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BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pencemaran udara merupakan suatu masalah yang berdampak buruk bagi 

kehidupan makhluk hidup. Udara yang tercemar akan menimbulkan berbagai 

macam penyakit, sehingga perlu dilakukan pengamatan tingkat pencemaran udara 

dalam hal ini kandungan gas Karbon Dioksida (CO2) di udara pada lingkungan 

masyarakat. Dampak perubahan kualitas udara akan menyebabkan timbulnya 

beberapa dampak lanjutan, baik terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup 

lainnya, aspek estetika udara, keutuhan bangunan, dan lainnya. Dampak terhadap 

kesehatan manusia yang banyak terjadi adalah iritasi mata dan gangguan infeksi 

saluran pernafasan atas (ISPA), seperti hidung berair, radang batang tenggorokan, 

dan bronkitis. Partikel berukuran kecil dapat masuk sampai ke paru-paru dan 

kemudian menyebar melalui sistem peredaran darah ke seluruh tubuh. Gas Karbon 

Dioksida (CO2), jika bercampur dengan hemoglobin, akan mengganggu 

transportasi oksigen. Partikel timbal akan mengganggu pembentukan sel darah 

merah. (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, 1998) 

Pada penelitian sistem monitoring kualitas udara yang dilakukan oleh 

Maulana Ubaidillah, Untuk mengetahui kadar gas polutan dengan menggunakan 

Sensor gas MQ-135 yang peka terhadap kualitas udara. Dan untuk tampilan 

indeks menggunakan LCD dan secara software dengan komunikasi serial yang 

sebelumnya di proses oleh mikrokontroller. Sistem tersebut diharapkan mampu 

memberikan solusi terhadap masalah pencemaran udara karena biaya yang 

diperlukan terjangkau dibanding dengan alat dari badan lingkungan hidup. Project 

Akhir 1 ini dilakukan perancangan dan pembuatan alat monitoring polusi udara 

dengan Sensor MQ135 diimplementasikan pada sebuah miniplant berbasis 

mikrokontroller (Ubaidillah, 2015) 

Penelitian yang telah di kembangkan oleh Zainal Iqbal telah 

mengembangkan sistem monitoring tingkat pencemaran udara menggunakan 

teknologi jaringan Sensor nirkabel dengan mengunakan Sensor gas CO. Pada 

penelitian tersebut, digunakan mikrokontroler ATMega328 sebagai pusat kendali 

dan modul wireless NRF24l01 sebagai kendali jaringan yang menangani 

komunikasi antara Sensor-Sensor node dengan coordinator. Selain itu, sistem 
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tersebut menggunakan bahasa C sebagai konfigurasi antara mikrokontroler dan 

NRF24101. Tingkat pencemaran udara diukur dengan Sensor gas MQ-7 yang 

berfungsi untuk mengukur kadar CO (Iqbal dan Hermanto, 2017) 

Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan untuk bisa 

digunakan sebagai penyelesaian masalah yang dihadapi di masyarakat, yaitu 

dengan membuat suatu sistem monitoring kandungan gas Karbon Dioksida 

berbasis Internet dengan Wemos D1 Mini, yang memilik kelebihan dalam segi 

mobilitas, karena sistem ini dapat dipantau dimana saja dan kapan saja melalui 

Android. Adapun spesifikasi dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan Sensor 

MQ135 sebagai Sensor gas CO2 serta Sensor DHT11 sebagai Sensor suhu dan 

kelembaban, Wemos D1 Mini sebagai pengendali utama diharuskan untuk 

menerima nilai Output berupa pulsa sinyal Sensor, Hasil dari pembacaan Sensor 

yang telah dikonversikan oleh Wemos D1 Mini, kemudian ditampilkan pada LCD 

16x2 serta aplikasi Blynk android melalui modul ethernet shield ESP8266 yang 

sudah terpasang pada Wemos D1 Mini. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana cara memonitor kandungan gas Karbon Dioksida secara real 

time dan mobile ? 

2. Bagaimana cara membuat sistem notifikasi ketika kandungan gas Karbon 

Dioksida di suatu lokasi melebihi ambang batas / kondisi tercemar ? 

3. Bagaimana cara menghitung prosentase error serta akurasi dari alat yang 

dibuat ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah ini ialah sebagai berikut : 

1. Parameter yang diukur adalah kandungan gas Karbon Dioksida, suhu dan 

kelembaban 

2. Pengujian yang dilakukan adalah dengan menguji tingkat error dari alat 

dengan cara dibandingkan dengan alat ukur standar 

3. Pengujian sistem notifikasi menggunakan aplikasi Blynk pada Smartphone 

android dan Buzzer 
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1.4 Tujuan 

 Tujuan penelitian ini adalah membuat sebuah sistem monitoring 

kandungan gas Karbon Dioksida berbasis Internet  dengan Wemos D1 Mini 

 

1.5 Manfaat 

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh diantaranya : 

1. Menghasilkan suatu sistem monitoring kandungan gas Karbon Dioksida yang 

dapat di pantau langsung dari android  

2. Mempermudah masyarakat pengguna untuk mengetahui tingkat pencemaran 

gas Karbon Dioksida sekitarnya 

3. Mempermudah pemerintah dalam memonitoring tingkat pencemaran gas 

Karbon Dioksida sesuai dengan ambang batas yang telah ditetapkan  


