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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah 

memberikan banyak manfaat dalam kemajuan diberbagai aspek kehidupan sosial. 

Penggunaan teknologi oleh manusia untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dengan 

mudah dan cepat merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan. Untuk 

memaksimalkan penggunaan teknologi ini penulis membuat sebuah alat yang bisa 

mendeteksi suhu tubuh secara otomatis tanpa perlu kontak langsung dengan orang. 

Pada tugas akhir ini penulis memberikan solusi atas permasalahan tersebut 

diatas melalui penerapan thermometer sensor yang digunakan untuk mendeteksi 

temperature suhu tubuh manusia secara otomatis dengan jarak terjauh maksimal 7 

meter yang di proses oleh mikrokontroler Arduino Uno sebagai pengendali utama. 

Pemasangan alat thermometer dan LCD dikemas dalam satu kotak yang dipasang 

ditiang dengan ketinggian 1,5 meter dengan akurasi ketepatannya sekitar 97-98 %. 

 

KATA KUNCI : Thermometer, Arduino Uno, Temperatur Suhu, Thermal Camera  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Suhu tubuh sangat penting untuk mengetahui tanda-tanda anda terserangnya 

penyakit. Ketahui pula berapa suhu tubuh normal dan bagaimana cara untuk 

mengukurnya. Ketahui juga suhu tubuh yang melebihi batas normal untuk 

mengantisipasi kondisi yang dapat mengancam jiwa, selama ini banyak orang mengira 

suhu tubuh stabil pada manusia berada dititik 37°C, mungkin memang betul, rata-rata 

suhu tubuh normal pada manusia memang berada pada titik tersebut, tetapi pada 

kenyataannya suhu tubuh normal tidak selalu dititik 37°C, suhu tubuh normal bisa 

berada antara 36,5°C sampai dengan 37,2°C. 

Suhu tubuh yang rendah juga bisa disebut hipotermia. Suhu tubuh yang terlalu 

rendah  dapat mengancam jiwa karena menunda sistem kerja pada saraf dan berujung 

pada kegagalan fungsi pernafasan dan organ jantung, sampai pada kematian, suhu 

tubuh yang tinggi disebut juga hipertermia ialah ketika kondisi suhu tubuh kita berada 

dititik lebih 40°C. Hipertermia terjadi karena tubuh gagal untuk mengatur suhu 

sehingga suhu kita akan terus naik. Suhu yang panas pun akan dirasakan oleh penderita 

hipertemia. 

Suhu tubuh pada manusia selalu naik dan turun dan tidak menentu, banyak 

faktor-faktor yang bisa mengakibatkan naik dan turunnya suhu tubuh, agar bisa 

https://www.alodokter.com/hipotermia
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menjaga suhu tubuh bisa stabil, maka dilakukan pengukuran suhu pada tubuh, Titik 

tetap pada suhu tubuh menjaga agar suhu tubuh stabil pada 37°C, untuk mengukur agar 

suhu tubuh tetap stabil maka di gunakanlah alat thermometer untuk mengetahui berapa 

suhu kita saat itu, namun juka menggunakan thermometer biasa akan sangat menyita 

waktu dan berkontak langsung, maka dari itu saya membuat sebuat alat thermometer 

otomatis dendan menggunakan sensor kamera thermal, apabila suhu tubuh meningkat 

lebih dari titik tetap maka ada buzzer dan LCD untuk memberi tahu. 

Dikarenakan permasalahan tersebut, maka di dalam Tugas Akhir ini 

tergagaslah sebuah alat yang bisa mengukur suhu tubuh pada manusia menggunakan 

Camera Thermal dengan microcontroller jenis Arduino. Dengan menggunakan 

camera thermal kita dapat dengan mudah mengetahui suhu tubuh manusia 

dibandingkan dengan thermometer dan thermal gun, karena jika menggunakan 

thermometer akan memakan waktu yang cukup lama, dan jika  menggunakan thermal 

gun masih memakan waktu yang kurang efesien Dalam penerapannya, alat ini nanti 

akan menidentifikasi suhu tubuh pada manusia yang berada di tempat umum seperti 

bandara, stasiun kereta api, dan terminal, setelah itu, manusia yang kita identifikasi dari 

alat yang akan ditampilkan di LCD berapa suhu pada manusia tersebut, jika terlalu 

tinggi suhu manusia yang teridentikasi maka akan dilakukan pemeriksaan medis. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana  cara mendeteksi suhu tubuh manusia menggunakan camera 

thermal ? 

2. Bagaimana membuat sistem yang mampu memberikan peringatan dini 

berdasarkan hasil deteksi suhu tubuh diatas suhu normal ? 

3. Berapa range jarak suhu tubuh yang mampu dideteksi oleh camera thermal 

AMG 8833 ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam identifikasi suhu tubuh terhadap manusia menggunakan camera thermal 

AMG8833 berbasis microcontroller Arduino Uno terdapat batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Manusia yang dideteksi harus satu persatu. 

2. Tampilan berupa angka dan satuannya menggunakan Celcius (°C) 

 

1.4 Tujuan 

1. Dapat mendeteksi suhu tubuh menggunakan camera thermal secara otomatis. 

2. Mampu membuat sistem yang memberikan peringatan dini suhu tubuh diatas 

normal sebagai indikator adanya penyakit tertentu. 
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3. Mampu mendeteksi suhu tubuh dengan tidak berkontak secara langsung 

langsung dengan range jarak tertentu.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Suhu Tubuh Manusia 

Suhu tubuh ialah kemampuan tubuh dalam memproduksi dan membuang 

jumlah panas ke area luar dan dipengaruhi oleh faktor umur, aktifitas, hormon, tingkat 

stress, dan jenis obat yang telah dikonsumsi. Suhu tubuh manusia terdiri dari suhu inti 

dan suhu kulit. Suhu tubuh orang dewasa yang normal berkisar antara 36°C - 37°C. 

Untuk menjaga suhu tubuh dalam keadaan stabil, diperlukan regulasi suhu 

tubuh. Suhu tubuh manusia diatur dengan metode feedback yang lakukan oleh pusat 

pengaturan di hipotalamus. Apabila pusat temperatur hipotalamus mendeteksi suhu 

tubuh yang panas, maka tubuh akan melakukan metode feedback. Metode feedback ini 

terjadi bila suhu pada inti tubuh telah melampaui batas dari toleransi tubuh untuk 

menjaga suhu yang disebut titik tetap. Pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

pengaruh lamanya pemaparan energi panas terhadap suhu tubuh dengan menggunakan 

camera thermal. 
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Gambar 2.1 Temperature Suhu Manusia  

(https://kumpulanbagianpenting.blogspot.com) 

 

2.2 Sensor AMG8833 IR Thermal Camera 

IR Thermal Camera merupakan perangkat sensor non-kontak yang dapat 

mendeteksi energi panas atau inframerah dan mengubahnya menjadi energi listrik atau 

sinyal elektronik, yang kemudian dapat diproses sehingga menghasilkan gambar 

termal. Selain menghasilkan gambar termal, sinyal elektronik tersebut juga dapat 

digunakan untuk melakukan perhitungan atau pengukuran suhu.  

AMG8833 adalah salah satu jenis sensor IR thermal camera yang memiliki 

pixel 8x8 array sensor thermal buatan panasonic. AMG8833 hanya mendukung I2C, 

dan memiliki pin interupsi yang dapat dikonfigurasi dan dapat diaktifkan ketika setiap 

pixel berjalan di atas atau di bawah ambang batas yang diinginkan. (U. Jayalatsumi, 

2018)  
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Gambar 2.2 Camera Thermal AMG8833 IR dan Datasheet 

(https://www.eevblog.com/forum/beginners/attach-power-to-vdd-or-vpp-on-thermal-

sensor/) 

 

Cara kerja Sensor AMG8833 IR Thermal Camera mempunyai prinsip kerja 

seperti infrared pyrometer atau termometer inframerah yang mengukur suhu suatu 

benda secara non-kontak dengan cara mendeteksi energi inframerah atau energi termal 

yang dipancarkan benda tersebut. Gambar 2.3 merupakan internal circuit sensor 

AMG8833 dan gambar visualisasi dari komponen penyusun sensor AMG8833. 

 

 

Gambar 2.3 Internal Circuit Sensor AMG8833  

(https://industrial.panasonic.com/ww/products/sensors/built-in-sensors/grid-eye) 
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Kelebihan kamera thermal: 

– Pandangan yang cukup jauh pada suatu daerah 

– Mempunyai tipe yang bermacam-macam dan kemampuan yang berbeda-beda 

– Dapat mengambil gambar secara cepat dan dapat dilihat dikemudian hari. 

– Mudah untuk digenggam. 

– Terdapat pemilihan lensa untuk menambah kemampuan kamera 

– Sangat sensitif terhadap perubahan suhu (tingkat sensitivitas tergantung pada 

model) 

– Dapat melihat dalam kegelapan untuk mencari tanda-tanda panas 

2.3 Sensor Infrared  

Sensor Infrared ialah komponen elektronik yang bisa mendeteksi objek saat 

cahaya infrared terhalang objek. Sensor infra merah terdiri antara LED infra merah 

untuk pemancarnya dan fototransistor untuk penerima cahaya infrared. 

LED untuk pemancar cahaya, infrared ialah kepanjangan dari Light Emitting 

Diode Infrared yang terdiri dari susunan Galium Arsenida (GaAs) dan dapat 

menebarkan cahaya infrared serta radiasi panas saat diberikan energi listrik (M. Aksin. 

2013. Proses pada pemancaran dari cahaya akibat adanya energi listrik yang diberi 

terhadap suatu bahan disebut dengan elektroluminesensi. gambar LED infrared dapat 

dilihat pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4  LED Infrared 

 

Fototransistor untuk penerimaan cahaya infrared merupakan tranducer yang 

dapat diubah menjadi energi cahaya infrared jika diberikan sebuah arus listrik. 

Fototransistor ialah sebuah penerima cahaya infrared yang membentuk campuran 

fotodioda dan penguat untuk transistor  

Fototransistor memiliki rentan dengan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan fotodioda, tetapi dengan waktu dan responsitas yang secara umum akan sedikit 

lebih lambat dari fotodioda. Bentuk serta struktur pin fototransistor dapat kita lihat pada 

Gambar 2.5.  

 

Gambar 2.5 Bentuk dan Konfigurasi Pin fototransistor 

(https://rayendente.wordpress.com/2015/03/26/sensor-inframerah/) 
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Fototransistor mempunyai beberapa karakteristik dan keunggulan, berikut ini :   

-  Tegangan Output ialah tegangan digital yang sudah memiliki logic 1 atau logic 0. 

-  Tidak perlu membutuhkan Pre-Amp untuk penguatan signal. 

-  Tegangan yang perlukan juga relative rendah, yaitu hanya 5V DC. 

-  Aplikasi pembentukan Proyek dan alat elektronik memakai fotoransistor karena 

lebih efisien 

-  Mampu mendukung logic TTL dan CMOS.  Pendeteksi jarak dekat. 

-  Responsitas tempo relatif cukup cepat.  

-  Dapat dipergunakan dalam jarak yang cukup lebar 

2.4 Arduino 

Arduino ialah alat kendali mikrokontroler yang bersifat terbuka, dirancang agar 

memudahkan penggunaan elektronika dalam diberbagai bidang. Hardware, didalam 

Arduino mempunyai suatu procesor Atmel AVR dan menerapkan software dengan  

bahasa C (Kurnia, 2016)  

Perangkat keras pada Arduino mempunyai beberapa jenis, yang juga memiliki 

beberapa kelebihan dan kekurangan didalam setiap port-nya. Penggunaan jenis 

Arduino yang telah disesuaikan dengan kebutuhan, hal ini akan mempengaruhi dari 

jenis prosessor yang akan digunakan. Jika semakin baik rancangannya dan program 

yang telah kita buat, maka harus sesuai juga jenis kontrol yang akan dipergunakan. 
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Yang membedakan dari Arduino ini dengan yang lain ialah ada peningkatan fungsi 

dalam setiap board-nya dan jenis mikro yang akan dipergunakan. Dalam tugas akhir 

ini ialah jenis Arduino Uno 

Arduino Uno 

Arduino Uno ialah suatu alat yang berlabel Arduino, sebenarnya ialah suatu 

board elektronik yang memuat mikrokontroler ATMega328. Piranti ini juga 

dimaksimalkan untuk mewujudkan system elektronik mulai dari yang sangat sederhana 

hingga yang susah. Pengendaliannya mulai dari LED hingga untuk mengontrol sebuah 

robot dan dapat diterapkan juga pada board yang berukuran kecil. Bahkan dengan 

peningkatan komponen lainnya, perangkat ini bisa dipakai untuk memantau kondisi 

pasien pada rumah sakit dan untuk pengendali alat-alat di rumah. (Gustomo, 2015) 

Tabel 2.1 spesifikasi Board Arduino Uno 
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Gambar 2.6 Arduino Uno 

 

2.5 Arduino IDE  

Arduino IDE (Intergrated Development Environment) ialah sebuah perangkat 

lunak atau software yang menyediakan keperluan programmer agar bisa menulis 

sebuah program.  Arduino IDE merupakan sebuah aplikasi yang disebar luaskan oleh 

Arduino sebagai fasilitas pemrograman pada Arduino board seperti untuk menulis 

sketch, memeriksa kesalahan pada penulisan sketch dan meng-upload program atau 

sketch kedalam Arduino.  
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Gambar 2.7 Arduino IDE 

Bahasa pemrograman di Arduino IDE ini menggunakan bahasa C. terdapat 3 sistem 

utama pada pemrograman Arduino IDE ialah struktur program, variabel dan fungsi. 

Didalam struktur program ini terdapat sebuah kerangka, yaitu sintaks program, kontrol 

aliran program dan juga operator.  

a. Kerangka program terdiri dari 2 bagian yaitu: 

1) Bagian pertama ialah void setup() : berisi kode program inisialisasi 

program. 

2) Bagian kedua ialah void loop() : berisi kode program utama dan dijalankan 

terus.   

b. Sintaks program terdiri dari :  

1) Kurung kurawal ({}) : tanda awal dan akhir program.  

2) Titik koma (;) : tanda akhir baris kode.  

3) Komentar (//, /**/) : untuk memberikan komentar. 
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2.6 LCD (Liquid Crystal Display)  

LCD atau juga Liquid Crystal Display pada intinya terdiri atas 2 bagian utama 

yaitu bagian lampu latar dan bagian kristal cairan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, 

LCD tidak bisa memancarkan cahaya apapun, LCD hanya memantulkan dan 

mengirimkan cahaya yang dilewatinya. Oleh karena itu, LCD memerlukan lampu latar 

untuk sumber cahayanya. Cahaya lampu latar tersebut pada umumnya adalah berwarna 

putih. Sedangkan Kristal Cair sendiri ialah cairan organik yang berada diantara dua 

lembar kaca yang memiliki permukaan tembus pandang yang konduktif. Adapun fitur 

yang telah disajikan dalam LCD ini adalah:  

• Terdiri dari 16 karakter dan 2 baris.  

• Memiliki 192 karakter.  

• Terselip karakter yang sudah terprogram.  

• Dapat diamati dengan mode 4-bit atau 8-bit.  

• Dibekali juga dengan backlight.  

Proses inisialisasi pada pin Arduino yang tersambung ke pin LCD RS, Enable, D4, D5, 

D6, dan D7, dilakukan dalam baris Liquid Crystal (2, 3, 4, 5, 6 7), dimana LCD ialah 

variabel yang dipanggil setiap kali intruksi terkait LCD akan dipergunakan. Definisi 

pin lcd 16x2 dapat dilihat di Tabel 2.2 dan Gambar 2.8 adalah device LCD. 
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Tabel 2.2 Spesifikasi LCD 

 

 

Gambar 2.8 LCD  

 

Struktur Dasar LCD (Liquid Crystal Display) 

 

Bagian-Bagian LCD diantaranya adalah: 

▪ Lapisan Terpolarisasi 1  

▪ Elektroda Positif  

▪ Lapisan Kristal Cair  

▪ Elektroda Negatif  

▪ Lapisan Terpolarisasi 2  

▪ Backlight atau Cermin 
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Gambar 2.9 Struktur LCD 

(https://teknikelektronika.com/pengertian-lcd-liquid-crystal-display-prinsip-kerja-

lcd/) 

2.7 Buzzer 

Buzzer ialah suatu bagian elektronika yang dapat berfungsi untuk mengubah 

energi listrik dan menjadi energi suara. Pada intinya prinsip kerja pada buzzer hampir 

mirip dengan sound, jadi buzzer juga terdiri dari gulungan yang terpasang diafragma 

dan kemudian gulungan tersebut dialiri arus sehingga akan menjadi sebuah energi 

elektro magnet, gulungan tadi akan tertarik keluar atau kedalam, tergantung dari arah 

mana arus dan polaritas magnetnya, karena gulungan tersebut dipasangi diafragma 

maka setiap gerakan gulungan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik, 

sehingga membuat udara bergetar dan akan menghasilkan suatu energi suara. Buzzer 

biasa digunakan sebagai notifikasi bahwa proses telah selesai atau telah terjadi suatu 

kesalahan sebuah alat (alarm) 

 
Gambar 2.10 Buzzer Untuk Notifikasi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

Di dalam Tugas Akhir ini, terdapat beberapa tahap penelitian yang akan 

dilakukan. Dalam tahapan pertama ialah inputan, untuk inputan disini menggunakan 

Camera Thermal. Jadi nantinya Camera Thermal akan menangkap gambar yang diam 

ataupun bergerak yang akan digunakan sebagai inputan yang nantinya akan diolah ke 

dalam tahap berikutnya, sensor AMG8833 harus dikalibrasi dulu dengan thermometer 

digital dikarenakan pada alat ini belum akurat dan hasil kalibrasinya mendapatkan 

rumus yang dikalikan dengan 1,05. Kemudian, tahap selanjutnya adalah diolah di 

Arduino. Arduino merupakan microcontroller untuk mengolah data dari inputan agar 

bias di baca atau ditampilkan kedalam monitor atau notifikasi lainnya, yang digunakan 

untuk mendeteksi gambar adalah Sensor AMG8833 IR. Setelah gambar berhasil 

teridentifikasi maka tahapan selanjutnya adalah memulai perhitungan. Setelah 

perhitungan selesai nantinya jumlah akan ditampilkan di LCD. 
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Start

Sensor Ir

Sensor Camera Thermal 
Amg 8833

Arduino memproses

Menampilkan Suhu 
tubuh

Stop

 

Gambar 3.1 Metedologi Penelitian 

Gambar 3.1 dapat kita jelaskan pada pengerjaan dipenelitian ini diawali dengan 

tahap persiapan yaitu tahap mencari data pada lapangan melalu pengetesan secara 

kontan dan pengumpulan data lewat studi literatur. Tahap yang kedua, setelah semua 

data dipersiapkan dan sudah didapatkan, setelah itu ke tahap rancangan yaitu tahap 

yang terbagi pada rancangan hardware dan software. Tahap selanjutnya ialah tahap 

pembuatan sistem yaitu tahap yang paling inti dimana mulai membuat puwarupa dan 
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melakukan program. Setelah puwarupa dan program tercipta tahap selanjutnya ialah 

pengetesan secara menyeluruh dimulai dari pengetesan pada skala yang paling  kecil 

sampai skala yang paling besar. Terakhir ialah  penyusunan data dan hasil dari 

pengetesan yang diakhiri dengan analisa untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. 

 

3.2 Rancangan Sistem 

Di bawah ini merupakan gambar rancangan sistem yang nantinya akan 

dijalankan. 

 

Gambar 3.2 Rancangan Hardware 

 

Dalam perancangan Hardware pada Gambar 3.2 diatas ialah pencitraan objek 

dilakukan dengan menggunakan kamera thermal inframerah untuk melihat visualisasi 

panas yang tersebar dalam objek panas. Objek panas dalam peneitian ini tubuh yang 

akan diidentifikasi oleh camera. Tubuh manusia memiliki panas dan akan mengalirkan 
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panas pada tubuh. Dalam penelitian ini akan dilihat distribusi panas tubuh. Jika panas 

tubuh melebihi batas suhu normal yang sudah ditentukan makan akan terlihat pada 

LCD dan notifikasi juga akan berbunyi. Dalam tugas akhir ini yang diukur adalah suhu 

tubuh manusia. 

 

3.3 Rancangan Perangkat Keras  

Pada rancangan sistem pengukuran suhu otomatis terdapat beberapa rancangan 

perangkat elektronik yang terdapat pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Rancangan perangkat keras 

 

Pada Gambar 3.3 terdapat beberapa perangkat yang mendukung alat seperti 

Arduino Uno, AMG8833, LCD 16x2, Buzzer, dan FC 51. Untuk memperjelas koneksi 

antara masing-masing perangkat dapat kita lihat pada sub bab berikut. 
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3.3.1 Perancangan Arduino Uno dan Camera Thermal (AMG8833) 

Pada perancangan Arduino Uno dan Camera Thermal adalah koneksi antara 

Arduino Uno dan perangkat AMG8833. Rancangan dapat kita lihat pada Gambar 3.4 

 

Gambar 3.4 Perancangan Arduino Uno dan Camera Thermal (AMG8833) 

 

Pada Gambar 3.4 terdapat perancangan dari mikrokontroler Arduino Uno dan 

AMG8833 dimana pin yang  akan kita gunakan ialah pin SDA dan SCL,untuk sensor 

AMG8833 harus dikalibrasi dulu dengan thermometer digital dikarenakan pada alat ini 

belum akurat dan hasil kalibrasinya mendapatkan rumus yang dikalikan dengan 1,05. 

3.3.2 Perancangan Arduino Uno dan LCD 16x2  

Pada rancangan LCD 16x2 dan Arduino Uno, yang akan dikoneksikan pada 

mikrokontroler Arduino uno, I2C dan LCD. Rancangannya dapat kita lihat pada 

Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Rancangan Arduino Uno dan LCD 

 

Pada Gambar 5 adalah perancangan LCD serta Arduino Uno dimana pin yang 

akan kita gunakan ialah pin SDA dan SCL. Sedangkan VCC dan ground terhubung 

pada pinnya masing-masing. 

3.3.3 Perancangan Arduino Uno dan FC-51 (Sensor Infrared) 

Pada perancangan Arduino Uno dan FC 51 (Sensor Infrared) terdapat beberapa 

perangkat seperti Arduino Uno, FC 51 (Sensor Infrared). Masing masing perangkat 

terhubung satu sama lain. Rancanagan dapat kita lihat pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Rancangan Arduino Uno dan FC-51 

 

Pada Gambar 3.6 ada beberapa perancangan Arduino Uno dan FC 51 dimana 

port yang akan kita gunakan ialah pin D6. Sedangkan VCC dan ground terhubung pada 

pinnya masing-masing. 

3.3.4 Perancangan Arduino Uno dan Buzzer 

Pada perancangan Arduino Uno dan Buzzer terdapat beberapa perangkat seperti 

Arduino Uno, Buzzer. Masing masing perangkat terhubung satu sama lain, rancangan 

dapat kita lihat pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Rancangan Arduino Uno dan Buzzer 

 

Pada Gambar 3.7 ada beberapa perancangan Arduino Uno dan Buzzer dimana 

port yang digunakan adalah pin D7. Sedangkan ground terhubung satu sama lain. 

 
 

3.4 Perancangan Perangkat Lunak  

Pada rancangan software ini terdapat sebuah program pada hardware. 

Rancangan software ini dapat kita lihat pada sub bab berikut 
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Flowchart Sistem 

  
 

Gambar 3.8 Flowchart Sistem 
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Pada flowchart sistem hardware terdapat membaca data terlebih dahulu karena 

sensor FC-51 harus bisa mendeteksi objek. Jika pembacaan objek telah berhasil maka 

buzzer akan berbunyi sementara, setelah itu di lanjutkan ke Sensor thermal yang akan 

memproses data atau nilai yang akan di tampilkan pada LCD, jika suhu telah melibihi 

batas normal buzzer akan memberi peringatan atau notifikasi berulang-ulang. 

3.5 Desain Sistem pengukuran suhu 

Pada desain Sistem pengukuran suhu desain yaitu desain perangkat keras. 

Desain dapat dilihat pada Sub bab berikut: 

Desain Perangkat Keras 

 

Gambar 3.9 Desain Perangkat Keras Tampak Kanan 

 

Buzzer 

Sensor Infrared 

FC-51 

LCD 
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Gambar 3.10 Desain Perangkat Keras Tampak Kiri 

 

 

Gambar 3.11 Desain Tiang Penyangga 

Sensor 

AMG8833 

Power 

1,5 

Meter 

Emiter 

Receiver 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Di bab ini akan membahas hasil serta pengujian thermometer otomasi 

berdasarkan rancangan sistem maupun alat yang sudah dibuat. Tujuan dari pengetesan 

ini adalah untuk mengetahui hasil dari pengukuran pada alat termometer apakah sudah 

berhasil atau belum dalam implementasi pada suhu tubuh manusia. 

4.1 Hasil Pengujian Arduino 

Di pengujian mikrokontroler Arduino, dapat melaksanakan dan memasukkan 

program perintah sederhana menggunakan aplikasi Arduino IDE dengan menggunakan 

Arduino. Agar program dan Arduino dapat berfungsi dengan hasil yang sesuai. Tujuan 

melakukan pengetesan ini apa pada mikrokontroler Arduino akan kita gunakan di 

penelitian ini tidak mengalami kegagalan dan kerusakan pada saat meng-Upload 

program. Sehingga saat Arduino digunakan dapat berjalan dengan sesuai dan lancar. 

Berikut alat yang dibutuhkan pada pengujian, antara lain:  

1. Komputer  

2. Arduino Uno  

3.  Kabel USB  

4.  Aplikasi Arduino IDE.  

Berikut ini adalah langkah yang akan digunakan pada pengujian Arduino Uno: 
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1.  Menghidupkan  komputer atau laptop  

2. Menyambungkan komputer ke Arduino Uno melalui kabel USB 

3.  Membuka aplikasi Arduino IDE di komputer dan masukan program perintah ke 

dalam Arduino IDE dengan Bahasa C. 

void setup() { 

// put your setup code here, to run once:  

Serial.begin(9600);  

Serial.println("Hello World!");  

}  

void loop() {  

// put your main code here, to run repeatedly:  

}  

4. Setelah itu memasukan program perintah kedalam Arduino IDE maka tekan ikon 

diatas yang berbentuk ceklis untuk mngetahui apakah ada eror di program perintah 

yang sudah di buat. Selanjutnya men-setting board dengan memilih Arduino Uno 

pada tab “Tools”, lalu men-setting Port Arduino Uno yang terdeteksi pada 

Komputer / laptop. Berikut tekan tanda yang berbentuk arah kanan / “Upload” untuk 

meng-upload perintah kedalam Arduino Uno. 

5.  Apabila program yang dimasukan telah berhasil di upload , maka tekan tanda kaca 

pembesar di kanan atas. Maka akan tampil tab yang berisikan hasil dari program 

yang telah dicetak. 

Pengujian program pada mikrokontroler Arduino Uno dengan aplikasi Arduino 

IDE dapat dilihat pada Gambar 4.1 bertuliskan “Done Uploading”, yang memberi tahu 

bahwa program yang telah ditulis sudah berhasil dan benar di-upload pada Arduino 

IDE 
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Gambar 4.1 Keadaan Upload Done 

 

Program yang telah dimasukan kedalam Arduino Uno merupakan perintah 

program untuk diproses data menggunakan Port serial. Proses pada Arduino Uno harus 

dihubungkan terlebih dahulu pada USB ke Komputer agar bisa menerima data yang 

akan dikirimkan melalui tab serial monitor pada aplikasi Arduino IDE. Hasil dari tab 

serial monitor dapat kita lihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Hasil dari Serial Monitor 

 

Pada Gambar 4.2, membuktikan bahwa data yang akan dikirimkan pada tab 

serial monitor sesuai dengan program yang telah kita buat dan di-upload ke Arduino 

Uno. Dengan begitu Arduino Uno ini dapat memberi hasil sesuai harapan dan akan 

digunakan pada pembuatan pada sistem. Setelah itu melakukan pengujian untuk 

memahami Arduino Uno apakah akan bekerja dengan baik atau tidak, maka dilakukan 

pengecekan tegangan di Arduino Uno tersebut. Prosedur pengetesan ini ialah dengan 

menggunakan avometer untuk mengukur tegangan per Vin Arduino. Hasil dapat kita 

lihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Data Pengujian Vinput Arduino 
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Hasil pengukuran keluaran (Volt) V in digital dan V in analog, memiliki hasil 

yang telah diperoleh, dengan rata-rata tegangan pada keluaran V in sebesar 4,97 V. 

Sehingga bisa kita pastikan pada sistem minimum output dapat bekerja dengan baik 

karena Arduino uno hanya memerlukan data sebesar 4.5 sampai 5 V. 

4.2 Pengujian pada LCD 16x2  

Agar bisa mengetahui apakah (LCD) dapat bekerja dengan baik, maka 

dilakukan pengetesan LCD dengan menyambungkan pin data LCD ke Arduino yang 

telah kita program pada LCD. Pengujian pada LCD Character 16x2 dilakukan untuk 

mendapat tampilan 0x27 berupa angka, huruf, karakter dan sebagainya, yang sesuai 

dengan harapan kita. Dimana tampilan tersebut akan munculkan pada layar LCD. Agar 

LCD dapat menampilkan angka, huruf, karakter dan sebagainya maka Arduino Uno 

harus diprogram. Berikut alat yang akan digunakan dalam pengujian ini. Berikut alat 

yang digunakan dalam pengujian.  

Berikut alat yang akan dibutuhkan pada pengujian, antara lain:  

1. Komputer   

2. Mikro Arduino Uno  

3. Kabel USB  

4. aplikasi Arduino IDE.  

5. LCD disambungkan ke I2C  

 

 

 



 

 

 

33 
 

Berikut ini adalah langkah-langkah prosedur pada pengujian LCD:  

1.   Menyalakan  Komputer atau Laptop  

2.   Menyambungkan Komputer ke Arduino Uno dengan melalui kabel USB 

3.   Membuka aplikasi Arduino IDE di komputer dan masukan program perintah 

kedalam Arduino IDE dengan Bahasa C. 

#include <Wire.h>  

#include <LiquidCrystal_I2C.h> 

// Set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display 

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); 

void setup() 

{ 

 // initialize the LCD 

 lcd.begin(); 

 // Turn on the blacklight and print a message. 

 lcd.backlight(); 

 lcd.print("Hello, world!"); 

} 

void loop() 

{ 

 // Do nothing here... 

} 

4.  Setelah semua selesai memasukan program perintah kedalam Arduino IDE 

maka selanjutnya menekan icon diatas yang berbentuk ceklis untuk mengecek 

apakah ada eror di perintah program yang sudah di buat. Selanjutnya men-

setting board dan memilih Arduino Uno pada tab “Tools”, lalu men-setting Port 

Arduino Uno yang terbaca pada laptop. Berikutnya tekan tanda yang berbentuk 

arah kanan / “Upload” untuk meng-upload perintah kedalam Arduino Uno. 

5.   Apabila program yang kita masukan telah sukses maka layar diLCD dapat kita 

lihat pada Gambar 4.3 
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Gambar 4.3 Tampilan LCD 

 

4.3 Pengujian Sensor Infrared FC-51 

4.3.1 Tujuan Pengujian Sensor Infrared FC-51 

Pada pengujian sensor FC-51 ini dibuat program untuk dapat membaca objek 

berapakah jarak maksimal yang bisa diterima menggunakan software Arduino IDE 

dengan jalur VCC,GROUD,dan Pin Digital yang telah disediakan Arduino Uno. 

4.3.2 Sensor Infrared FC-51 

Pada pengujian sensor infrared FC-51 menggunakan alat sebagai berikut: 

1. PC atau laptop 

2. Mikrokontroler Arduino Uno 

3. LCD 16x2 

4. Sensor FC-51 

4.3.3 Prosedur Pengujian Sensor Infrared FC-51 

Pengujian pada sensor FC-51 memiliki prosedur berikut ini: 

1. Menyambungkan sensor FC-51 dan LCD 16x2 pada Arduino Uno.  

2. Mengupload program menuju Mikrokontroler Arduino Uno. 
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void setup(){ 

pinMode (4, OUTPUT); 

pinMode (2, INPUT); 

Serial.begin(9600); 

} 

void loop()  

{ 

 

int hasil = digitalRead(2); 

if (hasil == LOW) //buzzer on 

{ 

Serial.println("Hambatan Terdeteksi"); 

digitalWrite(4, HIGH); } 

if (hasil == HIGH ) //buzzer off 

{ 

Serial.println ("Tidak Ada Hambatan"); 

digitalWrite (4, LOW); 

} 

  delay(200); 

} 

 

3. Mengamati data dari Sensor di LCD. 

 

4.3.4 Hasil Pengujian Sensor Infrared FC-51 

Pada pengujian sensor Infrared FC-51 memiliki prosedur sebagai berikut: 

1. Menghubungkan sensor FC-51  dan LCD 16x2 pada Arduino Uno.  

2. Mengupload program menuju Mikrokontroler Arduino Uno. 

3. Mengamati data dari Sensor di LCD. 

 

 

Gambar 4.4 FC-51 Terdeteksi adanya objek 
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Gambar 4.5 FC-51 Terdeteksi tidak ada objek 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji coba pada sensor FC-51 

No Jarak Kondisi 

1 1 cm terdeteksi 

2 2 cm terdeteksi 

3 3 cm terdeteksi 

4 4 cm terdeteksi 

5 5 cm terdeteksi 

6 6 cm Tidak terdetaksi 

7 7 cm Tidak terdetaksi 

8 8 cm Tidak terdetaksi 

9 9 cm Tidak terdetaksi 

10 10 cm Tidak terdetaksi 

 

Untuk hasil uji coba pada Tabel 4.2 dikarenakan sensor infrared hanya 

maksimal bisa membaca pada jarak sekitar 5 cm saja dan pada uji coba ini hasil pada 

jarak belum seusai harapan. 

4.4 Hasil Pengujian Sensor Thermal Cam AMG8833  

4.4.1 Tujuan Pengujian Sensor Thermal Cam AMG8833 

Pengujian sensor AMG8833 ini dilakukan untuk melihat seberapa kemampuan 

jarak dan waktu yang diperlukan agar dapat memberikan data yang akurat dan juga 
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diperlukan kalibrasi dengan thermometer digital dan setelah dikalibrasi akhirnya pada 

program ditambahkan rumus agar mendapatkan hasil yang akurat, rumus tersebut 

dikalikan dengan 1,05 pada sensor AMG8833. Pengujian dilakukan menggunakan air 

hangat dan dibandingkan dengan thermometer digital agar tahu seberapa cepat respon 

pada sensor AMG8833 dapat dilihat alat yang diperlukan.  

4.4.2 Alat yang Digunakan Pengujian Sensor Thermal Cam AMG8833 

Pengujian pada sensor AMG8833 menggunakan alat sebagai berikut: 

1. PC.  

2. Arduino  

3. Kabel USB  

4. Aplikasi Arduino IDE.  

5. Sensor AMG8833 

6. Kabel Pelangi 

Berikut ini adalah langkah-langkah prosedur pengujian sensor AMG8833:  

1. Menyalakan Komputer  

2. Menghubungkan Komputer ke Arduino Uno dengan menyambungkan kabel 

USB.  

3. Masuk ke Arduino IDE pada komputer. masukan perintah program kedalam 

Arduino IDE dengan menggunakan Bahasa C. 
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#include <Wire.h> 

#include <Adafruit_AMG88xx.h> 

Adafruit_AMG88xx amg; 

float suhu; 

void setup()  

{ 

    Serial.begin(9600); 

    Serial.println(F("AMG88xx test")); 

bool status; 

    lcd.init(); 

    // default settings 

    status = amg.begin(); 

    if (!status)  

{ 

    Serial.println("Sensor AMG8833 Belum Terkoneksi"); 

    while (1); 

} 

    Serial.println("Test"); 

    Serial.println(); 

    delay(100); // let sensor boot up 

} 

void loop()  

{  

    Serial.print("Thermistor Temperature = "); 

suhu=amg.readThermistor()*1.05; 

    Serial.print(suhu()); 

    Serial.println(" *C"); 

    //delay a second 

    delay(1000); 

} 

4. Setelah selesai memasukan perintah program kedalam Arduino IDE maka tekan icon 

diatas yang berbentuk ceklis untuk mengecek apakah ada eror di perintah program 

yang sudah di buat. Selanjutnya men-setting dan memilih board Arduino Uno di tab 

“Tools”, kemudian men-setting Port pada Arduino Uno yang dideteksi oleh Laptop. 

lalu tekan tanda yang berbentuk arah kanan / “Upload” untuk meng-upload perintah 

kedalam mikro Arduino Uno. 

5.  Apabila program telah sukses di-upload, tampilan dapat kita lihat pada pada Gambar 

4.6. 
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Gambar 4.6  Hasil Serial Print Sensor AMG8833 

Tabel 4.3 Pengujian Suhu Per Derajat 

No 
Suhu 

Awal 

Suhu 

Perubahan 
Waktu Objek Keterangan 

1 35,42 38,87 2 Menit 50 Detik Air Panas Buzzer On 

2 35,18 36,29 1 Menit 52 Detik Tangan Buzzer Off 

3 35,33 38,94 1 Menit 46 Detik Korek Api Buzzer On 

4 34,91 36,57 2 Menit 3 Detik Dahi Buzzer Off 

5 35,31 32,53 1 Menit 32 Detik Es Buzzer Off 

 

       

Gambar 4.7 Pengukuran Waktu 
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4.5 Hasil Pengujian Keseluruhan Sistem 

Hasil pengujian kesuluruhan ini meliputi pengujian dari segi hardware dan 

software, software meliputi semua program perintah yang telah dimasukan kedalam 

Arduino Uno berupa input dan output. hardware meliputi pemasangan setiap 

komponen yang telah dipasang ke setiap port pada Arduino Uno. 

4.5.1 Tujuan Pengujian Keseluruhan Sitem 

Pada pengujian kesuluruhan sistem ini adalah untuk menguji keselurahan setiap 

software dan hardware dalam menguji pengukuran suhu otomatis menggunakan sensor 

thermal cam dan sensor infrared dengan melihat jarak jauhnya dan berapa derajat suhu 

yang diproses. 

4.5.2 Alat yang Digunakan Pengujian Keseluruhan Sistem 

Adapun alat-alat yang digunakan dalam menguji yaitu: 

1. Mikro Arduino Uno. 

2. Sensor Thermal Cam AMG8833. 

3. Sensor Infrared FC-51. 

4. LCD 16x2. 

5. USB Downloader Arduino. 

6. PC atau Laptop. 

7. Buzzer. 

4.5.3 Prosedur Pengujian Keseluruhan Sistem 

Pada pengujian keseluruhan sistem memiliki prosedur sebagai berikut: 

1. Menghubungkan USB downloader Arduino pada Laptop / PC. 
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2. Menyambungkan sensor AMG8833 pada mikrokontroler Arduino Uno. 

3. Menyambungkan sensor FC-51 pada mikrokontroler Arduino Uno. 

4. Menyambungkan LCD 16x2 pada mikrokontroler Arduino Uno. 

5. Program mikrokontroler Arduino menggunakan software Arduino IDE. 

6. Meng-upload menggunakan software Arduino IDE. 

7. Mendekatkan Tubuh/Objek pada sensor FC-51 dan sensor AMG8833 akan 

memproses nilai. 

8. Menancapkan power dan mengamati data pada LCD. 

 

4.6 Hasil Pengujian dan Perbandingan Keseluruhan Sistem 

4.6.1 Hasil Uji coba Sensor AMG8833 Melalui Bagian Ketiak 

      

Gambar 4.8 Hasil tampilan dari LCD dan Thermo Digital 

Untuk hasil uji coba pada Gambar 4.7 pembacaanya hanya dibuat selama 2 

menit pada sensor AMG8833 dan thermometer digital, untuk sensor AMG8833 

pembacaan suhunya kurang cepat karena itu perbedaan antara thermometer digital dan 

sensor AMG8833 perbedaanya cukup jauh. 
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Tabel 4.4 Hasil Uji coba Sensor AMG8833 Melalui Bagian Ketiak 

 

Hasil Pengujian suhu memalui bagian ketiak pada Tabel 4.3 ialah hasil dari 

pengujian pengukuran suhu otomatis memalui bagian ketiak, berapa nilai eror dan nilai 

selisih dari perbandingan antara thermal camera dan thermometer digital, pada Tabel 

4.3 dapat diketahui thermal camera dan thermometer digital memiliki perbandingan 

yang cukup signifikan, rata-rata pada hasil uji coba di atas adalah 97,25 

No 

Thermal 

Cam 

(AMG8833) 

Thermo 

Digital 
Selisih Eror (%) Kondisi 

Persentase 

Akurasi 

(%) 

Keterangan 

1 34,61 36,3 1,69 4,66 Normal 95,34 Buzzer Off 

2 35,04 36,5 1,46 4,00 Normal 96,00 Buzzer Off 

3 35,45 35,9 0,45 1,25 Normal 98,75 Buzzer Off 

4 35,07 36,2 1,13 3,12 Normal 96,88 Buzzer Off 

5 34,69 36,7 2,01 5,48 Normal 94,52 Buzzer Off 

6 34,71 35,4 0,69 1,95 Normal 98,05 Buzzer Off 

7 35,88 37,4 1,52 4,06 Panas 95,94 Buzzer On 

8 35,71 36,2 0,49 1,35 Normal 98,65 Buzzer Off 

9 35,44 36,1 0,66 1,83 Normal 98,17 Buzzer Off 

10 36,08 36,2 0,12 0,33 Normal 99,67 Buzzer Off 

 Nilai Rata-

Rata 

     
97,20 
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4.6.2 Hasil Uji coba Sensor AMG8833 Melalui Bagian Dahi 

      

Gambar 4.9 Hasil dari uji coba memalui bagian dahi 

Tabel 4.5 Hasil Uji coba Sensor AMG8833 Melalui Bagian Dahi 

No 

Thermal 

Cam 

(AMG8833) 

Thermo 

Digital 
Selisih 

Eror 

(%) 
Kondisi 

Persentase 

Akurasi 

(%) 

Keterangan 

1 35,73 36,3 0,57 1,57 Normal 98,43 Buzzer Off 

2 35,25 36,5 1,25 3,42 Normal 96,58 Buzzer Off 

3 36,17 35,9 0,27 0,75 Normal 99,25 Buzzer Off 

4 35,9 36,2 0,3 0,83 Normal 99,17 Buzzer Off 

5 35,51 36,7 1,19 3,24 Normal 96,76 Buzzer Off 

6 35,57 35,4 0,17 0,48 Normal 99,52 Buzzer Off 

7 36,63 37,4 0,77 2,06 Panas 97,94 Buzzer On 

8 36,26 36,2 0,06 0,17 Normal 99,83 Buzzer Off 

9 35,87 36,1 0,23 0,64 Normal 99,36 Buzzer Off 

10 35,97 36,2 0,23 0,64 Normal 99,36 Buzzer Off 

 
Nilai Rata-

Rata 
    98,6  

 

Hasil Pengujian suhu memalui bagian dahi Pada Tabel 4.4 ialah hasil dari 

pengujian pengukuran suhu otomatis memalui bagian dahi, untuk mengetahui berapa 

nilai eror dan nilai selisih dari perbandingan antara thermal camera dan thermometer 

digital, pada Tabel 4.4 dapat diketahui thermal camera dan thermometer digital 



 

 

 

44 
 

memiliki perbandingan yang cukup stabil, rata-rata pada hasil uji coba di atas adalah 

98,7 

4.6.1 Hasil Uji coba Sensor AMG8833 dengan Air 

 

Gambar 4.10 Hasil dari uji coba dengan air  

Tabel 4.6 Hasil Uji coba Sensor AMG8833 Pada Air 

No 
Suhu 

Awal 

Thermal 

Cam 

(AMG8833) 

Waktu Objek Keterangan 

1 34,53 54,73 2 Menit Air Panas Buzzer ON 

2 36,90 63,72 5 Menit Air Panas Buzzer ON 

3 41,07 72,54 7 Menit Air Hangat Buzzer ON 

 

Hasil Pengujian suhu dengan air hangat Pada Gambar 4.9 adalah hasil dari 

pengujian ketiga pengukuran suhu otomatis dengan air hangat, untuk mengetahui 

perbandingan antara thermal camera dan thermometer digital, pada Gambar 4.7 dapat 

diketahui thermal camera untuk pembacaannya kurang cepat atau optimal dalam 

membaca objek.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan pada penelitian saat ini, 

dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:   

1 Sensor camera thermal ini dapat membaca suhu pada bagian tubuh, yaitu: dahi 

dan ketiak. 

2. Pada sensor thermal AMG8833 tidak bisa membaca secara cepat dan kurang 

akurat. 

3. Ketepatan akurasi 97 % diperlukan waktu pembacaan sekitar 10 sampai dengan 12 

menit. 

4. Pada notifikasi LCD dan Buzzer dapat bekerja dengan baik dalam mendeteksi suhu 

tubuh yang normal (36°C) serta suhu tubuh diatas normal (37,5°C).  

5. Camera Thermal AMG 8833 Mampu mendeteksi suhu tubuh dengan tidak 

berkontak secara langsung dengan range jarak antara 1cm sampai dengan 5 cm.  

 

5.2  Saran  

Berikut ini ialah saran yang dapat kami berikan setelah melakukan rancangan 

sistem pengukuran suhu tubuh:  

1. Sensor utama lebih baik menggunakan tipe MLX90604 , karena keakuratan pada 

kamera ini kurang dan pemrosesan datanya tidak terlalu cepat.  
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2.  Sensor untuk membaca objek lebih baik menggunakan sensor ultrasonik karena 

bisa memberikan jarak yang cukup jauh. 
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