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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Gas LPG (liquefied petroleum gas) adalah gas minyak bumi yang 

dicairkan, komponennya di dominasi propane dan butane, LPG juga mengandung 

zat hidrokarbon dalam jumlah ringan seperti etana dan pentane, LPG memiliki 

sifat mudah terbakar, gas tidak beracun dan tidak berwarna namun biasanya 

berbau menyengat. Gas LPG saat ini berperan penting dalam kehidupan sehari-

hari sebagai bahan bakar baik dalam rumah tangga maupun industri, LPG adalah 

energi yang terjangkau dalam hal biaya di banding dengan olahan minyak bumi 

lainnya[1]. 

Dampak buruk gas LPG terdapat pada mudahnya terjadi kebocoran bila 

saat pengemasan dan installasi di lakukan dengan tidak teliti yang mengakibatkan 

kebakaran bahkan mungkin ledakan hebat, hal ini sangat menakutkan bagi 

masyarakat yang memanfaatkan LPG sebagai bahan bakar dalam kegiatan sehari-

hari. Sebagian besar masyarakat baik yang ada di desa maupun kota telah 

menggunakan LPG sebagai pengganti minyak tanah, namun kondisi ini yang 

menyebabkan penurunan kualitas produksi dan pengemasan gas LPG dan menjadi 

penyebab seringnya terjadi kasus kebakaran di akibatkan kebocoran gas LPG[2]. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang menggunakan sensor HS133 

sebagai pendeteksi kebocoran gas sensor ini berfokus pada pendeteksian gas 

LPG[2], MQ2 sebagai pendeteksi kebocoran gas LPG berbasis Internet on Things, 

selain untuk mendeteksi gas LPG sensor MQ2 dapat digunakan untuk pendeteksi 

asap rokok[3], HS-133 dapat membaca jenis gas metana dan ethanol. Sensor LPG 

HS133 mempunyai tingkat sensitifitas yang tinggi terhadap dua jenis gas tersebut 

dan sensor TGS2610 berfokus pada pendeteksian gas LPG[4], berlatar belakang 

dari penelitian-penelitian tersebut maka perlu dilakukan perbandingan pembacaan 

ketiga sensor sehingga diperoleh perbandingan output dari masing-masing sensor         

tersebut. sehingga pengguna sensor gas dapat memilih sensor mana yang sesuai 

dengan kebutuhannya,  data output dari sensor ini akan diolah menggunakan 

mikro kontroler arduino mega dan akan dipantau melalui web yang berjalan pada 
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jaringan lokal menggunakan modul ESP8266. Perlunya penggunaan ESP8266 

agar data pembacaan sensor dari mikrokontroler dapat dibentuk kedalam suatu 

halaman web yang berisi grafik dan gauge yang dapat diakses pada jaringan wifi 

lokal melalui komputer dengan web browser[5], berbeda dengan Arduino dimana 

kita harus menambahkan Arduino Ethernet Shield terlebih dahulu untuk 

mengakses web yang ada di jaringan lokal.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang alat pendeteksi kebocoran gas LPG dengan

memanfaatkan sensor MQ2, TGS2610 dan HS-133?

2. Bagaimana membandingkan hasil nilai PPM dari ketiga sensor

tersebut?

3. Bagaimana menampilkan hasil nilai pembacaan PPM tersebut ke web

pada jaringan lokal?

1.3 Tujuan 

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang dan mengimplementasikan sensor MQ2, TGS2610 dan HS-

133 untuk mendeteksi kebocoran gas LPG.

2. Membandingkan hasil PPM di tiap-tiap sensor.

3. Menampilkan hasil pembacaan nilai PPM tiap sensor ke halaman web

pada jaringan lokal.

4. Menganalisa perbandingan pembacaan nilai PPM ketiga sensor

tersebut.

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun batasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Sensor yang di gunakan MQ2, TGS2610 dan HS-133.

2. Mikro kontroler yang di gunakan adalah arduino mega.

3. Terdapat tambahan ESP 8266 agar data yang di baca oleh mikro

kontroler dapat di outputkan ke web pada jaringan local.
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4. Parameter yang di gunakan adalah jarak, ruangan berbeda dan 

pengujian pada ukuran tabung LPG 3kg 

1.5 Metodologi Penelitian  

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1.5.1  Studi Pustaka 

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi yang 

dapat mendukung pengerjaan Tugas Akhir ini. Sumber informasi ini berupa 

jurnal, karya ilmiah, dan buku pendukung yang berhubungan dengan 

pemrogaman. 

1.5.2 Perancangan alat 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan perangkat-perangkat elektronika 

yang mendukung dalam pengerjaan alat ini. Dalam hal ini perangkat yang di 

gunakan adalah: 

a. modul sensor MQ2, TGS2610 dan HS-133 

b. arduino mega 

c. Esp 8266 

d. Rtc (realtime clock) 

1.5.3 Pembuatan skema alat dan program 

Tahap ini memfokuskan pada pembuatan skema alat, program pembacaan 

sensor dan menampilkan data pembacaan ke web pada jaringan lokal.  

1.5.4 Pengujian  

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian keseluruhan alat dan program 

yang telah di buat dengan parameter pengujian antara lain jarak sensor terhadap 

kebocoran gas, perbandingan nilai PPM pada tabung LPG 3kg, serta ruangan yang 

berbeda. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut:  
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian 

tentang pengertian sensor gas (MQ2, TGS2610, HS133), ADC (Analog To Digital 

Converter) dan PPM (Part Per Milion) serta beberapa komponen yang akan di 

tambahkan meliputi arduino mega, dan esp 8266. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi ADC, sensor-sensor dan LPG. Analisa masalah meliputi fungsi 

sensor dan bahaya kebocoran LPG. Perancangan meliputi perancangan rangkaian 

dan flowchart.  

BAB IV ANALISIS DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi tentang implementasi program dan pengujian sistem 

yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan 

baik. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

pembuatan aplikasi untuk kesempurnaan sistem aplikasi di masa yang akan 

datang. 


