
BAB 1   

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia permasalahan lingkungan menjadi isu utama. Salah satu 

permasalahan lingkungan tersebut adalah pencemaran udara. Beberapa penelitian 

terdahulu telah membuktikan bahwa telah terjadi pencemaran udara di seluruh 

dunia. Diperkirakan ada 6,5 juta kematian di seluruh dunia setiap tahunnya 

diakibatkan oleh kualitas udara yang buruk (Anjarsari dkk, 2019). Kualitas udara 

mengambil peran penting bagi kehidupan mahkluk hidup di permukaan bumi 

terutama untuk manusia. 

Pada saat ini, kemajuan jaman telah menggeserkan perkembangan industri ke 

arah penggunaan mesin-mesin dan alat-alat transportasi. Perkembangan industri 

menimbulkan berbagai masalah lingkungan, khususnya penurunan kualitas udara 

yang semakin memburuk di beberapa wilayah Indonesia. Pada tahun 2009, World 

Health Organization (WHO) mengestimasikan bahwa akibat pencemaran udara 

sekitar 8% manusia di bumi ini meninggal karena kanker paru-paru, 5% karena 

penyakit jantung dan sekitar 3% dari total manusia di bumi meninggal akibat infeksi 

saluran pernafan (Ahadiansyah, 2017). 

Beberapa jenis kandungan gas pencemaran udara yang paling sering ditemukan 

adalah Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Oksida (NOx), Sulfur Oksida (SOx), 

Photochemical Oksida dan Partikel. Dari banyaknya jenis gas yang ada, kosentrasi 

gas CO dan NO2 merupakan yang paling tinggi dari pada konsentrasi gas-gas 

berbahaya lainnya. Hal ini dikarenakan 80% dari total transportasi di indonesia 

menggunakan bahan bakar premium maupun pertalite dimana pembakaran bahan 

bakar tersebut dapat menghasilkan gas CO dan NO2 (Ahadiansyah, 2017). 

Gas CO diketahui bersifat racun bagi tubuh manusia. Gas CO merupakan gas 

yang tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Sifat gas CO yang 



demikian menyebabkan gas ini berbahaya bagi manusia. Pada konsentrasi yang 

relatife rendah dapat menyebabkan gangguan kesehatan bahkan dapat 

menyebabkan kematian jika terpapar dengan konsentrasi yang tinggi (Fardiaz, 

1992). Sedangkan gas NO2 juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan jika 

terakumulasi dalam tubuh melebihi nilai ambang batas. Jika beraksi dengan uap air, 

gas NO2 akan menjadi korosif dan memberikan efek negatif terhadap mata, paru-

paru, dan kulit. Gas NO2 dapat menyebabkan iritasi pada paru-paru yang akan 

menyebabkan edema, menyebabkab iritasi mata dan menyebabkan luka bakar jika 

terkontak dengan kulit secara langsung (Mukono, 2010). 

Keterbatasan indera penciuman manusia dalam mendeteksi keberadaan gas gas 

tersebut dan tidak adanya informasi mengenai kualitas udara pada sebuah wilayah 

dapat membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, dari permasalahan 

tersebut diperlukan suatu rancang bangun sistem monitoring kualitas udara 

menggunakan fuzzy logic, dimana bisa  menjadi acuan guna untuk mengetahui 

informasi mengenai tingkat kualitas udara pada sebuah wilayah. 

Sistem ini memanfaatkan konsep IoT untuk memberikan informasi tingkat 

kualitas udara. Alat yang digunakan yaitu terdiri dari NodeMCU ESP8266 sebagai 

unit pusat kontrol, sensor DHT22 sebagai mendeteksi suhu, dan sensor MQ-135 

untuk mengukur kadar gas CO (Karbon Monoksida) dan gas NO2 (Nitrogen 

Dioksida), serta sebuah website sebagai hasil keluaran untuk mengetahui kualitas 

udara pada sebuah wilayah tersebut. Pada sistem ini juga menggunakan metode 

logika fuzzy yang berfungsi sebagai pegambilan keputusan pada penentuan kualitas 

udara tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat 

diambil, yaitu bagaimana mengimplementasikan sistem monitoring kualitas udara 

secara realtime menggunakan sensor MQ135 dan DHT22 serta penggunaan logika 

fuzzy mamdani sebagai penentuan kualitas udara. 

 



 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan alat ini akan dikaji dan dibatasi sebagai 

berikut: 

1. Sistem ini berfungsi sebagai monitoring kualitas udara yang dapat mengetahui 

kondisi suhu, CO dan NO2. 

2. Perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan alat ini terdiri dari sensor 

DHT22, sensor MQ-135, dan Node MCU ESP8266. 

3. Data dari monitoring akan ditampilkan dalam bentuk grafik dan tabel pada 

halaman website. 

4. Proses fuzzy hanya dilakukan pada  data gas CO dan gas NO2. 

5. Metode fuzzy yang dilakukan adalah metode fuzzy mamdani. 

6. Metode fuzzy mamdani akan dibandingkan dengan menggunakan MATLAB 

untuk melihat keakuratan dari fuzzy sistem yang telah dibuat. 

7. Studi kasus yang dilaksanakan pada penelitian ini dilakukan di Pelabuhan 

RORO dan Pasar Terubuk Bengkalis. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk merancang dan 

membangun sebuah sistem monitoring kualitas udara menggunakan metode fuzzy 

logic. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian tugas akhir ini adalah dengan adanya perancangan dan 

pembuatan sistem monitoring kualitas udara ini, dapat memberikan informasi 

mengenai kondisi kualitas udara kepada masyarakat. 

1.6 Metode Penyelesain Masalah 

Pada penelitian ini menggunakan metode yang di susun secara terurut dengan 

melakukan tahapan-tahapan untuk memastikan upaya penelitian dan perancangan 



akan mencapai hasil yang maksimal. Adapun metode nya dapat dilihat pada gambar 

dibawah berikut. 

 

Gambar 1. 1 Prosedur Penelitian 

(Sumber: Data Olahan) 

1. Identifikasi Masalah 

Langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi dari 

pemantauan kualitas udara serta data yang dapat dijadikan sebagai sumber dalam 

penelitian ini. 

2. Pengumpulan Data 

Berdasarkan permasalahan yang diambil maka perlu dilakukan studi 

pustaka dan studi literatur agar dapat lebih memahami permasalahan yang terjadi 

pada saat perancangan sistem ini. Dimana literatur dan pustaka yang dilakukan 

berupa artikel-artikel baik dari internet, buku maupun dari jurnal serta data-data 

yang sesuai dengan penelitian. 

3. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dilakukan guna untuk mempermudah dalam pembuatan 

sistem dalam penelitian yaitu sistem monitoring kualitas udara. Perancangan 

sistem ini diawali dengan pembuatan alur sistem yang di lengkapi dengan 

gambar, pemilihan alat, bahan dan proses. 

4. Pembuatan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan proses perangkaian sistem, mulai dari 

menghubungkan sensor-sensor yang diperlukan, melakukan proses konfigurasi 

antar perangkat hingga menampilkan hasil penelitian pada website.  



 

5. Pengujian Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pengujian pada alat dan website yang telah dibuat, 

hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh perangkat yang di buat 

berjalan sesuai dengan yang di rencanakan. Pengimplementasian rancangan 

yang telah dibuat dengan menjalankan dan melakukan uji coba pada rancang 

bangun sistem monitoring kualitas udara menggunakan fuzzy logic. Dimana 

sistem yang dibuat berfungsi sebagai monitoring kualitas udara yang dapat 

mengetahui kondisi suhu, CO dan NO2. 

6. Pembuatan Hasil Laporan 

Adapun tahapan yang terakhir yaitu pembuatan laporan setelah melakukan 

pengujian sistem yang nantinya akan dijadikan bukti dari penelitian yang telah 

dilakukan. Rencana hasil dari penelitian ini adalah berupa alat yang diharapkan 

berfungsi untuk me-monitoring kualitas udara pada sebuah wilayah dengan 

menggunakan website. 
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