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Abstrak 
 
Karbon Monoksida (CO) mempunyai potensi bersifat racun yang berbahaya karena mampu membentuk ikatan 
yang kuat dengan pigmen darah yaitu haemoglobin. CO dapat dihasilkan dari  rokok, kendaraan berbahan 
bakar bensin, kompresor, generator, pemanas ruangan dan lain-lain. CO berbentuk gas yang dapat menyebar 
ke segala tempat, walaupun tempat tersebut tidak dihidupkan rokok atau kendaraan bermotor dan sulit 
dideteksi keberadaannya. Oleh karena itu, maka diperlukan alat yang dapat mendeteksi dan memonitor  kadar 
polutan CO ruangan tertutup sehinga dapat diketahui berapa besar  kadarnya diudara, dengan begitu jika 
terjadi kondisi  berbahaya dapat segera dilakukan tindakan antisipasi. Pada penelitian ini akan dirancang alat 
yang dapat mendeteksi dan melakukan monitoring kadar polutan CO  pada ruangan ( indoor ) yang  kurang 
memiliki  ventilasi yang baik, misalnya Gedung parkir bawah tanah. Sistem deteksi dan monitoring kadar 
polutan CO  yang di buat  terdiri dari dua bagian yaitu bagian detektor dan bagian interface untuk monitoring. 
Bagian detektor terdiri dari sensor CO (TGS 2600), analog to digital converter (ADC 0804), mikrokontroler 
(AT89S51), dan RS 232 (MAX 232) sedangkan untuk bagian interface dibuat dengan menggunakan VB6.0 
dan untuk bagian database mengunakan MySQL 5.2. Detektor mendeteksi setiap perubahan kandungan CO 
diudara dengan mengunakan sensor CO, setiap perubahan dirubah oleh ADC menjadi data digital agar dapat 
diproses oleh mikrokontroler. Mikrokontroler mengirimkan data digital ke komputer secara serial dengan RS 
232. Komputer menyimpan data dalam database, dan dimonitor dan dideteksi dengan menggunakan software 
aplikasi dalam bentuk grafik dan tabel. Dengan alat ini dapat dideteksi dan dimonitoring kadar CO pada 
ruangan (indoor). 
 
Kata kunci : Karbon Monoksida, Alat Deteksi. 

 
 
 
1. PENDAHULUAN 

 
Kebutuhan akan kualitas lingkungan yang sehat 
baik itu udara maupun air sudah merupakan bagian 
pokok di bidang kesehatan. Setiap makhluk hidup 
membutuhkan udara untuk mendukung 
kehidupannya secara optimal, oleh karena itu udara 
sebagai komponen lingkungan yang penting dalam 
kehidupan perlu dipelihara dan ditingkatkan 
kualitasnya.  Pada dewasa ini pencemaran terhadap 
udara  semakin menampakkan kondisi yang sangat 
memprihatinkan. Berbagai sumber pencemaran 
udara dapat berasal dari berbagai kegiatan antara 
lain generator dalam gedung, kompressor, 
pengelasan, pompa yang dijalankan dengan mesin 
bensin, perumahan, transportasi berbahan bakar 
bensin, perkantoran, dan industri. 
 
Jenis parameter pencemar udara berdasarkan pada 
baku mutu udara ambien menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 tahun 1999, yaitu meliputi : 
Sulfur dioksida (SO2), Karbon monoksida (CO), 
Nitrogen dioksida (NO2), Oksidan (O3), Hidro 

karbon (HC), PM 10 , PM 2,5, TSP (debu), Pb 
(Timah Hitam), Dustfall (debu jatuh).  
 
Karbon monoksida (CO) merupakan senyawa yang 
tidak berbau, tidak berasa dan pada suhu udara 
normal berbentuk gas yang tidak berwarna. Karbon 
monoksida dapat dihasilkan dari  rokok, kendaraan 
berbahan bakar bensin, kompresor, generator, 
pemanas ruangan dan lain-lain. Karbon Monoksida 
mempunyai potensi bersifat racun yang berbahaya 
karena mampu membentuk ikatan yang kuat 
dengan pigmen darah yaitu haemoglobin, dan dapat 
mengakibatkan kematian tanpa suatu peringatan. 
Banyak orang meninggal dari keracunan CO, 
biasanya ketika menggunakan peralatan yang 
menggunakan bensin sebagai bahan bakarnya dan 
generator yang diletakkan dalam gedung atau 
ruangan yang kurang memiliki ventilasi, sehingga 
dapat menyebabkan kematian pada kadar tertentu.  
 

Kualitas udara dalam ruangan (indoor air quality) 
juga merupakan masalah yang perlu mendapat 
perhatian karena akan berpengaruh terhadap 
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1 05-09-2010 5:30:15 1 

2 05-09-2010 5:32:15 1 

3 05-09-2010 5:34:15 0 

4 05-09-2010 5:36:15 0 

5 05-09-2010 5:38:15 0 

6 05-09-2010 5:40:15 0 

7 05-09-2010 5:42:15 0 

8 05-09-2010 5:44:15 0 

9 05-09-2010 5:46:15 0 

10 05-09-2010 5:48:15 0 

11 05-09-2010 5:50:15 0 

12 05-09-2010 5:52:15 0 

13 05-09-2010 5:54:15 0 

14 05-09-2010 5:56:15 0 

15 05-09-2010 5:58:15 0 

16 05-09-2010 6:00:15 0 

17 05-09-2010 6:02:15 0 

18 05-09-2010 6:04:15 0 

19 05-09-2010 6:06:15 0 

20 05-09-2010 6:08:15 0 

21 05-09-2010 6:10:15 0 

22 05-09-2010 6:12:15 2 

23 05-09-2010 6:14:16 1 

24 05-09-2010 6:16:16 1 

25 05-09-2010 6:18:17 0 

26 05-09-2010 6:20:17 0 

27 05-09-2010 6:22:17 0 

28 05-09-2010 6:24:17 0 

29 05-09-2010 6:26:17 0 

30 05-09-2010 6:28:17 0 

31 05-09-2010 6:30:17 0 

32 05-09-2010 6:32:17 0 

33 05-09-2010 6:34:17 0 

34 05-09-2010 6:36:17 1 

35 05-09-2010 6:38:17 1 

36 05-09-2010 6:40:17 1 

37 05-09-2010 6:42:17 1 

38 05-09-2010 6:44:17 1 

39 05-09-2010 6:46:17 1 

40 05-09-2010 6:48:17 2 

41 05-09-2010 6:50:17 1 

42 05-09-2010 6:52:17 1 

43 05-09-2010 6:54:17 1 

44 05-09-2010 6:56:17 1 

45 05-09-2010 6:58:17 1 

46 05-09-2010 7:00:18 1 

47 05-09-2010 7:02:18 1 

48 05-09-2010 7:04:18 1 

49 05-09-2010 7:06:18 2 

50 05-09-2010 7:08:18 1 

51 05-09-2010 7:10:18 2 

52 05-09-2010 7:12:18 2 

53 05-09-2010 7:14:18 1 

54 05-09-2010 7:16:18 2 

55 05-09-2010 7:18:18 2 

56 05-09-2010 7:20:18 2 

57 05-09-2010 7:22:18 1 

58 05-09-2010 7:24:18 1 

59 05-09-2010 7:26:18 1 

60 05-09-2010 7:28:18 1 

61 05-09-2010 7:30:18 2 

62 05-09-2010 7:32:18 1 

63 05-09-2010 7:34:18 0 

64 05-09-2010 7:36:18 0 

65 05-09-2010 7:38:22 0 

66 05-09-2010 7:40:23 0 

67 05-09-2010 7:42:24 0 

68 05-09-2010 7:44:24 0 

 

Dari hasil keseluruhan percobaan yang telah 
dilakukan, alat ini sudah mampu untuk mendeteksi 
kadar karbon monoksida yang terlarut dalam udara 
dan alat ini, sudah dapat melakukan monitoring 
kadar kabon monoksida karena alat ini secara 
sistem (hardware dan software) sudah dapat bekerja 
sesuai rencana, namun alat ini masih memiliki 
kekurangan dari  tingkat akurasi pembacaan kadar 
karbon monoksida tersebut, disebabkan karena alat 
ini : (1) sirkulasi udara, pada alat ini belum 
memiliki sistem sirkulasi udara yang baik, untuk 
sistem sirkulasi udara sebaiknya menggunakan 
pipa-pipa ber-diameter kecil (±6mm) sebagai 
saluran udara serta penghubung antar komponen-
komponen. (2) Filter, selain sistem sisrkulasi alat 
ini, belum memiliki filter, filter digunakan untuk 
menjaga agar udara yang masuk bersih dari partike-
partikel debu, karena partikel-partikel debu dapat 
menyebabkan tersumbatnya saluran sirkulasi udara, 
partikel-partikel debu dapat juga mengganggu 
kinerja dari sensor karena dapat menyumbat 
lubang-lubang tempat masuknya udara (didalam 
komponen sensor), dan partikel-partikel debu dapat 
juga menggangu kinerja dari komponen-komponen 
lainnya. (3) Katalisator, penggunaan katalisator 
bertujuan untuk memurnikan udara dari partikel-
partikel air karena, jika partikel-partikel air masih 
terlarut dalam udara dapat mengangu dalam proses 
pembacan oleh sensor dan dapat juga mempercepat 
usia dari sensor, pompa, serta flowmeter. (4) 
Flowmeter, fungsi dari flowmeter disini untuk 
menjaga setabilitas-nya laju aliran udara yang 
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Gambar 7. Pengujian pengambilan data 
dari database dan ditampilkan dalam bentuk 

table 

d. Analisa 
Dari pengujian tersebut terbukti bahwa 
proses “table monitoring” sudah dapat 
berjalan dengan baik, karena sudah dapat 
menampilkan data-data yang tersimpan di 
dalam data base ke dalam bentuk tabel. 

 Pengujian hasil monitoring yang dilakukan 
dalam waktu 24 jam dan ditampilkan dalam 
bentuk running text. 
a. Tujuan 

Untuk mengetahui apakah software yang 
dibuat dapat mengambil data-data yang 
tersimpan di dalam data base  dan 
menampilkannya ke dalam bentuk tabel. 

b. Langkah Pengujian 
Menu Bar : View | Information   

c. Hasil Pengujian 
Gambar 8. dibawah ini merupakan hasil dari 
proses “information” yang dilakukan, dapat 
dilihat tampilnya form information dan 
ditampilkannya hasil monitoring yang 
dilakukan dalam waktu 24 jam, dalam 
bentuk running text. 

 

Gambar 8. Pengujian hasil monitoring yang 
dilakukan dalam waktu 24 jam dan 

ditampilkan dalam bentuk running text 

d. Analisa 

pengujian tersebut terbukti bahwa proses 
“information” sudah dapat berjalan dengan 
baik, karena sudah dapat menampilkan data-
data hasil monitoring yang dilakukan dalam 
waktu 24 jam dan ditampilkan dalam bentuk 
running text. 

Dalam menunjang seluruh proses dalam pembuatan 
alat ini dibutuhkan perlatan-peralatan teknis. 
Peralatan-peralatan yang digunakan yaitu : 

 Komputer 
 Osiloskop 
 Frequency Counter 
 Solder 
 Mesin Bor 

Untuk mengetahui apakah alat yang dibuat dapat 
mendeteksi, serta berapakah tingkat akurasi alat 
tersebut dapat membaca kadar karbon monoksida. 
Untuk itu dilakukanlah serangkaian percobaan 
yang dilakukan dengan memberikan secara sengaja 
karbon monoksida yang diperoleh dari pembakaran 
beberapa sumber penghasil karbon monoksida 
seperti rokok, obat nyamuk bakar dan kendaraan 
bermotor. Tabel 1 merupakan data-data hasil 
percobaan tersebut. 

Seperti yang telah dikemukakan, bahwa untuk 
mengetahui apakah alat yang dibuat dapat 
mendeteksi, serta berapakah tingkat akurasi alat 
tersebut dapat membaca kadar karbon monoksida. 
Untuk itu dilakukanlah serangkaian percobaan-
percobaan yaitu : 

1. Pada kondisi di dalam ruangan tertutup tanpa 
melakukan pembakaran, Data hasil percobaan 
dapat dilihat pada tabel 6 dari jam 05:30:15 
sampai dengan jam 06:30:17.   

2. Pada kondisi di dalam ruangan dengan 
membakar rokok dan obat nyamuk bakar, Data 
hasil percobaan dapat dilihat pada tabel 6 dari 
jam 06:32:17 sampai dengan jam 07:30:18.  

3. Pada kondisi di dalam ruangan setelah 
membakar rokok dan obat nyamuk bakar 
dengan pintu terbuka lebar, Data hasil 
percobaan dapat dilihat pada tabel 6 dari jam 
07:32:18 sampai dengan jam 07:44:24. 

4. Pada kondisi di luar ruangan dengan 
menghidupkan sepeda motor, Data hasil 
percobaan dapat dilihat pada tabel 6 dari jam 
08:06:46 sampai dengan jam 08:50:48. 

 

Tabel 1. Hasil percoban monitoring karbon 
monoksida 

Monitoring Karbon Monoksida 

No Tanggal Jam Kadar 
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b. Langkah Pengujian 
Menu Bar : Property | Connect | Detector 

c. Hasil Pengujian 
Gambar 4 dibawah ini merupakan hasil dari 
proses “connection” yang dilakukan, dapat 
dilihat dari status bar tertulis Connect. 

 

Gambar 4. Pengujian koneksi antara 
detector dengan detector 

d. Analisa 
Dari pengujian tersebut terbukti bahwa 
proses koneksi antara komputer dengan 
detektor sudah dapat dikakan. 

 Pengujian penerimaan dan menampilkan 
secara real time data-data yang dikirim oleh 
detektor  
a. Tujuan 

Untuk mengetahui apakah software yang 
dibuat dapat menerima data yang dikirim 
oleh detektor secara real time   

b. Langkah Pengujian 
Menu Bar : Property | Display | Monitoring   

 

Gambar 5. Pengujian penerimaan data 
dari perangkat detektor secara real time 

c. Analisa 
Dari pengujian tersebut terbukti bahwa 
proses “display monitoring” sudah dapat 
berjalan dengan baik, karena sudah dapat 
menerima dan menampilkan secara real 
time data data yang dikirim oleh detektor. 

 Pengujian pengambilan data dari database 
dan ditampilkan dalam bentuk grafik 
a. Tujuan 

Untuk mengetahui apakah software yang 
dibuat dapat mengambil data-data yang 
tersimpan didalam data base  dan 
menampilkannya ke dalam bentuk grafik. 

b. Langkah Pengujian 
Menu Bar : View | Monitoring | Chart   

c. Hasil Pengujian 
Gambar 6. dibawah ini merupakan hasil dari proses 
“chart monitoring” yang dilakukan, dapat dilihat 
tampilnya form chart monitoring dan 
ditampilkannya data-data yang tersimpan di dalam 
data base ke dalam bentuk grafik. 

d. Analisa 
Dari pengujian tersebut terbukti bahwa 
proses “chart monitoring” sudah dapat 
berjalan dengan baik, karena sudah dapat 
menampilkan data-data yang tersimpan di 
dalam data base ke dalam bentuk grafik. 

 

 

Gambar 6. Pengujian pengambilan data 
dari database dan ditampilkan dalam 

bentuk grafik 

 Pengujian pengambilan data dari database 
dan ditampilkan dalam bentuk tabel 
a. Tujuan 

Untuk mengetahui apakah software yang 
dibuat dapat mengambil data-data yang 
tersimpan di dalam data base  dan 
menampilkannya ke dalam bentuk tabel. 

b. Langkah Pengujian 
Menu Bar : View | Monitoring | Table   

c. Hasil Pengujian 
Gambar 7. dibawah ini merupakan hasil dari 
proses “table monitoring” yang dilakukan, 
dapat dilihat tampilnya form table 
monitoring dan ditampilkannya data-data 
yang tersimpan di dalam data base ke dalam 
bentuk tabel. 
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kesehatan manusia. Timbulnya kualitas udara 
dalam ruangan umumnya disebabkan oleh beberapa 
hal, yaitu kurangnya ventilasi udara (52%) adanya 
sumber kontaminasi di dalam ruangan (16%) 
kontaminasi dari luar ruangan (10%), mikroba 
(5%), bahan material bangunan (4%) , lain-lain 
(13%).(www.depkes.go.id) 
 

Pada penelitian ini akan dirancang alat yang dapat 
mendeteksi dan melakukan monitoring kadar 
polutan CO  pada ruangan ( indoor ) yang terutama  
kurang memiliki  ventilasi yang baik, misalnya 
Gedung parkir bawah tanah. Sistem deteksi dan 
monitoring kadar polutan CO  yang di buat  terdiri 
dari dua bagian yaitu bagian detektor dan bagian 
interface untuk monitoring.  
 

2. METODE PENDEKATAN 
 

Sistem monitoring kadar karbon monoksida  yang 
di buat ini terdiri dari dua bagian yaitu bagian 
detektor dan bagian interface. Bagian detektor 
terdiri dari sensor CO (TGS 2600), analog to 
digital converter (ADC 0804), mikrokontroler 
(AT89S51), dan RS 232 (MAX 232) sedangkan 
untuk bagian interface dibuat dengan menggunakan 
VB6.0 dan untuk bagian database mengunakan 
MySQL 5.2. 
 

Cara kerja dari sistem monitoring ini dimulai 
dengan mendeteksi setiap perubahan-perubahan 
kandungan karbon monoksida diudara dengan 
mengunakan sensor CO, perubahan-perubahan 
kadar karbon monoksida tersebut dirubah oleh 
sensor menjadi data-data dalam bentuk analog, agar 
data tersebut dapat diproses oleh mikrokontroler 
maka data-data tersebut harus dirubah menjadi data 
digital terlebih dahulu yaitu dengan menggunakan 
ADC, setelah data-data dirubah menjadi data 
digital barulah data-data tersebut diproses oleh 
mikrokontroler dan dikirim ke komputer secara 
serial, agar data-data tersebut dapat dikirim ke 
komputer secara serial maka data-data tersebut 
harus dirubah ke dalam bentuk RS 232. 
 

Setelah data-data yang dikirim diterima oleh 
komputer maka data-data tersebut disimpan ke 
dalam database, dengan adanya interface (software) 
user-user dapat melihat data-data hasil monitoring 
tersebut ke dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk 
grafik dan dalam bentuk tabel. Data – data CO 
tersebut dapat dipantau setiap saat, menurut Badan 
pengendalian lingkungan hidup pengukuran kadar 
CO harus dilakukan setidaknya selama 8 jam untuk 
mengetahui kondisi udara yang sedang diukur.  
 

Diagram Blok System 
Blok diagram  dari perancangan alat pendeteksi dan 
monitoring kadar CO dapat terlihat dari gambar 1, 
setiap blok mempunyai masing-masing fungsi yang 
saling terkait satu dengan yang lainya sehingga 
membentuk suatu sistem, pada sistem ini terbagi 
menjadi dua bagian yaitu detektor dan interface 
(software), bagian detektor berfungsi untuk 

mendeteksi kadar karbon monoksida di udara dan 
mengkonversikan data tersebut kedalam harga ppm 
lalu mengirimkan data tersebut ke komputer untuk 
disimpan ke dalam database dan bagian interface 
digunakan untuk penghubung antara user dengan 
dengan sistem. 
 
sistem, konfigurasi sistem secara lengkap seperti 
pada gambar 1 

 
 
 

Gambar 1. Diagram blok sistem monitoring 
3. HASIL dan PEMBAHASAN 
 
Pada Gambar 2. dibawah ini merupakan hasil dari 
pengukuran, pada pin 11 dan gambar 3. merupakan 
hasil dari pengukuran pada pin 14. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 12. Pengukuran IC MAX 232 (Pin 11) 

 
Keterangan : 
Volt / Div =  5 Volt 
Time / Div =  50 ms 
Vpp =  5Vpp 
 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Pengukuran IC MAX 232 (Pin 14) 

 
Keterangan : 
Volt / Div =  5 Volt 
Time / Div =  50 ms 
Vpp =  +/- 8 Vpp 

 
Dari percobaan tersebut terbukti bahwa level 
tegangan yang di terima oleh pc dirubah menjadi 
+/- 8 V dan juga level tegangan yang diterima 
mikrokontroler dirubah menjadi 5 V. 
 
Pengujian software, software monitoring ini terdiri 
dari beberapa bagian-bagian utama. Berikut ini 
adalah pengujiannya : 
 Pengujian koneksi antara komputer dengan 

detektor 
a. Tujuan 

Untuk mengetahui apakah konektifitas 
antara komputer dengan detektor sudah 
dapat dilakukan. 



 T I  | 23 
 

ISBN: 978‐602‐97832‐0‐9        SNTE-2011 

mengalir ke sensor, laju udara harus diatur untuk 
membatasi besar volume udara yang akan di 
deteksi oleh sensor. (5) Pompa, dengan adanya 
pompa udara bebas yang ada diluar akan dihisap 
kedalam hingga mengalir keluar, selain itu pompa 
juga berfungsi untuk memenuhi kesesuaian besar 
volume udara  dan laju udara yang telah di 
tetapkan. 

4. KESIMPULAN  
 

Berdasarkan hasil pengujian alat dan analisa, maka 
dapat diambil kesimpulan antara lain : 

1. Dengan menggunakan alat monitoring dan 
pendeteksi Kadar CO yang telah dirancang 
maka dapat dideteksi berapa besar kadar CO 
didalam ruangan (indoor). 

2. Dalam melakukan monitoring CO harus 
memperhatikan arah pergerakan angin karena 
CO sangat mudah terbawa angin. 

3. Untuk mendapatkan keakuratan dalam 
pendeteksian kadar CO didalam ruangan 
(indoor), maka dibutuhkan sistem sirkulasi 
udara yang baik dari alat yang dibuat, sehingga 
perlu ditambahkan filter, katalisator, flowmeter, 
dan pompa penghisap. 

4. Sensitifitas dan respon dari sensor yang 
digunakan, juga mempengaruhi tingkat akurasi 
dalam memonitoring dan mendeteksi kadar CO 
didalam ruangan (indoor). 
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