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 BAB 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH
Dengan Kemajuan teknologi mempunyai dampak positif dan negatif dalam kehidupan di masyarakat. Polusi udara merupakan salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Polusi udara terbagi menjadi dua kategori yaitu “indoor air pollutants” yang disebabkan oleh perkakas rumah ataupun gedung dan material-material modern yang digunakan untuk interior, dan “outdoor air pollutants” yang ditimbulkan oleh industri serta alat transportasi. Kedua kategori tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang serius pada masyarakat. Menurut penelitian Enviromental Protection Agency (EPA) Amerika Serikat, hampir sebagian masyarakat dunia modern menghabiskan 90 persen waktunya didalam ruangan, baik itu di rumah, di gedung perkantoran, maupun di sekolah, sedangkan di sisi lain kondisi kualitas udara sangat berpengaruh besar kepada produktivitas, moral, dan kesehatan masyarakat.
Melihat masalah yang ditimbulkan oleh polusi udara didalam ruangan, penulis terdorong untuk membuat aplikasi sistem pendeteksi kualitas udara didalam ruangan yang dapat mendeteksi dan membuat suatu aplikasi sistem  yang dapat mendeteksi dan mengkategorikan kualitas udara suatu ruangan dalam kondisi tertentu sehingga dapat bermanfaat untuk kesehatan dan dapat melancarkan aktifitas sehari-hari didalam ruangan.
Dengan adanya masalah tersebut maka penulis akan merancang dan mengimplementasikan pengolahan data yang berbasis komputerisasi dengan judul, “ SISTEM PENDETEKSI KUALITAS UDARA MENGGUNAKAN SENSOR FIGARO 2600 DAN SHT11 “.

MAKSUD
Maksud dari pembuatan atau pengembangan alat ini adalah membuat aplikasi Pendeteksi suhu, polusi, dan kelembaban menggunakan sensor Figaro 2600 dan Sht11 dengan bahasa pemrograman assembly 
	
1.3. TUJUAN
	Tujuan tugas akhir ini untuk merancang bangun suatu sistem pendeteksi kualitas udara ruangan yang meliputi 3 parameter sekaligus, yaitu tingkat polusi, suhu, dan kelembaban berbasis mikrokontroler AT89S8252. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian terhadap kinerja sensor, serta sistem minimum mikrokontroler AT89S8252 sebagai pengendalinya.

1.4. BATASAN MASALAH
Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar, akan dibatasi dalam hal-hal sebagai berikut.
1. Polusi udara yang dideteksi adalah indoor air polutans ( Polusi udara ruangan ).
	Sensor yang digunakan mencakup 3 parameter sekaligus, yang meliputi sensor suhu, kelembaban, serta kadar  polusi suatu ruangan.
	Digunakan sebuah LCD sebagai penampil untuk mengetahui data keluaran  tentang kualitas suatu udara pada sistem ini.  

Sistem kerja mikrokontroler sebagai pengakses data masukan kualitas udara ruangan  menggunakan AT89S8252.
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN
	Dalam penulisan tugas akhir ini disusun menjadi lima bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :
BAB I		PENDAHULUAN
	bab ini membahas tentang latar belakang masalah, maksud, tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan.
BAB II		LANDASAN TEORI
	Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan obyek, tentang konsep atau pengetahuan yang mendukung dan tentang bahasa pemrograman  yang digunakan.
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN
	Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan obyek, algoritma flow chart dan perakitan sistem atau perangkat pendukung yaitu hardware dan software dari program yang dibuat.
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN
	Dalam bab ini diuraikan tentang hasil aplikasi dan pembahasan dari program yang telah dirancang sebelumnya serta manfaat dari program/alat yang dibuat.
BAB V		PENUTUP
	Pada bab ini menjelaskan tentang hasil akhir dari pembuatan tugas akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.
 

