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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Udara merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan, kualitasnya 

perlu untuk dijaga dan ditingkatkan sehingga dapat mendukung makhluk hidup 

dalam beraktifitas ataupun bekerja secara optimal, tetapi kenyataannya udara yang 

kita hirup belum tentu sebaik yang kita harapkan. Hal ini termasuk udara yang 

dihirup dalam ruangan maupun di luar ruangan, baik dengan pendingin ruangan 

ataupun tanpa pendingin ruangan, walaupun kita mengira bahwa udara di ruang itu 

lebih baik untuk dihirup. Akan tetapi, itu tidak bisa menjamin bahwa udara di 

ruangan tersebut lebih bersih daripada diluar ruangan dan tidak mengandung polusi 

udara sedikitpun. 

 

Pencemaran udara adalah suatu kondisi ketika kualitas udara menjadi rusak dan 

terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang 

membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara biasanya terjadi di 

kota-kota besar dan juga daerah padat industri yang menghasilkan gas-gas yang 

mengandung zat di atas batas kewajaran. Pada umumnya bahan pencemar udara 

adalah berupa gas-gas beracun (hampir 90 %) dan partikel-partikel zat padat [1]. 

 

Polusi udara menjadi permasalahan yang sangat sulit untuk diatasi di sejumlah 

negara, termasuk juga Indonesia. Studi Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Nasional (BAPPENAS) pada tahun 2009 melaporkan bahwa Indonesia menjadi 

negara dengan tingkat polusi udara tertinggi ketiga di dunia. Menurut 

Environmental Protection Agency (EPA), polusi udara di dalam ruangan dua 

hingga lima kali lebih berbahaya daripada di luar ruangan. Ditambah lagi dengan 

pernyataan yang dipublikasikan oleh World Health Organitation (WHO), bahwa 2 

juta orang di dunia meninggal karena polusi udara dan 1,5 juta diantaranya karena 

polusi udara dalam ruangan [2]. 

 

Kualitas lingkungan yang sehat merupakan hal penting untuk menunjang 

kesehatan fisik. Udara bersih merupakan kebutuhan dasar untuk hidup. Kualitas 

udara di dalam rumah, kantor, sekolah, bangunan, fasilitas kesehatan dan bangunan 

lainnya dimana orang menghabiskan sebagian hidup mereka merupakan faktor 

penentu dan penting untuk hidup sehat. World Health Organization (WHO) 

menyatakan bahwa zat-zat berbahaya dikeluarkan dari bangunan, material 

konstruksi, peralatan dan juga proses pembakaran atau pemanasan, mengarah pada 

masalah kesehatan yang luas dan dapat berakibat fatal [3]. 
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Dengan menggunakan indera yang ada, manusia bisa saja memperkirakan jika 

kualitas udara dalam ruangan dalam level normal atau tidak. Namun perkiraan 

tersebut bisa saja tidak presisi. Hal ini membutuhkan penanganan khusus untuk 

mendapatkan informasi dan notifikasi mengenai kualitas udara dalam ruangan. 

Pemantauan indeks kualitas udara (IKU) secara harian merupakan salah satu 

tindakan evaluasi kesehatan lingkungan yang dilakukan oleh Kementrian 

Lingkungan Hidup Indonesia.  Hasil evaluasi tersebut akan digunakan untuk 

mengambil kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pemeliharan dan pengembangan 

kesehatan lingkungan. Ada beberapa parameter konsentrasi digunakan dalam 

pemantauan kualitas udara yaitu bahan partikulat dengan diameter kurang dari 10 

μm (PM10), Karbon Monoksida (CO), dan Karbon Dioksida (CO2) [4]. Oleh karena 

itu, dibutuhkan suatu alat monitoring kualitas udara yang dapat memantau kualitas 

udara setiap saat.  

 

Pada penelitian sebelumnya telah dibuat alat ukur konsentrasi debu 

menggunakan sensor dusts GYT80878 dan hasilnya ditampilkan pada microSD [5], 

dan ada juga yang hanya membahas pengukuran debu dan perhitungan kandungan 

lainya keluaran alat berupa data pada LCD, dan modul suara ISD1820 [6]. 

Pemantauan kualitas udara lazimnya dilakukan oleh badan BMKG, tetapi 

pemantauan hanya pada titik pemasangan alat sensor dan tidak di semua wilayah 

dapat di pantau oleh BMKG.  

 

Dengan adanya permasalahan diatas, kami membuat perancangan yang lebih 

sederhana, portable dan murah, yaitu alat monitoring kualitas udara berbasis 

mikrokontroler, dengan pengukuran bahan di udara seperti debu, bahan partikulat 

dengan diameter kurang dari 10 μm (PM10), Karbon Monoksida (CO), dan Karbon 

Dioksida (CO2), dengan menampilkan data melalui web, data logger di microSD 

pada  Jalan M. Yamin, Taratak, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat, 

sehingga dengan alat ini dapat mengetahui tingkat atau konsentrasi kualitas udara 

dengan mudah. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah penelitian pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Bagaimana merancang dan membuat sebuah alat yang mampu 

memonitoring kualitas udara di Jalan M. Yamin, Taratak, Pariaman Tengah, 

Kota Pariaman, Sumatera Barat.  

2. Bagaimana sistem memberikan informasi secara langsung dan real time 

mengenai kualitas udara di Jalan M. Yamin, Taratak, Pariaman Tengah, 

Kota Pariaman, Sumatera Barat. 

3. Bagaimana membuat suatu tampilan data informasi pada website. 
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4. Bagaimana hasil perbandingan pengukuran dengan Indeks Standar 

Pencemaran Udara (ISPU) untuk mengetahui kondisi kualitas udara yang 

diukur. 

 

1.3. Tujuan 

 

Adapun tujuan penelitian pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Merancang sebuah alat yang dapat memonitoring kualitas udara di Jalan M. 

Yamin, Taratak, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat.  

2. Merancang sistem yang dapat memberikan informasi secara langsung dan 

real time mengenai kualitas udara di Jalan M. Yamin, Taratak, Pariaman 

Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat. 

3. Merancang tampilan data informasi pada website. 

4. Membandingkan hasil pengukuran dengan Indeks Standar Pencemaran 

Udara (ISPU) untuk wilayah yang diukur. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

 

Adapun ruang lingkup pada tugas akhir kali ini agar sistem dalam penelitian 

lebih terarah, maka pembahasan masalah dalam program ini memiliki batasan-

batasan sebagai berikut: 

 

1. Penulis memfokuskan perancangan alat digunakan di Jalan M. Yamin, 

Taratak, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat. 

2. Menggunakan sensor seperti DUTS, sensor DHT11, sensor MQ (7, 135), 

ESP01- ESP8266 Serial WiFi Module. 

3. Monitoring kualitas udara seperti partikel debu (µg/m3) diantaranya (PM10) 

pada gas diantaranya karbon monoksida (CO), Karbon Dioksida (CO2) suhu 

(oC), kelembapan (%RH). 

4. Mengunakan ESP01- ESP8266 Serial WiFi Module sebagai pengirim data 

ke web. 

5. Menggunakan komponen LCD Olet dan WEB untuk menampilkan data 

berupa karakter teks, angka dan grafik. 

 

 

 

 

 

 

 

 


