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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Beralihnya pemakaian minyak tanah ke gas elpiji 3 kg untuk itu 

pemerintah menyediakan dan mendistribusikan gas elpiji 3 kg kepada 

masyarakat, dengan dipergunakannya gas elpiji 3 kg untuk itu pemerintah 

perlu menjaga kwalitas akan produk dan barang yang akan di pakai 

masyarakat karena merupakan bagian terpenting untuk menjaga keselamatan 

konsumen [1]. 

Tahun 2007 hingga 2010 merupakan tahun dimana pemerintah gencar-

gencarnya melakukan sosialisasi penggunanan gas Liquefied Petroleum Gas 

(LPG/elpiji) bagi konsumsi rumah tangga dan industri kecil sekaligus 

membagikan kompor gas beserta tabung gas elpiji yang berisi 3 kg secara 

gratis kepada masyarakat. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 

tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 

tabung 3 (tiga) Kilogram dan Peraturan Menteri ESDM No. 21 Tahun 2007 

tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, 

menjadi dasar hukum kebijakan tersebut.  

Perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah adanya kepastian hukum 

terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian itu meliputi segala 

upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh 

atau menentukan pilihannya atas barang dan jasa kebutuhan serta 

mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh produsen 

atau pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen. Ada 3 sebab mengapa 

kompor gas bisa meledak, yang pertama karena faktor alat yang memang 

sudah tidak sesuai standar atau alatnya sudah Aus, untuk itu penting kiranya 

memperhatikan umur alat, meskipun alat tersebut standar tapi kalau sudah 

melewati batas waktu pemakaiannya maka bisa berbahaya juga. Faktor yang 

kedua karena adanya unsur kesalahan dalam penggunaannya, ini bisa diatasi 

dengan melakukan sosialisasi bagaimana menggunakan kompor dengan 
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benar. Untuk kompor hasil konversi waktu itu sudah sertakan manual Book 

penggunaan, serta ada kelompok-kelompok [2]. 

 Namun demikian penggunaan gas elpiji masih belum tersosialisasi dengan baik 

.beberapa kasus kebakaran diakibatkan karena pemasangan elpiji yang kurang tepat 

dan kesalahan penggunaanya. Berdasarkan data kebakaran dalam tahun 2016 

terdapat beberapa kebakaran karena elpiji di Desa Lion, Makale Utara, Jakarta, 

Probolinggo, dan lain-lain. 

Atas dasar latar belakang tersebut maka akan di rancang sebuah alat yang 

diharapkan mampu menangani dan mampu mengurangi terjadinya peledakan gas 

yang mengakibatkan kebakaran yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Alat ini 

dirancang untuk system keamanan pada gas elpiji dengan menerapkan konsep 

perancangan sistem keamanan gas elpiji berbasis arduino uno. Teknologi ini dipilih 

karena bisa mengurangi peledakan pada gas dengan desaign yang simple dan mudah 

untuk diterapkan di lingkungan masyarakat.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diambil perumusan masalah yaitu 

:  

1. Bagaimana merancang hardware pemasangan sensor sehingga dapat 

memberi informasi ketika terjadi kebocoran gas. 

2. Bagaimana menguji system agar sesuai dengan performasi yang 

diharapkan. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah : 

a. Menghasilkan Prototipe deteksi gas menggunakan Microkontroler 

Arduino dengan sensor MQ-2 sebagai pendeteksi kebocoran gas. 

b. Mengetahui untuk kerja Prototipe deteksi gas menggunakan 

Microkontroler Arduino dengan sensor MQ-2 sebagai pendeteksi kebocoran gas. 
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1.4 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan Tugas Akhir Prototipe Sistem 

Keamanan Gas LPG Menggunakan Mikrocontroler Arduino dan Sensor MQ-2 

adalah sebagai alat bantu untuk para pengguna gas LPG untuk mengurangi terjadinya 

kebocoran gas 

1.5 Batasan Masalah 

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, dibutuhkan 

suatu batasan masalah. Batasan-batasan masalah tersebut adalah : 

1. Fokus pembahasan pada tugas akhir ini adalah perancangan dan 

pembuatan perangkat kerja dengan menggunakan prototype. 

2. System keamanan kebocoran gas yang dirancang menggunakan Arduino 

Uno, Sensor MQ-2,relay, buzzer,  batrai/adaptor, sensor tegangan, LCD. 

3. Alat hanya mengontrol ketika terjadi kebocoran gas.  

4.  Mendeteksi gas propane dengan sensor MQ-2 ketika terjadi kebocoran 

gas. 

1.6 Metodologi 

Untuk menyelesaikan proyek tugas akhir ini, dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

A. Studi Literatur 

Dalam melakukan perancangan Sistem keamanan kebocoran gas elpiji dengan 

menggunakan Arduino Uno dan sensor MQ-2 sebagai pendeteksi kebocoran gas 

maka diperlukan beberapa literatur. Literatur yang diperlukan yaitu buku, artikel, 

jurnal dan situs yang berkaitan dengan pemrogaman C dan dasar Arduino. 

B. Perancangan Sistem 

Perancangan meliputi perancangan minimum system, perancangan program 

Arduino ke gas LPG dan sensor MQ-2 sebagai inputan ke Arduino. 

C. Pembuatan Sistem 
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Pada tahap ini langkah-langkah yang dilakukan adalah pertama perancangan 

system sesuai sketsa konstruksi, kedua adalah pengcodingan system Arduino. 

D. Pengujian Sistem 

Berisikan tentang pengujian alat yang telah selesai dibuat apakah beroberasi 

sesuai rancangan dan berjalan lancar. Pengujian meliputi minimum system, 

ketahanan Arduino dan sensor MQ-2 sebagai sensor kebocoran gas. 

E. Penyusunan Laporan 

Berisikan penyusunan hasil dari penelitian dalam bentuk laporan penelitian. 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang meliputi : 

 

 Bab I : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup pembahasannya dan 

metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 

 Bab II : Teori Penunjang 

Pada bab ini akan dibahas teori-teori yang mendukung dan digunakan dalam 

perencanaan dan pembuatan tugas akhir. 

 

 Bab III : Perencanaan dan Pembuatan Sistem 

Bab ini membahas perencanaan dan perealisasi tugas akhir meliputi perangkat 

keras dan perangkat lunak yang digunakan 

 

 Bab IV : Pengujian Alat 

Bab ini membahas tentang pengujian dan hasil yang diperoleh dari system yang 

telah dibuat. 
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 Bab V : Penutup 

Berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari perencanaan dan perealisasi 

tugas akhir ini serta saran yang dapat diberikan  untuk penyempurnaan d 


