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Abstrak 

Sistem pemantauan kualitas udara telah dibuat dengan memanfaatkan GPS Ublox NEO-7M sebagai 
penentu titik koordinat dari lokasi dimana pengukuran dilakukan. Sistem pemantauan ini terdiri dari 
mikrokontroler ESP8266 Wemos yang merupakan data akuisisi atau pemrosesan data-data sensor dan 
sebagai tambahan pendukung sensor yang dipasang untuk pengukuran suhu dan kelembapan menggunakan 
sensor DHT22 dan pengukuran resistansi dan tegangan output gas CO menggunakan sensor gas MQ9. 
Pengujian sistem ini dilakukan di lingkungan kampus ITB sebagai lokasi yang akan dibandingkan dengan 
data output pada pembacaan koordinat GPS. Melalui teknologi Internet of Things (IoT), Sistem akuisisi 
data pemantauan kualitas udara dapat mengirimkan data-data sensor dan pembacaan koordinat lokasi 
GPS secara real-time dengan menggunakan protokol komunikasi Message Queuing Telemetry Transport 
(MQTT) ke sebuah server. Sebuah server dibuat menggunakan Node-RED untuk menampilkan data 
visualisasi dan penyimpanan data, sehingga data pengukuran dapat dimanfaatkan oleh user dalam 
pengolahan data. 

Kata-kata kunci: Global Positioning System (GPS), Internet of Things,  Akuisisi data 

PENDAHULUAN 

 Pemantauan kualitas udara di lingkungan merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengetahui 
informasi yang menunjukkan apakah lingkungan tersebut tercemar atau masih bersih/sehat. Polusi udara 
muncul secara bertahap dan menjadi masalah besar pengaruhnya pada kesehatan manusia terutama di kota-
kota besar sehingga hal ini dapat menyebabkan penurunun kualitas hidup manusia akibat dari berbagai 
penyakit seperti kanker paru-paru dan penyakit lain yang terkait dengan pernapasan [5]. Peningkatan jumlah 
kendaraan ke kota-kota besar Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga ini dapat 
menunjukkan bahwa sumber polusi udara disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan.  
 
 Akibat dari pencemaran gas buang kendaraan maka udara menjadi kotor karena timbulnya gas 
karbon monoksida (CO), berbagai senyawa hidrokarbon, berbagai oksida nitrogen (NOx), dan sulfur (SOx) 
yang tidak berguna dinamakan polusi udara [2]. Emisi gas buang transportasi adalah sumber utama yang 
menghasilkan gas CO dengan kontribusi 72% dari total polusi di kota kota besar. Untuk mengetahui adanya 
polusi udara, beberapa parameter fisis dari kandungan gas yang tercemar pada lingkungan perlu diukur 
menggunakan alat pemantauan kualitas udara. Besaran-besaran fisis seperti suhu, kelembapan, dan 
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konsentrasi gas CO menjadi parameter ukur yang perlu dipantau/monitoring. Pada era digital yang semakin 
canggih saat ini, memanfaatkan perangkat elektronika adalah menjadi solusi yang sangat memungkinkan 
untuk merancang sistem pemantauan kualitas udara. Selain itu, kecanggihan teknologi sudah sampai pada 
tahapan dimana instrumentasi pengukuran dapat dilakukan dengan monitoring dan kontrol secara jarak jauh 
dan terhubung dengan jaringan internet yang dikenal dengan istilah Internet of Things (IoT). Sistem 
pemantauan berbasis IoT dapat digunakan sebagai alat telemetri yang dipasang pada kendaran untuk 
memantau dan mengrimkan data-data pengukurannya ke cloud server, kemudian data-data tersebut dapat 
disimpan dan dianalis lebih lanjut [3]. 
 
 Beberapa penelitian mengenai sistem pemantauan kualitas udara telah dilakukan. Pembuatan alat 
pemantauan kualitas udara terdiri dari beberapa sensor diantaranya sensor cahaya, sensor gas CO2, sensor 
suhu dan mikrokontroler Marvell 88MW302. Penelitian tersebut menggunakan cloud server berbayar yaitu 
AWS cloud untuk menyimpan dan menganalisis data-data pengukuran dari sensor [1]. Sistem pemantuan 
kualitas udara dibuat menggunakan mikrokomputer Raspberry berbasis pada IoT, dengan mengukur besaran 
fisis seperti PM 2.5, karbon monoksida, karbon dioksida, suhu, kelembapan dan tekanan udara. Sistem 
tersebut diuji di Delhi, dan nilai pengukuran data sensor dapat ditampilkan pada cloud server IBM Bluemix, 
kemudian dibandingkan dengan data yang telah disediakan oleh stasiun pemantauan lingkungan dari 
pemerintah [4].    
      
 Pada makalah ini, penelitian sistem pemantauan kualitas udara dilakukan dengan memanfaatkan 
GPS Ublox NEO-7M sebagai penentu lokasi dimana pengukuran kualitas udara dilakukan dan 
mikrokontroler ESP8266 Wemos merupakan data akuisisi atau pemrosesan data-data sensor. Sebagai 
tambahan pendukung, sensor yang dipasang untuk pengukuran suhu dan kelembapan menggunakan sensor 
DHT22 dan pengukuran gas CO menggunakan sensor gas MQ9. Kemudian data-data sensor tersebut dikirim 
ke server yang dibangun menggunakan perangkat lunak Node-RED sebagai data visualisasi dan 
penyimpanan data. Pengujian sistem ini dilakukan di lingkungan kampus ITB sebagai lokasi yang akan 
dibandingkan dengan data output pada pembacaan koordinat GPS.  
 
PERANCANGAN SISTEM PEMANTAUAN KUALITAS UDARA  
 

 
 

Gambar 1. Skematik sistem akuisisi data 
 

 Gambar 1. merupakan skematik akuisisi data pemantauan kualitas udara. Perangkat keras 
(Hardware) yang digunakan pada penelitian adalah mikrokontroler ESP8266 Wemos, sensor gas MQ9, 
sensor suhu dan kelembapan DHT22, dan GPS UBLOX NEO-7M. Mikrokontroler ESP8266 berperan 
sebagai elemen akusisi data yang  mengolah sinyal analog dari sensor gas MQ9, membaca output digital 
dari sensor DHT22, dan terhubung secara serial (Rx dan Tx) dengan modul GPS NEO-7M. Pengukuran 
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besaran fisis suhu, kelembapan, dan konsentrasi gas CO dapat dikombinasikan dengan pembacaan koordinat 
lokasi dari modul GPS. Integrasi antara mikrokontroler dan modul GPS juga diterapkan pada pengukuran 
kualitas udara di lingkungan kampus ITB. Pembacaan koordinat lokasi oleh GPS dalam pemantauan kualitas 
udara bertujuan agar bisa dilakukan suatu pemetaan (mapping) berdasarkan tingkat pencemaran udara.  
 
 Melalui teknologi Internet of Things (IoT), Sistem akuisisi data pemantauan kualitas udara dapat 
mengirimkan data-data sensor dan pembacaan koordinat lokasi GPS secara real-time dengan menggunakan 
protokol komunikasi Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) dengan topik tertentu ke sebuah 
server. Perancangan sistem pada Node-red merupakan sebuah server yang digunakan untuk menampilkan 
data visualisasi dan penyimpanan data. Skematik rancangan sistem perangkat lunak menggunakan Node-
RED dapat dilihat pada Gambar 2.  
 

 

Gambar 2. Skematik rancangan sistem perangkat lunak dengan Node-RED 

Node sensor pada mikrokontroler akan mengirimkan 3 parameter yang diberi topik outputSensor, 
outputGPS, dan outputGas. Untuk menerima data-data tersebut, pemrograman di Node-RED diberi topik 
yang sama sehingga data-data pengukuran dapat divisualisasi di dalam grafik.  Ada 4 grafik yang 
ditampilkan beberapa besaran fisis yaitu Temperature, Humidity, Nilai ADC MQ9, dan Resistansi Sensor. 
Data pembacaan pada GPS ditampilkan dalam bentuk text yaitu latitude, longitude, dan waktu.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pengujian sistem keseluruhan dari sistem akuisisi data pemantauan kualitas udara di lingkungan 
kampus ITB dilakukan pengukuran parameter suhu dan kelembapan dari sensor DHT22, parameter 
konsentrasi gas CO dari sensor MQ9, dan pembacaan koordinat lokasi dari GPS. Setelah dilakukan 
pengujian sistem selama kurang lebih 30 menit dengan melakukan pengukuran kualitas udara di sekitar 
lingkungan ITB, pembacaan data GPS yang ditampilkan pada dashboard Node-RED menunjukkan 
koordinat lokasi yaitu latitude = -6.889797 dan longitude = 107.610235. Kemudian pembacaan data GPS 
tersebut dapat dibandingkan dengan koordinat lokasi yang terdapat pada google map sesuai dengan Gambar 
3 dimana hasil tersebut menujukkan bahwa sistem pengukuran kualitas udara dilakukan di dalam 
lingkungan kampus ITB. Untuk lebih jelas, kita dapat melihat perbandingan data GPS pada Gambar 4. 
Dengan demikian, pembacaan data GPS dapat digunakan untuk menentukkan posisi dimana proses 
pengukuran besaran fisis dilakukan.  
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Gambar 3. Koordinat GPS pada google map 
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Gambar 4. Visualisasi data pemantauan kualitas udara 

 
Gambar 4. merupakan visualisasi data pemantuan kualitas udara dari beberapa besaran fisis antara lain suhu 
dan kelembaban sensor DHT22, dan resistansi sensor gas MQ9 pada waktu 11.56.00 sampai 12.28.00 WIB. 
Dari visualisasi tersebut, nilai pembacaan data suhu menujukkan nilai outputnya pada range (28.30 sampai 
29.00 derajat celcius). Sedangkan pembacaan data kelembaban menunjukkan nilai outputnya pada range 
(57% sampai 61%). Seperti yang kita perhatikan dari visualisasi data, hubungan antara besaran fisis suhu 
dan kelembapan adalah ketika suhu naik maka nilai kelembaban turun. Begitupun sebaliknya, ketika nilai 
suhu turun maka nilai kelembapan naik. Adapun hubungan besaran fisis lain yaitu nilai tegangan output dan 
resistansi pada sensor gas MQ9 menunjukkan bahwa ketika nilai tegangannya naik maka nilai resistansi 
turun, begitupun sebaliknya ketika nilai tegangannya turun maka nilai resistansi naik. Nilai resistensi 
tersebut berkaitan dengan konsentrasi udara dalam satuan Part per Million (ppm).  Dari tiga parameter 
besaran fisis yang diukur tersebut akan dijadikan sebagai parameter untuk menentukkan kualitas udara di 
sekitar lingkungan.   

KESIMPULAN 

 Sistem akuisisi data pemantauan kualitas udara telah berhasil dibuat berbasis pada IoT. Tiga 
besaran fisis yaitu suhu, kelembaban, dan gas CO yang merupakan payload data-data sensor dan pembacaan 
koordinat lokasi GPS secara real-time,  yaitu latitude = -6.889797 dan longitude = 107.610235, dikirim 
menggunakan protokol komunikasi Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) dengan topik tertentu 
ke sebuah server. Kemudian, data-data yang diperoleh dapat diakses dan distribusikan oleh user untuk 
memudahkan dalam pengolahan data. Dengan demikian, metode ini juga dapat digunakan untuk pengukuran 
besaran fisis lain yang terkait dengan posisi dan waktu. 

 

ISBN: 978-602-61045-4-0



PROSIDING SNIPS 2018  
 

 

154 9 – 10 Juli 2018 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Magister Fisika ITB, khususnya kepada 
Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi yang telah mendukung penelitian pemantauan kualitas udara 
dan penulisan makalah ini. 

 

REFERENSI 

1. A. Tapashetti dan D. Vegiraju, 2016, IoT-Enabled Air Quality Monitoring Device. IEEE Global 
Humanatarian Technology Conference  

2. I.W. Puspitawati, 2014, Polusi Udara dan Uji Emisi gas Buang Kendaraan Bermotor sebagai 
Persyaratan Pemberian perpanjang STNK. BAPPEDA Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
Yogyakarta  

3. R. Rushikesh dan C.M.R. Sivappageri, 2015, Development of IoT based Vehicular Pollution 
Monitoring System. International Conference on Green Computing and Internet of Things  

4. S. Kumar dan A. Jasuja, 2017, Air Qualiity Monitoring System Based on IoT using Raspberry Pi. 
International Conference on Computing, Communication and Automation  

5. Y. Ma, S. Yang, Z. Huang, Y. Hou, L. Cui, dan D. Yang, 2014, Hierarchical Air Quality Monitoring 
System Design. International Symposium on Integrated Circuits  

 
  

ISBN: 978-602-61045-4-0


