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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Udara  merupakan  kebutuhan  yang  pokok guna menunjang kehidupan 

manusia dimuka bumi ini. Terkadang secara tidak langsung aktifitas yang 

dilakukan  oleh  manusia  itu  sendiri  tidak  melihat aspek  keberlangsungan  

kelestarian  lingkungan. Salah  satu  contoh  nyata  adalah  penggunaan kendaraan  

bermotor  secara  besar-besaran, sehingga  menyebabkan  pencemaran  udara.  Zat 

yang terkandung dalam asap pembuangan knalpot salah  satu  diantaranya  adalah  

gas  karbon monoksida. Gas ini sangat berbahaya  karena dapat menyebabkan  

gangguan  kesehatan  bahkan ditingkat  yang  lebih  parah  merupakan   penyebab 

kematian manusia. 

Salah satu dari gas buang kenderaan bermotor yaitu gas CO 

(Karbonmonoksida). Gas karbon monoksida (CO) adalah gas yang dihasilkan dari 

proses oksidasi bahan bakar yang tidak sempurna. Gas ini bersifat tidak berwarna, 

tidak berbau, tidak menyebabkan iritasi. Apabila gas ini sudah terlalu banyak 

diudara maka dapat menyebabkan dampak negatif baik bagi manusia maupun bagi 

kebersihan lingkungan hidup. Gas CO ini masuk ke tubuh manusia melalui 

pernafasan dan diabsorpsi di dalam peredaran darah. Gas CO ini juga mempunyai 

kemampuan berikatan dengan haemoglobin sebesar 240 kali lipat dari 

kemampuan O2. Dengan demikian kompetisi ini akan menyebabkan pasokan O2 

ke seluruh tubuh menurun tajam, sehingga melemahkan kontraksi jantung dan 

menurunkan volume darah yang didistribusikan. Sedangkan bagi lingkungan, gas 

CO ini salah satu gas yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon [1]. 

Dengan tidak adanya suatu peraturan yang tegas mengenai emisi gas 

buang dan partisipasi dari produsen kendaraan di Indonesia maka pencemaran 

udara di Indonesia akan semakin meningkat pula. 

Pada alat ukur ini digunakan Sensor MQ-7 merupakan sensor gas karbon 

monoksida (CO) yang berfungsi untuk mengukur   konsentrasi gas karbon 

monoksida (CO). Pada alat ukur ini digunakan Arduino Uno. Arduino Uno adalah 

board mikrokontroler berbasis ATmega328. Uno memiliki 14 pin digital input / 
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output (dimana 6 dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, 

resonator keramik 16 MHz, koneksi USB, jack listrik, header ICSP, dan tombol 

reset. Arduino Uno dibangun berdasarkan apa yang diperlukan untuk mendukung 

mikrokontroler, sumber daya bisa menggunakan power USB (jika terhubung ke 

komputer dengan kabel USB) dan juga dengan adaptor atau baterai. Hasil 

pengolahan dapat ditampilkan melalui Monitor Desktop. Dengan adanya 

penunjukkan kualitas gas buang CO pada kendaraan tersebut maka dengan mudah 

diketahui kondisi ruang bakar pada mesin motor tersebut dalam kondisi normal 

atau tidak normal. 

Dalam tugas akhir ini akan dibuat  “Rancang Bangun Alat Pendeteksi 

Kadar Gas Karbon Monoksida (CO) pada Kendaraan Bermotor Menggunakan 

Arduino Uno”. Yang nantinya alat ini dapat di gunakan dan di manfaatkan 

sebagai alat untuk service ringan pada ruang bakar kendaraan bermotor. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membangun alat pengukur Gas Karbon 

monoksida menggunakan mikrokontroler Arduino Uno dengan Sensor 

MQ-7. 

2. Bagaimana implementasi Arduino Uno menggunakan Sensor MQ-7 untuk 

mengukur Gas Karbon monoksida (CO) pada kendaraan bermotor. 

1.3 TUJUAN 

Tujuan dari tugas akhir ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: 

1. Melakukan perancangan alat pengukur Gas Karbon monoksida pada 

Arduino Uno menggunakan Sensor MQ-7. 

2. Menghasilkan alat pengukur Gas Karbonmonoksida (CO) untuk 

mengetahui kadar Gas Karbon monoksida (CO) pada kendaraan bermotor 

menggunakan Sensor MQ-7. 
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1.4 BATASAN MASALAH 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam proposal ini 

antara lain: 

1. Menggunakan Arduino Uno. 

2. Menggunakan Sensor MQ-7 untuk mengukur konsentrasi gas karbon 

monoksida (CO).  

3. Menampilkan hasil yang di olah pada Monitor Dekstop berbasis GUI 

(Graphical User Interface).  

4. Di aplikasikan pada kendaraan bermotor roda dua. 

1.5 METODOLOGI 

Metodologi merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dari mulai 

perumusan masalah sampai pada kesimpulan, yang membentuk sebuah alur yang 

sistematis sebagai pedoman penelitian agar hasil yang dicapai tidak menyimpang 

dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Metodelogi penelitian yang di 

gunakan adalah: 

1.5.1 Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan pengumpulan literature dan tahap untuk pemahaman 

konsep untuk melakukan perancangan dan pembuatan alat pengukur Gas Karbon 

monoksida (CO) pada kendaraan bermotor. Pemahaman didapatkan dari buku, 

jurnal, dan internet. 

1.5.2 Perancangan 

Melakukan analisa kebutuhan Hardware dan Software yang akan digunakan 

dalam pembangunan alat tersebut. 

1.5.3 Implementasi 

Pada tahap ini, implemetasi pada alat pengukur Gas Karbon monoksida (CO) 

menggunakan Bahasa pembrograman C dan bahasa pemrograman java.  

1.5.4 Analisa dan Pengujian  

1. Melakukan pengujian terhadap Sepeda Motor 2 tak dan 4 tak. 

2. Melakukan pengujian dengan menggunakan bahan bakar Premium, 

Pertalite, dan Pertamax. 
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1.5.5 Pembuatan Laporan 

Membuat dokumentasi dan laporan penelitian sesuai dengan format yang telah 

ditentukan dari perancangan dan pembangunan alat hingga alat tersebut bisa 

digunakan. Disamping itu dengan adanya dokumentasi dapat mempermudah bagi 

peneliti atau pengembang selanjutnya 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Penelitian tugas akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan yaitu Pendahuluan, 

Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, impelementasi dan Pengujian 

serta Penutup. Kelima bagian pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, 

metodologi, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk di 

laksanakannya pembuatan alat dan aplikasi ini. Adapun pengkajian 

materi tersebut adalah penjelasan tentang Mikrokontroler Arduino 

Uno dan Sensor Gas MQ-7 dan perangkat-perangkat lainnya yang 

berkenaan dengan sistem. 

BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi analisa kebutuhan, analisa masalah. Perancangan 

system meliputi arsitektur dari sistem dan perancangan perangkat 

keras. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan proses implemetasi dari desain-desain sistem 

yang sudah dibuat pada Bab III dan membahas hasil ujicoba yang 

telah dilakukan dan melakukan analisis terhadap hasil ujicoba 
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BAB V  PENUTUTUP 

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari 

hasil pembuatan sistem, yang bertujuan untuk kesempurnaan 

Hardware dan Sistem Aplikasi di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


