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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Virus Corona atau (COVID-19), kasusnya dimulai dengan pneumonia atau 

radang paru-paru misterius pada Desember 2019, Kasus ini diduga berkaitan 

dengan pasar hewan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, 

termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misalnya ular, kelelawar, dan berbagai 

jenis tikus. Kasus infeksi misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan 

tersebut, Virus Corona atau (COVID- 19) diduga dibawa kelelawar dan hewan 

lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan, Corona Virus sebetulnya 

tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu 

menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru (Seke, 2020).  

Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret 2020 

dan jumlah kasus positif terus bertambah setiap harinya. COVID-19 menyebar 

melalui droplet yang dikeluarkan ketika orang terinfeksi batuk atau bersin. WHO 

telah menyusun Strategic Preparedness and Response Plan for COVID-19 untuk 

memperlambat dan menghentikan transmisi, mencegah wabah dan menunda 

penyebaran; menyediakan perawatan optimal untuk pasien; menekan dampak 

pandemic terhadap pelayanan kesehatan, pelayanan umum, dan kegiatan ekonomi 

(Sari et al., 2020). 

Transmisi virus COVID-19 dari orang ke orang dapat melalui percikan-

percikan (droplet) yang keluar dari hidung atau mulut orang yang terinfeksi saat 

bersin, batuk, atau mengeluarkan nafas. Percikan-percikan tersebut juga bisa jatuh 

pada benda dan permukaan di sekitar tempat pasien yang terinfeksi. Saat ini 

banyak sekali di tempat fasilitas publik disediakan media cuci tangan untuk 

pencegahan transmisi COVID-19 dengan mencuci tangan atau handsanitizer yang 

sedang dicanangkan pemerintah (Sari et al., 2020). 

Dalam penelitian yang dilakukan Larasati, Gozali, dan Hariwibowo yang 

mempunyai judul “Penggunaan Desinfektan dan Antiseptik Pada Pencegahan 

Penularan Covid-19 di Masyarakat ”, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

salah satu cara untuk mencegah penularan dan penyebarannya adalah dengan 

senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan melalui penggunaan antiseptik 
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dan disinfektan. Penggunaan antiseptik dan disinfektan efektif untuk mencegah 

dan meminimalisir penularan Covid-19 bila dilakukan dengan cara yang tepat 

(Larasati et al., 2020). 

Adapun penelitian dari Adi Nova Trisetiyanto terkait alat disinfektan 

otmatis yang berjudul “Rancang Bangun Alat Penyemprot Desinfektan Otomatis 

Untuk Mencegah Penyebaran Virus Corona”, menyatakan bahwa alat penyemprot 

disenfektan otomatis menggunakan sensor ultrasonic dengan control Arduino Uno 

R3 dan output berupa modul relay yang terhubung ke water pump high pressure. 

Sprayer menggunakan model yang kabut agar lebih hemat air. Ujicoba 

menunjukan efektif dengan jarak jangkauan sensor sejauh area bilik, sehingga 

orang yang melewati bilik dapat tersemprot disenfektan. Saran untuk peneliti 

berikutnya agar membuat desain alat yang lebih praktis dan bahan yang lebih 

ekonomis (Trisetiyanto, 2020). 

Berdasarkan uraian penelitian diatas, penulis dapat mengembangkan 

dengan membuat alat penyemprot disinfektan dan handsanitizer otomatis serta 

monitoring jumlah orang dalam ruang dengan menggunakan arduino uno. Alat ini 

akan mengurangi potensi penularan COVID-19. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

a) Bagaimana cara membuat alat penyemprot disinfektan dan 

handsanitizer otomatis? 

b) Bagaimana cara memonitoring jumlah orang dalam ruangan? 

c) Bagaimana melakukan pengujian sistem alat penyemprot disinfektan 

dan handsanitizer otomatis serta monitoring jumlah orang dalam 

ruangan berbasis arduino? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

a) Alat ini menggunakan sistem kendali Arduino Uno. 

b) Penggunaan sensor Infrared yang berfungsi mendeteksi halangan 

(tangan) pada alat handsanitizer otomatis. 

c) Menggunakan sistem Counter untuk menghitung orang didalam ruang 

pada monitoring ruangan. 
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d) Menggunakan pompa DC dan solenoid sebagai aktuator. 

e) Penggunaan alat pada ruang Lab. Analog Gedung K UMK. 

f) Alat ini digunakan untuk pencegahan penularan COVID-19. 

 

1.4.  Tujuan 

a) Membuat alat handsanitizer otomatis dengan menggunakan sensor 

infrared. 

b) Membuat Alat semprot disinfektan otomatis serta monitoring jumlah 

orang di dalam ruangan. 

c) Menguji sistem alat penyemprot disinfektan dan handsanitizer 

otomatis serta monitoring jumlah orang dalam ruangan berbasis 

arduino. 

 

1.5.  Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah : 

a) Manfaat penelitian bagi Peneliti : 

1. Menambah pengetahuan mengenai teknologi terapan dan 

perkembangan    teknologi tentang pencegahan COVID-19. 

2. Menambah kemampuan membuat alat dengan kendali Arduino 

Uno.  

b) Manfaat penelitian bagi Pengguna :  

1. Alat ini dapat mengurangi dan mencegah adanya penularan 

COVID-19. 

2. Dapat digunakan dengan mudah, karena alat ini bekerta secara 

otomatis. 

c) Manfaat penelitian bagi Universitas :   

1. Untuk mengurangi dan mencegah adanya penularan COVID-19 

di lingkungan universitas. 
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