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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Tujuan Perancangan 

Perancangan merupakan suatu tahap yang sangat penting dalam pembuatan suatu alat, 

sebab dengan menganalisa komponen yang digunakan maka alat yang dibuat dapat bekerja 

seperti yang diharapkan. Petunjuk yang memuat spesifikasi komponen atau data book 

merupakan petunjuk yang sangat penting dalam perancangan apabila dari hasil yang diharapkan, 

maka kegiatan selanjutnya adalah membuat kedalam bentuk yang lebih kompleks Pembuatan 

sistem meliputi perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. 

 Untuk mendapatkan hasil yang optimal, haruslah terlebih dahulu membuat perancangan 

yang baik. Dengan memperhatikan sifat dan karakteristik dari tiap-tiap komponen yang 

digunakan serta persediaan suku cadang di pasaran sehingga dapat mempermudah dalam 

pengerjaannya dan kerusakan pada komponen yang digunakan dapat dihindari. Sebelumnya kita 

harus mengerti dahulu tentang tujuan dari perancangan tersebut, dan juga tentang langkah-

langkah dari perancangannya. 

3.1.1  Diagram Blok dan Prinsip Kerja Sistem 

 Diagram blok rangkaian merupakan salah satu bagian terpenting dalam perancangan 

peralatan elektronik, karena dalam diagram blok dapat diketahui prinsip kerja secara keseluruan 

dari rangkaian elektronik yang dibuat. Sehingga keseluruan blok dari alat yang dibuat dapat 

membentuk suatu sistem yang dapat difungsikan atau sistem yang bekerja sesuai dengan 

perancangan. Keseluruan dari diagram blok dari alat yang dibuat dapat dilihat pada gambar 3.1 . 

 

Gambar 3. 1 Diagram Blok Sistem 
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Penjelasan cara kerja system diatas adalah: 

• Sumber listrik untuk Arduino diperoleh dari Adaptor 

• Sumber inputan dari system tersebut berasal dari sensor gas MQ-2 yang mendeteksi 

terdapatnya kebocoran gas. 

• Kemudian Arduino akan memproses inputan dari sensor MQ-2 yang telah ditempatkan 

pada tingkatan level gas normal dan berbahaya. 

• Saat sensor gas MQ-2 pada tingkatan level tidak mendeteksi adanya gas bocor maka 

lampu akan menyala dan buzzer tidak berbunyi. 

• Saat sensor MQ-2 pada tingkatan level meningkat mendeteksi adanya kebocoran gas 

maka Arduino akan memproses dan mematikan lampu, kemudian buzzer akan berbunyi. 

• Jika daya yang digunakan menggunakan baterai maka jika daya melemah maka LCD 

akan memberi informasi kalau baterai telah habis  

 

3.2 Flowchart Sistem Secara Keseluruhan 

Dari seluruh perancangan baik hardwere dan softwere, maka prinsip kerja keseluruhan 

dari alat yang akan dibuat dapat ditunjukan pada flowchart Gambar 3.2 



16 
 

 

Gambar 3. 2 Flowchart Keseluruhan Sistem 

 

3.3 Instalasi Software  

Sebelum melakukan perancangan perangkat terlebih dahulu harus menginstall software 

arduino IDEpada laptop atau PC yang dapat di download secara gratis di situs resmi 

arduino.cc. Fungsi dari software arduino ini adalah untuk melakukan proses coding atau 

pemrograman dari sistem yang dibuat. Setelah melakukan pemrograman data akan dikirim 

melalui USB (Universal Serial Bus) yang terhubung laptop atau PC dengan arduino. Gambar 

3.3 menunjukan tampilan dari software arduino IDE. 
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Gambar 3. 3 Tampilan software arduino 

3.4 Perancangan Perangkat keras 

 Dalam pemilihan komponen pada sistem-sistem ini maka sangatlah penting untuk 

memperhatikan beberapa hal berikutini : 

1. Menggunakan Mikrokontroler Arduino UNO dengan platform Open Sourcese hingga 

untuk pengembangannya dapat terus ditingkatkan 

2. Menggunakan komponen-komponen yang tersedia di pasaran, sehingga harga murah 

da nmudah di dapat 

3. Rangkaian yang sederhana sehingga mudah untuk dilakukan penambahan untuk 

pengembangan lebih lanjut 

3.4.2 Sensor mq-2 

Sensor yang digunakan dalam system “Perancangan sistem keamanan gas LPG 

berbasis Arduino Uno” adalah: 
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Gambar 3. 4 Sensor MQ2 

 Menggunakan dua panel indikator yang terdiri dari panel indikator LED untuk catu daya 

dan indikator output digital D0. 

 Dilengkapai dengan dua tipe output yang pertama adalah output TTL (Pin D0) dan output 

analog (Pin A0). 

 Logika output TTL adalah active Low. 

 Mendeteksi gas - gas yang ada di rumah tangga atau industri. 

 Dimensi sensor adalah 32 (L) * 20 (W) * 22 (H) . 

 Respon sensor relatif cepat. 

 Output analog A0 berkisar dari 0.1V sampai 4V. 

 Output digital TTL berkisar dari 0.V dan 5V. 

Perancangan Sensor Gas MQ-2 dengan Arduino 

Untuk menjalankan sensor gas MQ-2 dengan Arduino, yang bertujuan agar Arduino 

menerima inputan dari sensor gas MQ-2 yang mensensor terdapatnya gas, maka dibutuhkan 

rangkain seperti gambar 3.5 

 

Gambar 3. 5 Perancangan Sensor Gas MQ2 dengan arduino 
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Keterangan : 

 

1. Sensor memiliki 3 kabel yang akan digunakan untuk membuat “Perancangan system 

keamanan gas Elpiji berbasis Arduino Uno” . 

2. Kabel berwarna merah adalah VCC , VCC menunjukkan pin yang harus disambung ke 

tegangan positip 5V yang terdapat pada port power Arduino 

3. Kabel berwarna biru adalah output dari sensor. Sensor akan memberikan output LOW 

jika mendeteksi gas. Untuk output sensor disambungkan ke port A4 

4. Kabel berwarna hitam adalah GND (ground) dari sensor 

 

Perancangan Relay dengan Arduino 

  

Gambar 3. 6 Perancangan Relay dengan Arduino 

Keterangan : 

1. Relay memiliki 3 port yaitu IN,GND,VCC masing-masing dipasang di arduino dan 

breadboard arduino. 

2. Port VCC di pasang di breadboard yang (+) 

3. Port GND di pasang di breadboard yang (-). 

4. Port IN di pasang ke pin 7 yang ada di arduino. 
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5. Dan bagian NC dan NO di pasang dengan kabel yang terhubung dengan lampu pijar.  

3.5 Rangkaian keseluruhan 

Untuk menunjukkan rangkaian keseluruhan dari rancangan yang telah dibuat dan dapat 

ditunjukan dalam Gambar 3.8. 

 

Gambar 3. 7 Rangkaian Keseluruha 


