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 BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

Penyusunan penelitian ini berdasarkan permasalahan yang sering di hadapi 

oleh pengguna gas LPG, langkah yang akan di ambil dalam penelitian ini antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1. Analisis masalah  

2. Analisis sistem 

3. Perancangan sistem 

3.1 Analisis Masalah 

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab pendahuluan, dalam tugas akhir ini 

akan menganalisi perbandingan dari sensor gas HS133, MQ2 dan TGS2610 guna 

mengetahui perbedaan output dari masing-masing sensor yang akan dimunculkan 

dalam suatu grafik data sehingga dapat menjadi acuan pemilihan sensor gas yang 

menyesuaikan dengan kebtuhan. 

Sistem ini bekerja dengan cara membaca nilai Analog Digital Conversion  

atau ADC dari masing-masing sensor yang kemudian nilai tersebut di catat 

keterangan waktu pembacaannya sehingga diperoleh perbandingan kecepatan 

reaksi dari masing-masing sensor, pada proses ADC yang di gunakan sebagai 

acuan adalah tegangan output. 

3.2 Analisis Sistem 

Sensor MQ2,TGS2610 dan HS-133 merupakan sensor yang fungsinya sama 

yakni mendeteksi adanya gas LPG di udara dengan kadar tertentu, dalam tugas 

akhir ini penulis akan menganalisa perbandingan output dari ketiga sensor 

tersebut, output dari sensor berupa nilai tegangan akan dikonversi ke nilai PPM, 

dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan pemilihan sensor gas agar 

kedepannya proses pendeteksian kebocoran gas LPG bisa lebih efektif. 

Ketiga sensor yang telah disebutkan akan dirangkai sehingga tegangan 

output dari setiap sensor dapat dibaca oleh mikrokontroler dan dibentuk dalam 

format grafik pada halaman web yang dijalankan di modul ESP8266, setelah 

sensor mendeteksi adanya gas LPG maka sensor akan mengeluarkan tegangan 

output yang dibaca oleh Arduino Mega sebagai mikrokontroler, kemudian hasil 
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tegangan output tersebut dikirim ke ESP8266 memakai jalur data serial lalu 

disimpan pada Esp8266 dan dapat diolah menjadi nilai PPM dan grafik, sehingga 

dampak buruk gas LPG yang terletak pada mudahnya terjadi kebocoran saat 

installasi dapat diminimalisir. 

3.3 Perancangan Sistem 

Dalam perancangan sistem di definisikan dengan flowchart program yang 

akan di upload ke arduino mega sebagai mikrokontroler, skema rangkain baik dari 

rangkaian sensor dan rangkaian keseluruhan, dalam rangkaian sensor di jelaskan 

bagaimana mikrokontroler di hubungkan dengan sensor MQ2, TGS2610 dan HS-

133 untuk rangkaian secara keseluruhan, di jelaskan bagaimana mikrokontroler 

terhubung dengan modul wifi ESP8266. 

Di dalam bagian ini di jelaskan perbagian agar lebih mudah di pahami 

bagaimana alur program yang di upload ke mikrokontroler dan alur program pada 

ESP8266 serta skema rangkaian elektronika secara keseluruhan dan perbagian. 

3.3.1  Flowchart Program 

Pada gambar 3.1  flowchart diatas menjelaskan bagaimana alur program 

yang berjalan di ESP8266, pada bagian inisialisasi terdapat beberapa bagian 

antara lain variable request data sensor untuk meminta data ADC ke Arduino, 

inisialisasi variable sensor 1,2 dan 3. 

 

Gambar 3.1 Flowchart program ESP8266 
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ESP8266 akan memerintahkan arduino mega untuk membaca nilai ADC di 

masing-masing sensor kemudian hasil pembacaan tersebut akan di kirimkan 

kembali ke ESP8266 melalui komunikasi serial yang nanti data ini akan di olah 

dan di munculkan dalam bentuk grafik, setelah proses ini selesai maka kondisi 

variabel request data sensor akan di kembalikan ke nilai awal sehingga arduino 

mega akan berhenti melakukan proses ADC. 

 
 Pada gambar 3.2 diatas menjelaskan bagaimana diagram alur program yang 

berjalan di arduino mega, pada bagian inisialisasi hanya terdapat setup nilai 

variabel data sensor 1 sampai 3, bila nilai variabel request data sensor di esp8266 

berubah ke low maka proses yang akan di lakukan adalah membaca nilai ADC di 

masing-masing sensor serta membaca nilai waktu pada saat pembacaan sensor 

tersebut kemudian akan di teruskan datanya ke esp8266.  

3.3.2 Skema Rangkaian 

Skema rangkaian adalah gambaran sirkuit perangkat yang saling 

terhubung dan dapat bekerja sama , berikut adalah gambaran rangkaian dimulai 

dari bagian skema sederhana yang menunjukan perangkat apa saja yang di 

gunakan kemudian  

Gambar 3.2 Flowchart program Arduino Mega 
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skema keseluruhan di mana menjelaskan bagaimana tiap perangkat di 

hubungkan. Alasan dibutuhkannya ESP8266 adalah untuk menghubungkan data 

yang telah dibaca oleh mikrokontroler ke jaringan lokal dan agar data tersebut 

dapat dibentuk kedalam grafik pada halaman web menggunakan webserver pada 

ESP8266. 

Keterangan gambar 3.3 di atas adalah sebagai berikut: 

1. Tiap-tiap sensor terhubung ke Arduino mega. 

2. Arduino berfungsi membaca tegangan output dari masing-msing sensor. 

3. Arduino merubah tegangan yang bersifat analog ke bentuk digital dengan 

menggunakan Analog Digital Conversion.  

4. Data yang telah diubah ke bentuk digital dikirim ke ESP8266 melalui 

komunikasi serial 

5. Data yang diterima dari Arduino Mega akan diproses sehingga muncul 

grafik pada halaman web menggunakan webserver ESP8266. 

6. Webserver ESP8266 dapat diakses dari komputer yang terhubung ke 

jaringan lokal pada smartphone.  

 

Gambar 3.3 Topologi sistem 
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Pada gambar 3.4 dibuat dengan menggunakan program fritzing untuk 

pembuatan rancangan suatu rangkaian, dalam hal ini menjelaskan bagaimana 

rangkaian di bentuk, lingkaran merah menunjukan sensor-sensor yang di gunakan 

sementara pada lingkaran kuning menunjukan arduino mega dan komunikasinya 

dengan esp8266, pada lingkaran biru menunjukan esp8266 yang di gunakan 

sebagai penyimpan data sekaligus pemrosesan data dan di tampilkan dalam 

bentuk halaman web, sementara pada lingkaran biru merupakan modul RTC 

realtime clock untuk memperoleh data waktu pembacaan di tiap-tiap sensor yang 

terpasang. 

Gambar 3.4 Skema rangkain keseluruhan 
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3.4 Proses Pengujian 

Pengujian sistem ini dikerjakan dengan cara membaca nilai Analog Digital 

Conversion  atau ADC dari masing-masing sensor yang kemudian nilai tersebut di 

catat keterangan waktu pembacaannya sehingga diperoleh perbandingan 

kecepatan reaksi dari masing-masing sensor, setelah proses pengujian di lakukan 

maka dapat di bentuk suatu table dan grafik[2].  

Tabel 3.1 Tabel Pengujian Jarak, Ruangan dan Tabung 

Pada Tabel 3.1 menjelaskan parameter pengujian antara lain jarak dari sumber 

kebocoran gas, hal ini dimaksudkan agar mengetahui perbedaan nilai PPM pada 

jarak yang bervariasi. Pengujian pada ruangan yang berbeda yaitu dengan kondisi 

di dalam ruangan dan di luar ruangan, serta pengujian dengan menggunakan 

tabung yang berbeda guna mengetahui apakah pada tabung LPG 3kg tekanan gas 

LPG berbeda dengan tabung gas LPG lainnya. 

Sensor 

Parameter pengujian 

Jarak yang berbeda Ruangan berbeda 
Tabung yang 

berbeda 

MQ2 

TGS2610 

HS-133 

-Jarak Deteksi Sensor

-Lama Peteksi

-Tegangan Input

-Tegangan Output

-Nilai PPM

-Luar Ruangan

Tegangan Output 

(Volt) 

-PPM Luar Ruangan,

-Dalam Ruangan

Tegangan Output 

(Volt) 

-PPM Dalam

Ruangan

-Kadar Gas

(PPM)

-Waktu

-Tegangan

Input (Volt) 

-Tegangan

Output (Volt) 


