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ABSTRAK 

 

RANCANG BANGUN PROTOTIPE KEAMANAN RUANG 

LABORATORIUM DENGAN PINTU OTOMATIS MENGGUNAKAN 

SENSOR SUHU MLX90614 BERBASIS ARDUINO ATMEGA 2560 

 

Oleh 

DIANA MARGARINI 

 

Penelitian tentang sistem keamanan ruang laboratorium mulai banyak 

dikembangkan dengan berbagai macam input yang digunakan. Pada penelitian ini 

telah direalisasikan rancang bangun prototipe keamanan ruang laboratorium dengan 

pintu otomatis menggunakan sensor suhu MLX90614 berbasis Arduino Atmega 

2560. Rancang bangun prototype ini bertujuan untuk merancang prototipe ruang 

laboratorium dengan pintu otomatis menggunakan solenoid door lock dan sensor 

suhu MLX90614. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan counter sebagai 

pengurang dan penjumlah orang di dalam ruangan menggunakan sensor infrared 

FC-51. Pengambilan data dilakukan dengan deteksi suhu manusia sebelum 

memasuki ruangan, saat input suhu terpenuhi maka pintu ruangan akan terbuka 

dengan batas maksimal ruangan sebanyak 10 orang. Hasil penelitian menunjukkan 

sistem berfungsi dengan baik, ditunjukkan dengan keadaan pintu yang dapat 

terbuka saat mendapat input suhu antara 35-37°C, pintu tetap terutup saat 

mendeteksi suhu selain 35-37°C, dan pintu yang tetap tertutup saat objek di dalam 

ruangan telah terdeteksi sebanyak 10 orang. 

Kata kunci : Arduino Atmega 2560, Solenoid door lock, MLX90614, counter, 

infrared FC-51



ABSTRACT 

 

DESIGN A LABORATORY ROOM SECURITY PROTOTYPE WITH 

AUTOMATIC DOORS USING A TEMPERATURE SENSOR MLX90614 

BASED ON AN ARDUINO ATMEGA 2560 

By 

Diana Margarini 

 

Research on laboratory room security system has begun to be developed with 

various kinds of inputs used. In this study, the design of a laboratory room security 

prototype with automatic doors has been realized using the MLX90614 temperature 

sensor based on Arduino Atmega 2560. The design of this prototype aims to design 

a prototype laboratoey room with automatic doors using a door lock solenoid and 

a temperature sensor MLX90614. In addition, this system is equipped with a 

counter to reduce and add people in the room using the FC-51 infrared sensor. 

Data retrieval is done by detecting human temperature before entering the room, 

when the temperature input is met, the door of the room will open with a maximum 

limit of 10 people. The results showed that the system was functioning properly, 

indicated by the state of the door that could open when it received an input of 

temperature between 35-37°C, the door remained closed when detecting of 

temperature other than 35-37°, and the door remained closed when the object in 

the room was up to 10 people. 

 

Keywords: Arduino Atmega 2560, Solenoid door lock, MLX90614, counter, 

infrared FC-51 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Pandemi covid-19 telah menyebar hampir di seluruh negara di dunia, termasuk 

Indonesia mulai awal tahun 2020. Kasus penyebaran virus corona pun semakin 

meningkat setiap harinya. Antisipasi pencegahan penularan virus corona dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengecekan suhu tubuh. Tempat-tempat 

yang menerapkan pengecekan suhu tubuh yaitu, bandara, stasiun, kantor, mall, 

bahkan di sekolah dan kampus. Suhu tubuh manusia bergantung pada faktor usia, 

jenis kelamin, dan tingkat aktivitas (Yuniahastuti dkk, 2020). Suhu tubuh manusia 

normal berkisar antara 36°C sampai 37.5°C (Isyanto dan Irwan, 2017). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 382 tahun 

2020, masyarakat berperan penting untuk memutus mata rantai penularan covid-19 

agar tidak terjadi penularan pada tempat yang terdapat pergerakan manusia, 

interaksi antar manusia, dan perkumpulan banyak manusia. Salah satu pencegahan 

penularan covid-19 pada individu yaitu, dengan menjaga jarak minimal 1 meter 

dengan orang lain untuk menghindari terkena percikan dari orang yang bicara, 

batuk atau bersin, menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak 

memungkinkan untuk melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan dengan 

rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa 

pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal dan sebagainya. Sedangkan rekayasa 
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teknis dapat berupa pembuatan pembatas, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan 

sebagainya.  

Dalam dunia pendidikan terdapat proses pembelajaran dengan teori dan praktik 

(Padmadewi dan Luh, 2018). Kegiatan pembelajaran dengan teori dapat dilakukan 

secara daring atau tanpa tatap muka, sedangkan pembelajaran dengan praktik yang 

seharusnya dilakukan di laboratorium tidak dapat dilakukan karena kurangnya 

keamanan untuk mencegah penularan covid-19 (Setiyadi, 2020). Keadaan tersebut 

membuat pelaksanaan kegiatan praktikum dan kemampuan praktikan tidak 

maksimal karena tidak didukung dengan peralatan laboratorium yang memadai. 

Oleh karena itu, agar kegiatan praktikum dapat berjalan dengan baik, maka 

diperlukan sistem keamanan pada ruangan laboratorium. Praktikan dapat 

melakukan kegiatan praktikum seperti biasa dengan menerapkan protokol 

kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19. Keamanan yang dimaksud berupa 

pendeteksian suhu tubuh sebelum memasuki ruangan, pengendalian pintu otomatis, 

dan pembatasan kerumunan manusia yang berada di dalam ruangan. 

Penelitian tentang sistem keamanan pintu telah dilakukan oleh Saputro dan Hari 

(2016) menggunakan input berupa E-KTP berbasis RFID dan mikrokontroler 

Atmega 328. Keluaran yang dihasilkan hanya berupa solenoid door lock yang aktif 

ketika menerima input ID E-KTP. Kemudian Widcaksono dan Masyhadi (2018) 

membuat sistem keamanan pintu rumah dengan input SMS (Short Message Service) 

dan password menggunakan Arduino Uno. Keluaran yang dihasilkan berupa 

solenoid door lock, buzzer, dan LCD. 
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Lonika dan Hariyanto (2019) membuat alat keamanan pintu apartemen dengan 

masukan berupa QR code dan mikrokontroler Arduino Uno menggunakan aplikasi 

pada android untuk scanner QR code. Keluaran yang dihasilkan berupa solenoid 

door lock yang akan terbuka ketika scan QR code. Lalu, Sandar dan Saw (2019) 

membuat sistem kunci pintu berbasis pengenalan wajah menggunakan Raspberry 

Pi. Masukan yang digunakan berupa pengenalan wajah dengan web camera dan 

modul GSM dengan keluaran berupa solenoid door lock. Penelitian model 

keamanan pintu laboratorium otomatis telah dilakukan oleh Suwartika dan 

Gandang (2020) menggunakan masukan melalui keypad berbasis Arduino Uno. 

Keluaran yang dihasilkan menggunakan solenoid door lock yang terbuka saat diberi 

masukan password, buzzer, dan LED. Namun sistem keamanan tersebut tidak 

dirancang untuk keamanan laboratorium di masa pandemi. 

Sistem keamanan yang digunakan dalam penelitian rancang bangun prototipe ruang 

laboratorium perlu dilengkapi dengan komponen berupa solenoid door lock yang 

berguna sebagai pengunci pintu dengan memanfaatkan tegangan input yang 

diberikan (Guntoro dkk, 2013). Input yang diberikan dapat berupa kode password 

(Firdaus dan Yogi, 2020), finger print (Yudhana dkk, 2018), dan ID card (Yoga 

dkk, 2020). Selain itu input yang digunakan dapat berupa deteksi suara (Kharisma 

dan Hanif, 2018) dan dapat berupa ketukan (Haryanto dan Bayu, 2019). Solenoid 

akan bekerja saat diberi tegangan sebesar 12 V (Siswanto dkk, 2020). Ketika 

solenoid aktif, maka inti besi yang berada di dalamnya akan terbuka, sedangkan 

dalam keadaan tidak aktif, maka inti besi kembali terkunci (Lonika dan Susanto, 

2019). 
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini menggunakan input 

berupa suhu tubuh manusia yang diukur menggunakan sensor suhu MLX90614. 

Penggunaan sensor ini karena memiliki kemampuan untuk mendeteksi suhu suatu 

objek (Lukman dkk. 2018). Suhu yang terdeteksi antara -70°C sampai +380°C. 

Selain itu, tingkat akurasi MLX90614 yaitu ±0.2°C untuk pengukuran suhu tubuh 

manusia (Melexis, 2019). Keluaran suhu akan ditampilkan pada tampilan layar 

LCD 20×4. Ketika sensor MLX90614 mendeteksi suhu manusia antara 35-37°C, 

maka solenoid door lock yang digerakan oleh relay dengan tegangan 12 V aktif dan 

motor servo akan bergerak untuk membuka pintu secara otomatis. Terdapat sensor 

infrared FC-51 berfungsi sebagai counter untuk menghitung dan membatasi jumlah 

orang yang berada di dalam ruangan.  

1.2. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah jalannya penelitian tentang prototipe laboratorium dengan 

pintu otomatis ini, maka diperlukan beberapa rumusan masalah berikut: 

1. Bagaimana merancang prototipe ruang laboratorium dengan pintu otomatis 

menggunakan Arduino Atmega 2560? 

2. Bagaimana mengkalibrasi sensor suhu MLX90614 menggunakan alat ukur 

standar? 

3. Bagaimana menggerakan pintu ruang laboratorium secara otomatis dengan 

sensor suhu MLX90614 dan infrared FC-51? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian sistem keamanan pintu laboratorium otomatis ini 

sebagai berikut. 

1. Merancang prototipe ruang laboratorium dengan pintu otomatis menggunakan 

sensor suhu MLX90614. 

2. Menguji sensor infrared FC-51 dengan variasi jarak sensor. 

3. Mengkalibrasi sensor suhu MLX90614 menggunakan alat ukur standar. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Memperoleh alat keamanan laboratorium yang dapat mengurangi kerumunan 

manusia yang berada di dalam laboratorium dengan membatasi jumlah manusia 

yang berada di dalamnya. 

2. Menjadi sumber informasi untuk mengetahui jarak pengukuran yang efektif 

saat menggunakan sensor infrared FC-51. 

3. Memperoleh keakuratan sensor MLX90614 untuk pengukuran suhu manusia. 

1.5. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Sensor suhu yang digunakan sebagai input menggunakan sensor MLX90614. 

2. Input berupa pendeteksian suhu tubuh manusia antara 35°C sampai 37°C. 

3. Output yang dihasilkan berupa solenoid door lock untuk pengunci pintu, 

pembuka dan penutup pintu otomatis, dan tampilan LCD. 

4. Batasan objek yang berada di dalam ruangan sebanyak 10 orang. 

5. Pengujian sensor suhu MLX90614 dilakukan pada jarak 1-10 cm. 



 
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terkait 

Penelitian tentang pintu otomatis telah dilakukan oleh Guntoro, dkk (2013). Pada 

penelitian tersebut menggunakan magnetic door lock dan dikendalikan 

menggunakan keypad. Sedangkan mikrokontroler yang digunakan yaitu Arduino 

uno. Keypad berguna sebagai masukan dengan kode password yang akan diproses 

menggunakan Arduino uno dan akan mengaktifkan relay yang terhubung dengan 

magnetic door lock. Sehingga magnetic door lock yang semula terkunci akan 

terbuka saat dimasukan kode password yang sudah ditentukan. Gambar 2.1 

menunjukan diagram blok sistem pengunci pintu berbasis arduino uno. 

 
Gambar 2.1. Diagram blok sistem pengunci pintu (Guntoro dkk, 2013) 

Masukan berupa kode password menggunakan keypad diperoses menggunakan 

arduino uno. Kemudian terdapat output LED dan relay. Relay berfungsi untuk 

menggerakan solenoid sesuai perintah yang dijalankan pada Arduino. Hasil 

penilitian menunjukan bahwa magnetic door lock dapat bekerja dengan baik. Hal 

tersebut dapat dibuktikan menggunakan software Arduino IDE bahwa arduino 

dapat mendeteksi masukan password dari keypad.  
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Saputro dan Hari (2016). Penelitian tersebut 

berkaitan dengan pengamanan pintu secara otomatis menggunakan RFID (Radio 

Frequency Identification) dengan memanfaatkan input dari E-KTP sebagai RFID 

tag untuk pengamanan pintu rumah. Penelitian tersebut menggunakan 

mikrokontroler Atmega 328 dan pengunci pintu yang menggunakan solenoid door 

lock. Gambar 2.2 menunjukan hasil perancangan alat pengaman pintu 

menggunakan masukan berupa E-KTP serta pengunci pintu solenoid door lock. 

 
Gambar 2.2. Alat pengaman pintu E-KTP (Saputro dan Hari, 2016) 

Solenoid door lock dapat terbuka hanya untuk ID dari E-KTP yang sudah berada 

dalam mikrokontroler Atmega 328. Kemudian solenoid akan terkunci kembali 

dalam waktu 10 detik. Alat pengaman pintu otomatis tersebut dapat dioperasikan 

menggunakan software Arduino IDE sebagai pengendali jalannya alat secara 

keseluruhan. 

Setelah itu, Widcaksono dan Masyhadi (2018) melakukan penelitian tentang sistem 

keamanan pintu rumah otomatis menggunakan SMS. Sistem tersebut dirancang 

menggunakan Arduino Uno sebagai pengontrol utama jalannya sistem. Komponen 

yang digunakan berupa sensor limit switch yang berguna untuk mendeteksi pintu 

saat dibuka secara paksa dan buzzer sebagai output yang ditimbulkan saat pintu 
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tersebut dibuka secara paksa. Keypad digunakan sebagai masukan untuk membuka 

pintu menggunakan kode password. Solenoid door lock berguna untuk pengunci 

pintu secara otomatis. Modul GSM berguna untuk sistem komunikasi melalui SMS 

dan LCD sebagai keluaran untuk masukan yang bekerja. Gambar 2.3 merupakan 

rancangan alat keamanan pintu. 

 

Gambar 2.3. Alat keamanan pintu rumah (Widcaksono dan Masyhadi, 2018) 

Saat membuka pintu menggunakan masukan berupa SMS, proses pengiriman 

perintah SMS membutuhkan waktu selama 5-10 detik agar sistem dapat merespon 

perintah yang diberikan. Jika pintu dibuka menggunakan keypad dengan password, 

maka pintu yang telah terbuka akan kembali terkunci dalam waktu 10 detik dan 

memberikan informasi SMS dalam waktu 4-7 detik. Sehingga sistem keamanan 

pintu ini dapat membantu pemilik rumah dan memberikan keamanan pada rumah 

tersebut. 

Kharisma dan Hanif (2018) membuat sistem pengaman pintu laboratorium robotika 

UIN Sultan Syarif Kasim dengan masukan berupa suara siulan menggunakan 

sensor FC-04. Sensor tersebut digunakan untuk mengendalikan solenoid pada pintu 

laboratorium yang diproses menggunakan Arduino Atmega 382. Setiap suara siulan 



9 
 

 

 

akan diubah dalam satuan decibel (dB). Rangkaian alat keamanan pintu dengan 

input suara siulan dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. Rangkaian alat keamanan pintu (Kharisma dan Hanif, 2018) 

Ketika suara siulan sesuai dengan besaran dB yang ditentukan yaitu 90 dB sampai 

97 dB, maka solenoid akan aktif dan pintu akan terbuka. Setiap informasi 

ditampilkan pada LCD 16×2. Nilai decibel terukur menggunakan aplikasi sound 

analyzer. Waktu yang dibutuhkan untuk pembuka kunci dapat diatur pada program 

sesuai dengan waktu yang diinginkan. 

Kemudian penelitian yang berhubungan dengan pintu otomatis dilanjutkan oleh 

Lonika dan Susanto (2019). Penelitian tersebut berkaitan dengan sistem otomasi 

pintu unit apartemen secara online menggunakan QR code berbasis Arduino uno. 

Penyewa apartemen dapat menggunakan aplikasi online yang tersedia dengan 

memanfaatkan kode OTP (One Time Password) sehingga pintu apartemen dapat 

terbuka dengan QR code scanner dan scan QR code. Rangkaian simulasi alat dapat 

dilihat pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5. Rangkaian simulasi alat (Lonika dan Susanto, 2019) 

Berdasarkan kuisioner yang diberikan untuk 48 pengguna, hasil yang diperoleh 

sebanyak 75% menyetujui bahwa smart door lock berbasis QR code sangat efisien 

untuk diimplementasikan. 

Penelitian terkait tentang keamanan pintu laboratorium telah dilakukan oleh 

Suwartika dan Gandang (2020). Penelitian tersebut tentang perancangan sistem 

keamanan laboratorium menggunakan keypad dan solenoid berbasis Arduino Uno 

di PT.XYZ. Keypad berfungsi sebagai masukan berupa password yang telah 

dihubungkan dengan sistem dan solenoid door lock. Solenoid dapat berfungsi 

karena sudah diprogram oleh arduino yang telah dimasukan program “Embedded”. 

Kondisi awal relay yang terhubung dengan solenoid adalah high yang menandakan 

solenoid terkunci. Selain solenoid, terdapat output lain berupa buzzer dan LED. 

LED hijau akan aktif ketika terdapat masukan password yang sesuai dan solenoid 

terbuka. Sedangkan LED merah akan aktif ketika masukan password yang tidak 

sesuai dan solenoid tidak terbuka. Selain itu, buzzer akan aktif saat LED merah 
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aktif. Rancangan alat keamanan pintu laboratorium PT.XYZ dapat dilihat pada 

Gambar 2.6.   

 
Gambar 2.6. Rancangan alat pada body box (Suwartika dan Gandang, 2020) 

Untuk mencegah penyalahgunaan password, maka password dapat diubah sesuai 

kebutuhan. Komponen yang digunakan berupa keypad yang berfungsi sebagai 

masukan, mikrokontroler Arduino Uno sebagai pemroses alat, LED dan buzzer 

sebagai indikator keluaran alat. Seluruh komponen tersebut mampu berjalan sesuai 

urutan yang telah ditentukan. Selain itu terdapat modul LCD untuk menampilkan 

karakter yang diinginkan sesuai dengan perintah program yang diberikan. 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Solenoid Door Lock 

Solenoid merupakan perangkat elektromagnetik yang dapat mengubah energi listrik 

menjadi energi gerak atau mekanik. Energi yang dihasilkan dapat berupa tarikan 

dan dorongan. Solenoid terbagi menjadi rotary solenoid dan linear solenoid. Rotary 

solenoid berguna untuk menghasilkan gerakan sudut atau gerakan putar dan dapat 

menggantikan fungsi motor DC kecil atau motor stepper yang sudut geraknya 

sangat kecil. Sedangkan linear solenoid memiliki prinsip kerja yang sama dengan 
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relay elektromagnetik (Yudhana dkk, 2018). Kuat medan magnet untuk solenoid 

ideal dapat dihitung menggunakan Persamaan 2.1. 

𝐵 =
𝜇0𝑖𝑁

2𝜋𝑟
    (2.1) 

dengan 𝐵 adalah kuat medan magnet (T atau WB/m2), 𝜇0 adalah permeabilitas 

ruang kosong (Wb/Am), 𝑖 adalah kuat arus yang mengaliri solenoid (A), 𝑁 adalah 

jumlah lilitan persatuan panjang, dan 𝑟 merupakan jarak dari titik ke kawat (m). 

Jika terdapat inti besi di dalam solenoid, inti besi tersebut dapat bergerak keluar dan 

masuk saat diberi arus listrik. Sehingga dapat digunakan untuk menggerakan tuas, 

door lock, dan mengoperasikan relay (Riyanto, 2019). 

Prinsip kerja dari solenoid door lock berdasarkan tegangan masukan pada sistem 

pengunci mulai dari tegangan 6, 12, hingga 24 Volt (Siswanto dkk, 2020). Solenoid 

door lock terdiri dari sebuah kumparan listrik yang dililitkan pada sebuah inti besi 

dengan aktuator feromagnetik atau plunger yang dapat bergerak masuk dan keluar 

dari kumparan. Ketika terdapat arus listrik yang melewati lilitan kawat tersebut, 

maka terbentuk medan magnet yang menghasilkan energi untuk menggerakan inti 

besi di dalamnya. Saat kondisi normal inti besi tersebut akan memanjang dan dalam 

keadaan mengunci, sedangkan saat diberi tegangan inti besi tersebut akan 

memendek yang menandakan pengunci tersebut sudah terbuka (Lonika dan 

Susanto, 2019). Solenoid door lock dapat di lihat pada Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7. Solenoid door lock (Robotics dan CNC, 2020) 

Berdasarkan Gambar 2.7 dapat dijelaskan bahwa umumnya solenoid perlu 

dihubungkan ke port COM, NO, atau NC pada relay secara seri. Kemudian dari 

relay dihubungkan ke pin VCC dan pin GND pada mikrokontroler yang digunakan. 

Masukan yang biasa digunakan untuk solenoid ini dapat berupa sidik jari, 

password, ketukan, komunikasi Bluetooth, jaringan internet, dan sebagainya 

(Guntoro dkk, 2013). 

2.2.2. Sensor Suhu MLX90614 

Sensor MLX90614 merupakan sebuah komponen elektronika yang dapat 

digunakan untuk mengukur suhu suatu objek dengan memanfaatkan radiasi 

gelombang inframerah (Saputra dkk, 2020). Sensor MLX90614 memiliki rentan 

pengukuran suatu objek mulai dari suhu -70°C sampai dengan suhu +380°C 

(Melexis, 2019). Prinsip kerja dari sensor MLX90614 adalah dengan menyerap 

sinar inframerah yang dipancarkan suatu objek yang berada di depannya dan 

memiliki keluaran berupa sinyal analog. Di dalam sensor ini terdapat detektor 

fotosensitif yang berguna untuk mengubah energi dari sinar inframerah menjadi 

sinyal listrik. Keluaran dari sensor ini dapat ditampilkan pada LCD dengan 
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mengatur program yang diinginkan pada mikrokontroler yang digunakan (Lukman 

dkk, 2018). Skematik dari sensor MLX90614 dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 
Gambar 2.8. Skematik khusus MLX90614 (Melexis, 2019) 

Berdasarkan Gambar 2.8, perhitungan suhu lingkungan dan suhu objek sensor 

dipengaruhi oleh termokopel yang terhubung serial dengan sambungan dingin yang 

ditempatkan pada substrat chip tebal dan sambungan panas ditempatkan di atas 

membran tipis. Radiasi infrared yang diserap dari membran digunakan untuk 

memanaskan atau mendinginkan membran tipis tersebut. Persamaan yang 

digunakan untuk menghitung tegangan keluaran infrared adalah, 

𝑉𝑖𝑟(𝑇𝑎, 𝑇𝑜) = 𝐴 × (𝑇𝑜
4 − 𝑇𝑎

4)   (2.2) 

dengan 𝑇𝑜 merupakan suhu mutlak objek (K), 𝑇𝑎 adalah suhu mutlak lingkungan 

sensor (K), dan A adalah sensitivitas keseluruhan. Chip detektor thermopile pada 

MLX90614 dan pengkondisian sinyal ASSP terintegrasi dalam suatu tempat (TO-

39) yang sama. Karena terdapat penguat gangguan yang rendah, ADC 17 bit dan 

unit DSP (Digital Signal Processor) yang kuat, maka akurasi dan resolusi yang 

tinggi dapat tercapai. Sensor ini telah dikalibrasi oleh pabrik dengan keluaran PWM 

dan SMB digital (Melexis, 2019). Bentuk sensor MLX90614 dapat dilihat pada 

Gambar 2.9. 
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Gambar 2.9. Sensor suhu MLX90614 (Melexis, 2019) 

Berdasarkan Gambar 2.9 dapat dijelaskan bahwa sensor MLX90614 memiliki 4 

buah pin yang bekerja pada tegangan 3.3 Volt sampai 5 Volt. Pin dari sensor 

MLX90614 terdiri dari VCC yang merupakan pin tegangan, GND yang merupakan 

pin ground, SCL yang merupakan pin serial clock, dan SDA yang merupakan pin 

serial data yang berguna untuk mengirim data dua arah master dan slave 

(Yuniahastuti dkk, 2020). Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan pengukuran 

dengan akurasi tinggi dengan akurasi standar ± 0,5˚C di sekitar suhu ruangan. 

Akurasi ± 0,2˚C dalam kisaran suhu tubuh manusia yang digunakan untuk 

keperluan medis pada jarak 5 cm. Akurasi tersebut hanya dijamin dan dapat dicapai 

ketika sensor berada dalam kesetimbangan termal dan dalam kondisi isotermal atau 

tidak ada perbedaan suhu di seluruh paket sensor (Sudianto dkk, 2020). Perlu 

diketahui bahwa suhu tubuh manusia normal saat bayi sekitar 36.3°C -37.7°C, 

anak-anak sekitar 36.5°C-37.7°C, dan saat dewasa berada dikisaran 36°C sampai 

37.5°C (Isyanto dan Irwan, 2017). 

2.2.3. Arduino Atmega 2560 

Mikrokontroler merupakan chip mikrokomputer berupa IC (Integrated Circuit) 

dimana setiap blok terdiri dari unit terpisah yang digabung menjadi satu. 
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Mikrokontroler terdiri dari bagian utama bersisi CPU (Central Processing Unit), 

RAM (Random Access Memory), ROM (Read Only Memory) dan port I/O 

(input/output). Selain itu terdapat bagian perangkat keras yang digunakan sebagai 

pencacah, komunikasi serial, ADC (Analog to Digital Converter), USB controller, 

CAN (Controller Area Network) dan sebagainya (Dharmawan, 2017). 

Penggunaan mikrokontroler terdapat pada bidang-bidang berikut. 

1. Otomotif, Engine Control Unit, Air Bag, fuel control, Antilock Braking System, 

sistem alarm, transmisi otomatis, pengondisi udara, navigasi, suspense aktif. 

2. Perlengkapan rumah tangga, perkantoran, remote control, mesin cuci, 

microwave, timbangan digital, mesin fotocopy, printer, mouse. 

3. Pengendali peralatan industri. 

4. Robotika. 

Masing-masing mikrokontroler memiliki pemrograman yang berbeda, sehingga 

program untuk jenis mikrokontroler tidak dapat dijalankan pada jenis 

mikrokontroler lainnya (Adi, 2010). 

Arduino merupakan sebuah papan elektronik yang berisi mikrokontroler berjenis 

Atmega yang memiliki fungsi untuk pengendalian mikro single board agar mudah 

digunakan. Mikrokontroler Atmega merupakan keluaran dari Atmel, dimana 

prosesor Atmel AVR memiliki bahasa pemrograman tersendiri. Sedangkan 

Arduino Atmega 2560 memiliki papan elektronik yang berisikan chip Atmega 2560 

(Alfaris dan Muldi, 2020). Arduino Atmega 2560 dapat dilihat pada Gambar 2.10. 
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Gambar 2.10. Arduino Atmega 2560 (Robotshop, 2020) 

Berdasarkan Gambar 2.10 dapat dijelaskan bahwa Arduino Atmega 2560 berisi 

sebuah chip mikrokontroler Atmega 2560, input VCC 5 Volt dan 3,3 Volt, dua buah 

GND, dan DF Robot. Selain itu, arduino jenis ini dilengkapi dengan 54 buah pin 

digital untuk masukan dan keluaran, diantaranya yaitu 15 buah pin untuk keluaran 

PMW, 16 buah pin sebagai masukan analog, dan 14 buah pin untuk UART (Port 

serial Hardware). Arduino ini memiliki tombol reset untuk memulai ulang 

program, header ICSP, 16 MHz kristal osilator, koneksi untuk USB, dan jack 

power. Pada arduino ini juga terdapat sebuah pin AREF yang merupakan tegangan 

asal untuk masukan analog yang digunakan untuk analog reference dan reset. 

Untuk mengaktifkan arduino ini dapat dihubungkan ke komputer atau laptop 

menggunakan USB dan dapat juga dihubungkan dengan catu daya atau baterai. 

Arduino Atmega 2560 merupakan keluaran terbaru yang sebelumnya termasuk 

jenis Arduino mega memiliki kesamaan dengan Arduino Duemilanove atau dikenal 

dengan Arduino Diecimilia (Iskandar dkk, 2017). 
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2.2.4. Software Arduino IDE 

Arduino IDE (Integrated Development Program) adalah sebuah software yang 

digunakan untuk membuat sketch program yang akan diunggah ke board arduino 

yang digunakan. Arduino IDE termasuk bentuk software pengembangan program 

yang terintegrasi. Sehinga berbagai tools tersedia dalam bentuk antarmuka berbasis 

menu (Ananda dan Muhammad, 2019). Kode program yang dituliskan untuk 

arduino dikenal sebagai sketch. Perangkat lunak yang digunakan untuk 

mengembangkan sketch untuk arduino disebut Arduino IDE (Louis, 2016). Arduino 

IDE berisi editor teks untuk menulis kode, area pesan, konsol teks, dan bilah alat 

dengan tombol untuk fungsi umum dan serangkaian kolom menu. Software ini 

terhubung ke hardware arduino dan genuino untuk mengunggah program dan 

sebagai komunikasi antara arduino dan komponen pendukung lainnya (Widodo dan 

Suleman, 2020).  Arduino IDE terdiri dari beberapa bagian yang dapat dilihat pada 

Gambar 2.11. 

 
Gambar 2.11. Tampilan sketch Arduino IDE (Arduino, 2019) 
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Berdasarkan Gambar 2.11 dapat dijelaskan bahwa fungsi dari komponen pada 

sketch Arduino IDE sebagai berikut. 

1. Verifity atau dikenal dengan compile, untuk memastikan program yang dibuat 

sudah benar dan tidak terdapat kesalahan atau error. Proses ini untuk mengubah 

sketch menjadi kode biner untuk diunggah ke mikrokontroler. 

2. Upload berfungsi untuk menguggah sketch ke board arduino. 

3. New sketch berfungsi untuk membuka window dan sketch baru. 

4. Open sketch berfungsi untuk membuka sketch yang sudah dibuat dan disimpan 

sebelumnya dengan format file “.ino”. 

5. Save sketch berfungsi untuk menyimpan sketch. 

6. Serial monitor berfungsi untuk membuka interface sebagai komunikasi serial. 

7. Sketch berfungsi sebagai tempat untuk menuliskan program. 

8. Keterangan aplikasi berfungsi untuk menampilkan pesan seperti saat proses 

“compiling” dan “done uploading”. 

9. Konsol berfungsi untuk menampilkan pesan yang sedang dikerjakan dan 

memberikan informasi tentang sketch yang dibuat. 

10. Port berfungsi untuk menginformasikan port yang sedang dipakai dalam board 

arduino (Arduino, 2019). 

2.2.5. Pencacah (Counter) 

Pencacah (counter) adalah rangkaian berurutan (sequential circuit) yang beroperasi 

melalui urutan suatu kondisi berdasarkan aplikasi dari pulsa input. Next state suatu 

pencacah bergantung pada present state dan transisi kondisi terjadi saat terdapat 

pulsa input. Sehingga, pencacah ditentukan oleh daftar urutan hitungan, yaitu dari 

kondisi biner yang dilalui. Dalam perancangan pencacah dapat disusun dari semua 
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jenis flip-flop, tergantung karakteristik masing-masing flip-flop. Dari segi arah 

cacahan atau hitungan, rangkaian pencacah dibagi menjadi pencacah naik (Up 

Counter) dan pencacah turun (Down Counter). Diagram logika dari pencacah naik 

dapat dilihat pada Gambar 2.12. 

 

Gambar 2.12. Diagram logika pencacah naik (Up Counter) (Aswin dkk, 2020) 

Diagram logika pada Gambar 2.12 merupakan pencacah 3-bit (mod-8). Pulsa 

dihubungkan langsung ke masukan clock dan masing-masing flip-flop tersusun 

secara paralel. Tabel urutan perhitungan dari pencacah naik dapat dilihat pada 

Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Urutan perhitungan pencacah naik (Up Counter) (Aswin dkk, 2020) 

Baris Angka Dari 

Pulsa Detak 

Urutan Bilangan Biner Hitungan Desimal 

C B A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0 
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Pencacah ini digunakan untuk melakukan cacahan dari nilai yang kecil ke arah nilai 

yang besar (0,1,2,3,4,…) seperti pada Tabel 2.1 dan kemudian kembali ke cacahan 

awal secara otomatis. Sedangkan diagram logika pencacah turun dapat dilihat pada 

Gambar 2.13. 

 

Gambar 2.13. Diagram blok pencacah turun (Down Counter) (Aswin dkk, 2020) 

Diagram logika Gambar 2.13 merupakan perhitungan pencacah turun 3-bit (mod-

8). Tabel urutan perhitungan dari pencacah turun dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Urutan perhitungan pencacah turun (Down Counter) (Aswin dkk, 2020) 

Baris Angka Dari 

Pulsa Detak 

Urutan Bilangan Biner Hitungan Desimal 

C B A 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

7 

 

Pencacah tersebut berguna untuk melakukan pencacahan dari nilai yang besar ke 

arah nilai yang kecil (9,8,7,6,…) seperti Tabel 2.2 hingga cacahan terakhir dan 

kembali ke cacahan awal (Aswin dkk, 2020). 
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Pencacah dapat digunakan sebagai pembagi frekuensi, operasi aritmatika, 

perhitungan jarak seperti odometer, dan perhitungan kecepatan seperti 

speedometer. Selain itu, kegunaan lainnya yaitu dikembangkan untuk penerapan 

perhitungan pada bidang instrumentasi ilmiah, komputer, kelengkapan komunikasi, 

kontrol industri, dan lainnya (Amin, 2019). 

Pencacah sebagai pembagi frekuensi pulsa input dengan faktor bilangan Mod dapat 

dihitung menggunakan Persamaan 2.2 berikut. 

𝑓𝑜 =
𝑓𝑖

𝑀𝑜𝑑 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟
     (2.3) 

Dengan 𝑓0 merupakan frekuensi output dan 𝑓𝑖 merupakan frekuensi input. 

Sedangkan Mod Number dapat ditentukan dengan Persamaan 2.3 berikut. 

𝑀𝑜𝑑 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 (𝑚𝑎𝑘𝑠) = 2𝑁    (2.4) 

Dimana N adalah banyaknya flip-flop yang dipakai untuk menyusun counter. Selain 

dari segi arah cacahan, secara umum pencacah (counter) terbagi menjadi 2 jenis, 

yaitu: 

1. Pencacah sinkron (Syncronus Counter), pemicu flip-flop dilakukan serentak 

oleh satu sumber clock dan susunan flip-flop paralel. 

2. Pencacah asinkron (Asyncronous Counter), paling sedikit terdapat salah satu 

flip-flop dimana clock dipicu oleh keluaran flip-flop lain atau dari sumber clock 

lain dan susunannya seri (Nuryanto, 2017). 

2.2.6. LCD (Liquid Crystal Display) 20×4 

Terdapat salah satu komponen elektronika dikenal dengan display yang memiliki 

fungsi untuk menampilkan suatu data berupa karakter, huruf, dan grafik. Salah satu 
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jenis dari display elektronik ini yaitu LCD (Liquid Crystal Display) yang terbuat 

dari teknologi CMOS logic. LCD dapat bekerja tanpa menghasilkan cahaya, tetapi 

akan memantulkan cahaya yang terdapat di sekitaran LCD tersebut terhadap front-

lit atau dapat juga cahaya ditransmisikan dari back-lit. Umumnya, LCD terdiri dari 

2 bagian utama yaitu backlight yang berarti lampu latar belakang sebagai sumber 

cahaya pada LCD yang berwarna putih dan bagian liquid crystal atau kristal cair 

yang terdiri dari cairan organik yang terletak antara dua lembar kaca transparan 

yang konduktif (Sangian dkk, 2019). Tampilan LCD 20×4 dapat dilihat pada 

Gambar 2.14. 

 
Gambar 2.14. Tampilan LCD 20×4 karakter (Winstar, 2019) 

Berdasarkan Gambar 2.14 dapat dijelaskan bahwa LCD 20×4 yang dilengkapi 

dengan I2C berfungsi untuk menampilkan hasil pembacaan dari suatu sensor. LCD 

ini dapat digunakan untuk menuliskan sebanyak 20 karakter dengan 4 baris serta 

memiliki dimensi yaitu 98×60×13.6 mm, sehingga total karakter yang dapat 

ditampilkan yaitu 80 karakter. LCD 20×4 yang telah dilengkapi dengan I2C hanya 

membutuhkan 4 buah pin yaitu, VCC, GND, SCL, dan SDA yang dihubungkan ke 

mikrokontroler. Selain itu, terdapat sebuah resistor variabel yang terletak pada 
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modul I2C yang berguna untuk mengatur intensitas cahaya ke layar LCD (Julius 

dan Zhang, 2017).  

Komunikasi yang digunakan juga menggunakan 2 jalur berupa jalur data dan jalur 

clock. Jadi, saat diberikan perintah oleh mikrokontroler untuk menuliskan karakter 

pada baris dan kolom, maka karakter tersebut akan dijalankan dengan 8 kali clock. 

Karena setiap data yang diperintahkan merupakan data 8 bit (Ahla dan Ahkmad, 

2019). 

2.2.7. Sensor Infrared FC-51 

Sensor infrared FC-51 merupakan sensor pendeteksi halangan (Infrared Obstacle 

Avoidance FC-51) yang termasuk sensor cahaya berupa inframerah. Prinsip kerja 

dari sensor infrared ini yaitu, saat sinar inframerah yang dipancarkan oleh 

transmitter mendapat halangan dari suatu objek, maka sinar tersebut akan terpantul 

dari objek tersebut dan akan diterima oleh receiver. Kemudian hasil pantulan 

berupa sinyal tersebut akan diproses pada comparator yang terdapat di dalam 

modul sensor ini dan akan dihasilkan sinyal digital rendah (Arfandi dan Yonal, 

2019). Sensor infrared FC-51 dapat dilihat pada Gambar 2.15. 

 
Gambar 2.15. Sensor Infrared FC-51 (Arfiandi dan Yonal, 2019) 
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Berdasarkan Gambar 2.15 dapat dijelaskan bahwa sensor infrared ini memiliki 

beberapa komponen dalam satu modul. Sensor ini memiliki 3 buah pin yaitu VCC, 

GND, dan output digital. LED putih adalah IR emitter yang berguna untuk 

memancarkan radiasi inframerah pada objek yang berada di depannya. LED 

berwarna hitam adalah IR receiver yang berfungsi menerima pantulan inframerah 

yang dikirimkan dari transmitter. Intensitas cahaya yang melaluinya sebanding 

dengan arus yang melewatinya. Arus tersebut tidak lebih dari 50 mA. LED 

inframerah mengelurkan panjang gelombang sekitar 0,9 µm (Pasaribu dan 

Marcopolo, 2019). Rangkaian dasar dari LED inframerah dapat dilihat pada 

Gambar 2.16. 

 

 Gambar 2.16. Rangkaian dasar LED infrared (Pasaribu dan Marcopolo, 2019) 

Berdasarkan Gambar 2.16 diperoleh persamaan untuk menghitung nilai hambatan 

pada LED infrared pada Persamaan 2.4 berikut. 

𝑅𝐿 =
𝑉𝑐𝑐−𝑉𝑓

𝐼𝑓
         (2.5) 

Dimana 𝑅𝐿 adalah hambatan pada resistor (Ω), 𝑉𝑐𝑐 adalah sumber tegangan DC 

(Volt), 𝑉𝑓 adalah tegangan pada LED IR (Volt), dan 𝐼𝑓adalah kuat arus LED IR 

(Ampere) (Pasaribu dan Marcopolo, 2019). 
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Selain itu terdapat potensiometer, IC LM358, LED obstacle dan LED power pada 

modul sensor infrared. Sensor ini berisi pemancar inframerah (transmitter) dan 

penerima pantulah inframerah (receiver) yang terletak di dalam modul yang 

dilengkapi dengan dua buah LED indikator dan pengatur untuk pengukuran jarak 

modul (Misra dkk, 2019).  Bentuk skematik rangkaian dari modul sensor infrared 

FC-51 dapat dilihat pada Gambar 2.17. 

 
Gambar 2.17. Skematik sensor infrared FC-51 (Robosoft, 2020) 

Berdasarkan Gambar 2.17 diketahui bahwa di dalam sensor infrared ini terdapat 

sebuah modul FC-51 yang berisi IC operational amplifier LM358. Transmitter dan 

receiver yang terdapat dalam modul tersebut sebagai masukan ke IC LM358. IC 

tersebut berfungsi sebagai comparator pembanding tegangan masukan dari 

potodioda dengan tegangan masukan yang berasal dari potensiometer yang terdapat 

pada modul sensor Infrared. Saat sensor tidak mendeteksi halangan, maka tegangan 

output High dengan nilai tegangan maksimum sebesar 5V. Ketika sensor 

mendeteksi halangan, tegangan output sensor menjadi Low dan nilai tegangan 

minimum 0V (Robosoft, 2020).  
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Apabila tegangan masukan +V lebih besar dari tegangan –V, maka keluaran yang 

dihasilkan oleh sensor ini berupa sinyal High atau dalam logika biner dilambangkan 

dengan “1” yang kemudian akan menghidupkan LED indikator bahwa sensor tidak 

mendeteksi objek apapun. Sedangkan saat tegangan masukan +V lebih kecil dari 

tegangan –V, maka keluaran yang dihasilkan oleh sensor berupa sinyal Low atau 

dalam logika biner dilambangkan dengan “0” yang kemudian ditunjukkan dengan 

LED indikator tidak menyala sebagai penanda bahwa sensor mendeteksi 

keberadaan objek di depannya (Misra dkk, 2019).  

Saat sensor mendeteksi objek, maka lampu indikator berwarna hijau akan menyala. 

Sensor ini dapat mendeteksi objek pada jarak mulai dari 2 cm sampai 30 cm. 

Sensitivitas sensor dapat diatur dengan potensiometer pada modul sensor. Saat 

potensiometer diputar searah jarum jam, maka jarak pendeteksian akan meningkat 

dan saat potensiometer diputar berlawanan arah dengan jarum jam, maka jarak 

pendeteksian akan berkurang (Desy dkk, 2020).  



 
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan mulai bulan Maret 2021 sampai bulan Juli 2021. 

Perancangan dan pembuatan alat dilakukan di Laboratorium Elektronika, Jurusan 

Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas 

Lampung. 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Alat dan bahan penelitian 

No Alat dan Bahan Fungsi 

1. Laptop dan Software Arduino IDE Membuat program yang akan 

digunakan untuk mengatur kerja alat 

2. Arduino Atmega 2560 dan kabel 

USB 

Menggabungkan seluruh perintah 

dari masing-masing komponen dan 

mengatur kerja alat yang telah diatur 

oleh software Arduino IDE 

3. Sensor suhu MLX90614 Mendeteksi input berupa suhu tubuh 

manusia sekaligus sebagai counter 

4.  Solenoid door lock 12 Volt DC 

dan relay 

Mengunci pintu secara otomatis 

5. Sensor infrared FC-51 Mengurangi jumlah counter 
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6. Motor servo SG90S Menggerakkan pintu agar terbuka 

secara otomatis 

7.  LCD 20×4 I2C Menampilkan keluaran suhu yang 

terdeteksi 

8. Jumper Menghubungkan rangkaian 

9. Catu daya 12 V Sumber tegangan pada alat 

10.  Multimeter Memeriksa tegangan pada masing-

masing kabel yang terhubung pada 

komponen dan untuk mengetahui 

setiap komponen berfungsi 

11. 

 

12. 

 

 

13. 

 

14.  

Akrilik 

 

Termometer digital infrared GF-

Z99Y 

 

Software Sketch up 

 

Software fritzing 

Pengganti media asli berupa 

ruangan laboratorium 

Membandingkan pengukuran sensor 

suhu MLX90614 untuk memperoleh 

persamaan kalibrasi sensor 

Mendesain rancangan prototipe 

secara keseluruhan 

Mendesain komponen alat 

 

3.3. Tahapan Penelitian 

Tahapan yang telah dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mempelajari referensi yang berhubungan dengan sistem kontrol menggunakan 

Arduino Atmega 2560. 

2. Melakukan perancangan sistem yang terdiri dari perancangan hardware dan 

perancangan software. 

3. Melakukan pengujian hardware dan pengujian software. 

4. Menggabungkan dan menguji model alat yang telah dirancang. Jika tahapan 

tersebut tidak berhasil, maka harus memulai ulang dari tahapan perancangan 
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sistem. Jika proses penggabungan dan pengujian model alat berhasil, maka 

dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. 

5.  Menganalisis data dan menyusun laporan akhir penelitian.   

3.3.1. Perancangan Hardware 

Rancangan alat pada penelitian ini terdiri dari beberapa komponen yaitu sensor 

MLX90614 sebagai input rangkaian, Arduino Atmega 2560 sebagai pemroses 

rangkaian, sedangkan output berupa solenoid door lock dan LCD. Rancangan 

tersebut tersusun dalam suatu diagram blok rancangan alat yang dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. 

 
Gambar 3.1. Diagram blok cara kerja alat 

Berdasarkan Gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa saat objek (manusia) mendekati 

sensor MLX90614 sesuai dengan jarak pendeteksian, maka suhu tubuh yang 

terukur akan diubah dalam bentuk tegangan. Kemudian tegangan dari sensor 

MLX90614 akan diterima oleh Arduino setelah diproses oleh ADC yang kemudian 

akan dinyatakan sebagai nilai suhu yang akan ditampilkan pada LCD. Saat suhu 

tubuh yang terdeteksi oleh sensor MLX90614 antara 35°C -37°C, maka pintu 

ruangan akan terbuka secara otomatis. Kemudian terdapat dua buah sensor infrared 
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FC-51 yang masing-masing berfungsi sebagai penjumlah dan pengurang counter. 

Counter tersebut berguna untuk membatasi orang yang berada di ruangan. Jika 

sensor infrared FC-51 telah menerima dan menghitung jumlah input sebanyak 10 

kali maka akan mengaktifkan relay yang terhubung dengan solenoid door lock agar 

tidak terbuka saat terdapat input yang terdeteksi. Delay yang digunakan agar pintu 

tertutup dan terkunci kembali setelah terbuka secara otomatis yaitu selama 3 detik. 

Rangkaian dari alat keamanan pintu ruang laboratorium dapat dilihat pada Gambar 

3.2. 

 

 
Gambar 3.2. Rangkaian alat keamanan laboratorium dengan pintu otomatis 

Pada Gambar 3.2 dapat dijelaskan bahwa sensor MLX90614 memiliki 4 buah pin 

yang terhubung ke VCC, GND, SCL, dan SDA pada arduino. Selanjutnya, terdapat 

LCD 20×4 telah terhubung dengan I2C yang memiliki 4 buah pin dan dihubungkan 

dengan VCC, GND, SCL, dan SDA pada arduino. Kemudian motor servo memiliki 
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3 buah pin yang terhubung dengan VCC, GND, dan D9 pada arduino. Solenoid 

door lock memiliki 2 buah pin yaitu VCC yang dihubungkan dengan VCC pada pin 

positif power supply dan GND yang dihubungkan dengan pin NO pada relay. 

Sedangkan relay memiliki 3 buah pin yang terhubung dengan VCC, GND, dan D6 

pada arduino dan 3 buah pin untuk COM, NO, dan NC. Pin negatif power supply 

dihubungkan dengan pin COM pada relay. Selain itu, terdapat pula 2 buah sensor 

infrared FC-51 yang memiliki 3 buah pin terhubung dengan VCC, GND, D2 untuk 

FC-51 A, dan D3 untuk FC-51 B pada arduino. Desain 3 dimensi dari rancangan 

alat keamanan pada pintu laboratorium dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3. Rancangan alat tampak depan 

Berdasarkan Gambar 3.3 dapat dijelaskan bahwa rancangan tersebut merupakan 

tampilan depan dari prototipe laboratorium dengan pintu otomatis. Alat yang akan 

dibuat memiliki ukuran sebesar 40 × 40 × 25 cm. Pada gambar bagian depan 

terdapat sebuah kotak yang berisi komponen yang digunakan untuk mendukung 

kerja alat. Desain rancangan komponen dalam kotak tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4. Rancangan komponen alat keamanan laboratorium 

Berdasarkan Gambar 3.4 dapat dijelaskan bahwa rancangan tersebut terdiri dari 

beberapa komponen. Rancangan tersebut terdiri relay, LCD 20×4, Arduino 

Atmega 2560, dan sensor MLX90614. Desain rancangan alat keamanan pintu 

tampak belakang dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 
Gambar 3.5 Rancangan alat tampak belakang 

Gambar 3.5 memperlihatkan bagian dalam yang terdiri dari dua buah sensor yaitu, 

sensor infrared FC-51 A dan infrared FC-51 B untuk mengurangi dan menjumlah 

counter yang terhitung saat terdapat input pembuka pintu. Alat tersebut dilengkapi 
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dengan solenoid door lock yang berguna sebagai pengunci pintu ruangan dan motor 

servo sebagai penggerak pintu agar terbuka secara otomatis. 

3.3.2. Perancangan Software 

Rancangan software untuk menjalankan seluruh rancangan alat menggunakan 

Arduino IDE. Sebelum membuat dan menjalankan suatu program, diperlukan suatu 

langkah yang tersusun dalam diagram alir perancangan program seperti pada 

Gambar 3.6. 

 
Gambar 3.6. Diagram alir program 
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Berdasarkan Gambar 3.6, perancangan program digunakan untuk menginisialisasi 

sensor MLX90614 yang berguna mempersiapkan sensor agar dapat menerima input 

berupa suhu tubuh manusia sedangkan inisialisasi LCD untuk menampilkan hasil 

input. Kemudian input akan dikonversi oleh ADC pada arduino sehingga dapat 

menerima perubahan nilai suhu dari analog ke digital. Setelah input diproses, maka 

hasil deteksi sensor kurang dari atau sama dengan 37°C akan menghasilkan output 

yang memerintahkan motor servo untuk membuka pintu. Sedangkan pendeteksian 

suhu lebih dari 37°C akan memerintahkan memerintahkan solenoid door lock untuk 

terkunci. Jika objek berupa manusia yang memasuki ruangan telah mencapai 

jumlah maksimal sebanyak 10, maka arduino tidak akan menerima masukan lagi. 

Setelah itu, mengatur program agar sensor infrared dapat berfungsi sebagai 

pengurang counter saat manusia yang berada di dalam ruangan akan keluar 

ruangan. 

3.3.3. Pengujian Sistem dan Pengambilan Data 

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah sistem berupa hardware dan 

software berfungsi dengan baik. Pengujian dilakukan dengan cara memeriksa setiap 

komponen yang digunakan. Pengujian yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Pengujian Hardware 

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan data yang diperoleh dari 

pengujian alat dengan mengukur nilai tegangan pada alat dan datasheet dari alat 

yang telah diketahui sebelumnya. Jika selisih pengukuran tegangan alat 

mendekati atau sama dengan datasheet alat yang telah diketahui, maka alat 

tersebut layak digunakan. 
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2. Pengujian Software 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui program yang dibuat dapat berfungsi 

untuk menjalankan alat. Pengujian dilakukan dengan running program. Saat 

tidak terdapat kesalahan pada program, maka dapat dilanjutkan dengan upload 

program pada mikrokontroler. Selanjutnya, jika alat dapat bekerja sesuai 

dengan perintah yang diberikan pada program, maka program tersebut telah 

berhasil. Jika alat tidak berfungsi dengan semestinya, maka melakukan 

pengulangan dalam membuat program sampai alat berfungsi dengan baik.  

Setelah sistem tersebut dapat bekerja dengan baik, selanjutnya dapat dilakukan 

pengambilan data. Pengambilan data pertama pada peneilitan ini berupa 

pengukuran suhu tubuh, jumlah counter, jarak antara sensor MLX90614 dengan 

objek berupa manusia, dan tegangan yang digunakan agar dapat mengaktifkan 

solenoid door lock dan membuka pintu secara otomatis. Sedangkan pengambilan 

data kedua berupa pengukuran jarak dan tegangan pada transmitter-receiver untuk 

mengurangi jumlah counter yang telah terhitung sejak menerima input dan akan 

mengaktifkan solenoid door lock kembali dan akan membuka pintu secara 

otomatis. Rancangan tabel untuk data pengujian pada sensor infrared FC-51 dapat 

dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Data pengujian sensor infrared FC-51 

No Jarak (cm) Tegangan (V) Kesalahan (%) Akurasi (%) 

1 

2 

3 

4 

5 

    

 

Pengujian dilakukan dengan mengukur jarak objek berupa manusia dengan sensor 

infrared FC-51. Kemudian mengukur tegangan saat pengukuran berlangsung 
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menggunakan multimeter. Hasil pengukuran dibandingkan dengan datasheet 

sensor infrared FC-51 yang tersedia. Rancangan tabel untuk data pengujian pada 

sensor MLX90614 dapat dilihat pada pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3. Data pengujian sensor MLX90614 

No Jarak 

(cm) 

Termometer Digital 

(°C) 

Sensor 

MLX90614 (°C)  

Akurasi 

(%) 

Kesalahan 

(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

     

 

Pengujian sensor MLX90614 dilakukan dengan cara mengukur jarak dari sensor 

MLX90614 dan termometer digital ke manusia secara bersamaan. Kemudian 

melihat pada layar monitor keluaran suhu yang terdeteksi. Setelah itu menghitung 

nilai akurasi dan kesalahannya dengan batasan suhu antara 35°C sampai 37°C. 

Persamaan yang digunakan untuk menghitung nilai kesalahan dan akurasi 

menggunakan Persamaan 3.1 dan 3.2. 

𝐾𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 = |
𝑁𝑥−𝑁𝑦

𝑁𝑦
| × 100%    (3.1) 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = 100% − 𝑘𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛     (3.2) 

dengan 𝑁𝑥 adalah nilai parameter terukur dan 𝑁𝑦 nilai parameter referensi. 

Sedangkan rancangan tabel untuk pengambilan data pengukuran suhu pada alat 

keamanan pintu laboratorium dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.4. Data percobaan sistem saat masuk ruangan  

No Suhu (°C) Keadaan pintu Jumlah orang di 

dalam ruangan 

1 

2 

3 

4 

5 
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Pengambilan data pada Tabel 3.4 dilakukan dengan cara mendeteksi suhu objek 

yang akan memasuki ruang laboratorium dengan sensor MLX90614. Dibutuhkan 

beberapa objek manusia yang berbeda dengan suhu bervarisai antara 35-37°C yang 

dihitung oleh sensor infrared FC-51. Kemudian melihat keadaan pintu ruangan 

dengan kondisi pintu terbuka saat mendeteksi suhu antara 35-37°C dan tetap 

terkunci saat mendeteksi suhu selain 35-37°C. 

Tabel 3.5. Data percobaan sistem saat keluar ruangan  

No Keadaan pintu Jumlah orang di 

dalam ruangan 

1 

2 

3 

4 

5 

  

 

Tabel 3.5 akan digunakan untuk memperoleh hasil percobaan sistem saat objek 

keluar ruangan laboratorium. Sensor infrared FC-51 akan menghitung objek yang 

keluar ruangan dan akan menampilkan hasil perhitungannya berupa jumlah orang 

yang berada di dalam ruangan. Kemudian melihat keadaan pintu ruangan 

laboratorium.



 
 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, 

diperoleh beberapa kesimpulan berikut. 

1. Rancangan prototipe ruang laboratorium dengan pintu otomatis berfungsi 

dengan baik, ditunjukkan dengan keadaan pintu yang dapat terbuka saat 

mendapat input suhu antara 35-37°C, pintu tetap terutup saat mendeteksi suhu 

selain 35-37°C, dan pintu yang tetap tertutup saat objek di dalam ruangan telah 

terdeteksi sebanyak 10 orang. 

2. Pengujian sensor infrared FC-51 menunjukan bahwa sensor dapat mendeteksi 

objek pada jarak 1-15 cm dengan hasil pengujian FC-51 A Vp̅̅̅̅  rata-rata 0.136 

V, Vm̅̅̅̅̅ rata-rata 0.132 V, kesalahan 2.94 %, dan akurasi 97.06 %. Pengujian 

tegangan output FC-51 B menghasilkan Vp̅̅̅̅  rata-rata 0.143 V, Vm̅̅̅̅̅ rata-rata 

0.137 V, kesalahan 4.20 %, dan akurasi 95.80 %.  

3. Pada jarak 16-30 cm sensor infrared FC-51 tidak dapat mendeteksi objek yang 

berada di depannya dengan hasil pengujian tegangan output FC-51 A Vp̅̅̅̅  rata-

rata 4.764 V, Vm̅̅̅̅̅ rata-rata 4.710 V, kesalahan 1.13% dan akurasi 98.87 %. Hasil 

pengujian tegangan output FC-51 B Vp̅̅̅̅  rata-rata 4.881 V, Vm̅̅̅̅̅ rata-rata 4.777 

V, kesalahan 2.13 %, dan akurasi 97.87 %. 
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4. Kalibrasi sensor suhu MLX90614 dilakukan dengan membandingkan 

pengukuran sensor dan alat ukur pembanding berupa termometer digital dengan 

jarak pengukuran 1-10 cm. Semakin kecil jarak yang digunakan, semakin besar 

hasil deteksi suhu yang diperoleh, sehingga pendeteksian suhu lebih baik pada 

jarak 1 cm. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat menggunakan 

input yang berbeda-beda selain suhu tubuh manusia seperti menggunakan KTM 

(Kartu Tanda Mahasiswa), sistem pengenalan suara, dan lainnya. 
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