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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Peraturan adalah suatu tata cara yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk 

menertibkan dan menyelaraskan dengan keperluan suatu pihak tersebut. Peraturan 

juga berguna bagi perkembangan mental dan psikologis bagi yang menaatinya. 

Menumbuhkan rasa hormat serta pembentukan pribadi yang baik. 

Peraturan sekolah adalah peraturan yang diterapkan oleh sekolah tertentu 

dengan tujuan untuk memberi batasan dan mengatur sikap anak muda yang sering 

bersikap kurang kondusif dalam menjalankan proses belajar-mengajar di sekolah. 

Memang, beda sekolah beda peraturan, karena sekolah memiliki suatu batasan-

batasan tertentu yang masih bisa dipercayakan kepada kedewasaan siswa-siswa 

sekolah tersebut. Pada dasarnya peraturan sekolah tersebut dibuat untuk menjaga 

relasi antar individu yang ada di dalam sekolah. 

Salah satu peraturan yang hampir dimiliki oleh setiap sekolah adalah 

larangan untuk merokok. Seperti yang sudah diketahui bahwa rokok mengandung 

bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan seperti nikotin, tar, karbon 

monoksida, zat karsinogen, dan zat iritan. Bahan-bahan tersebut dapat 

menyebabkan berbagai macam penyakit berbahaya bukan hanya bagi perokok 

aktif tetapi juga bagi perokok pasif [1]. 

Pada kenyataannya, tidak semua siswa akan dengan senang hati menaati 

peraturan tersebut. Seperti pada studi kasus dalam tugas akhir ini, yaitu di 

Boarding School (asrama sekolah) SMK Al-Muslimun Jombang. Asrama 

merupakan salah satu tempat paling strategis bagi siswa untuk melakukan 

pelanggaran larangan merokok tanpa diketahui oleh pihak sekolah. Oleh sebab itu 

pihak pengelola asrama secara berkala akan mengadakan inspeksi mendadak di 

kamar asrama, khususnya asrama putra di SMK Al –Muslimun. Namun demikian 

cara yang dilakukan oleh pengelola asrama dirasa tidak menunjukkan hasil yang 

optimal. Permasalahan yang terjadi adalah sering sekali ditemukannya beberapa 

puntung rokok di dalam kamar asrama putra tanpa diketahui siapa pelanggarnya. 
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Pelanggaran ini bisa terjadi hingga beberapa kali dalam satu bulan. Sedangkan 

pengelola asrama tidak mempunyai bukti siapa pelanggar dan tidak mempunyai 

bukti yang cukup kuat untuk diserahkan kepada wali murid. Dari pengamatan 

tersebut, maka dirancang alat pendeteksi asap rokok untuk mendeteksi siswa yang 

melanggar peraturan dilarang merokok di SMK Al-Muslimun. Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan sensor MQ=7 untuk mendeteksi kandungan gas karbon 

monoksida yang terkandung dalam asap buang hasil pembakaran rokok dan 

menggunakan mikrokontroller Raspberry Pi untuk mengolah data dan 

mengeksekusi perintah untuk mengaktifkan kamera dan mengambil gambar 

secara otomatis. Juga memberikan notifikasi sehingga pengelola asrama dapat 

mengetahui adanya pelanggaran secara real time.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada tugas akhir ini meliputi beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana merancang sebuah alat pendeteksi asap rokok menggunakan CCTV 

berbasis mikrokontroler Raspberry Pi. 

2. Bagaimana mengimplementasikan alat pendeteksi asap rokok yang sudah 

dirancang. 

3. Bagaimana melakukan pengujian dan evaluasi atas fungsionalitas yang telah 

diimplementasikan. 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah: 

1. Merancang sebuah alat pendeteksi asap rokok menggunakan CCTV berbasis 

mikrokontroler Raspberry Pi untuk mendeteksi pelanggaran siswa. 

2. Mengimplementasikan alat deteksi asap rokok berbasis mikrokontroler 

Raspberry Pi. 

3. Melakukan pengujian dan evaluasi fungsionalitas yang telah 

diimplementasikan. 
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1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas akhir 

ini antara lain: 

1. Pada tugas akhir ini perancangan alat hanya bertujuan untuk mendeteksi asap 

rokok yang akan menyalakan kamera CCTV untuk melalukan pengambilan 

gambar (capture), dan mengirimkan notifikasi berupa push notification. 

2. Kamera CCTV yang digunakan dalam perancangan tugas akhir ini adalah jenis 

Pi Camera.  

3. Ruangan yang digunakan untuk uji coba adalah ruangan tertutup yang memiliki 

luas 4x6 m. 

4. Kamera CCTV hanya akan melakukan capture jika sensor asap (MQ-7) 

mendeteksi asap rokok. 

5. Pada tugas akhir ini bahasa program yang digunakan sebagai pengendali sistem 

mikrokontroler adalah bahasa pemrograman Python. 

 

1.5. Metodologi Penelitian  

Metodologi penelitian yang dipakai untuk menyusun pembuatan Tugas 

Akhir ini adalah sebagai berikut: 

 

1.5.1. Studi Literatur 

Sebelum memasuki tahap perancangan alat, pengumpulan studi literatur 

sangat penting dilakukan untuk membantu memahami dan sebagai referensi untuk 

melakukan perancangan alat pendeteksi. Jurnal yang dipakai sebagai referensi 

penelitian ini antara lain adalah “Perancangan Dan Pembuatan Alat Pendeteksi 

Asap Rokok Berbasis Mikrokontroler AT89S8252” oleh Riza Mega Utami [2]. 

Juga digunakan beberapa referensi terkait mikrokontroler Raspberry Pi dan sensor 

asap MQ-7.  

 

1.5.2. Perancangan Perangkat Keras 

Tahap ini akan membahas tentang desain sistem dan rangkaian komponen-

komponen perangkat keras untuk membangun alat deteksi pelanggaran asap rokok 
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menggunakan CCTV berbasis Raspberry Pi. Komponen perangkat keras yang 

dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Spesifikasi Perangkat Keras 

No. Jenis Tipe Fungsi Keterangan 

1 Raspberry Pi B+ 
Pengendali 

system (mini PC) 
1 buah 

2 Kamera Pi Camera 

Input: Pengambil 

video/screenshot 

dalam ruangan 

1 buah 

3 Sensor  MQ-7 

Input: mendeteksi 

gas karbon 

monoksida 

1 buah 

4 Transmitter  

Usb wifi TP-

LINK TL-

WN723N 

Mengirim data 

jarak jauh 
1 buah 

 

1.5.3. Perancangan Perangkat Lunak 

  Perangkat lunak yang ada pada sistem Raspberry Pi menggunakan 

operating system Raspbian Wheezy dan menggunakan bahasa pemrograman 

Python. Bahasa Python merupakan bahasa pemrograman yang dikategorikan high-

level language. Berbeda dengan low-level language, high-level language tidak 

dapat langsung dijalankan oleh mesin, perlu diproses terlebih dahulu agar dapat 

dijalankan oleh mesin. Perangkat lunak yang dirancang memberikan instruksi 

kepada unit pemrosesan untuk membaca input dari sensor, dan mengeluarkan data 

pada output untuk menyalakan kamera dan mengirimkan notifikasi berupa push 

notification.  

 

1.5.4. Pengujian Alat  

Pada tahap ini, uji coba hasil implementasi rancang bangun alat pendeteksi 

asap rokok dilakukan di ruang tertutup berukuran kurang lebih 5x8m. Pengujian 

yang dilakukan mencakup pengujian perangkat keras dan perangkat lunak. Tahap 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat yang dibuat telah sesuai dengan 

kebutuhan awal dan apakah antara hardware dan software telah terhubung dengan 

baik dan berfungsi dengan benar.  Uji coba alat meliputi: 
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a. Pengujian perangkat lunak 

 Perangkat lunak yang dipakai antara lain system operasi Raspbian Wheezy dan 

bahasa pemrograman Python. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah 

sistem operasi berjalan dengan baik dan pemrosesan data dari sensor MQ-7 dan 

Pi Camera dapat diproses dengan benar. 

 

b. Pengujian sensor asap MQ-7 

Sensor asap MQ-7 perlu diuji untuk mengetahui kadar sensitifitasnya terhadap 

gas karbon dioksida dalam ruangan. 

c. Pengujian Pi Camera 

Pi Camera berfungsi sebagai CCTV yang memonitor keadaan visual dalam 

ruangan. Pengujian dilakukan untuk mengetahui Pi Camera berjalan sesuai 

rancanagan, yaitu menyala hanya jika sensor asap MQ-7 mendeteksi adanya 

asap rokok (kandungan gas karbon monoksida) di dalam ruangan.  

d. Pengujian notifikasi 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah Raspberry Pi dapat 

mengirim notifikasi berupa push notification melalui smartphone android 

untuk melihat output dari sensor MQ-7 dan output visual hasil pengambilan 

gambar dari IP Camera. 

e. Pengujian seluruh rangkaian alat  

Pengujian yang dilakukan melalui keseluruhan komponen dari alat pendeteksi 

asap rokok, untuk mengetahui apakah alat berjalan sesuai alur dan berfungsi 

sesuai rancang bangun yang telah dibuat. 

   

1.5.5. Evaluasi 

Pada tahap evaluasi, alat pendeteksi asap rokok menggunakan CCTV 

berbasis Raspberry Pi akan dipasang di ruang asrama berukuran 5x8m, evaluasi 

ini bertujuaan untuk membandingkan apakah dengan adanya alat pendeteksi asap 

rokok ini akan dapat mendeteksi siswa yang melakukan pelanggaran merokok di 

kawasan sekolah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan data banyaknya 

jumlah pelanggaran yang terjadi sebelum dioperasikan alat pendeteksi dan data 
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pelanggaran dan siswa pelanggar yang didapat sesudah dioperasikan alat 

pendeteksi asap rokok. 

 

1.5.6. Pembuatan Laporan 

Di tahap terakhir ini akan disimpulkan dan disusun laporan berdasarkan 

hasil pengujian dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. 

  

1.6. Sistematika Penulisan 

Penelitian tugas akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan yaitu 

Pendahuluan, Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, Implementasi 

dan Pengujian serta Penutup. Kelima bagian tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini berisi tentang penjelasan secara umum mengenai 

latar belakang, rumusan masalah, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan alat yang akan penulis buat. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisi landasan teori yng akan menjelaskan mengenai 

komponen-komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang 

digunakan dalam penelitian. Juga menjelaskan tentang spesifikasi 

perangkat-perangkat inti yang dibutuhkan. 

BAB III  Perancangan Sistem 

Pada bab ini dibahas analisa dan perancangan system. Analisa system 

meliputi analisa kebutuhan fungsionalitas sistem. Sedangkan 

perancangan sistem membahas rancang bangun alat pendeteksi, 

perancangan perangkat keras, perancangan perangkat lunak, juga 

mengenai alur transmisi data. 

BAB IV implementasi Dan Pengujian Sistem 

Bab ini membahas mengenai implementasi dan pengujian sistem. 

Implementasi sistem merupakan tahap merealisasikan alat pendeteksi 

yang siap untuk digunakan, dan pengujian sistem yang diperlukan 

untuk mengetahui kesalahan atau kekurangan sistem yang telah dibuat. 
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BAB V Penutup 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai kesimpulan dan saran, serta 

hasil rancang bangun dan implementasi alat pendeteksi berkaitan 

dengan judul tugas akhir yang telah dibuat. 


