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ABSTRAK 

 

Udara merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia. 

Kegiatan manusia modern saat ini memerlukan mobilitas yang tinggi, untuk 

mendukung kegiatan tersebut maka diperlukan alat transportasi untuk mendukung 

aktifitas yang semakin padat. Bisa kita lihat volume kendaraan bermotor yang 

semakin tahun semakin banyak yang menyebabkan  emisi gas buang yang 

dihasilkan kendaraan bermotor menjadi semakin banyak dan berpotensi merusak 

alam maupun manusia itu sendiri. Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem yang 

dapat memonitoring kadar gas CO dan CO2 yang ada di lingkungan sekitar. Sistem 

akan di rancang menggunakan sensor MQ-2 sebagai alat pendeteksi kadar gas. Data 

yang didapatkan dari sensor tersebut akan diproses pada NodeMCU ESP8266 yang 

terhubung jaringan internet sehingga data tersebut akan disimpan pada Cloud 

sehingga bisa diakses secara online melalui website. Hasil penelitian menunjukkan 

sistem dapat bekerja dengan baik dan dapat mengirim dan menerima data sesuai 

dengan hasil pembacaan sensor. adapun  hasil  dari  rentang  diperoleh  jika  sensor  

MQ-2  mendeteksi karbon dioksida dengan rentang 0-50 ppm, maka  kondisi udara 

baik, apabila sensor mendeteksi karbondioksida dengan  rentang  51-100  ppm,  

maka  kondisi  udara  sedang,  apabila  sensor  mendeteksi  karbondioksida  dengan 

rentang 101-199 ppm, maka kondisi udara tidak sehat, apabila sensor mendeteksi 

karbondioksida dengan 200-299 maka udara sangat tidak sehat rentang ≥ 300 

berbahaya. Bedasarkan hasil studi kasus pemantauan kualitas udara pada area 

kampus didapat rata rata gas CO adalah 50,35 dan CO2  adalah 183,85. Sedangkan 

pada are Roro Bengkalis didapat rata rata gas CO yaitu 169 dan CO2 adalah 355,86, 

dari uji coba dilakukan terhadap sistem pada 2 lokasi yang berbeda dimana pada 

area kampus rata rata kualitas udara berada pada range baik-sedang sedangkan 

diarea roro pada range tidak sehat - bahaya. Dari hasil monitoring tersebut banyak 

aktivitas lalu lintas pada suatu tempat dapat mempengaruhi kadar Co dan Co2 

diudara. 
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