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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Menurut Mukono (2006), Pencemaran udara adalah bertambahnya bahan 

atau substrat fisik atau kimia ke dalam lingkungan udara normal yang mencapai 

sejumlah tertentu, sehingga dapat dideteksi oleh manusia (atau yang dapat 

dihitung dan diukur) serta dapat memberikan efek pada manusia, binatang, 

vegetasi dan material karena ulah manusia (man made). Sedangkan menurut 

Wisnu (1999), Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-

zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) 

udara dari keadaan normalnya.  

Kondisi udara yang buruk mempunyai dampak yang signifikan terhadap 

kesehatan. Udara yang telah tercemar oleh partikel dapat menimbulkan berbagai 

penyakit saluran pernapasan atau pneumokoniosis yang merupakan penyakit 

saluran pernapasan yang disebabkan oleh adanya partikel yang masuk atau 

mengendap di dalam paru-paru. (Wardhana, Arya, 1999)  

Ada beberapa polutan yang dapat menyebabkan pencemaran udara, antara 

lain: karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, partikulat, 

hidrokarbon, CFC, timbal dan karbondioksida. Karbon monoksida adalah polutan 

yang paling banyak dihasilkan pada kota-kota besar, hal ini disebabkan karena 

banyaknya gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan proses 

industri. 
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Untuk itu perlu dilakukan pemantauan secara periodik agar karbon 

monoksida dapat dikendalikan dan tidak mengganggu kesehatan maupun merusak   

lingkungan. Hasil pemantauan gas karbon monoksida menggunakan Wireless 

Sensor Network (WSN) dapat dijadikan informasi sehingga peringatan dini 

adanya pencemaran udara pada titik tertentu dapat diketahui. Sehingga dengan 

mengetahui informasi tentang pencemaran udara khususnya gas karbon 

monoksida diharapkan mampu mengurangi tingkat pencemaran udara pada titik 

tersebut.  WSN dapat melakukan pemantuan lingkungan terbuka secara langsung 

dengan memanfaatkan beberapa macam sensor. (Mittal, 2010). Untuk 

mendapatkan sistem WSN yang tangguh, diperlukan ketahanan catudaya dan 

keamanan transmisi data dari ancaman lingkungan. (Ismail, 2008) 

Dari uraian diatas, maka diusahakan penelitian mengarah pada 

perancangan dan pembangunan aplikasi monitoring sebagai informasi gas karbon 

monoksida pada WSN. Penerapan WSN digunakan untuk mengirimkan data 

pembacaan setiap sensor menuju personal computer sehingga aplikasi monitoring 

pada personal computer dapat memantau kondisi pencemaran udara khususnya 

karbon monoksida. Informasi tentang penggunaan catu daya juga akan dikirim 

bersamaan agar  kondisi catu daya pada node dapat terpantau. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari beberapa hal yang telah disebutkan, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana mendapatkan nilai yang dihasilkan oleh sensor gas karbon 

monoksida serta pemantau catu daya? 
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2. Bagaimana menampilkan dan menyimpan informasi hasil pembacaan sensor 

gas karbon monoksida serta pemantau catu daya pada personal computer? 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Dari permasalahan yang dirumuskan di atas, maka batasan permasalahan 

yang kami gunakan untuk merancang dan membangun aplikasi monitoring 

sebagai informasi gas karbon monoksida pada jaringan sensor nirkabel adalah 

sebagai berikut. 

1. Wireless XBee-Pro telah dikonfigurasi sesuai dengan aturan, hal ini dilakukan 

agar proses komunikasi berjalan sesuai dengan ketentuan. 

2. Jangkauan radius wireless antara masing-masing device sesuai dengan 

spesifikasi yang ada pada wireless XBee-Pro. 

3. Jenis pencemaran udara yang akan dipantau adalah karbon monoksida.  

4. Output dari sistem yang ditampilkan pada personal computer adalah nilai dari 

sensor sebagai respon terhadap kandungan karbon monoksida dalam udara. 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari merancang dan membangun aplikasi monitoring sebagai 

informasi gas karbon monoksida pada jaringan sensor nirkabel adalah sebagai 

berikut. 

1. Mendapatkan nilai yang dihasilkan oleh sensor gas karbon monoksida serta 

pemantau catu daya. 

2. Menampilkan dan menyimpan informasi hasil pembacaan sensor gas karbon 

monoksida serta pemantau catu daya pada personal computer. 
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1.5. Kontribusi 

Penelitian ini memberikan wacana dalam implementasi pemantuan gas 

karbon monoksida sebenarnya. Dengan pengumpulan data dari sensor gas karbon 

monoksida sehingga dapat dijadikan acuan dalam penentuan keputusan 

kemungkinan terjadinya pencemaran udara secara berlebih. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini ditulis dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut. 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, serta sistematika penulisan buku tugas akhir. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang berbagai teori yang mendukung penelitian 

ini. Teori tersebut meliputi Wireless Sensor Network (WSN),  

komunikasi serial, modul komunikasi wireless 802.15.4 Xbee-Pro, 

rangkaian pembagi tegangan sebagai pemantau catu daya, 

mikrokontroler AVR, dan sensor gas karbon monoksida (MQ-7). 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan penulis dalam merancang dan 

membuat perangkat keras dan perangkat lunak. Perancangan 
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perangkat keras meliputi rangkaian pemantau catu daya, konfigurasi 

modul seperti rangkaian yang digunakan pada sensor gas, 

mikrokontroler dan komunikasi nirkabel. Sedangkan perangkat lunak 

yang digunakan meliputi perancangan program monitoring pada 

personal computer. Bab ini juga berisi penjelasan alat dan bahan 

penunjang penelitian, alur penelitian, dan langkah pengujian.  

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan hasil pengujian sistem beserta 

pembahasannya. Pengujian meliputi pengujian modul pendukung 

seperti sensor MQ-7 untuk mendeteksi gas karbon monoksida, modul 

minimum sistem sebagai pemroses, rangkaian catu daya sebagai 

indikator penggunaan catu daya, serta modul wireless Xbee-Pro 

sebagai media komunikasi nirkabel. Pengujian program monitoring 

pada personal computer digunakan sebagai media pemantau 

pencemaran udara khususnya gas karbon monoksida. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari seluruh sistem yang dibuat 

serta diberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut dari 

penelitian  ini. 

  

 


