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ABSTRAK 

 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat penyebaran Covid 19 di Indonesia tinggi, dengan total 

korban terpapar mencapai 2,3 juta kasus. Lebih dari 78% penderita Covid 19 memiliki gejala demam. 

Pengukuran suhu non kontak adalah salah satu cara untuk pendeteksian awal Covid 19. Namun, 

kebanyakan termometer non kontak masih dioperasikan secara manual dan tidak memiliki sistem 

perekaman data. Di samping itu, kebutuhan alat bantu guna pelacakan kontak Covid 19 dengan skala 

yang besar perlu dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan alat ukur suhu non 

kontak yang diintegrasikan kamera dan proses perekaman datanya secara real time serta tersimpan 

pada basis data. Prototipe alat ukur suhu non kontak dibangun dengan menggunakan sensor 

MLX90614-DCC dan HC-SR04. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan karakteristik prototipe, 

berupa jarak ukur optimum, distance of spot ratio (D:S), serta tingkat akurasi, presisi, koreksi, dan 

waktu respons dari prototipe. Metode pengujian prototipe dilakukan dengan membandingkan 

pembacaannya terhadap termometer tembak referensi. Berdasarkan hasil pengujian prototipe, jarak 

optimum pengukuran prototipe adalah 7,1 – 7,9 cm dengan nilai D:S yaitu 7,1:4,5. Prototipe 

memiliki nilai akurasi, presisi, dan koreksi rata-rata pada rentang suhu 34,1 – 35,5oC sebesar 96,75%, 

96,81%, dan 0,5%. Serta, prototipe memiliki kemampuan pendeteksian wajah sebesar 86,5 % dengan 

waktu respons sebesar 0,9 sekon. 

Kata kunci:Covid 19, suhu, non kontak, kamera 

 
ABSTRACT 

 
 

This research was motivated by the high rate of spread of Covid 19 in Indonesia, with a total of 2.3 

million exposed victims. More than 78% of people with Covid 19 have symptoms of fever. Non- 

contact temperature measurement is one way for early detection of Covid 19. However, most non- 

contact thermometers are still operated manually and do not have a data recording system. In 

addition, the need for tools for tracing Covid 19 contacts on a large scale needs to be developed. 

Therefore, this study develops a non-contact temperature measuring instrument that is integrated 

with a camera and the data recording process is real time and stored in a database. The prototype 

of the non-contact temperature measuring instrument was built using the MLX90614-DCC and HC- 

SR04 sensors. This study aims to determine the characteristics of the prototype, in the form of 

optimum measuring distance, distance of spot ratio (D:S), as well as the level of accuracy, precision, 

correction, and response time of the prototype. The prototype testing method is carried out by 

comparing its readings to a reference firing thermometer. Based on the results of prototype testing, 

the optimum measurement distance of the prototype is 7.1 – 7.9 cm with a D:S value of 7.1: 4.5. The 

prototype has average accuracy, precision, and correction values in the temperature range of 34.1 

– 35.5oC of 96.75%, 96.81%, and 0.5%. Also, the prototype has a face detection capability of 86.5% 

with a response time of 0.9 seconds. 

Keywords: Covid 19, temperature, non contact, camera 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) telah meresahkan 

penduduk di seluruh dunia sejak akhir awal 2020. Berdasarkan data Komite 

Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Indonesia, awal 

bulan November 2020, lebih dari 200 negara terpapar oleh virus tersebut, dengan 

jumlah korban meninggal mencapai 3.985.022 orang. Di Indonesia, 6 Juli 2021, 

jumlah penduduk yang meninggal akibat Covid 19 mencapai 61.868 orang dan 

2.345.081 orang terkonfirmasi positif (sumber:Covid-19.go.id). Covid 19 sendiri 

merupakan zoonosis, sehingga terdapat kemungkinan virus berasal dari hewan dan 

ditularkan ke manusia. Penularan ini terjadi umumnya melalui droplet dan kontak 

dengan virus, kemudian virus dapat masuk ke dalam mukosa yang terbuka. Gejala non 

spesifik terpaparnya virus ini pada seseorang antara lain, demam, batuk, nyeri 

tenggorokan, hidung tersumbat, sakit kepala, dan nyeri otot (Diah et al., 2020). 

Berdasarkan pernyataan tersebut, suhu tubuh merupakan salah satu informasi 

terpenting dalam tubuh manusia. Manusia tergolong pada organisme homoiterm 

karena suhu tubuhnya relatif tetap yaitu 36,6-36,9oC (Manaf et al., n.d.). Selain itu, 

suhu tubuh rata-rata manusia menurut WHO yaitu 36,5-37,5oC (Wangean et al., 2016) 

dan suhu manusia normal adalah 37oC dengan variasi maksimum 0,6oC (Terezhalmy 

et al., 2009). Sedangkan, pada suhu tubuh ≥ 38oC, manusia dinyatakan demam. 

Namun, terdapat juga sumber yang menyatakan bahwa titik demam adalah ≥ 37,8oC, 

serta titik ≥ 40oC disebut demam tinggi/hyperpyrexia (E. I. Ayu et al., 2015). 

Lebih dari 78% jumlah yang positif Covid 19 di Indonesia diawali dengan 

demam tinggi yang meningkat secara perlahan setiap hari. Pernyataan tersebut 

didasari oleh data KPC PEN tentang gejala positif Covid 19 pada tanggal 6 Juli 2021. 

Data tersebut menyatakan bahwa 42,2% dan 36,6% dari seluruh penduduk Indonesia 

yang terpapar penyakit ini diawali dengan gejala riwayat demam dan/atau mengalami 

demam (sumber:Covid-19.go.id). Salah satu bentuk antisipasi/penanganan upaya 

mengurangi penyebaran virus tersebut adalah pengecekan suhu tanpa bersentuhan 

sebelum memasuki area layanan publik. Pengukuran suhu non kontak/tanpa 

bersentuhan paling banyak dilakukan menggunakan thermo gun. Alat ukur ini banyak 
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digunakan oleh masyarakat sebelum memasuki gedung perkantoran, perbelanjaan, 

acara pernikahan, dan lain-lain. Penggunaan thermo gun tersebut sesuai dengan 

Keputusan Menteri Kesehatan, Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 Tentang Panduan 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat 

Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada 

Situasi Pandemi, Bab II, poin A, sub poin b, yaitu di pintu masuk tempat kerja 

dilakukan pengukuran suhu dengan menggunakan thermo gun, dan sebelum masuk 

kerja terapkan Self Assessment risiko Covid-19 untuk memastikan pekerja yang akan 

masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19. 

Thermo gun (termometer inframerah) adalah termometer radiasi yang 

dirancang untuk dapat menerima radiasi panas pada daerah panjang gelombang 

inframerah (Wiriadinata, 2015). Thermo gun paling banyak diaplikasikan untuk 

pengukuran suhu di bagian dahi atau pergelangan tangan. Berdasarkan kedua daerah 

pengukuran tersebut, pengukuran pada pergelangan tangan lebih stabil (variansi lebih 

kecil) dari pada dahi, namun kemampuan pemindaian suhunya sama (G. Chen et al., 

2020). Tetapi, ketika pandemi berlangsung, pengukuran suhu di tangan sangat rentan 

dengan perubahan keadaan karena adanya kewajiban mencuci tangan sebelum 

pengecekan suhu, serta kurang efisiensi waktu karena jika objek memakai sarung 

tangan maka harus membuka sarung tangannya terlebih dahulu. Di sisi lain, 

pembacaan suhu pada dahi dan pergelangan tangan sebenarnya jauh lebih kecil 

dibandingkan termometer inframerah timpani (medis), yaitu sebesar 2,1–2,2OC (H. Y. 

Chen et al., 2020). Namun, berdasarkan lokasi pengaplikasiannya, Infrared Forehead 

Thermometer jauh lebih efektif digunakan untuk menyaring secara cepat pendeteksian 

awal korban Covid 19. Walaupun begitu, hasilnya tetap tidak digunakan untuk 

mempresentasikan suhu tubuh sebenarnya secara medis. 

Thermo gun masih digunakan secara manual, sehingga peran manusia 

diperlukan untuk mengoperasikan alat dan membaca hasil pengukuran. Namun, sistem 

tersebut belum maksimal dalam mengatasi penyebaran virus tersebut. Sistem ini masih 

memberikan peluang tinggi bagi seseorang terpapar virus karena masih dilakukan 

secara manual oleh manusia sehingga masih dimungkinkan adanya kontak langsung 

antar manusia. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi tingkat penyebaran, diperlukan 

adanya alat ukur suhu non kontak yang dapat beroperasi secara otomatis (Supria et al., 

2020). Di sisi lain, saat di awal pandemi, termometer digital menjadi langka ditemukan 

serta harga produk tersebut meningkat sehingga keberadaan alat ini tidak secara masif 
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ada di tempat perkantoran, keramaian, dan tempat umum. Di samping itu, harga 

termometer tembak cukup mahal bahkan mencapai jutaan rupiah untuk mendapatkan 

kualitas yang baik dan dapat dipercaya. Banyak kasus termometer tembak murah tidak 

akurat dengan penggunaan yang tidak sesuai ketentuan sehingga sangat berbahaya 

karena memberikan informasi yang salah (Setyawan et al., 2020). 

Proses penanganan Covid 19 berupa identifikasi, menilai, dan mengelola orang 

yang terpapar serta bertujuan untuk pencegahan penularan yang lebih lanjut disebut 

dengan pelacakan kontak. Proses pelacakan dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu 

definisi kontak, mengidentifikasi kontak, informasi kepada kontak, mengelola dan 

memantau kontak setiap hari, proses dan analisis data. Pelacakan kontak harus 

dilakukan segera setelah kasus teridentifikasi. Pelacakan dilakukan oleh orang yang 

ditugaskan dan dilatih untuk memutus rantai penularan. Alat elektronik dan teknologi 

sebagai alat pelengkap diperlukan untuk membantu pelacakan supaya lebih efisien dan 

berguna untuk pelacakan dalam skala besar (sumber: who.int). 

Berdasarkan uraian kekurangan dan kebutuhan yang telah dijelaskan pada 

paragraf sebelumnya, maka perlu adanya pengembangan alat ukur suhu non kontak 

dengan hasil pengukuran suhu yang cukup akurat, mudah diaplikasikan, dan harga 

yang lebih murah sehingga terjangkau oleh masyarakat. Pelengkap tambahan alat ukur 

tersebut adalah sistem kamera sebagai pendukung dalam penanganan Covid 19. 

Kamera ini berguna untuk mendeteksi dan menyimpan informasi wajah ke database. 

Hal ini dimaksudkan untuk pengenalan wajah terhadap seseorang yang terpapar Covid 

19 dapat dilacak dengan mudah persebarannya. Sehingga baik pemerintah mau pun 

pihak yang membutuhkan data lebih mudah dalam melakukan pengamanan dan 

penanganan bagi masyarakat Indonesia. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang yang akan dibahas pada 

Proyek Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana distance to spot ratio prototipe alat ukur suhu terhadap hasil 

pengukuran secara non kontak? 

2. Bagaimana nilai koreksi rata-rata hasil pengukuran suhu oleh prototipe 

terhadap thermo gun referensi? 

3. Bagaimana karakteristik prototipe alat ukur suhu badan secara non kontak 

yang terintegrasi dengan kamera? 



4  

4. Bagaimana waktu delay/tunggu pada sistem prototipe ketika wajah 

terdeteksi dan buzzer memberi sinyal hingga hasil pengukuran suhu dan 

gambar tersimpan dan tampil pada layar? 

5. Bagaimana merancang penyimpanan data hasil pengukuran prototipe secara 

real time? 

 
1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Pembuatan prototipe hanya menggunakan 2 sensor, yaitu sensor suhu 

inframerah dan sensor jarak ultrasonik. 

2. Pendeteksian wajah pada prototipe hanya dengan menggunakan kamera 

USB. 

3. Prototipe tidak melakukan proses pencocokan/identifikasi wajah terhadap 

basis data, tetapi hanya melakukan pendeteksian wajah. 

4. Prototipe tidak diimplementasikan untuk tujuan diagnosis atau keperluan 

medis. 

5. Prototipe hanya fokus untuk digunakan di lokasi layanan masyarakat seperti 

pusat perbelanjaan, perkantoran, pertokoan, dan lain-lain. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan hasil uraian latar belakang, maka tujuan proyek akhir ini adalah: 

1. Untuk menentukan distance to spot ratio prototipe alat ukur suhu tubuh 

secara non kontak. 

2. Untuk menentukan hasil nilai koreksi rata-rata pengukuran suhu oleh 

prototipe terhadap pembacaan standar. 

3. Untuk menentukan karakteristik pengukuran prototipe. 

4. Untuk menentukan waktu delay/waktu tunggu rata-rata pendeteksian wajah 

oleh kamera dari buzzer memberi sinyal hingga hasil pengukuran suhu dan 

gambar tersimpan dan tampil pada layar. 

5. Untuk merancang penyimpanan data hasil pengukuran prototipe secara real 

time. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari hasil penelitian proyek akhir ini yaitu dapat dijadikan sebagai alat 

pemindai awal terkait penyebaran Covid 19 di Indonesia. Selain itu, juga sebagai alat 



5  

ukur yang bisa melindungi dan memudahkan pekerjaan petugas pengukur suhu dari 

bahaya Covid 19, serta sebagai sarana referensi pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Teknologi di Indonesia dalam bidang pengukuran suhu tubuh secara non kontak. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun 

rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut: 

Bab I 

 
Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

Bab II 

 
Bab II memuat teori dasar yang membahas tentang teori umum serta konsep 

dasar mengenai perangkat - perangkat yang digunakan dalam pengerjaan 

proyek akhir. 

Bab III 

 
Bab III merupakan perancangan dan pembuatan alat yang berisi tentang desain 

alat, komponen - komponen yang digunakan, prinsip kerja setiap komponen 

sistem, serta metode pengujian prototipe. 

Bab IV 

 
Bab IV adalah hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi hasil pembuatan alat, 

data hasil pengujian, dan analisis hasil pengujian. 

Bab V 

 
Bab V adalah penutup. Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran hasil 

penelitian prototipe. 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
Bagian ini akan membahas beberapa teori dan aspek elemen yang menunjang 

pembuatan prototipe alat ukur suhu non kontak terintegrasi kamera. Teori mengenai 

suhu, metode pengukuran suhu, parameter pengukuran suhu, konstruksi umum 

termometer inframerah, prinsip pengukuran suhu dan jarak, karakteristik pengukuran, 

serta teori umum penunjang penelitian lainnya seperti, basis data dan mikrokontroler 

akan diterapkan akan dijelaskan pada bab ini. 

 

2.1 Suhu 

 

Pengertian suhu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ukuran 

kuantitatif panas dan dingin. Definisi lain, suhu adalah kuantitas fisik yang mencirikan 

keadaan kesetimbangan termodinamika dari suatu sistem (Melker et al., 2010). Satuan 

Sistem Internasional untuk suhu adalah Kelvin. Berdasarkan Vocabolario 

Internazionale di Metrologia (VIM), Kelvin, satuan termodinamika, adalah pecahan 

1/273,16 dari suhu termodinamika air di triple point (kondisi pada saat air berada pada 

fase padat, gas, dan cair). Di Indonesia sendiri, satuan suhu yang diketahui oleh 

sebagian besar masyarakatnya adalah derajat Celsius. Rantai ketertelusuran pada 

pengukuran suhu adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Rantai Ketertelusuran Pengukuran Suhu 

Sumber: Lipi 
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2.2 Metode Pengukuran Suhu 

 

Metode pengukuran suhu terdiri dari dua, yaitu pengukuran suhu secara kontak 

dan non kontak. Pengukuran suhu cara kontak adalah pengukuran suhu dengan 

termometer yang bersentuhan langsung dengan target ukur sehingga terjadi aliran 

panas secara konduksi dari target ukur ke termometer. Hasil pengukuran dengan 

metode ini lebih teliti karena langsung bersentuhan dengan target ukur sehingga yang 

terukur oleh termometer hanya suhu target, tidak disertai dengan suhu benda lain. 

Namun, pengukuran kontak kemungkinan dapat menyebabkan kontaminasi pada 

sensor termometer terutama pemakaian pada titik maksimum sehingga kemampuan 

ukur termometer menurun. Jenis termometer kontak yang paling teliti adalah tahanan 

platina sehingga dijadikan sebagai termometer interpolasi pada ITS-90 (The 

International Temperature Scale OF 1990) untuk rentang 17 K dan 962oC. 

Radiasi panas yang 

dipancarkan benda 
 
 

 
 

 
Termometer 

non kontak 

Benda 

bersuhu t oC 

Gambar 2. 2 Skema Pengukuran Suhu dengan Termometer Non Kontak 

Sumber: LIPI Press (2015) 

Metode kedua adalah pengukuran suhu non kontak. Termometer non kontak 

bekerja berdasarkan kenyataan bahwa setiap benda yang suhunya di atas 0 K (- 

273,15oC) akan mengemisikan radiasi panas yang besarnya sebanding dengan suhu 

benda tersebut. Termometer non kontak akan mengukur radiasi panas tersebut dan 

mengubahnya menjadi besaran suhu yang ditampilkan pada layar termometer. Contoh 

termometer jenis ini adalah termometer radiasi yang biasanya bekerja di daerah 

inframerah. Termometer radiasi dibagi menjadi dua yaitu, termometer radiasi total, 

dan termometer radiasi spektral. Prinsip kerja termometer radiasi adalah setiap benda 

terdiri dari molekul, ketika molekul dipanaskan maka intensitas dari pergerakannya 

akan meningkat sehingga akan menunjukkan perpindahan muatan serta gelombang 

elektromagnetik dilepaskan. Kemudian radiasi akan ditangkap oleh detektor dan 

mengubahkan menjadi energi listrik. Contoh lain termometer jenis ini yaitu, pirometer 

optik. Objek ukur yang diukur dengan menggunakan metode jenis ini biasanya untuk 
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objek yang bergerak, berbahaya, dan sulit untuk dijangkau. Namun, kekurangan dari 

metode ini yaitu pengukurannya kurang teliti dan hanya mengukur suhu di bagian 

permukaan objek saja. Metode ini juga tidak memberikan risiko kontaminasi dan efek 

mekanik pada permukaan objek ukur serta dapat digunakan pada permukaan lunak. 

 

2.3 Parameter Pengukuran Suhu Non Kontak 

 

Pengukuran suhu non kontak secara radiasi dianggap sangat sulit untuk 

pengukuran metode ini kurang teliti pembacaannya akibat dari pengaruh pancaran 

radiasi dari objek lain di luar objek ukur. Oleh karena terdapat parameter-parameter 

yang harus diperhatikan seperti, emisivitas objek ukur, radiasi pantulan, respons 

spektral detektor, jarak, dan field of view pengukuran. 

2.3.1 Emisivitas Benda 

Emisivitas adalah kemampuan suatu objek untuk mengemisikan radiasi termal. 

Masing-masing benda mempunyai nilai emisivitas yang berbeda-beda, sesuai dengan 

karakteristik masing-masing benda. Emisivitas material berdasarkan teori adalah 0 

yaitu tidak mengemisikan sama sekali dan 1 yang seluruhnya mengemisikan radiasi. 

Sebagai contoh, material yang paling rendah nilai emisivitasnya adalah perak yaitu 

0.02 dan material yang paling tinggi emisivitasnya adalah aspal 0.98. Blackbody 

radiation memiliki emisivitas 1, namun sejauh ini belum ada material yang memiliki 

nilai emisivitas 1. Dalam studi kasus pengukuran temperatur suatu objek, diperlukan 

nilai emisivitas atau estimasinya. Maka pada setiap alat ukur memiliki standar 

emisivitasnya sendiri. Persamaan emisivitas adalah berikut ini: 

Emmisivity =  
𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝑎𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑇 

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑡𝑒𝑑 𝑏𝑦 𝑎 𝑏𝑙𝑎𝑐𝑘 𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑎𝑡 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆 𝑇 
(2.1) 

 

 

Setiap objek yang memiliki temperatur di atas temperatur absolut di atas 0 

Kelvin akan meradiasikan energi yang dinamakan radiasi benda hitam tidak terkecuali 

manusia. Manusia dan makhluk hidup lain memiliki temperatur di atas 0 Kelvin maka 

radiasi benda hitam yang dihasilkan manusia dan makhluk hidup yang lain bisa 

didapatkan. Thermal signature atau karakteristik dari radiasi setiap manusia berbeda- 

beda sesuai dengan aktivitas fisik dan kondisi yang sedang dialami oleh manusia 

tersebut (Hong, 2009). Berdasarkan, data dari US National Library of Medicine 

Institutes of Health menjelaskan bahwa dari 65 sampel didapatkan nilai emisivitas 
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rata-rata yaitu 0,972 dan tidak ada perbedaan signifikan nilai emisivitas dari pigmen 

kulit yang baik berdasar pada skala Fitzpatrick atau reflectance spectrophotometry. 

 

 
Gambar 2. 3 Skala Prototipe Fitzpatrick Kulit 

Sumber: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7688144/ 

 
Tabel 2. 1 Jumlah Sampel berdasar Fitzpatrick Skin Phototyping (FST) dan Hasil 

Perhitungan Emisivitas 
 

FST Group n(%) 
Mean emissivity ± SD (95% confidence 

interval) 

1 3 (4,6%) 0.970 ±0.010 (0,945-0,995) 

2 9(13,8%) 0,937±0,011 (0,965-0,982) 

3 22 (33,8%) 0,973±0,010 (0,968-0,977) 

4 23 (35,4%) 0,972±0,010 (0,968-0,976) 

5 7 (10,8%) 0,969±0,007 (0,962-0,975) 

6 1 (1,5%) 0,980 

 

Sumber: www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC7688144/ 

 

Manusia sendiri memiliki rata-rata emisivitas kulit yaitu 0,95 – 0,98. Dalam 

tubuh manusia pun masing-masing anggota 13 badan meradiasikan energi berbeda- 

beda sesuai dengan temperatur. Wajah adalah salah satu anggota badan yang 

perubahan temperatur signifikan terlihat sesuai dengan aktivitas yang sedang 

dilakukan. Dari aktivitas fisik, seperti manusia setelah berlarian, berolahraga, berpikir, 

tidur, bersantai, dan lainnya, dan juga aktivitas psikologis lain seperti marah, sedih, 

takut, khawatir, senang, dan lainnya, masing-masing manusia memiliki thermal 

signature yang berbeda dalam segala aktivitas dan kondisi yang dilakukan. 

2.3.2 Radiasi yang Dipantulkan 

Nilai emisivitas dan reflektivitas pada pengukuran melalui rambatan radiasi 

selalu berjumlah satu. Oleh karena itu, objek penghasil emisi yang baik memiliki 

emisivitas yang mendekati satu dan cenderung berwarna hitam. Semakin tinggi nilai 

emisivitas suatu benda maka semakin rendah pula reflektivitasnya sehingga semakin 

kecil pula efek dari suhu lingkungannya. Misalnya, meja berbahan kayu memiliki 

emisivitas 82%, maka ketika melakukan pengukuran, 18% radiasi yang tertangkap 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7688144/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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merupakan radiasi dari pancaran benda-benda sekitar meja kayu yang jatuh pada objek 

target yang terpantulkan. Radiasi yang dipantulkan tersebut terdeteksi oleh inframerah 

dan akan ditambahkan ke radiasi yang dipancarkan oleh objek target. 

2.3.3 Respons Spektral Detektor 

Termometer inframerah bekerja dengan merambatkan radiasi panas melalui 

udara. Hal ini dapat menyebabkan perambatan mengalami hambatan berupa 

penyerapan oleh uap air dan CO2 serta hamburan oleh debu sehingga besarnya radiasi 

panas yang diterima oleh termometer inframerah tidak utuh lagi. Hamburan oleh debu 

merupakan hambatan yang tidak bisa diatasi selain dari tidak adanya partikel debu 

tersebut pada lintasan radiasi panas. Namun, penyerapan oleh uap air dan CO2 dapat 

diatasi dengan menyeleksi panjang gelombang radiasi panas yang tingkat 

penyerapannya di udara rendah, yaitu panjang gelombang dalam jendela atmosfer, 

yaitu 0,65; 0,9; 1,05; 1,35; 1,6; 2,2; 4; 10 mikron. Oleh karena itu, detektor harus 

memiliki respons spektral di salah satu titik tersebut. Berikut adalah rentang ukur 

termometer inframerah untuk berbagai panjang gelombang: 

Tabel 2. 2 Rentang Ukur Termometer Inframerah 
 

Detektor Respons spektral (𝝁𝒎) Rentang Ukur (oC) 

Piroelektrik 8-13 -50-30 

Piroelektrik 8-14 -50-5000 

InGaAs 1,6 150-1000 

Silikon 0,9 400-2000 

 
Sumber: LIPI Press (2015) 

 
2.3.4 Jarak Ukur dan Field of view 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 4 Skema Medan Pandang Termometer Inframerah 

Sumber: Lipi Press (2015) 
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Field of View (FOV) atau medan pandang pada termometer inframerah 

merupakan pendefinisian ukuran target pada jarak tertentu dari termometer tersebut. 

Terdapat 2 jenis termometer inframerah, yaitu sistem optik objektif serta dengan lensa 

okuler dan objektif. Untuk termometer berlensa okuler, maka FOV termometer 

inframerah dinyatakan dengan gratikul berbentuk lingkaran dengan jari-jari tertentu. 

Gratikul merupakan representasi dari besar medan pandang pengukuran. Pada saat 

melakukan pengukuran, medan pandang termometer inframerah harus dipenuhi oleh 

target ukur dan lingkaran gratikul terlihat di dalam target. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

target gratikul 

Gambar 2. 5 Pengukuran Jarak Terhadap Ketelitian Pengukuran 
 

Sumber: Lipi Press (2015) 

Penentuan gratikul terhadap objek ditentukan dengan cara mengatur jarak 

fokus antara termometer suhu dengan target ukur. Pada gambar di atas bagian “a” dan 

“c”, jarak d1 dan d3, masih belum maksimum karena radiasi panas dari target 

cenderung tidak terdeteksi sepenuhnya oleh termometer. Hal ini terjadi karena radiasi 

panas target mengalami penghamburan dan difraksi sehingga arah radiasinya 

melenceng dari detektor. Selain itu, radiasi panas dari benda lain bisa masuk ke sistem 

dan terdeteksi oleh detektor. Pengukuran terbaik yaitu sesuai pada bagian “b” dengan 

ukuran lingkaran gratikul adalah setengah atau sepertiga dari ukuran target ukur. 
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Gambar 2. 6 Distance to Spot Ratio untuk Penentuan Jarak 

Sumber: Lipi Press(2015) 
 

Termometer inframerah yang hanya memiliki lensa objektif, maka sistem 

optiknya adalah fixed-focus. Untuk memfokuskan ke target, termometer ditempatkan 

pada suatu jarak tertentu sehingga jarak ukur selalu tercakup oleh medan pandang 

termometer. Penentuan jarak ini biasanya disebut dengan distance to spot ratio atau D 

(jarak terjauh)/ S (diameter target) = d1/φ1= d2/φ2. Sehingga, semakin besar diameter 

target, maka jarak ukur juga semakin jauh. Perhitungan jarak tersebut juga dapat 

diketahui dengan rumus sebagai berikut: 

θ = 2 × tan−1 (
1/2

) (2.2) 
D/S 

 

 

2.4 Konstruksi Umum Termometer Inframerah 
 

 

2015) : 

Berikut adalah konstruksi umum dari termometer inframerah (Wiriadinata, 

 
 

a. Lensa objektif, berfungsi menerima radiasi panas yang dipancarkan oleh 

target ukur dan meneruskannya ke komponen berikutnya. 

b. Filter memiliki fungsi menyeleksi panjang gelombang radiasi panas yang 

diteruskan oleh lensa objektif agar sesuai dengan respons spektral 

maksimum detektor. 

c. Bukaan sudut (angle-defining aperture) atau biasa disebut field stop 

merupakan medan pandang (field of view) termometer inframerah, yang 

berfungsi membatasi luas daerah ukur. 

d. Bukaan detektor (detector-defining aperture) atau aperture stop memiliki 

fungsi untuk mengatur berkas radiasi panas supaya bisa memenuhi daerah 

aktif dari detektor. 
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e. Detektor berfungsi mengubah radiasi panas yang jatuh padanya menjadi 

arus listrik DC. 

f. Sistem elektronik berfungsi mengubah arus listrik DC yang keluar dari 

detektor menjadi besaran suhu. 

g. Layar peraga (display) berfungsi untuk menampilkan hasil olahan sistem 

elektronik dalam °C atau °F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. 7 Konstruksi Umum Termometer Inframerah 

Sumber: Lipi Press 

 

2.5 Prinsip Pengukuran Suhu Berbasis Gelombang Inframerah 

 

Pengukuran suhu non kontak memanfaatkan emisi energi yang disebut dengan 

radiasi. Radiasi merupakan perambatan sekumpulan partikel foton dan juga sering 

dianggap perambatan gelombang elektromagnetik sehingga juga disebut sebagai 

radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik berada pada rentang panjang 

gelombang 0,1 sampai dengan 1000 mikron. Elektron, atom, dan molekul semua 

benda padat, cair, dan gas di atas suhu nol mutlak bergerak dengan kecepatan konstan. 

Khusus pada benda padat, radiasi yang diemisikan hanya oleh molekul-molekul yang 

ada pada permukaan (Wiriadinata, 2015). Pada pengukuran suhu manusia, daerah 

gelombang inframerah yang dideteksi yaitu pada panjang gelombang 0,7-14 mikron. 

Radiasi pada panjang gelombang tersebut biasanya ditangkap oleh detektor. Detektor 

yang sering digunakan untuk sensor adalah thermophile berbahan silikon, misalnya 

jenis sensor MLX90614. Sensor tersebut mengukur suhu objek dan suhu ambient rata- 

rata di daerah medan pandang/FOV sensor. Jenis sensor ini memiliki sensor 

inframerah dari termokopel yang terhubung serial dengan sambungan dingin yang 

ditempatkan pada substrat chip tebal dan sambungan panas pada bagian atas membran 

tipis. Sinyal keluaran thermopile adalah sebagai berikut: 
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𝑉𝑖𝑟(𝑇𝑎, 𝑇𝑜) = 𝐴 × (𝑇𝑜4 − 𝑇𝑎4) (2.3) 

Keterangan: 

To     : Suhu mutlak benda (K) 

Ta      : Suhu mutlak sensor mati (K) 

A : Sensitivitas 

Nilai pada persamaan di atas akan diolah oleh rangkaian DSP (Digital Signal 

Processing) yang nilainya berbanding lurus dengan suhu terukur. Sebelum pada 

proses itu, sinyal diperkuat dengan amplifier chopper offset rendah yang dituliskan 

pada program serta dikonversi oleh modulator sigma delta ke dalam bentuk bit. 

Suhu sensor pada saat mati diukur oleh elemen PTAT (Proportional to 

Absolute Temperature Sensor). Seluruh data linier pembacaan sensor ketika tidak 

diaktifkan terdapat pada RAM. Hasil linier tersebut didasarkan pada pengkalibrasian 

sensor oleh pabrikan yang tersimpan pada RAM sel 0x06. Konversi dari RAM ke 

pembacaan Ta dikonvesikan dengan persamaan sebagai berikut: 

𝑇𝑎(𝐾) = 𝑇𝑎𝑟𝑒𝑔 × 0,02 (2.4) 

Sedangkan untuk pengukuran temperatur objek oleh sensor jenis ini, memiliki resolusi 

0,02 yang tersimpan pada RAM sebagai hasil pembacaannya berupa hexadesimal . 

Bilangan ini kemudian diubah dalam bentuk desimal dan dikalikan terhadap resolusi 

sehingga didapat nilai output suhu dalam bentuk satuan Kelvin. 

 

2.6 Prinsip Pengukuran Jarak Berbasis Gelombang Ultrasonik 

 

Gelombang ultrasonik merupakan gelombang mekanik, longitudinal sehingga 

membutuhkan media untuk pentransmisiannya. Gelombang ini termasuk dalam 

gelombang bunyi yang berfrekuensi > 20 kHz. Pengukuran jarak berbasis gelombang 

ini bekerja berdasarkan interval lama waktu. Waktu ketika sinyal gelombang 

ultrasonik dipancarkan oleh transmitter/pemancar hingga ditangkap kembali oleh 

reciever/penangkap sensor. Pengukuran ini biasanya dirancang dalam bentuk satu 

modul sensor ultrasonik, misalnya sensor HC-SR04. Sensor ini bekerja dengan kendali 

sinyal pemicu/pulsa ultrasonik sekitar 40 kHz dari mikrokontroler (Puspasari et al., 

2019) dengan durasi 10 microsecond diterapkan di pin trigger. Selanjutnya, 

transmitter memancarkan gelombang tinggi melalui udara dengan kecepatan sekitar 

340 m/s. Ketika gelombang mengenai objek maka gelombang dipantulkan kembali 

sebagai gema/echo dan ditangkap oleh receiver. Pada kondisi terdapat objek tersebut, 
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maka pin echo akan menjadi high/tinggi dan kemudian akan menjadi low/rendah 

ketika gelombang pantulan diterima oleh receiver. Oleh karena itu, lebar rentang 

waktu dari sinyal echo ini yang digunakan untuk mengukur jarak antara sensor dengan 

objek. Sistem ini sesuai dengan prinsip persamaan kecepatan yang merupakan nilai 

perbandingan jarak terhadap waktu. 

 

2.7 Sensor Penangkap Gambar 

 

Gambar/Image adalah gambaran yang tampak pada cermin atau melalui lensa 

kamera. Sensor gambar adalah alat yang digunakan untuk menangkap suatu gambar 

dari objek yang selanjutnya akan dibiaskan melalui lensa pada sensor Charged 

Caupled Device (CCD) atau Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) 

yang terdiri dari jutaan piksel dan akhirnya direkam dan disimpan dalam format 

digital. Perbedaan dari sensor CCD dan CMOS yaitu pada sistem digitalnya. Sensor 

CMOS setiap piksel didesain dengan sistem chip yang langsung mengonversi 

tegangan menjadi data. Sedangkan piksel pada CCD berupa fotodiode dengan 

keluaran berupa sinyal analog, sehingga membutuhkan rangkaian analog ke digital 

(ADC) terpisah. Hal tersebut menyebabkan banyak produsen kamera menggunakan 

sensor CMOS karena mengurangi biaya penggunaan ADC dan penggunaan energi 

yang lebih rendah. 

Sensor gambar berbentuk chip dan terletak di belakang lensa. Sensor tersebut 

digunakan untuk kamera digital. Sel sensor bersifat photosensitive, yaitu ketika 

terkena cahaya, sel sensor akan menghasilkan sinyal listrik yang besarnya sesuai 

dengan intensitas cahaya yang diterima. Pada dasarnya sensor gambar terdiri dari dua 

bagian yaitu, perpaduan antara chip peka cahaya (untuk mendapatkan informasi terang 

gelap) dan filter warna (perekam warna). Terdapat beberapa jenis kamera digital, 

seperti kamera USB, kamera SLR, kamera DSLR, dan lainnya. Perbedaan mendasar 

dari setiap kamera bagus atau tidak terletak pada ukuran sensor terhadap banyaknya 

jumlah piksel yang berhasil ditangkap. Semakin banyak piksel yang tertangkap maka 

semakin detail gambar yang dihasilkan. 

Sensor kamera dapat dimanfaatkan dalam berbagai proyek, salah satunya yang 

umum digunakan adalah sebagai alat pendeteksi objek. Misalnya, pendeteksian bagian 

wajah. Metode pendeteksian ini biasanya disebut dengan Algoritma Haar Cascade 

Classifier. Haar Cascade merupakan kumpulan fungsi Haar-Like, yang digabungkan 

untuk membentuk pengklasifikasian. Fitur ini berupa jumlah nilai piksel putih yang 
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dikurangkan dari nilai piksel area hitam. Fungsi dari Haar-Like-feature adalah fungsi 

persegi yang memberikan indikasi spesifik pada gambar. Pengklasifikasiannya 

berdasarkan gabungan piksel hitam dan putih yang membentuk kotak. Kata Haar 

sendiri memiliki makna fungsi matematika dalam bentuk kotak. Proses setiap kotak 

akan menghasilkan nilai yang berbeda untuk menunjukkan gelap-terang (Sinaga et al., 

2017). Pengklasifikasian cascade tersebut merupakan langkah perhitungan berulang 

kali agar didapatkan hasil yang akurat. Pengklasifikasian ini dilakukan dengan vdan 

jika hasilnya tidak memenuhi standar akan ditolak. Klasifikasi kedua adalah setiapsub 

citra akan diklasifikasi sesuai, begitu seterusnya hingga gambar mendekati gambar 

sampel yang telah diuji. 

 

2.8 Basis Data atau Database 

 

Basis data atau database merupakan kumpulan data yang terorganisir dan 

biasanya disimpan serta diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. 

Perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan koleksi 

data dalam jumlah yang besar dan dapat memanipulasi data lebih mudah, disebut 

dengan manajemen basis data (database management system/DBMS). DBMS juga 

disebut sebagai antarmuka antara pengguna basis data dengan data yang disimpan. 

Pada database juga ada yang disebut dengan relationship database management 

system (RDBMS). Contoh RDBMS adalah MySQL, DB2, Ms Access, Oracle, dan 

lainnya. Dalam hubungan basis data bahasa standar yang digunakan untuk mengakses 

disebut dengan Structured Query Language/SQL. SQL biasanya berupa perintah 

sederhana yang berisi instruksi untuk manipulasi dan pengambilan data pada RDBMS. 

Perintah SQL biasanya disebut dengan query. 

Sesuai paragraf di atas, MySQL merupakan salah satu jenis dari DBMS. 

MySQL adalah kumpulan perangkat lunak klien dan server yang besar dan kompleks 

untuk menyimpan dan mengambil data. Selain itu, MySQL software merupakan suatu 

aplikasi yang sifatnya open source serta server basis data MySQL memiliki kinerja 

sangat cepat, dapat diandalkan, dan mudah untuk digunakan serta bekerja dengan 

arsitektur client server atau embedded systems (Yuliansyah, 2017). MyQSL adalah 

DBMS yang open source dengan 2 bentuk lisensi, yaitu free software dan shareware 

(berpemilik dan penggunannya terbatas). Dikarenakan faktor open source dan populer 
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tersebut maka database ini banyak digunakan oleh masyarakat. Sistem database 

MySQL mendukung beberapa fitur seperti multithreaded dan multiuser (F. Ayu & 

Permatasari, 2018). 

 

2.9 Mikrokontroler 

 

Mikrokontroler banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari seperti pada oven, 

microwave, robot, dan sebagainya. Mikrokontroler merupakan chip mikrokomputer 

yang secara fisik berupa Integrated Circuit (IC). Pengaplikasian mikrokontroler 

biasanya untuk sebuah sistem yang murah, kecil, dan tidak membutuhkan perhitungan 

yang kompleks. Bagian-bagian utama dari mikrokontroler yaitu Central Process 

Unit/CPU, Random-Accsess Memory /RAM, Read-Only Memory /ROM, dan port 

input/output. Selain yang bagian-bagian utama, sejumlah mikrokontroler juga 

memiliki perangkat keras yang digunakan untuk kegiatan yang lebih kompleks, 

misalnya pencacahan, komunikasi serial, interupsi, konverter analog ke digital, dan 

lainnya. Mikrokontroler sendiri beroperasi berdasarkan program yang ditanamkan di 

dalamnya dan dirancang sesuai aplikasi yang diinginkan/dibutuhkan. Program 

tersebut berupa instruksi-instruksi dalam bentuk kode-kode yang dibuat dengan 

menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Program biasanya dituliskan pada 

komputer kemudian di tuliskan pada mikrokontroler menggunakan bantuan perangkat 

keras sesuai dengan jenis mikrokontroler yang digunakan. Bahasa pemrograman yang 

digunakan terdiri dari bahasan tingkat rendah, seperti assembly dan tingkat tinggi, 

seperti pascal, C, dan lainnya (Dharmawan, 2016). Terdapat berbagai jenis 

mikrokontroler, contoh mikrokontroler yang paling populer digunakan oleh 

masyarakat saat ini yaitu arduino dan raspberry pi. 

 

2.10 Karakteristik Pengukuran 

 

2.9.1 Akurasi 

 

Akurasi adalah kedekatan dari nilai hasil pengukuran dengan nilai yang 

sebenarnya. Akurasi mengukur ketepatan dan kemiripan hasil pada waktu yang sama 

dengan membandingkannya terhadap nilai sebenarnya. Apabila hasil pengukuran 

semakin mendekati nilai sebenarnya, maka semakin tinggi akurasinya. 

Akurasi = (1 −
 Bias+3σ

) × 100% (2.5) 
Xtrue 
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σ = √
∑(Xi−X̅)2 

n−1 

x̅ = 
∑ Xi

 

n 

(2.6) 

 
(2.7) 

 

 

Keterangan 

Bias : xtrue − x̅ 

σ : Standar deviasi 

xtrue : Nilai pengukuran standar x̅ 

: Nilai rata-rata pengukuran 

n : Jumlah data pengukuran 

 

2.9.2 Presisi 

Presisi adalah kedekatan nilai kuantitas terukur yang diperoleh dengan 

mereplikasikan pengukuran pada benda yang sama atau serupa dalam kondisi tertentu. 

Presisi pengukuran digunakan untuk menentukan pengulangan pengukuran dan 

reproduktivitas pengukuran. Presisi secara sederhana diartikan juga konsistensi alat 

ukur dalam memberikan penunjukan yang nilainya mendekati nilai yang sebenarnya. 

Presisi = (1 − 
3σ

) × 100% (2.8) 
x̅ 

 

2.9.3 Linearitas 

Linearitas merupakan kemampuan suatu metode analisa untuk menunjukkan 

hubungan secara langsung atau proporsional antara respons detektor dengan 

perubahan konsentrasi masukan. Diuji secara statistik, yaitu Linear Regression (y = a 

+ bx), dengan b adalah kemiringan garis regresi dan a adalah perpotongan dengan 

sumbu y. Pengujian dilakukan paling tidak dengan menggunakan 5 titik ukur yang 

berbeda, kemudian dilihat apakah memberikan respons yang linear atau tidak, yang 

ditunjukkan dengan nilai R2 mendekati 1 atau tidak. 



 

BAB III 

RANCANG BANGUN 

 
Pada bagian rancang bangun ini dibahas mengenai desain perancangan sebagai 

bentuk visual dari prototipe alat ukur suhu secara non kontak yang terintegrasi dengan 

kamera dan database. Bab ini meliputi deskripsi, konstruksi, komponen-komponen, 

dan cara kerja prototipe, juga dibahas tentang prosedur pengujian yang meliputi 

kalibrasi dan pengujian sensor hingga keseluruhan alat. 

 

3.1      Deskripsi Prototipe 

 

Prototipe alat ukur suhu non kontak yang terintegrasi dengan kamera 

merupakan salah alat pemindai suhu awal yang dapat ditujukan untuk area publik 

seperti swalayan, kantor, stasiun, dan lainnya. Prototipe ini bekerja dengan 

mempertimbangkan panjang jarak terhadap perbandingan luas objek ukur yang berupa 

dahi manusia. Prototipe bekerja dengan input berupa wajah dan hasil pendeteksiannya 

akan mengaktifkan proses pengukuran suhu dan jarak objek/target ukur. Pengukuran 

berlangsung secara real time serta hasil pengukurannya akan tersimpan pada database 

dan SD Card. Selain itu data akan ditampilkan pada monitor dan halaman web lokal. 

Penyimpanan pada database bertujuan untuk pemanfaatan data dalam penelusuran 

dan pendataan jumlah objek yang bersuhu tinggi di suatu daerah keramaian. Gambar 

3.1 di bawah merupakan skema pengukuran suhu pada bagian dahi manusia. Prototipe 

ini akan diletakkan sejajar menghadap pada objek ukur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 1 Desain Penerapan Prototipe Alat Ukur Suhu Non Kontak Terintegrasi 

Kamera 
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Sensor Suhu 

Sensor Jarak 

Kamera USB 

3.2 Konstruksi Prototipe 

 

Prototipe terdiri dari 2 bagian utama, yaitu bagian sensor dan bagian penampil. 

Bagian sensor terletak di posisi atas sedangkan penampil dan kamera berada di bagian 

bawah. Gambar 3.2 bagian „c‟ menunjukkan bahwa bagian atas memiliki lebar yang 

lebih panjang dari pada bagian bawah. 

 

 
 

 

 

 
 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(b) (c) 

Gambar 3. 2 Hardware Prototipe (a), Penampakan Prototipe dari dalam (b) dan 

Kanan (c) 

Bentuk konstruksi ini didasarkan sesuai dengan kebutuhan proses pengukuran 

dan pengaplikasian alat yang diterapkan pada prototipe. Selain itu, pemasangan 

kamera juga menjadi perhatian penting dalam perancangan prototipe. Hal ini 

dikarenakan sistem prototipe diawali dengan terdeteksinya wajah objek ukur oleh 

kamera USB. Kamera dipasang dengan posisi yang sedemikian rupa sehingga hasil 

deteksi wajah sesuai dengan jarak optimum pengukuran yang telah diatur pada sistem. 

Pada Gambar 3.2 „b‟, juga terlihat port dari USB mikrokontroler yang nantinya akan 

digunakan untuk menyambungkan kamera USB dan mouse yang digunakan untuk 

mengoperasikan program. 

Display 
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(a) (b) 

Gambar 3. 3 Penampakan Prototipe dari Belakang (a) dan Kiri (b) 

Gambar 3.3 menunjukkan bagian prototipe tampak belakang dan kiri. Pada 

bagian belakang terdapat lubang berbentuk kotak sebesar 4 m2 yang digunakan 

sebagai jalan keluar untuk adaptor 12 V dan 5 V, serta kamera USB. Sehingga 

nantinya adaptor akan langsung dihubungkan dengan jala-jala listrik (220Vac). 

Sedangkan pada bagian kiri terdapat bagian berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm 

yang digunakan untuk buzzer. Penempatan ini dimaksudkan agar suara keluaran 

buzzer dapat lebih jelas di dengar oleh objek ukur serta sekelilingnya. 

 

3.3 Komponen Penyusun Prototipe 

 

Komponen penyusun prototipe dapat dilihat pada gambar 3.4 di bawah. 

Komponen yang digunakan adalah Raspberry Pi 4 Model B, kamera USB, 2 buat 

resistor 1k ohm, 1 buah sensor MLX90614-DCC, 1 buah sensor HC-SR04, monitor, 

SD Card, buzzer, dan konverter HDMI ke RCA. Prototipe ini bekerja dengan bantuan 

jala-jala listrik. Sumber power berasal dari tegangan AC, 220 V yang kemudian diubah 

menjadi tegangan DC oleh adaptor 12 V, 2 A dan adaptor 5 V, 2 A. Tegangan 12 V 

merupakan tegangan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan layar LCD, sedangkan 5 V 

sebagai tegangan pengaktif raspberry pi. Dengan sumber tegangan tersebut maka, 

LCD dan raspberry pi akan aktif. Pada bagian raspberry pi, pin 5 V digunakan sebagai 

input tegangan untuk sensor jarak sedangkan 3,3 V untuk input tegangan sensor suhu 

inframerah. Raspberry pi akan memberikan input ke LCD. Modul sensor dan buzzer 

dihubungkan pada pin-pin raspberry pi yang dibutuhkan. Hasil pengukuran akan 

disimpan pada SD Card dan database, serta ditampilkan pada LCD dan halaman web 

lokal. 
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Gambar 3. 4 Rangkaian Elektronika Prototipe 

3.3.1 Raspberry Pi 4 Modul B 

 

Raspberry Pi adalah modul mikrokontroler/papan komputer yang bersifat open 

source dan berbasis Linux. Raspberry pi juga sering disebut dengan komputer mini. 

Raspberry Pi 4 Model B adalah model terbaru raspberry pi. Model ini telah didukung 

prosesor yang lebih powerful dan port USB Type-C untuk mengisi ulang daya. Selain 

itu, dilengkapi juga dengan 2 buah port mikro HDMI agar bisa disambungkan pada 

dua buah layar dan juga memiliki dukungan untuk penggunaan port USB 3.0. 

Tabel 3. 1 Spesifikasi Raspberry Pi 4 B 
 

RAM 2 GB 

Kapasitas arus >3A 

Memory 1GB 

Ports • VideoCore 6 GPU 

• microSD card reader for storage 

• 2 x USB 3.0 ports 

• 2 x USB 2.0 ports 

• 1 x USB Type-C port 

• 2 x micro HDMI 2.0 ports 

• 3.5 mm audio jack, 802.11ac WiFi 

• Bluetooth 5.0 

• 40-pin connector. 

GPIO diperpanjang 40-pin, 100 Ethernet Dasar 

Processor core Broadcom BCM2711 Quad-Core Cortex-A72 

HDMI Support Dual Display 
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Gambar 3. 5 Raspberry Pi 4 Model B 

Sumber: https://Pinout.net 

Raspberry pi merupakan pusat sistem dari prototipe. Seluruh proses kerja 

prototipe dijalankan secara otomatis oleh raspberry pi. Oleh karena itu, raspberry pi 

merupakan komponen penting dalam pembuatan prototipe. Untuk menyimpan seluruh 

data ukur dan program sistem prototipe maka diperlukan suatu SD Card dengan 

spesifikasi sebagai berikut: 

Tabel 3. 2 Spesifikasi SD Card Merek SanDisk 
 

Kecepatan 
Maksimum : 80 MB/s 

Minimum : 10 MB/s 
Kapasitas 32 GB 

Kelas 10 

 
Kelebihan 

• Tahan terhadap air 

• Tahan terhadap suhu ekstrim 

• Tahan terhadap sinar-x dan 
  guncangan  

 

 

 

 

 
Gambar 3. 6 SanDisk SD Card Ultra HC-1 

Sumber: bhinneka.com 

Pada saat melakukan proses pengukuran, berikut adalah algoritma 

pemrograman pada raspberry pi: 
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Gambar 3. 7 Algoritma Pemrograman pada Raspberry Pi 4 model B 

Pada saat program dijalankan, maka kamera yang telah terhubung pada port 

USB 2.0 raspberry pi akan aktif dan bentuk kotak tampil pada layar mengindikasikan 

wajah objek. Pendeteksian wajah tersebut dibangun dengan modul open cv dan haar- 
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cascase pendeteksian wajah. Ketika wajah terdeteksi, gelombang inframerah dan 

gelombang ultrasonik akan dipancarkan oleh sensor suhu dan jarak. Hasil dari 

pembacaan modul sensor tersebut nantinya akan dikonversikan sebagai sinyal 

tegangan untuk dijadikan sebagai input pada raspberry pi. Semakin tinggi pancaran 

sinar radiasi objek yang ditangkap maka akan semakin tinggi pula nilai suhunya, 

sedangkan semakin besar waktu yang dibutuhkan sensor jarak dari transmiter hingga 

kembali lagi ditangkap maka berbanding lurus pula dengan panjang jarak objek 

terhadap sensor. Selama sensor kamera mendeteksi wajah maka pengukuran suhu dan 

jarak terus berlangsung secara real time. Ketika pembacaan sensor jarak sesuai set 

point maka pembacaan suhu akan tersimpan bersamaan dengan pengambilan gambar 

objek dalam bentuk file .png dan bunyi buzzer selama 0,1 s, kemudian gambar 

tersimpan dalam SD Card. Informasi suhu tertulis pada file gambar tersebut dengan 

spesifikasi nama file yaitu berupa tanggal/waktu dan informasi suhu. Kemudian hasil 

pembacaan juga akan tersimpan pada database, MySQL. Selain itu, ketika 

pengukuran berhasil diproses maka akan terdapat pernyataan pada layar ketika suhu 

di bawah 36,5oC yaitu diizinkan masuk, dan jika suhu di atasnya maka keterangan 

suhu tinggi serta bunyi buzzer selama 5 sekon. 

3.3.2 Rangkaian Sensor MLX90614 

Sensor suhu inframerah (MLX90614) yang digunakan pada prototipe ini 

adalah modul sensor inframerah, sehingga termasuk sensor inframerah digital. Radiasi 

inframerah sendiri adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang memiliki 

panjang gelombang dari 0.7 hingga 1000 mikron. Namun, hanya 0.7 – 14 mikron 

yang dapat digunakan untuk mengukur suhu. Keluaran dari sensor ini yaitu sinyal 

listrik. Sensor ini telah dilengkapi dengan modul pengondisi sinyal, panguat sinyal, 

serta pengonversi sinyal. Sensor ini memiliki bukaan sudut yang tetap sehingga besar 

nilai FOV /medan pandangnya selalu 35o dan daerah panjang gelombang operasinya 

yaitu 5,5-14 mikron. Bahan detektor dari jenis sensor ini yaitu silikon, yang mana 

bahan ini merupakan perubahan sejak tahun 2015 yaitu bahan germanium. Sensor ini 

memiliki 4 kabel yang dihubungkan pada pin raspberry pi yaitu Vin pada pin 1, ground 

pada pin 9, SCL pada pin 5, dan SDA di pin 3. 

Berikut adalah rangkaian dan spesifikasi sensor yang digunakan pada 

prototipe: 
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Tabel 3. 3 Spesifikasi Sensor MLX90614ESF-DCC-000-TU 

Gambar 3. 9 Sensor MLX90614ESF-DCC-000-TU 

Sumber: shopee.com 

 

 
Gambar 3. 8 Rangkaian Sensor MLX90614 

 

 

 
Suhu ukur tubuh -70 – 380oC 
Akurasi ±0,2 oC 

Resolusi ukur 0,02 oC 

Tegangan kerja 3 Volt medical accuracy 

Tipe detektor Thermopiles (silikon) 
FOV 35 o 

Jarak deteksi 1-15 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 10 Tipe FOV MLX90614 XCC 

Sumber: Datasheet Malexis MLX90614 
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3.3.3 Rangkaian Sensor HC-SR04 

Sensor HC-SR04 yang digunakan pada prototipe ini adalah modul sensor 

ultrasonik, sehingga termasuk sensor jarak digital. Keluaran dari sensor ini yaitu sinyal 

listrik. Modul sensor ini telah dilengkapi dengan rangkaian pengondisi sinyal, penguat 

sinyal, serta pengonversi sinyal. Sensor ini bekerja dengan menghitung waktu ketika 

gelombang ultrasonik dipancarkan hingga diterima lagi oleh detektor. Sensor ini 

memiliki 4 kabel yang dihubungkan pada pin raspberry pi yaitu Vin pada pin 2, ground 

pada pin 3, trig pada pin 12 (GPIO 18), dan echo di pin 18 (GPIO 24). Pada bagian 

pin echo di berikan 2 buah resistor sebesar 1k ohm yang dipasang seri. Resistor 

tersebut merupakan komponen elektronika pasif yang memiliki fungsi guna 

menghambat serta mengatur arus listrik di dalam suatu rangkaian elektronika pada 

modul sensor jarak. Berikut adalah rangkaian dan spesifikasi sensor ultrasonik yang 

digunakan pada prototipe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 11 Rangkaian Sensor HC-SR04 

 
Tabel 3. 4 Spesifikasi Sensor HC-SR04 

 

Jarak ukur 2 cm – 450 cm 

Tegangan kerja DC / 5 Volt 

Arus kerja 15 mA 
Frekuensi kerja 40 Hz 

Sudut pengukuran 15o 

Sinyal input trigger 10 uS TTL 

 

Gambar 3. 12 Sensor Ultrasonik HC-SR04 

Sumber: shopee.com 
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3.3.4 Rangkaian Indikator Buzzer 

Buzzer merupakan sebuah komponen elektronika yang termasuk transduser, 

yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Buzzer terdiri dari 

kumparan teraliri arus listrik yang terpasang pada diafragma sehingga menjadi 

elektromagnetik, kumparan akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung dari arah 

arus dan polaritas magnetnya, karena kumparan dipasang pada diafragma maka setiap 

gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik sehingga 

membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. 

Pada prototipe ini digunakan pula sebuah buzzer yang dihubungkan dengan 

raspberry pi. Buzzer berfungsi sebagai notifikasi / penanda yang berhubungan dengan 

nilai suatu input yang terbaca oleh sensor yang terkontrol oleh mikrokontroler sesuai 

sistem yang dibangun. Terdapat dua kaki buzzer yaitu kaki positif yang dihubungkan 

ke pin 16 (GPIO 24) mikrokontroler dan kaki negatif dihubungkan dengan pin 9, yaitu 

ground. Berikut adalah rangkaian dan spesifikasi buzzer yang digunakan pada 

prototipe: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 13 Rangkaian Indikator Buzzer 

 
Tabel 3. 5 Spesifikasi Buzzer 

 
Tegangan kerja 3 -12 Volt 

Arus 2 mA 

Minimal keluaran bunyi 95 dB 

Resonansi Frekuensi 3100 Hz 

Dimensi Diameter: 29 mm 
  Tinggi: 15 mm  

 
 

Gambar 3. 14 Buzzer 

Sumber: Jual Buzzer Alarm 3-24V (ecadio.com) 
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3.3.5 Rangkaian Kamera USB 

Webcam atau USB camera adalah perangkat elektronik penangkap gambar 

objek yang digunakan bersamaan dengan PC atau laptop. Webcam juga dapat 

dipergunakan untuk komunikasi visual sehingga sesama pengguna dapat saling 

bertatap muka melalui internet. Pada prototipe ini, kamera USB disambungkan secara 

langsung pada raspberry pi di bagian port USB 2.0. Berikut adalah rangkaian dan 

spesifikasi kamera yang digunakan pada prototipe: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 15 Rangkaian Kamera USB 

 
Tabel 3. 6 Spesifikasi Kamera USB 

 

Focus range minimum 20 mm 

Resolution 640 x 480 

Ketajaman 2 MP 

Frame rate 30 fps 

Jenis image Jpg 

Lens focal length F6.0MM 

Ukuran Lensa 3,6 mm 

Lensa Auto fokus Lensa 

 
3.3.6 Rangkaian Penampil 

Pada prototipe ini menggunakan LCD jenis TFT (Thin Film Transistor) 

sebagai penampil dari hasil pengukuran dan gambar. LCD ini memiliki input dengan 

port RCA. Sehingga diperlukan konektor RCA. Konektor tersebut biasanya digunakan 

untuk mengirimkan sinyal analog berupa suara atau pun video. Karena Raspberry Pi 

4 Model B tidak memiliki port untuk kabel RCA maka, diperlukan juga konverter 

HDMI ke RCA. Konverter bagian input ini akan mendapat input proses dari raspberry 

pi yang terhubung dengan kabel HDMI, sedangkan bagian output konverter terhubung 

dengan LCD. Bagian LCD yang terhubung pada konverter hanya 1 yaitu port CVBS, 

bagian output konverter. Sedangkan LCD selain dihubungkan ke konverter juga ke 

sumber tegangan dengan kebutuhannya yaitu 12VDC/2A. Berikut adalah rangkaian dan 

jenis LCD serta konverter yang digunakan pada prototipe: 
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Tabel 3. 7 Spesifikasi LCD 5 inch 

Gambar 3. 17 Monitor (LCD) 5 inch 

Sumber: Bukalapak.com 

 
 

Gambar 3. 16 Rangkaian Penampil 
 

 

 

 
Teknologi panel layar TFT 

Resolusi tampilan 800 x 480 

Daya DC 12 V / 24 V 

Dimensi 130 mm x 85 mm x 15 mm 

Display rasio 16:9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 18 Konverter HDMI ke RCA 

 
3.4 Cara Kerja Prototipe 

 

Berdasarkan diagram blok gambar 3.19 di bawah, alur dari sistem kerja 

prototipe berpusat pada mikrokontroler, seperti kamera sebagai pendeteksi wajah, 

kemudian mikrokontroler akan diberikan sinyal oleh sensor suhu dan jarak. Setelah 
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hasil data diproses, data akan ditampilkan pada display serta tersimpan pada SD Card 

dan database. Buzzer sendiri berfungsi sebagai alarm penanda ketika pengukuran telah 

diproses dan alarm peringatan, jika pembacaan tidak sesuai set point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.19 Diagram Blok Prototipe 

 
Penjelasan lebih detail dapat dilihat pada gambar 3.20. Berdasarkan diagram 

alir tersebut, input wajah merupakan faktor utama dalam proses pengukuran suhu. 

Apabila posisi wajah tidak sejajar terhadap sensor jarak dan wajah target ukur tidak 

dapat ditangkap kamera, maka pengukuran suhu tidak akan berjalan. Oleh karena itu, 

posisi wajah ketika pengukuran sangat diperhatikan. Ketika wajah berhasil dideteksi 

maka akan terdapat 2 proses pengukuran. Dikarenakan pengukuran suhu non kontak 

sangat dipengaruhi oleh jarak, oleh karena itu ketika jarak sesuai kemampuan alat, 

maka nilai pembacaan suhu akan disimpan. Setelah jarak sesuai dan buzzer memberi 

indikasi proses pengambilan gambar selama 0,1 s. Selain itu, target juga diusahakan 

untuk tetap berada di tempatnya selama maksimal 3 sekon agar hasil pengukuran 

maksimal dan data berhasil tersimpan. Berikut adalah diagram alir proses pengukuran 

suhu oleh prototipe: 
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Gambar 3. 20 Flowchart Pengukuran Suhu Terintegrasi Kamera 
 

3.5 Penyimpanan pada Database 

 

Prototipe ini juga melakukan penyimpanan pada database. Ketika pembacaan 

suhu dan pengambilan gambar telah sesuai maka, hasil tersebut akan disimpan pada 

folder di raspberry pi dengan path /var/www/html/databasePA/fotoPA/. Gambar 
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tersebut akan disimpan dan ditampilkan pada web lokal dengan mekanisme sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 21 Mekanisme Penampilan Data pada Web Lokal 

Jaringan yang digunakan untuk pengiriman data ini dilakukan pada jaringan 

lokal sehingga, raspberry pi dan perangkat komunikasi/elektronik berhubungan 

dengan satu jaringan yang sama. Karena bersifat lokal, maka alamat yang digunakan 

sebagai host adalah ip address dari raspberry pi yang digunakan pada prototipe. Untuk 

kepentingan masukan pada database, maka perlu adanya pengunduhan seperti, 

apache, php, dan MySQL (maria db) atau sering disebut dengan LAMP (linux, apache, 

MySQL, php) server. Setelah itu, seluruh informasi database yang telah dibuat seperti, 

password, username, nama database, dan nama tabel dihubungkan ke script.py dan ke 

script.php (sebagai penampil hasil operasi prototipe, nilai suhu, foto). Seluruh jenis 

input yang disimpan pada database yaitu berupa data varchar. Oleh karena itu, file 

gambar akan ditampilan pada script.php, data yang disimpan adalah informasi alamat 

penyimpanan gambar pada SD Card dan nama file gambar. Hal ini disebabkan oleh 

database, MySQL, hanya dapat menyimpan gambar dengan jenis data blob. Data blob 

ini merupakan informasi besar ukuran gambar yang tersimpan, sehingga file gambar 

yang telah tersimpan sebelumnya harus diubah dalam bentuk data biner terlebih 

dahulu. Hal ini akan menyebabkan proses menjadi lebih berat dan kurang efisien. 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

 

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan studi literatur dan teknik 

pengambilan data secara kuantitatif. Studi literatur yang digunakan berupa, jurnal, 
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website, buku, dan lainnya. Pengambilan data secara kuantitatif mulai dari 

karakteristik sensor jarak (HC-SR04), sensor suhu inframerah (MLX90614 tipe DCC), 

dan prototipe, kemudian data-data tersebut di analisa karakteristiknya. 

 

3.7 Metode Pengujian 

 
3.7.1 Metode Pengujian Sensor Jarak (HC-SR04) 

Kalibrasi sensor HC-SR04 dilakukan menggunakan benda berpermukaan rata 

sebagai benda yang dideteksi dan penggaris besi 1 meter sebagai alat pengukur jarak 

standar dengan prosedur sebagai berikut: 

1. Jarak sensor dan benda rata diatur sejauh 4 cm terhadap penggaris besi. 

2. Hasil pembacaan sensor dicatat pada cerapan. 

3. Prosedur 2 dan 3 untuk jarak 4;5 ;5,5 ; 6; 6,5; 7; 7,1; 7,5; 7,7; 8; 8,5, 9 cm 

diulangi sebanyak 30 kali untuk masing-masing pengukuran naik dan turun. 

4. Nilai error relatif pembacaan sensor terhadap penggaris besi dihitung 

menggunakan persamaan berikut: 

%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 =   
|𝑥𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑖𝑠𝑆𝑡𝑑−𝑥𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟| 

× 100% (3.1) 
𝑥𝑝𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑖𝑠𝑆𝑡𝑑 

5. Jika error lebih besar dari 5%, maka dilakukan pengukuran ulang dengan 

cara yang sama. 

6. Nilai linearitas hasil pembacaan sensor dihitung terhadap penggaris standar 

yang digunakan. 

7. Pada masing-masing titik ukur dihitung nilai akurasi dan presisinya. 

 
3.7.2 Metode Pengujian Sensor MLX90614 

Metode pengujian sensor ML90614 bertujuan untuk menentukan nilai 

linearitas pembacaan sensor dan nilai koreksi pengukuran sensor terhadap termometer 

referensi yang dipilih sebagai termometer acuan. Pengukuran suhu dilakukan pada 

rentang 25-38oC. Sumber/objek panas yang digunakan pada pengujian ini yaitu berupa 

air yang didinginkan/dipanaskan/campuran, serta suhu tubuh beberapa sampel 

manusia agar didapatkan variasi suhu pengukuran. Pengujian dikategorikan menjadi 

3 bagian yaitu, suhu rendah, normal, dan tinggi terhadap suhu manusia. Berikut adalah 

prosedur pengujian sensor MLX90614: 
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Tahap pengondisian: 

 
1. Sensor MLX 90614 dan termometer acuan didiamkan pada ruang 

pengujian selama minimal 30 menit. 

2. Orang pada saat pengujian dibatasi jumlahnya (maksimal 3 orang). 

 
Tahap persiapan: 

 
- Objek suhu rendah 

a. Air kran dalam botol yang telah didiamkan ruang pengujian selama 30 

menit. 

b. Tangan yang dicelupkan pada air selama 5 sekon. 

- Objek suhu normal 

Manusia yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki 

riwayat Covid 19, terdiri atas 6 perempuan dan 1 laki-laki. 

- Objek suhu tinggi 

a. Air yang dipanaskan selama 1-2 menit hingga suhu kurang dari 40oC. 

b. Campuran air panas dan dingin dengan takaran tertentu. 

 
Tahap Pelaksanaan; 

 
1. Thermo gun referensi ditembakkan ke objek yang telah disiapkan. 

 
2. Hasil pembacaan dicatat pada cerapan. 

 
3. Sensor MLX90614-DCC ditembakkan pada objek yang telah disiapkan 

sesuai jarak yang akan diaplikasikan pada prototipe. 

4. Hasil pembacaan sensor dicatat pada cerapan. 

 
5. Proses 1 sampai dengan 6 dilakukan sebanyak 40 kali untuk masing- 

masing objek ukur yang telah disiapkan. 

6. Hasil dari pengujian dihitung nilai rata-rata, kemudian nilai koreski antara 

pembacaan thermo gun terhadap sensor MLX90614-DCC. 

7. Nilai koreksi pada setiap titik ukur dihitung rentang perbedannya. Jika 

nilai rentang koreksinya terlalu besar, maka dilakukan pengujian ulang. 
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3.7.3 Metode Pengujian Prototipe 

Dalam menunjang kelayakan alat, perlu dilakukan pengkalibrasian prototipe 

sehingga penunjukan alat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode 

kalibrasi termometer Inframerah untuk keperluan kesehatan memiliki karakteristiknya 

sendiri. Hal ini dikarenakan, operasi kerja thermo gun/termometer inframerah 

kesehatan berada dapat suhu rendah sehingga setiap pabrikan memiliki algoritmanya 

sendiri. Oleh karena itu, blackbody standar yang biasanya digunakan oleh 

laboratorium untuk mengalibrasi, diperuntukkan untuk termometer inframerah 

industri, yang mana tentang kerja termometer tersebut sangat tinggi hingga ribuan 

derajat celsius. Sedangkan pada termometer inframerah kesehatan perlu menggunakan 

blackbody khusus. NMI/ The National Metrology of Institute of China sendiri 

menciptakan blackbody untuk IRT suhu rendah sendiri dengan rentang 20-50oC 

dengan nilai ketidakpastian 0,4oC dan emisivitasnya 0,9995 . Sedangkan, MSL / 

Measurement Standards Laboratory of New Zealand menggunakan blackbody untuk 

low temperature, dengan rentang pengukuran suhu -50–500oC. Walaupun begitu, 

terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan agar koreksi pembacaan detektor 

tidak besar, yaitu nilai emisivitas benda sama dengan emisivitas IRFT serta suhu 

lingkungan harus sama dengan suhu detektor. Sedangkan Indonesia sendiri belum 

menetapkan secara resmi prosedur pengujian IRT kesehatan (IRFT). Namun, NMI di 

seluruh dunia sepakat bahwa untuk pengecekan IRFT dapat dilakukan dengan 

perbandingan langsung terhadap pembacaan termometer kontak. Sehingga pada 

metode ini, blackbody yang digunakan adalah tubuh manusia itu sendiri. Namun, 

karena keterbatasan alat referensi yang digunakan, maka akan dilakukan prosedur 

pengujian prototipe dengan membandingkan hasil pembacaan prototipe terhadap 

thermo gun referensi. Prosedur pengujian dilakukan sebagai berikut: 

Tahap pengondisian: 

1. Prototipe dan thermo gun referensi didiamkan pada ruang pengujian 

selama 1 jam. 

2. Sebelum pengukuran berlangsung, sampel dipastikan kondisinya agar 

tidak banyak mengeluarkan keringat dan jika memang setelah beraktivitas 

sebaiknya istirahat sejenak hingga kondisi tubuh normal. 

Tahap pelaksanaan: 

1. Thermo gun referensi ditembakkan ke bagian dahi sampel sesuai jarak 

kemampuan thermo gun. 
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akurasi, dan presisi prototipe. 

2. Hasil pembacaan thermo gun dicatat pada cerapan. 

3. Prototipe ditembakkan pada bagian dahi sesuai variasi jarak yang telah 

ditentukan pada sistem. 

4. Hasil pembacaan prototipe dicatat pada cerapan. 

5. Proses 1 sampai dengan 4 dilakukan sebanyak 50 kali untuk masing- 

masing sampel. 

6. Pada setiap objek ukur dihitung nilai rata-rata pembacannya, nilai 

perbedaan pembacaan prototipe terhadap thermo gun referensi (ΔT), nilai 
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BAB IV 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
Pada Bab IV ini akan membahas semua data pengujian yang dilakukan 

terhadap sensor jarak, sensor suhu, dan saat kedua sensor diintegrasikan dengan 

kamera menjadi satu kesatuan prototipe. Sebelum pengujian prototipe, maka 

dilakukan pengujian sensor jarak dan sensor suhu. Pengujian sensor jarak ditujukan 

untuk mengetahui nilai akurasi, presisi, dan linearitas sensor. Sedangkan, pengujian 

sensor suhu dimaksudkan untuk mengetahui nilai koreksi sensor terhadap thermo 

gun referensi. 

 

4.1 Pengujian Sensor Jarak 

Alat ukur referensi yang digunakan pada pengujian sensor HC-SR04 adalah 

penggaris besi 1 meter, sedangkan objek bidang datar sebagai target ukurnya. Titik 

uji yang diterapkan pada pengujian ini terdiri dari jarak, 4; 5; 5,5; 6; 6,6; 7; 7,1; 

7,5; 7,7; 8; 8,5; dan 9 cm. Tiap titik uji tersebut dilakukan pengambilan data 

sebanyak 30 kali sehingga akan didapatkan nilai rata-rata pada setiap titik uji 

tersebut. Pengujian yang dilakukan pada masing-masing titik terdiri dari 

pengukuran naik dan pengukuran turun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(a) (b) 

 
Gambar 4.1 Pengujian Jarak pada nilai 6 cm (a) dan 9 cm (b) 
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(a) 

4.1.1 Hasil dan Pembahasan Pengujian Jarak 

Pengujian sensor jarak terdiri dari pengukuran naik dan turun dengan hasil 

data pengujian sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 Hasil Pengujian Sensor Jarak 
 

Titik Ukur (cm) 4 5 5,5 6 6,5 7 7,1 7,5 7,7 8 8,5 9 

Rata Naik 4,1 4,8 5,4 5,7 6,4 6,8 7,0 7,3 7,4 7,8 8,4 8,8 

Rata Turun 4,1 5,0 5,3 5,7 6,3 6,7 7,1 7,5 7,6 7,8 8,5 9,2 

Rata2 4,1 4,9 5,4 5,7 6,4 6,8 7,0 7,4 7,5 7,8 8,4 9,0 

Bias -0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 

Err. Relatif (%) 2,1 1,3 2,5 4,8 2,3 3,4 1,1 1,4 2,6 2,6 0,6 0,2 

St.Dev 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 

Akurasi (%) 88,2 92,2 86,1 81,5 91,0 84,6 94,8 94,6 90,4 95,4 85,3 91,4 

Presisi (%) 86,4 93,4 88,3 85,7 93,1 87,6 95,8 95,9 92,8 97,9 85,8 91,2 

Histerisis 0,0 -0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 -0,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(b) (b) 

Gambar 4. 2 Grafik Hasil Pengujian Naik (a) dan Turun (b) Sensor HC-SR04 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(b) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(c)  
 

Gambar 4. 3 Grafik Hasil Pengujian 1(a), 2 (b), 3(c) Sensor HC-SR04 

Berdasarkan hasil kalibrasi sensor HC-SR04 di atas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa nilai akurasi dan presisi terendah yaitu pada titik 6 cm yaitu 

81,5% dan 85,7% dan tertinggi yaitu titik 8 cm yaitu 95,4% dan 97,9%. Dari tabel 

4.1 juga dapat disimpulkan bahwa pengukuran antara titik 7,1 dan 8 cm memiliki 

nilai presisi dan akurasi yang relatif stabil di atas 90%. Selain itu, dari rata-rata hasil 

pengukuran naik dan turun juga didapatkan grafik hubungan antara pembacaan 

sensor terhadap penggaris besi 1 m dengan nilai linearitas (R2) sebesar 0,97 dan 

0,98. Persamaan linear dari nilai R2 tersebut nantinya akan digunakan untuk 
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penentuan jarak hasil kalibrasi di program pada raspberry pi. Dengan nilai x sebagai 

hasil nilai pengujian yang terbaca pada layar monitor dan y sebagai nilai input 

pembacaan sensor, sehingga didapat persamaannya, dengan R2 = 0,98 yaitu x = (y 

– 4,0526) / 0,412 . Nilai tersebut dipilih karena memiliki R2 mendekati 1. 

 
Nilai pengujian yang digunakan pada prototipe di atas merupakan hasil 

pengujian sensor yang keempat. Berdasarkan gambar 4.3, dapat dilihat grafik dan 

fungsi linear hasil pengujian 1, 2, dan 3, memiliki nilai R2 hasil pembacaan sensor 

jauh dari nilai 1, yaitu 0,89; 0,91; dan 0,84. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

yaitu penggunaan standar berupa penggaris plastik biasa, tingkat kedataran objek 

ukur yang tidak baik (target ukur dengan permukaan miring), kondisi lingkungan 

yang berubah-ubah (perubahan cuaca dari panas dan hujan), serta kesalahan 

paralaks/arah pandang saat menentukan titik ukur. Sedangkan pada pengujian 

keempat, faktor-faktor tersebut berusaha diminimalisasi, yaitu dengan penggunaan 

standar penggaris besi 1 m, objek ukur datar dengan menggunakan pelat dilapisi 

kertas kardus tebal, kondisi lingkungan relatif stabil suhu kamar karena tidak terjadi 

perubahan cuaca pada saat pengujian berlangsung, serta arah pandang saat 

pengukuran tegak lurus terhadap penggaris dan objek ukur. 

 
4.2 Pengujian Sensor Suhu 

Pengujian sensor inframerah MLX90614-DCC diuji hasil pembacaannya 

terhadap thermo gun referensi dengan resolusi 0,1oC dan distance to spot ratio 

sebesar 12:1. Jumlah data yang diambil untuk setiap objek ukur adalah 42 data. 

Objek ukur tersebut berupa, bagian tubuh manusia, seperti dahi, telapak tangan, 

lengan tangan, punggung tangan yang diberi perlakuan berupa dikeringkan dan 

dibasahi. Selain itu, objek ukur berupa air yang dipanaskan, biasa, dan campuran 

antara air biasa dan panas. Sehingga dari pengukuran beberapa objek ukur tersebut 

didapatkan variasi suhu. Untuk mengetahui karakteristik sensor terhadap thermo 

gun, dilakukan 2 kali pengujian terhadap sensor yang didasarkan pada tingkat 

konsistensi jarak dan lokasi ukur thermo gun terhadap target ukur. Dari data 

tersebut, kemudian akan didapatkan nilai koreksi di setiap titik dan nilai rata-rata 

koreksinya. 
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(a) 

 

 

 

 

 

 

 
(b) 

Gambar 4. 4 Pengukuran Suhu Air Biasa (a) dan Punggung Tangan Kering (b) 

 
4.2.1 Hasil dan Pembahasan Pengujian Sensor Suhu 

Berikut data hasil pengujian 1 dengan jarak ukur bervariasi dan pengujian 2 

dengan jarak 1 cm : 

Tabel 4. 2 Hasil Pengujian 1 Sensor MLX90614 

PENGUJIAN 1 SENSOR MLX90614-DCC (23 - 26 Juni 2021) 

 
Keterangan 

Referensi :     Thermo gun 

Resolusi :     0,1°C 

D:S :     12:1 

Range 
ukur :     -50 - 380°C 

 
: 

 

DH 
  

Dahi 
 

Objek 

Suhu 

Ambient 
(°C) 

Jarak 

(cm) 

Rata2 
Thermo 

(°C) 

Rata2 

Sensor 
(°C) 

Koreksi 

(°C) 

 

LG : Lengan Setrika_23 24,92 7,4 23,2 23,93 -0,72 

PG : Punggung tangan Air kran_23 25,30 7,7 23,4 23,98 -0,58 

bs : Basah MF_PG_bs_23 25,59 7,5 28,1 27,86 0,25 

kr : Kering FF_PG_bs_23 25,91 7,4 31,1 29,91 1,24 

23 : Tanggal pengujian FF_PG_kr_23 26,32 7,5 31,1 30,94 0,18 

24 : Tanggal pengujian MF_PG_kr_23 25,23 7,7 31,2 31,42 -0,20 

26 : Tanggal pengujian FF_DH_23 26,63 7,5 31,4 33,25 -1,89 

  FF_LG_24 26,05 7,5 31,7 32,20 -0,55 

Nama Objek  MF_DH_23 26,03 7,7 31,9 33,95 -2,07 

FF : Faras F. LS_DH_24 27,26 7,5 34,1 33,85 0,22 

FK : Fathul K. NA_DH_24 27,57 7,5 34,1 33,90 0,17 

LS : Laeil S. FF_DH_26 27,37 7,5 34,2 33,69 0,50 

MF : M. Faris FF_DH_24 25,86 7,6 34,2 33,79 0,37 

NA : Nur A. FK_DH_24 27,37 7,5 34,7 34,30 0,41 

SH : Safira H. SR_DH_24 27,48 7,5 34,9 34,34 0,51 

SR : Sri R. SH_DH_24 27,48 7,5 35,0 34,20 0,80 
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Gambar 4. 5 Grafik Pengujian 1 Sensor MLX90614 

 

 
Tabel 4. 3 Hasil Pengujian 2 Sensor MLX90614 

 

PENGUJIAN 2 SENSOR MLX90614-DCC (27-28 Juni 2021) 

 
Keterangan 

Referensi : Thermo gun 

Resolusi : 0,1°C 

D:S : 12:01 

Rentang 
ukur : -50 - 380°C 

Suhu 
Jarak Rata2 

Rata2 Koreksi 
DH : Dahi Objek Ambient Thermo 

(°C) 
(cm) (°C) 

Sensor(°C) (°C) 

TL : Telapak tangan AIR_28 24,40 7,2 22,6 23,57 -0,94 

 

PG :  Punggung 
tangan 

Air kran 24,92 7,4 23,2 23,93 -0,72 

bs : Basah AIR_20 s 26,17 7,3 28,1 27,55 0,52  

kr : Kering AIR_30 s 26,24 7,5 29,9 29,54 0,38 

27 : Tanggal Uji FF_PG_bs_28 25,51 7,5 30,2 29,28 0,87 

28 : Tanggal Uji FF_PG_bs 25,91 7,4 31,1 29,87 1,22 

  FF_TL 26,14 7,5 32,4 31,60 0,75 

Nama Objek  FF_PG_28 25,95 7,5 33,0 31,74 1,25 

AS : Afanin S. FF2_DH_28 24,95 7,5 33,7 32,85 0,88 

FF : Faras F. FF1_DH_28 26,17 7,5 34,4 33,28 1,11 

FK : Fathul K. AIR_Campuran 26,22 7,4 34,7 33,88 0,78 

LS : Laeil S. LS_DH_27 28,28 7,5 34,8 33,61 1,15 

NA : Nur A. AS_DH_27 28,42 7,5 35,0 33,66 1,35 

SH : Safira H. SR_DH_27 28,34 7,5 35,4 34,45 0,96 

SR : Sri R. SH_DH_27 28,00 7,5 35,6 34,44 1,19 

 FK_DH_27 

AIR_1 menit 

AIR_2 menit 

Rata-rata koreksi ( 

*Untuk koreksi pada 

27,87 

26,78 

26,69 

warna kuni 

program 

7,5 

7,3 

7,4 

ng) 

35,9 

37,9 

39,1 

34,50 

36,93 

38,17 

1,35 

0,94 

0,89 

1,1 
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Gambar 4. 6 Grafik Pengujian 2 Sensor MLX90614 

Berdasarkan hasil pengujian sensor yang pertama, tabel 4.2, maka terlihat 

nilai koreksi pada setiap titik pengujian beragam dan memiliki nilai koreksi 

terendah -2,04 hingga 0,8. Hasil koreksi tersebut menunjukkan rentang perbedaan 

suhu yang jauh. Hal ini dapat disebabkan oleh 2 faktor. Pertama, pengaruh jarak 

ukur oleh thermo gun tidak stabil pada setiap pengambilan data dan kedua, titik 

daerah pengukuran yang berubah-ubah sehingga lokasi pengukuran tidak selalu 

sama untuk setiap sampel. Kedua hal tersebut menyebabkan hasil pembacaan 

pengukuran berulang thermo gun tidak stabil dengan rentang ukur suhu yang besar. 

Oleh karena itu, untuk menentukan jarak pengukuran optimum thermo gun 

referensi terhadap suhu manusia yang sebenarnya, maka dilakukan juga 

pengukuran suhu yang dibandingkan dengan termometer kontak. Dari hasil 

pengambilan 115 data, jarak pengukuran thermo gun yang mendekati suhu 

termometer kontak yaitu ketika jaraknya kurang dari sama dengan 1 cm. Sedangkan 

ketika jarak ukur lebih dari 7 cm nilainya berbeda hingga 0,3 – 0,7oC lebih kecil 

terhadap pembacaan thermo gun jarak 1 cm. Oleh karena itu, pada pengujian kedua 

dilakukan pengukuran suhu dengan jarak ukur dan lokasi titik ukur yang stabil yaitu 

1 cm dan daerah titik ukur diberi suatu tanda “x”. Dengan jarak ukur tersebut, hasil 

uji 2, gambar 4.6 menunjukkan nilai linearitas yang lebih baik dibandingkan uji 1, 

gambar 4.5. Selain itu, pengukuran suhu dengan jarak yang lebih kecil dapat 

meminimalisasi terjadinya thermal gradient akibat adanya udara perantara yang ada 

di antara termometer dan objek ukur. Semakin besar jarak ukur maka dibutuhkan 
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waktu yang lebih lama pula untuk mencapai kondisi isotermal dan terhindar dari 

thermal gradient. Jarak yang diterapkan pada pengujian kedua juga lebih baik 

stabilitas pembacaan ukurnya karena pengukuran sensor terhadap radiasi yang 

dipantulkan objek ukur dapat lebih baik ditangkap oleh detektor. 

Berdasarkan tabel 4.3, nilai koreksi hasil dari pengukurannya juga stabil 1 

± 0,3oC. Oleh karena itu, nilai koreksi per titik pada tabel 4.3 yang berwarna kuning 

digunakan untuk perhitungan pada program dan hasil rata-ratanya digunakan untuk 

titik lainnya. Rentang titik tersebut dipilih karena titik ukur suhu manusia normal 

berada di antara 35 –37oC. Namun, pada proses pengujian terhadap termometer 

kontak, nilai koreksi termometer kontak tidak dicantumkan pada koreksi thermo 

gun. Hal tersebut diakibatkan oleh ketidaksesuaian yang ditemukan di lapangan. 

Sebagai contoh, ketika sampel Faras diukur dengan termometer kontak, suhu 

vtubuhnya adalah 36,1oC sama dengan sampel Safira. Namun ketika suhu diukur 

menggunakan thermo gun pada bagian dahi, suhu antara Faras dan Safira berbeda 

hingga 1,1oC. Pembacaan oleh sampel Faras adalah 34,3oC, sedangkan sampel 

Safira 35,4oC. Percobaan tersebut diukur sebanyak 3 kali tetapi hasilnya tetap sama. 

Oleh karena itu, pada pengujian ini fokus utamanya adalah membandingkan 

pembacaan prototipe terhadap thermo gun referensi saja. 

 

4.3 Pengujian Prototipe 

 

Berikut adalah hasil pengujian prototipe dengan referensi berupa thermo 

gun dan tampilan hasil pengukuran pada layar penampil: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,6oC 34,59oC 

(a) (b) 

Gambar 4. 7 Pengukuran Thermo Gun (a) dan Tampilan Web Lokal (b) 
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Pengujian prototipe dilakukan dengan menggunakan objek ukur yaitu dahi 

manusia sebanyak 7 orang dan dibandingkan terhadap thermo gun referensi. 

Sampel tersebut merupakan objek yang sehat dan tidak memiliki riwayat penderita 

Covid 19. Masing-masing sampel diambil datanya sebanyak 50 kali. Hasil 

pengujian dari prototipe juga secara otomatis akan tersimpan dalam SD Card dan 

database serta ditampilkan pada halaman website lokal dari raspberry pi. Data yang 

tersimpan terdiri dari ID pengunjung, data waktu, suhu ambient, suhu objek, dan 

hasil pengambilan gambar. 

4.3.1 Penentuan Jarak Ukur 

Jarak merupakan faktor penting dalam pengukuran suhu dengan gelombang 

inframerah karena di setiap jarak yang beda akan menghasilkan hasil pembacaan 

suhu yang berbeda juga. Kondisi tersebut didasarkan dari kemampuan sensor yang 

digunakan serta diameter objek ukur. Oleh karena itu, karena FOV dari sensor 

MLX90614-DCC yang digunakan oleh prototipe ini adalah tetap, sebesar 35o, maka 

jarak pengukuran suhu dapat ditentukan dengan menghitung diameter dahi manusia 

rata-rata. Pengukuran diameter tersebut diukur dengan menggunakan tali ukur. 

Berikut data diameter dahi dari 10 sampel: 

Tabel 4. 4 Data Diameter Dahi 
 

Nama Jenis Kelamin Diamaeter dahi (cm) 

M.Agung B. Laki-laki 6,0 

M.Faris E. Laki-laki 6,0 

M. Imam N. Laki-laki 4,8 

Nandri A. S. Laki-laki 7.0 

Faras F.R. Perempuan 4,3 

Kelila P.S. Perempuan 4,5 

Nisrina N.H. Perempuan 4,5 

Nur Azizah Perempuan 4,5 

Nurul Aziza Perempuan 4,5 

Yuanisa A. Perempuan 4,5 

Modus  4,5 

Rata-rata  5,0 

Berdasarkan sampel pada tabel 4.4, modusnya yaitu 4,5 cm dan rata rata 

adalah 5 cm. Oleh karena itu, prototipe didesain untuk diameter objek antara 4,5 – 

5 cm. Maka berdasarkan persamaan 2.2 pula dapat dihitung jarak pengukuran 

prototipe sebagai berikut: 
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Tabel 4. 5 Jarak Ukur Prototipe 
 

𝟏/𝟐 
𝜃 = 𝟐 × 𝐭𝐚𝐧−𝟏 ( ) 

𝐃/𝐒 

 

D (cm) S (cm) 

4,5 7,1 

5 7,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 8 Tampilan Database pada Pengujian Prototipe 

 
Jadi, panjang jarak pengukuran suhu secara non kontak terhadap 

kemampuan sensor dan diameter objek adalah antara 7,1 cm sampai dengan 7,9 cm. 

Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa prototipe ini didesain dengan nilai distance 

to spot ratio atau D:S = 7,1 : 4,5 pada jarak optimum pengukuran prototipe yang 

dibangun yaitu jarak 7,1 cm sampai dengan 7,9 cm. 

4.3.2 Hasil Pengambilan Data Sampel oleh Prototipe 

Pengambilan data dilakukan dengan memperhatikan kondisi dari objek ukur 

dan kondisi lingkungan pengukuran. Berikut adalah hasil dari pengambilan data 

prototipe terhadap thermo gun referensi: 
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Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Prototipe Berdasarkan Sampel 
 

Nama 

db 

 
Objek 

Rata2 

Prototip 

e (°C) 

Rata2 

Thermo 

gun (°C) 

Err. 

Relativ 

e (%) 

Standar 

Deviasi 

Bias 

(°C) 

Akuras 

i (%) 

Presisi 

(%) 

 FF 34,47 34,4 0,14 0,35 -0,05 97,05 96,91 

 SR 35,67 35,3 1,09 0,19 -0,38 99,48 98,41 

 SH 35,42 35,3 0,24 0,24 -0,08 98,23 98,00 

dataPA FK 35,43 35,3 0,27 0,23 -0,10 98,30 98,03 

 AS 35,61 35,6 0,12 0,32 -0,04 97,38 97,27 

 NA 35,75 35,5 0,72 0,20 -0,25 99,02 98,32 

 
NN 35,17 35,3 0,50 0,21 0,18 97,70 98,19 

proA FF 34,46 34,5 0,01 0,21 0,00 98,14 98,15 

Rata2    0,39  -0,09 98,16 97,91 

 

Tabel 4. 7 Hasil Pengujian Prototipe Berdasarkan Pengelompokan Nilai Baca 

Thermo gun 

 
Nilai Baca 

Thermo gun 

(°C) 

Jumlah 

data 

Rata2 

Prototipe 

(°C) 

Err. 

Relative 

(%) 

Standar 

Deviasi 

 
Bias (°C) 

Akurasi 

(%) 

Presisi 

(%) 

33,6 1 34,13 1,58 - -0,53 - - 

33,7 2 33,91 0,62 0,23 -0,21 98,61 98,00 

34,2 2 34,40 0,58 0,24 -0,20 98,48 97,90 

34,3 25 34,36 0,17 0,23 -0,06 98,16 97,99 

34,5 33 34,49 0,03 0,25 0,01 97,84 97,86 

34,6 18 34,60 0,01 0,25 0,00 97,87 97,87 

34,8 9 34,71 0,25 0,26 0,09 97,55 97,79 

34,9 1 34,65 0,72 - 0,25 - - 

35,2 26 35,46 0,74 0,28 -0,26 98,31 97,59 

35,3 93 35,29 0,04 0,48 0,01 95,91 95,95 

35,5 113 35,40 0,27 0,51 0,10 95,45 95,71 

35,6 46 35,49 0,30 0,51 0,11 95,42 95,70 

35,8 22 35,44 1,00 0,53 0,36 94,56 95,51 

35,9 3 35,48 1,16 0,72 0,42 92,79 93,88 

Jumlah 394       

Rata2   0,53  0,01 96,75 96,81 

 
4.3.3 Hasil Data Time Response Prototipe 

Pengambilan data time response ini bertujuan untuk mengetahui waktu 

delay/tunggu prototipe selama buzzer berbunyi 0,1 s hingga data tersimpan pada 
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4.3.4 Hasil Pengambilan Gambar dan Data pada Database 

Analisis terhadap hasil pengambilan gambar ini berguna untuk mengetahui 

kinerja prototipe, apakah hasil pengambilan dan pendeteksian wajah telah sesuai 

atau tidak. Hasil pengambilan dibagi menjadi 3 kelompok yaitu, terdeteksi 

sempurna, anggota tubuh lain terdeteksi, dan wajah terdeteksi 2 buah. 

SD Card dan database. Pengujian dilakukan dengan merekam proses pengujian 

prototipe kemudian mengambil sampel yang diuji dengan menggunakan stopwatch 

yang ada di telepon genggam secara manual. Perekaman ini bertujuan untuk 

mempermudah proses peninjauan ulang ketika pengambilan data. Selain itu, dengan 

adanya video ini dapat meminimalisasi kesalahan penggunaan stopwatch secara 

manual tersebut. Pengambilan data dilakukan sebanyak 3 kali pada setiap titik. 

Tabel 4. 8 Data Waktu Delay Rata-Rata Prototipe dari Buzzer Aktif hingga Hasil 

Tersimpan 

 

No t.rata (s) No t.rata (s) No t.rata (s) No t.rata (s) No t.rata (s) 

1 1,98 11 0,51 21 0,23 31 0,38 41 0,00 

2 3,64 12 2,02 22 0,00 32 0,00 42 0,00 

3 2,19 13 0,21 23 0,00 33 2,86 43 0,00 

4 2,10 14 0,89 24 0,00 34 0,17 44 0,56 

5 2,64 15 0,54 25 0,92 35 0,35 45 0,48 

6 1,61 16 1,76 26 0,76 36 0,00 46 1,39 

7 1,61 17 2,35 27 1,83 37 1,54 47 1,35 

8 0,00 18 2,25 28 0,14 38 0,00 48 0,00 

9 0,24 19 0,00 29 1,38 39 0,96 49 2,30 

10 0,22 20 0,00 30 0,14 40 0,60 50 0,31 

Rata-rata total =       0,91 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(a) (b) (c) 

Gambar 4. 9 Hasil Wajah Terdeteksi Sempurna (a), Terdeteksi Bagian Lain (b), 

dan Terdeteksi 2 Bagian (c) 
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Tabel 4. 9 Jumlah Wajah Terdeteksi 
 

   Keterangan  

Nama db Objek Terdeteksi 

Sempurna 

Selain 

Wajah 

Terdeteksi 

>1 

 FF 46 4 0 

 SR 39 6 5 

 SH 34 4 6 

dataPA FK 46 2 2 

 AS 48 0 2 

 NA 42 4 4 

 NN 47 1 2 

proA FF 39 9 2 

Jumlah 

  Data  
394 341 30 23 

Persen Parameter (%) 86,5 7,6 5,8 

 
 

4.3.5   Pembahasan Hasil Pengujian Prototipe 

Berdasarkan hasil pengujian maka dapat dilihat bahwa prototipe ini 

dirancang dengan pengukuran jarak optimumnya yaitu pada jarak 7,1 cm sampai 

dengan 7,9 cm dengan objek ukur yang ditargetkan berdiameter antara 4,5 cm 

sampai dengan 5 cm. Sehingga jarak optimum tersebut dimasukkan pada program 

sebagai set point yang nantinya akan mengotomatisasi prototipe untuk mengukur 

objek di depannya. Objek yang diukur yaitu bagian dahi dari wajah seseorang. Pada 

pengaplikasiannya, kesesuaian posisi dahi yang sejajar terhadap sensor sangat 

mempengaruhi kerja dari sensor HC-SR04. Jika yang terdeteksi adalah bagian 

mata, maka pembacaannya akan error hingga ribuan meter. Selain itu, sensor jarak 

akan aktif mengukur apabila wajah dari target telah terdeteksi. Ketika wajah 

terdeteksi, maka target harus menyesuaikan arah wajah ke kamera hingga jaraknya 

sesuai dengan jarak kerja dari prototipe. Proses pengarahan wajah dan penyesuaian 

dahi terhadap sensor sangat penting karena sistem prototipe tidak menghasilkan 

perekaman gambar terlalu halus, seperti kamera telepon genggam pada umumnya. 

Setiap gerakan membutuhkan waktu 0,1 sekon agar terdeteksi oleh sensor kamera. 

Namun pada pengujian, hasil dari gambar relatif lebih baik karena mikrokontroler 

yang digunakan dinaikkan kemampuannya dengan diganti menggunakan raspberry 

pi 4 model B. Pada awalnya, prototipe dibangun dengan menggunakan raspberry pi 

3 model B. Perbandingan kerja prosesor dari kedua jenis ini terlihat jelas ketika 

proses dijalankan. Pada raspberry pi 3 setiap pergerakan yang ditangkap oleh 



50  

kamera memiliki delay waktu hingga 7 sekon. Sehingga ketika posisi awal A 

kemudian berubah menjadi B membutuhkan waktu 7 sekon agar layar 

menunjukkan posisi target yang terakhir. Oleh karena itu, penting untuk 

meningkatkan kemampuan prosesor dari mikrokontroler serta SD Card. Selain 

kemampuan dari mikrokontroler, pendeteksian wajah oleh kamera juga sangat 

dipengaruhi oleh intensitas cahaya di lokasi prototipe dioperasikan. Terlihat dari 

tabel 4.9 bahwa dari 394 data, hanya 86,5% data yang berhasil dideteksi bagian 

wajah secara sempurna dan nilai tersebut masih belum optimum. Sedangkan 

sisanya, yang terdeteksi bukan bagian wajah tetapi bagian yang lain, misalnya mata, 

hidung, atau pun area hitung dan mulut. Oleh karena itu, ketika pengujian perlu 

ditambahkan cahaya dari senter agar wajah terlihat lebih jelas di kamera. 

Ketidaksesuaian tersebut juga dipengaruhi oleh kualitas kamera USB yang 

digunakan. Ketajaman kamera USB pada prototipe ini hanya 2 MP dan resolusi 

rendah. Ketika menggunakan kamera yang memiliki kualitas tinggi dengan keadaan 

cahaya apapun dapat menangkap dengan jernih. Misalnya ketajaman kamera 5 MP, 

memiliki kemampuan automatic light correction, dan lainnya. Kondisi tersebut 

juga menyebabkan, ketika pengukuran berlangsung dan buzzer telah memberikan 

indikasi jarak sesuai, target harus selalu tetap pada posisi ya selama 0,9 sekon (rata- 

rata waktu respons prototipe) agar data benar-benar tersimpan. Untuk hasil yang 

lebih baik lagi, maksimal waktu tunggu dilakukan 3 sekon agar kamera dan sensor 

mendapatkan pendeteksian dengan lebih akurat. Hal ini karena berdasarkan tabel 

4.8 pengambilan data time response, maksimal waktu respons yang dibutuhkan dari 

bunyi buzzer hingga pengambilan data yaitu 2,86 sekon. 

Pada paragraf sebelumnya telah dijelaskan bahwa ketika wajah terdeteksi 

maka sensor jarak akan aktif. Selain sensor jarak, sensor suhu juga akan memulai 

untuk mengukur suhu hingga jarak hasil bacaan HC-SR04 telah sesuai kemampuan 

prototipe yang diharapkan. Pada pengujian suhu objek, hal-hal yang perlu 

diperhatikan ketika menguji yang utama adalah proses pengondisian prototipe 

terhadap ruang uji. Jika suhu detektor belum sama dengan lingkungan maka akan 

terjadi perbedaan suhu dan nantinya akan memberikan pengaruh koreksi hasil 

pengukuran. Sehingga penyesuaian prototipe terhadap lingkungan dilakukan 

minimal 30 menit. Hal lain yang diperhatikan pada saat pengujian adalah tingkat 
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aktivitas yang dilakukan oleh objek sebelum melakukan aktivitas. Misalnya, ketika 

target setelah mandi, maka hasil pembacaan suhunya akan turun, selain itu juga 

setelah target melakukan aktivitas sehingga berkeringat. Keadaan tersebut juga 

menyebabkan pembacaan suhu menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, sebelum 

pengujian, target ukur harus benar-benar dipastikan beristirahat dahulu dan berada 

di tempat uji minimal 10 menit. Bahkan setelah aktivitas makan, suhu 

pembacaannya juga relatif lebih tinggi dibandingkan sebelum makan. Fenomena 

tersebut terjadi ketika pengujian sensor dilakukan 2 tahap dan menyebabkan 

perbedaan suhu hingga 0,4oC. Hal lain yang perlu diperhatikan pada saat pengujian 

yaitu cahaya matahari yang masuk secara langsung ke ruangan uji dan udara yang 

berhembus terlalu kencang saat pengukuran berlangsung. Kondisi ini menyebabkan 

pembacaan sensor menjadi lebih tinggi (cahaya matahari) dan rendah (saat udara 

tertiup kencang). Terkait dengan lingkungan, selain kondisi alam, hal yang perlu 

diperhatikan adalah keadaan lokasi uji apakah terlalu banyak barang/perabotan atau 

tidak. Hal ini berguna untuk mengurangi adanya pantulan gelombang radiasi dari 

benda lain di sekitar objek. Karena manusia memiliki emisivitas di sekitar 97% 

maka 3% nilainya dapat disebabkan oleh pantulan radiasi dari lingkungan yang 

tertangkap oleh detektor. Oleh karena itu, pengujian dilakukan di ruang yang sepi 

dan tidak banyak benda. Selain itu pengujian juga dilakukan di dalam ruang dengan 

tujuan agar hamburan gelombang akibat debu dapat diminimalisasi, sehingga 

gelombang radiasi dapat secara maksimum tertangkap oleh detektor. Namun, hal 

yang belum bisa diminimalisasi secara maksimal yaitu terjadinya penyerapan tidak 

sempurna pada pengujian ini akibat dari CO2. Koreksi ini dipertimbangkan 

pengaruhnya karena selama pengukuran suhu, jarak dari prototipe terhadap dahi 

relatif sangat dekat, yaitu 7-8 cm. Kondisi ini menyebabkan gas CO2 yang dibuang 

oleh objek ukur terbawa udara ke daerah sensor MLX90614. Oleh karena itu, jarak 

ukur tersebut dapat ditingkatkan nilainya dengan memperhatikan jenis sensor yang 

memiliki FOV lebih kecil atau tambahan lensa okuler untuk mengatur bukaan sudut 

dari FOV. Selain itu, walaupun detektor sensor MLX90614 berbahan silikon, 

namun kemampuannya di titik 5,5 -14 mikron. Sehingga tidak bisa menyeleksi 

panjang gelombang radiasi panas yang tingkat penyerapannya di udara rendah pada 
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0,9 mikron, sesuai dengan yang disebutkan pada tabel 2.2 terkait respons spektral 

detektor. 

Penjelasan pada paragraf 1 dan 2 menunjukkan tentang hal-hal yang 

mempengaruhi akurasi dan presisi dari prototipe selama pengujian berlangsung. 

Berdasarkan hasil pengujian prototipe dengan pengelompokan sampel maka 

didapatkan akurasi pengukuran pada setiap individu sangat baik, yaitu 97% - 99%. 

Sedangkan, berdasarkan hasil pengelompokan nilai baca suhu themo gun referensi 

didapatkan akurasi terendah di titik 35,9oC, yaitu 92,79%, dengan rata-rata 96,75%. 

Hasil pengujian juga menunjukkan tingkat kepresisian rata-rata prototipe 

berdasarkan pengelompokan nilai baca thermo gun adalah 96,81%. Nilai hasil 

pengujian tersebut belum cukup baik karena masih terdapat beberapa titik ukur 

yang akurasinya kurang dari 95%. Berdasarkan pengelompokan pembacaan suhu 

oleh prototipe berdasarkan sampel (tabel 4.6) dan hasil pembacaan thermo gun 

(tabel 4.7), hasil pembacaan berdasarkan individu memiliki tingkat akurasi dan 

presisi lebih tinggi dibandingkan pengelompokan hasil baca thermo gun terhadap 

394 total data yang terukur. Hal ini dapat diakibatkan oleh jumlah data hasil 

pengelompokan pada tabel 4.7 tidak sama. Pada titik 33,6oC memiliki satu data 

hasil pembacaan dan titik 35,5 terdapat 113 data, sedangkan pada tabel 4.6 jumlah 

data pengukurannya sama di setiap titiknya. Namun, nilai pada pengelompokkan 

tabel 4.6 lebih mempresentasikan kemampuan dari sensor karena pada setiap titik 

ujinya terdiri dari data acak ketujuh sampel. 

Ketidakakuratan dan ketidakpresisian prototipe ini juga dapat diakibatkan 

oleh thermo gun referensi yang digunakan belum pernah dikalibrasi sehingga pada 

saat proses pengujian sering didapati hasil pembacaan yang tidak stabil pada jarak 

dan titik ukur yang sama. Sehingga selama proses pengujian pun, thermo gun 

referensi selalu diistirahatkan selama beberapa menit setelah pemakaian sebanyak 

10 kali. Namun, perlakuan tersebut tidak menjamin bahwa nilai hasil pengukuran 

akan selalu stabil. Oleh karena itu, akurasi dan presisi alat perlu ditingkatkan. Salah 

satu cara yang dapat dilakukan adalah menguji prototipe terhadap blackbody. 

Sehingga koreksi dari sensor inframerah pada program sistem lebih stabil serta hasil 

ukurnya lebih dapat diyakini kebenarannya. 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Hasil Laporan Proyek Akhir ini memiliki kesimpulan sebagai berikut: 

a. Prototipe ini dibangun dengan spesifikasi jarak ukur minimum dan 

maksimumnya adalah 7,1 cm dan 7,9 cm. Sehingga dinyatakan bahwa 

distance to spot ratio / D: S yaitu 7,1 : 4,5 pada jarak minimum dan 7,9 : 5 

pada jarak maksimum. 

b. Rata-rata nilai koreksi prototipe pada suhu 34,1oC – 35,5oC yaitu 0,5% 

dengan nilai koreksi terkecil yaitu pada titik 34,6oC yaitu 0,01%. 

c. Prototipe yang dibangun pada proyek akhir ini memiliki nilai akurasi dan 

presisi rata-rata untuk titik suhu antara 34,1oC – 35,5oC yaitu 96,75% dan 

96,81% dengan kemampuan pendeteksian wajah yang akurat/sempurna 

yaitu 86,5%. 

d. Waktu yang dibutuhkan prototipe dari wajah terdeteksi hingga data 

tersimpan dan terlihat pada LCD ditunjukkan dengan response time rata- 

ratanya yaitu 0,9 sekon. Sehingga ketika buzzer bunyi 0,1 sekon dan wajah 

terdeteksi, maka objek ukur harus tetap berada pada posisinya selama 0,9 

sekon hingga muncul pada layar keterangan bahwa suhu tinggi atau tidak. 

e. Prototipe ini juga berhasil dirancang dengan penyimpanan data hasil 

pengukuran secara real time ke SD Card dan basis data serta 

menampilkannya ke layar LCD dan halaman web lokal. 

 

5.2 Saran 

 

Saran untuk Proyek Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Sebaiknya menggunakan jenis sensor yang lebih tinggi tingkat akurasinya, 

misalnya MLX90614 tipe xCI, xCF, xCH, atau xCK dengan nilai FOV 

yang lebih kecil yaitu 5o, 10o, 12o, atau 13o. 

b. Sebaiknya sensor suhu dan prototipe dikalibrasi terhadap standar blackbody 

yang dipercaya ketertelusurannya, sehingga variasi suhu dalam pengujian 
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sensor inframerah dapat ditambah lebih banyak hingga perbedaan jarak 

antar titiknya 0,1oC, sehingga hasil linearitas sensor lebih baik.. 

c. Sebaiknya menggunakan jenis kamera USB dengan kualitas yang lebih 

tinggi, sehingga hasil pendeteksian dan gambar yang didapat juga lebih baik 

serta cepat. 

d. Sebaiknya, prototipe menggunakan SD Card dengan kecepatan transfer 

datanya lebih tinggi. 

e. Sebaiknya, prototipe ditingkatkan kemampuan pengukuran suhunya dengan 

mempertimbangkan faktor pengukuran jarak terhadap hasil ukur suhu 

sehingga kemampuan ukur prototipe tidak hanya pada jarak 7,1-7,9 cm, 

misalnya menambahkan lensa okuler untuk mengatur bukaan medan 

pandang sensor inframerah. 
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