkat NodeMCU, sensor
Accelerometer, buzzer, dan SIM808. Semua perangkat tersebut dihubungkan
menjadi satu dengan PCB.

Gambar 3.30. Desain Android Layar Pertama
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Pada Gambar 3.30 adalah tampilan layar login dimana login tersebut
mengguanakan user dan password. User default adalah “user” sedangkan
“password default adalah “admin”. Tekan submit untuk melangkah ke proses
selanjutnya.

Gambar 3.31 Desain Android Layar kedua
Pada Gambar 3.31 terdapat Layar kedua dimana isi dari layar kedua adalah kondisi
jatuh per pasien serta longitude dan latitude lokasi. Layar tersebut juga terdapat
tombol untuk menampilkan lokasi terjadinya kondisi jatuh pada pengguna.
3.8

Analisis Kebutuhan

3.8.1

Kebutuhan Perangkat Lunak

1. Arduino IDE
2. APP Inventor 2
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3.8.2

Kebutuhan Perangkat Keras

1. Laptop
2. NodeMCU
3. Kabel Jumper
4. Modul GPS SIM808
5. Sensor Accelerometer
6. Baterai

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam tahapan pengujian sistem terbagi menjadi bebrapa bagian
diantaranya pengujian NodeMCU, pengujian sensor accelerometer, pengujian web
Server, pengujian pengiriman data dan pengujian sistem keseluruhan
4.1

Hasil Pengujian NodeMCU
Pada pengujian NodeCMU, melakukan dengan memasukkan program

perintah sederhana kedalam NodeMCU dengan menggunakan software Arduino
IDE. NodeMCU dan program yang baik dapat mengeksekusi dengan hasil yang
baik. Tujuan melakukan pengujian ini apakah pada NodeMCU yang digunakan
pada penelitian tidak mengalami kerusakan dan kegagalan pada saat mengeksekusi
program. Sehingga pada saat NodeMCU digunakan dapat berjalan dengan baik dan
lancar. Berikut alat yang dibutuhkan pada pengujian, antara lain:
a.

PC (Personal Computer)/Laptop.

b.

NodeMCU

c.

Kabel USB

d.

Software Arduino IDE.

Berikut ini langkah-langkah pada prosedur pengujian Arduino Uno sebagai berikut:
a.

Menghidupkan PC/Laptop

b.

Menyambungkan PC/Laptop pada NodeMCU dengan menggunakan kabel
Usb.

c.

Membuka software Arduino IDE pada PC/Laptop. Program perintah dalam
Bahasa C pada Arduino IDE. Berikut contoh program pada Arduino IDE:
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void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
Serial.println("Arduino Tes");
}
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
Serial.print ("Data ke = ");
Serial.println(cek);
delay(1000);
cek ++;
}
d.

Setelah selesai mengetikkan program perintah maka pada tekan icon
berbentuk centang “Verify” untuk mengecek apakah terdapat kesalahan
pada perintah program yang telah dibuat. Program dicek dalam Bahasa C.
selanjutnya mengkonfigurasi board dengan memilih NodeMCU pada kolom
“Tools”, lalu mengkonfigurasi port NodeMCU yang terdeteksi oleh
Komputer /PC. Berikut tekan icon berbentuk arah ke kanan / “Upload”
untuk mengupload program kedalam NodeMCU.

e.

Apabila program telah berhasil di upload , maka tekan icon “Serial Monitor”
pada kanan atas. Maka akan tampil jendela berisikan hasil dari serial yang
dicetak.
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Pengujian program pada NodeMCU dengan Software Arduino IDE dapat
dilihat pada Gambar 4.1 bertuliskan “Done Uploading”, yang menekan bahwa
program yang ditulis telah benar dan berhasil di-upload pada NodeMCU.

Gambar 4.1 Upload Berhasil Pada Arduino IDE
Program yang dimasukan kedalam NodeMCU merupakan program untuk
mengirimkan data menggunakan port serial. Proses pengiriman pada NodeMCU
harus terhubung dahulu dengan USB PC agar dapat menerima data yang dikirim
melalui menu serial monitor pada software Arduino IDE. Hasil dari serial monitor
dapat dilihat pada Gambar 4.2.
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Gambar 4.2 Hasil Dari Serial Monitor
Pada Gambar 4.2, menununjukkan bahwa data yang dikirim pada serial
monitor sesuai dengan program perintah yang dibuat dan di upload pada
NodeMCU. Dengan begitu NodeMCU ini dapat bekerja dengan baik dan dapat
digunakan dalam pembuatan sistem.
4.2

Pengujian Accelerometer
Pengujian accelerometer ini menggunakan sensor accelerometer dan

NodeMCU. Pada pengujian ini terdapat pengujian pada berbagai posisi dimana
terdapat posisi tubuh berdiri, tidur ke samping kanan, tidur ke samping kiri, tidur
terbaring dan tidur tengkurap. Untuk gambar grafik yang diambil ketika pengujian
adalah melalui serial plotter pada software arduino IDE. Pengujian accelerometer
menggunakan data X,Y dan Z. untuk data X pada gambar disimbolkan dengan
warna merah, untuk sumbu Y pada gambar disimbolkan dengan warna biru untuk
sumbu Z pada gambar disimbolkan dengan warna hijau. Data pada pengujian dapat
dilihat pada Gambar 4.3 sampai 4.7.

42

Gambar 4.3 Posisi Berdiri
Pada Gambar 4.3 diatas terdapat kondisi pada posisi berdiri dimana sumbu x
memilki nilai 16000, sumbu y memiliki nilai -1000 sedangkan sumbu z memiliki
nilai -2000.

Gambar 4.4 Posisi tidur ke samping kiri
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Pada Gambar 4.4 diatas terdapat kondisi pada posisi tidur ke samping kiri dimana
sumbu x memilki nilai 0, sumbu y memiliki nilai -4000 sedangkan sumbu z
memiliki nilai -5000.

Gambar 4.5 Posisi tidur ke samping kanan
Pada Gambar 4.5 diatas terdapat kondisi pada posisi tidur ke samping kanan dimana
sumbu x memilki nilai 17000, sumbu y memiliki nilai 1000 sedangkan sumbu z
memiliki nilai -1000.

Gambar 4.6 Posisi tidur tengkurap
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Pada Gambar 4.5 diatas terdapat kondisi pada posisi tidur tengkurap dimana sumbu
x memilki nilai 500, sumbu y memiliki nilai 500 sedangkan sumbu z memiliki nilai
17000.

Gambar 4.7 Posisi tidur terbaring
Pada hasil pengujian tersebut terdapat hasil sumbu x,y dan z yang berbeda beda.
Data tersebut akan dibuat acuan untuk masuk pada rumus percepatan sehingga
dapat mencari nilai yang dapat membedakan posisi jatuh atau tidak.
4.3

Pengujian GPS
Pengujian lokasi GPS dilakukan dengan menggunakan NodeMCU yang

dihubungkan dengan SIM808. Hasil GPS tersebut adalah longitude dan latitude.
Pengujian tersebut dilakukan dengan cara mencoba GPS pada lokasi yang berbeda.
Pengujian lokasi GPS dilakukan pada 2 tempat berbeda yaitu STIKOM Surabaya,
dan Alfamart Kendalsari. Pengujian dapat dilihat pada Serial Monitor dan aplikasi
Google Maps. Pengujian pertama dilakukan pada lokasi STIKOM Surabaya. Hasil
pengujian dapat dilihat pada Gambar 4.8 dan 4.9

45

Gambar 4.8 Hasil GPS pada Serial Monitor

Gambar 4.9 Hasil GPS pada Google Maps
Pengujian selanjutnya dilakukan pada lokasi Alfamart Kendalsari. Hasil pengujian
dapat dilihat pada Gambar 4.10.

Gambar 4.10 Hasil GPS pada SIM808
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Gambar 4.11 Hasil GPS pada Google Maps
Pada pengujian tersebut dapat dilihat bahwa pengujian GPS sangatlah akurat
sehingga pengiriman data antara hardware dan software dapat berjalan dengan baik.
4.4

Pengujian Web Server
Pada pengujian web server menggunakan NodeMCU untuk mengirimkan

data pada web server thingspeak. Pengiriman data tersebut berupa longitude,
latitude dan kondisi. Pengujian web server ini juga dilengkapi dengan waktu
pengiriman data pada web server. Bukti pengujian ini dilakukan dengan pengiriman
data melalui NodeMCU yang ditampilkan pada Serial Monitor dan Screenshoot
pada Field web server. Pengujian dapat dilihat pada Gambar 4.12 sampai 4.16.

Gambar 4.12 Pengiriman NodeMCU
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Gambar 4.13 Field Web Server Longitude

Gambar 4.14 Field Web Server Latitude

Gambar 4.15 Field Web Server Kondisi
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Pada Gambar tersebut pengriman menunjukkan keberhasilan. Selain gambar
tersebut penulis juga melakukan 10 percobaan pengiriman data yang dapat dilihat
pada tabel 4.1.
Tabel 4.1 Pengujian Web Server
Data Dikirim NodeMCU

No

Data diterima Web Server

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Longitude

Latitude

Kondisi

Longitude

Latitude

Kondisi

waktu
(s)

1

-7.2297473

-7.2297473

0

-7.2297473

-7.2297473

0

5

2

-7.5287872

-7.5287872

0

-7.5287872

-7.5287872

0

5

3

-7.5427873

-7.5427873

0

-7.5427873

-7.5427873

0

5

4

-7.2257973

-7.2257973

1

-7.2257973

-7.2257973

1

6

5

-7.2939747

-7.2939747

1

-7.2939747

-7.2939747

1

7

6

-7.0297073

-7.0297073

1

-7.0297073

-7.0297073

1

7

7

-7.2238473

-7.2238473

1

-7.2238473

-7.2238473

1

4

8

-7.2487973

-7.2487973

0

-7.2487973

-7.2487973

0

5

9

-7.9299479

-7.9299479

0

-7.9299479

-7.9299479

0

5

10

-7.2294373

-7.2294373

0

-7.2294373

-7.2294373

0

5

Pada hasil pengujian web server pada tabel 4.1 didapatkan hasil yang sesuai dengan
pengiriman rata-rata 5.3 detik. Waktu pengiriman tersebut terkategorikan lama
karena web server thingspeak bersifat gratis. Sehingga pengiriman tidak terlalu
cepat tatapi penerimaan data sangatlah akurat karena data pengirim sesuai dengan
data penerima.
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4.5

Pengujian Aplikasi Android
Pada pengujian ini dilakukan dengan cara mencoba program android dan

mengambil data pada web server. Pada pengujian ini terdapat data yang diambil
berupa longitude, latitude dan kondisi. Pengujian ini harus menggunakan koneksi
internet dan pengujian ini juga dilakukan untuk mengetahui lama waktu pengiriman
data. Pengujian dapat dilihat pada Gambar 4.16

Gambar 4.16 Data Web Server
Pada data web server tersebut adalah longitude bernilai -7.31126 , latiude
bernilai 112.78249 dan kondisi bernilai 1. Untuk hasil pada android dapat dilihat
pada Gambar 4.17.

Gambar 4.17 Pengujian Android.
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Pada data Pengujian Android penulis melakukan 10 percobaan yang dapat
dituangkan dalam tabel 4.2.
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Android
Data Dikirim Web Server

No

Data diterima Android

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Longitude

Latitude

Kondisi

Longitude

Latitude

Kondisi

waktu
(s)

1

-7.2297473

-7.2297473

0

-7.2297473

-7.2297473

0

5

2

-7.5287872

-7.5287872

0

-7.5287872

-7.5287872

0

5

3

-7.5427873

-7.5427873

0

-7.5427873

-7.5427873

0

7

4

-7.2257973

-7.2257973

1

-7.2257973

-7.2257973

1

7

5

-7.2939747

-7.2939747

1

-7.2939747

-7.2939747

1

5

6

-7.0297073

-7.0297073

1

-7.0297073

-7.0297073

1

7

7

-7.2238473

-7.2238473

1

-7.2238473

-7.2238473

1

4

8

-7.2487973

-7.2487973

0

-7.2487973

-7.2487973

0

5

9

-7.9299479

-7.9299479

0

-7.9299479

-7.9299479

0

5

10

-7.2294373

-7.2294373

0

-7.2294373

-7.2294373

0

5

Pada hasil pengujian web server pada tabel 4.2 didapatkan hasil yang sesuai dengan
pengiriman rata-rata 5.5 detik. Waktu pengiriman tersebut terkategorikan lama
karena web server thingspeak bersifat gratis. Sehingga pengiriman tidak terlalu
cepat tatapi penerimaan data sangatlah akurat karena data pengirim sesuai dengan
data penerima.
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4.6

Pengujian Lokasi Pada Aplikasi
Pengujian lokasi pada Aplikasi ini menggunakan google maps yang tertera

tombol pada android. Ketika tombol tersebut ditekan maka aplikasi akan masuk
pada google maps. Tombol aplikasi dapat dilihat pada Gambar 4.18.

Gambar 4.18 Tombol aplikasi Android
Pada Tombol tersebut dapat ditampilan maps yang tertera pada Gambar 4.19

Gambar 4.19. Lokasi GPS
4.7

Pengujian Sistem Deteksi Jatuh
Pada pengujian deteksi jatuh ini adalah pengujian pada accelerometer

dengan menggunakan Threshold bernilai 3. Threshold adalah titik yang digunakan
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untuk menentukan kondisi jatuh pada pengguna. Threshold tersebut ditentukan oleh
ujicoba data ketika terjadi jatuh. Pengujian data deteksi jatuh ini meliputi jatuh ke
depan, ke belakang, ke samping kanan dan kesamping kiri. Pengujian deteksi jatuh
dengan sensor accelerometer sebelum di gabungkan dengan rumus percepatan
dapat dilihat pada Gambar 4.20 – 4.23.

Gambar 4.20 Posisi Jatuh ke kiri
Pada Gambar 4.20 terdapat posisi jatuh ke kiri dengan menggunakan sumbu x, y
dan z. Dimana awal mula posisi berdiri kemudian mengalami jatuh ke kiri dan
sinyal mengalami lonjakan.
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Gambar 4.21 Posisi Jatuh ke kanan
Pada Gambar 4.21 terdapat posisi jatuh ke kanan dengan menggunakan
sumbu x,y dan z. Dimana awal mula posisi berdiri kemudian mengalami jatuh ke
kanan dan sinyal mengalami lonjakan.

Gambar 4.22 Posisi Jatuh ke depan
Pada Gambar 4.22 terdapat posisi ke depan dengan menggunakan sumbu
x,y dan z. Dimana awal mula posisi berdiri kemudian mengalami jatuh kedepan dan
sinyal mengalami lonjakan

Gambar 4.23 Posisi Jatuh ke belakang
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Pada Gambar 4.23 terdapat posisi ke belakang dengan menggunakan sumbu
x,y dan z. Dimana awal mula posisi berdiri kemudian mengalami jatuh kebelakang
dan sinyal mengalami lonjakan.
Pada rumus untuk pendeteksi jatuh, penulis memakai rumus percepatan dimana
rumus tersebut adalah 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 = √𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 .
Keterangan:
x = hasil sensor accelerometer pada sumbu x.
y = hasil sensor accelerometer pada sumbu y.
z = hasil sensor accelerometer pada sumbu z.
Gambar 4.19 – 4.23 menunjukkan pengujian sistem untuk menentukan nilai
Threshold yang paling sesuai untuk membedakan kondisi jatuh seseorang. Hasil
pengujian pada hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.24 -4.27.

Gambar 4.24. Jatuh ke depan
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Pada Gambar 4.24 data yang digunakan untuk kondisi jatuh pada posisi ke depan.
Awal mula posisi berdiri adalah menginjak angka kurang dari 3 tetapi ketika
mengalami jatuh maka secara otomatis nilai akan naik menjadi lebih dari 3.

Gambar 4.25. Jatuh ke samping kanan
Pada Gambar 4.25 data yang digunakan untuk kondisi jatuh pada posisi ke depan.
Awal mula posisi berdiri adalah menginjak angka kurang dari 3 tetapi ketika
mengalami jatuh maka secara otomatis nilai akan naik menjadi lebih dari 3.

Gambar 4.26. Jatuh ke samping kiri
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Pada Gambar 4.26 data yang digunakan untuk kondisi jatuh pada posisi ke depan.
Awal mula posisi berdiri adalah menginjak angka kurang dari 3 tetapi ketika
mengalami jatuh maka secara otomatis nilai akan naik menjadi lebih dari 3.

Gambar 4.27. Jatuh belakang
Pada Gambar 4.27 data yang digunakan untuk kondisi jatuh pada posisi ke depan.
Awal mula posisi berdiri adalah menginjak angka kurang dari 3 tetapi ketika
mengalami jatuh maka secara otomatis nilai akan naik menjadi lebih dari 3.
Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan angka Threshold
yang paling sesuai menentukan kondisi jatuh adalah pada nilai Threshold 3. Apabila
threshold tersebut terlalu sensitive atau kurang sensitif maka dapat dirubah didalam
program NodeMCU.
4.8

Pengujian 2 Alat Secara Keseluruhan
Pada pengujian alat keseluruhan dengan 2 alat ini menggunakan android

untuk melihat kondisi dan keberhasilan pengiriman data. Pengujian tersebut
terdapat pada tempat yang berbeda yaitu jln. Kendalsari gg.1 no. 18 dan STIKOM
Surabaya. Percobaan dapat dilihat pada Gambar 4.28
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Gambar 4.28 Pengujian 2 alat pada Android
4.9

Pengujian Alat Keseluruhan
Pada pengujian alat keseluruhan meliputi data pengiriman kondisi,

longitude, latitude. Dimana pengiriman tersebut meliputi software dan hardware.
Pengiriman ini adalah data dari Fall detector yang dikirimkan pada android melalui
web server. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3 Hasil Pengujian alat keseluruhan
Data Dikirim Fall detector

No

Data diterima Android

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Longitude

Latitude

Kondisi

Longitude

Latitude

Kondisi

waktu
(s)

1

-7.2297473

-7.2297473

0

-7.2297473

-7.2297473

0

10

2

-7.5287872

-7.5287872

0

-7.5287872

-7.5287872

0

10
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3

-7.5427873

-7.5427873

0

-7.5427873

-7.5427873

0

12

4

-7.2257973

-7.2257973

1

-7.2257973

-7.2257973

1

13

5

-7.2939747

-7.2939747

1

-7.2939747

-7.2939747

1

12

6

-7.0297073

-7.0297073

1

-7.0297073

-7.0297073

1

14

7

-7.2238473

-7.2238473

1

-7.2238473

-7.2238473

1

8

8

-7.2487973

-7.2487973

0

-7.2487973

-7.2487973

0

10

9

-7.9299479

-7.9299479

0

-7.9299479

-7.9299479

0

10

10

-7.2294373

-7.2294373

0

-7.2294373

-7.2294373

0

10

Pada hasil pengujian web server pada tabel 4.3 didapatkan hasil yang sesuai dengan
pengiriman rata-rata 10.9 detik. Waktu pengiriman tersebut terkategorikan lama
karena web server thingspeak bersifat gratis tetapi sangat akurat.

BAB V
PENUTUP
5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil perancangan, implementasi dan pengujian hasil dari

sistem yang telah dibuat adapa ditarik kesimpulan sebagai berikut.
1.

Hasil dari sensor accelerometer sangat lah akurat karena dapat mendeteksi
kondisi jatuh kedepan, kebelakang, kekanan dan kekiri dengan threshold
bernilai 3.

2.

Pengiriman data pada NodeMCU ke web server dengan koneksi internet
mencapai kecepatan pengiriman data dengan rata-rata 5.3 detik pada 10
percobaan

3.

Pengiriman data pada web server ke android dengan koneksi internet mencapai
mencapai kecepatan pengiriman data dengan rata-rata 5.5 detik pada 10
percobaan

4.

Pengiriman data sistem fall detector keseluruhan dengan koneksi internet
mencapai kecepatan pengiriman data dengan rata-rata 10.9 detik pada 10
percobaan

5.

Pengiriman data pada sistem keseluruhan sangatlah akurat karena data
pengirim sesuai dengan data penerima.

6.

Pembuatan Fall detector pada NodeMCU adalah dengan cara membandingkan
antar sumbu X, Y dan Z dengan menggunakan rumus percepatan.
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5.2

Saran
Dalam perkembangan berikutnya dari penelitian ini penulis menyarankan

beberapa hal sebagai berikut:
1.

Untuk sensor lebih baik menggunakan sensor accelerometer dan gyroscop
unutk lebih akurat lagi

2.

Untuk pengiriman data web server lebih baik membuat web server sendiri dan
memakai ip public sendiri.
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