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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM. 

Pada bab ini akan membahas dan menyelesaikan perencanaa dan perancangan. 

Perencanaan dan perancangan sistem meliputi software dan hardware, sehingga di 

dapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan perancangan . Tahapan yang akan 

dilakukan tentang “Monitoring Pencemaran Gas Karbon Monoksida Pada Kawasan 

Industri Menggunakan Drone Quadcopter” adalah sebagai berikut :. 

SENSOR

DHT-22MQ-7

ADC RASPI

KONFIGURASI 

RASPI

K-MEANS

XAMPP

WEB

   Gambar 3.1 Blok Diagram Tahap Perancangan Sistem. 

Pada gambar 3.1 menjelaskan tahapan keseluruhan perancangan sistem untuk 

monitoring pada kualitas pencemaran gas karbon monoksida. Terdapat empat bagian 

penting yaitu, sensor yang terdiri daru dua macam MQ-7 dan DHT-22. ADC sebagai 

pengkonfersi sinyal analog yang dihasilkan oleh MQ-7. Raspberry pi sebagai port 

sensor dan penyimpan data. K-means sebagai metode otomatisasi dalam proses 

pengklusteran yang akan dilakukan.  Menggunakan drone quadcopter sebagai media 

untuk pengambilan sampel kualitas udara yang akan dilakukan.  
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Gambar 3.2 Tampilan Fisik Drone Quadcopter. 

Berikut adalah bentuk fisik dari drone quadcopter dengan komponen yang 

sudah terpasang pada masing-masing tempat. 

Sistem monitoring pencemaran udara adalah dimana akan dilakukan penelitian 

yang berkaitan dengan baik dan buruknya kualitas udara yang ada sesuai standart 

indeks yang telah ditentukan, serta melakukan pengambilan sampel menggunakan 

pemanfaatan teknologi drone yang jarang diterapkan, sehingga akan diperoleh hasil 

monitoring pencemaran udara yang di inginkan. Pengambilan sampel akan dilakukan 

selama 7 hari masing-masing pada jam 08:00 pagi dan pada jam 15:00 sore yang 

dilakukan pada kawasan industri di bululawang.  

 

3.1        Sensor 

3.1.1   Sensor MQ-7 

           Pada sistem monitoring ini menggunakan sensor MQ-7 yang dapat mendeteksi 

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

yang berfungsi 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 
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dapat berubah bila terkena gas dan juga sebuah pemanas yang digunakan sebagai 

pembersihan ruangan sensor dari kontaminasi udara luar.  

 

3.1.2   Sensor DHT-22 

   Menggunakan sensor DHT-22 sebagai pendeteksi konsentrasi suhu dan 

kelembaban pada udara. 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. Perancangan sensor dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

                    

Gambar 3.3 Tampilan Perancangan Sensor Pada Drone Quadcopter. 

Terdapat sensor MQ-7, DHT-22, adc, dan raspi yang terpasang pada drone 

quadcopter untuk pengambilan sampel kualitas udara.  

 

3.2       Analog To Digital (ADC)  

Menggunakan arduino nano untuk pengkonversi sinyal analog yang di hasilkan 

oleh sensor MQ-7. Karena ukuran yang kecil dan sesuai kebutuhan sehingga saat 

pemasangan pada drone tidak menambah beban beratnya. Arduino nano diprogram 

melaui arduino IDE versi 1.8.4 dengan bahasa pemrograman arduino.  
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                           Gambar 3.4 Tampilan Pemrograman Sensor Di Arduino. 

 

3.3       Raspberry pi (Raspi) 

          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. 

 

3.3.1    Konfigurasi Raspberry pi (Raspi) 

 Sebelum menggunakan raspi sebagai mikrokontroler, raspi memerlukan 

operating system (OS) yang dijalankan dari memory SD card yang ada pada raspi. 

Ada 3 software bantuan untuk menginstall OS ke dalam raspi yaitu Raspbian OS 

image, SDformatter, dan Win32DiskImager. Berikut tahapan untuk menginstall 

raspbian dengan menggunakan windows: 

1. Aplikasi SDformatter dijalankan kemudian format jika diperlukan, karena 

SDformatter ini berfungsi untuk membersihkan isi file-file yang ada 

sebelumnya.  
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2. Aplikasi Win32DiskImager dibuka pada laptop. Pastikan device yang di 

pilih sesuai dengan SD card dikarenakan jika salah device maka bisa 

menghapus data yang ada didalamnya. Selanjutnya klik tombol “write” 

untuk proses penginstallan raspbian dan berlangsung dalam beberapa 

menit. Seperti Gambar 3.4 di bawah ini. 

 

 

Gambar 3.5 Tampilan Proses Raspbian Image Di Aplikasi Win32DiskImager. 

 

3. Saat sudah selesai di install raspbian, kemudian memasukkan SD card 

tersebut kedalam raspi dan siap digunakan. 

 

3.4      K-Means 

  K-Means adalah metode yang paling bagus dan cocok untuk diterapkan pada 

penelitian ini, digunakan sebagai clustering yaitu pengelompokan data berdasarkan 

kondisi yang telah ditentukan. Algoritma K-Means mempunyai tingkat 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 K-

Means dapat juga mengetahui jarak antara cluster pusat (centroid) pada data yang 

akan dianalisa.  
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Berikut diagram blok metode K-Means yang di gunakan untuk sistem monitoring 

kualitas udara.  
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Gambar 3.6 Blok Diagram Metode K-Means. 

Pada Gambar 3.6 menjelaskan bagaimana sistem klasifikasi dilakukan. Saat 

sensor membaca data yang telah diperoleh dari sensor MQ-7 sebagai pendeteksi gas 

Karbon Monoksida dan DHT-22 sebagai sensor suhu dan kelembaban, data yang 

terbaca oleh sensor akan di upload pada web server untuk disimpan sebelum akhirnya 

siap untuk melakukan clustering, karena data yang akan diperoleh adalah data acak. 

Selanjutnya tahap pemrosesan klasifikasi data baru yang diperoleh dari sensor. 

Setelah itu, proses pengklasifikasian data akan dimulai apabila data sudah terpenuhi 

untuk melakukan clustering. Apabila jumlah data telah terpenuhi, selanjutnya akan 

menentukan jumlah klasifikasi. Jika jumlah tidak terpenuhi kembali lagi pada tahap 

awal pembacaan data yang dilakukan oleh sensor. Jika iya, proses klasifikasi akan 

dimulai dari menentukan jumlah klasifikasi menggunakan metode K-Means 
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kemudian menentukan centroid. Metode K-Mean adalah salah satu metode dalam 

fungsi clustering atau pengelompokan data berdasarkan kondisi yang telah ditentukan 

dan banyak digunakan serta sangat pas dengan sistem monitoring yang akan 

dilakukan. Centroid adalah titik tengah dari clustering yang berupa angka, jadi 

centroid adalah nilai terdekat yang ditentukan oleh cluster. Centroid digunakan untuk 

menghitung jarak objek data ke centroid. Dengan membentuk beberapa cluster 

menggunakan algoritma K-Means dapat juga mengetahui jarak antara cluster pusat 

(centroid) pada data yang akan dianalisa. Kemudian data akan digrouping sesuai 

kondisi yang telah ditentukan. Apabila tidak ada pemindahan grouping maka data 

dinyatakan siap untuk di akses secara online. Akan tetapi jika ada pemindahan 

grouping maka akan dikembalikan pada centroid. Data yang telah diperoleh dapat 

dilihat menggunakan aplikasi Phpmyadmin. PhpMyAdmin adalah suatu program open 

source yang berbasis web dibuat menggunakan aplikasi PHP dan dapat diedit sesuai 

kebutuhan. PhpMyAdmin merupakan sebuah software yang berbentuk seperti 

halaman situs yang terdapat pada web server. 

Fungsi dari PhpMyAdmin ini adalah sebagai pengendali database sehingga 

pengguna 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. Program ini digunakan untuk 

mengakses jenis database, mempermudah dan mempersingkat kerja penggunanya. 

Dengan kelebihannya, para pengguna awam tidak harus paham sintak-sintak SQL 

dalam pembuatan database dan tabel. Hasil monitoring akan dapat diakses pada web 

selama terhubung dengan jaringan internet. Dengan memasukkan link yang telah 

ditentukan yaitu (localhost/kmeans/), maka hasil keluaran dapat diketahui di web.  
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3.4.1   Xampp 

         Xampp adalah jenis server  lokal yang dapat digunakan sebagai komunikasi 

untuk melihat tampilan hasil akhir pada web server dengan login menggunakan link 

yang telah di tentukan. Kelebihan xampp, gratis, dapat dipakai dalam jangka waktu 

lama, tetapi terdapat kekurangan hanya dapat digunakan pada area lokal saja. Berikut 

tampilan pengaktifan server xampp dapat di lihat pada Gambar 3.6. 

  

              Gambar 3.7 Tampilan Server Xampp. 

 

3.4.2   Web 

          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. 
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                            Gambar 3.8 Tampilan Hasil Monitoring Pada Web. 

        Pada Gambar 3.8 dapat di lihat data hasil monitoring pada tanggal 3 Juli 2018, 

bahwa terdapat beberapa rentan nilai yang di tunjuukan dengan jumlah kluster yang 

berbeda sesuai dengan kelompok klusternya seperti 1, 2, dan 3. 

       Berikut adalah tampilan waypoint pada android yang berfungsi sebagai perintah 

untuk drone melakukan penerbangan secara otomatis sesuai dengan gps. 

 

                        Gambar 3.9 Tampilan Waypoint Pada  Android. 
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Pada Gambar 3.9 terdapat beberapa titik waypoint yang berjumlah lima titik, 

dengan ketentuan perintah mulain dari landing, melakukan perintah terbang sesuai 

waypoint yang di tentukan serta tske off. Berikut tampilan longitude dan latitude pada 

Gambar 3.10. 

 

       Gambar 3.10 Tampilan Lotitude Dan Langitude Pada Android. 

 

 

 

 


