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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Kemajuan teknologi sungguh berkembang dengan pesat. Oleh 

sebab itu manusia harus siap dengan hal tersebut. Selain itu, kemajuan 

teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien, 

sehingga memudahkan kegiatan sehari-hari. Salah satu kemajuan 

teknologi yang dapat kita rasakan adalah kemajuan teknologi di bidang 

kendali. Dengan jaringan komputer yang sudah maju hingga sekarang 

ini, masalah waktu dan jarak dapat diselesaikan. Contohnya adalah 

penggunaan sistem komputer yang terhubung dalam jaringan di 

kehidupan sehari-hari. Penggunaan sistem ICT (Information and 

Communication Technology) akan memungkinkan otomasi proses yang 

membuat peningkatan kinerja dalam segi waktu. 

Salah satu infrastruktur jaringan yang dapat digunakan dalam 

meningkatkan efisiensi kerja adalah koneksi internet. Terdapat berbagai 

fungsi dan fasilitas dari internet yang dapat digunakan sebagai prasarana 

komunikasi. Salah satu contohnya adalah dapat mengakses peralatan 

elektronik seperti lampu ruangan yang dapat dikendalikan dari jarak 

jauh dengan cara online melalui alamat URL (Uniform Resource 

Locator) ataupun aplikasi di telepon cerdas. Dengan sensor-sensor yang 

terhubung ke internet, pengguna dapat dengan mudah memonitor 
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kualitas udara. kapanpun dan di manapun, asal di lokasi yang akan 

diterapkan teknologi tersebut terdapat koneksi ke jaringan internet yang 

memadai. Sistem tersebut dikenal dengan nama IoT (Internet of Things).  

IoT (Internet of Things) merupakan suatu konsep yang bertujuan 

untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet, misalnya untuk 

rencana memonitor kualitas udara di suatu tempat. Sistem tersebut dapat 

dipasang di tempat yang jaraknya cukup jauh dari pengguna, sehingga 

hasil dari monitoring kualitas udara tersebut dapat digunakan untuk 

memperbaiki kualitas udara di tempat tersebut. Misalnya dengan 

penerapan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor, atau pembuatan 

regulasi ramah lingkungan. 

Sistem IoT dibangun dengan unit-unit sensor yang 

berkomunikasi dengan pengguna lewat jaringan internet. Di dalam 

sistem tersebut terdapat sebuah server sebagai platform IoT (Internet of 

Things) seperti server Blynk. 

Dalam tugas akhir ini dibangun suatu sistem monitoring kualitas 

udara berbasis IoT dengan menggunakan NodeMCU untuk membaca 

kualitas udara dari sensor MQ -135 dengan bantuan koneksi internet 

melalui koneksi WiFi ke server IoT dari platform Blynk. Dengan 

memperhatikan hal tersebut penulis membuat serta mengerjakan Tugas 

Akhir dengan judul “SISTEM MONITORING KUALITAS UDARA 

BERBASIS IOT” 
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1.2. Maksud dan Tujuan 

Tugas akhir ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem monitoring 

kualitas udara  dengan NodeMcu sebagai prosesor dan sensor MQ-135 yang 

dijadikan suatu perangkat untuk memonitoring kualitas udara yang hasilnya 

dapat diakses langsung dari server dengan membangun perangkat IoT 

(Internet of Things) monitoring berbasis NodeMcu sebagai mikrokontroller 

dan MQ-135 sebagai sensor.  

 

1.3. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada  perangkat MQ-135 sebagai sensor dan 

NodeMCU sebagai prosesor  IoT, WiFi sebagai gateaway ke internet. 

Media input yang diukur adalah udara yang dirasakan oleh sensor MQ-

135. Untuk memonitor sistem dari jauh digunakan platform IoT dari Blynk.  

 

1.4. Sistematika Penulisan 

 Tugas akhir ini disusun dan terbagi dalam enam bab, yaitu: 

a. Bab Pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, 

batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

b. Bab Kedua membahas landasan teori. Pada bab ini dijelaskan secara 

garis besar tentang teori dasar yang berhubungan dengan IoT (Internet of 

Things), Arduino Uno, dan IoT berbasis platform Blynk. 

c. Bab Ketiga berisi metodologi penelitian dari tugas akhir ini. Bab ini 

berisi langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian tugas akhir ini, 
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yaitu alat dan bahan, metode penelitian, rancangan IoT yang meliputi 

skematik alat, fitur software, sensor dan jaringan komputer yang 

digunakan. 

d. Bab Keempat berisikan analisis dari proses perancangan dan pembuatan 

perangkat IoT yang  dibangun. 

e. Bab Kelima berisi pengambilan data dan analisis hasilnya. 

f. Bab Keenam berisi kesimpulan dari penelitian yang telah berlangsung 

serta hasil dari analisis yang dilakukan berdasarkan hasil pengujian awal 

maupun pengujian akhir, serta potensi-potensi pengembangan penelitian 

ini di masa depan ke arah yang lebih bermanfaat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


