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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Udara mempunyai arti yang sangat penting di dalam kehidupan makhluk 

hidup dan keberadaan benda lainnya. Sehingga udara merupakan sumber daya 

alam yang harus dilindungi untuk kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. 

Pemanfaatan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan 

kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Untuk mendapatkan udara 

sesuai dengan tingkat kualitas yang diinginkan, maka pengendalian udara menjadi 

sangat penting untuk dilakukan. 

Pencemaran udara adalah kondisi dimana turunnya kualitas udara dan 

udara terkontaminasi oleh zat-zat yang tidak baik bagi kesehatan manusia, baik 

dalam ruangan (indoor) maupun luar ruangan (outdoor) dengan agen kimia, fisik, 

atau biologi yang telah mengubah karakteristik alami dari atmosfer [1]. Sehingga 

udara mengalami penurunan mutu dalam penggunaannya dan akhirnya tidak dapat 

dipergunakan lagi sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsinya. Adapun bahan 

pencemar (polutan) utama yang dapat menimbulkan masalah kesehatan, yaitu 

partikulat, karbon monoksida (CO), ozon (O₃), nitrogen dioksida (NO₂), dan 

sulfur dioksida (SO₂). 

Pembangunan industri dengan berbagai macam jenisnya tentunya 

memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif pembangunan industri 

berupa terserapnya tenaga kerja serta meningkatnya perekonomian baik di daerah 

tempat industri berada maupun nasional. Namun, pendirian industri tidak terlepas 

dari dampak negatif yang mungkin dihasilkan selama proses industri tersebut. 

Adapun dampak negatif yang mungkin dihasilkan dapat berupa masalah limbah 

(padat dan cair) serta pencemaran lingkungan (air, udara, dan tanah) yang akan 

berpengaruh terhadap kesehatan pekerja dan masyarakat yang berada disekitar 

indutri [1]. 

Polusi banyak dihasilkan oleh industri yang banyak menghasilkan gas-gas 

yang mengandung zat diatas batas kewajaran, misalnya NO₂, SO₂, Ozon, Pb, 

VOC (Volatile Organic Compound) [1]. Pada pabrik furniture juga banyak 

menghasilkan gas-gas yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan pekerja jika 



2 
 

dikonsumsi dalam jangka panjang. Misalnya pada ruang sending yang 

menggunakan cat sebagai bahan utama, cat banyak mengandung bahan berbahaya, 

antara lain VOC, solvent, timbal, dan merkuri yang dapat menghasilkan gas 

karbon monoksida, gas hidrokarbon, dan gas berbahaya lainnya. Gas-gas tersebut 

dapat mengganggu kesehatan pekerja bila kandungannya melebihi nilai ambang 

batas yang diperbolehkan, yang dapat menyebabkan penyakit baik penyakit ringan 

maupun berat. Meskipun kondisi pekerja saat ini tidak terganggu, tetapi 

perusahaan juga tetap harus memperhatikan bahan-bahan yang digunakan dalam 

proses industrinya serta memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan 

pekerja. 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, penulis bermaksud 

untuk membuat dan mengembangkan “Rancang Bangun Sistem Monitoring 

Pengukuran Kadar Bersih Udara Pada Ruang Sending Pabrik Furniture 

Berbasis Web” yang nantinya dapat digunakan untuk mendeteksi kadar udara 

bersih yang dapat digunakan sebagai parameter bagi perusahaan untuk mengukur 

kondisi ruang kerja yang sehat. Caranya dengan menggunakan sensor gas MQ-7 

untuk mendeteksi gas karbon monoksida dan sensor gas MQ-2 untuk mendeteksi 

gas hidrokarbon. Untuk tampilan indeks menggunakan LCD pada ruang sending 

yang sebelumnya diproses oleh mikrokontroler arduino, jika kondisi udara dalam 

keadaan sedang atau akan mendekati nilai ambang batas maka blower akan 

menyala untuk menormalkan kembali kondisi udara dan buzzer akan memberikan 

peringatan apabila kondisi udara sudah melebihi nilai ambang batas yang 

diperbolehkan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap 

permasalahan kondisi pencemaran udara, sehingga kualitas kadar udara bersih 

dapat dimonitoring secara realtime. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari 

analisa dan perencanaan alat ini adalah sebagai berikut :  

a. Bagaimana cara mendeteksi udara pada ruang sending agar diketahui 

tingkat polusi udaranya ? 
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b. Bagaimana membuat sistem yang dapat memonitoring kadar bersih 

udara pada ruang sending ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah 

merancang alat pendeteksi tingkat polusi udara, serta membuat sistem yang dapat 

memonitoring kadar bersih udara pada ruang sending. Sehingga dapat mengetahui 

berapa besar tingkat polusi udara pada ruang kerja. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini dibuat suatu batasan-batasan dengan 

maksud memudahkan analisis yang dibutuhkan dalam rangka pemecahan 

masalah. Adapun batasannya adalah sebagai berikut : 

a. Perancangan perangkat keras (hardware) yang terdiri dari arduino uno 

R3, sensor gas MQ-7, dan sensor gas MQ-2. 

b. Sensor gas MQ-7 hanya digunakan untuk mendeteksi gas karbon 

monoksida saja. 

c. Perancangan perangkat lunak (software) menggunakan bahasa 

pemrograman arduino yang memiliki kemiripan syntax dengan bahasa 

pemrograman C. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, langkah-langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan tahapan untuk memahami konsep pembangunan 

dan mendapatkan landasan teori, data-data atau informasi dengan bersumberkan 

dari buku, jurnal, paper, artikel ataupun hasil dari penelitian orang sehingga dapat 

digunakan sebagai tahapan acuan dalam melakukan perencanaan, percobaan, 

pembuatan dan penyusunan tugas akhir. 
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1.5.2 Perancangan 

Pada tahap ini dilakukan perencanaan serta perancangan desain sistem dari 

Sistem Monitoring Pengukuran Kadar Bersih Udara Pada Ruang Sending Pabrik 

Furniture Berbasis Web yang bertujuan untuk memperoleh desain suatu sistem 

yang baik. Setelah didapatkan suatu desain sistem kemudian akan dilakukan 

implementasi. 

1.5.3 Implementasi 

Pada tahap ini yang dimaksud adalah merancang, merakit dan pengujian 

satu persatu rangkaian alat maupun program yang dibuat agar mendapatkan hasil 

yang diinginkan. 

1.5.4 Uji Coba 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap alat dan sistem yang telah 

dibuat, pengujian dilakukan pada studi kasus yang telah ditentukan. 

a. Pengujian sensor gas MQ-7, dan MQ-2 pada mikrokontroler 

arduino. 

b. Pengujian sistem secara keseluruhan. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja fungsionalitas dari 

sistem dan untuk mengetahui apakah hasil implementasi yang dibuat sesuai 

dengan analisa dan rancangan. 

1.5.5 Pembuatan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap terakhir setelah menyelesaikan tahap-tahap 

sebelumnya. Laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisa dan pengujian 

serta kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai dokumentasi. 

 

1.6 Sistematika pemulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini untuk memberikan gambaran umum mengenai 

penelitian yang akan dilakukan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai 

berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri dari latar belakang alasan mengapa mengusulkan tema 

untuk tugas akhir, rumusan masalah yang menjelaskan masalah yang akan 

diselesaikan untuk tugas akhir yang diusulkan, batasan masalah yang 
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berisikan ruang lingkup pembahasan untuk tugas akhir, tujuan penelitian 

yang berisikan jawaban penyelesaian dari permasalahan-permasalahan 

yang berada dirumusan masalah, metodologi penelitian berisikan metode-

metode untuk penyelesaian masalah dan sistematika penulisan laporan 

tugas akhir. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

 Pada Bab ini membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang 

berkaitan dengan topik penelitian tugas akhir yang diambil yang berguna 

untuk proses analisis permasalahan. Adapun teori-teori yang diambil harus 

berdasarkan referensi yang benar sehingga penulisannya diperlukan bentuk 

kutipan dari referensi yang diambil. 

BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN 

 Bab ini berisi mengenai dasar dari perancangan alat yang akan dibuat, 

serta bagaimana membangun sistem baik hardware maupun software serta 

prinsip kerja sistem. Sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran 

jelas untuk implementasi dan pengujian. 

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab ini berisikan tentang implementasi dari perancangan alat dan sistem 

yang telah dibuat pada bab sebelumnya serta dilakukan proses pengujian 

alat dan sistem untuk mengetahui hasil akurat atau tidak. 

BAB V. PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 

sebelumnya. Selain itu terdapat saran yang dapat menjadi masukan untuk 

membangun sistem agar lebih baik untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 


