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Abstrak 

Saat ini, sistem presensi yang ada di masyarakat kebanyakan masih menggunakan 

biometric/sidik jari untuk melakukan presensi dan belum ada fitur untuk mengukur suhu 

badan, yang berarti belum dapat disebut sebagai sebuah alat yang dapat mencegah 

penyebaran Covid-19. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibuatlah alat ini yang 

bertujuan selain untuk melakukan presensi juga dapat membantu pemerintah dalam 

mendeteksi Covid-19 dengan cara mengukur suhu badan sebagai langkah awal 

pendeteksian Covid-19. Pengujian alat dilakukan sebanyak 10 kali dengan tingkat 

keberhasilan 100% untuk bot, sedangkan untuk pemeriksaan suhu badan diperoleh hasil 

dengan rerata akurasi 0,4˚C, dan pengujian pengiriman data ke database dilakukan 

sebanyak 10 kali dengan presentase keberhasilan 100% dengan koneksi wifi yang stabil . 
Dengan presentase kerberhasilan tersebut maka akan mempermudah admin atau orang 

yang mengurusi hasil presensi untuk melakukan pencatatan hasil presensi di manapun dan 

kapanpun. 

Kata kunci: presensi, pandemi Covid-19, suhu badan, pemerintah. 

Abstract 

Currently, most of the attendance systems in the society still use biometrics/fingerprints to 

mark attendance and there is no feature to measure body temperature, which means it cannot 

be considered a device that can prevent the spread of Covid-19 virus. To resolve the problem, 

this device was made not only to mark attendance but also to help the government in 

detecting Covid-19 by measuring body temperature as an initial step to detect Covid-19. This 

device was testing 10 times with a 100% success rate for bot, and for checking body 

temperature the results obtained with average accuracy 0,4 ˚C  and testing for sending data 

to the database was 10 times with a 100% success with a stable wifi connection, with this 

percentage of success it will make it easier for admins or people who take care of attendance 

results to record attendance results anywhere and anytime. 

Keywords: attendance, Covid-19 pandemic, body temperature, government. 
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1.  Pendahuluan  

Pada saat wabah Covid-19 masuk ke Indonesia dan penyebarannya semakin meluas 

hingga hampir ke seluruh wilayah Indonesia, presiden Indonesia Bapak Joko Widodo 

dalam rapat kabinet memutuskan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB). Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah 

(PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat Undang- Undang tersebut . 

Keputusan untuk melakukan PSBB mengakibatkan masyarakat tidak bisa melakukan 

aktivitas seperti biasanya. Untuk menghindari meluasnya penyebaran virus tersebut 

maka masyarakat diharuskan melakukan semua kegiatan dengan Work from Home (WFH) 

baik itu kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan perkantoran. 

Setelah melakukan PSBB yang cukup lama akhirnya pemerintah melakukan new 

normal di mana masyarakat sudah bisa  melakukan  aktivitas  seperti biasanya  dan tetap 

harus mematuhi protokol kesehatan yang ada, karena virus tersebut  dapat menyebar 

melalui sentuhan dan cairan.  Oleh karena itu dibuat alat presensi dan pengukur suhu 

badan nirsentuh (contactless) menggunakan sensor MLX90614 [1] sebagai langkah awal 

pendeteksi Covid-19. 

Saat ini, sistem presensi yang ada di masyarakat rata-rata masih menggunakan 

biometric / sidik jari untuk melakukan presensi [2] dan belum ada fitur untuk  mengukur 

suhu badan, yang berarti belum dapat disebut sebagai sebuah alat yang dapat 

mengurangi penyebaran virus tersebut karena masyarakat masih harus melakukan 

sentuhan fisik untuk melakukan absensi [3]. Penyebaran virus Covid-19 dapat terjadi 

melalui sentuhan fisik dan melalui cairan. 

Maka dari itu jika bisa membuat alat presensi dan pengukur suhu badan nirsentuh 

(contactless) maka secara tidak langsung sudah membantu pemerintah dalam 

mendeteksi Covid-19 dengan cara mengukur suhu badan sebagai langkah awal 

pendeteksi Covid-19 [4]. 

2.  Perancangan 

2.1. Skematik Rangkaian Alat Presensi dan Pengukuran Suhu Badan 

Gambar 1 menunjukkan skematik rangkaian untuk alat presensi dan pengukuran suhu 

badan pada penelitian ini. Arduino Mega 2560 digunakan sebagai pusat kontrol 

komunikasi alat pembaca RFID, sensor suhu badan MLX90614, RTCDS3231 dan DF Player 

mini. Modul MFRC-522 digunakan untuk sensor pembacaan tag yang berupa kartu 

melalui mikrokontroler Arduino Mega 2560. Untuk memudahkan pengontrolan dan 

penggunaan LCD, penulis menambahkan modul I2C yang membantu komunikasi 

kontroler dengan LCD. LCD 16×2 dengan I2C digunakan sebagai indikator pembacaan 

RFID dan suhu badan. 

NodeMCU ESP8266 akan mengirimkan hasil pembacaan data dari modul MFRC-522, 

RTCDS3231 dan MLX90614 ke database. Arduino Mega 2560 dan NodeMCU ESP8266 

diprogram menggunakan software Arduino IDE. Penggunaan pin ditunjukkan pada table 

1, table 2 dan table 3. 
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Gambar 1. Skematik rangkaian 

 

Tabel 1. Pinout Arduino Mega 2560 yang digunakan 

No Pinout Keterangan 

1 3.3V 3.3V RFID 

2 50 MISO RFID 

3 51 MOSI RFID 

4 52 SCK RFID 

5 9 RST RFID 

6 GND GND RFID 

7 10 SDA RFID 

8 GND GND BUZZER, I2C LCD, RTC, MLX90614,DFplayer, NodeMCU 

9 4 BUZZER 

10 21 SCL I2C LCD,RTC, MLX 90614 

11 20 SDA I2C LCD,RTC, MLX90614 

12 5V VCC I2C LCD, MLX90614, RTC 

13 19 D8 NodeMCU, DFPlayer 

14 18 D6 NodeMCU, DFPlayer 

 

Tabel 2. Pinout NodeMCU yang digunakan 

No Pinout Keterangan 

1 D8 19 Arduino Mega 2560 

2 D6 18 Arduino Mega 2560 

3 GND GND Arduino Mega 2560 

 

 

 

Tabel 3. Pinout DFPlayer yang digunakan 

No Pinout Keterangan 
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1 SPK 1 SPEAKER 

2 SPK 2 SPEAKER 

3 TX 18 Arduino Mega 2560 

4 RX 19 Arduino Mega 2560 

5 GND GND Arduino Mega 2560 

6 VCC 5v Arduino Mega 2560 

 

 

2.2. Flowchart Alat Presensi dan Pengukuran Suhu Badan 

Gambar 2 menunjukkan diagram alir dari alat presensi dan pengukuran suhu badan. 

Cara kerja dari alat ini adalah sebagai berikut: Pertama-tama user mendekatkan tag RFID 

yang berupa kartu ke sensor RFID, kemudian user diminta untuk melakukan pengecekan 

suhu badan dengan medekatkan dahi ke sensor suhu MLX90614. Hasil pengukuran suhu 

akan ditampilkan di LCD serta speaker akan mengeluarkan suara untuk memberi tahu 

suhu yang telah diukur dan akan dikirimkan ke database untuk kemudian dapat 

dikirmkan ke telegram dan ke PC sebagai data logger. Data di database hanya berfungsi 

sebagai record hasil dari presensi agar memudahkan admin dalam melakukan tindakan 

jika ada user yang memiliki suhu di atas normal. 

 
Gambar 2. Flow chart alat presensi dan pengukuran suhu badan 
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2.3. Perancangan Bot Telegram 

Gambar 3 menunjukkan cara pembuatan bot telegram menggunakan bot bernama ‘Bot 

father’ yang telah disediakan oleh telegram. Caranya adalah cukup mengetikkan perintah 

‘/newbot’ kemudian masukkan nama dan username untuk bot yang akan dibuat kemudian 

‘BotFather’ akan memberikan token untuk mengakses bot yang sudah dibuat tadi. 

 

 
Gambar 3. Pembuatan Bot telegram 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1. Pengujian Sensor MLX90614 

       Gambar 4 adalah thermogun merk besiter dengan model BST-0802 yang digunakan 

sebagai pembanding dan acuan untuk sensor MLX90614 agar mendapatkan nilai yang 

sama, dimana pada tahap ini dilakukan pengujian sebanyak 10 kali seperti yang ada pada 

Gambar 5. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4 dimana terlihat bahwa ada 
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perbedaan sekitar ±0,4˚C. Perbedaan hasil pengukuran dapat terjadi karena jarak pada saat 

pengukuran tidak bisa sama. 

 Tabel 4. Hasil perbandingan 

 Suhu (˚C) 

Thermogun 36,8 36,5 36,8 37,0 36,5 36,8 37,1 36,7 37,0 36,4 

MLX90614 36,4 36,7 36,5 37,3 36,3 36,7 36,8 36,4 37,0 36,6 

       

 
Gambar 4. Thermogun 

 

  
Gambar 5. Hasil perbandingan MLX90614 dengan thermogun 

3.2.  Hasil Pengujian RFID 

Tabel 5 menunjukkan hasil dari pengujian RFID di mana pada percobaan ke 6 dan 9, 

terdapat data yang tidak lengkap. Hal ini dapat terjadi karena data hilang pada saat 

pengiriman data melalui komunikasi serial antara Arduino Mega 2560 dengan NodeMCU. 

 

Tabel 5. Hasil pengujian RFID 
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No. Pengujian Nama Jabatan Identitas Suhu 

Pengujian 1 ✔ ✔ ✔ ✔ 

Pengujian 2 ✔ ✔ ✔ ✔ 

Pengujian 3 ✔ ✔ ✔ ✔ 

Pengujian 4 ✔ ✔ ✔ ✔ 

Pengujian 5 ✔ ✔ ✔ ✔ 

Pengujian 6  ✔ ✔ ✔ 

Pengujian 7 ✔ ✔ ✔ ✔ 

Pengujian 8 ✔ ✔ ✔ ✔ 

Pengujian 9   ✔ ✔ 

Pengujian 10 ✔ ✔ ✔ ✔ 

     

3.3. Hasil Pengujian Alat 

Gambar 6 adalah tampilan ketika alat dihidupkan dan LCD akan menampilkan tulisan 

yang meminta user untuk menempelkan kartu tag. Gambar 7 menunjukkan bahwa data 

user yang telah melakukan tapping pada alat telah berhasil diinput ke dalam database dan 

ketika tombol cetak diklik maka akan mengunduh data dengan format excel. Gambar 8 

menunjukkan data dari database berhasil diunduh dan disimpan ke dalam PC untuk 

dijadikan data logger, dan Gambar 9 menunjukkan bahwa data telah berhasil dikirim ke 

database secara realtime ketika ada yang user yang melakukan tapping. 

 

 
Gambar 6. Tampilan alat 
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Gambar 7. Tampilan data di database 

 

 
Gambar 8. Tampilan data logger dalam bentuk excel 



 

8 

 
Gambar 9. Data yang dikirim ke Telegram 

 

4. Kesimpulan 

Dari hasil pengujian sistem presensi nirsentuh menggunakan RFID dan pengukur 

suhu MLX90614 dapat bekerja dengan baik sesuai dengan perancangan. Alat ini memiliki 

ralat pengukuran suhu badan  ±0,4˚C yang telah dibandingkan nilainya dengan 

thermogun merk besiter dengan type BST-0802  dan dari 10 kali percobaan sensor RFID 

dapat membaca data secara lengkap yaitu nama, jabatan, no.identitas dan suhu badan 

hanya 2 kali ditemukan data tidak dikirim secara lengkap yang disebabkan karena data 

hilang saat terjadi komunikasi serial antara arduino mega 2560 dengan node mcu. Dengan 

dirancangnya alat presensi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan membantu 

mendeteksi Covid-19 dengan cara mengukur suhu badan sebagai langkah awal pendeteksi 

Covid-19. Kemudian dengan adanya bot telegram juga dapat memudahkan admin dalam 

mencatat hasil presensi di manapun dan kapanpun. Alat ini dapat direalisasikan digedung 

perkantoran, sekolah maupun universitas yang membutuhkan presensi. 
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