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BAB II 

DASAR TEORI. 

2.1 Pencemaran udara.  

Pencemaran udara adalah suatu kondisi dimana terjadinya pencampuran 

berbagai macam unsur yang terdapat di dalamnya sehingga menyebabkan gangguan 

pernafasan pada makhluk hidup. Menurut ”The Engineers” Joint Council in Air 

Polution and Its Control, bahwa pencemaran udara merupakan hadirnya beberapa 

macam unsur kontaminan yang terdapat di dalam udara luar, misalnya partikel debu, 

gas, busa, kabut, asap atau uap dalam jumlah yang tidak sedikit, dengan berbagai 

macam sifat atau waktu lama berlangsungnya di udara, sehingga bisa menyebabkan 

gangguan kesehatan terhadap kehidupan manusia, maupun makhluk hidup lainnya 

dan bisa merusakn kelestarian organisme maupun benda.[9]. . 

2.2       Sistem Monitoring. 

Sistem Monitoring biasa dikenal dengan istilah pemantauan. Monitoring 

merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh serta menjamin akan 

tercapainya semua tujuan bersama pada organisasi dan manajemen. Dalam 

kesempatan lain, monitoring juga dapat diartikan sebagai proses untuk mengkaji 

bagaimana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai rencana apa tidak, mengatasi 

masalah yang timbul supaya segera bisa diatasi, melakukan penilaian pada pola kerja 

dan manajemen yang digunakan agar tepat untuk mencapai tujuan, mengontrol suatu 

kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan yang diinginkan. 

Dengan kata lain, monitoring adalah suatu proses didalam kegiatan organisasi yang 

bisa menentukan terlaksana atau tidaknya suatu tujuan dalam organisasi. Tujuan 

dilakukannya monitoring adalah untuk memastikan apakah tugas pokok dalam 

organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan [6]. 
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2.3      Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). 

           Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Air Pollution Index (API) merupakan 

laporan kualitas udara kepada masyarakat yang biasanya berada di pinggiran jalan 

kota pada umumnya, yang bertujuan untuk menjelaskan seberapa bersih atau 

tercemarnya kualitas udara dan bagaimana dampak terhadap kesehatan masyarakat 

setelah menghirup udara tersebut selama beberapa jam atau hari. Penetapan ISPU ini 

mempertimbangkan tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, hewan, 

tumbuhan, bangunan, dan nilai estetika. Penurunan kualitas udara yang dihasilkan 

dapat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar area perindustrian. Oleh karena 

itu, pengamatan terhadap penurunan kualitas udara tersebut penting untuk dilakukan. 

Dari hasil pemantauan dari alat Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) terdapat 

beberapa parameter pencemar udara yang mempengaruhi kualitas udara ambien di 

beberapa kota sebagai pembanding. 

Parameter zat pencemar yang terukur adalah Karbon Monoksida (CO), Sulfur 

Dioksida (SO2), Nitrogen Dioksida (NO2), Ozon(O3), dan partikulat (PM10) serta 

kondisi meteorologis, yang meliputi kecepatan dan arah angin, temperatur, radiasi 

global dan kelembaban udara. Setelah didapatkan hasil akhir, kemudian dapat 

dilakukan analisa untuk mengetahui level tingkat pencemaran yang telah ditetapkan 

oleh ISPU [1].  

 

Gambar 2.1 Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).  

2.4      Sensor MQ-7. 

Sensor MQ-7 adalah sensor yang dapat mendeteksi gas (CO) dengan 

sensitivitas yang tinggi. Sensor MQ-7 merupakan sensor gas (CO) yang berfungsi 
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untuk mengetahui konsentrasi gas (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 pembersihan ruangan 

sensor dari kontaminasi udara luar.  

.Berdasarkan buletin WHO yang dikutip Holzworth & Cormick (1976:690), 

penentuan pencemar atau tidaknya udara suatu daerah berdasarkan parameter sebagai 

berikut: 

 

Tabel 2.1 Standart Konsentrasi CO Di Udara. 

Sensor ini membutuhkan rangkaian sederhana serta memerlukan tegangan 

pemanas (Power heater) sebesar 5V, resistansi 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 output 

sensor ini dapat ditampilkan sesuai kebutuhan [3].  
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Gambar 2.2 Grafik Karakteristik Sensitivitas Dan Bentuk Sensor MQ-7. 

 

2.5      Sensor DHT-22.. 

   DHT-22 merupakan salah satu sensor suhu dan kelembaban yang juga dikenal 

sebagai sensor AM2302. Sensor ini hampir sama seperti DHT-11 juga memiliki 

empat kaki. Sensor DHT-22 memiliki tingkat akurasi yang baik dari pada sensor 

DHT-11.  

Berikut perbandingan antara DHT-11 dan DHT-22:. 

 

 
 

Gambar 2.3 Perbandingan Karakteristik DHT-11 Dan DHT-22. 
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Kaki-Kaki DHT-22 Dapat Dilihat Pada Gambar Berikut:. 

 
Gambar 2.4 Konfigurasi Kaki DHT-22. 

 

Pada Gambar 2.4 memperlihatkan empat kaki sensor DHT-22 yaitu kaki Vcc, 

Data, NC dan Ground. Tegangan sumber disambungkan ke kaki Vs dimana tegangan 

sumber yang digunakan pada umumnya adalah sebesar 5V karena mengikuti 

tegangan kerja mikrokontroler yaitu sebesar 5V juga. Kemudian kaki data 

disambungkan dengan sebuah mikrokontroler yang digunakan untuk mengambil data 

suhu dan kelembaban udara yang telah diukur. Kaki NC yaitu kaki Not Connected, 

merupakan kaki yang tidak disambungkan ke manapun. Jadi dalam pengujian, kaki 

ini tidak boleh dihubungkan dengan apa-apa. Sedangkan kaki Ground disambung 

dengan Ground tegangan sumber.  

Sensor DHT-22 ini memiliki beberapa kelebihan yaitu sebagai berikut:.  

 Data hasil pengukuran sensor sudah berupa sinyal digital dengan konversi dan 

perhitungan dilakukan oleh MCU 8-bit. 

 Sensor terkalibrasi secara akurat dengan kompensasi suhu di ruang 

penyesuaian dengan nilai koefisien kalibrasi tersimpan dalam memori OTP 

terpadu.  

 Rentang hasil pengukuran suhu dan kelembaban sensor DHT22 lebih lebar  

 Sensor mampu mentransmisikan sinyal hasil pengukuran melewati kabel yang 

panjang hingga 20 meter, sehingga cocok untuk ditempatkan di mana saja. 

Jika menggunakan kabel yang panjang di atas 2 meter, sesnor memerlukan 

buffer kapas itor 0,33µF antara kaki tegangan sumber (Vs) dengan kaki 

ground ( Ground ).   
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Spesifikasi Teknis DHT22 / AM-2302 secara keseluruhan dapat dijabarkan sebagai 

berikut:. 

1. Rentang catu daya: 3,3 - 5 Volt DC (tipikal 5 VDC) 

2. Konsumsi arus pada saat pengukuran 2,5mA  

3. Sinyal keluaran: digital lewat bus tunggal dengan kecepatan 5 ms / operasi ( MSB -

first)  

4. Elemen pendeteksi: kapasitor polimer ( polymer capacitor )  

5. Jenis sensor: kapasitif ( capacitive sensing )  

6. Rentang deteksi kelembaban / humidity sensing range : 0-100% RH (akurasi ±2-

5% RH)  

7. Rentang deteksi suhu / temperature sensing range : -40°- 125° Celcius (akurasi 

±0,5°C)  

8. Resolusi sensitivitas / sensitivity resolution :  0,1%RH; 0,1°C  

9. Pengulangan / repeatibility : ±1% RH; ±0,2°C  

10. Histeresis kelembapan: ±0,3% RH  

11. Stabilitas jangka panjang: ±0,5% RH / tahun  

12. Periode pemindaian rata-rata: 2 detik 13. Ukuran: 25,1 x 15,1 x 7,7 mm [5]. 

 

2.6    Analog To Digital (ADC). 

 ADC adalah sebutan untuk rangkaian pengubah input sinyal analog (sinyal 

kontinyu terhadap waktu) menjadi output sinyal digital (sinyal diskret atau 

terkuantisasi terhadap waktu). Seperti diketahui,komputer hanya bisa membaca sinyal 

diskret/biner sementara di dunia nyata segala sesuatunya secarafisis berupa kuantitas 

analog (suhu, tekanan, kecepatan, kelembapan, dsb). Kuantitas analog ini diubah 

menjadi besaran listrik (nilai tegangan atau arusyang setara) menggunakan transducer 

sebelum masuk rangkaian ADC untuk diubah menjadi sinyal digital. Sinyal digital 

inilah yang akan dibaca dan diproses oleh komputer. (Asaa’idah.2009).  

ADC yang digunakan adalah arduino nano. Arduino nano adalah papan 

pengembangan (development board) mikrokontroler yang berbasis chip ATmega328P 

dengan bentuk yang sangat mungil. Arduino Nano tidak menyertakan colokan DC 
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berjenis Barrel Jack, dan dihubungkan ke komputer menggunakan port USB Mini-B 

[5]. 

Spesifikasi dari Arduino Nano :. 

1. Mikrokontroler : Atmel ATmega168 atau ATmega328 

2. Tegangan Operasi : 5V 

3. Input Voltage (disarankan) : 7-12V 

4. Input Voltage (limit) : 6-20V 

5. Pin Digital I/O : 14 (6 pin digunakan sebagai output PWM) 

6. Pins Input Analog : 8 

7. Arus DC per pin I/O : 40 mA 

8. Flash Memory :  16KB (ATmega168) atau 32KB (ATmega328) 2KB 

digunakan oleh Bootloader 

9. SRAM : 1 KB (ATmega168) atau 2 KB (ATmega328) 

10. EEPROM : 512 byte (ATmega168) atau 1KB (ATmega328) 

11. Clock Speed : 16 MHz 

12. Ukuran : 1.85cm x 4.3cm 

 

  

 

Gambar 2.5 Bentuk Dimensi Arduino Nano. 
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2.7       Raspberry Pi. O 

Raspberry pi adalah modul mikro komputer yang juga mempunyai input 

output digital port seperti pada board mikrokontroller. Perangkat yang terdiri dari 

berbagai macam elektronik yang disusun di atas Printed Circuit Board (PCB) tanpa 

memiliki pelindung. Dengan software yang digunakan adalah bahasa Phyton. 

Raspberry Pi, sering juga disingkat dengan nama Raspi, adalah komputer 

papan tunggal (Single Board Circuit /SBC) yang memiliki ukuran sebesar kartu 

kredit. Raspberry Pi bisa digunakan seperti layaknya komputer biasa, untuk membuat 

laporan, bermain game, browsing bahkan bisa digunakan  sebagai  media  player  

karena  kemampuannya  dalam  memutar  video  high  definition. Raspberry Pi 

dikembangkan oleh yayasan nirlaba, Rasberry Pi Foundation yang digawangi 

sejumlah developer dan ahli komputer dari Universitas Cambridge, Inggris [3]. 

Spesifikasi Raspberry Pi :. 

1. SoC: Broadcom BCM2837 

2. CPU: 4× ARM Cortex-A53, 1.2GHz 

3. GPU: Broadcom VideoCore IV 

4. RAM: 1GB LPDDR2 (900 MHz) 

5. Networking: 10/100 Ethernet, 2.4GHz 802.11n wireless 

6. Bluetooth: Bluetooth 4.1 Classic, Bluetooth Low Energy 

7. Storage: micro SD 

8. GPIO: 40-pin header, populated 

9. Ports: HDMI, 3.5mm analogue audio-video jack, 4× USB 2.0, Ethernet, 

Camera Serial Interface (CSI), Display Serial Interface (DSI). 

 

Gambar 2.6 Bentuk Fisik Raspberry Pi. 
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Untuk menggunakan Raspberry pi memerlukan operating sistem(contoh OS : 

windows, linux,mac ,Unix, dan lain-lain) yang dijalankan dari SD card pada board 

Raspberry  tidak seperti pada board mikrokontroler AVR yang selama ini kita pakai 

tanpa OS. Operating sistem yang banyak dipakai antara lain Linux distro Raspbian. 

OS disimpan di SD card dan saat proses boot OS hanya bisa dari SD card tidak dari 

lokasi lain. OS  yang bisa di jalankan di Raspberry board antara lain :  Arch Linux 

ARM, Debian GNU/Linux, Gentoo, Fedora, FreeBSD, NetBSD, Plan 9, Inferno, 

Raspbian OS, RISC OS dan  Slackware Linux. 

Dalam menggunakan Microcomputer Raspberry Pi ini,seperti menggunakan PC 

yang berbasis linux plus yang mempunyai input output digital seperti yang ada di 

Board Microcontroller.  

2.8     MySQL.  

 MySQL adalah salah satu database server yang dikembangkan di lingkungan 

open source dan di distribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL. MySQL adalah 

RDBMS (Relational Database Management System) server. RDBMS adalah program 

yang memungkinkan pengguna database untuk mengolah, membuat, dan 

menggunakan data pada satu model ralational. Maka, tabel yang ada pada database 

memiliki relasi antara satu dengan yang lainnya [10]. 

Keunggulan yang dimiliki oleh MySQL diantaranya : 

 Program yang multi-threaded, sehingga dapat dipasang pada server yang 

memiliki mulit-CPU 

 Didukung bahasa pemrograman umum seperti C, C++, Java, Perl, PHP, 

Python, TCL, APls dls. 

 Bekerja pada berbagai platform 

 Memiliki jenis kolom yang cukup banyak sehingga memudahkan konfigurasi 

sistem database 

 Memiliki system sekuriti yang cukup baik dengan verifikasi host 

 Mendukung ODBC untuk OS Microsoft Windows 

 Mendukung record yang memiliki kolom dengan panjang tetap 
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 Software yang free 

 Saling terintegrasi dengan PHP. 

2.9    K-means.  

  Analisis Cluster merupakan suatu metode pengelompokan berdasarkan ukuran 

kedekatan (kemiripan) dan kemudian menggunakan karakteristik tersebut sebagai 

“vektor karakteristik” atau “centroid” [1]. Metode K-Means Cluster Analysis bisa 

menjadisolusi untuk pengklasifikasian karakteristik dari objek. Algoritma K-Means 

memiliki ketelitian yang cukup tinggi terhadap ukuran objek, sehingga algoritma ini 

relatif lebih terukur dan efisien untuk pengolahan objek dalam jumlah besar. Selain 

itu algoritma K-Means ini tidak terpengaruh terhadap urutan objek. Salah satu 

tahapan penting dalam menerapkan metode K-means Cluster adalah menentukan 

centroid, banyaknya cluster dan jarak centroid. Dengan membentuk beberapa cluster 

menggunakan algoritma kmeans dapat juga mengetahui jarak antara cluster pusat 

(centroid) pada data yang akan dianalisa [7]. 

 

2.10   PhpMyAdmin.  

 PhpMyAdmin adalah suatu program open source yang berbasis web yang 

dibuat menggunakan aplikasi PHP. PhpMyAdmin merupakan sebuah software yang 

berbentuk seperti halaman situs yang terdapat pada web server. 

Fungsi dari halaman ini adalah sebagai pengendali database MySQL sehingga 

sang pengguna MySQL tidak perlu repot untuk membuat perintah-perintah SQL. 

Karena dengan adanya halaman ini semua hal tersebut dapat dilakukan hanya dengan 

mengklik menu fungsi yang ada pada halaman PhpMyAdmin [10]. 

  

2.11   Drone Quadcopter. KURAKK  

 Drone merupakan pesawat tanpa pilot yang dapat dikendalikan secara otomatis 

melalui program komputer yang telah dirancang, atau melalui kendali jarak jauh 

dengan pemanfaatan sistem Global Positioning System (GPS) yang kini sudah mulai 

banyak diterapkan. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) adalah salah satu jenis pesawat 
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tanpa awak atau biasa dikenal dengan istilah Drone yang dapat dikendalikan dari 

jarak jauh, tetapi saat ini sudah mulai diterapkan secara otomatis oleh pilot 

berdasarkan sistem tracking waypoint. Sistem Tracking Waypoint adalah sistem 

navigasi berdasarkan posisi Global Positioning System (GPS) sehingga drone dapat 

berjalan secara otomatis tanpa dikendalikan oleh pilot. Drone quadcopter adalah 

pesawat yang memiliki empat buah baling – baling (propellers) yang  di pacu oleh 

rotor (motor) terdapat di sisi kanan dan kiri dengan jumlah masing – masing dua 

buah. Dengan menggunakan empat buah baling – baling untuk menerbangkannya 

sehingga memudahkan untuk melakukan manuver dan bergerak dengan kecepatan ke 

segala arah. Dengan keunggulan yang dimiliki drone quadcopter yaitu lebih murah 

dibanding dengan hexacopter, cukup stabil dalam penggunaannya, ketersediaan part 

di pasaran, mampu dipasang aksesoris tambahan, banyak memiliki flymode seperti ( 

normal,sport,acro,3d), dengan kecepatan yang dapat diatur (low,high,intermediate). 

Akan tetapi juga memiliki kekurangan diantaranya, jangkauan terbang yang lebih 

rendah dari pada hexacopter dengan rata-rata 100-200 M, dan quadcopter tidak 

secepat hexacopter. Kelebihan lain dari pesawat ini dapat melakukan take off dan 

landing secara vertical sehingga disebut Vertical Take Of And Landing (VTOL). 

Hingga saat ini pemanfaatan teknologi drone sudah banyak diterapkan dalam 

kegiatan industri bisnis baik pada perusahaan atau individual seperti projek 

pengambilan video atau foto, pengiriman paket, monitoring berbagai kebutuhan, 

pemadam kebakaran hutan sampai pencarian korban bencana [4]. 

 

  Gambar 2.7 Bentuk Fisik Drone Quadcopter. 
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2.12     Website. 

   Website merupaka jaringan yang terdiri dari dokumen-dokumen elektronik  

disebut halaman web, isinya berupa teks, grafis, dan bahkan format suara serta format 

video. Dokumen-dokumen tersebut terintegrasi dengan hyperlinks. Hyperlinks 

berfungsi mempermudah user untuk mendapatkan informasi yang di harapkan  dari 

satu halaman ke halaman lainnya menggunakan alamat  link tersebut dengan mudah. 

Sehingga dokumen dapat diakses secara online dan mudah dengan menyertakan link 

yang dibuat. Coupey [3] 

 

2.13    Xampp. 

           Xampp merupaka jaringan yang terdiri dari dokumen-dokumen elektronik  

disebut halaman web menjelaskan, xampp adalah paket program web lengkap yang 

dapat dipakai untuk belajar pemograman web, khususnya PHP dan MySQL. Xampp 

adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan 

kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri 

sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL dat 

abase, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan 

Perl. Nugroho [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 


