
1. Pendahuluan 
Perkembangan teknologi saat ini mengalami kemajuan yang pesat, dan menarik 

perhatian dunia industri dan masyarakat. Internet of Things (IoT) merupakan salah satu 

teknologi komunikasi yang memenuhi kebutuhan tersebut, dan dapat digunakan untuk 

memantau indeks kualitas udara. Udara merupakan faktor terpenting dalam siklus hidup 

makhluk hidup yang perlu dilindungi, terutama manusia. Sistem pemantauan udara 

sangat penting untuk dapat menjaga kualitas udara yang baik. Indonesia menduduki 

peringkat ke-9 sebagai negara paling tercemar di dunia [1]. Hal ini menjadi tantangan bagi 

peneliti untuk dapat menggunakan aplikasi Adafruit IO dan ESP32 untuk 

mengembangkan sistem cerdas pemantauan indeks kualitas udara kota Salatiga [2].  

Penelitian dalam [3] telah merancang sistem pemantauan kualitas udara secara real 

time dengan peringatan bahaya kualitas udara tidak sehat menggunakan push notification, 

sistem yang buat akan melakukan pengukuran PM 10, pengukuran karbon monoksida, 

deteksi asap, pengukuran suhu dan kelembapan udara dan sistem telah berhasil 

melakukan pemantauan kualitas udara secara realtime dan pengiriman push notification 

kepada pengguna. Sistem yang dibuat sehubungan dengan penelitian sebelumnya [4] 

“Pemantauan kualitas udara berbasis IoT untuk polutan gas CO dan CO2” menggunakan 

sensor MQ-7 untuk memantau polutan udara untuk mendeteksi gas CO, dan sensor MH-

Z19 untuk mendeteksi monitor gas CO2. Dalam penelitian ini, penulis melacak kualitas 

udara CO dan CO2 menggunakan tiga tampilan: tampilan situs web, aplikasi Blynk, dan 

perangkat LCD 20 x 4, penelitian selanjutnya adalah sistem pemantauan kualitas udara 

berbasis Internet of Things [5]. Sistem ini disimulasikan secara online melalui platform 

Thingspeak IoT. Sistem yang dihasilkan menerapkan teori Hukum Ohm untuk perhitungan 

konversi pembacaan data menggunakan sensor MQ sebagai pendeteksi gas CO, NO, O3. 

DHT22 sebagai sensor suhu dan kelembaban dan ATMega328 sebagai mikrokontroler. 

Dalam beberapa penelitian lainnya oleh [6] dan [7], dirancang sistem cerdas pemantauan 

kualitas udara dengan konsep yang relevan yaitu pemantauan kualitas udara 

menggunakan platform IoT. 

Perancangan yang dilakukan ini mempunyai beberapa perbedaan dengan 

perancangan sebelumnya, yaitu pada jenis peralatan, jenis kontaminan yang diukur, 

sensor yang dipakai, dan proses yang dilakukan. Studi ini dilakukan karena tingkat polusi 

udara yang tinggi dan pandemi Covid-19 dapat menjadi kombinasi berbahaya yang dapat 

memiliki konsekuensi serius. Oleh karena itu muncul pemikiran untuk membuat sebuah 

sistem yang menampilkan angka indeks kualitas udara PM 10, PM 2,5, dan karbon 

monoksida (CO) dengan indikator warna (hijau, kuning, merah) berbasis Internet of Things 

(IoT) [8], sehingga pengguna dapat mengetahui informasi kualitas udara secara online dan 

dapat dipantau darimana saja. 

 

2. Metode 
2.1.    Perancangan Sistem 

Pada Gambar 1 dijelaskan tentang diagram kotak yang menunjukkan korelasi antara 

bagian di dalam sistem pemantau indeks kualitas. Masukan yang akan dideteksi oleh 

sensor yaitu Particulate Matter ≤ 2,5 µm (PM 2,5), Particulate Matter ≤ 10 µm (PM 10), Karbon 

Monoksida (CO), suhu, dan kelembaban. Sensor kualitas udara jenis SD011, MQ-7, dan 

DHT11 adalah sensor yang digunakan dan terhubung dengan mikrokontroler ESP32. 

Masukan yang terbaca dari sensor diproses di mikrokontroler, dan modul wifi yang 

terdapat pada ESP32 mengirimkan informasi ke internet.  Adafruit IO sebagai platform IoT 



merekam data dari sensor di channel yang telah ditentukan dan memberikan keluaran 

berupa grafik dan indikator warna sesuai kualitas udara yang didapat sensor. 

 

    

Gambar 1. Diagram Kotak Sistem. 

Gambar 2 dan 3 menjelaskan proses alur system.  Saat pertama kali alat dinyalakan, 

pastikan ESP32 sudah terkoneksi dengan internet dan sensor kualitas udara (SDS011, MQ-

7). Sensor suhu dan kelembaban (DHT11) akan standby untuk memasukkan data nilai AQI 

dari gas CO, PM 2,5, PM 10, nilai suhu, dan kelembaban. Setelah masukan terbaca oleh 

sensor, maka akan diproses di dalam mikrokontroler ESP32. Kemudian data yang masuk 

akan ditampilkan pada layar OLED SPI selama 24 jam dan dikirim ke Adafruit IO melalui 

internet agar dapat dipantau oleh pengguna. Selanjutnya Adafruit IO akan merekam data 

nilai AQI yang telah dikirim tadi untuk ditampilkan dalam bentuk indikator warna yang 

telah dideskripsikan sesuai angka pada indeks standar pencemaran udara (ISPU) di 

Indonesia. Dalam 30 hari terakhir data nilai AQI yang telah direkam oleh Adafruit IO, akan 

ditampilkan dalam bentuk grafik. Untuk prosedur penggunaannya, pengguna dapat 

mengaksesnya pada link yang akan dibagikan nantinya, sehingga pengguna dapat 

memantau dan mengetahui kualitas udara darimana saja melalui internet dengan melihat 

indikator warna yang akan ditampilkan. 

 



 

 

Gambar 2. Gaftar Alir I Sistem. 

 

 

 



 

Gambar 3. Gaftar Alir  II Sistem. 

 

 

2.2.     Implementasi Sistem 

      Pada Gambar 4 dan 5 merupakan proses pembuatan alat secara keseluruhan dengan 

alat digabungkan menjadi satu rangkaian, dan melakukan pengujian pada alat tersebut. 

Rangkaian yang digabung adalah modul display 0.96’ SPI OLED, nova PM, sensor SDS011, 

sensor MQ-7, sensor DHT11, dan mikrokontroler ESP32. Pengujian modul alat bertujuan 

untuk melihat apakah setiap modul alat berfungsi dengan baik.  Lalu pengujian 

keseluruhan mencakup kalibrasi sensor MQ-7, nilai kualitas udara yang dididapatkan oleh 

alat, penyimpanan data Adafruit IO, komunkasi dari ESP32, dan tampilan dari OLED 

untuk ditampilkan pada Adafruit IO. Alat ini dirancang menggunakan bahan dasar akrilik 

sebagai  prototype pemantauan kualitas udara berbasis IoT dengan ukuran panjang 10 cm, 

lebar 10 cm, tinggi, 10  cm. Berikut casing alat yang sudah dirancang. 

 

 



 
Gambar 4. Rancangan Casing Alat. 

 

 
Gambar 5. Tampilan Skematik Sistem. 

 

Gambar 6. Tampilan Rangkaian Keseluruhan Sistem. 

Pada Gambar 6 di atas, perangkat keras terdiri dari beberapa bagian yaitu rangkaian 

modul sensor MQ-7, rangkaian modul sensor DHT11, rangkaian display 0,96’ SPI OLED, 

rangkaian nova PM sensor SDS011, dan adjustable power supply yang digunakan untuk 

memberi tegangan pada alat dengan tegangan masukan 3,3 V- 5V untuk menyalakan alat. 



2.3.     Perancangan Adafruit IO 

Pada Gambar 7 merupakan perancangan Adafruit IO, akan dilakukan proses 

pembuatan tampilan antarmuka pengguna agar dapat dipahami oleh pengguna saat ingin 

memantau kualitas udara. Tampilan akan divisualisasikan menggunakan blok gauge, blok 

slider, dan grafik. Berikut tampilan antarmuka pengguna yang digunakan. 

 

 

Gambar 7. Tampilan Antarmuka Pengguna Pemantau Kualitas Udara. 

Pada Gambar 8 merupakan  jenis blok yang digunakan pada sistem pemantau kualitas 

udara berbasis IoT. 

 

Gambar 8. Blok Slider Dan Gauge. 

Pada Gambar  9 merupakan Contoh indikator warna untuk visualisasi data pada AIQ 

menggunakan blok Gauge adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 9. Indikator Warna AIQ. 

 

 



3. Hasil Pengujian dan Analisisnya 
Setelah dilakukan perancangan dan pengujian terhadap seluruh rangkaian, maka 

diperoleh hasil berupa indeks kualitas udara berbasis IoT seperti pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Tampilan Alat. 

3.1.  Pengujian Nova PM Sensor SDS011 

Nova PM Sensor SDS011 sebagai sensor PM 10 dan PM 2.5 disimpan di dalam kotak 

alat. Particulate Matter ≤ 10 µm (mikrometer) atau PM10 adalah partikel yang memiliki 

ukuran diameter aerodinamik kurang dari atau sama dengan 10 mikrometer (µm), kira-kira 

sama dengan 1/7 diameter rambut manusia. Particulate Matter ≤ 2,5µm atau PM2,5 adalah 

bagian dari partikel PM10 yang memiliki diameter aerodinamik kurang dari atau sama 

dengan 2,5 µm [9]. Sensor SDS011 yang akan diuji harus bisa berfungsi dengan baik agar 

sistem dapat bekerja sesuai yang diinginkan. Pengujian Sensor SDS011 diawali dengan 

kalibrasi terlebih dahulu untuk melihat penyimpangan dan ketepatan nilai yang 

dihasilkan pada sensor. Kalibrasi dilakukan dengan membandingkan hasil nilai AQI, PM 

10, dan PM 2.5 antara data realtime Accuweather AQI dan data realtime alat yang dirancang. 

Kalibrasi juga dilakukan dengan melakukan perumusan nilai untuk mendapatkan nilai 

sensor, dan untuk menentukan nilai kualitas udara dari konsentrasi parameter 

pencemaran udara yang terukur lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai baku mutu udara 

nasional [10]. Berikut rumus yang digunakan untuk kalibrasi dalam menentukan nilai 

sensor pada alat, dengan pengukuran nilai untuk PM 10, dan PM 2.5 diukur pada rata-rata 

24 jam,sedangkan untuk nilai CO diukur pada rata-rata 8 jam. Pengukuran berdasarkan 

parameter dasar untuk pengukuran ISPU. 

𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖  (
mg

m3
) = 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖(ppm) ∗ (

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑀𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙(
g

mol
)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟 (L)
) … … … (1) 

  𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑀𝑜𝑙𝑒𝑘𝑢𝑙 𝐶𝑜 = 28,06 g/mol … … …  (2) 

  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑀𝑜𝑙𝑎𝑟 = 24,45 L pada 25 °C … … … (3) 



 

Gambar 11. Data Realtime Accuweather AQI. 

 

Gambar 12. Data Realtime Adafruit IO Alat.  

      Gambar 11 dan 12  merupakan proses pengujian kalibrasi Sensor SDS011 dengan data 

realtime Accuweather AQI. Kalibrasi untuk melihat seberapa besar perbandingan PM10, PM 

2.5 dan AQI yang terbaca. Data AQI yang didapat surplus kesalahan sebesar 1 ug/mg pada 

alat yang dirancang. Setelah mengikuti proses pengujian di atas, didapatkan hasil 

perbandingan sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tabel 1. Perbandingan Data AQI. 

 

Hari 

Ke- 

 

Tanggal 

Monitoring Kualitas Udara/AQI  

Selisih 

(ug/m3) 

 

Kondisi Accuweather AQI (24 jam) Alat Tugas Akhir (24 jam) 

PM 2.5 PM 10 AQI PM 2.5 PM 10 AQI 

1 04/11/2021 10ug/m3 19ug/m3 19 12ug/m3 18ug/m3 18 1 ug/m3 Sangat 

Baik 

2 05/11/2021 15ug/m3 22ug/m3 22 14ug/m3 21ug/m3 21 1 ug/m3 Sangat 

Baik 

3 06/11/2021 14ug/m3 18ug/m3 18 15ug/m3 17ug/m3 17 1 ug/m3 Sangat 

Baik 

4 07/11/2021 8 ug/m3 15ug/m3 15 7 ug/m3 16ug/m3 14 1 ug/m3 Sangat 

Baik 

5 08/11/2021 19ug/m3 25ug/m3 25 20ug/m3 24ug/m3 24 1 ug/m3 Sangat 

Baik 

6 09/11/2021 15ug/m3 23ug/m3 23 14ug/m3 22ug/m3 22 1 ug/m3 Sangat 

Baik 

7 10/11/2021 17ug/m3 15ug/m3 17 16ug/m3 14ug/m3 16 1 ug/m3 Sangat 

Baik 

 

𝑆𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ(𝑢𝑔/𝑚𝑔3) = 𝐴𝑄𝐼 1(𝑢𝑔/𝑚𝑔3) − 𝐴𝑄𝐼 2(𝑢𝑔/𝑚𝑔3) … … … (1) 

 
AQI 1 = Indeks Kualitas Udara Accuweather 

AQI 2 = Indeks Kualitas Udara Alat  

Berdasarkan hasil perbandingan pada Tabel 1, disimpulkan bahwa alat sudah dapat 

bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan nilai selisih rata-rata 

berkisar 1 ug/m3, yang artinya alat sudah bekerja sesuai spesifikasi sistem. 

 

Gambar 13. Grafik Pengukuran AQI 1 dan AQI 2. 

Gambar 13 merupakan grafik hasil pengujian alat yang dirancang pada sensor SDS011 

dan data realtime Accuweather AQI yang memiliki selisih perbandingan hasil pengukuran. 

Hal ini dikarenakan pada pengambilan data kualitas udara alat yang dirancang hanya 

mengambil data skala kecil daerah Salatiga, sedangkan data realtime Accuweather 

mencakup keseluruhan daerah Salatiga. 
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3.2.     Pengujian Sensor MQ-7 

Sensor MQ-7 berfungsi sebagai sensor CO yang dirangkaian pada bagian penutup 

kotak. Sensor MQ-7 yang akan diuji harus bisa berfungsi dengan baik agar sistem dapat 

bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Pengujian Sensor MQ7 diawali dengan kalibrasi 

terlebih dahulu untuk melihat penyimpangan dan ketepatan nilai yang dihasilkan pada 

sensor. Kalibrasi dilakukan dengan membandingkan hasil nilai CO antara data realtime 

Accuweather AQI dan data realtime alat yang dirancang. Setelah mengikuti proses pengujian 

didapatkan hasil perbandingan sebagai berikut. 

 Tabel 2. Data Pengujian nilai CO. 

 

Hari Ke- 

Monitoring AQI (CO)  

Selisih 

Alat Tugas Akhir 

Accuweather AQI Alat Tugas Ahkir Satuan ug/m3 

CO (8 jam) CO (8 jam) 

1 119 mg/m3 118 mg/m3 1 mg/m3 3,2 ug/m3 

2 110 mg/m3 110 mg/m3 0 mg/m3 2,9 ug/m3 

3 130 mg/m3 129 mg/m3 1 mg/m3 3,5 ug/m3 

4 125 mg/m3 124 mg/m3 1 mg/m3 3,3 ug/m3 

5 120 mg/m3 120 mg/m3 0 mg/m3 3,2 ug/m3 

6 115 mg/m3 114 mg/m3 1 mg/m3 3,1 ug/m3 

7 118 mg/m3 118 mg/m3 0 mg/m3 3,2 ug/m3 

 

𝑆𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ(𝑚𝑔/𝑚3) = 𝐶𝑜 1(𝑚𝑔/𝑚3) − 𝐶𝑜 2(𝑚𝑔/𝑚3) … … … (1) 
 

CO 1 = Karbonmonoksida Accuweather AQI 

CO 2 = Karbonmonoksida Alat  

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 2, disimpulkan bahwa alat sudah dapat bekerja 

sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan nilai selisih rata-rata berkisar 

1 mg/m3, yang artinya alat yang dirancang sudah bekerja sesuai spesifikasi sistem. 

 

 

Gambar 14. Grafik Pengukuran CO 1 dan CO 2. 

Gambar 14 merupakan grafik hasil pengujian alat yang dirancang pada sensor MQ-7 

dan data realtime Accuweather AQI yang memiliki selisih perbandingan hasil. Hal ini 

dikarenakan pada pengambilan data CO alat yang dirancang hanya mengambil data skala 

kecil daerah Salatiga sedangkan data realtime Accuweather mencakup keseluruhan daerah 

Salatiga. 
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3.3.     Pengujian Sensor DHT11  

Berikunya adalah pengujian rangkaian Sensor DHT11 yang digunakan sebagai 

pembacaan suhu dan kelembaban pada lokasi pengujian alat. Pada Tabel 3 menunjukan 

rangkaian Sensor DHT11 yang dipakai hanya beberapa kaki yang dihubungkan ke pin 

ESP32 untuk proses pembacaan nilai suhu dan kelembaban pada lokasi pengujian alat. 

Tabel 3. Pin ESP32 ke Pin DHT11. 

 
Pengujian sensor DHT11 dilakukan agar bisa mengetahui nilai suhu dan kelembaban 

udara disekitar lokasi pegujian alat yang dirancang sesuai dengan yang diprogram di 

arduino. Sehingga pengguna juga dapat mengetahui suhu dan kelembaban udaranya. 

 

 

 
Gambar 15. Tampilan Alat Pembacaan Sensor DHT11. 

 
Gambar 16. Tampilan Data pada Adafruit IO. 

Gambar 15 dan 16 merupakan pengujian Sensor DHT11 saat pembacaan nilai, dengan 

menampilkan data pada alat dan server Adafruit IO, dapat dilihat bahwa sensor dapat 

bekerja sesuai yang diharapkan. 

3.4.     Pengujian Display 0,96’ SPI OLED 

Pengujian display 0.96’ SPI OLED bertujuan untuk mendapatkan parameter berupa 

tampilan karakter pada layar OLED agar sesuai yang diinginkan. Layar OLED yang 

dipakai sudah terhubung dengan komunikasi SPI. Komunikasi ini merupakan komunikasi 

serial kecepatan tinggi yang dapat digunakan pada banyak mikrokontroler yang 

dirancang untuk mengirim ataupun menerima data dengan kecepatan tinggi. Pengujian 

Pin ESP32 Keterangan Pin DHT11 Keterangan 

VIN 5 V VCC 5 V 

GND Ground GND Ground 

GPIO27 Pin Masukan Digital Data Pin Keluaran Data 



dilakukan dengan melakukan pemrograman tulisan atau karakter yang akan ditampilkan 

pada layar OLED.  Pada Tabel 4 menunjukan rangkaian SPI OLED yang dipakai hanya 

beberapa kaki yang dihubungkan ke pin ESP32 untuk proses menampilkan karakter. 

 
Tabel 4. Pin ESP32 ke Pin Display 0,96’ SPI OLED. 

 

 

Gambar 17. Tampilan Pengujian Display 0,96’ SPI OLED. 

Gambar 17 merupakan pengujian Display 0,96’ SPI OLED saat pembacaan nilai, dengan 

menampilkan data pada alat. Dapat dilihat bahwa display OLED dapat bekerja sesuai yang 

diharapkan. 

4. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pengujian alat, disimpulkan bahwa alat yang dirancang dapat 

bekerja sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan , dengan hasil dari pemantauan indeks 

kualitas udara berbasis  IoT ini memiliki target ralat rata-rata ± 1 ug/m3 untuk pengujian 

PM 2,5 dan PM 10. Begitu juga target ralat untuk pengujian CO dengan rata-rata ± 1 mg/m3 

sudah sesuai yang diharapkan, dengan tingkat keberhasilan alat 99 %. Nilai indeks kualitas 

udara berhasil ditampilkan pada layar OLED 0,96’ SPI dan dapat dipantau melalui website 

Adafruit IO yang disediakan. Sistem pemantau kualitas udara ini juga dapat 

menginformasikan kualitas udara sekitar kepada pengguna dengan melihat nilai indeks 

kualitas udara pada platform IoT Adafruit IO dan indikator warna kualitas udara pada 

Adafruit IO. Sistem pemantau kualitas udara berbasis IoT ini nantinya dapat 

mempermudah pengguna untuk memantau kualitas udara disekitarnya secara online 

darimana pun, sehingga pengguna dapat mengantisipasi apabila kualitas udara 

disekitarnya tidak sehat. 

 

Pin ESP32 Keterangan Pin SPI OLED Keterangan 

GND Ground GND 5 V 

VIN 5 V VCC Ground 

GPIO18 Pin Masukan MISO D0 Pin  Keluaran MISO 

GPIO23 Pin  Masukan MOSI D1 Pin  Keluaran MOSI 

GPIO2 Pin  Masukan 2 RES Pin  Reset 

GPIO4 Pin  Masukan 4 DC Pin  DC 

GPIO5 Pin  Masukan 5 CS Pin  CS 




