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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Gejala yang paling umum dari penyakit COVID-19 adalah demam dengan 

suhu tubuh 38 derajat celcius, lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin 

mengalami sakit dan nyeri otot, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau 

diare. Gejala-gejala ini biasanya ringan dan mulai secara bertahap. Beberapa 

orang yang terinfeksi bisa tidak memperlihatkan gejala apa pun dan merasa 

sehat. Kebanyakan orang (sekitar 80%) pulih dari penyakit tanpa perlu 

perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang yang menderita penyakit ini 

menjadi sakit parah dan mengalami kesulitan bernapas. Orang yang lebih tua 

dan yang memiliki masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, masalah 

jantung atau diabetes lebih memungkinkan untuk mengalami penyakit serius. 

Orang yang memiliki gejala dan telah melakukan kontak dengan orang positif 

atau telah bepergian ke negara atau daerah yang sudah memiliki kasus positif 

dalam 14 hari terakhir, harus dites untuk Virus Corona, COVID-19 di fasilitas 

kesehatan. Jika ia memiliki gejala ringan dan belu ernah kontak dengan orang 

positif Virus Corona, COVID-19 atau bepergian, ia harus lakukan isolasi 

mandiri di rumah selama 14 hari. Jika gejala memburuk, maka harus mencari 

pertolongan medis. 

1.2. Tujuan 

Tujuan dibuatnya proyek akhir ini adalah: 

1. Membuat prototype yang dapat membaca suhu badan pasien. 
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2. Membuat aplikasi android yang dapat melakukan monitoring suhu badan 

pasien dari jarak jauh secara real time. 

3. Membuat aplikasi android yang dapat memberikan notifikasi kepada 

pengguna, jika suhu badan pasien timbul gejala covid-19. 

1.3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam pembuatan Proyek Akhir ini yaitu: 

1. Bagaimana cara merancang sistem yang dapat melakukan monitoring suhu 

badan pasien ODP dari virus COVID-19? 

2. Bagaimana kinerja sistem monitoring suhu badan pasien? 

3. Apakah alat sudah bekerja secara reliable ? 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan Proyek Akhir ini antara lain: 

1. Prototype yang diimplementasikan terdiri dari Wemos D1 Mini dan Sensor 

MLX90614. 

2. Prortotype hanya memonitor suhu badan pasien. 

3. Menggunakan database Firebase Realtime Database. 

4. Data yang dimonitori adalah data suhu dan waktu. 

5. Prototype digunakan pasien di pergelangan tangan. 

6. Prototype hanya bisa digunakan untuk melakukan monitoring 1 pasien. 

7. Prototype mengirimkan data ke database Firebase Realtime Database setiap 

51 menit sekali. 

8. Indikasi gejala covid-19 pada suhu pergelangan tangan yaitu 36.2℃. 

 


