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1.1. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Selaras dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

kemajuan teknologi dalam bidang mikrokontroler, berbagai alat diciptakan untuk 

mempermudah dan menambah kenyamanan manusia dalam mencukupi 

kebutuhannya. Salah satunya adalah di bidang kesehatan yang saat ini sudah maju 

sangat pesat. 

Kesehatan merupakan aset penting bagi setiap orang. Orang yang sehat secara 

fisik (jasmani) dan mental (rohani) akan mampu melakukan pekerjaannya secara 

optimal. Ditinjau dari sudut pandang pemerintah, kesehatan merupakan salah satu 

faktor penentu kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, kesehatan individu 

dan masyarakat perlu selalu di perhatikan, dirawat dan di jaga. 

Mendeteksi adanya perubahan sistem tubuh digunakan untuk memantau 

perkembangan dan mengetahui adanya kelainan pada tubuh yang di manfaatkan 

sebagai salah satu penyokong dalam membantu menentukan diagnosa. Tindakan 

ini merupakan tindakan pengawasan terhadap perubahan/gangguan pada sistem 

tubuh. 

Salah satu indikasi untuk mengetahui kesehatan seseorang yaitu dengan 

mengetahui suhu tubuhnya. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas 

dingin suatu zat atau benda. Selain suhu tubuh, yang harus di perhatikan adalah 

pernapasan. Tingkat pernapasan yang tidak normal dan perubahan dalam tingkat 

pernapasan adalah salah satu indikator ketidakstabilan kondisi fisik seseorang. 

Oleh karena itu, pemantauan suhu dan pernapasan sangat penting dalam 

kesehatan manusia. 

Pada akhir – akhir ini banyak wabah atau penyakit membahayakan yang 

rentan penularanya dengan angka penularan berpotensi bertambah secara cepat 
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dan jumlahnya berangsur membesar, membuat orang takut untuk berdekatan 

terhadap sesama manusia. Untuk mencegah dan mengantisipasi dari penyakit 

tersebut kita membutuhkan alat terbaru untuk mengecek kesehatan seseorang 

yang berbeda dari alat yang sudah ada dengan mengembangkan berbagai sensor. 

Berdasarkan hal ini, penulis ingin membuat sistem pengukur suhu tubuh dan 

pernapasan pada manusia tanpa adanya kontak fisik, Dimana alat tidak 

menyentuh tubuh dan antara pengguna dan orang yang di periksa tidak saling 

berdekatan, untuk memperkecil resiko tertular dari penyakit/virus berbahaya 

akibat adanya kontak fisik. 

Sistem ini berbasis Arduino, input menggunakan sensor suhu MLX90614 dan 

sensor suara selanjutnya data di baca sensor dan di tampilkan pada LCD OLED 

dengan tampilan berupa suhu dalam besaran derajat dan jumlah frekuensi 

pernapasan dalam satu menit. Dengan meletakkan alat pada suatu tempat yang 

tidak terhalang dengan suatu benda apapun, serta mengarahkan ke objek 

(manusia) yang akan di deteksi. Alat ini bukan sebuah alat yang bisa menentukan 

terkena penyakit atau tidak, tetapi sesuai kabar yang di sampaikan bahwa jika 

suhu badan kita melebihi dengan kisaran 37.5 derajat dan pernapasan kita 

melebihi 12-30 untuk anak sampai dewasa dalam per menit maka bisa di curigai 

sebagai langkah awal untuk di lakukan pengujian kesehatan ke tahap berikutnya. 
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1.2. Perumusan Masalah 

 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

 
a. Bagaimana cara membuat alat pengukuran suhu tubuh dan pernapasan 

berbasis arduino tanpa adanya kontak fisik? 

b. Bagaimana cara perancangan sistem alat pengukur suhu tubuh dan 

pernapasan pada manusia berbasis mikrokontroler Arduino? 

1.3. Batasan Masalah 

 
Dalam perancangan dan pembuatan sistem ini, terdapat beberapa pembatasan 

masalah, antara lain: 

a. Indikator yang di ambil yaitu hanya suhu tubuh dan frekuensi pernapasan. 

b. Pengukuran objek dengan suhu 
0
C. 

c. Pengukur frekuensi pernapasan dengan menghembuskan napas / meniup 

dekat sensor. 

d. Frekuensi pernapasan 1- 25 kali. 

e. Laju pernapasan pada orang dewasa usia 17-30 tahun dan anak usia 6-12 tahun. 

f. Di gunakan pada satu orang. 

g. Alat yang di rancang berupa prototipe 

h. Menggunakan LCD OLED 0.96 inch untuk menampilkan output. 

i. Menggunakan Software Arduino IDE dengan pemrograman bahasa C, 

yang digunakan sebagai programan pengendali. 

1.4. Tujuan 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 

 
a. Menghasilkan sistem pemantauan suhu tubuh dan pernapasan non kontak 

menggunakan sensor suhu dan sensor suara, sehingga user dapat 

informasi suhu dan pernapasan pada suatu objek secara real time. 

b. Untuk mengetahui pengukuran pada manusia yang sedang mengalami 

gangguan pada suhu tubuh dan pernapasan. 
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1.5. Manfaat 

 
1.5.1. Bagi Penulis 

 
Manfaat penelitian bagi penulis yaitu: 

a. Merupakan sarana latihan bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu 

yang telah di peroleh selama di perkuliahan. 

b. Mengasah pikiran supaya dapat menciptakan sebuah system yang 

baik, bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan. 

c. Menambah pengetahuan baru mengenai sistem alat pengukuran suhu 

dan pernapasan pada manusia tanpa kontak fisik langsung 

d. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

komputer pada Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 

1.5.2. Bagi Akademik 

 
Manfaat penelitian bagi akademik yaitu: 

a. Sebagai bahan evaluasi akademik untuk mengetahui kemampuan 

mahasiswa dalam menerapkan teori-teori dan ilmu yang telah 

diperoleh selama di perkuliahan. 

b. Menambah referensi perpustakaan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan, khususnya pendidikan tingkat perguruan tinggi. 

1.5.3. Bagi pengguna 

 
Manfaat penelitian bagi pengguna yaitu: 

a. Sebagai alat informasi kesehatan yang lebih sederhana dengan 

memanfaatkan sensor suhu dan sensor suara sebagai alat pemantau 

kondisi kesehatan manusia. 

b. Mempermudah dalam memantau/mengecek kondisi suhu tubuh dan 

pernapasan manusia dari suatu penyakit yang bisa menular. 

 

 

 

 
 


