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2 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Kepatuhan Meminum Obat 

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kepatuhan adalah suatu 

bentuk perilaku yang timbul akibat adanya interaksi antara petugas kesehatan dan 

pasien sehingga pasien mengerti rencana dengan segala konsekuensinya dan 

menyetujui rencana tersebut serta melaksanakannya. Jenis ketidakpatuhan 

terhadap pengobatan mencakup kegagalan menebus resep, lalai terhadap dosis 

yang diberikan, waktu pemberian obat yang salah, dan penghentian obat sebelum 

waktunya. Ketidakpatuhan akan mengakibatkan proses pengobatan menjadi tidak 

memadai dan tidak optimal. Dengan demikian, pasien akan kehilangan manfaat 

pengobatan dan dapat menyebabkan kondisi memburuk secara bertahap. 

Ketidakpatuhan juga dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba. Jika dosis 

yang digunakan berlebihan, atau jika frekuensi penggunaan obat melebihi dosis, 

akan menyebabkan risiko reaksi yang merugikan menjadi meningkat. Masalah ini 

dapat berkembang, misalnya seorang klien mengetahui bahwa dia lupa satu dosis 

obat dan menggandakan dosis berikutnya untuk mengisinya [3]. 

Beberapa penyakit memerlukan pengobatan dengan jangka waktu yang cukup 

panjang, sehingga dengan jangka waktu yang lama tersebut terdapat beberapa 

kemungkinan pola kepatuhan penderita yaitu penderita berobat teratur dan 

memakai obat secara teratur, penderita tidak berobat secara teratur (defaulting) 

atau penderita sama sekali tidak patuh dalam pengobatan yaitu putus berobat atau 

drop out [2]. Faktor ketidakpatuhan terhadap pengobatan menurut Padila (2012) 

diantaranya yaitu: 

1. Kurang pahamnya pasien tentang tujuan pengobatan. Alasan utama untuk 

tidak adalah kurang pahamnya pasien tentang pentingnya manfaat terapi 

obat dan akibat yang mungkin akan terjadi jika obat tidak digunakan 

sesuai dengan resep dokter. 

2. Tidak mengertinya pasien tentang pentingnya mengikuti aturan 

pengobatan yang ditetapkan. 
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3. Sukarnya memperoleh obat diluar rumah sakit. 

4. Mahalnya harga obat. Pasien akan lebih enggan mematuhi instruksi 

penggunaan obat yang mahal, biaya penghentian penggunaan sebelum 

waktunya sebagai alasan untuk tidak menebus resep. 

Sementara itu, menurut Niven (2002), bahwa faktor-faktor yang memengaruhi 

kepatuhan dalam mengonsumsi obat adalah: 

a. Faktor penderita atau individu 

1. Sikap atau motivasi individu ingin sembuh 

Motivasi atau sikap yang paling kuat adalah dari individu sendiri. 

Motivasi individu ingin tetap mempertahankan kesehatannya sangat 

berpengaruh terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku 

penderita dalam kontrol penyakitnya. 

2. Keyakinan 

Keyakinan merupakan dimensi spiritual yang dapat menjalani 

kehidupan. Penderita yang berpegangan teguh terhadap keyakinannya 

akan memiliki jiwa yang tabah dan tidak mudah putus asa serta dapat 

menerima keadaannya, demikian juga cara perilaku akan lebih baik 

[4].  

b. Dukungan keluarga 

Dukungan keluarga merupakan bagian dari penderita yang paling dekat 

dan tidak dapat dipisahkan. Penderita akan merasa senang dan tentram 

apabila mendapat perhatian dan dukungan dari keluarganya, karena 

dengan dukungan tersebut akan menimbulkan kepercayaan dirinya untuk 

menghadapi atau mengelola penyakitnya dengan lebih baik, serta 

penderita bersedia menuruti saran-saran yang diberikan oleh keluarga 

untuk menunjang pengelolaan penyakitnya. 

c. Dukungan sosial 

Dukungan sosial dalam bentuk dukungan emosional dari anggota keluarga 

lain merupakan faktor-faktor yang penting dalam kepatuhan terhadap 

program-program medis. Keluarga dapat mengurangi ansietas yang 

disebabkan oleh penyakit tertentu dan dapat mengurangi godaan terhadap 

ketidakpatuhan. 
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d. Dukungan petugas kesehatan 

Dukungan petugas kesehatan merupakan faktor lain yang dapat 

memengaruhi perilaku kepatuhan. Dukungan mereka terutama berguna 

saat pasien menghadapi bahwa perilaku sehat yang baru tersebut 

merupakan hal penting, begitu juga mereka dapat memengaruhi perilaku 

pasien dengan cara menyampaikan antusias mereka terhadap tindakan 

tertentu dari pasien, dan secara terus menerus memberikan penghargaan 

yang positif bagi pasien yang telah mampu beradaptasi dengan program 

pengobatannya. 

 

2.2 Mikrokontroler Arduino Mega 2560 

Arduino adalah mikrokontroler open-source yang sudah dirangkai lengkap dengan 

sistem minimum. Arduino diprogram menggunakan Arduino Software Integrated 

Development Environment (IDE) dalam bahasa C sehingga mudah digunakan dan 

dimengerti. Arduino dapat mengolah input, seperti sensor cahaya, sensor gerak, 

tombol atau pesan suara. Input tersebut akan diolah dan menghasilkan output 

sesuai yang diinginkan, seperti membaca sensor, menyalakan lampu, 

mengeluarkan suara serta mengirim pesan menuju perangkat lainnya. Arduino 

mempunyai beberapa model papan salah satu mikrokontroler Arduino Mega 2560. 

Bentuk fisik dari mikrokontroler Arduino Mega 2560 ditunjukkan pada gambar 

2.1 berikut ini. 

 

Gambar 2.1 Mikrokontroler Arduino Mega 2560 
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Pada gambar 2.1 merupakan jenis Arduino Mega type 2560, Arduino Mega 2560 

merupakan papan pengembangan mikrokontroler yang berbasis Arduino dengan 

menggunakan chip ATmega2560. Pada Arduino Mega 2560 memiliki pin I/O 

yang cukup banyak, sejumlah 54 buah digital I/O pin (15 pin diantaranya adalah 

PWM), 16 pin analog input, 4 pin UART (serial port hardware). Arduino Mega 

2560 juga dilengkapi dengan sebuah oscillator 16 Mhz, sebuah port USB, power 

jack DC, ICSP header, dan tombol reset. Pin diagram dari mikrokontroler 

Arduino Mega 2560 ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Pin Mapping Arduino Mega 2560 
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Spesifikasi dari mikrokontroler Arduino Mega 2560 ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

  
Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino Mega 2560 

Keterangan Spesifikasi 

Chip mikrokontroler ATmega2560 

Tegangan operasi 5 V 

Digital I/O pin 54 Pin (15 PWM) 

Analog Input pin 16 Pin 

Arus DC per pin I/O 20 mA 

Arus DC pin 3.3V 50 mA 

Memori Flash 256 KB (8 KB Bootloader) 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock speed 16 MHz 

 

2.3 Sensor Berat Load Cell 

Sensor  load  cell  merupakan  sensor  yang  dirancang  untuk  mendeteksi berat 

sebuah beban. Sensor load cell umumnya digunakan sebagai komponen utama 

pada sistem timbangan digital dan dapat diaplikasikan pada timbangan yang 

berguna untuk menimbang berat dari sebuah objek. Kemudian prinsip pengukuran 

yang dilakukan oleh load cell menggunakan prinsip tekanan [5]. 

 

Gambar 2.3 Sensor load cell 
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Pada gambar 2.3 terlihat ada empat warna kabel yang berbeda, adapun 

keterangannya sebagai berikut. 

 Kabel merah adalah input tegangan sensor 

 Kabel hitam adalah input ground sensor 

 Kabel hijau adalah output positif sensor 

 Kabel putih adalah output ground sensor 

Prinsip kerja load cell menggunakan konsep rangkaian dari Jembatan Weatstone 

yang dapat dilihat pada gambar 2.4, oleh karena itu jika diimplementasikan maka 

saat satu sisi mendapat tekanan beban, maka bagian lain yang lebih elastis akan 

mendapatkan tekanan. Hal ini mengakibatkan sisi lain pada load cell akan 

mengalami perubahan regangan sesuai dengan yang dihasilkan oleh strain gauge 

[6]. Hal ini di karenakan adanya gaya yang melawan pada sisi lainnya. Perubahan 

nilai resistansi yang diakibatkan oleh perubahan gaya diubah menjadi nilai 

tegangan. Berat dari objek yang diukur dapat diketahui dengan mengukur 

besarnya nilai tegangan yang timbul. 

 

Gambar 2.4 Rangkaian Jembatan Weatstone 
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Tabel 2.2 Spesifikasi load cell 

Keterangan Spesifikasi 

Tegangan masukan 5 V 

Input impedance 1066 Ω ±20% 

Ouput impedance 1000 Ω ±20% 

Beban maksimum 100 g 

Rated ouput 0.6 ± 0.15 mV/V 

Input resistance 1090 ± 10 

Output resistance 1000 ± 10 

Insulation resistance ≥ 2000 @ 50 Vdc M Ω 

Material Aluminium Alloy 

 

Disebabkan oleh perbedaan pengukuran sangat kecil dalam satuan µV (mikro V, 

sepersejuta V), oleh karena itu dibutuhkan rangkaian penguat sinyal agar dapat 

terbaca oleh perangkat mikrokontroler. Oleh karena itu pada kit ini kami 

menambahkan modul HX711 seperti pada gambar 2.5 yang beresolusi 24 bit 

(16,7+ juta undakan pada tangga ADC). Dengan tingkat presisi setinggi ini, kita 

dapat mengukur berat beban dalam resolusi 5 Kg / 224 atau setara dengan 

ketepatan 298 µg (0,298 mg, atau 0,000298 gr).  

 

Gambar 2.5 Modul HX711 

 

Ketepatan ini tiga kali lipat lebih tinggi dibanding tingkat ketepatan yang 

ditawarkan pada timbangan emas/permata (jewelry weight scale) komersial kelas 

premium yang umum digunakan di toko emas/perhiasan yang presisinya hanya 

mencapai 0,001 gr (1 mg), sehingga tantangan pembuatan timbangan elektronis 
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yang presisi bukan lagi terletak pada sisi elektronisnya namun lebih pada akurasi 

rancang bangun mekanis dari timbangan tersebut. 

 

2.4 Modul Real Time Clock DS3231 

Modul RTC DS3231 adalah Realtime Clock (RTC) dengan kompensasi suhu 

kristal osilator yang terintegrasi (TCX0). TCX0 ini menyediakan sebuah clock 

referensi yang stabil, akurat, dan memelihara akurasi RTX sekitar ±2 menit 

pertahun. Modul DS3231 menyediakan waktu dan kalender dengan dua waktu 

alarm dalam satu hari dan keluaran gelombang persegi yang dapat diprogram. 

Waktu dan kalender memberikan informasi tentang detik, menit, jam, hari, 

tanggal, bulan, dan tahun yang terdapat pada register internal dan dapat diakses 

menggunakan komunikasi Inter Integrated Circuit (I2C). RTC DS3231 

ditunjukkan pada gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Modul RTC DS3231 

 

Spesifikasi modul RTC DS3231 ditunjukkan pada Tabel 2.3. 

 

Tabel 2.3 Spesifikasi Modul RTC DS3231 

Features 

 RTC count seconds, minutes, hours, date of 

the month, month, day of the week, and year. 

 Fast (400 KHz) I2C Interface 

 Baterry-backup 

Accurate 
Accuracy ±2 ppm @ 0 ºC to +40 ºC  

Accuracy ±3,5 ppm @ −40 ºC to +85 ºC 

Operating Voltage 3,3 V 

Operating Temperature 
Commercial 0 ºC to +70 ºC  

Industrial −40 ºC to +85 ºC 
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2.5 NodeMCU ESP8266 

NodeMCU merupakan papan pengembangan produk Internet of Things (IoT) 

yang berbasiskan firmware eLua dan System on a Chip (SoC) ESP8266-12E. 

ESP8266 sendiri merupakan chip WiFi dengan protocol stack TCP/IP yang 

lengkap. Bentuk fisik dari NodeMCU ESP8266 dapat dilihat pada gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7 NodeMCU ESP8266 

 

NodeMCU dapat dianalogikan sebagai board arduino nya ESP8266. Program 

ESP8266 sedikit merepotkan karena diperlukan beberapa teknik wiring serta 

tambahan modul USB to serial untuk mengunduh program. Namun NodeMCU 

telah me-package ESP8266 ke dalam sebuah board yang kompak dengan 

berbagai fitur layaknya mikrokontroler + kapabilitas akses terhadap Wi-Fi juga 

chip komunikasi USB to serial. Sehingga untuk memprogramnya hanya 

diperlukan ekstensi kabel data USB persis yang digunakan charging smarphone. 

Alasan penulis memlih NodeMCU ESP8266 adalah karena mudah diprogram dan 

memiliki pin I/O yang memadai seperti pada gambar 2.8 dan dapat mengakses 

jaringan internet untuk mengirim atau  mengambil data melalui koneksi Wi-Fi.  
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Gambar 2.8 Pin Mapping NodeMCU ESP8266 

 

Spesifikasi dari NodeMCU ESP8266 dapat dilihat pada tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Spesifikasi NodeMCU ESP8266 

Mikrokontroler ESP8266 

Ukuran Board 57 mm x 30 mm 

Tegangan Input 3,3 V – 5 V 

GPIO 13 Pin 

Kanal PWM 10 Kanal 

10 bit ADC Pin 1 Pin 

Flash Memory 4 MB 

Clock Speed 40/26 MHz 

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 

Frekuensi 2,4 GHz – 22,5 GHz 

USB Port Micro USB 

USB to Serial Converter CH340G 

 

2.6 Modul Charger 18650 

Modul charger 18650 seperti pada gambar 2.9 digunakan untuk mengontrol 

pengisian baterai agar tidak overfull. Setelah melewati adaptor, tegangan tidak 

langsung mengalir pada baterai, melainkan melewati rangkaian pengontrol 

pengisian yang berfungsi melindungi baterai dari pengisian berlebih dan 
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penggunaan berlebih. Pada perancangan pengontrol pengisian ini menggunakan 

modul micro USB dua masukan satu keluaran, tersusun oleh beberapa IC 

(integrated circuit) dan relay yang terhubung satu sama lain. 

 

Gambar 2.9 Modul Charger 18650 

 

Modul ini memiliki dua input yang berfungsi untuk mengaktifkan modul, dan 

menerima tegangan dari sumber. Kemudian output pada modul ini berfungsi 

untuk mengalirkan tegangan ke baterai. 

Spesifikasi modul charger 18650 dapat dilihat pada tabel 2.5. 

Tabel 2.5 Spesifikasi Modul Charger 18650 

Charge and Discharge Time 0-999 minutes 

Tegangan Input 6 – 40 Vdc 

Tegangan Output 1 – 60 Vdc 

 

 

 

 

 

 

 


