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Abstrak 

Udara merupakan bagian penting dari kehidupan, terutama kehidupan manusia. Udara 

memuat oksigen yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Tetapi, selain dari oksigen, ada 

beberapa materi gas lain di udara, seperti karbonil (karbon monoksida), zat asam arang 

(karbon dioksida), dll. Kontributor utama kualitas udara dalam ruangan yang buruk adalah 

aktivitas manusia dengan ventilasi yang buruk, yang dapat menyebabkan polusi udara, 

meskipun hal ini umumnya dianggap normal. Kualitas udara pada ruangan juga dipengaruhi 

dengan masuknya udara dari luar melalui ventilasi. Oleh karena itu, penelitian ini menambah 

dan mengembangkan kemampuan dari monitoring data kualitas udara lewat platform Internet 

of Things (IoT). Sensor MQ-135 bertindak sebagai detektor karbon dioksida (CO2) dan 

detektor asap, serta menambahkan sensor DHT11 untuk memantau suhu dan kelembaban 

udara pada ruangan. Keakuratan sensor MQ-135 diuji dengan pengukur Air Quality Meter 

A80 menunjukkan kesalahan maksimum 0,5%, kesalahan minimum 0%, kesalahan rata-rata 

0,3%, dan akurasi keseluruhan 99,7%. Hasil pengujian adalah hasil pengukuran suhu Air 

Quality Meter A80 dengan sensor DHT11, pengukuran benar, dan nilai error 0%. Kesalahan 

rata-rata adalah 0% dan akurasi keseluruhan adalah 100%. Hasil uji akurasi pembacaan 

kelembaban udara dengan sensor DHT11 air quality meter A80 menunjukkan nilai error 

tertinggi 0,2% dan error terendah 0,1%. Kesalahan rata-rata adalah 0,24%, dan akurasi 

keseluruhan adalah 99,58%. 
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1. PENDAHULUAN 

Ada banyak hal yang berperan terhadap 

masalah kualitas udara dalam ruangan. 

Kontributor primer kualitas udara pada 

ruangan yang buruk ialah aktivitas manusia 

dengan ventilasi yang buruk, yang dapat 

menyebabkan polusi udara, meskipun hal ini 

umumnya dianggap normal. Kualitas udara 

didalam ruangan juga dapat dipengaruhi udara 

yang masuk dari luar melalui ventilasi [1]. 

Profesor Puji Lestari, Ph.D., adalah 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 

Isu 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa Yang 

dimaksud dengan masukan atau masukan zat, 

energi, komponen lain ke udara ambien 

(lingkungan) adalah kualitas lingkungan 



hidup dan fungsi udara ambien. Sedangkan 

penyebab pencemaran udara adalah partikulat 

(PM2.5, PM10, Pb/Timbal) dan gas 

pembakaran tidak sempurna (karbon 

monoksida (CO), SO2 dari bahan bakar 

belerang, NOx dari bahan bakar di udara 

beroksigen., O3). (www.itb.ac,id). 

Kualitas udara dalam ruangan meliputi 

bahan bangunan (asbes, dll), bentuk bangunan 

(ventilasi, dll), furnitur dan pelapis bagian 

dalam (pelarut organik), kepadatan flat, 

kualitas udara luar (udara ambien), radon 

(Rd), formaldehida, debu dll, termasuk juga 

kelembaban yang terlalu berlebihan. Kualitas 

udara pun dipengaruhi oleh pemakaian energi 

yang boros, pemakaian energi yang relatif 

rendah seperti batubara dan biomassa (kayu, 

kotoran peliharaan, sisa perkebunan), dan 

aktivitas rumah tangga seperti merokok. 

Penggunaan di rumah, pemakaian pestisida, 

penggunaan deterjen, penggunaan kosmetik. 

Bahan kimia ini dapat melepaskan polutan 

yang dapat tetap tinggal di tempat anda untuk 

jangka waktu yang sangat lama.[2]. 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Blok Diagram 

Diagram blok sistem pemantauan suhu, 

kelembaban, dan kualitas udara menunjukkan 

cara kerja sistem pemantauan ini. Berikut 

adalah gambaran dari diagram blok dari 

sistem ini. 

 

 

Gambar 1 Blok Diagram 

 

Pada skema input memiliki dua unit 

sensor, MQ-135 dan DHT22, dan alat 

tipografi bekerja untuk menyediakan data 

penginderaan ke skema proses. 

Pada skema process memiliki 

mikrokontroler dalam bentuk Wemos D1. 

Alat-alat dalam skema proses berfungsi untuk 

menerima hasil penemuan dari kedua sensor, 

memproses data penemuan dan 

mengirimkannya ke skema keluaran dan 

server XAMPP. Selain Wemos D1, terdapat 

server XAMPP yang digunakan untuk 

menjalankan program PHP, yang digunakan 

untuk memicu pengiriman notifikasi di 

Android. 

Pada skema output Ada beberapa 

perangkat seperti aplikasi Cloud, Firebase dan 

Android. Perangkat yang ada pada skema 

Output akan bekerja menerima hasil olah data 

dari Wemos D1 yang ada pada skema Process 

untuk ditampilkan kepada user. 

 

 

 



2.2 Flowchart Sistem 

Gambar di bawah ini merupakan 

flowchart sistem monitoring, mulai dari 

pengecekan koneksi internet hingga 

pembacaan dua data sensor, pengiriman kedua 

data sensor ke smartphone, menampilkan 

kedua data sensor pada smartphone, dan 

menerima notifikasi peringatan. 

 

 

Gambar 2 Flowchart Sistem 

 

2.3 Flowchart Sistem Android 

Gambar di bawah ini adalah diagram 

alir sistem untuk aplikasi Android yang 

menampilkan data dari kedua sensor, 

termasuk kadar gas karbon dioksida. Suhu dan 

kelembaban udara akan mengingatkan Anda 

ketika kriteria terpenuhi. 

 

 

Gambar 3 Flowchart Sistem Android 

 

3.2 Rangkaian Sensor 

Gambar di bawah ini adalah 

seperangkat rangkaian alat sistem pemantauan 

yang menghubungkan semua sensor ke 

mikrokontroler. 

 

 

Gambar 4 Rangkaian Alat 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perancangan Hardware 



 

Gambar 5 Perangkat Keras Sistem Monitoring 

Terhadap Suhu, Kelembapan Udara dan Kualitas 

Udara 

 

Pada bagian perangkat keras memiliki 

bagian yang ditunjukkan pada Gambar 5. 

Bagian ini terdiri dari unit pemroses data 

mikrokontroler Wemos D1, yang 

dihubungkan dengan sensor MQ-135 dan 

DHT22 dan dikirimkan ke sistem Android. 

 

3.2 Perancangan Database Meng-

gunakan Firebase 

Perancangan ini menjelaskan 

bagaimana aplikasi Android membaca data 

dari sensor dan mendapatkan nilai karbon 

dioksida, suhu dan kelembaban dari Wemos 

D1 menggunakan Firebase, dan Firebase pada 

sistem ini sebagai datastore yang terhubung ke 

Wemos D1. 

 

 

Gambar 6 Database Sistem 

 

Gambar 6 adalah database yang 

digunakan untuk mengirimkan nilai yang 

didapat dari Wemos D1 ke aplikasi Android. 

Fitur lain dari Firebase adalah untuk 

memastikan bahwa data yang dikirim dari 

Wemos D1 tidak hilang dan dapat dipantau 

secara real time. Jika perangkat tiba-tiba 

dimatikan, data yang terakhir dikirimkan akan 

disimpan dengan benar. Berbeda dengan saat 

Wemos D1 tidak terhubung ke database, saat 

perangkat dimatikan aplikasi tidak 

menampilkan nilai terakhir dan data hilang. 

Gambar 4.5 juga menunjukkan bahwa tiga 

data nilai CO2, suhu dan kelembaban 

ditampilkan dan diperbarui secara real-time 

setiap 5 detik. 

 

3.3 Hasil Data Pengukuran Sensor MQ-

135 

Berikut hasil pengujian sensor MQ-135 

dengan menampilkan data jumlah gas 

karbondioksida pada aplikasi Android saat 

sistem sedang berjalan. Tabel 1 

membandingkan pembacaan level gas CO2 

dari sensor MQ-135 dengan pembacaan level 

gas CO2 dari alat Air Quality Meter A80. 

Dalam mencari total kepresisian sensor 

dengan alat ukur, perlu adanya penggunaan 

rumus seperti dibawah ini : 

 

a) Total Galat : 

𝑆𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ

𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑆𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎
× 100% = ⋯ % 

 

b) Rata-Rata Galat : 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡 %

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑜𝑏𝑎𝑎𝑛
× 100% = ⋯ % 

 



c) Kepresisian : 

100% − 𝑅𝑎𝑡𝑎2 Galat % = ⋯ % 

 

Data kepresisian dari hasil pengujian 

akurasi sensor MQ-135 dengan alat Air 

Quality Meter A80, pengambilan 15 data 

setiap 15 menit dengan error maksimal 0,5% 

dan error terendah 0%. Kesalahan rata-rata 

adalah 0,3% dan presisi total adalah 99,7%. 

 

3.4 Hasil Data Pengukuran Suhu Sensor 

DHT22 

Berikut data hasil pengujian sensor 

DHT22 dengan menampilkan data suhu pada 

aplikasi Android saat sistem sedang berjalan. 

Tabel 2 membandingkan data suhu yang 

dibaca oleh sensor DHT22 dengan data suhu 

yang dibaca oleh pengukur Air Quality Meter 

A80. 

Data pada Tabel 4.3 merupakan hasil 

pengujian presisi sensor DHT22 membaca 

suhu dengan alat Air Quality Meter A80 

dengan pengambilan data sebanyak 15 kali 

dengan interval 15 menit yang menghasilkan 

nilai error sebesar 0%. Kesalahan rata-rata 

adalah 0% dan presisi total adalah 100%. 

 

3.5 Hasil Data Pengukuran Sensor 

Kelembapan DHT22 

Berikut adalah hasil pengujian sensor 

DHT22 dengan menampilkan data 

kelembaban udara pada aplikasi Android saat 

sistem sedang berjalan. Tabel 3 

membandingkan pembacaan suhu dari sensor 

DHT22 dengan pembacaan data kelembaban 

dari pengukur Air Quality Meter A80. 

Data pada Tabel 4.4 merupakan hasil 

pengujian sensor DHT22 dengan alat Air 

Quality Meter A80 pada interval 15 menit 

menghasilkan nilai error tertinggi sebesar 

0,2% dan akurasi pembacaan kelembaban 

udara. Kesalahan terendah 0,1%. Kesalahan 

rata-rata adalah 0,24% dan presisi total adalah 

99,76%. 

 

4. SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

pada sistem pemantauan suhu, kelembaban 

dan kualitas udara menggunakan Android, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

Untuk pengujian sensor DHT11 pada 

ESP8266, sensor ini memiliki library 

tersendiri untuk bisa diakses oleh ESP8266. 

Jika menggunakan library DHT biasa, maka 

akan memunculkan kalimat Failed to read 

from DHT Sensor  atau nilai 0. 

Pada pengujian kepresisian sensor MQ-

135 dengan alat Air Quality Meter A80, 

mendapatkan hasil galat paling besar 1% dan 

hasil galat paling kecil adalah 0% dengan rata-

rata galat 0.3% dan hasil kepresisian 

mencapai 99,7% dari 100%. Bisa disimpulkan 

bahwa sensor MQ-135 dengan alat Air 

Quality Meter A80 akurat dalam mendeteksi 

gas Karbon Dioksida dalam ruangan. 

Pada pengujian kepresisian suhu sensor 

DHT11 dengan alat pengukur suhu pada Air 



Quality Meter A80, tidak menghasilkan galat 

error atau bernilai 0 %. Hanya terjadi 

perbedaan 1º pada pengujian tersebut dan 

hasil kepresisian mencapai 100%. Bisa 

disimpulkan bahwa sensor DHT11 dengan 

alat pengukur suhu pada Air Quality Meter 

A80 akurat dalam mendeteksi suhu ruangan. 

Pada pengujian kepresisian kelembapan 

udara sensor DHT11 dengan alat pengukur 

kelembapan udara Air Quality Meter A80, 

mendapatkan hasil galat paling besar 0.2% 

dan hasil galat paling kecil 0.1% dengan rata-

rata galat 0.24% dan hasil kepresisian 

mencapai 99.58% dari 100%. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa kelebapan udara pada 

sensor DHT11 dengan alat pengukur 

kelembapan udara pada Air Quality Meter 

A80 akurat dalam mendeteksi kelembapan 

udara dalam ruangan. 
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