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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dimasa sekarang ini hampir seluruh dunia sedang menghadapi pandemi 

global yang disebabkan oleh virus COVID-19. Persebaran virus ini sangatlah 

cepat dan mempunyai efek yang sangat mematikan. Oleh karena itu, kita perlu 

menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Zafia (2020) juga menyebutkan bahwa 

badan kesehatan dunia WHO (World Health Organization) menerapkan protokol 

yang dapat mencegah penularan virus lebih banyak. Yaitu, dengan sering mencuci 

tangan dengan sabun, penggunaan masker, dan physical distancing atau menjaga 

kontak fisik secara langsung. 

Penularan virus penyebab COVID-19 masih belum diketahui secara pasti. 

Hingga 26 April 2020, kasusnya terus bertambah menjadi 8.882 kasus diseluruh 

Indonesia dan menyebar di 34 provinsi dengan 282 kabupaten/kota yang 

terdampak dan angka kematian mencapai 8,365%. Penularan dari manusia ke 

manusia terbatas (pada kontak erat dan petugas kesehatan) ditemukan di China 

maupun negara lain. Penularan COVID-19 diperkirakan sama dengan kejadian 

MERS dan SARS sebelumnya yaitu penularan manusia ke manusia terjadi melalui 

droplet dan kontak dengan benda yang terkontaminasi. Usaha yang 

direkomendasikan dalam mencegah penyebaran infeksi ini ialah dengan 

menerapkan etika batuk dan bersin, cuci tangan menggunakan sabun secara 

teratur, memasak daging dan telur hingga matang, serta menghindari kontak dekat 

dengan orang yang memiliki gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan 

bersin(Moudy, Adlia Syakurah, 2020). 

Kemajuan teknologi saat ini memunculkan suatu inovasi untuk 

menciptakan suatu alat yang digunakan untuk memudahkan kehidupan sehari-hari 

pada saat pandemi COVID-19 ini kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan 

juga Kesehatan. Hand Sanitizer otomatis merupakan salah satu contoh dari 

perkembangan teknologi. Alat yang berkerja secara otomatis ini tidak 

memerlukan menekan tombol untuk mengeluarkan cairan antiseptic, karena sudah 
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berkerja secara otomatis dengan bantuan teknologi(Al Bahar, Asyjar Ashfahani, 

2021). 

Munculnya wabah virus corona menggaris bawahi pentingnya penerapan 

prosedur medis untuk menahan penyebaran virus (Prayitno et al., 2020). Protokol 

kesehatan juga diperlukan di beberapa institusi seperti perusahaan, supermarket, 

dan universitas Kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan hand 

sanitizer karena lebih efektif dan mudah dibawa. Di beberapa tempat umum juga 

telah disediakan alat hand sanitizer yang dapat digunakan oleh masyarakat. 

Namun, pada tempat-tempat yang ramai, penggunaan handsanitizer yang 

disediakan untuk umum masih kurang efektif karena terlalu banyak kontak fisik 

pada saat akan menekan atau menggunakan alat penampung atau wadah 

handsanitizer itu sendiri. 

Berdasarkan masalah pada paragraf sebelumnya, maka peneliti melakukan 

penelitian mengenai prototype “Prototype Handsanitizer Otomatis Berbasis 

Sensor”. Untuk membuat hand sanitizer dapat otomatis mengeluarkan cairan 

antiseptic dengan memanfaatkan arduino uno, sensor ultrasonik dan sensor 

infrared yang dapat membaca dengan sebagai menerima dan pemancar. Kemudian 

juga dapat dihubungkan dengan modul wifi ESP8266 yang memberikan notifikasi 

ke smartphone. 

1.2  Perumusan Masalah 

1. Bagaimana cara membuat prototype untuk alat Prototype 

Handsanitizer Otomatis Berbasis Sensor? 

2. Bagaimana hasil uji coba terhadap prototype yang sudah di buat? 

1.3  Batasan Masalah 

Dalam pembahasan ini akan diambil batasan masalah yakni: 

a. Bahan yang digunakan pada alat ini hanya dapat berfungsi untuk 

handsanitizer yang berbahan dasar cairan sanitasi 

b. Alat ini tidak dapat mengisi cairannya sendiri 

c. Penggerak cairan sanitasi yaitu pompa 5v 

d. Notifikasi Module Esp8266 tergantung pada sinyal atau provider 
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1.4  Tujuan 

Tujuan yang akan dicapai dalam pembuatan alat ini adalah untuk 

mengurangi kontak fisik pada alat dan memudahkan user/pengguna dalam 

pengambilan cairan dengan alat/botol handsanitizer dan admin dapat mengetahui 

ukuran ketinggian cairan handsanitizer yang ada di dalam botol tersebut jika 

habis. 

1.5  Manfaat 

Membantu dan meminimalisir kontak fisik pengguna dengan alat yang 

digunakan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan hand 

sanitizer serta membantu untuk memutus rantai persebaran COVID-19. 
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