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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 Desember 2019, seluruh dunia dikejutkan dengan penyakit menular 

mematikan, yaitu Covid-19, hal ini telah memengaruhi sebagian besar di daratan 

Cina khususnya di kota Wuhan. Penderita terinfeksi dengan indikasi flu. Dalam 

kebanyakan kasus, isolasi rumah lebih efektif. Namun, kasus pneumonia sedang 

hingga berat memerlukan rawat inap dan beberapa kasus memerlukan ventilasi 

mekanis.(Rahman and Bahar, 2020). 

 Covid-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis virus corona 

yang menyerang ke sistem pernapasan. Virus corona sebenarnya pertama kali 

diidentifikasi pada tahun 1960-an. Umumnya virus ini ditemukan pada hewan 

dengan spesies yang berbeda-beda seperti unta, sapi, kucing, dan kelelawar. 

Namun yang terjadi saat ini merupakan jenis baru dari virus corona yaitu Covid-

19. (Annisa & Hariwibowo, 2020).  

 Sepanjang tahun 2020, wabah Covid-19 menjadi topik perbincangan di 

seluruh dunia termasuk Indonesia. Hingga penelitian ini ditulis, per tanggal 16 

Januari 2021, Pukul 12.00 WIB. Tercatat sebanyak 896.642 terkonfirmasi positif, 

727.358 sembuh dan 25.767 meninggal dunia. (Ista, 2021).  

 Dengan meningkatnya jumlah terinfeksi, pemerintah pun melakukan 

beberapa langkah strategis sebagai upaya pencegahan wabah tersebut diantaranya 

social distancing, himbauan penggunaan masker, mengurangi kerumunan, 

penyemprotan antiseptik, dan lain sebagainya. (Syamsuddin, Latief and Ridwan, 

2020) 

 Oleh karena itu kewaspadaan dan antisipasi masyarakat tentang bahaya 

virus ini perlu ditingkatkan salah satunya penggunaan bilik antiseptik pada 

tempat-tempat vital seperti: tempat ibadah, bandara, rumah sakit dan lain-lain. 

Dengan adanya bilik antiseptik dan operator yang mengukur suhu tubuh dengan  

piranti thermo gun maka virus Covid-19 dapat diminimalisir. Salah satunya 

penelitian yang dilakukan oleh Adi Nova Trisetiyanto pada tahun 2020 dengan 

membuat “Rancang Bangun Alat Penyemprot Desinfektan Otomatis Untuk 

Mencegah Penyebaran Virus Corona”. Sistem yang dirancang menggunakan 
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sensor ultrasonik HC-SR04 sebagai pendeteksi objek dan Arduino Uno R3 

sebagai sistem kontrolnya, output menggunakan relay SPDT yang dihubungkan 

ke pompa air bertekanan tinggi yang menyemprotkan cairan desinfektan. Hasil 

dari penelitian ini yaitu sensor mampu mendeteksi objek kemudian akan 

mengaktifkan pompa dan menyemprotkan cairan selama 5 detik, sensor ultrasonik 

juga mampu bekerja dengan  baik dengan jarak deteksi 0,4 hingga 3,2 meter, 

namun kekurangan dari alat ini yaitu belum difokuskan untuk manusia saja dan 

rancang bangun tidak praktis. (Trisetiyanto, 2020).  

 Masih di tahun yang sama, penelitian terdahulu tentang “Rancang Bangun 

Mesin Humidifier sebagai Proteksi Pencegahan Covid-19 dengan Cairan 

Desinfektan Alami Sereh Wangi” oleh Syamsuddin & Afief Abdul Latief 

melakukan penelitian serupa tentang mesin pembuat kabut dengan berbahan alami 

sereh wangi, dengan menggunakan 2 buah mist maker, 2 buah blower fan, minyak 

atsiri sereh wangi, hasil dari penelitian adalah dalam waktu 4 jam mesin mist 

maker mampu menghabiskan kapasitas air sebanyak 1 liter dan mampu 

mengkover kebutuhan uap di ruangan. Namun minyak atsiri pada penelitian ini 

masih berupa kajian teoritis, selain itu rancang bangun tersebut belum dilengkapi 

kontrol otomatis dan juga belum dilengkapi proteksi pertama yaitu pengukur 

suhu. (Syamsuddin, Latief and Ridwan, 2020).  

 Penelitian mengenai pengukuran suhu sebagai proteksi pertama Covid-19 

juga pernah dilakukan oleh Rindi Wulandari yang berjudul “Rancang Bangun 

Pengukur Suhu Tubuh Berbasis Arduino Sebagai Alat Deteksi Awal Covid-19” 

dengan menggunakan modul bluetooth HC-05, sensor suhu DS18B20, LCD 16x2, 

dan arduino uno. Dalam penelitian ini dibuat rancang bangun alat pengukur suhu 

tubuh berbasis arduino yang mempunyai peringatan apabila suhu tubuh di atas 

37.3°C, perangkat ini terhubung ke komputer melalui modul bluetooth. Data 

tubuh akan ditampilkan juga di LCD yang terdapat pada alat, hasilnya alat 

pengukur dibandingkan dengan thermo gun memiliki rentang penyimpangan 

1.16% - 2.02%. Namun kekurangan dari rancang bangun ini alat masih kurang 

stabil dan masih berbentuk rancang bangun.(Wulandari, 2020) 

 Dengan menelaah sumber-sumber referensi, serta penelitian yang telah ada 

sebelumnya maka dibuatlah skripsi yang berjudul “Smart Antiseptic Chamber 
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Berbasis Arduino”. Prototipe ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena 

memiliki keunggulan “Smart” yaitu : detektor suhu badan tanpa sentuh sebagai 

proteksi pertama, voice notification diperbolehkan masuk ataukah tidak, 

penyemprotan secara otomatis ketika ada objek, kemudian disempurnakan lagi 

dengan portal pintu masuk sebagai keamanan utama.   

1.2.  Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan : 

1 . bagaimana membuat alat antiseptic chamber yang bisa mendeteksi suhu 

orang yang masuk, dan menyemprot di bilik antiseptik secara smart ? 

2 . Bagaimana tingkat keakurasian sensor suhu contactless dengan alat ukur 

yang sudah ada ?  

3 . Bagaimana cara menguji sensor ultrasonik, agar dapat mendeteksi dan 

mengukur jarak objek ? 

4 . Bagaimana cara pengujian kontrol smart antiseptic chamber berbasis 

arduino ? 

1.3.  Batasan Masalah 

  Agar permasalahan tidak meluas dan tetap mempertimbangkan aspek-

aspek metodologi, kelayakan di lapangan, dan keterbatasan yang terdapat pada 

piranti skripsi, maka dapat diuraikan batasan masalah sebagai berikut  :   

1. Penelitian hanya difokuskan untuk otomatisasi bukan bahan antiseptiknya 

2. Pengukuran hanya untuk suhu tubuh manusia 

3. Bilik antiseptik berukuran 100 cm x 100 cm x 200 cm.  

4. Sensor suhu yang diujikan adalah MLX-90614. 

5. Sensor jarak  yang diujikan sebagai adanya objek pada tiang pengukur & 

 bilik antiseptik menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04. 

6. Sistem kendali menggunakan sistem minimum Arduino Uno. 

7. Bilik disimulasikan sebagai pintu masuk saja bukan untuk keluar. 
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1.4.  Tujuan 

  Tujuan dari penelitian ini adalah membuat alat yang bisa mendeteksi orang 

dalam keadaan apakah terinfeksi Covid-19 ataukah tidak, dengan menggunakan 

sensor contactless sebagai pengukur suhu tubuh, sensor ultrasonik sebagai 

pengukur jarak optimal pada tiang pengukur dan sebagai ada tidaknya objek pada 

bilik antiseptik, portal keamanan sebagai keamanan utama, voice notification 

diperbolehkan masuk ataukah tidak sebagai informasi berbentuk audio, beserta 

penyemprotan antiseptik secara otomatis ketika ada objek masuk pada bilik 

antiseptik. 

 

 

1.5.  Manfaat 

 Manfaat yang dapat dihasilkan secara umum yaitu menghasilkan smart 

antiseptic yang efisien dan otomatis dan tentunya menghasilkan alat yang dapat 

memberikan kemudahan dan kenyamanan. 

 Khususnya pada peneliti, instansi, dan masyarakat umum sebagai berikut:  

1.5.1. Manfaat Penelitian Bagi Peneliti : 

1. Dengan penelitian ini, penulis senantiasa membantu program 

 pemerintah mengenai pencegahan virus Covid-19. 

2. Menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S-1 Teknik 

 Elektro di Universitas Muria Kudus. 

1.5.2. Manfaat Penelitian Bagi Instansi :  

1. Dapat diperoleh suatu alat yang mengurangi kinerja operator thermo 

 gun.  

2. Terciptanya alat yang memiliki 3 keunggulan dalam satu perangkat. 

1.5.3. Manfaat Penelitian Bagi Masyarakat Umum :   

1. Dapat memberikan kemudahan,kenyamanan serta keefektifan dalam 

 pengukuran suhu tubuh sehingga lebih praktis serta efisien. 


