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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1. Peraturan  

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga dalam kesehariannya selalu 

berhubungan dengan manusia-manusia yang lain. Karena seringnya terjadi interaksi 

antar manusia tersebut, maka dibutuhkan sesuatu yang bersifat mengatur dan 

mengikat manusia-manusia tersebut untuk selalu mematuhi aturan yang telah 

ditetapkan. Peraturan dibuat untuk mengatur manusia-manusia yang terdapat dalam 

satu kelompok untuk menghindari sikap brutal, mau menang sendiri, dll. Secara 

umum peraturan adalah suatu perjanjian yang telah dibuat untuk kepentingan umum, 

tentang apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peraturan adalah ketentuan yang 

mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan 

kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus 

menaati peraturan ang berlaku; atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur 

untuk menilai atau membandingkan sesuatu [3]. 

 

2.1.1. Peraturan Sekolah 

Peraturan sekolah merupakan perturan bagian dari disiplin sekolah, yang 

mengatur perikehidupan di dalam atau di lingkungan sekolah. Peraturan memuat 

tentang hak dan kewajiban, begitu juga dengan peraturan sekolah, di dalamnya 

memuat hak dan kewajiban siswa di lngkungan sekolah [4].  

 

2.2. Asap Rokok 

Asap rokok mengandung ribuan zat kimia, atau komponen asap. Juga disebut 

sebagai ‘emisi asap’. Komponen asap ang paling luas dikenal adalah tar, nikotin, dan 

karbon monoksida (CO). Selain zat-zat ini, hingga saat ini lebih dari 7000 zat kimia 

telah diketahui terkandung dalam asap rokok. Dinas kesehatan masarakat telah 
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menggolongkan sekitar 70 komponen asap sebagai kemungkinan penebab penyakit 

terkait dengan merokok, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan emfisema. 

Zat-zat berbahaya yang terkandung dalam asap rokok, antara lain: 

 

Gambar 2.1 Kandungan Zat Berbahaya Dalam Asap Rokok [5] 

 

a. Tar 

Tar bukanlah komponen asap ang spesifik, melainkan mengacu kepada partikel-

partikel asap yang terukur dalam metode pengujian mesin. Partikel-partikel ini 

terbuat dari banyak komponen asap, termasuk beberapa komponen yang diakini 

oleh otoritas kesehatan masyarakat sebagai kemungkinan penyebab penyakit 

terkait merokok sepeti kanker paru. 

b. Nikotin  

Nikotin adalah zat kimia ang terkandung secara alami dalam tanaman tembakau. 

Apabila tembakau dibakar, nikotin berpindah ke dalam asap. Nikotin dikenal 

oleh otoritas kesehatan masyarakat sebagai zat yang menimbulkan kecanduan 

dalam asap tembakau.  
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c. Karbon Monoksida 

Karbon monoksida adalah gas yang terbentuk dalam asap rokok. Karbon 

monoksida dikenal sebagai penebab utama penakit kardiovaskuler (penyakit 

jantung) pada perokok. 

d. Komponen Asap Lainnya 

Ribuan komponen asap lainna telah diketahui terkandung dalam asap rokok. 

Selain nikotin dan karbon monoksida. Otoritas ksehatan masarakat telah 

menggolongkan sekitar 70 di antaranya sebagai kemungkinan penyebab penyakit 

terkait merokok. Sebagian dari komponen ini adalah arsenic, benzene, 

benzo[a]pirena, logam berat (timbel, kadmium), hidrogen sianida, dan 

nitrosamina khusus tembakau [6]. 

   

2.3. Raspberry Pi 

Raspberry pi merupakan sebuah komputer berukuran mini sebesar kartu kredit 

yang dikembangkan di Inggris oleh Raspberry Foundation. Gagasan dibalik sebuah 

computer kecil dan murah untuk anak-anak muncul pada tahun 2006. Dalam 

perkembangannya Raspberry Pi mengalami 7 tahap perubahan model sejalan dengan 

tahap penelitian hingga tahap produksi yang sampai pada masarakat pengguna. 

Berikut ini adalah tahap perubahan model pada Raspberry Pi: 

1. Raspberry Pi edisi 2006 

2. Raspberry Pi USB Prototype Board 

3. Raspberry Pi Alpha Board 

4. Raspberry Pi Beta Production Board 

5. Raspberry Pi 1st Production Board 

6. Raspberry Pi Model-B Full Production Board 

7. Raspberry Pi Model-A Full Production Board 
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Komponen Raspberry Pi Model B+ adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 2.2 Komponen Raspberry Pi Model B+ [7] 

 

1. CPU 

 Ditenagai oleh processor ARM11 dengan default clock sebesar 700 MHz, 

Raspberry Pi cukup mumpuni untuk menangani tugasnya sebagai computer 

berukuran ralatif kecil, baik dijadikan desktop maupun potable. Pihak pabrikan 

Raspberry Pi mengizinkan penggunaan mode Turbo, yaitu overclock hingga 

1GHz.  

2. GPU 

 Sudah mengususng teknologi Open GL ES 2.0, mendukung resolusi video 

hingga 1080p dengan slot HDMI, H.264 high-profile encode/decode. Kapasitas 

grafis pada Raspberry Pi setara dengan Xbox 1. 

3. Memory 

 Kapasitas memori 512 MB cukup powerful pada mode console maupun 

windows. System memori pada Raspberry Pi bersifat shared dengan GPU, 

sehingga diperlukan pembagian kapasitas memori untuk graphic chip. 

 



11 
 

4. Port USB 

 Raspberry Pi Model B+ memiliki 2 port USB sehingga mendukung 

kompatibilitas dengan perangkat universal lain berbasis USB. Juga terdapat USB 

powered hub tambahan yang sudah dilengkapi daya eksternal dengan rata – rata 

arus maksimal sebesar 2A. 

5. Micro USB Power 

 Bagian ini menjadi sumber utama bagi Raspberry Pi untuk mendapatkan sumber 

daya. Namun dapat juga menggunakan USB powered hub yang dihubungkan 

melalui port USB tanpa harus menghubungkan power lagi. Sumber daya yang 

direkomendasikan yaitu sebesar 5V dan minimal arus 700 mA. 

6. SD Card 

 Raspberry Pi menggunakan SD Card sebagai meia penimpanan utama. 

Disarankan menggunakan SD Card berkapasitas 4 GB kelas 4.  

7. RCA Video 

 RCA Video berfungsi untuk melihat tampilan Raspberry Pi pada layar TV 

konvensional atau layar monokrom. 

8. Audio Jack 

 Berfungsi sebagai keluaran suara. 

9. Ethernet 

 Berfungsi menghubungkan Raspberry Pi ke dalam jaringan internet. Juga dapat 

digunakan untuk mengakses Raspberry Pi secara Remote. 

10. General Purpose Input Output (GPIO) 

 Raspberry Pi Model B+ mempunyai pin – pin berjumlah 40 buah. Pin – pin ini 

digunakan untuk proyek yang berhubungan dengan hardware [8]. 
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Gambar 2.3 Peta Standart GPIO Raspberry Pi Model B+ [9] 

 

2.3.1. Sensor MQ-7 

MQ-7 merupakan sensor yang berfungsi untuk mendeteksi gas karbon 

monoksida (CO) dalam kehidupan sehari-hari, industry, atau kendaraan bermotor. 

Sensor MQ-7 mempunyai sensitifitas yang tinggi terhadap karbon monoksida (CO), 

stabil, dan awet. Sensor ini menggunakan catu daya heater sebesar 5V AC/DC dan 

menggunakan catu daya rangkaian sebesar 5V DC. Selain itu MQ-7 dapat mendeteksi 

karbon monoksida (CO) antara 20-2000ppm [10].  

 

Gambar 2.4 Sensor MQ-7 [10] 
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Spesifikasi Sensor MQ-7 adalah sebagai berikut: 

A. Kondisi Standart Sensor Bekerja 

Tabel 2.1 Kondisi Standart Sensor Bekerja [11] 

 

B. Kondisi Lingkungan 

Tabel 2.2 Kondisi Lingkungan [11] 

 

C. Karakteristik Sensitivitas 

Tabel 2.3 Karakteristik Sensitivitas [11] 

 

D. Struktur, Konfigurasi, dan Dasar Rangkaian Pengukuran 

 Struktur dan konfigurasi sensor gas MQ-7 ditunjukkan pada gambar 2.4 

(Konfigurasi A atau B), sensor disusun oleh micro AL2O3 ceramic tube, lapisan 

sensitive Tin Dioxide (SnO2). Elektroda pengukuran (measuring electrode) dan 
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pemanas (heater) terdiri dari campuran plastic dan stainless steel. Heater 

menyediakan kondisi standart yang dibutuhkan agar komponen sensitive dapat 

bekerja. MQ-7 mempunyai 6 pin, 4 diantaranya berfungsi untuk menangkap sinyal, 

dan 2 yang lain berfungsi sebagai penyedia arus heater. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Struktur Dan Konfigurasi Sensor MQ-7 [11] 

 

 

Gambar 2.6 Sirkuit Standart Sensor MQ-7  [11] 

 

Seperti yang terlihat pada gambar 2.5, komponen sensitif dari standart sirkuit 

pengukuran MQ-7 terdiri dari dua bagian. Satu berfungsi untuk memberikan fungsi 

kontrol waktu pada sirkuit pemanas (high voltage dan low voltage bekerja secara 
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berulang). Yang kedua merupakan sirkuit dari sinyal output, yang dapat merespon 

perubahan pada sensor secara akurat. 

Grafik Karakteristik Sensitivitas 

 

Gambar 2.7 Grafik Karakteristik Sensitivitas MQ-7  [11] 

Grafik diatas menunjukkan karakteristik sensitivitas tipikal dari MQ-7 untuk 

beberapa gas: 

 Suhu 20°C  

 Kelembanban 65% 

 O2 konsentrasi 21% 

 RL = 10k Ω 

 Ro: resistensi sensor pada 100ppm udara bersih 

 Rs: resistensi sensor pada berbagai konsentrasi gas 
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2.3.2. Pi Camera 

Modul Pi Camera merupakan salah satu accessories pendukung Raspberry Pi 

keluaran distributor RS Components & Premier Farnell / Element 14. Kamera 

berukuran 5mp ini dilengkapi dengan kabel datar fleksibel yang berfungsi untuk 

dihubungkan pada konektor CSI yang terletak antara port ethernet dan port HDMI 

pada Raspberry Pi board. Pada system operasi Raspbian, mengaktifkan pi camera 

dapat dilakukan dengan melakukan install dan upgrade versi terbaru dari Raspbian 

OS, kemudian jalankan Raspi-config dan pilih Camera Option. 

Pi Camera dapat mengambil gambar dengan ukuran 1080p, 720p dan merekan 

video dengan ukuran sebesar 640x480p. Pi Camera memiliki dimensi 25mm x 20mm 

x 9mm. Kamera ini dapat bekerja dengan semua model Raspberry Pi 1 dan 2. Dapat 

diakses melalui MMAL dan API V4L, juga terdapat banyak sekali third-party 

libraries yang mendukung, termasuk Pi Camera Python library [12].       

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Pi Camera [13] 


