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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Udara 

Udara merupakan hal yang sangat vital bagi kelangsungan hidup makhluk 

hidup. Tanpa adanya udara, makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup 

lama, bahkan hanya beberapa menit saja. Hal ini karena udara yang ada di 

bumi ini mengandung banyak gas-gas yang dibutuhkan, terutama untuk 

kepentingan bernafas, yakni gas oksigen. Oleh karena oksigen ini sangat 

dibutuhkan untuk bernafas, maka dari itulah udara ini dianggap sebagai 

komponen yang sangat dibutuhkan disetiap saat. 

Tidak sembarang udara bisa dikonsumsi oleh makhluk hidup. Makhluk 

hidup memerlukan keadaan udara yang bersih dan sehat untuk memenuhi 

kebutuhannya sehari-hari, terutama untuk bernafas. Banyak pihak yang 

membutuhkan keadaan udara yang bersih dan sehat ini terutama manusia. 

Manusia membutuhkan udara yang bersih untuk bernafas yang mana dihirup 

paru-paru. Ketika udara yang dihirup oleh manusia tidak dalam keadaan yang 

bersih, maka hal itu bisa membahayakan kesehatan paru-paru manusia 

tersebut [7]. 

2.1.1 Udara Bersih 

Udara yang bersih adalah udara yang mengandung banyak manfaat 

bagi manusia. Udara yang bersih bebas dari segala macam sesuatu yang 

tidak dibutuhkan oleh manusia, baik itu berupa za-zat atau partikel-partikel 

padat seperti debu, kotoran, dan lainnya maupun berupa gas-gas yang 

tidak diperlukan karena sifatnya yang merugikan, seperti karbon dioksida, 

karbon monoksida, dan gas-gas yang berbahaya lainnya. Udara yang 

bersih dan sehat ini memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya 

dengan udara yang cenderung tidak baik atau cenderung tercemar [7]. 

Beberapa ciri udara bersih dan sehat, antara lain : 

a. Tidak berwarna

b. Tidak berbau

c. Tidak berasa

d. Tidak tercampur dengan benda asing
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e. Terasa segar apabila kita hirup 

f. Terasa sejuk 

g. Dapat digunakan sebagai terapi kesehatan tubuh 

2.1.2 Pencemaran Udara 

Adapun definisi pencemaran udara menurut beberapa sumber, yaitu : 

a. Pencemaran udara adalah kontaminasi pada lingkungan dalam ruangan 

(indoor) atau luar ruangan (outdoor) oleh bahan-bahan kimia, fisik, 

ataupun biologi yang dpaat mengubah karakteristik alamiah dari atmosfer 

[1]. 

b. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energy, 

dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien dan/atau komponen lain 

ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun 

sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat 

memenuhi fungsinya [1]. 

c. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energy, 

dan/atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga 

mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan atau 

mempengaruhi kesehatan manusia [1]. 

 

Tabel 2.1 Sumber dan Standar Kesehatan Emisi Gas Buang [2]. 

Pencemar Sumber Keterangan 

Karbon monoksida 
(CO) 

Buangan kendaraan bermotor; 
beberapa proses industri 

Standar kesehatan: 10 mg/m3 (9 
ppm) 

 

Sulfur dioksida (S02) 
 

Panas dan fasilitas pembangkit 

listrik 

 

Standar kesehatan: 80 ug/m3 

(0.03 ppm) 

Partikulat Matter 

Buangan 
kendaraan bermotor; beberapa 

proses industry 
Standar kesehatan: 50 ug/m3 

selama 1 tahun; 150 ug/m3 
 

Nitrogen dioksida 

(N02) 

 

Buangan kendaraan 

bermotor; panas dan 

fasilitas 

 

Standar kesehatan: 100 pg/m3 

(0.05 ppm) selama 1 jam 

 

Ozon (03) 
 

Terbentuk di 
 

Atmosfir   Standar   kesehatan:   

235 ug/m3 (0.12 ppm) selama 1 jam 

 

Tabel 2.2 Pengaruh Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) [2]. 

Kategori Rentang Karbon 

Monoksida 

(CO) 

Nitrogen 

(NO2) 
Ozon (O3) Sulfur Dioksida 

(SO2) 
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Baik 0-50 Tidak ada efek Sedikit 
berbau 

Luka pada 
Beberapa spesies 
tumbuhan akibat 

kombinasi 

dengan SO2 
(Selama 4 Jam) 

Luka pada Beberapa 
spesies tumbuhan 
akibat kombinasi 

dengan O3 (Selama 4 

Jam) 

Sedang 51 – 100 Perubahan 
kimia darah 

tapi tidak 

terdeteksi 

Berbau Luka pada 
Beberap spesies 

tumbuhan 

Luka pada 
Beberapa 

spesies 

tumbuhan 

 
Tidak 

Sehat 

 
101 – 199 

 
Peningkata

n pada 

kardiovasku

lar pada 

perokok 

yang sakit 

jantung 

Bau dan 

kehilangan 

warna. 

Peningkata

n 

reaktivitas 

pembuluh 

tenggoroka

n pada 

penderit 

asma 

 

 

 

 

 

Penuruna 

kemampuan 

pada atlit 

yang berlatih 

keras 

 
Bau, 

Meningkatnya 

kerusakan 

tanaman 

Sangat 

Tidak Sehat 

 

200-299 Meningkatny

a 

kardiovaskul

ar pada orang 

bukan 

perokok yang 

berpenyakit 

Jantung, 

akan 

tampak 

beberapa 

kelemahan 
terlihat secara 
nyata 

Meningkatnya 

sensitivitas 

pasien yang 

berpenyaklt 

asma dan 

bronchitis 

Olah raga 

ringan 

mengakibat

kan 

pengaruh 

parnafasan 

pada 

pasien 

yang 

berpen

yakit 

paru-

paru 

kronis 

Meningkatnya 

sensitivitas pada 

pasien berpenyakit 

asma dan bronchitis 

Berbahaya  300 – 

lebih 

Tingkat yang berbahaya bagi semua populasi yang terpapar 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Ruang Sending 

Ruang sending merupakan ruang kerja yang melakukan penyemprotan 

dengan bahan sending sebagai dasaran yang telah terlebih dahulu bahan 

dicampur dengan thinner sebagai bahan pengencernya. Bahan cair tersebut 

kemudian disemprotkan dengan alat sprayer penyembur angin dari kompresor 

atau alat sejenisnya keseluruh permukaan barang kayu tersebut, setelah sedikit 

kering diulang kembali hingga ketebalan dan kerataannya sesuai keinginan. 
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Fungsi dari sending yaitu untuk menutup pori-pori kayu agar tertutup rapat 

dan tidak terlihat berlubang serat-serat kayunya. Potensi bahaya dari sending 

antara lain : 

a. Kekurangan gas oksigen 

b. Terpapar gas atau cairan beracun 

c. Gangguan pernafasan 

d. Gangguan kesehatan paru-paru 

 

2.3 Sensor Gas MQ-7 

 

Gambar 2.1 Bentuk fisik sensor MQ-7 (Sumber : ifuturetech.org) 

Sensor gas MQ-7 adalah sensor yang dapat mendeteksi gas monoksida 

(CO) dengan sensitivitas yang tinggi. Sensor MQ-7 merupakan sensor gas 

karbon monoksida (CO) yang berfungsi untuk mengetahui konsentrasi gas 

karbon monoksida (CO), dimana sensor ini salah satunya dipakai dalam 

memantau gas karbon monoksida (CO). Sensor ini mempunyai sensitivitas 

yang tinggi dan respon yang cepat. Keluaran yang dihasilkan oleh sensor ini 

adalah berupa sinyal analog, sensor ini juga membutuhkan tegangan direct 

current (DC) sebesar 5V. 

Pada sensor ini terdapat nilai resistansi sensor (Rs) yang dapat berubah bila 

terkena gas dan juga sebuah pemanas yang digunakan sebagai pembersih 

ruangan sensor dari kontaminasi udara luar. Sensor ini membutuhkan 

rangkaian sederhana serta memerlukan tegangan pemanas (Power heater) 

sebesar 5V, reistansi beban (Load resistance/RL), dan output sensor 

dihubungkan ke analog digital converter (ADC), sehingga keluaran dapat 

ditampilkan dalam bentuk sinyal digital. Maka nilai digital yang berupa outpu 

sensor ini dpaat ditampilkan pada sebuah liquid crystal display (LCD) [3].  
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Rumus mencari tegangan sensor [6] 

 

  

Rumus mencari nilai 1 karakter ADC [6] 

 

2.4 Sensor Gas MQ-2 

 

Gambar 2.2 Bentuk fisik sensor MQ-2 (Sumber : waveshare.com) 

Sensor MQ-2 adalah salah satu sensor yang sensitif terhadap asap rokok. 

Bahan utama sensor ini adalah SnO₂ dengan konduktifitas rendah pada udara 

bersih. Jika terdapat kebocoran gas konduktifitas sensor menjadi lebih tinggi, 

setiap kenaikan konsentrasi gas maka konduktifitas sensor juga naik. MQ-2 

sensitif terhadap gas LPG, Propana, Hidrogen, Karbon Monoksida, Metana 

dan Alkohol serta gas mudah terbakar diudara lainnya. 

Sensor MQ-2 terdapat 2 masukan tegangan yakni Vн dan Vс. Vн 

digunakan untuk tegangan pada pemanas (Heater) internal dan Vc merupakan 

tegangan sumber. Catu daya yang dibutuhkan pada sensor MQ-2 adalah Vc < 

24VDC dan Vн = 5V ±0.2V tegangan AC atau DC. Sensor gas dan asap ini 

mendeteksi konsentrasi gas yang mudah terbakar di udara serta asap dan 

output membaca sebagai tegangan analog. Sensor dapat mengukur konsentrasi 

gas mudah terbakar dari 300 sampai 10.000 sensor ppm. Dapat beroperasi 

pada suhu dari -20 sampai 50 ° C dan mengkonsumsi kurang dari 150 mA 

pada 5V. 

  

Rumus mencari tegangan sensor [6] 
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Rumus mencari nilai 1 karakter ADC [6] 

 

2.5 Arduino Uno 

 

Gambar 2.3 Bentuk fisik Arduino Uno (Sumber : arduino.cc) 

Arduino Uno R3 adalah sebuah board mikrokontroler yang didasarkan 

pada IC ATMega328 yang bersifat open source. Arduino menggunakan 

bahasa processing (gabungan dari bahasa C dan java) yang disederhanakan 

dengan bantuan pustaka Arduino. Arduino Uno mempunyai 14 pin digital 

input/output (6 diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input 

analog, sebuah osilator kristal 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power 

jack, sebuah ICSP header, dan sebuah tombol reset. Arduino Uno memuat 

semua yang dibutuhkan untuk menunjang mikrokontroler, mudah 

menghubungkannya ke sebuah komputer dengan sebuah kabeh USB atau 

mensuplainya dengan sebuah adaptor AC ke DC atau menggunakan baterai 

untuk memulainya. 

Arduino Uno dapat disuplai melalui koneksi USB atau dengan sebuah 

power supply eksternal. Suplai eksternal (non-USB) dapat diperoleh dari 

sebuah adaptor AC ke DC atau baterai. Adaptor dapat dihubungkan dengan 

mencolokkan sebuah center-positive plug yang panjangnya 2,1mm ke power 

jack dari board. Kabel lead dari sebuah baterai dapat dimasukkan dalam 

header/kepala pin Ground (Gnd) dan pin Vin dari konektor power. Board 

Arduino Uno dapat beroperasi pada sebuah suplay eksternal 6 sampai 20 Volt. 
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Jika disuplai dengan yang lebih kecil dari 7V, kiranya pin 5V mungkin 

mensuplai kecil dari 5V dan board Arduino Uno bisa menjadi tidak stabil. Jika 

menggunakan suplai yang lebih besar 12V, voltage regulator bisa kelebiha 

panas dan membahayakan board Arduino Uno. Range yang direkomendasikan 

adalah 7 sampai 12 Volt [3]. 

 

2.6 Arduino Ethernet Shield 

  

Gambar 2.4 Bentuk fisik Arduino Ethernet Shield (Sumber : 

forum.arduino.cc) 

Ethernet Shield menambah kemampuan arduino board agar terhubung ke 

jaringan komputer. Ethernet shield berbasiskan chip ethernet Wiznet W5100. 

Ethernet library digunakan dalam menulis program agar arduino board dapat 

terhubung ke jaringan dengan menggunakan arduino ethernet shield. Pada 

ethernet shield terdapat sebuah slot mikro-SD, yang dapat digunakan untuk 

menyimpan file yang dapat diakses melalui jaringan. Onboard mikro-SD card 

reader diakses dengan menggunakan SD library. 

Arduino board berkomunikasi dengan W5100 dan SD card menggunakan 

bus SPI (Serial Peripheral Interface). Komunikasi ini diatur oleh library SPI.h 

dan Ethernet.h.Bus SPI menggunakan pin digital 11, 12 dan 13 pada Arduino 

Uno. Pin digital 10 digunakan untuk memilih W5100 dan pin digital 4 

digunakan untuk memilih SD card. Pin-pin yang sudah disebutkan 

sebelumnya tidak dapat digunakan untuk input/output umum ketika kita 

menggunakan ethernet shield. Karena W5100 dan SD card berbagi bus SPI, 

hanya salah satu yang dapat aktif pada satu waktu. Jika kita menggunakan 

kedua perangkat dalam program kita, hal ini akan diatasi oleh library yang 
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sesuai. Jika kita tidak menggunakan 15 salah satu perangkat dalam program 

kita, kiranya kita perlu secara eksplisit mendeselect-nya. 

Untuk melakukan hal ini pada SD card, set pin 4 sebagai outputdan 

menuliskan logika tinggi padanya, sedangkan untuk W5100 yang digunakan 

adalah pin 10. DFRduino Ethernet shield adalah sebuah clone dari arduino 

Ethernet shield yang dibuat oleh DFRobot [4]. 

 

2.7 LCD (Liquid Crystal Display) 

 

Gambar 2.5 Bentuk fisik LCD 16x2 (Sumber : electrosome.com) 

LCD merupakan salah satu perangkat penampil yang menggunakan kristal 

cair sebagai penampil utama yang sekarang ini mulai banyak digunakan 

diberbagai bidang. Penampil LCD dirasakan mulai menggantikan fungsi dari 

penampil CRT (Cathode Ray Tube), yang sudah puluhan tahun digunakan 

manusia sebagai penampil gambar atau text baik monokrom (hitam atau 

putih), maupun yang berwarna. Teknologi LCD memberikan lebih banyak 

keuntungan dibandingkan dengan CRT, karena pada dasarnya CRT adalah 

tabung triode yang digunakan sebelum transistor ditemukan. 

 

2.8 LED (Light Emitting Diode) 

Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen 

elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan 

tegangan maju. LED merupakan keluarga Dioda yang terbuat dari bahan 

semikonduktor. Warna-warna Cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung 

pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat 

memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang 

sering kita jumpai pada Remote Control TV ataupun Remote Control 

perangkat elektronik lainnya. 
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Bentuk LED mirip dengan sebuah bohlam (bola lampu) yang kecil dan 

dapat dipasangkan dengan mudah ke dalam berbagai perangkat elektronika. 

Berbeda dengan Lampu Pijar, LED tidak memerlukan pembakaran filamen 

sehingga tidak menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya.  Oleh karena 

itu, saat ini LED (Light Emitting Diode) yang bentuknya kecil telah banyak 

digunakan sebagai lampu penerang dalam LCD TV yang mengganti lampu 

tube. 

 

2.9 Buzzer 

Buzzer dalam hal ini dapat disebut dengan “bel listrik”. Buzzer yang kecil 

didasarkan pada suatu alat penggetar yang terdiri atas bahan lempengan (disk) 

buzzer yang tipis (membran) dan lempengan logam tebal (piezzoelektrik). Bila 

kedua lempengan diberi tegangan maka elektron akan mengalir dari 

lempengan satu ke lempengan lain, demikian juga dengan proton. Keadaan ini 

menunjukkan bahwa gaya mekanik dan dimensi dapat diganti oleh muatan 

listrik. Bila buzzer diberi tegangan maka lempengan 1 dan lempengan 2 

bermuatan listrik. Dengan adanya muatan tersebut makan kedua lempengan 

mengalami beda potensial. Adanya beda potensial menyebabkan lempengan 1 

bergerak saling bersnetuhan dengan lempengan 2 (bergetar). Diantara 

lempengan 1 dan lempengan 2 terdapat rongga udra, sehingga apabila terjadi 

proses bergetar akan menghasilkan bunyi dengan frekuensi tinggi. Proses 

bergetarnya lempengan 1 dan lempengan 2 terjadi sangat cepat sehingga jeda 

suara tidak bisa terdengar oleh telinga [3]. 

 

2.10 Blower 

Blower adalah mesin atau alat yang digunakan untuk menaikkan atau 

memperbesar tekanan udara atau gas yang akan dialirkan dalam suatu ruangan 

tertentu. Blower juga digunakan sebagai pengisapan atau pemvakuman udara 

atau gas tertentu. Bila untuk keperluan khusus, blower terkadang diberi nama 

lain misalnya untuk keperluan gas dari dalam oven kokas disebut dengan 

nama exhauster. Di industri kimia alat ini biasanya digunakan untuk 
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mensirkulasikan gas-gas tertentu didalam tahap proses-proses secara kimiawi 

dikenal dengan nama booster atau circulator. 

 

2.11 Web Server 

Web server adalah software yang menjadi tulang belakang dari word wide 

web (www). Web server menunggu permintaan dari client yang menggunakan 

browser seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla, dan program 

browser lainnya. Jika ada permintaan dari browser, maka web server akan 

memprosses permintaan itu kemudian memberikan hasil prosesnya berupa 

data yang diinginkan kembali ke browser. Data ini mempunyai format yang 

standar, disebut dengan format SGML (Standar General Markup Language). 

Data yang berupa format ini kemudian akan ditampilkan oleh browser sesuai 

dengan kemampuan browser tersebut. Web server untuk berkomunikasi 

dengan clientnya (web browser) mempunyai protokol sendiri yaitu HTTP 

(Hypertext Transfer Protocol). 

 

2.12 PHP 

PHP merupakan singkatan rekursif (akronim berulang) dari PHP 

Hypertext Preprocessor. PHP adalah bahasa pemrograman script yang paling 

banyak dipakai saat ini atau dalam kata lain bisa diartikan sebuah bahasa 

pemrograman web yang bekerja di sisi server (server side scripting) yang 

dapat melakukan konektifitas pada database yang di mana hal itu tidak dapat 

dilakukan hanya dengan menggunakan sintaks-sintaks HTML biasa. PHP 

banyak dipakai untuk memrogram sistus Web dinamis, walaupun tidak 

tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. 

Contoh terkenal dari aplikasi PHP adalah phpBB dan MediaWiki 

(software di belakang Wikipedia). PHP juga dapat dilihat sebagai pilihan lain 

dari ASP.NET/C#/VB.NET Microsoft, ColdFusion Macromedia, JSP/Java Sun 

Microsystems, dan CGI/Perl. Contoh aplikasi lain yang lebih kompleks 

berupa CMS yang dibangun menggunakan PHP adalah Wordpress, Mambo, 

Joomla, Postnuke, Xaraya dan lain-lain. Seperti yang telah disebutkan di atas 
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bahwa PHP adalah aplikasi di sisi server atau dengan kata lain beban kerja ada 

di server bukan di client. 

Pada saat browser meminta dokumen PHP, webserver langsung 

menggunakan modul PHP untuk mengolah dokumen tersebut. Jika pada 

dokumen terkandung fungsi yang mengakses database maka modul PHP 

menghubungi database server yang bersangkutan. Dokumen yang berformat 

PHP dikembalikan webserver dalam format HTML, sehingga source code 

PHP tidak tampak di sisi browser [4]. 

  

2.13 MySQL 

MySQL merupakan salah satu perangkat lunak sistem pengelola basis data 

(Data Base Management System). MySQL juga dapat dikategorikan sebagai 

Relational Data Base Management System (RDBMS), karena dalam 

pembuatan basis data pada MySQL dapat dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel 

2 (dua) dimensi. Setiap tabel pada MySQL terdiri atas lajur horizontal dan lajur 

vertikal. MySQL pada saat ini banyak digunakan oleh pemrograman web 

untuk membangun situs yang memerlukan basis data sebagai data dan 

pengolahan data. 

Penyebab utama MySQL begitu populer di kalangan web adalah karena ia 

memang cocok bekerja di lingkungan tersebut. Pertama, MySQL tersedia di 

berbagai platform Linux dan berbagai varian Unix. Sesuatu yang tidak dimiliki 

misalnya Access, padahal Access sangat populer di platform Windows. Banyak 

webserver berbasiskan Unix, ini menjadikan Access otomatis tidak dapat 

dipakai karena ia pun tidak memiliki kemampuan client server/networking. 

Kedua, fitur-fitur yang dimiliki MySQL memang yang biasanya banyak 

dibutuhkan dalam aplikasi web, misalnya dalam mengolah string. Yang 

terakhir misalnya, praktis untuk melakukan penyimpanan password anggota 

situs [4]. 

 


