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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Internet of Things (IoT) merupakan sebuah teknologi yang digunakan di 

dunia modern saat ini untuk meningkatkan efisiensi konsumsi berbagai sumber 

energi yang terbuat dari berbagai sumber daya alam atau sumber buatan 

manusia. Pada dasarnya, IoT bekerja menggunakan berbagai sensor yang 

terkoneksi jaringan untuk mengumpulkan data terkait suhu, tekanan, listrik, dan 

berbagai data lainnya yang setelah itu dikirimkan ke Cloud untuk disimpan. 

Data yang disimpan di Cloud memberikan akses kepada pengguna untuk 

memantau perangkat/benda secara remote tanpa interaksi manusia-manusia dan 

manusia-komputer melalui smartphone yang terhubung dengan internet. 

Contohnya, IoT dalam home automation telah membantu kehidupan manusia 

dalam memantau berbagai perangkat di rumah. Jendela di rumah sekarang 

dapat dikontrol dengan bantuan IoT sementara suhu Air Conditioner dikelola 

dengan cerdas dengan bantuan berbagai sensor IoT. 

Menjaga kesehatan merupakan hal yang penting dan sangat berharga 

bagi kehidupan manusia. Apabila kesehatan terganggu, maka akan 

berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari (Eddy R, 2016). Kesehatan perlu 

diperhatikan bagi semua orang terutama saat musim pandemi Covid-19 

sekarang. 

Menurut Hidayat dan Uliyah dalam Sutisna (2010), suhu tubuh 

merupakan salah satu parameter medis pada manusia yang menjadi inkubator 

untuk mengetahui keseimbangan pembentukan dan pengeluaran panas. Hal ini 

diperkuat oleh Fridely (2017), bahwa pengukuran suhu tubuh sangat 

bermanfaat sebagai salah satu petunjuk penting untuk deteksi awal adanya 
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suatu penyakit. Pemeriksaan suhu tubuh digunakan untuk menilai kondisi 

metabolisme di dalam tubuh, dimana tubuh akan menghasilkan panas secara 

kimiawi melalui metabolisme. Salah satu metebolisme dalam tubuh manusia 

adalah metabolisme suhu tubuh atau termogulasi. 

Saat pandemi Covid-19, pengukuran suhu tubuh manusia menjadi suatu 

hal yang penting sebagai tindakan untuk mendeteksi gejala awal Covid-19, 

selain itu sebagai suatu usaha untuk mengurangi kontak langsung dan 

menerapkan protokol jaga jarak, dilakukan studi mengenai pengukuran 

temperatur yang jika ditemukan suatu hal yang abnormal maka alat pengukur 

akan otomatis mengeluarkan suara alarm yang berarti sebuah informasi untuk 

waspada dan sebagai peringatan dini (Goda V, SK. A, 2020). 

Oleh karena itu, pada studi kali ini bertujuan untuk membuat alat 

pengukur suhu tubuh otomatis berbasis NodeMCU yang fungsinya seperti 

thermometer tembak, disertai alarm peringatan saat tedeteksi hasil yang 

abnormal dan petugas yang mengecek dapat memantau dari jarak jauh sekitar 

5 meter dari lokasi pengukuran agar tetap mematuhi protokol, dan data 

pengukuran diakses petugas melalui aplikasi berbasis website. 

Dalam pembangunan dan perancangan Alat ukur suhu tubuh otomatis  

ini, digunakan beberapa komponen elektronik pendukung konsep Internet of 

Things seperti mikrokontroler NodeMCU sebagai pengolah data sensor, 

Sensor MLX90614 untuk pengukur suhu tubuh dari manusia, NodeMcu untuk 

mengkoneksikan alat ukur suhu tubuh  ke internet dan perangkat pengguna. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang dijelaskan, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana merancang alat ukur suhu tubuh secara non contact 

menggunakan sensor IR non contact MLX90614 berbasis NodeMCU? 

2. Bagaimana prinsip kerja alat pengukur Suhu Tubuh Secara non contact 

Menggunakan Sensor IR Non Contact MLX90614 berbasis NodeMcu? 

3. Bagaimana prinsip kerja sensor suhu IR Non Contact MLX90614? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sensor IR Non Contact MLX90614 , hanya digunakan untuk mendeteksi 

suhu tubuh manusia. 

2. Perancangan perangkat keras (hardware) yang terdiri dari mikrokontroler, 

sensor IR Non Contact MLX90614 , Buzzer dan LCD 16x2 karakter. 

3. Mikrokontroler yang digunakan adalah NodeMcu8266. 

4. Sistem yang di bangun digunakan untuk memonitoring dan memantau 

keadaan suhu tubuh manusia. 

5. Display atau penampil nilai data meggunakan LCD(Luquid Crystal 

Dsiplay). 

 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem pemantauan suhu 

non contact menggunakan sensor IR Non Contact LMX90164, sehingga pengguna 

dapat memperoleh informasi suhu pada suatu objek secara realtime.  
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1.5 Manfaat 

  Adapaun Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mempermudah pekerjaan petugas satgas covid-19 dalam memantau 

kondisi suhu tubuh manusia.  

2. Memberikan informasi kepada pembaca tentang perancangan alat untuk 

mengetahui suhu tubuh menggunakan sensor suhu IR Non Contact 

Menggunakan sensor suhu MLX90614 dan NodeMCU berbasis website, 

display LCD, Telegram dan Buzzer 

 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaiaan masalah yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah pada penelitian tugas akhir ini adalah  dengan langkah - langkah yang 

bertujuan untuk memastikan penelitian dan perancangan aplikasi akan mencapai 

hasil yang maksimal dan terstruktur. Adapun metode penyelesaian masalah 

sebagai berikut : 

1.6.1 Indetifikasi Masalah 

Metode pertama yang dilakukan adalah Identifikasi masalah dimana 

metode ini  perlu dilakukan untuk mengetahui keperluan data yang digunakan 

dalam pembuatan rancang bangun alat otomatis ukur suhu tubuh pencegah covid-

19 berbasis iot. 

1.6.2 Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini pengumpulan data dimaksudkan untuk mencari 

referansi yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan penelitian ini. 

1.6.3 Perancangan dan Pembuatan Sistem 
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Pada tahap ini dilakukan proses perancangan dan pembuatan sistem, baik 

hardware maupun software serta mempersiapkan dan merangkai alat yang 

dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini. 

1.6.4 Pengujian Sistem 

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh sistem yang telah 

dibuat dapat berfungsi dengan baik. Pengujian juga bertujuan untuk mencari 

kesalahan atau kecacatan dalam sistem. 

1.6.5 Laporan Hasil Penelitian 

Tahap akhir adalah membuat laporan hasil penelitian yang dilakukan. Ini 

bertujuan untuk membuat dokumentasi dari hasil yang didapat selama penelitian 

berlangsung. Laporan hasil penelitian ditulis setelah selesai perancangan dan 

pembuatan sistem. 
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