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BAB I  PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Coronavirus Disease (COVID-19) merupakan penyakit yang di sebabkan 

oleh virus Severe Acute. Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 

Infeksi awal kali di temui di kota Wuhan Negara Cina pada akhir Desember 2019. 

Penularan virus COVID-19 menyebar hampir keseluruh dunia, termasuk 

Indonesia. WHO (World Health Organization) mengatakan salah satu cara 

pencegahan untuk mengurangi penyebaran virus dengan mematuhi protokol 

kesehatan seperti menggunakan masker saat keluar rumah, selalu cuci tangan dan 

physical distancing. (Septiana et al., 2020) 

Perubahan yang di akibatakan oleh Covid-19 memaksa munculnya kondisi 

yang baru. Secara global kehidupan sosial tercipta suatu kehidupan new normal 

(tatanan kehidupan baru). Namun meskipun telah di terapkan tatanan kehidupan 

baru, orang-orang masih merasa curiga dan takut berlebihan jika ingin beraktifitas 

diluar rumah, apalagi jika berada di sebuat tempat umum yang ramai. (Dompeipen 

et al., 2021). Maka dari itu banyak tempat-tempat umum salah satunya lingkup 

Universitas Muria Kudus yang telah memberlakukan protokol kesehatan pada saat 

masuk di lingkungan kampus yaitu dengan melakukan pengecekan suhu badan 

dan penggunaan masker oleh petugas keamanan. Untuk membantu dan 

mempermudah pekerjaan petugas keamanan agar bisa efektif dan efisien maka 

dari itu dibutuhkan teknologi yang dapat mempermudah pengecekan suhu dan 

pemakaian masker.  

Sebelumnya telah ada penelitian terkait mask detektor, penelitian pertama 

dari (Thariq & Yusliana, 2021) yang berjudul “Sistem Deteksi Masker dengan 

Metode Haar Cascade pada Era New Normal COVID-19” dalam penelitian ini 

sistem deteksi masker menggunakan tools pycharm community edition 2020 dan 

phyton 3.8 module docs. Metode haar cascade digunakan untuk mendeteksi objek 

bermasker dan tidak bermasker. Hasil dari penelitian ini adalah sistem dapat 

mendeteksi orang yang menggunakan masker dan alarm akan berbunyi jika tidak 

menggunakan masker. 



 

2 

 

Penelitian kedua dari (Lambacing & Ferdiansyah, 2020) yang berjudul 

“Rancang Bangun New Normal Covid-19 Masker Detector dengan Notifikasi 

Telegram Berbasis Internet Of Things” dalam penelitian ini sistem dibuat 

menggunakan Raspberry Pi sebagai otak utamanya, dengan menambahkan modul 

kamera dan juga sensor PIR, yang akan mendeteksi apakah orang tersebut 

memakai masker atau tidak. Kemudian akan di kirimkan pesan notifikasi telegram 

kepada keamanan setempat. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis membuat penelitian dengan judul “Mask 

Detector Gate System Menggunakan Raspberry Dengan Metode Haar Cascade”. 

Teknologi Mask Detector System ini dirancang menggunakan Raspberry sebagai 

kendali utamanya di dukung dengan beberapa komponen seperti Modul Kamera, 

Sensor Suhu GY-906, Motor Servo MG996R, Arduino Uno dan komponen 

lainnya. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan Haar Cascade 

dimana algoritma ini merupakan salah satu model mechine learning yang kerap 

kali digunakan sebagai pondasi aplikasi object detection (terutama face 

recognition) dalam sebuah gambar ataupun video. Algoritma pembelajaran Haar 

Cascade memanfaatkan ekstrasi fitur dari citra yang nanti akan dipelajari oleh 

beberapa hidden layer. Dengan sistem ini menggunakan kombinasi klasifikasi 

deteksi objek, gambar, dan pelacakan objek sehingga dapat mengembangkan 

sistem pendeteksian wajah bermasker atau tidak bermasker dalam bentuk gambar. 

Alat ini dapat mendeteksi objek memakai masker dan tidak memakai masker serta 

yang nantinya data gambar tersebut akan di tampilkan di display monitor yang 

kemudaian respon dari alat deteksi masker ini berupa buka tutup pintu secara 

otomatis. Alat ini juga terdapat fitur tambahan yaitu deteksi suhu badan. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang diatas, permasalahan dalam kegiatan ini adalah: 

1. Bagaimana membuat mask detector system dengan metode Haar Cascade ? 

2. Bagaimana membuat deteksi suhu badan dengan sensor suhu GY-906 ? 

3. Bagaimana cara pengujian pendeteksian masker dan sensor suhu ?  
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1.3.  Batasan Masalah 

 Secara umum batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian kali ini 

meliputi:  

1. Menggunakan Raspbery dan Arduino sebagai kontrolernya. 

2. Sensor yang digunakan untuk sistem alat ini menggunakan modul camera dan 

sensor suhu GY-906. 

3. Alat ini menggunakan sistem automasi dimana seluruh sistem terintegrasi 

penuh. 

4. Deteksi penggunaan masker hanya untuk wajah manusia. 

5. Pendeteksi suhu badan hanya sebagai pelengkap, bukan pengambil 

keputusan. 

 

1.4.  Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam program kegiatan ini adalah: 

1. Membuat sistem mask detector berbasis Open CV menggunakan metode 

Haar Cascade. 

2. Membuat deteksi suhu badan dengan sensor suhu GY-906. 

3. Melakukan pengujian kinerja alat deteksi masker dengan sensor suhu. 

 

1.5.  Manfaat 

a) Manfaat Bagi Peneliti : 

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan lebih banyak 

wawasan dan pengalaman yang nyata dari ilmu pengetahuan khususnya di 

bidang teknologi yang saya dapatkan dalam perkuliahan saya dalam praktik 

nyata. 

b) Manfaat Bagi Pengguna : 

1. Dengan adanya alat ini di harap mampu meningkatkan protokol kesehatan. 

2. Mampu membantu menegakkan Satgas Covid 19 atau pemerintahan terkait 

protokol kesehatan. 

3. Dapat menerapkan teknologi dalam bidang kesehatan.  

4. Dapat membantu memaksimalkan serta mengefisiensikan kinerja pada 

bagian petugas keamanan. 
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c) Manfaat Bagi Institusi : 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi untuk bahan 

penelitian lanjutan yang lebih mendalam dimasa yang akan datang. 

  

 


