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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pandemi COVID – 19 membuat banyak perubahan dalam kehidupan 

sehari-hari, supaya tidak terserang virus mematikan ini, aksi pencegahan sangat 

penting untuk dilakukan. Data  terakhir  menunjukkan  bahwa virus  ini  telah  

menginfeksi  kira-kira  31,2 juta  penduduk  dan  telah  memakan  korban hampir  

965  ribu  orang  di  seluruh  dunia. Berdasarkan  laporan  jumlah  kasus  yang  di 

update  secara  terus  menerus  oleh World Health  Organization  (WHO),  negara  

yang paling banyak penduduknya terjangkit dengan virus COVID-19 ialah 

Amerika Serikat dengan 6,86 juta penduduk dan meninggal  sebanyak  202  ribu  

orang.  Indo-nesia sendiri berada di peringkat ke-23 sebagai salah satu negara 

penyumbang total kasus  virus  COVID-19  pada  penduduknya dengan  total  

kira-kira  249  ribu  orang  yang terjangkit  dan  jumlah  kematian  mencapai 

sekitar 9.600 jiwa. Kurangnya kesadaran dan penyuluhan tentang akan bahayanya 

virus COVID-19 ke masyarakat.   

Umumnya di setiap tempat keramaian di beri pos penjaga untuk 

pengecekan suhu untuk mengantisipasi penularan sejak awal. Seperti halnya 

perguruan tinggi di Politeknik Bengkalis, terutama di Gedung Utama. Di gedung 

Utama banyak pegawai yang keluar masuk disini di perlu di perhatikan dan 

memerlukan pemantauan suhu tubuh untuk menghindari pegawai yang sedang 

sakit masuk ke area Gedung Utama. 

Menggunakan metode pengukuran suhu menggunakan Thermo Gun atau 

Termometer Infaramerah, Prinsip dasar termometer Inframerah adalah bahwa 

semua objek memancarkan energi infra merah. Apabila semakin panas suatu 

benda, maka molekulnya akan semakin aktif dan semakin banyak energi 

inframerah yang dipancarkan. Termometer Inframerah memiliki kekurangan yaitu 
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hanya menampilan pengukuran suhu untuk sesaat saja dan tidak tersimpan. Dalam 

penelitian ini telah dirancang sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengetahui 

nilai suhu tubuh manusia serta id  pengguna dengan waktu yang singkat dan 

menghasilkan nilai pembacaan yang akurat. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka diusulkan suatu 

sistem yang mampu mendeteksi suhu tubuh tanpa kontak langsung dengan 

mengunaka sensor Ultrasonic, sensor MLX90614, LCD 16x2, Buzzer dan RFID. 

maka penelitian ini penulis mengusulkan “Sistem Pendeteksi Suhu Tubuh 

Menggunakan Sensor Suhu MLX90614 dan RFId Sebagai Pencegah Penyebaran 

Covid-19”. Sehingga mempermudah dalam memantau suhu tubuh pegawai yang 

masuk ke Gedung Utama. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang di atas, maka dirumuskan masalah 

yaitu, bagaimana membangun sebuah Sistem Pendeteksi Suhu Tubuh 

Menggunakan Sensor Suhu MLX90614 dan RFId Sebagai Pencegah Penyebaran 

Covid-19, yang dapat diterapkan di POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS dalam 

mengukur suhu tubuh pegawai yang masuk ke Gedung Utama.   

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar tidak meluasnya suatu pembahasan dalam penelitian ini, maka 

penulis menetapkan batasan-batasan permsaalahan yaitu sebagai berikut : 

1. Sistem Deteksi Suhu Tubuh non contact menggunakan Sensor 

MLX90614 sebagai pendeteksi suhu tubuh pegawai. 

2. Sistem pengukuran suhu tubuh ini hanya bisa digunakan oleh pegawai 

yang meiliki kartu RFID yang telah terdaftar di database. 

3. Menggunakan sensor Ultrasonic untuk mendeteksi objek dengan 

jangkauan jarak maksimal 5 cm dan sebagai tanda untuk mengaktifkan 

sensor MLX90614. 
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4. Hasil akhir dari Tugas Akhir ini adalah sistem yang dapat memberikan      

informasi data suhu tubuh pegawai melalui website. 

 

1.4 Tujuan  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat alat pengukur suhu tubuh non contact. 

2. Menyimpan data suhu serta identitas diri. 

3. Menampilakan data suhu tubuh dan identitas diri menggunakan 

website. 

1.5 Manfaat  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan membantu dalam hal mengukur suhu tubuh secara non 

contact. 

2. Melaksanakan pengecekan suhu tubuh non contact. 

3. Sistem Pengukuran Suhu Tubuh menggunakan Sensor MLX90614 dan 

RFId ini diharapkan dapat mempermudah admin dalam mendeteksi 

suhu tubuh beserta identitasnya dengan menggunakan website. 
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1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh peneliti dalam 

penyelesaian masalah pemantauan suhu tubuh pegawai,  

Identifikasi Masalah

Pengumpulan Data

Perancangan Sistem

Pembuatan Sistem

Pengujian dan Hasil 

Penelitian

Pembuatan Laporan

 

Gambar 1.1 : Metode Penyelesaian Masalah 

(Sumber : Data Olahan) 

 

1.6.1 Identifikasi Masalah 

 

Disaat pandemi covid-19 kita mesti waspada terdahadap lingkungan serta 

menjaga jarak terhadap sesama maka dari itu perlu untuk mengecek suhu tubuh 

biasanya satpam menggunakan thermo gun untuk mengecek suhu tubuh pegawai, 

tapi data suhu tubuh tersebut dan identitas dari pemilik suhu tubuh tidak 

tersimpan. 

 

1.6.2 Pengumpulan Data 

Pada tahap ini kegiatan pengumpulan data yang dibutuhkan dengan Studi 

literatur dilakukan dengan mengumpulkan studi pustaka, dimana metode 

pengumpalan studi pustaka adalah dengan mempelajari, dan melakukan pencarian 

maupun mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian yang akan 

dibuat nantinya, contoh : buku, jurnal, dan akses internet. 
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1.6.3 Perancangan Sistem 

 

Sistem Pengukuran Suhu Tubuh Menggunakan Sensor MLX90614 dan 

RFID Sebagai Pencegah Penyebaran Covid-19 menggunakan multi sensor 

merupakan alat yang dirancang menggunkan dua buah sensor dan dua buah modul 

yaitu sensor Ultrasonic, sensor MLX90614, NodeMcu NSP8266 dan RFId, 

Sensor Ultrasonic mendeteksi objek dengan jarak dibawah 5 cm maka sensor 

MLX90614 dan RFId menyala, data yang didapat dari hasil Sensor MLX90614 

dan RFId yang mendeteksi suhu tubuh dan mengidentifikasikan identitas pegawai 

selanjutnya data suhu akan tampil pada LCD 16x2, apabila suhu diatas 38℃ maka 

buzzer berbunyi. Kemudian data akan dikirim dari NodeMcu NSP8266 

selanjutnya akan dikirim ke database kemudian data akan disimpan di database 

lalu ditampilkan website dengan hasil output berupa tabel yang berisi id, nama, 

suhu dan waktu di website. 

 

1.6.4 Pembuatan Sistem 

Terdapat dua tahap dalam pembuatan sistem pengukuran suhu tubuh 

mengunakan sensor MLX90614 dan RFID yaitu tahap perakitan hardware dan 

tahap pembuatan  software. Pada tahap perakitan hardware alat alat elektronik 

seperti sensor MLX90614, Ultrasonic, LCD 16x2 Buzzer, RFID dan NodeMcu 

8266 yang digunakan akan dihubugkan antara alat yang satu dengan yang lainnya 

bisa berfungsi. Tujuan perakitan alat-alat tersebut yaitu agar dapat melakukan 

komunikasi antara satu alat dengan alat yang lainnya. Dimana terdiri dari 

komunikasi antara microcontroler. Sedangkan pada tahap pembuatan software  

terdiri dari pembuatan database untuk menyimpan data hasil pembacaan  

sensor dan interface website sebagai media menampilkan data. 

 

1.6.5 Pengujian Sistem dan Hasil Penelitian 

 

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh sistem yang  

telah dibangun dapat berfungsi dengan baik. Pengujian juga bertujuan untuk 

mencari kesalahan, bugs, dan error pada sistem. 
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Hasil dari penelitian ini adalah berupa Sistem Pengukuran Suhu Tubuh 

Menggunakan Sensor MLX90614 dan RFID Sebagai Pencegah Penularan Covid -

19 sebagai data keluaran serta menggunakan teknologi IoT dalam 

pengaplikasiannya. 

 

1.6.6 Pembuatan Laporan  

Tahap akhir dalam sebuah peneitian adalah pembutan laporan dilakukan 

untuk mendokumentasikan hasil penelitian tugas akhir berfungsi untuk membuat 

dokumentasi dari hasil yang didapat selama penelitian berlangsung berdasarkan 

fakta untuk menghasilkan informasi suatu penelitian melalui usaha pikiran 

peneliti dalam mengolah dan menganalisa objek atau topik penelitian secara 

sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu 

hipotesis yang nantinya dihasilkan sebuah prinsip-prinsip umum atau teori 

sehingga dapat di jadikan referensi bagi pembaca maupun pengembang. 

http://www.referensimakalah.com/2012/08/sistematika-laporan-hasil-penelitian.html
http://www.referensimakalah.com/2012/08/sistematika-laporan-hasil-penelitian.html
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