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BAB 1  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang 

Kegiatan manusia modern saat ini memerlukan mo bilitas 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, sehingga kemacetan lalu lintas dapat kita lihat dan terjadi dimana-mana. 

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. Ambang batas CO2 yang aman 

untuk kesehatan yaitu lebih dari 1000 ppm dalam udara [1]
.
 Pada setiap 

pembakaran kendaraan akan menghasilkan CO2 (sebagai sampah), CO2 

merupakan indikasi dari tingkat efisiensi pembakaran mesin besin. 

Karbondioksida adalah zat gas yang mampu meningkatkan suhu pada suatu 

lingkungan sekitar kita yang disebut juga sebagai efek rumah kaca. Dengan begitu 

temperatur udara di daerah tercemar CO2 akan naik dan otomatis suhunya 

menjadi semakin panas dari waktu ke waktu, CO2 yang melebihi ambang batas 

normal akan menyebabkan kelebihan radiasi sinar inframerah sehingga akan 

mengakibatkan kerusakan pada mata yaitu dapat menimbulkan katarak pada lensa 

mata [2]. Kota Malang memiliki total emisi sebesar 283.948,845 ton / tahun CO2. 

Total emisi tersebut dilihat dari empat aspek yaitu emisi dari bahan bakar, 

penduduk, peternakan, dan area persawahamn. Total area hijau di kota Malang 

yang ada saat ini belum mampu menyerap total emisi yang dihasilkan. Diperlukan 

penambahan area hijau seluas 3.373,022 ha untuk mampu menyerap total emisi di 

wilayah tersebut sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas lingkungan [3].  

Selanjutnya hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

setiap kendaraan yang beroperasi memberikan kontribusi 2.718,19 Ig/   gas 
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karbon monoksida (CO) pada udara. Semakin tinggi kepadatan lalu lintas akan 

semakin tinggi juga emisi karbonmonoksida yang diberikan. Terjadinya 

kemacetan lalu lintas akan memperbesar emisi gas karbonmonksida (CO) karena 

terjadi pembakaran yang tidak sempurna, hingga hampir 6 kali bila lalu lintas 

mengalami kemacetan . Ambang batas normal gas CO dalam udara yaitu 250 ppm 

[1]. Kadar CO yang tinggi dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, 

meningkatkan denyut jantung, ritme jantung menjadi abnormal, gagal jantung dan 

kerusakan pembuluh darah perifal. Dampak keracuna gas CO sangat berbahaya 

bagi orang yang telah menderita gangguan pada otot jantung atau sirkulasi darah 

peripheral yang parah. Manusia dengan aktifitas yang tinggi disekitar lalu lintas 

kendaraan yang padat merupakan kelompok yang paling beresiko mengalami 

gangguan kesehatan akibat CO [4]
.
  

Dari uraian diatas telah dijelaskan bahwa udara adalah unsur yang sangat 

penting untuk kelangsungan hidup maklhuk hidup khususnya manusia. Tanpa 

udara manusia tidak akan bisa bertahan, oleh karena itu harus dijaga 

kebersihannya. Telah dijelaskan pada dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara dan 

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tamabahan Lembaran Negara  Nomor 

3699 ) pada BAB 1 Pasala 1 [5]. 

Dengan adanya permasalahan dari pencemaran udara diatas maka penulis 

membuat sebuah sistem rancangan monitoring  kualitas udara lalu lintas yang 

dipasang pada satu tempat yang memiliki kadar polutan tinggi di kota    Malang. 

Sistem akan me-monitoring  kualitas udara setempat yang akan diketahui besar 

jumlah kadar CO2 dan CO yang terkandung didalamnya dan kemudian akan bisa 

dilihat dan diakses oleh masyarakat secara online karena output akan ditampilkan 

melalui sebuah antar muka web yang dapat diakses dengan mudah. Dengan 

adanya sistem aplikasi yang dibuat ini, dapat dimanfaatkan baik itu oleh 

masyarakat maupun pemerintah agar dapat memberikan solusi selanjutnya untuk 

meningkatkan kualitas udara.  
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1.2. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem yang dapat memantau kualitas udara 

menggunakan Arduino Uno  

2. Bagaimana agar output data dapat di tampilkan di web secara online 

dan berkala.  

3. Bagimana cara kerja Sensor TGS 2600 agar dapat menampilkan kadar 

nilai masing – masing parameter zat polutan dalam satuan ppm dan 

menampilkan kadar masing – masing parameter.  

 

1.3. Batasan Masalah  

1. Dalam perancangan sistem ini menggunakan sensor TGS 2600 yang 

merupakan sensor kimia atau sensor gas yang sensitive terhadap gas 

polutan seperti CO2, CO, H2, HCN, CH4 

2. Yang digunakan sebagai parameter adalah gas CO karena zat karbon 

monoksida tersebut sebagai zat penyumbang polusi udara dengan 

angka yang tinggi.  

3. Melakukan pemantauan atau pengujian sistem di dua tempat yang  

berbeda yakni di Pertigaan Dinoyo Kota Malang, dan Perempatan ITN 

Kota Malang. 

4. Dipengaruhi oleh kondisi lingkungan luar (angin, suhu, hujan dll )  

5. Kalibrasi nilai sensor dari nilai ADC ke satuan ppm tidak 

menggunakan bantuan alat ppm meter, namun hanya mengkonversi 

secara manual, yang rumusnya menggunakan acuan pada jurnal yang 

dijadikan referensi oleh penulis yakni jurnal yang berjudul  “Rancang 

Bangun Prototipe Pengurang Bahaya Gas Polutan Dalam Ruangan 

Dengan Metode Elektrolisis Berbasis Mikrokontroler”  [1].  

 

1.4. Tujuan Penelitian  

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. Sistem ini menampilkan kadar zat CO dalam 
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suatu lingkungan dengan memberikan informasi berupa grafik nilai zat polutan 

dengan satuan ppm, sehingga dapat diketahui kondisi udara suatu lingkungan. 

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. Metodologi  

1.5.1. Studi Pustaka dan Analisa 

Dalam melakukan perancangan sistem monitoring  kualitas udara 

berbasis web service ini dibutuhkan beberapa literatur. Adapun literatur yang 

perlu dipelajari adalah buku, artikel, dan situs yang terkait dengan pemrograman 

C dan bahasa pemrograman PHP, CSS serta Java Script, Json, Arduino Uno serta 

Sensor TGS 2600. Mempelajari literatur mengenai design tampilan aplikasi yang 

sifatnya user friendly sehingga mudah dikenali oleh user.   

1.5.2. Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem, yaitu 

dilakukan penyesuaian metode dan sensor yang akan digunakan. Dalam tahap ini 

dapat menggunakan diagram flowchart sebagai representasi design yang dibuat. 

1.5.3. Implementasi 

Pada bagian ini akan dilakukan perancangan sistem monitoring  kualitas 

udara lalu lintas terhadap gas CO menggunakan Sensor TGS 2600 berbasis 

Webservice. Langkah pertama adalah melakukan perancangan alat mulai dari 

perakitan Arduino kemudian, Ethernert Shield, Sensor TGS 2600, TP-Link dan 

modem. Selasai implementasi hardware kemudian melakukan konfigurasi, 

instalasi dan coding  untuk masing – masing hardware sesuai dengan fungsinya. 

Konfigurasi Arduino Uno, Ethernet Shield dan Sensor TGS 2600 dengan 

melakukan coding program menggunakan pemrograman C. Untuk penyimpanan 

data menggunakan database  MySql yang diinstal di server. Transfer data dari 

arduino menggunakan jaringan internet yang disediakan oleh modem dan TP-

Link. Sehingga data akan berjalan secara online melalui tampilan muka web 

secara realtime. Untuk implementasi web diperlukan coding program 

menggunakan PHP, CSS, Java Script, dan Json.  
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1.6. Pengujian Terhadap Sistem 

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari sistem monitoring  

kualitas udara lalu lintas menggunakan Sensor TGS 2600 berbasis webservice. 

Kegiatan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan berjalan 

sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 

 

1.7. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi dan sistematika  

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi tinjauan pustaka, yaitu kajian jurnal penelitian pendukung 

sebelumnya sehingga dapat diperoleh gambaran mengapa penelitian ini dilakukan. 

Berisi juga landasan teori yang membahas tentang sistem monitoring  kualitas 

udara pada lalu lintas berbasis webservice dengan menggunakan Arduino Uno. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tahapan desain penelitian dan kerangka konsep 

penelitian yang digunakan untuk sistem monitoring  kualitas udara pada lalu lintas 

berbasis webservice dengan menggunakan Arduino Uno. Dengan adanya 

metodologi penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam 

merumuskan masalah penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, hasil 

pengujian dan pengujian fungsional. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut 

 

 


