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ABSTRAK
At the University office, a special area or room is provided for smoking, at University the
smoking room or smoking area still uses air vents and fans to neutralize cigarette smoke. As a
result, the smoke that is hit by the fan in the smoking room spreads out and disturbs the
surrounding health or interferes with the activities of employees at University.This smoking
area needs to be handled, namely making a tool that can filter cigarette smoke and monitor
the condition or level of air quality in the room so that cigarette smoke does not spread out of
the room and interfere with health.To help the filtration system in the smoking room, it is
necessary to have an automatic system that is able to work when the cigarette smoke in the
room is at a certain level. The sensors used to detect levels of CO (carbon monoxide), CO2
(carbon dioxide) in cigarette smoke are MQ-7 and MQ-135. How this tool works, if the
cigarette smoke in the room reaches the gas threshold level in the room, the fan will suck into
the filtration room after which it will be exhaled back into the smoking room and will notify the
condition of the room on the LCD monitor display.
Keywords: Arduino, MQ-135 Sensor, MQ-7 Sensor, Air Filtration, Plasma Technologi
PENDAHULUAN
Perubahan lingkungan udara pada umumnya
disebabkan pencemaran udara, yaitu masuknya
zat pencemar gas-gas dan partikel ke dalam
udara. Kualitas kebersihan udara yang ada dalam
ruangan adalah masalah yang perlu sangat
mendapatkan perhatian karena berpengaruh untuk
kesehatan manusia. Timbulnya kualitas udara
dalam ruangan umumnya disebabkan oleh
beberapa hal, yaitu kurangnya ventilasi udara
adanya sumber kontaminasi di dalam ruangan
kontaminasi dari luar ruangan, mikroba, bahan
material bangunan dan lain-lain. Menurut beberapa
penelitian sumber pencemaran udara juga dari
aktifitas kegiatan rumah tangga dan ikut serta
berkontribusi besar menyumbang beberapa
penyakit gangguan pernafasan.[1]
Sumber penyebab polusi dalam ruangan
berhubungan
dengan
ruangan
itu
sendiri,pertukaran
angin,kelembaban
udara,
kondisi bangunan, selain itu ada hal hal yang
berhubungan dengan perilaku manusia yang
berada dalam ruangan semisal merokok. Polusi
udara dalam ruangan dapat berasal dari bahan
yang digunakan oleh ruangan tersebut,selain itu
juga berasal dari produ konsumsi dan perabotan
rumah. juga dapat berasal dari produk konsumsi

(pengkilap
perabot,
perekat,
kosmetik,
pestisida/insektisida).
Permasalahan
dalam
penelitian
di
Universitas adalah dalam ruangan merokok atau
smoking area yang berukuran 2.5 meter x 2 meter
dan tinggi 3 meter, dalam sehari pengunjung yang
masuk kedalam
ruangan
merokok untuk
melakukan aktifitas merokok kurang lebih 25
orang,
sedangkan
dalam
hal
filtrasi
ruangannyamasih menggunakan ventilasi udara
dan kipas angin untuk menetralisasi kadar polusi
dari asap rokok di dalam ruangan. Karena masih
menggunakan kipas angin dengan ventilasi udara
kadar polutan yang dihasilkan asap rokok bisa
dengan mudah menyebar ataupun bisa keluar dari
ruangan merokok yang menyebabkan polusi udara
diluar ruangan merokok dan bisa mengganggu
orang disekitar. Kipas angin masih mempunyai
kekurangan dan ketidak effisien dalam hal
menetralisir asap pada ruangan, karena prinsip
kerja dari kipas angin bukanlah untuk memfilter
tetapi
untuk
menyuplai
angin
atau
menghembuskan angin untuk menurunkan suhu
menggunakan kincir atau baling-baling dengan
motor sebagai penggeraknya. Kipas angin masih
dipengaruhi suhu ruangan jika suhu panas maka
angin yg dihasilkan pun ikut panas, sebaliknya jika
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suhu ruangan dingin angin yang dihasilkan pun
ikut dingin.
Berdasarkan permasalahan yang telah
dijelaskan penulis mencoba membuat alat
monitoring dan filtrasi udara dalam ruangan
dengan teknologi plasma berbasis arduino sebagai
mikro kontroler, alat filtrasi ini menggunakan
teknologi plasma yang dihasilkan daripercikan
listrik bertegangan tinggi yang membentuk sebuah
lucutan korona atau lucutan elektrostatik yang
disebabkan ionisasi fluida. Dari lucutan korona
yang dihasilkan asap rokok yang melewatinya
akan mengikat molekul CO2 untuk diubah atau
diionisasi menjadi O2. Diharapkan alat monitoring
dan filtrasi udara dalam ruangan dengan teknologi
plasma berbasis arduino mampu mengurangi
dampak polusi udara dilingkungan sekitar akibat
asap rokok
BAHAN
Monitoring dalam bahasa Indonesia dikenal
dengan istilah pemantauan. Didefinisikan langkah
mengkaji apakah suatu kegiatan dilaksanakan
sesuai dengan perancangan serta mengidentifikasi
masalah yang muncul agar langsung di atasi,
melakukan penilaian terkait pola kerja dan
manajemen yang digunakan sesuai untuk
mencapai tujuan, mengetahui hubungan kegiatan
dengan tujuan dalam memperoleh ukuran
kemajuan.[2]
Filtrasi adalah pemisahan campuran
berdasarkan ukuran partikelnya, yaitu metode
pemisahan zat yang memiliki ukuran partikel yang
berbeda dengan menggunakan alat berpori.
penyaring berfungsi untuk menahan partikel yang
ukuranya lebih besar dari pori penyaring tersebut
dan meneruskan pelarut. Hasil dari proses
penyaringan menghasilkan filtrate dan residu untuk
sisa penyaringan yang tertingal.[3]
Udara
adalah
campuran
beberapa
senyawa dengan partikel sangat kecil dan bukan
merupakan senyawa kimia. Udara bagian
terbentuknya atmosfer bumi, membentuk zona
kehidupan di bumi. Udara terdiri dari berbagai gas
dalam kadar yang tetap pada permukaan bumi,
kecuali gas metana, ammonia, hidrogen sulfida,
karbon monoksida dan nitrogen oksida mempunyai
kadar
yang
berbeda-beda
tergantung
daerah/lokasi.[4]
Awal-awal penelitian yang mengarah pada
penemuan konsep fase keempat tentang materi
yang disebut plasma terhadap atom dan molekul
yang dipublikasikannya. Langmuir melanjutkan
dengan penelitiannya bersama Tonks dan Hasil
penelitian tersebut dapatmemberikan pengertian
tentang perilaku materi pada keadaan plasma
tersebut. Perkembangan penelitian tentang
Plasma dari aspek fisika, kimia dan bantuananalitik
matematika telah sangat berkembang baik secara
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teoritis dan eksperimen.Zat plasma bukanlah
plasma seperti pada kata plasma dalam bidang
biologi.Plasma
yang
dibahas
merupakan
merupakan zat keempat disamping zat klasik
padat, cair, dan gas. Adapun pembuatan plasma
yang paling umum yaitu dengan memanfaatkan
tegangan listrik. Contohnya yaitu, hadapkan dua
elektroda diudara bebas.[5]
Udara adalah komponen isolator yang
takdapatmenghantarkan aliran listrik. Namun
apabila kedua elektroda tadi diberikan teganga
listrik yang cukuptinggi (< 10 kV), sifat konduktor
akan muncul pada udara tersebut, listrik
mulaimengalir (electrical discharge), fenomena ini
disebut juga dengan electricalbreakdown.
Electrical breakdown adalah istilah dari
kegagalan listrik, tembus listrik atau dadalan listri,
atau bisa disebut ganguan pada sirkuit
padapanellistrik induk. kegagalan listrik bisa pula
berarti berkurangnya hambatan dengan amat
pesat pada sebuah isolator elektrik yang
menyebabkan
lompatan
bunga
api
listrikdisekeliling atau disepanjang isolator.[6]
Mengalirnya arus listrik menunjukkan akan
adanya ionisasi yang mengakibatkan terbentuknya
ion serta electron pada udara diantara dua
elektrodatadi. Semakin besar tegangan listrik yang
diberikan pada elektroda, semakinbanyak jumlah
ion dan electron yang terbentuk. Aksi – reaksi yang
terjadi antaraion dan elektron dalam jumlah banyak
ini menimbulkan kondisi udara diantaradua
elektroda ini netral, inilah plasma yang terbentuk
itu. Dapat kita simpulkan bahwa plasma
merupakan kumpulan dari elektron bebas, ion dan
atom bebas.[7]
Sensor MQ 7 adalah komponen alat
elekronik yang peka terhadap gas serta sensor
MQ-7 tersusun oleh tabung keramik mikro Al2O3,
lapisan sensitif timah dioksida, elektroda pengukur
dan pemanas sebagai lapisan yang terbuat dari
kulit plastic dan permukaan stainless stell. Alat
pemanas
menyediakan kondisi kerja yang
diperlukan agar komponen sensitif dapat bekerja.
Kepekaan terhadap panas membuat
kondisi kerja yang diperlukan untuk pekerjaan
komponen sensitive .MQ 7 terdiri dari 6 pin,4 pin
digunakan untuk mengambil sinyal dan 2 pin
digunakan untuk arus pemanasan lainya. Lapisan
sensitive dari MQ 7 komponen gas sensitive dari
O2 yang stabil , jadi MQ 7 memiliki stabilitas yang
sangat baik dalam jangka waktu .[8]

Monitoring dan Filtrasi Udara dalam Ruangan dengan Teknologi Plasma di masa New Normal.
Oleh : Muhamad Sidik, Christopherus Ray’onaldo

112

Volume 6 No. 2, Desember 2021
http://ejournal.ust.ac.id/index.php/Jurnal_Means/

Gambar 1. Sensor Gas MQ-7
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Arduino uno adalah satu dari beberapa jenis
mikrocontroler yang mengunakan ic sebagai
modul-modul nya. Microkontroler tersebut memiliki
14 digital pin berupa input/output dan setiap pin
memiliki fungsi masing masing di antaranya 6
digital pin untuk outputan psw, 6 digital pin untuk
inputan sinyal analog,usb koneksi, tombol
reset,osilator Kristal. Masing-masing arduino
microkontroler tersebut akan tehubung dengan
perangkat computer melalui kabel dan sumber
tergangan mengunakan adabtor ac-dc.[11]

MQ 135 Air Quality Sensor merupakan alat
elekronika yang fungsinya memonitoring kualitas
gas dan udara untuk mendekteksi gas ammonia,
natrium,
dioksida,
alcohol,
korbondioksida,
benzene, belerang, asap serta gas lain diudara.
Sensor inidapat memberikan hasil deteksi berupa
kualitas udara yang terkontaminasi berupa nilai
resitensi analog melalui pin keluaran yang
disalurkan
kedalam
digital
converter
mikcokontroler dengan memberikan perangkat
tambahan resistor atau penghambat sebagai
pebagi tegangan voltase perangkat tersebut.[9]
Gambar 3. Arduino Uno

Gambar 2. Sensor Gas MQ-135
Internet of things merupakan perkembangan
teknologi terbarukan yang merepresentasekan
masa depan perkembangan teknologi dan
komunikasi, mulai dari pemakaian sensor nirkabel
hingga teknologi teknologi lain nya. Teknologi iot
dirancang untuk menggabungkan beberapa
perangkat kedalam database cloud melalui
jaringan nirkabel.setiap perangkat bisa terhubung
dengan objek atau perangkat lain nya, serta status
fisik yang bisa terdeteksi, disetiap perangkat fisik
tertanam sistem kecerdasan buatan dan di
tanamkan untuk memproses informasi yang di
butuhkan.kemudian seluruh rangkaian sistem
tersebut di kecilkan secara fisiknya sedemikian
rupa menggunakan teknologi nano,sehingga
memungkinkan untuk berbagi objek dengan
kecerdasan buatn tersebut.[10]

METODE
Langkah-langkah penulis dalam membangun suatu
Sistem Deteksi dan Monitoring Kekeruhan Air dan
Pembersihan
Tempat
Penampungan
Air
Menggunakan
Arduino
Berbasis
IOT
menggunakan metode R & D atau Research and
Development.
Penelitian dengan model pendekatan dan
penelitian pengembangan adalah suatu proses
dalam tahap pengembangan dan validasi sebuah
produk pendidikan. Pendekatan penelitian dan
pengembangan seringkali disebut
Research
Based
Development.
Penelitian
dan
pengembangan berbeda dengan penelitian
pengembangan.[12]
Blok diagram sistem adalah bagian yang
penting dalam suatu perancangan alat, karena dari
diagram rangkaian inilah dapat di ketahui dengan
jelas cara kerja rangkaian keseluruhan. Sehingga
keseluruhan blog diagram tersebut menghasilkan
suatu sistem yang berfungsi dan dapat dikerjakan
sesuai perancangan dan pengembangan.
Adapun diagram blok rangkaian dari
”Monitoring dan Filtrasi Udara Dalam Ruangan
Dengan Teknologi Plasma Berbasis Arduino (
Studi Kasus Ruang Merokok di Universitas) ”dapat
dilihat pada Gambar 3.
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Gambar 4. Blok Diagram Rangkaian

Gambar 5. Skema Rangkaian Monitoring dan
Filtrasi
Dari blok diagram diatas dapat diketahui
bahwa konfigurasi sistem dari sistem keamanan ini
terdiri dari input, proses dan output. Dari sisi
masukan terdiri dari sensor gas MQ-7 dan sensor
gas MQ-135. Yang menjadi controller adalah
Arduino UNO R3 dan untuk proses menggunakan
filtrasi dengan teknologi plasma. Sedangkan
keluarannya
terdapat Buzzer, LCD. Buzzer
berfungsi untuk tanda bahwa asap rokok yang
berada di dalam ruangan sudah melebihi ambang
batas polusi udara, sedangkan LCD berfungsi
untuk menampilkan data nilai keluaran sensor dari
kadar polusi udara diruangan merokok.

Gambar 6. Diagram pengembangan sistem.
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Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:
Studi Literatur Tahap ini dilakukan untuk mencari
informasi yang berhubungan dengan system filtrasi
asap rokok dan memantau kondisi atau tingkat
kualitas udara pada ruangan, Studi literature yang
menjadi
rujukan
terkai
pembuatan
dan
perancangan sistem ini. Tahap penentuan tujuan
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui arah
penelitian.
Pengumpulan Data Pada tahap ini
dilakukan proses pengumpulan data, dimana data
yang diambil adalah data kualitas udara pada
ruangan dengan mengetahui tingkat C0 (karbon
monoksidan dan CO2 karbon dioksidan adalah
MQ-7 dan MQ-135.
Perancangan Penelitian,terdapat 2 bagian
didalam tahap perancangan yaitu Perancangan
Hardware memiliki tujuan mengetahui sistem yang
akan di buat dan mendukung flowchart, diagram
dan pembuatan alat serta sistem- sistem terkait.
Perancangan Aplikasi Perancangan pembuatan
aplikasi bertujuan untuk mempermudah untuk
membuatan
aplikasi
nantinya,
meliputi
perancangan database, bahasa pemprograman
PHP dan tampilan dan sistem yang terkait.
Tahap Pembuatan Terhadap bagian –
bagian penting dalam tahap pembuatan rancangan
ini yaitu Pembuatan hardware merupakan proses
untuk pembuatan rangkaian pendukung sistem
yang akan dibuat. Pembuatan aplikasi merupakan
proses untuk pembuatan program pendukung
sistem yang akan dibuat.
Uji Coba dan Analisa, Tahap pengujian
dilakukan untuk menguji kerja dari keseluruhan
sistem, yang mencakup:
Pengujian rangkaian system filtrasi asap rokok dan
memanau kondisi atau tingkat kualitas udara pada
ruangan.
Pengujian terhadap obyek penelitian yaitu
pada Universitas. Jika perancangan sistem
digunakan dan tidak sesuai dengan tujuan,maka
masuk kembali ke tahap pembuatan. Tahap
analisa dilakukan untuk menganalisis dari
pengujian sistem untuk mengetahui hasil.apakah
sistem tersebut telah sesuai dan benar sesuai
yang di harapkan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang ada
di Universitas bahwa ruangan merokok atau
smoking area ditempat tersebut belum memiliki
alat yang dapat memfiltrasi asap rokok sehingga
aktifitas merokok yang dilakukan itu menyebabkan
asap rokok menyebar ke luar dari ruangan
merokok dan juga gangguan kesehatan bagi
pekerja
di
Universitas.
Petugas
hanya
menggunakan kipas angin sebagai penetralisir
asap rokok yang berada pada ruang merokok
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sehingga asap rokok yang terkena kipas akan
keluar melalui celah-celah ventilasi
Oleh karena itu ruang merokok di Universitas
membutuhkan alat yang dapat memfiltrasi asap
rokok dan bekerja secara otomatis sehingga dapat
mempermudah pekerjaan petugas di Universitas .
Bardasar hasil penelitian dan rancangan
pada sistem informasi sebelumnya berikut ini
merupakan implementasi yang di buat dalam
bentuk
prototype.Implementasi
program
merupakan penerapan program dari bahasa
pemrograman C ke dalam rancangan Arduino Uno
R3.

Gambar 7. Pengujian Ruangan Saat Tidak Ada
Asap Rokok
Gambar diatas menunjukan keadaan dalam
ruangan pada saat kadar ppm kurang dari 9ppm.
Dan lampu LED menyala berwarna hijau yang bisa
dilihat pada gambar 7
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Gambar diatas menunjukan keadaan dalam
ruangan pada saat kadar ppm lebih dari 9ppm.
Secara otomatis akan menyalakan kipas atau
exhaust fandan akan menjalankan proses filtrasi
dengan memercikan listrik bertegangan tinggi
(korona) sebagai pengionisasi asap rokok dengan
teknologi listrik bisa dilihat pada gambar 9 dan
LED menyala berwarna merah bisa dilihat pada
gambar 10.

Gambar 10. LED Menyala Warna Merah Pada
Saat Ruangan Ada Asap Rokok
Tabel Pengujian Alat Filtrasi Asap Rokok
Tabel 1. Tabel Pengujian

Gambar 8. LED Menyala Warna Hijau Pada Saat
Tidak Ada Asap Rokok

Gambar 9. Pengujian Ruangan Saat Ada Asap
Rokok

KESIMPULAN
Dalam pembuatan sistem yang baru disimpulkan
bahwa adanya kesesuaian antara permasalahan
dengan
solusi.
Hal
tersebut
dibuktikan
berdasarkan
hasil
tabel
pengujian
yang
menghasilkan angka yang menentukan hasil pada
sistem baru tersebut sesuai hasil tabel pengujian
yang valid.
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Setelah dilakukan ujicoba menghasilkan
nilai yang artinya sistem “Sangat Efektif”, yang
perbandingannya terletak pada Sistem lama pada
Universitas hanya menyalakan kipas angin
sebagai penetralisir asap rokok pada ruangan,
sedangkan pada sistem baru terdapat monitor
untuk mengetahui kadar polusi asap rokok yang
dihasilkan didalam ruangan dan alat bias
memfiltrasi secara otomatis jika kadar polusi udara
pada ruangan diatas ambang batas manusia.
Penelitian yang pernah dibuat ialah
Monitoring dan Filtrasi Udara, sesuai dengan
tujuan penelitian alat ini dapat mendeteksi asap
rokok dalam ruangan yang telah melebihi ambang
batas ruangan sehat dan bisa memfiltrasi asap
rokok secara otomatis serta dapat memberikan
informasi berupa tampilan berupa text, led dan
suara buzzer.
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