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Oleh 
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Penelitian ini dilakukan untuk merancang suatu perangkat yang dapat mendeteksi 

kadar gas LPG dan kadar CO2 apakah cukup baik atau buruk, didalam suatu kotak 

prototype berbasiskan mikrokontroller Arduino Uno dan ESP8266. Pengukuran 

nilai kadar gas LPG dan kadar CO2 dilakukan dengan memanfaatkan sensor MQ-

02 dan MQ-135. Nilai yang diperoleh oleh sensor MQ-135 dan MQ-02 dikalibrasi 

oleh mikrokontroller sehingga didapatkan nilai part per million (PPM) dan 

ditampilkan di web monitoring. Alat ini juga dilengkapi dengan motor servo dan 

blower yang berfungsi sebagai pengendalian kadar udara apabila terjadi kebocoran 

gas LPG ataupun gas CO2. Pengujian alat dilakukan dengan cara menyemprotkan 

gas LPG maupun pemberian kadar CO2 melalui pembakaran tisu di dalam kotak 

prototype. Jika salah satu sensor mencapai nilai yang sudah ditentukan yaitu sebesar 

500 part per million (PPM) pada kadar gas LPG dan 1000 part per million (PPM) 

pada kadar CO2 maka motor servo akan membuka jendela dan blower akan hidup. 

Pengujian, selanjutnya yaitu pengujian komunikasi data antara alat dan web server 

, diperoleh nilai throughput 48208 𝑏𝑖𝑡 𝑠⁄ , tidak terdapat packet loss, dan delay 

0.15s, yang berarti bahwa komunikasi data antara alat dan web server yang 

digunakan sangat baik. 

Kata kunci: Sensor MQ-135, Sensor MQ-02, Arduino Uno, ESP8266, Komunikasi 

Data. 
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ABSTRAK 

 

 

DESIGN OF GAS LEVEL MONITORING SYSTEM AND WINDOW 

CONTROL FOR AIR CONDITIONING CONTROL WEB-BASED  

 

By 

ANDRE PERIOZA HERPA 

 

This research was conducted to design a device that can detect LPG gas levels and 

CO2 levels whether it is good or bad, in a prototype box based on micro controller 

Arduino Uno and ESP8266. The measurement of LPG gas content and CO2 levels 

was carried out by using MQ-02 and MQ-135 sensors. The values obtained by the 

MQ-135 and MQ-02 sensors were calibrated by the micro controller so that the part 

per million (PPM) values were obtained and displayed on the monitoring web. This 

tool is also equipped with a servo motor and blower that functions as a control of 

air content in the event of LPG or CO2 gas leakage. If one of the sensors reaches a 

predetermined value of 500 part per million (PPM) at LPG gas levels and 1000 part 

per million (PPM) at CO2 levels then the servo motor will open the window and the 

blower will turn on. Testing data communication between the device and the web 

server was also carried out and obtained a value of throughput 48208 bit⁄s, no packet 

loss, and a delay of 0.15s, in this test it can be concluded that the packet 

communication between the tool and the web server used is very good. 

 

Keywords: MQ-135 Sensor, MQ-02 Sensor, Arduino Uno, ESP8266, Data 

Communication 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pencemaran udara saat ini sudah mencapai kondisi yang semakin buruk dari 

tahun ke tahun. Pencemaran udara seringkali dihasilkan oleh berbagai 

kegiatan seperti transportasi, industri, kebocoran gas LPG rumahan, dan 

pembangunan infrastruktur. Berbagai kegiatan tersebut menyumbangkan 

pencemaran lingkungan yang dibuang langsung ke udara bebas. Pencemaran 

udara juga dapat dihasilkan oleh bencana alam yaitu seperti kebakaran hutan, 

gas alam beracun, dan gunung meletus.  

Dampak dari pencemaran udara tersebut menyebabkan penurunan kualitas 

udara, yang memiliki dampak negatif terhadap manusia dan mahluk hidup. 

Dampak negatif pada manusia dapat menyebabkan berbagai macam penyakit 

contohnya asma, batuk, bronkitis, bahkan dapat sampai menyebabkan kanker 

paru paru. Untuk itu manusia perlu mengetahui kualitas udara disekitarnya. 

Maka diperlukan alat pengukur kualitas udara dan kadar gas LPG. 

Alat ukur kualitas udara dan kadar gas LPG yang akan dibangun berbentuk 

kotak prototype, memiliki satu buah jendela dan blower yang akan secara 

otomatis terbuka apabila terjadi pencemaran udara maupun kebocoran gas 

LPG. Hal ini dapat mengatur kadar kualitas udara di dalam ruangan, sehingga 
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kualitas udara di dalam ruangan akan terus terjaga kondisinya.  Pada alat ini 

juga terdapat indikator yang akan hidup apabila terjadi pencemaran udara 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Pada penulisan skripsi ini, terdapat beberapa tujuan yaitu: 

1. Merancang sistem monitoring berbasis web dan sebuah kotak prototype 

yang memiliki jendela yang akan terbuka secara otomatis apabila terjadi 

pencemaran di dalam kotak prototype tersebut. 

2. Menguji komunikasi yang meliputi throughput, packet loss, dan delay 

pada perangkat yang dibangun mengunakan media internet sebagai jalur 

komunikasi data. 

3. Menguji sistem monitoring web dan fungsi otomatis jendela, sehingga 

berfungsi sebagai web monitoring yang dapat menampilkan data dari 

perangkat dan dan jendela sebagai pengendali kadar udara di dalam kotak 

prototype. 

 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menghasilkan rancang bangun sistem monitoring kadar gas berbasis 

web. 

2. Menghasilkan sistem kontrol jendela otomatis untuk pengendali kualitas 

udara. 
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3. Memudahkan pengguna untuk mengetahui kualitas kadar gas dan udara 

yang ada di dalam kotak prototype. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Dengan masalah yang telah dijelaskan pada latar belakang, penulis 

merumuskan masalah yang ada, yaitu: 

“Bagaimana rancang bangun sistem yang dapat memonitoring sekaligus 

mengendalikan jendela yang dapat terhubung dengan suatu sistem berbasis 

web melalui internet”. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Hanya membahas rancang bangun sistem monitoring dan pengendali 

kadar gas berbasis web yang terintegrasi dengan jendela otomatis gedung 

yang bertitik fokus pada monitoring dan pengendalian kadar gas pada 

kotak prototype. 

2. Tidak membahas pengolahan sinyal dan jaringan. 

3. Pengiriman data dilakukan melalui jaringan nikabel. 

 

1.6 Hipotesis 

Dengan adanya berbagai rumusan masalah dan literatur, maka dibuat suatu 

gagasan untuk membuat suatu perangkat yang dapat memonitoring kadar gas 

berbasis web dan dapat mengendalikan sebuah jendela. Jika didalam kotak 
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prototype terdapat kebocoran gas, maka jendela akan terbuka secara otomatis.  

Data hasil kadar udara dan kadar gas dari kotak prototype yang di teliti akan 

di analisa tingkat pencemaran udaranya. 

 

1.7 Sistematika Penulisan Laporan 

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman mengenai materi skripsi ini, 

maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I. Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan 

masalah, batasan masalah, hipotesis dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II. Tinjauan Pustaka 

Memuat landasan teori yang digunakan dalam penelitian dan membahas 

penelitian yang telah ada dan akan dilakukan berhubungan dengan penelitian. 

BAB III. Metode Penelitian 

Menjelaskan tentang metode yang akan dilakukan dalam penelitian dimana 

berisi tentang waktu dan tempat penelitian, alat dan bahan, dan tahap-tahap 

perancangan dalam melakukan penelitian. 

BAB IV. Hasil dan Pembahasan 

Membahas tentang hasil dari penelitian yang dilakukan berisi tentang 

pengujian dan hasil penelitian dari kinerja alat atau sistem yang telah 

dibangun. 

BAB V. Kesimpulan dan Saran 

Memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan laporan dan 

penelitian yang telah dilakukan. 



 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian relevan sudah dilakukan sebelumnya oleh Muhammad 

Subali yaitu, “alat pendeteksi otomatis kebocoran gas lpg berbasiskan atmega 

8535” dari Jurusan Sistem Komputer, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi 

Informasi, universitas Gunadarma [1]. Penelitian yang di kerjakan oleh Fina 

Supegina yaitu “rancang bangun sistem alarm dan pintu otomatis dengan 

sensor gas berbasis Arduino” dari Jurusan Elektro, Universitas Mercu Buana 

[2]. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Subali dan Fina 

Supegina mereka melakukan penelitian tentang deteksi kebocoran gas LPG 

pada sebuah bangunan rumah, namun pada penelitian ini menggunakan 

sensor MQ 6 sebagai pendeteksi kebocoran gas. 

 

Penelitian yang sedang dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian 

yang di kerjakan Muhammad Subali dan Fina Supegina. Pada penelitian 

tersebut belum adanya sistem monitoring kadar gas yang dapat kita lihat 

secara langsung dimanapun kita berada dengan menggunakan web browser 

sebagai penampil data, sehingga lebih memudahkan user dalam mengetahui 

berapa kadar gas yang ada di ruangan rumah kita. Penelitian yang dilakukan 
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di Universitas Lampung yang dilakukan oleh Muhammad Bagus Nurfaif dari 

jurusan teknik elektro, “rancang bangun system rumah cerdas menggunakan 

jaringan internet” [3]. Penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad 

Bagus Nurfaif merupakan penelitian tentang perancangan dan membangun 

rumah cerdas yang sudah cukup komplek, namun pada penelitian ini belum 

tersedia sistem pengendalian kadar udara sehingga terdapat ide yang bertitik 

fokus untuk menambahkan sistem pengendalian kadar udara melalui 

pengendalian jendela dan dapat di monitoring secara langsung berbasis web. 

 

2.2 Landasan Teori 

Udara merupakan komponen terpenting bagi kehidupan manusia tampa 

adanya udara maka manusia dipastikan tidak akan dapat bernafas, udara 

terdiri dari beberapa 3 unsur utama yaitu udara kering, uap air, dan aerosol. 

Syarat utama udara dapat di anggap udara bersih sebagai berikut : 

 

1. Tidak berbau 

2. Tidak berwarna 

3. Tidak berasa 

4. Tidak bercampur dengan benda asing 

5. Terasa segar bila di hirup 

6. Terasa sejuk 

 

Udara yang mempunyai syarat di atas bisa dikatakan sebagai udara yang 

dapat dihirup secara terus menerus yang akan menjadi sumber kehidupan 
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manusia. Komponen utama pada udara agar dapat adalah gas oksigen, namun 

seiring perkembangan jaman aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, 

udara terus mengalami penurunan kualitasnya, dan berakibat timbulnya 

masalah masalah baru seperti gangguan pernafasan, kangker paru paru dan 

lain lain. Ada beberapa golongan bahan penyebab udara tercemar itu sendiri, 

sebagai berikut : 

 

1. Golongan belerang (sulfur dioksida, hidrogen sulfida, sulfat aerosol) 

2. Golongan nitrogen (nitrogen oksida, nitrogen monoksida, amoniak, dan 

hidro karbon) 

3. Golongan karbon (karbon dioksida, karbon monoksida, hidrokarbon) 

4. Golongan gas yang berbahaya (benzene, vinyl klorida, air raksa uap) 

 

Sedangkan pencemaran udara dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu, 

letusan gunung berapi, pembusukan, kegiatan industri, rumah tangga, asap 

rokok, asap kendaraan bermotor dan lain lain [4]. 
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Tabel 2.1 Parameter kadar CO2 [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 parameter kadar CO2, tabel diatas merupakan parameter kualitas 

CO2 [11]. Parameter diatas menujukan banyak kadar 250 PPM sampai 

dengan 349 PPM merupakan kondisi yang baik. Sedangkan pada kondisi 350 

PPM sampai dengan 999 PPM merupakan kadar udara yang masih dianggap 

baik untuk pernafasan manusia. Pada kadar diatas 1000 PPM merupakan 

kadar yang dianggap memiliki kondisi negatif pada manusia. 

 

Tabel 2.2 Parameter kadar LPG [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO PPM Keterangan 

1 250-349 Kadar CO2 luar ruangan 

2 350-999 Kadar CO2 dalam ruangan dengan sirkulasi 

udara yang baik 

3 1000-1999 Kadar CO2 dapat menyebabkan kantuk  

 

4 

 

2000-4999 

Kadar CO2 dapat menyebabkan sakit 

kepala, pengap peningkatan detak jantung 

dan mual 

 

5 

 

<5000 

Kadar  CO2 ini berbahaya karena dapat 

menyebabkan kekurangan oksigen 

NO PPM Keterangan 

1 0-499 Iritasi ringan 

2 500-999 Mudah terbakar 

3  

1000-1999 

Ledakan Hebat,  

Terhirup : Sakit Kepala, Lemas, 

Euphoria dan Kematian 
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Pada tabel 2.2 parameter kadar LPG. Tabel diatas menunjukan, pada nilai 0-

499 PPM merupakan nilai yang dapat menyebabkan iritasi ringan apabila 

terkena kulit manusia yang sensitif. Sedangkan pada nilai lebih dari 500 PPM, 

kadar ini dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan apabila terkena percikan 

api.  

 

Oleh karena itu pada penelitian ini dibuat sebuah perangkat yang dapat 

mendeteksi kadar udara yang baik ataupun yang buruk dengan batas CO2 dan 

kadar LPG sebagai parameter dari kadar udara baik dan buruk menggunakan 

berbagai macam alat dan bahan seperti berikut. 

 

2.2.1 Arduino 

Mikrokontroller Arduino merupakan mikro single board yang bersifat 

terbuka, yang dirancang untuk memudahkan penggunaan komponen 

elektronik dalam berbagai bidang. 

 

Gambar 2.1 Mikrokontroller Arduino uno 
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Gambar 2.1 Mikrokontroller Arduino uno, adalah sebuah sistem 

komputer dalam sebuah chip, yang di dalamnya terkandung sebuah 

inti processor, memori dan perlengkapan input output, dengan kata 

lain mikrokontroller adalah sebuah alat elektronika digital yang 

mempunyai input dan output serta kendali program yang dapat ditulis 

secara khusus. Pada pin digital arduino terdapat 2 buah kondisi yaitu 

high (1) dan low (0) logika pada high adalah arduino akan mengirim 

5 volt ke arah pin yang yang d tuju dan low berarti mengirim 0 volt ke 

pin yang di tuju [5]. 

 

2.2.2 Sensor MQ-02 

Sensor MQ-02 adalah sensor yang berfungsi mendeteksi berbagai 

macam gas seperti LPG, butane, propane, methane, dan alkonol. 

 

Gambar 2.3 Sensor Gas MQ – 02 

Gambar 2.3 Sensor MQ-02, merupkan sensor deteksi yang sensitif 

terutama terhadap LPG, Butana dan Metana. Sensor ini biasanya 

digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas LPG dan Mendeteksi gas 

mudah terbakar lainya. Sensor ini memerlukan tegangan 5V DC, cara 

kerja sensor ini resistansinya akan berubah apabila ada suatu gas, 
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output dari sensor ini akan di hubungkan pada pin analog arduino yang 

akan tampil dengan signal digital [5]. 

 

2.2.3 Sensor MQ-135  

Sensor MQ-135 merupakan modul sensor yang dapat menentukan 

kadar konsentrasi kualitas udara. 

 

Gambar 2.4 Sensor MQ – 135 

Gambar 2.4 Sensor MQ-135, seperti sensor MQ – 02 fungsi dari 

sensor ini sendiri lebih untuk mendeteksi kualitas udara. Sensor ini 

sensitif terhadap zat kimia seperti NH3, Benzeme, Smoke, dan CO2. 

Biasanya sensor jenis ini digunakan sebagai pemantau kualitas udara 

dengan pengambilan data CO2 yang terdapat pada sensor ini. Pada 

sensor ini memiliki 4 buah pin A0, D0, GND dan VCC, pin A0 

berfungsi untuk membaca data analog dari sensor, sendangkan pin D0 

untuk output digital sensor, dan GND berfungsi sebagai pin 

Grounding dan pin VCC sebagai pin Input 5v. 
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2.2.4 Motor Servo 

Motor servo merupakan sebuah motor DC dengan sistem umpan balik 

tertutup yang terdiri dari sebuah motor DC, serangkaian gear,dan juga 

rangkaian kontrol, dimana letak dari motor akan segera 

menginformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang berada di 

dalam motor servo [2]. 

 

Gambar 2.5 Motor Servo 

Gambar 2.5 Motor servo dapat menampilkan gerak 0 derajat, 90 

derajat, sampai 360 derajat. banyak digunakan sebagai pengendali 

lengan robot karena kemampuanya yang dapat bekerja searah maupun 

berlawanan arah jarum jam. 

 

2.2.5 ESP8266 WIFI module 

ESP8266 WIFI modul merupakan sebuah mikrokontroller yang oleh 

Espressif dan menjadi salah satu module yang banyak digunakan 

dalam dunia IoT sebagai module WIFI dan disandingkan dengan 

mikrokontroller lain misalnya arduino. 
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Gambar 2.6 Esp8266 WIFI Modul 

Gambar 2.6 Modul Wifi Esp8266 ini telah didukung oleh penggunaan 

TCP/IP yang merupakan modul low-cost terbaik saat ini [6]. Modul 

ini juga memiliki beberapa model, namun pada alat yang dibangun 

digunakan esp8266 model-1. 

 

2.2.6 Web Server 

Web server adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai 

penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser. 

 

 

Gambar 2.7  Perangkat yang terhubung ke web server 

Gambar 2.7 perangkat yang terhubung ke web server, adalah sebuah 

software yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi sebagai 

penerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada klien web server 
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menunggu permintaan dari client dengan menggunakan web browser,  

biasanya umpan baliknya berupa dalam bentuk halaman web yang 

memiliki bentuk HTML untuk berkomunikasi dengan client.[7]. 

 

2.2.7 Arduino IDE 

Arduino ide adalah suatu software sebagai perantara komunikasi 

Hardware Arduino dan berbagai macam sensor yang akan dihubungkan 

ke perangkat sehingga perangkat arduino dapat  digunakan sebagai 

mana mestinya [9]. 

 

Gambar 2.8 Arduino Ide 

Gambar 2.8 Arduino ide, juga berfungsi sebagai tempat penulisan 

perintah perintah yang akan dilakukan oleh setiap sensor maupun 

actuator yang terpasang pada Arduino. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dan perancangan skripsi ini dilaksanakan mulai dari januari 2018 

sampai dengan september 2019, bertempat di Laboratorium Teknik 

Elektronika, Laboratorium Terpadu Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro 

Universitas Lampung.  

 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian terdiri dari perangkat keras 

dan perangkat lunak sebagai berikut: 

1. Kebutuhan perangkat keras 

• Satu unit Arduino Uno  

• Esp8266 modul wifi / modul wifi arduino 

• Kabel  

• Sensor MQ-2 

• Sensor MQ-135 

• Lengan Pendorong 

• Satu buah motor servo 4.7v 
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2. Kebutuhan perangkat lunak 

• Arduino IDE 

• Brackets Editor 

• Web browser 

 

3.3. Spesifikasi Alat 

Spesifikasi alat yang di butuhkan pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Arduino Uno sebagai perangkat pengambil data dan pemberi perintah ke 

pada motor servo. 

2. Esp8266 sebagai modul WIFI pengirim data dari arduino ke Raspberry 

Pi 

3. Kabel sebagai penghubung motor servo ke arduino uno  

4. Buzzer sebagai pemberi peringatan bahwa ruangan tersebut sedang 

mengalami kebocoran gas 

5. Lengan pendorong sebagai perangkat untuk medorong jendela agar 

terbuka dan menutup secara otomatis 

6. Motor servo adalah sebagai aktuator untuk mengendalikan lengan 

pendorong 

 

3.4. Spesifikasi Sistem 

Spesifikasi sistem yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Mampu memantau kondisi kadar gas LPG yang ada di ruangan rumah, 

yang hasilnya akan ditampilkan pada web monitoring melalui jaringan 

internet. 

2. Mampu mengendalikan jendela yang terpasang perangkat kontrol jendela 

sehingga apabila terdeteksi kadar gas maka jendela akan terbuka secara 

otomatis dan tertutup apabila kadar gas sudah normal di ruangan tersebut. 

3. Data pada sensor LPG akan disimpan dalam suatu perangkat cloud 

storage. 

 

3.5. Metode Kerja 

Adapun metode kerja pada penelitian yang dilakukan terdapat enam tahap, 

antara lain sebagai berikut: 

 

3.5.1. Diagram Alir Penelitian 

Alur penelitian yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

Pada Gambar 3.1 merupakan tahapan perancangan dalam pembuatan 

alat rancang bangun sistem monitoring kadar gas dan kontrol jendela 

untuk pengendali kadar udara dalam ruangan berbasis website, 

rancangan di atas bertujuan untuk mempermudah dalam tahapan 

pengerjaan agar pengerjaan dilakukan secara sistematis. 

 

3.5.2. Perancangan Sistem 

Adapun perancangan model sistem yang digunakan pada penelitian 

ini sebagai berikut : 
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Gambar 3.2 Blok diagram sistem  

 

Pada gambar 3.2 blok diagram menunjukan alur proses sistem yang 

akan digunakan pada penelitian ini, bertujuan untuk mempermudah 

gambaran awal sistem sebelum dilakukan perancangan secara 

langsung. Sensor gas MQ-02 dan MQ-135 berfungsi sebagai 

pendeteksi kebocoran gas dan kualitas udara yang ada di ruangan, 

ketika sensor gas dan sensor kualitas udara membaca kebocoran gas 

maka sensor akan mengirimkan pemberitahuan melalui arduino uno 

dan dikirimkan kembali ke motor servo, sebagai respon untuk 

membuka dan menutup jendela ketika terjadi kebocoran gas LPG 

yang terdeteksi oleh sensor MQ-02 ataupun kualitas udara yang 

buruk, ditandai dengan CO2 yang tinggi oleh sensor MQ-135. Lalu 
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data yang didapat akan dikirim oleh arduino melalui modul Esp8266 

sebagai wifi modul untuk mengirimkan data ke server database yang 

berada di inggris. Tahap selanjutnya data akan ditampilkan di website 

monitoring. 

 

Sebagai pembaca nilai CO2 dan kadar LPG dilakukan kalibrasi dengan 

menggunakan perhitungan  untuk mengetahui nilai CO2 maupun nilai 

kadar LPG. 

 

nilai ADC yang sudah dikalibrasi didapat dari perhitungan [10] 

berikut: 

𝐴𝑑𝑐 =
𝑉𝑖𝑛

𝑉𝑟𝑒𝑓
 × 1023  (1) 

Keterangan: 

Vin = Tegangan input yang masuk 

Vref = Tegangan refrensi / tegangan maksimal sensor 

ADC = Analog to digital converter 

 

Sedangkan untuk mencari nilai CO2 maupun nilai LPG pada kedua 

sensor digunakan perhitungan sebagai berikut: 

𝑅𝑜

𝑅𝑠
 (2)  

Keterangan : 

Ro = Tahanan sensor pada 100PPM dalam keadaan udara bersih 

Rs = tahanan sensor pada berbagai konsentrasi gas 

Yang dimana RS dapat di cari dengan perhitungan sebagain berikut :  
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𝑅𝑆 = (
𝑉𝑟𝑒𝑓×𝑅𝐿

𝑉𝑅𝐿
) − 𝑅𝐿 (3) 

 

Keteranga : 

 

Vref = Tegangan refrensi / tegangan maksimal sensor 

RL  = Tahanan beban pada rangkaian 

VRL = Tegangan output sensor  

 

Pada VRL merupakan tegangan ouput pada sensor yang dapat dicari 

dengan perhitungan sebagai berikut : 

𝑉𝑅𝐿 = (
5

1023
) × 𝐴𝑑𝑐 (4) 

Sedangkan tahanan beban RL dapat dilihat pada board sensor bagian 

belakang seperti gambar 3.3. sedangkan untuk mencari RO dapat 

dilihat dengan melihat data dari grafik yang diberikan pada datasheet. 

 

 

Gambar 3.3 tahanan RL pada kedua sensor 

 

Sensor MQ-02 dan MQ-135 akan terus membaca kadar gas dan 

kualitas udara yang terdapat di ruangan selama perangkat masih hidup 

dan akan secara berkala mengirimkan data ke arduino bahwa 
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parameter yang ditetapkan apakah ruangan terdapat kebocoran gas 

dan kadar udara di ruangan masih dalam keadaan normal. Selanjutnya 

data akan secara berkala pula dikirimkan oleh arduino melalui modul 

Wifi Esp8266 ke server melalui modem ataupun media transmisi 

Wifi.  

Jika data sudah dikirim ke server maka tahap selanjutnya memasukan 

data yang didapat ke dalam tabel database yang sudah disiapkan, data 

pada database akan digunakan sebagai pemangil untuk menampilkan 

data monitoring keadaan gas di dalam ruangan secara langsung. 

 

3.5.3. Perancangan Perangkat Keras 

Adapun perancangan perangkat keras yang digunakan pada penelitian 

ini sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.4  Perancangan perangkat keras  

1 

2 
3 4 

6 

 

7 
5 

8 
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Keterangan : 

1. Arduino 

2. Saklar 

3. MQ-02 

4. MQ-135 

5. Motor Servo 

6. Kipas Blower 

7. Relay 

8. Baterai 

 

Pada Gambar 3.4 menunjukan perancangan perangkat keras yang 

sudah terpasang kabel dan siap untuk dijalankan dengan program 

Arduino Ide terdapat beberapa komponen dan kabel pada Gambar 3.3 

kabel berwarna merah berfungsi sebagai input 5v, hitam sebagai 

ground, pink sebagai input 3.3v, kuning sebagai input data dari sensor 

MQ-02 dan MQ-135, kabel hijau sebagai Rx dari esp8266 orange 

sebagai Tx dari esp8266, coklat sebagai kendali Relay, putih sebagai 

kendali analog servo, biru muda dan biru tua sebagai pin clock untuk 

mengidupkan dan mematikan kipas atau mebuka dan menutu jendela 

secara manual. 
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Gambar 3.5 Desain lengan pendorong  

Gambar 3.5 adalah desain lengan pendorong menggunakan motor 

servo yang berfungsi sebagai pengerak agar jendela dapat terbuka 

apabila terjadi kebocoran gas, lengan pendorong akan bergerak 

mengikuti pergerakan motor servo, cara kerjanya lengan bagian atas 

akan bergerak searah jarum jam ketika lengan bagian atas sudah 

bergerak 70 derajat maka lengan bagian bawah yang akan berputar 

melawan arah jarum jam, dan bagian yang terakhir adalah pengait 

motor servo yang berfungsi agar motor servo tidak akan bergerak 

apabila ada reaksi dari lengan pendorong. Pada implementasinya 

servo dan kipas akan dipasang di luar dari box sensor dan dikaitkan 

dengan jendela pada servo, kipas pada dinding sebagai pendorong 

masuk udara, jendela berfungsi sebagai tempat keluarnya udara 

ataupun gas. 
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3.5.4. Perancangan Perangkat Lunak 

Adapun perancangan perangkat lunak yang digunakan pada penelitian 

ini sebagai berikut : 

 

Gambar 3.6 flowchart perancangan perangkat lunak 

Pada Gambar 3.6 dapat dilihat kondisi pertama yang dilakukan adalah 

membaca nilai yang didapat pada sensor MQ-02 dan MQ-135 lalu 

nilai yang didapat pada arduino akan dikirim dengan memeriksa 

sambungan internet apabila terhubung ke internet maka data akan 

dikirimkan ke server untuk disimpan ke database dan akan 

ditampilkan data secara real time. 

 

 

 



27 

 

3.5.5. Perancangan Antarmuka Grafis 

Adapun perancangan antar muka grafis yang digunakan pada 

penelitian ini sebagai berikut : 

 

Gambar 3.7 Desain web monitoring Home 

Pada Gambar 3.7 menjelaskan perancangan desain web monitoring 

yang di bangun dengan bahasa pemrograman PHP dan HTML. Pada 

main bar atau navigasi bar terdapat 3 buah menu yaitu home, asap, 

dan gas. Pada menu home terdapat dua buah grafik yang menunjukan 

nilai PPM output sensor, grafik sebelah kanan menunjukan nilai PPM 

dari output sensor MQ-02 yang berfungsi sebagai grafik nilai PPM 

kadar Gas LPG, dan sebelah kanan menunjukan nilai PPM dari sensor 

MQ-135 yang menunjukan kualitas udara berbasiskan pendeteksian 

CO2. Dibagian bawah menunjukan nilai yang di hasilkan kedua sensor 
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tersebut, nilai yang diperoleh oleh sensor akan dikirim ke database dan 

tampilkan secara realtime di website. 

 

3.5.6. Pembuatan Alat 

Pada tahap ini, akan dilakukan pembuatan alat sebagai bahan 

penelitian, yang nantinya akan dilakukan pengujian terhadap setiap 

komponen yang akan digunakan pada alat penelitian. Jika semua alat 

yang akan digunakan dalam pengujian ini bekerja dengan baik maka 

selajutnya akan dilakukan penggabungan dari setiap komponen yang 

akan digunakan. Setelah semua komponen digabungkan tahap 

selanjutnya akan dilakukan pengujian kembali pada setiap komponen 

yang sudah digabungkan dalam satu kesatuan, apabila terjadi suatu 

kesalahan ataupun kegagalan pada pengujian tahap ini maka akan 

dilakukan peninjauan ulang terhadap alat yang dibangun. 

 

3.5.7. Pengujian Sistem Dan Pengambilan Data 

Pengujian system dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang 

akan digunakan untuk analisa alat yang dibangun. pengujian system 

akan dilakukan didalam box prototype. Batasan kualitas udara baik 

dan kualitas udara yang buruk diketahui dengan melakukan 

penyemprotan atau pemberian asap secara berkala dan diketahui nilai 

dari batasan baik maupun buruk kadar udara dan kadar LPG pada 

sensor. Adapun pengujian yang akan dilakukan antara lain adalah. 
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1. Pengujian respon sensor terhadap kadar udara dan kadar gas. 

2. Pengujian respon jendela dan blower terhadap keadaan kualitas 

udara. 

3.  Pengujian terhadap sistem monitoring berbasis web yang 

dibangun 

4. Pengujian terhadap jalur komunikasi pada jaringan internet. 

 

Hasil dari pengujian yang telah dilakukan, akan mendapatkan data 

berupa nilai CO2, kadar gas LPG dari hasil pengujian sensor, sebagai 

parameter untuk mengetahui kualitas udara didalam kotak prototype. 

 

3.5.8. Analisis Dan Kesimpulan 

Setelah perancangan alat dan pengujian selesai, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data yang didapat dari 

hasil penujian alat dan sistem yang dibangun. Proses ini dilakukan 

agar dapat mengetahui bagaimana kekurangan dan kelebihan dari alat 

yang dibangun untuk nantinya akan diambil kesimpulan. 

 

3.5.9. Penulisan Laporan 

Pada tahap ini dilakukan penulisan laporan berdasarkan data yang 

didapat dari hasil pengujian alat yang dibangun. Data yang 

dihasilkan akan dianalisa dan dilakukan pengambilan kesimpulan 

serta saran. 



 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil yang telah dicapai pada skripsi ini, terdapat beberapa 

kesimpulan diantaranya: 

 

1. Telah terealisasi sistem sistem monitoring kadar gas dan kadar udara 

berbasis web dan prototype sistem otomatis pembuka jendela dan 

penghidup blower. 

2. Pada percobaan pemberian asap diperlukan waktu sebanyak 2 menit 

untuk mengeluarkan asap pembakaran tisu. Sedangkan untuk 

pemberian gas LPG memerlukan waktu sebanyak 32 menit untuk 

mengeluarkan kadar gas LPG di dalam kotak prototype. 

3. Pengujian pada respon blower dan jendela secara otomatis akan terbuka 

apabila nilai gas LPG dan nilai CO2 mengalami peningkatan pada nilai 

500PPM pada gas LPG dan 1000PPM pada CO2 . 

4. Komunikasi data alat yang dibangun memiliki nilai sebesar 48208 bit/s  

throughput dengan indeks 4 sangat bagus, delay yang cukup kecil yaitu 

sebesar 150ms, dan tidak memiliki packet loss.  
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5.2 Saran 

 

Berdasarkan dari pengalaman penulis dalam skripsi ini terdapat saran, 

diantaranya: 

 

1. Penambahan implementasi keamanan sistem web monitoring. 

2. Penggunaan sensor yang lebih spesifik membaca kadar gas LPG 

maupunya kadar CO2 saja. 

3. Menggunakan microcontroller yang sudah terintegrasi dengan modul 

wifi. 

4. Pemberian notifikasi yang dikirimkan ke smartphone. 
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