
 

 
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kandungan udara yang kita hirup setiap hari merupakan unsur yang 

sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, kebutuhan 

udara yang bersih dan bebas dari polusi dan racun sangat perlu dijaga kualitas 

agar tidak tercemar karena pencemaran udara juga akan merusak kesehatan 

manusia, polusi udara yang buruk dapat merusak kesehatan dan berdampak 

buruk pada lingkungan sekitarnya (Dan et al., 2014) . 

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 tidak diimbangi oleh sarana 

prasarana yang memadai. Padahal emisi gas buang yang dihasilkan kendaraan 

bermotor tersebut sangat vital pengaruhnya sebagai penyumbang polusi 

lingkungan, terutama polusi udara yang tentunya akan membahayakan kesehatan 

manusia itu sendiri. 

Emisi gas buang yang dihasilkan paling besar oleh pembakaran kendaraan 

bermotor diantaranya gas CO, CO2. Gas tersebut apabila kadarnya melebihi 

ambang batas normal tentu akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan 

berdampak buruk terhadap kesehatan manusia, didalam udara yang mengandung 

karbon dioksida tersebut berasal dari pembakaran kenderaan bermotor yang 

menghasilkan CO2, indikasi dari tingkat pembakaran mesin bensin. Karbon 

dioksida (CO2) adalah gas cair tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah 

terbakar,dan sedikit asam. CO2 lebih berat daripada udara dan larut dalam air. 

 



 

 
 
 

 

 

karbon monoksida (CO) pada udara. Semakin banyak kenderaan akan 

semakin tinggi juga emisi karbonmonoksida yang diberikan. Banyak  kenderaan 

dilalu lintas akan memperbesar emisi gas karbon monoksida (CO) karena terjadi 

pembakaran mesin yang menghasilkan polusi dan juga akibat pembakaran yang 

tak sempurna. Menghirup karbon monoksida dapat menyebabkan sakit kepala, 

pusing, muntah, dan mual. Jika kadar karbon monoksida cukup tinggi, kamu 

mungkin pingsan atau mati. Paparan karbon monoksida tingkat sedang dan tinggi 

dalam jangka waktu yang lama juga dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit 

jantung.  

Dalam penelitian di atas maka penulis membuat sebuah rancangan 

monitoring kualitas udara lalu lintas pada sesuatu tempat yang lalu lintas nya ramai 

di kota Bengkalis. Sistem akan me-monitoring kualitas udara setempat yang akan 

diketahui besar jumlah CO2 dan CO yang terkandung didalamnya yang akan 

dibaca oleh sensor yang di kirim ke ESP8266 output akan ditampilkan melalui 

web. Dengan adanya sistem aplikasi yang dibuat ini, dapat mempercepat 

penanggulangan pencemaran udara. 

 
   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat  

diambil, yaitu bagaimana mengimplementasikan sistem monitoring kadar Co dan 

Co2 diudara secara real time menggunakan sensor MQ2. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi dengan hal-hal berikut: 

  

1. Sistem ini berfungsi sebagai Monitoring CO dan CO2 pada udara 

2. Dalam perancangan ini sistem ini menggunakan sensor MQ-2. 

3. Menggunakan NodeMCU sebagai Mikrokontroler 

 



 

 
 
 

 

4. Produk yang dihasilkan akan memonitoring CO, CO2, pada udara 

5. Aplikasi ini akan ditampilkan dalam bentuk website.  

1.4 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang sistem guna melakukan 

monitoring / memantau kualitas udara suatu daerah akibat polusi udara yang 

diakibatkan oleh pencemaran dari emisi gas buang kendaraan dengan 

menampilkan kategori status CO dan CO2. Data dari sensor dikirim ke server / 

database sehingga data bisa diakses dan  dapat dibaca oleh user melalui sebuah 

antar muka web secara realtime. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menghasilkan sebuah sistem aplikasi yang bisa mengetahui kadar CO dan 

CO2 pada udara  

2. Dapat melakukan monitoring CO dan CO2 pada udara dengan 

memanfaatkan teknologi IoT yang ditampilkan dilaman web. 

 

1.6 Metode Penyelesaian Masalah 

Metode penyelesaiaan masalah dimulai dari mengidentifikasi masalah 

terlebih dahulu. Dimana banyak jumlah kendaraan yang menyebabkan polusi 

udara didalam udara tercemar polusi tersebut terdapat CO dan CO2 dimana kita 

tahu kualitas udara disuatu tempat tersebut sangat tercemar CO dan CO2. 

Selanjutnya peneliti merumuskan masalah yaitu membuat monitoring  CO dan 

CO2. Setelah merumuskan masalah, maka akan dilakukan pengumpulan data 

dengan cara studi literatur yang mengacu pada jurnal, serta tugas akhir. Tahap 

selanjutnya adalah membuat analisa sistem yaitu bagaimana cara kerja sistem 

dalam produk yang akan dihasilkan nantinya. Setelah membuat analisis sistem, 

maka melakukan perancangan mekanik yaitu merancang komponen- komponen 

yang diperlukan dalam merakit produk, dan dilanjutkan dengan 


	BAB I
PENDAHULUAN 
	1.1 Latar Belakang 
	1.2 Rumusan Masalah 
	1.3 Batasan Masalah 
	1.4 Tujuan 
	1.5 Manfaat 
	1.6 Metode Penyelesaian Masalah 


