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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1 Detak Jantung, Suhu Tubuh dan Alkohol 

Denyut jantung merupakan pemeriksaan pembuluh nadi berdasarkan jumlah 

detak jantung per satuan waktu atau Beats Per Minute (BPM), sedangkan denyut 

nadi merupakan ukuran tekanan darah teraba seluruh tubuh. Dampak berdenyutnya 

jantung ini akan menyebabkan berapa kali arteri kita berdenyut setiap menit. 

Frekuensi dari denyut nadi dan denyut jantung akan sama persis, begitu juga dengan 

tekanannya yang menggambarkan tingkat kontraksi jantung sehingga tekanan darah 

dan denyut nadi di arteri mengalami peningkatan. Dalam pengukuran denyut nadi 

dan denyut jantung merupakan hal yang sama. Denyut jantung dapat digunakan 

untuk parameter fungsi tubuh manusia, untuk usia dewasa berkisar antara 60-100 

denyut permenit. [1] 

Pemeriksaan tanda vital juga dapat melalui suhu tubuh manusia. Suhu tubuh 

merupakan keseimbangan antara panas yang dihasilkan oleh proses tubuh dan panas 

yang dikeluarkan atau yang hilang kelingkungan luar. Suhu tubuh tersebut akan 

dapat berubah-ubah dan dapat di pengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal 

maupun eksternal. Perubahan suhu tubuh ini berkaitan dengan panas maksimal yang 

dihasilkan oleh tubuh dan pengeluaran panas yang berlebihan. Sifat dari perubahan 

panas tersebut sangat mempengaruhi masalah klinis yang dialami setiap orang, 

menurut World Health Organization (WHO) suhu tubuh normal manusia berkisar 

36,5-37,5 ⁰C. [2] 

Parameter kesehatan selanjutnya adalah bahaya konsumsi alkohol bagi 

kesehatan pekerja. Sejatinya pengaruh konsumsi alkohol terhadap individu berbeda-

beda, akan tetapi terdapat hubungan antara konsentrasi alkohol di dalam darah 

(Blood Alcohol Concentration- BAC) dan tingkatan efek yang ditimbulkannya. 

Euphoria ringan dan stimulasi terhadap perilaku lebih aktif seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi alkohol di dalam darah. Orang yang aktif mengkonsumsi 

alkohol beranggapan bahwa penampilan mereka menjadi lebih baik, sehingga 

mereka mengabaikan efek buruknya. Gejala intoksikasi alkohol yang paling umum 
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adalah "mabuk" atau "teler", dimana kondisi ini sebenarnya adalah karakteristik 

intoksikasi alkohol yang dapat menyebabkan cedera, kecacatan dan kematian. 

Konsumsi alkohol yang berat dapat menyebabkan penurunan kesadaran, henti nafas 

dan kematian. Selain kematian, efek jangka pendek alkohol menyebabkan hilangnya 

produktivitas kerja akibat disorientasi dan kecelakaan akibat berkendara dalam 

keadaan disorientasi tersebut. Konsumsi alkohol juga memiliki kaitan terhadap 

perilaku kekerasan dan tindak kriminal.[3] 

Adapun Standardisasi Kesehatan dengan 3 parameter diatas yaitu sebagai berikut : 

 Kadar Alkohol [4] 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Men.Kes/Per/IV/1977 

tanggal 29 April 1977 yang mengatur produksi dan peredaran minuman keras, 

dimana minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan 

obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan 

minuman keras golongan C. 

Tabel 2.1. Kadar Alkohol 

Golongan Kadar (%) Gejala 

A 1 – 5 Golongan ini dapat mengakibatkan mabuk 

emosional dan bicara tidak jelas 

B 5 – 20 Golongan ini dapat mengakibatkan gangguan 

penglihatan, kehilangan sesorik, ataksia, dan waktu 

reaksi yang lambat 

C >20 Golongan ini dapat mengakibatkan gejala ataksia 

parah, penglihatan ganda atau kabur, pingsan dan 

kadang terjadi konvulsi 

 

 Suhu tubuh [5] 

Tabel 2.2. Kisaran Suhu Normal 

Metode Rute Kisaran 

Suhu(oC) 

Waktu Pengukuran 

(Detik) 

1 Oral (mulut) 35,5 – 37,5 30 – 90  

2 Rektal (anus) 36,6 – 38 30 – 90 

3 Aksila (ketiak) 34,7 – 37,3 60 – 180 

4 Timpanik (telinga) 35,8 – 38  1 – 2 

5 Arteri Temporalis (dahi) 35,8 – 38 1 – 2 
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 Denyut jantung [6] 

Tabel 2.3. Kisaran Normal Frekuensi Denyut Jantung 

Usia Frekuensi Denyut Jantung (x/menit) 

Balita 120 – 160 

Anak 90 – 140  

Remaja 60 – 90  

Dewasa 60 – 100 

 

3.2 Sensor MLX90614 

Sensor GY-906 MLX90614 merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur 

suhu dengan memanfaatkan radiasi gelombang inframerah. Sensor  suhu MLX90614 

didesain khusus untuk mendeteksi energi radiasi inframerah dan secara otomatis 

telah didesain sehingga dapat mengkalibrasikan energi radiasi inframerah menjadi 

skala temperatur. Sensor ini terdiri dari detektor thermopile inframerah MLX81101 

dan signal conditioning ASSP MLX90302 yang digunakan untuk memproses 

keluaran dari sensor inframerah. Pada thermopile terdiri dari layer-layer atau 

membran yang terbuat dari silikon dan mengandung banyak sekali termokopel 

sehingga radiasi inframerah yang berasal dari objek akan ditangkap oleh membran 

tersebut [7]  

 

Gambar 2.1. Sensor Suhu  MLX90614 

 

Suhu tubuh manusia berada pada rentang antara 35 oC (308 K) sampai 40 oC (313 

K). Berdasarkan hukum Stefan-Boltzmann, benda yang memiliki 

suhu T memancarkan radiasi panas di sekitarnya dengan intensitas : 
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I=σT4 

 

Jika benda yang memiliki suhu T1 berada di sekitar benda lain yang memiliki 

suhu T2 di mana T2<T1 maka intensitas radiasi yang dipindahkan dari benda yang 

lebih panas ke benda yang lebih dingin adalah 

 

ΔI=σ(T1
4–T2

4)  

 

Dimana :  

 I : energi per unit area (W m-2) 

 σ : konsanta (5.67 x 10-8 W m-2 K-4) 

 T1 : temperatur objek (oK) 

 T2 : temperatur sekitar objek (oK) [8] 

 

Atau, bila dituliskan pada datasheet sensor MLX90614 yaitu sebagai berikut : 

 

Vir (Ta,To) = A(To4 –Ta4) 

 

Dimana : 

 Vir : energi per unit area (W m-2) 

 A : sensitivitas / konstanta (5.67 x 10-8 W m-2 K-4) 

 To : temperatur objek (oK) 

 Ta : temperatur sekitar objek (oK) [9] 

 

Gambar 2.2. Prinsip dasar proses pengukuran suhu tubuh dengan material 

piroelektrik. 
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Sensor suhu MLX90614 yang dipasang pada thermogun sudah dibuat dalam bentuk 

IC. IC tersebut terdiri dari filter inframerah sehingga yang masuk ke dalam IC hanya 

spektrum inframerah. Lalu ada kristal piroelektrik beserta rangkaian pendukung 

lainnya untuk memproses output dari IC sehingga hasil akhir tampil sebagai suhu 

dalam bentuk display angka. Semuanya sudah dipabrikasi dalam ukuran yang kecil. 

[8] 

 

Gambar 2.3. Contoh skema sensor suhu menggunakan material piroelektrik 

(sumber gambar: infratec) 

 

3.3 Pulse Sensor 

Pulse sensor adalah sensor yang dapat menghitung denyut jantung manusia yang 

diproduksi oleh fungky corporation. Sensor ini menggunakan infrared dan 

photodiode. Infrared akan memancarkan sinyal yang menembus kulit pada tangan 

yang kemudian akan ditangkap oleh photodiode. Konsepnya adalah infrared dan 

photodiode akan menangkap perubahan volume darah pada jari tangan pada saat 

jantung memompa darah keseluruh tubuh.dari sinilah data denyut jantung akan 

didapatkan untuk kemudian diproses [10]. 

 

Pulse Sensor juga merupakan sensor detak jantung plug-and-play yang dirancang 

dengan baik untuk Arduino. Cara penggunaanya yaitu dengan mengklipkan sensor 

ke ujung jari atau cuping telinga dan pastikan sudah terhubung dengan benar ke 

Arduino. Output yang dihasilkan adalah heartrate realtime. Bagian depan sensor 

adalah sisi dengan logo Heart. Ini adalah sisi yang membuat kontak langsung dengan 

kulit. Dibagian depan juga terdapat lubang bundar kecil, di mana LED bersinar dari 

belakang, serta ada juga kotak kecil tepat di bawah LED. LED yang kita gunakan 

adalah reverse mount LED.  
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Gambar 2.4. Pulse Sensor 

 

 

3.4 Sensor MQ-3 

Gas yang dikeluarkan melalui nafas manusia mengandung berbagai macam zat 

dengan satuan konsentrasi yang sangat kecil. Salah satu zat tersebut adalah ethanol. 

Alkohol atau ethanol merupakan zat yang mudah menguap dengan satuan 

konsentrasi ppm ( Part Per Million ). Oleh karena itu, diperlukan suatu sensor gas 

yang sangat sensitif dalam mendeteksi gas ethanol tersebut. Model sensor yang 

digunakan adalah MQ 3 yang diproduksi oleh Hanwai Electronics. Sensor ini cocok 

digunakan untuk mendeteksi kadar alkohol secara langsung, misal pada nafas. 

Rangkaian driver untuk sensor MQ 3 sangat sederhana, hanya perlu 1 buah variabel 

resistor. Output dari sensor berupa teganggan analog yang sebanding dengan alkohol 

yang diterima. Antarmuka yang digunakn cukup sederhana, bisa menggunakan ADC 

yang dapat merespon teganggan 0 volt – 3,3 volt saja. Nilai resistor yang dipasang 

harus dibedakan untuk berbagai jenis konsentrasi gas. Jadi perlu dikalibrasi untuk 

0,04 mg/L (sekitar 200 ppm) konsentrasi alkohol di udara dan resistansi pada output 

sekitar 200KΩ (100KΩ-470KΩ). [11] 
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Gambar 2.5. Sensor MQ-3 

 
Gambar 2.6. MQ-3 Uji Rangkaian 

 

Alkohol atau ethanol merupakan zat yang mudah menguap dengan satuan 

konsentrasi ppm ( Part Per Million ). Oleh karena itu, diperlukan suatu sensor gas 

yang sangat sensitif dalam mendeteksi gas ethanol tersebut. Model sensor yang 

digunakan adalah MQ 3 yang diproduksi oleh Hanwai Electronics. Sensor ini cocok 

digunakan untuk mendeteksi kadar alkohol secara langsug. 

3.5 Mikrokontroler Arduino Mega 2560 

Board Arduino Mega 2560 adalah sebuah Board Arduino yang menggunakan IC 

Mikrokontroler ATmega 2560. Board ini memiliki Pin I/O yang relatif banyak, 54 

digital Input / Output, 15 buah di antaranya dapat di gunakan sebagai output PWM, 

16 buah analog Input, 4 UART. Arduino Mega 2560 di lengkapi kristal 16. Mhz 

Untuk penggunaan relatif sederhana tinggal menghubungkan power dari USB ke PC 

/ Laptop atau melalui Jack DC pakai adaptor 7-12 V DC. [7]  
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Gambar 2.7 Mikrokontroler Arduino Mega 2560  

3.6 RFID MFRC522 

 

Gambar 2.8. RFID MFRC522 

RFID adalah teknologi yang mudah disesuaikan (fleksibel) dan baik, mudah   

digunakan,   dan   cocok   digunakan   untuk   otomatisasi   (automatic operation). 

Alat ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh teknologi sistem identifikasi 

jenis lain. RFID dilengkapi dengan kemampuan pembacaan (read- only) ataupun 

baca tulis (read/write), tidak membutuhkan hubungan tambahan (line-of-sight) 

untuk pengoperasiannya, dapat berfungsi diberbagai macam kondisi lingkungan 

yang berbeda, dan memberikan tingkat integritas data yang tinggi. Selain itu, karena 

teknologi ini sangat sulit untuk ditiru/dipalsukan, RFID juga menyediakan tingkat 

keamanan yang tinggi [12]. 

RFID memiliki konsep yang hampir serupa dengan barcoding. Barcode 

system menggunakan reader dan label kode yang sudah ditambahkan pada tampilan 

fisik kartu, sedangkan RFID menggunakan reader dan perlengkapan khusus (special 

RFID devices) yang dimiliki oleh RFID yang sudah ditambahkan pada alat  itu. 

Barcode  menggunakan sinyal optikal untuk memindahkan informasi dari label ke 

reader, RFID menggunakan RF sinyal untuk memindahkan informasi dari RFID 

device ke reader [13]. 



14 

 

 
 

Gambar 2.9. Typical RFID System Components 

 

3.7 Buzzer KY-012 

 

Gambar 2.10 Buzzer KY-012 

 Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk 

mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja buzzer 

hampir sama dengan loud speaker, jadi buzzer juga terdiri dari kumparan yang 

terpasang pada diafragma dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga 

menjadi elektromagnet, kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar, tergantung 

dari arah arus dan polaritas magnetnya, karena kumparan dipasang pada diafragma 

maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma secara bolak-balik 

sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan suara. Buzzer ini 

menghasilkan suara dengan frekuensi 2,5kHz. Jika mendapat tegangan minimum 

3.3V pada pin sinyalnya, bel akan membuat gelombang persegi dengan sendirinya. 



15 

 

3.8 Solenoide Doorlock 

 

Gambar 2.11. Solenoide Doorlock 

Solenoid Terdiri dari kumparan dan inti besi yang dapat digerakkan. Solenoid ini 

berkerja ketika diberi tegangan 12 volt. Didalam solenoid terdapat kawat yang 

melingkar pada inti besi. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat, maka terjadi 

medan magnet untuk menghasilkan energi yang akan menarik inti besi kedalam. Dan 

ketika tidak diberi arus listrik maka medan magnet akan hilang dan energi yang 

menarik inti besi ke dalam akan hilang juga sehingga membuat posisi inti besi ke 

posisi awal. Keadaan ini dimanfaatkan sebagai pengunci pintu putar. 

3.9 Sensor Ultrasonik HC-SR04 

 

Gambar 2.12. Sensor Ultrasonik HC-SR04 

 

Prinsip kerja sensor ini adalah transmitter mengirimkan sebuah gelombang 

ultrasonik lalu diukur dengan waktu yang dibutuhkan hingga datangnya pantulan 

dari objek Lamanya waktu ini sebanding dengan dua kali jarak sensor dengan objek, 

sehingga jarak sensor dengan objek dapat ditentukan persamaan berikut : 

𝑠 =  
𝑣 × 𝑡

2
 

Dimana : 

s = jarak (meter)  

v = kecepatan suara (340 m/s)  
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t = waktu tempuh (detik) 

 

HC-SR04 dapat mengukur jarak dalam rentang antara 3cm–3m dengan output 

panjang pulsa yang sebanding dengan jarak objek. Sensor ini hanya memerlukan 2 

pin I/O untuk berkomunikasi dengan mikrokontroler, yaitu TRIGGER dan ECHO. 

Untuk mengaktifkan HC-SR04 mikrokontroler mengirimkan pulsa positif melalui 

pin TRIGGER minimal 10 µs, selanjutnya HC-SR04 mengirimkan pulsa positif 

melalui pin ECHO selama 100 µs hingga 18 ms, yang sebanding dengan jarak objek. 

Spesifikasi dari sensor ultrasonik HC-SR04 adalah sebagai berikut:  

- Dimensi: 24mm (P) x 20mm (L) x 17mm (T).  

- Konsumsi Arus: 30 mA (rata-rata), 50 mA (max).  

- Jangkauan: 3 cm–3 m.  

Sensitifitas: Mampu mendeteksi objek dengan diameter 3 cm pada jarak > 1m. [14]. 

 

3.10 Metode Filter Data 

Dikarenakan berbeda-beda jenis sensor dan berbeda pula tingkat sensitivitasnya 

maka aka nada kemungkinan terdapat berbagai pengukuran yang memiliki noise 

yang cukup besar sehingga menyulitkan untuk dilakukan penelitian. Maka dari itu 

diterapkan metode filter data yang digunakan untuk meminimalisir noise yang 

diperoleh dari masing masing pengukuran sensor. Adapun metode filter yang 

diterapkan yaitu exponensial filter.  

Exponential Filter merupakan kelas alat dari linear filter eksponensial rekursif yang 

sederhana untuk Arduino. Kelas filter ini menyediakan cara sederhana untuk 

menghaluskan pengukuran yang memiliki noise dari sensor analog tanpa 

menggunakan memori sebanyak filter rata-rata bergerak (moving average filter). 

Setiap kali Anda memberikan nilai baru (x n ), filter eksponensial memperbarui nilai 

yang dihaluskan (y n ): 

yn = w × xn + (1 – w) × yn – 1 

 y n adalah output dari filter pada saat n 

 x n adalah nilai input baru pada saat n 

 y n - 1 adalah nilai keluaran filter sebelumnya 

 w adalah faktor bobot dalam rentang [0, 100]. Nilai w yang tinggi (90, 

misalnya) lebih menyukai data baru daripada data lama. Keluaran menanggapi 

dengan cepat perubahan masukan tetapi tidak banyak diperhalus. Nilai w yang 
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rendah (10, misalnya) lebih menyukai data lama daripada data baru. Output 

filter sangat halus dan merespon dengan lambat terhadap perubahan (berisik 

atau tidak) pada input.[15] 

 


