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SEKAPUR SIRIH 

 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada ALLOH SWT karena laporan 

pengabdian ini selesai disusun. Laporan ini disusun sebagai bagian tugas Tri Darma Perguruan 

Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).  

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis 

baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus disease 2019 (COVID-19). 

Diketahui, asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember 

tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat lebih dari 220 negara yang telah 

terjangkit virus ini. (Data WHO, 5 April 2020) dimana di Indonesia terdapat 2273 kasus positif 

COVID19 dengan 164 orang yang dinyatakan sembuh dan 198 orang meninggal dunia (Data 

covid19.go.id, 5 April 2020). Di Sumatera Selatan terdapat 16 kasus positif COVID19 dengan 

1 orang sembuh dan 2 orang meninggal dunia (Data corona.sumselprov.go.id, 5 April 2020) 

Penyebaran COVID-19 terjadi sangat cepat dan meluas karena dapat menular melalui kontak 

dari manusia ke manusia. Pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 dan Permenkes No. 

9 Tahun 2020. Hingga saat ini, berita seputar COVID-19 masih menjadi perhatian utama semua 

negara untuk waspada dan tetap siaga menghadapi COVID-19 yang belum ditemukan obat dan 

vaksinnya.  

Sebagai upaya pencegahan penularan, kami Tim Laboratorium Perangkat Keras dan 

Komponen Fasilkom UNSRI mencoba melakukaan kegiatan PKM dengan membuat Bilik 

Sterilisasi/Desinfectant yang ditempatkan di Lingkungan Fasilkom Universitas Sriwijaya. 

PKM ini merupakan wujud kepedulian kami sebagai bagian masyarakat terhadap pandemik 

COVID19 yang sedang dihadapi saat ini. Upaya ini kami akui belum maksimal dalam 

mencegah penularan namun merupakan langkah awal upaya pencegahan yang akan kami 

kembangkan dengan bantuan teknologi ilmu komputer. 

Sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai pelaksana kegiatan, maka kami menyusun 

laporan ini dan menerbitkannya sebagai antisipasi dan siap siaga dalam penanganan kasus 

penyebaran virus tersebut di Indonesia khususnya di kota Palembang. Kami mengucapkan 

terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Laboratorium Perangkat 

Keras dan Komponen Fasilkom UNSRI yang telah sigap dan cepat melaksanakan kegiatan 

PKM dan menyusun laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi Sejawat sekalian dalam 

menangani kasus COVID-19 di pelayanan kesehatan di Indonesia umumnya dan di kota 

Palembang khususnya. 

 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
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1. Pandangan Umum (CORONA) 

 

Secara umum, berdasarkan penelitian ilmiah yang dipublikasikan pada IEEE Access 

dengan judul “Prediksi Awal Novel Coronavirus 2019 Wabah di Daratan China Berdasarkan 

Model Matematika Sederhana” Zhong, L., Mu, L., Li, J., Wang, J., Yin, Z., & Liu, D. (2020). 

Early Prediction of the 2019 Novel Coronavirus Outbreak in the Mainland China based on 

Simple Mathematical Model. IEEE Access. Dan penyebaran yang akan terjadi diseluruh 

dunia, maka kami melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian 

kami. Sebelum kami menjelaskan latar belakan dang aktivitas pengabdian, maka kami perlu 

memberikan gambaran tentang prospek penyebaran wabah virus novel 2019. 

Wabah virus novel 2019 (2019-nCoV) telah diperlakukan sebagai Kesehatan Masyarakat 

Darurat Kepedulian Internasional oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Karya ini membuat 

prediksi awal dari wabah 2019-nCoV di Cina berdasarkan pada model matematika sederhana 

dan epidemiologis terbatas data. Menyisir karakteristik epidemi historis, kami menemukan 

bagian dari data yang dirilis tidak masuk akal. Melalui mengesampingkan data yang tidak 

masuk akal, model prediksi menunjukkan jumlah kumulatif Kasus 2019-nCoV dapat mencapai 

76.000 hingga 230.000, dengan puncak infeksi yang belum pulih (22.000-74.000) terjadi pada 

akhir Februari hingga awal Maret. Setelah itu, kasus yang terinfeksi akan menurun secara cepat 

sampai awal Mei hingga akhir Juni, ketika wabah 2019-nCoV akan memudar. Langkah-

langkah anti-epidemi yang kuat dapat mengurangi kasus terinfeksi kumulatif hingga 40% -

49%. Peningkatan perawatan medis juga dapat menyebabkan sekitar setengah transmisi 

berkurang dan secara efektif mempersingkat durasi 2019-nCoV. 

Sejak 31 Desember 2019, 27 kasus tidak diketahui pneumonia dilaporkan di Kota Wuhan, 

Provinsi Hubei di Cina Selatan [1]. Pada 7 Januari 2020, pemerintah Tiongkok dan Organisasi 

Kesehatan Dunia (WHO) diidentifikasi virus corona baru (2019-nCoV) sebagai virus 

penyebab, yang termasuk dalam keluarga virus yang sama dengan Severe Acute Sindrom 

Pernafasan (SARS) yang mengalahkan juga di Selatan China pada 2002-2003 [2]. 2019-nCoV 

menyebar dengan cepat melintasi sebagian besar wilayah di daratan Cina setelah 17 Januari 

2020 dan menyebabkan lebih dari 7000 kasus infeksi pada akhir Januari (Gbr. 1a). Jumlah 

kumulatif bulan pertama kasus 2019-CoV telah melampaui jumlah total kasus SARS pada 

tahun 2003, menunjukkan virus baru ini memiliki infektivitas lebih kuat dari virus SARS. Sejak 

sekitar 23 Januari 2020, Pemerintah Tiongkok telah mengambil langkah-langkah kuat untuk 

melarang penularan virus, seperti peringatan peringatan ZEN dari pergi ke luar, sementara 
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menangguhkan public transportasi antara beberapa kota besar, dan bahkan mengambil 

karantina untuk kota yang terinfeksi utama. Langkah-langkah yang belum pernah terjadi 

sebelumnya diharapkan secara efektif menghentikan penularan virus dan membeli waktu yang 

diperlukan untuk menggunakan sumber daya medis ke area yang terkena efek. Pada saat yang 

sama, mengingat memiliki virus diekspor ke negara lain, termasuk Thailand [3], Jepang [4], 

Korea Selatan [5] dan Amerika Serikat [6], WHO telah membuat keputusan untuk 

mengidentifikasi 2019-nCoV wabah sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional 

Kekhawatiran (PHEIC) [7]. 

Penyebaran cepat 2019-nCoV mungkin disebabkan oleh banyak hal penyebab. Salah satu 

penyebabnya adalah kurangnya transparansi informasi pada tahap awal wabah epidemi. 

Melepaskan informasi epidemic secara tepat waktu dan akurat sangat penting untuk respon 

anti-epidemi publik. Itu informasi yang otentik dan transparan bisa dilarang penyebaran 2019-

nCoV pada tahap awal. Yang lain dan secara bersamaan sangat meningkatkan kesulitan 

investigasi epidemiologi. Jadi, di sisi lain, menjadi dan memprediksi evolusi epidemi menjadi 

sangat berarti bagi pengambilan keputusan terhadap krisis kesehatan masyarakat. Pemodelan 

matematika telah mendapatkan lebih banyak perhatian dan kesadaran dalam epidemiologi dan 

ilmu kedokteran ences [8] - [10]. Satu keluarga dari model ini adalah dinamik model epidemi 

yang disebut Susceptible-Infected-Removed (SIR) model [11]. Model SIR berasal dari studi 

wabah itu hampir seratus tahun yang lalu [12]. Dahsyat kemajuan telah dicapai dalam model 

epidemi dinamis sejak pertengahan abad ke -20 [13]. Dalam beberapa dekade terakhir, 

beberapa realistis faktor-faktor yang mempengaruhi penularan epidemi dimasukkan dalam 

model SIR klasik, seperti model yang mempertimbangkan tahap inkubasi [14], model SEIRS 

mempertimbangkan usia populasi dan populasi yang terpapar epidemi [15], dan model SIS 

termasuk kelahiran dan kematian korban dapat diterima [16]. Beberapa model dinamis juga 

dirancang untuk epidemi spesifik. Misalnya, model dinamis dirancang untuk mensimulasikan 

penyebaran HIV, SARS dan Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) [2], [17] - [19]. 

Sebagai pengembangan metode baru, jaringan yang kompleks dan pembelajaran permesinan 

digabungkan dengan dinamika model dan menciptakan arah epidemi yang menjanjikan 

prediksi [20], [21]. 

Untuk menambah wawasan kami, maka kami juga membaca paper berjudul : “Analisis 

Urutan Genom dan Prediksi Epitop Sel-B dari Amplop Protein Pernafasan Timur Tengah 

Sindrom-Coronavirus” yang dipublikasikan tahun 2017 pada IEEE/ACM transactions on 

computational biology and bioinformatics, 15(4), 1344-1350. 
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Wabah sindrom koronavirus pernapasan Timur Tengah (MERS-CoV) di Korea Selatan 

pada bulan April 2015 menyebabkan 186 infeksi dan 37 kematian pada akhir Oktober 2015. 

MERS-CoV diisolasi dari pasien impor di Tiongkok. Amplop (E) protein, protein struktural 

kecil MERS-CoV, memainkan peran penting dalam pengenalan dan infeksi inang. Untuk 

mengidentifikasi yang dilestarikan epitop protein E, analisis sekuens dilakukan dengan 

membandingkan protein E dari 42 strain MERS-CoV yang dipicu pandemi parah dan manusia 

yang terinfeksi di masa lalu. Untuk memprediksi epitop sel B potensial dari protein E, tiga 

online paling efektif program prediksi epitop, program ABCpred, Bepipred, dan Protean dari 

perangkat lunak LaserGene digunakan. Semua urutan nukleotida dan asam amino diperoleh 

dari Database NCBI. Satu epitop potensial dengan panjang yang sesuai (amino asam 58-82) 

dikonfirmasi dan diprediksi sangat antigenik. Epitop ini memiliki skor> 0,80 di ABCpred dan 

level 0,35 in Program Bepipred. Karena kurangnya struktur kristal sinar-X dari protein E dalam 

basis data PDB, struktur 3D yang disimulasikan Protein E juga diprediksi menggunakan 

program PHYRE 2 dan Pymol. Kesimpulannya, menggunakan metode bioinformatika, kami 

menganalisis urutan genom MERS-CoV dan mengidentifikasi epitop sel-B potensial dari 

protein E, yang mungkin secara signifikan meningkatkan arus kita Strategi pengembangan 

vaksin MERS. 

Middle East Respiratory Syndrome (MERS, pada awalnya pernah menyebutnya semacam 

virus seperti SARS) adalah yang baru menggambarkan penyakit pada manusia dan pertama 

kali dilaporkan setelah identifikasi novel beta coronavirus (MERS-CoV) dari pasien yang 

meninggal karena penyakit pernafasan parah di Arab Saudi pada September 2012 [22]. 

Coronavirus adalah kanonik dan sistem virus purba yang dapat dibagi menjadi empat kategori 

berdasarkan urutan genom mereka: Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus, 

dan Deltacoronavirus 

Sejak ditemukan coronavirus dipertimbangkan menjadi relatif tidak berbahaya bagi 

manusia sampai wabah SARS dan MERS masing-masing pada tahun 2003 dan 2012. MERS-

CoV adalah tipe baru dari coronavirus yang diidentifikasi setelahnya penemuan SARS-CoV, 

milik Beta coronavirus lineage C [23], yang menyebabkan pernapasan akut parah penyakit 

dengan tingkat kematian yang tinggi. Apalagi virusnya cepat menyebar dari Timur Tengah ke 

banyak negara lain termasuk Korea Selatan pada tahun 2015, menunjukkan epidemi global 

kecenderungan. Namun, tidak ada obat antivirus atau vaksin yang efektif telah dikembangkan 

untuk mengobati MERS-CoV. 
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Coronavirus adalah kelas virus RNA yang diselimuti dengan sebuah Genom indra positif-

untai panjang tunggal 27–3l kb. Itu genom termasuk dua bingkai bacaan replikasi terbuka 

besar, ORF1a dan ORF1b, menyandikan dua polyprotein replikasi virus. Wilayah hilir ORF1 

mengandung setidaknya 10 ORF kecil, mengkode protein lonjakan (S), amplop kecil protein 

(E), protein membran (M), nukleokapsid protein (N) dan protein non struktural yang 

diasumsikan [24]. Di antara protein-protein ini, protein E adalah yang relatif lebih kecil tetapi 

secara besar-besaran mengekspresikan protein amplop dan permainan virus peran penting 

dalam kemasan membran virus [25]. MERS-CoV adalah coronavirus tipe baru dengan panjang 

30,1 kb genom. Mirip dengan coronavirus lainnya, protein E adalah protein struktural kecil di 

MERS-CoV yang dulu diidentifikasi sebagai komponen struktural dari virus. Sebelumnya 

penelitian menunjukkan bahwa protein E tersebar di permukaan selubung virus dan memainkan 

berbagai macam peran penting dalam mengatur siklus hidup virus di beberapa coronavirus 

[24], [26], [27], [28]. Memahami MERSCoV Struktur dan fungsi protein E mungkin dapat 

ditemukan target terapi untuk mencegah dan mengendalikan coronavirus penyakit terkait. 

 

 

2. Latar Belakang Pengabdian 

 

Dengan perkembangan penyebaran Covid-19 yang signifikan pada awal bulan maret, yang 

menyebabkan perkuliah menjadi tidak terlaksana dengan baik khusunya di lingkungan 

universitas sriwijaya, maka anggota tim dari Laboratorium Perangkat keras & teknologi 

komponen yang dikepalai Bapak Rahmat Fadli Isnanto, M.Sc melakukan diskusi Panjang 

lebar untuk membuat sesuatu yang dapat menghambat penyebaran Covid-19 di lingkungan 

kampus UNSRI bukit besar terutama di Gedung DIPLOMA Komputer. Diskusi dimulai pada 

tanggal 23 Maret yang dilakukan secara online menggunakan media zoom dan dihadiri 

beberapa tim dosen dan mahasiswa. Proses diskusi seperti terlihat pada Gambar 1. 
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(a) (b) 

 

      

(b) (d) 

Gambar 1. Proses diskusi yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi zoom; (a, 

b, c) diskusi dari ruangan, (d) diskusi dari rumah sambil kerja 

 

 Dari hasil diskusi yang dilakukan menghasilkan sebuah rekomendasi awal berupa alat 

spray/embun untuk baju dan tas mahasiswa dengan rancangan seperti yang ditunjukkan pada 

gambar 2. 

 

Gambar 2. Desain awal “Lapak Sterilisasi” dari hasil diskusi awal 

 

Untuk mendapatkan rancangan yang lebih baik dan sesuai, maka tim berkonsultasi dengan 

Bapak Rossi Passarella, M.Eng dan Bapak Dr. Firsandaya Malik, M.T untuk mendiskusikan 
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perihal desain awal yang telah dibuat. Hasil diskusi selanjutnya menghasilkan sebuah desain 

yang telah diperbaharui seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Rancangan Desain Bilik Stelirisasi final yang di akan implementasikan dari 

hasil diskusi terakhir. 

 

2.1 Tahap Perancangan dan Implementasi  

 

Berdasarkan hasil diskusi final yang menghasilkan sebuah prototype bilik sterilisasi yang 

ditunjukkan pada gambar 3. Maka tim TCT yang terdiri dari dosen dan mahasiswa jurusan 

sistem komputer melakukan tahapan pembuatan bilik secara keseluruhan yang dijabarkan 

menjadi beberapa proses seperti yang dijelaskan berikut ini: 

 

2.1.1 Tahapan penyediaan peralatan yang dibutuhkan. 

Tahap ini tim TCT melakukan survey terhadap peralatan-peralatan yang akan digunakan. 

Hasil survey menghasilkan beberapa poin, yaitu: 

- Lokasi pemasangan bilik tepat di halaman depan kampus diploma komputer 

- Bingkai bilik menggunakan ring baja ringan 

- Dinding bilik menggunakan plastic transparan 

- Sprayer menggunakan nozel berukuran 4mm 
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- Pompa menggunakan pompa DC tekanan tinggi 

- Cairan desinfektan mengikuti standar WHO 

- Sensor menggunakan PIR (Passive Infrared) 

- Lampu indicator menggunakan lampu DC 

 

2.1.2 Tahapan pembuatan ruang sterilisasi 

 

Pada tahapan ini, Tim melakukan desain 3D untuk ruang sterilisasi untuk mempermudah 

dalam panduan membangun ruang biliknya. Hasil gambar 3D yang telah dibuat ditunjukkan 

pda Gambar 4. 

 

Gambar 4. Desain 3D bilik sterilisasi yang diimplementasikan 

 

 

Selanjutnya Tim langsung membuat bilik steril menggunakan bahan yang telah 

dipersiapkan pada tahap 1 dan mengacu pada Gambar 4. Adapun proses pembuatanya 

ditunjukkan pada Gambar 5. 

 



 

13 
 

   

(a) (b) 

 

  

     (c)    (d) 

Gambar 5. Proses pembuatan bilik sterilisasi; (a, b) Pemasangan bingkai dan dinding 

bilik, (c) pemasangan label bilik sterilisasi, (d) proses sterilisasi wilayah bilik sebelum 

diunakan. 

 

2.1.3 Tahapan pembuatan sistem penyemprotan otomatisasi 

 

Dengan selesainya bilik steril tahap selanjutnya melakukan pemasangan sistem 

penyemprotan yang terdiri dari sprayer embun dan pompa DC. Titik sprayer berjumlah 6 titik 

tersebar di beberapa bagian yaitu: 4 dibagian vertical (body) dan 2 dibagian horizontal (atas). 

Kemudian dilakukan pemasangan sensor PIR yang berfungsi untuk mendeteksi panas tubuh 

ketika ada orang masuk ke bilik. Sedangkan lampu indicator yang berjumlah 2 buah (hijau dan 

merah) berfungsi untuk ketika terdeteksi orang (lampu merah akitf) maka dimulai proses 

penyemprotan 10 detik. Lampu hijau menandakan bahwa kondisi bilik siap untuk orang 

berikutnya. Untuk prosesnya dapat dilihat pada Gambar 6. 
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(a) (b) 

(c)     (d) 

Gambar 6. Proses pemasangan sprayer dan pompa DC; (a) pemasanan sparepart 

penyemprotan, (b) Posisi titik semprot (lingkar merah) yang terpasang, (c) Perakitan sensor 

PIR dan lampu indicator, (d) Pengujian sensor sebelum di pasang di bilik steril. 

 

2.1.4 Tahapan pembuatan sistem program 

 

Pada tahapan ini dilakukan pembuatan program untuk sensor PIR dan lampu indicator agar 

sistem dapat bekerja otomatis tanpa bantuan orang lain atau petugas yang harus standby.  
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Berikut ini merupakan alur program sistem otomatisasi bilik sterilisasi seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 7. 

 

 

 

Gambar 7. Flowchart sistem penyemprotan otomatis bilik sterilisasi 
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Berdasarkan flowchart yang ditunjukkan pada Gambar 7. Maka bentuk program yang 

diteapkan pada sistem ini seperti  yang ditunjukkan pada Gambar 8. 

 

  

(a) (b) 

 

Gambar 8. Proses Pembuatan program sistem otomatisasi penyemprotan; (a) Proses 

Simulasi Sistem sebelum di implementasikan, (b) Program yang diterapkan pada sistem 

 

 

2.1.5 Tahapan pembuatan cairan desinfektan 

 

Pada tahap ini Tim melakukan survey dibeberapa jurnal termasuk rekomendasi dari WHO 

menyimpulkan bahwa cairan desinfektan yang digunakan di racik sendiri berdasarkan takaran 

yang direkomendasikan. Hasil survey yang telah dilakukan Tim mendapatkan rekomendasi 

dari beberapa penelitian yaitu, LIPI, FARMASI ITB dan lain-lain seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 8. Hal ini dilakukan karena sulitnya untuk mendapatkan cairan desinfektan yang 

dijual di apotek ataupun kimia farma. Adapun proses pembuatanya dapat dilihat pada gambar 

9.  
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Gambar 8. Pertimbangan pemilihan cairan disinfektan beserta komposisi cairannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Proses Pembuatan cairan Desinfektan sesuai dengan rekomendasi yang 

ditentukan. 
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2.1.6 Tahapan pengimplementasian bilik sterilisasi dan pengujian 

 

Setalah tahap pembuatan cairan selesai maka dilanjutkan dengan tahap implementasi dan 

pengujian secara langsung. Tujunnya adalah untuk mengatur posisi titik semprot agar tepat 

pada bagian yang diinginkan tanpa menyemprot bagian kepala. Kemudian menguji sistem 

sensor apakah sudah tepat posisinya untuk mendeteksi jika ada orang yang masuk bilik. Dan 

memastikan sistem pompa akan hidup secara otomatis. Setelah semuanya berhasil dilakukan 

maka selanjutnya langsung di uji coba secara masal. Gambar 10. Menunjukkan hasil bilik 

sterilisasi otomatis. 

 

  

Gambar 10. Hasil Implementasi Bilik Sterilisasi dengan sistem penyemprotan secara 

otomatisasi. 

 

2.1.7 Tahapan penggunaan bilik kepada civitas akademik fasilkom 

 

Tahapan terakhir adalah pengujian secara langsung secara masal untuk membantu 

mencegah kuman/virus yang menempel dipakaian orang sebelum/sesudah masuk gedung 

kampus. Berikut gambar 11 adalah proses pengujian yang telah dilakukan 
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Gambar 11. Pengujian Bilik sterilisasi secara masalh di lingkungan diploma komputer  
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3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

 

Pembuatan Bilik sterilisasi ini dibuat selama 7 hari mulai dari diskusi awal (23 Maret 2020), 

pemesanan barang sampai dengan implementasi (30 Maret 2020). Adapun rincian waktu 

pekerjaan terdiri dari beberapa again yaitu, Waktu pengerjaan bilik selesai dalam 1 hari, 

pengerjaan sistem otomatisasi menggunakan sensor dalam 1 hari dan pemesanan sparepart 

sprayer dan pompa berikut dengan pemasangan ke dalam bilik steril dalam 5 hari. 

Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan maka ditentukan posisi pemasangan bilik 

steril tepat di depan gedung diploma komputer dikampus unsri palembang. Hal ini dilakukan 

dengan berbagai kriteria dimana, lebih mudah dijangkau karena terlihat jelas dari jalan utama, 

lebih efektif karena diapsang sebelum pintu masuk gedung dan dilingkungan terbuka sehingga 

sirkulasi udara sangat baik. 

 

4. Hambatan yang dihadapi 

 

Hambatan dalam pembuatan chamber disinfektan adalah susahnya mencari spray dan 

pompa, dikarenakan kelangkaan barang serta lambatnya ekspedisi sehingga butuh waktu 1 

minggu untuk menyiapkan alat ini. Kemudian sulitnya mendapatkan cairan desinfektan yang 

disediakan apotek maupun kimi farma. 

 

5. Biaya Pengabdian 

 

Adapun biaya Pengabdian ini yang telah dilakukan oleh kelompok TCT sebesar Rp 

2.350.500. Pembiayaan ini dilakukan secara swadaya diantara anggota kelompok. Detail 

Pembiayaan pengabdian ini dapat dilihat pada lampiran A4. 
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6. Rekomendasi Penggunaan bilik sterilisasi 

Adapun Rekomndasi kami untuk alat yang kami buat ini adalah : 

1. Tidak ada paksaan untuk menggunakan alat ini, sifatnya sukarela 

2. Mahasiswa/Dosen/Pegawai TETAP DISARANKAN MENGGUNAKAN 

MASKER/ALAT penutup mulut selama menggunakan alat semprot yang dirancang.  

3. Alat ini tidak disarankan bagi Mahasiswa/Dosen/Pegawai yang memiliki luka 

terbuka pada anggota tubuhnya,  

4. Tidak disarankan untuk anak anak atau orang yang memiliki tinggi badan kurang dari 

150 cm. 

 

7. Ucapan Terima Kasih 

Terima kasih atas bantuan support dari rekan rekan sehingga pengabdian kami ini dapat 

terlaksana dengan baik. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pihak Fakultas, Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM-UNSRI) atas bantuannya. 

8. Tim TCT (Teknologi Cepat Tanggap) 

 

Tim TCT ini merupakan kumpulan dari beberapa disiplin ilmu yang berada pada jurusan 

sistem komputer, serta mengikutkan beberapa mahasiswa dalam segala proses aktivitasnya 

untuk transfer ilmu. Berikut ini nama-nama kelompok tim TCT. 

 

1. Dr. Reza Firsandaya Malik  sebagai Penanggung Jawab Kegiatan 

2. Rossi Passarella   sebagai Penanggung jawab Lapangan 

3. Kemahyanto Exaudi  Sebagai Ketua Tim Hardware 

4. Aditya PP prasetyo  Sebagai Ketua Tim Software 

5. Rahmat Fadli Isnanto  Sebagai Ketua Tim Cairan  

6. Rendyansyah   Sebagai Anggota Tim Software 

7. Huda Ubaya   Sebagai Anggota Tim Software 

8. Sarmayanta sembiring  Sebagai Anggota Tim Hardware 

9. Wahyu    Sebagai Anggota Tim Software 

10. Aditya    Sebagai Anggota Tim Hardware 

11. Fikri     Sebagai Anggota Tim Hardware 

12. Regina    Sebagai Sekretaris 

13. Ilham    Sebagai Desainer 
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Lampiran A.1 Brosur Bilik Desinfektan 
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Lampiran A.2 Daftar Tim 

 

 

Reza Firsandaya Malik merupakan Dosen Jurusan Sistem Komputer, 

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Bidang Riset adalah 

Komputasi Pervasif dan Kecerdasan Buatan dan tergabung dalam Pervasive 

Computing Research Group sebagai Koordinator. Fokus Riset terkini adalah 

Wireless Sensor Network, Sistem Penentuan Lokasi Objek dan Model 

Prediksi Path Loss untuk 5G. 

 

Rossi Passarella merupakan Dosen Jurusan Sistem Komputer, Fasilkom 

UNSRI. Bidang Keahlian adalah Ilmu Komputer, Desain dan Safety. Fokus 

research yang sedang dikembangkan adalah Keselamatan transportasi udara.  

 

Kemahyanto Exaudi merupakan Dosen dijurusan Sistem Komputer tepatnya 

di Prodi Teknik Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. 

Bidang keahliannya adalah Sistem tertanam dan merupakan salah satu Tim 

Research Group Pervasive Computing. 

 

Huda Ubaya merupakan Dosen Jurusan Sistem Komputer pada Prodi Teknik 

Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Sriwijaya. Bidang 

keahliannya adalah Komputasi Bergerak dan Pervasif dan merupakan bagian 

dari Grup Riset Komputasi Pervasif. 

 

Aditya Putra Perdana Prasetyo merupakan Dosen Jurusan Sistem 

Komputer / Program Studi Teknik Komputer, FASILKOM UNSRI. Bidang 

keahlian dalam Sistem Tertanam. Fokus penelitian pada teknologi robotika, 

otomasi dan kecerdasan buatan. 

 

Rahmat Fadli Isnanto merupakan Dosen Jurusan Sistem Komputer, Fakultas 

Sriwijaya Universitas Sriwijaya. Bidang Keahlian adalah Big Data, 

Information Retrieval, dan Text Mining. 

 

Rendyansyah merupakan Dosen Jurusan Sistem Komputer, Fakultas Ilmu 

Komputer Universitas Sriwijaya. Bidang Keahlian adalah Sistem Tertanam 

dan Robotika. Fokus penelitian yang ditekuni yaitu bidang robotika berbasis 

sistem cerdas. 

 

Sarmayanta Sembiring merupakan Dosen Jurusan Sistem Komputer / 

Program Studi Teknik Komputer, FASILKOM UNSRI. Bidang keahlian 

dalam Sistem Tertanam. Fokus penelitian pada teknologi robotika, otomasi 

dan kecerdasan buatan. 
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Aditiya Muaffan merupakan Mahasiswa jurusan Sistem Komputer Angkatan 

2015 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Saat ini sedang 

menyelesaikan Tugas Akhir tentang Prediksi Kualitas Udara dan aktif di Lab. 

Perangkat Keras & Teknologi Komponen Fasilkom UNSRI. 

 

Ahmad Ilham Arismawan merupakan Mahasiswa jurusan Sistem Komputer 

Angkatan 2016 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Saat ini 

sedang menyelesaikan Tugas Akhir membuat Sistem Pencegahan Serangan 

DDoS SYN Flooding. 

 

Wahyu Gunawan merupakan Mahasiswa jurusan Sistem Komputer 

Angkatan 2015 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Saat ini 

sedang menyelesaikan Tugas Akhir membuat Robot Sampah Otomatis dan 

aktif di Lab. Perangkat Keras & Teknologi Komponen Fasilkom UNSRI. 

 

Fikri Aulia Parlingungan Lubis merupakan Mahasiswa jurusan Sistem 

Komputer Angkatan 2015 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. 

Saat ini sedang menyelesaikan Tugas Akhir membuat Robot Autonomous dan 

aktif di Lab. Perangkat Keras & Teknologi Komponen Fasilkom UNSRI. 

 

Regina Leandita merupakan Mahasiswa jurusan Sistem Komputer Angkatan 

2015 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Saat ini sedang 

menyelesaikan Tugas Akhir berkaitan tentang Sistem PendetekSi Wajah dan 

aktif di Lab. Perangkat Keras & Teknologi Komponen Fasilkom UNSRI. 
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LAMPIRAN A3. Listing Program 

 

#define pirPin 2 

#define ledPin1 3 

#define ledPin2 4 

#define ledPin3 8 

#define buzzer1 5 

#define buzzer2 7 

#define pompa 6 
int val = 0; 

int delayp = 10000; 

bool motionState = false; 
void setup() { 

  pinMode(ledPin1, OUTPUT); 

  pinMode(ledPin2, OUTPUT); 
  pinMode(buzzer1, OUTPUT); 

  pinMode(buzzer2, OUTPUT); 
  pinMode(pompa, OUTPUT); 

  pinMode(pirPin, INPUT); 

  Serial.begin(9600); 
} 

void loop() { 

  val = digitalRead(pirPin); 

  if (val == HIGH) { 

    digitalWrite(ledPin1, HIGH);  

    digitalWrite(ledPin2, LOW); 

    if (motionState == false) { 

      Serial.println("Motion detected!"); 

      buzzerdetect(); 
      motionState = true; 

      Serial.println("get ready!"); 

      delay(2000); 
      Serial.println("lagi nyemprot"); 

      digitalWrite(pompa, HIGH); 

      digitalWrite(ledPin3,HIGH); 
      tone(buzzer2, 1000, delayp); 

      delay(10000); 

      digitalWrite(pompa, LOW); 

      digitalWrite(ledPin3,LOW); 

      Serial.println("Selesai, Keluar!"); 

      Serial.println("Stanby antrian"); 

    } 

  } 

  else { 
    digitalWrite(ledPin1, LOW);  

    digitalWrite(ledPin2, HIGH); 

    if (motionState == true) { 
      Serial.println("Motion ended!"); 

      Serial.println("silahkan masuk"); 

      digitalWrite(buzzer1, HIGH); 
      delay(100); 

      digitalWrite(buzzer1, LOW); 

      delay(100); 

      digitalWrite(buzzer1, HIGH); 

      delay(100); 

      digitalWrite(buzzer1, LOW); 

      motionState = false; 

    } 

  } 
} 

 

void buzzerdetect(){ 
  digitalWrite(buzzer1, HIGH); 

    delay(100); 

    digitalWrite(buzzer1, LOW); 
    delay(100); 

    digitalWrite(buzzer1, HIGH); 

    delay(100); 

    digitalWrite(buzzer1, LOW); 

    delay(100); 
    digitalWrite(buzzer1, HIGH); 


