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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pencemaran lingkungan disuatu kota atau kawasan merupakan salah satu 

masalah yang kerap muncul di kehidupan manusia. Pencemaran lingkungan adalah 

masuknya substansi-substansi berbahaya ke dalam lingkungan sehingga kualitas 

lingkungan menjadi berkurang atau fungsinya tidak sesuai dengan peruntukannya. 

Sehingga tatanan lingkungan yang dulu berubah karena adanya pencemaran 

lingkungan. Ada beberapa faktor yang dilakukan manusia sehingga menyebabkan 

terjadinya pencemaran lingkungan, yaitu akibat pertumbuhan penduduk yang 

semakin meningkat dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Faktor-faktor 

tersebut menyebabkan kebutuhan masyarakat juga meningkat, contohnya semakin 

banyak penggunaan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil sehingga 

menimbulkan polusi udara. 

Polusi udara merupakan suatu masalah yang berdampak buruk bagi 

kehidupan makhluk hidup. Dampak perubahan kualiatas udara terhadap kesehatan 

manusia yang banyak terjadi adalah iritasi mata dan gangguan infeksi saluran 

pernafasan atas (ISPA). Ada tiga syarat suatu bahan dikatakan sebagai polutan, 

yaitu apabila kadar atau jumlahnya melebihi ambang batas normal, terjadi pada 

waktu yang tidak tepat dan tempat yang tidak semestinya. Sehingga perlu dilakukan 

pengamatan tingkat pencemaran udara pada lingkungan masyarakat. Sistem 

informasi suhu, cuaca, dan polusi udara saat ini berguna untuk meneliti keadaan 

suatu tempat agar lebih bisa di pantau. Keadaan cuaca dapat digunakan dalam 

bidang pertanian sebagai informasi masa becocok tanam, dalam bidang komunikasi 

sebagai acuan bahwa keadaan cuaca menentukan baik tidaknya sinyal komunikasi 

pada waktu-waktu tertentu, serta informasi suhu dan kelembaban disuatu tempat.  

Manusia akan terus berupaya menghasilkan teknologi-teknologi terbaru 

untuk mempermudah kegiatan hidupnya. Salah satu hasil teknologi yang populer 

dan sangat membantu kehidupan manusia adalah komputer. Dengan adanya 

kemajuan teknologi, maka dapat dilakukan pengembangan pemakaian komputer 
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dengan menambah berbagai perangkat keras dan pembuatan perangkat lain yang 

sesuai untuk tujuan yang diinginkan. Perangkat keras tambahan disebut perangkat 

antarmuka (interface) yang berfungsi menghubungkan peralatan perlengkapan 

tambahan dengan komputer. 

Bidang instrumentasi elektronika juga tidak bisa terlepas dari teknologi 

yang ada. Perkembangannya akan sangat mendukung perkembangan teknologi dan 

sangat tergantung dari perkembangan teknologi. Hadirnya IC-IC terbaru, berbagai 

perangkat keras dan lunak adalah bagian dari bidang ini. Salah satu yang populer 

dalam bidang ini adalah IC mikrokontroler. Dimana dalam kerjanya, IC ini dapat 

diprogram menggunakan bahasa assembler. 

Stasiun pengamatan informasi indeks standar pencemar udara (ISPU) 

sangat diperlukan dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Upaya yang dapat 

dilakukan pemerintah adalah dengan membuat stasiun ISPU di beberapa propinsi 

di Indonesia. Stasiun ISPU yang ada di Indonesia menggunakan perangkat 

intrumentasi yang didatangkan dari luar negeri, sehingga memerlukan biaya mahal 

untuk pengadaannya. 

Teknologi sistem informasi suhu, cuaca, dan polusi udara banyak diciptakan 

dan dikembangkan oleh pabrikan-pabrikan terkenal diluar negeri dan di Indonesia, 

serta telah banyak digunakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. 

Teknologi sistem informasi dapat dikombinasikan dengan komponen-komponen 

elektronika yang memiliki peran penting dalam uji coba maupun dalam pemakaian 

dan penggunaannya salah satunya adalah sensor-sensor yang dimanfaatkan untuk 

sistem monitoring yang memberikan informasi keadaan pada teknologi sistem 

informasi dan kontrol-kontrol manual pada teknologi sistem informasi. 

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas, keadaan demikian harus diberi 

terobosan dan ide tentang pembuatan alat monitoring suhu cuaca dan tingkat polusi 

udara yang bermanfaat untuk memberikan peringatan dini terhadap adanya Gas CO 

yang berlebih di suatu tempat yang mudah untuk dipahami oleh siapa saja. Dari 

sekian banyak metode peramalan, Salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

memprediksi atau meramalkan cuaca adalah dengan metode fuzzy Sugeno. Logika 

fuzzy Sugeno banyak diterapkan dalam bidang Forecasting (peramalan), karena 

metode ini relatif mudah dan fleksibel untuk dirancang. Model peramalan 
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ditentukan dengan metode Logika fuzzy Sugeno yang akan menghasilkan output 

prediksi cuaca berupa kondisi cuaca dengan kategori cerah, berawan, dan hujan. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

 Pada penelitian ini, berdasarkan latar belakang yang ada penulis 

merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:  

1. Bagaimana merancang dan merealisasikan hardware sistem informasi 

suhu, cuaca, dan polusi udara berbasis Raspberry Pi ? 

2. Bagaimana membuat peramalan cuaca menggunakan metode logika 

fuzzy? 

3. Bagaimana membuat program sistem informasi suhu, cuaca, dan polusi 

udara berbasis web secara realtime menggunakan Raspberry Pi ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

   Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan merealisasikan hardware sistem informasi suhu, cuaca, 

dan polusi udara berbasis Raspberry Pi. 

2. Membuat peramalan cuaca menggunakan metode logika fuzzy. 

3. Membuat program sistem informasi suhu, cuaca, dan polusi udara 

berbasis web secara realtime menggunakan Raspberry Pi. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, terdapat beberapa batasan masalah yang akan dibahas, 

yaitu: 

1. Kontroler yang digunakan dalam penelitian adalah Raspberry Pi 3. 

2. Bahasa pemrogaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahasa 

Java. 

3. Metode peramalan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

logika Fuzzy Sugeno. 
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4. Menggunakan sensor humidity DHT11, sensor gas MQ7, dan sensor 

hujan YL-38.  

5. Sensor Gas hanya memiliki tampilan Sehat dan Tidak Sehat. Sensor 

Hujan hanya memiliki tampilan Hujan dan Tidak Hujan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan dalam mengerjakan tugas akhir ini terdiri dari 5 bab, 

antara lain: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, sistematika 

penulisan. 

BAB II  DASAR TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang mendukung atau berkenaan 

dengan pembuatan alat tersebut dan menjelaskan komponen-

komponen yang dipakai. 

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Membahas tentang rangkaian, perencanaan dan pembuatan 

sistem secara keseluruhan. 

 

 BAB IV PENGUJIAN ALAT DAN ANALISA 

Berisi tentang uji coba alat yang telah dibuat, pengoperasian 

dan spesifikasi alat. 

 

 BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari 

laporan, saran atas kerja alat yang diperoleh dalam 

pembuatan tugas akhir ini dan kemungkinan dapat 

dikembangkan. 


