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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu 

yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil 

penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu 

mengenai sistem deteksi jatuh dimana sistem menggunakan sensor accelerometer. 

 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Rakhman dkk., pengembangan 

dilakukan dengan menggunakan 3 sensor yaitu accelerometer, gyroscope, dan 

magnetometer [5]. Pengujian dilakukan dengan smartphone diletakkan pada saku 

kemeja. Informasi yang dihasilkan adalah posisi jatuh dari lansia dan notifikasi 

akan dikirim pada pengguna aplikasi. Sistem ini mampu mendeteksi jatuh dengan 

tingkat akurasi mencapai sebesar 96,7%. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh 

Mardi dkk. membuat sistem deteksi jatuh pada lansia dengan menggunakan sensor 

accelerometer pada smartphone yang diletakkan pada pinggang lansia ini mampu 

mendeteksi jatuh dengan nilai akurasi sebesar 95% [7]. 

 

Penelitian deteksi jatuh dengan smartphone juga pernah dilakukan oleh Liandana 

dkk. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeteksi beberapa kondisi aktivitas 

yang sudah ditentukan. Aktivitas yang ditentukan dalam penelitian ini adalah 

duduk, tidur menghadap ke atas, tidur menghadap ke kiri, dan tidur menghadap ke 

kanan. Percobaan dalam penelitian ini dilakukan sebanyak 40 kali. Penelitian ini 

memiliki tingat akurasi dalam mendeteksi setiap aktivitas sebesar 82,5% [8].  

 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Norhabibah dkk. menggunakan Arduino sebagai media pengolahan data yang 

diperoleh dari sensor. Sensor yang digunakan adalah accelerometer dan gyroscope. 

Apabila sistem mendeteksi adanya insiden jatuh maka sistem akan memberikan 

pemberitahuan atau notifikasi kepada smartphone berbasis Android melalui media 

Bluetooth. Sistem ini mampu mendeteksi insiden jatuh dengan rata-rata tingkat 

akurasi mencapai 89% [6]. 
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Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Casilari dkk. menggunakan smartphone dan 

SensorTags sebagai alat untuk membaca pergerakan aktivitas seseorang. Penelitian 

ini menggunakan metode Recurrent Neural Network sebagai metode dalam 

mengenali aktivitas. Aktivitas yang dideteksi pada penelitian ini adalah Activity of 

Daily Life (ADL) dengan kondisi berjalan, lompat, lari kecil, naik dan turun tangga, 

bangkit dari dan tidur ke kasur, bangkit dari dan duduk di kursi. Selain itu, 

penelitian ini juga mendeteksi jatuh dengan kondisi jatuh ke depan, ke belakang, ke 

kiri, dan ke kanan. Dalam percobaan ini, alat ditempatkan pada 5 titik bagian tubuh 

yaitu dada, pinggang, tangan, saku celana, dan kaki. Penelitian ini berhasil 

mendeteksi setiap aktivitas dengan tingkat akurasi di atas 90%  [9]. 

 

Jiewen dkk. melakukan penelitian deteksi jatuh dengan menggunakan sebuah 

prototype sensor. Penelitian ini menggunakan threshold dalam menentukan kondisi 

jatuh. Apabila prototype sensor mendeteksi adanya jatuh, maka sistem akan 

mengirimkan notifikasi berupa Short Message Service (SMS) kepada pengguna. 

Penelitian ini memiliki tingkat akurasi dalam mendeteksi kondisi jatuh sebesar 75% 

[4]. 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Pengertian Jatuh 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, jatuh didefinisikan sebagai 

kejadian (terlepas dan) turun atau meluncur ke bawah dengan cepat karena gravitasi 

bumi (baik ketika masih dalam gerakan turun maupun sesudah sampai ke tanah dan 

sebagainya). Jatuh merupakan masalah keperawatan utama pada lansia, yang 

menyebabkan cedera, hambatan mobilitas dan kematian [10]. Selain cedera fisik 

yang berkaitan dengan jatuh, individu dapat mengalami dampak psikologis, seperti 

takut terjatuh kembali, kehilangan kepercayaan diri, peningkatan kebergantungan 

dan isolasi sosial [11]. Jatuh merupakan suatu kejadian yang dilaporkan penderita 

atau saksi mata yang melihat kejadian, yang mengakibatkan seseorang mendadak 

terbaring/terduduk di lantai atau tempat yang lebih rendah dengan atau tanpa 

kehilangan kesadaran atau luka. 
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Berdasarkan beberapa pengertian jatuh di atas, dapat disimpulkan bahwa jatuh 

adalah kejadian tiba-tiba dan tidak disengaja yang mengakibatkan seseorang 

terbaring atau terduduk di lantai dengan atau tanpa kehilangan kesadaran atau luka. 

 

2.2.2. Penyebab Jatuh 

Berikut merupakan penyebab lansia mengalami jatuh. 

1. Osteoporosis menyebabkan tulang menjadi rapuh dan dapat mencetuskan 

fraktur. 

2. Perubahan refleks baroreseptor atau perubahan tekanan darah cenderung 

membuat lansia mengalami hipotensi postural atau penurunan tekanan darah 

yang terjadi ketika berdiri dari duduk dan berbaring, menyebabkan pandangan 

berkunang-kunang, kehilangan keseimbangan, dan jatuh.  

3. Perubahan lapang pandang, penurunan adaptasi terhadap keadaan gelap dan 

penurunan penglihatan perifer/tepi, ketajaman persepsi kedalaman, dan 

persepsi warna dapat menyebabkan salah interpretasi terhadap lingkungan, dan 

dapat mengakibatkan lansia terpeleset dan jatuh. 

4. Gaya berjalan dan keseimbangan berubah akibat penurunan fungsi sistem 

saraf, otot, rangka, sensorik, sirkulasi dan pernapasan. Semua perubahan ini 

mengubah pusat gravitasi, mengganggu keseimbangan tubuh dan 

menyebabkan limbung, yang pada akhirnya mengakibatkan jatuh. Perubahan 

keseimbangan dan propriosepsi (pergerakan otot) membuat lansia sangat 

rentan terhadap perubahan permukaan lantai (contoh lantai licin dan 

mengkilat). Akhirnya, usia yang sangat tua atau penyakit parah dapat 

mengganggu fungsi refleks perlindungan dan membuat individu yang 

bersangkutan berisiko terhadap jatuh [12]. 

 

2.2.3. Faktor Risiko 

1. Faktor Intrinsik 

Faktor intrinsik yang dapat mengakibatkan insiden jatuh termasuk proses 

penuaan dan beberapa kondisi penyakit, termasuk penyakit jantung, stroke 

dan gangguan ortopedik serta neurologik. Faktor intrinsik dikaitkan dengan 

insiden jatuh pada lansia adalah kebutuhan eliminasi individu. Beberapa 

kasus jatuh terjadi saat lansia sedang menuju, menggunakan atau kembali 
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dari kamar mandi. Perubahan status mental juga berhubungan dengan 

peningkatan insiden jatuh.  

 

Faktor intrinsik lain yang menimbulkan risiko jatuh adalah permukaan 

lantai yang meninggi, ketinggian tempat tidur baik yang rendah maupun 

yang tinggi dan tidak ada susut tangan ditempat yang strategis seperti kamar 

mandi dan lorong. 

 

2. Faktor Ekstrinsik 

Faktor ekstrinsik juga memengaruhi terjadinya jatuh. Jatuh umumnya 

terjadi pada minggu pertama perawatan, yang menunjukkan bahwa 

mengenali lingkungan sekitar dapat mengurangi kecelakaan. Obat 

merupakan agen eksternal yang diberikan kepada lansia dan dapat 

digolongkan sebagai faktor risiko eksternal obat yang memengaruhi sistem 

kardiovaskular dan sistem saraf pusat meningkatkan risiko terjadinya jatuh, 

biasanya akibat kemungkinan hipotensi. 

 

Individu yang mengalami hambatan mobilitas fisik cenderung 

menggunakan alat bantu gerak seperti kursi roda, tongkat tunggal, tongkat 

kaki empat dan walker (alat bantu jalan). Pasien yang menggunakan alat 

bantu lebih mungkin jatuh dibandingkan dengan pasien yang tidak 

menggunakan alat bantu. Penggunaan restrain mengakibatkan kelemahan 

otot dan konfusi, yang merupakan faktor ekstrinsik terjadinya jatuh. 

 

2.2.4. Komplikasi 

Jatuh pada lansia menimbulkan komplikasi – komplikasi seperti [13] : 

1. Cedera 

a. Rusaknya jaringan lunak yang terasa sangat sakit berupa robek atau 

tertariknya jaringan otot, robeknya arteri/vena. 

b. Patah tulang (fraktur) : Pelvis, Femur (terutama kollum), humerus, lengan 

bawah, tungkai bawah, kista. 

c. Hematom subdural atau pendarahan otak, 

2. Perawatan rumah sakit 

a. Komplikasi akibat tidak dapat bergerak (imobilisasi). 

b. Risiko penyakit – penyakit iatrogenik. 
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3.  Disabilitas 

a. Penurunan mobilitas yang berhubungan dengan perlukaan fisik. 

b. Penurunan mobilitas akibat jatuh, kehilangan kepercayaan diri, dan 

pembatasan gerak. 

 

2.2.5. Accelerometer 

Percepatan merupakan suatu keadaan berubahnya kecepatan terhadap waktu. 

Bertambahnya suatu kecepatan dalam suatu rentang waktu disebut juga percepatan 

(acceleration). Jika kecepatan semakin berkurang daripada kecepatan sebelumnya 

disebut deceleration. Percepatan juga bergantung pada arah atau orientasi karena 

merupakan penurunan kecepatan yang merupakan besaran vektor. Berubahnya arah 

pergerakan suatu benda akan menimbulkan percepatan. Pada accelerometer 

terdapat 3 sumbu yaitu x, y, dan z yang dapat dilihat pada Gambar II.1. Untuk 

memperoleh data jarak dari sensor accelerometer, diperlukan proses integral ganda 

terhadap keluaran sensor.   

 

Gambar II.1 Sumbu pada accelerometer 

 

Accelerometer adalah sensor yang mengukur percepatan benda bergerak dengan 

sumbu referensi. Mengukur aktivitas fisik menggunakan accelerometer sering 

digunakan karena percepatan sebanding dengan kekuatan eksternal dan dapat 

mencerminkan intensitas dan frekuensi gerakan manusia. Data accelerometer dapat 

digunakan untuk menurunkan kecepatan dan informasi perpindahan dengan 

mengintegrasikan data accelerometer terhadap waktu. Data kemiringan yang 

dihasilkan dapat digunakan untuk mengklasifikasikan postur tubuh (orientasi). 



 

 10 

Dengan karakteristik ini, accelerometer mampu memberikan informasi yang cukup 

untuk mengukur aktivitas fisik dan berbagai kegiatan manusia [14].  

 

2.2.6. Internet of Things (IoT) 

Internet of Things atau dikenal juga dengan singkatan IoT, merupakan   sebuah   

konsep   yang   bertujuan   untuk   memperluas   manfaat   dari konektivitas internet 

yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagi data, 

remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada benda di dunia nyata. 

Contohnya bahan pangan, elektronik, koleksi, peralatan apa saja, termasuk benda 

hidup yang semuanya tersambung ke jaringan lokal dan global melalui sensor yang 

tertanam dan selalu aktif. 

 

Pengertian lainnya, IoT   adalah   sebuah konsep atau skenario   dimana   suatu   

objek   yang   memiliki   kemampuan   untuk mentransfer   data   melalui   jaringan   

tanpa   memerlukan   interaksi   manusia   ke manusia atau manusia ke komputer. 

Kata Things pada Internet of Things dapat didefinisikan sebagai subjek misalkan 

orang dengan monitor implant jantung, hewan peternakan   dengan   transponder   

biochip, sebuah   mobil   yang   telah dilengkapi built-in sensor untuk 

memperingatkan pengemudi ketika tekanan ban rendah. Sejauh ini, IoT paling erat 

hubungannya dengan komunikasi machine-to-machine (M2M) di bidang 

manufaktur dan listrik, perminyakan, dan gas. Produk dibangun dengan 

kemampuan komunikasi M2M yang sering disebut dengan sistem cerdas atau smart 

system, contohnya yaitu smart label, smart meter, smart grid sensor. Meskipun 

konsep ini kurang populer hingga tahun 1999, namun IoT telah dikembangkan 

selama beberapa dekade. Alat internet pertama, misalnya, adalah mesin Coke di 

Carnegie Melon University di awal 1980-an. Para programer dapat terhubung ke 

mesin melalui internet, memeriksa status mesin dan menentukan apakah ada atau 

tidak minuman dingin yang menunggu mereka, tanpa harus pergi ke mesin tersebut. 

 

Istilah IoT mulai dikenal tahun 1999 yang saat itu disebutkan   pertama   kalinya   

dalam   sebuah   presentasi   oleh   Kevin Ashton, co-founder and executive director 

of the Auto-ID Center di MIT. Dengan semakin berkembangnya infrastruktur 

internet, bukan hanya smartphone atau komputer saja yang dapat terkoneksi dengan 

internet, tetapi berbagai macam benda nyata juga akan terkoneksi dengan internet. 
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Sebagai contohnya adalah mesin produksi, mobil, peralatan elektronik, peralatan 

yang dapat dikenakan manusia (wearables), dan termasuk benda nyata apa saja 

yang semuanya tersambung ke jaringan lokal dan global menggunakan sensor dan 

atau aktuator yang tertanam. 

 

Berikut merupakan komponen-komponen untuk membangun sistem berbasis 

Internet of Things dalam penelitian ini: 

1. Wemos D1-R2 

Wemos merupakan salah satu Arduino compatible development board yang 

dirancang khusus untuk keperluan IoT (Internet of Thing). Wemos 

menggunakan chip WiFi tipe ESP8266. Wemos memliki 11 I/O digital, 1 

analog input dengan tegangan maksimal 3.3V, dapat beroprasi dengan 

pasokan tengangan 9-24V, adapun kelebihan Wemos sebagi berikut :  

a. Arduino compatible, artinya dapat diprogram menggunakan Arduino 

IDE dengan sintaks program dan library yang banyak terdapat di 

internet.  

b. Pinout yang compatible dengan Arduino Uno, Wemos D1 R2 

merupakan salah satu produk yang memiliki bentuk dan pinout standar 

seperti Arduino Uno sehingga memudahkan untuk menghubungkan 

dengan Arduino Shield lainnya. 

c. Wemos dapat running stand alone tanpa perlu dihubungkan dengan 

mikrokontroler. Berbeda dengan modul WiFi lain yang masih 

membutuhkan mikrokontroler sebagai pengontrol, Wemos dapat 

running stand alone karena di dalamnya sudah terdapat CPU yang 

dapat diprogram melalui Serial port ataupun via OTA (Over The Air) 

atau transfer program secara wireless. 

d. High Frequency CPU, dengan processor utama 32bit berkecepatan 

80MHz Wemos dapat mengeksekusi program lebih cepat dibanding 

dibandingkan mikrokontroler 8-bit yang digunakan pada Arduino. 

e. Dukungan High Level Language, selain menggunakan Arduino IDE 

Wemos juga dapat diprogram menggunakan bahasa Python dan Lua 

sehingga memudahkan bagi network programmer yang belum terbiasa 

menggunakan Arduino.  
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Spesifikasi wemos dapat dilihat pada Tabel II.1. Bentuk fisik dan 

konfigurasi Pin Wemos dapat dilihat pada Gambar II.2. 

 

Tabel II.1 Spesifikasi Wemos 

Mikrokontroler : ESP8266 

Operating Voltage : 3.3 V – 5 V 

Digital I/O Pins : 11 

Analog Input Pins : 1 

Flash Memory : 4 MB 

Power Supply Voltage : Input (9 V to 18 V), Output (5 V at 1A Max)  

Board Dimensions : 68.6 mm x 53.4 mm 

Weight : 21.8 g 

 

Gambar II.2 Konfigurasi Pin Wemos D1 R2 

 

2. Sensor MPU6050 

Sensor MPU6050 adalah modul sensor gerak terpadu yang merupakan 

gyroscope 3 sumbu sekaligus pengukur percepatan 3 sumbu / 3-axis MEMS 

Accelerometer. Sensor ini sangat akurat, dengan ADC (analog-to-digital 

converter) internal beresolusi 16-bit. Modul ini menggunakan IC 

InvenSense MPU6050 yang merupakan komponen elektronika pertama di 

dunia yang memadukan fungsi gyroscope dan accelerometer dalam satu 

sirkuit terpadu (IC / integrated circuit). 
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Gambar II.3 Sensor MPU6050 

 

Gambar II.3 merupakan tampilan hardwere dari MPU6050. MPU6050 

menerapkan teknologi Motion Fusion dan run-time calibration firmware 

yang menjamin kinerja optimal bagi pengguna. Dengan adanya Digital 

Motion Processor modul ini dapat diintegrasikan sensor lainnya lewat 

antarmuka I2C untuk memproses algoritma gerakan yang kompleks secara 

internal tanpa membebani kerja mikroprosesor/mikrokontroler utama.  

  


