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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1    Tinjauan Pustaka 

Adapun beberapa sumber tinjauan pustaka yang digunakan penulis yaitu 

sebagai berikut : 

Apriyanto (2016) membangun sebuah alat pendeteksi gas LPG menggunakan 

sensor MQ – 6 dengan Ardunio Uno. Alat tersebut dapat mendeteksi dengan 

percobaan gas pertama menggunakan gas korek api, nilai presentase meninggi. Hal 

ini menunjukan bahwa gas telah terdeteksi. Pendeteksian gas kedua menggunakan 

tabung gas LPG 3kg dan nilai presentase pada sensor meningkat. Namun alat 

tersebut dapat mendeteksi gas LPG dengan menampilkan keadaan hasil dan kadar 

gas LPG diudara berdasarkan ppm menggunakan layar LCD 16 x 2.  

Penelitian lain pun dari hasil yang dilakukan dengan perancangan sensor gas 

LPG HS133 sebagai pendeteksi gas LPG telah berhasil dilakukan oleh Suhaedi 

(2012) dengan menggunakan sensor gas LPG HS133 yang mampu mendeteksi 

adanya gas bocor pada konsentrasi 500 – 2000 ppm sekaligus memberikan 

peringatan berupa alarm dengan tujuan peringatan dini adanya kebocoran gas. 

Sistem penelitian lain yang pernah dibangun yaitu perancangan sistem deteksi 

gas melalui web berbasis OpenWRT  yang telah berhasil membangun sistem deteksi 

gas LPG melalui web dengan menggunakan OpenWRT dan Arduino Uno oleh 

Nugroho (2014). Sistem yang dibangun menggunakan sensor MQ-2 sebagai deteksi 

gas LPG dan dapat diakses melalui koneksi LAN dan Wi-Fi. 
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Christian dan Komar (2013) melakukan penelitian dengan membangun 

sebuah sistem monitoring yang independen untuk mendeteksi kebocoran gas LPG 

dengan memanfaatkan sensor MQ-2, buzzer, board Arduiono Duemilanove, dan 

Arduino Ethernet Shield. Sistem tersebut juga memiliki fitur opsional untuk 

dihubungkan ke sebuah PC sebagai terminal untuk monitoring kadar gas secara 

realtime menggunakan aplikasi monitoring. 

Sebuah sistem pengendali saklar listrik dilakukan microcontroller yang sudah 

diprogram dan terhubung ke ponsel pintar Android melalui koneksi wireless 

dibangun oleh Masinambow (2014). Fungsi relay menggantikan saklar listrik, 

bagian pemicu terhubung ke microcontroller sehingga bisa memutuskan atau 

meneruskan arus listrik yang mengalir ke peralatan listrik (lampu). Perangkat lunak 

IDE Arduino merupakan bawaan dari papan arduino (board arduino) dimana 

microcontroller berada berfungsi sebagai tempat menulis program, melakukan 

kompilasi dan mengunggah program hasil kompilasi ke microcontroller. Perangkat 

lunak Eclipse Bundle Android adalah tools untuk membuat program aplikasi ponsel 

pintar berbasis Android. 

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah disini membangun sebuah sistem keamanan pendeteksi kebocoran gas LPG 

dengan memberikan peringatan (warning system) berupa laporan atau notifikasi 

pada perangkat smartphone android untuk memberikan sebuah tanda peringatan 

berupa laporan atau notifikasi jika terjadinya kebocoran gas didalam sebuah 

ruangan menggunakan jaringan wifi berbasis Arduino. 
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Untuk rangkuman dari tinjauan pustaka dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1. Tinjauan Pustaka 

Nama 

Peneliti 

Judul Platform  Hasil 

Dedi 

Apriyanto. 

(2016) 

Alat 

Pendeteksi 

Kebocoran Gas 

LPG 

Menggunakan 

Sensor MQ-6 

Dengan 

Arduino Uno. 

Arduino Uno. Pendeteksian gas pertama 

menggunakan gas korek api, 

nilai persentase meninggi. Hal 

ini menunjukan bahwa gas 

telah terdeteksi. 

Pendeteksian gas kedua 

menggunakan tabung gas LPG 

3kg dan nilai persentase pada 

sensor meningkat. 

Drs. 

Suhaedi, 

MT. (2012) 

Perancangan 

Sensor Gas 

HS133 Sebagai 

Pendeteksi 

Kebocoran 

Pada Gas LPG. 

Arduino Uno. Telah berhasil dibuat 

seperangkat sistem peringatan 

dini kebocaran gas LPG dengan 

menggunakan sensor HS133 

yang mampu mendeteksi gas 

bocor pada konsentrasi 500 – 

2000 ppm sekaligus 

memberikan pringatan berupa 

alarm dengan tujuan sebagai 

peringatan dini adanya 

kebocoran gas. 

Duwi 

Prastiyo 

Nugroho 

(2014). 

Perancangan 

Sistem Deteksi 

Gas Lpg 

Melalui Web 

Berbasis 

Openwrt. 

Web, Php, 

Openwrt, 

Arduino. 

Telah berhasil membangun 

sistem deteksi gas LPG melalui 

web dengan menggunakan 

OpenWRT dan Arduino Uno. 

Sistem mampu mendeteksi gas 

LPG dengan sensor MQ-2. 

Sistem telah mampu 

memberikan peringatan secara 

realtime dengan menggunakan 

alarm dan SMS Gateway. 

Sistem dapat diakses melalui 

koneksi LAN dan WIFI. 

Joko 

Christian, 

Prototipe 

Sistem 

Arduino, 

Android. 

Membangun sebuah sistem 

monitoring yang independen 
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Nurul 

Komar 

(2013). 

Pendeteksi 

Kebocoran Gas 

LPG 

Menggunakan 

Sensor Gas 

MQ2, Board 

Arduino 

Duemilanove, 

Buzzer, dan 

Arduino GSM 

Shield pada 

PT. Alfa 

Retailindo ( 

Carrefour 

Pasar Minggu ) 

untuk mendeteksi kebocoran 

gas LPG dengan memanfaatkan 

sensor MQ-2, buzzer, board 

Arduiono Duemilanove, dan 

Arduino Ethernet Shield. 

Vidy 

Masinambo

w. (2014) 

Pengendali 

Saklar Listrik 

Melalui Ponsel 

Pintar Android. 

Android, 

Arduino. 

Pengendali saklar listrik 

dilakukan oleh mikrokontroler 

yang sudah diprogram dan 

terhubung ke ponsel pintar 

Android melalui koneksi 

wireless. Dengan 

menggunakan relay sebagai 

pengganti saklar listrik yang 

dikendalikan oleh 

mikrokontroler. 

 

2.2    Dasar teori 

Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

2.2.1 LPG (Liquefied Petroleum Gas) 

Liquefield Petroleum Gas (LPG) adalah gas hasil produksi dari kilang BBM 

dan Kilang Gas, yang komponen utamanya adalah gas propane (C3H8) dan butane 

(C4H10) kurang lebih 97% dan sisanya adalah gas Etana (C4H6) dan gas Pentana 
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(C5H12) yang dicairkan. (Buku Pintar Petunjuk Aman Penggunanan Elpiji 3 kg 

Pertamina, 2007). 

2.2.2 Sensor gas MQ-6 

Sensor gas MQ-6 dari Hanwe, Inc merupakan perangkat keras berupa sensor 

yang digunakan untuk mendeteksi gas Iso-butane, gas Liquefied Petroleum gas 

(LPG), dan gas Propane dengan sensitivitas yang tinggi terhadap gas LPG.  (Patrick 

Di Justo dan Emily Gertz, 2013). 

 

Gambar 2.1. Sensor gas LPG MQ-6 (http://www.rajguruelectronics.com/gas-

sensors.html) 

Sensor gas MQ-6 ini mempunyai sensitivitas yang kecil terhadap zat alcohol 

dan asap rokok. Sensor gas MQ-6 merupakan sensor yang mempunyai respon cepat 

terhadap gas LPG.  

http://www.rajguruelectronics.com/gas-sensors.html
http://www.rajguruelectronics.com/gas-sensors.html
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Gambar 2.2. Karakteristik Sensitifitas Sensor MQ-6 (Technical Data MQ-

6 Gas Sensor, 1998) 

Pada gambar 2.2 yang menunjukkan ciri khas karakteristik sensitivitas dari 

sensor MQ-6 untuk beberapa jenis gas yaitu gas LPG, H2, CH4, CO, Alcholol, 

udara dengan spesifikasi temperature 20 ℃, Kelembapan sekitar 65%, 

konsentrasi O2 yaitu 21%, RL = 20k Ω, Ro: resitansi sensor pada 1000ppm 

dari gas LPG diudara bersih, dan Rs: resistansi sensor pada berbagai gas. 

(Technical Data MQ-6 Gas Sensor, 1998). 

2.2.3 Router TP-Link TL-MR3020 

Router adalah sebuah perangkat jaringan yang bertugas menghubungkan 

antarjaringan yang berbeda arsitekturnya. Sebuah router akan menerima paket-

paket data tersebut menuju sebuah alamat ip tertentu. Ciri khas router adalah 

mampu memilih jalur (route) yang paling cepat dan paling baik. Router dapat 

berupa produk jadi yang dibuat oleh pabrik seperti Cisco, D-link, Tp-Link, dan 
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sebagainya. Router pun dapat berupa komputer yang di-setiing untuk menjalankan 

tugas seperti layaknya router. (Maryono dan Istiana, 2008). 

 

Gambar 2.3. Portable 3G / 4G Wireless N Router TL-MR3020. (TP-LINK TL-

MR3020 User Guide, 2013) 

Router yang digunakan yaitu router TL-MR3020 yang dapat dijadikan 

sebagai akses point dan pertukaran data. Pada tabel 2.2 didefinisikan mengenai 

fungsi dari beberapa lampu indikator yang menyala pada router tersebut. 

Tabel 2.2. Deskripsi LED Pada Router TL-MR3020 

Nama Status Indikasi 

Power 

 

On Router dalam keadaan menyala. 

Off Router dalam keadaan tidak menyala. 

Internet 

 

On Router dalam keadaan terkoneksi ke internet, 

namun tidak ada data yang sedang ditransfer. 

Berkedip Router sedang melakukan transfer data. 

Off Router tidak dalam keadaan terkoneksi ke internet. 

WLAN 

 

On Wireless dalam keadaan aktif 

Berkedip Sedang melakukan transfer data melalui jaringan 

wireless. 

Off Wireles dalam keadaan tidak aktif. 

RJ45 

Ethernet 

On Perangkat sedang terhubung melalui port RJ45 

namun tidak ada aktivitas transfer data. 
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Berkedip Sedang melakukan transfer data melalui port 

Ethernet RJ45 

Off Tidak ada perangkat yang terhubung kedalam port 

Ethernet RJ45. 

 

Dari tabel 2.2 dijelaskan tentang deskripsi lampu LED yang berkedip atau 

menyala didalam router tersebut dan dijelaskan pula apakah router tersebut sedang 

melakukan transfer data atau sekedar terkoneksi ke router saja. Kemudian untuk 

spesifikasi dari router TL-MR3020 akan dijelaskan di tabel 2.3 sebagai berikut: 

Tabel 2.3. Spesifikasi Router TL-MR3020 

Fitur Hardware 

Interface a 10/100Mbps WAN/LAN Port, a USB 2.0 

Port for 3G/4G modem, 

a mini USB Port for power supply 

Button Quick Setup Security Button, Reset Button, 

Mode Switch 

External Power Supply  5VDC/1.0A 

Dimensions (W x D x H) 2.9 x 2.6 x 0.9 in. (74 x 67 x22 mm) 

Antenna Type Internal Antenna 

Antenna Gain 2dBi 

Fitur Wireless 

Wireless Standards IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 

Frequency 2.4-2.4835GHz 

EIRP <20dBm 

Wireless Modes 3G/4G Router, Travel Router (AP), WISP 

Client Router 

Wireless Security Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-

PSK, Wireless MAC Filtering 

Fitur Software 

DHCP Server, DHCP Client List, Address 

Reservation 

Port Forwarding Virtual Server, Port Triggering, DMZ, UpnP 

Access Control Parental Control, Host List, Access Schedule, 

Rule Management 
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Security Firewall, MAC ltering, Denial of Service 

(DoS) 

Lain-lain 

Certication CE, FCC, RoHS 

System Requirements Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, 

Vista™ or Windows 7, 8 MAC® OS, 

NetWare®, 

UNIX® or Linux. 

Environment Operating temperature:15℃~40℃ 

Storage Temperature: -20℃~50℃ 

Operating Humidity: 0%~75% non-

condensing 

Storage Humidity: 0%~75% non-condensing 

(Tp-Link TL-MR3020 User Guide, 2013). 

Dari tabel 2.3 dijelaskan tentang spesifikasi dari router TL-MR3020 dengan 

beberapa fitur dari segi hardware, fitur wireless, fitur software yang didukung oleh 

router TL-MR3020. 

2.2.4 Mikrokontroler 

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer yang dibangun pada sebuah 

keping (chip) tunggal. Jadi, hanya dengan sebuah keping IC saja dapat dibuat 

sebuah sistem komputer yang dapat dipergunakan untuk mengontrol alat. 

Saat ini sebagian besar perlatan elektronika dikontrol dengan mikrokontroler, 

misalnya mesin fax, mesin foto-copy, mesin cuci otomatis, sampai handphone. 

Peralatan tersebut tidak dapat dibuat dengan ukuran yang cukup kecil jika tidak 

menggunakan kontrol menggunakan mikrokontroler. (Malik dan Juwana, 2009). 
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Gambar 2.4. Mikrokontroler Arduino Uno (Pengenalan Arduino, 2011) 

Arduino tidak hanya sekedar sebuah alat pengembangan, tetapi ia adalah 

kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman dan Integrated Development 

Environment (IDE) yang canggih. IDE adalah sebuah software yang sangat 

berperan untuk menulis program, meng-compile menjadi kode biner dan meng-

upload ke dalam memory microcontroller. Ada banyak projek dan alat-alat 

dikembangkan oleh akademisi dan profesional dengan menggunakan Arduino, 

selain itu juga ada banyak modul-modul pendukung (sensor, tampilan, penggerak 

dan sebagainya) yang dibuat oleh pihak lain untuk bisa disambungkan dengan 

Arduino. Arduino berevolusi menjadi sebuah platform karena ia menjadi pilihan 

dan acuan bagi banyak praktisi. (Djuandi, 2011) 

Komponen utama didalam papan Arduino adalah sebuah mikrokontroler 8 bit 

dengan merek ATmega yang dibuat oleh perusahaan Atmel Corporation. Berbagai 

papan Arduino menggunakan tipe Atmega yang berbeda-beda tergantung dari 

spesifikasinya, sebagai contoh Arduino Uno menggunakan Atmega328 sedangkan 

Arduino Mega 2560 yang lebih canggih menggunakan Atmega2560. 
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Gambar 2.5. Bagian – bagian papan Arduino (Pengenalan Arduino, 2011) 

Gambar 2.5 merupakan bagian – bagian sederhana dari papan Arduino dan 

penjelasan disetiap GPIO (General Purpose Input/Output) akan dijelaskan pada 

tabel 2.4 berikut: 

Tabel 2.4. Fungsi bagian-bagian papan Arduino 

14 pin input/output digital (0-13) 

Berfungsi sebagai input atau output, dapat diatur oleh program. Khusus untuk 6 

buah pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11, dapat juga berfungsi sebagai pin analog output 

dimana tegangan outputnya dapat diatur. Nilai sebuah pin output analog dapat 

diprogram antara 0 – 255, dimana hal itu mewakili nilai tegangan 0 – 5v. 

USB 

Berfungsi untuk : 

• Memuat program dari komputer ke dalam papan arduino 

• Komunikasi serial antara papan dan komputer 

• Memberi daya listrik kepada papan 

Sambungan SV1 

Sambungan atau jumper untuk memilih sumber daya papan, apakah dari sumber 

eksternal atau menggunakan USB.  

Tombol Reset S1 

Berfungsi untuk me-reset papan arduino sehingga program akan mulai dari awal. 

Tombol reset ini bukan untuk menghapus program atau mengkosongkan 

mikrokontroler. 
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ICSP (In-Circuit Serial Programming) 

Port ICSP memungkinkan pengguna untuk memprogram mikrokontroler secara 

langsung, tanpa melalui bootloader. 

X1 – Sumber daya External 

Berfungsi untuk menyuplai arduino dengan sumber daya external yang dapat 

diberikan tegangan DC antara 9-12 V. 

6 pin input analog (0 - 5) 

Berguna untuk membaca tegangan yang dihasilkan oleh sensor analog, seperti 

sensor suhu. Program dapat membaca nilai sebuah pin input antara 0 – 1023, 

dimana hal itu mewakili nilai tegangan 0 – 5 V. 

 

Sedangkan teks editornya menggunakan arduino IDE (Integrated 

Development Environment) yang merupakan sebuah software yang sangat berperan 

untuk menulis program, meng-compile menjadi kode biner dan meng-upload ke 

dalam memory microcontroller. (Djuandi, 2011). 

2.2.5 Jaringan Komputer 

Jaringan Komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan komputer 

menggunakan suatu teknologi transmisi data. Secara lebih sederhana, jaringan 

komputer dapat diartikan sebagai sekumpulan komputer beserta mekanisme dan 

prosedurnya yang saling terhubung dan berkomunikasi. Komunikasi yang 

dilakukan oleh komputer tersebut dapat berupa transfer data, instruksi, dan 

infromasi dari satu komputer ke komputer lainnya.  

Dengan adanya jaringan komputer, maka berbagai kegiatan dapat dilakukan 

secara bersamaan sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Jaringan komputer 

juga memungkinkan para penggunaanya untuk berbagi pakai berbagai macam 

peralatan, misalnya saling berbagi printer. (Ramadhan, 2006). 
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Berdasarkan media transmisi atau komunikasinya, maka dapat dibagi menjadi 

2 buah jenis, yaitu : 

1. Jaringan dengan kabel 

Jaringan ini dibangun dengan memanfaatkan media transmisi kabel. Ada 

beberapa jenis kabel yang dapat digunakan, yaitu kabel coaxial, kabel UTP, kabel 

fiber optic, dan lain-lain. 

2. Jaringan tanpa kabel (Wireless Network) 

Jaringan ini dibangun dengan memanfaatkan media transmisi lainnya selain 

kabel. Media yang biasa digunakan adalah gelombang radio, satelit, dan 

inframerah. 

2.2.6 Android 

Android merupakan sistem operasi berbasis Linux yang bersifat terbuka 

(open source) dan dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti 

smartphone dan komputer tablet. Android dikembangkan oleh Android, Inc., 

dengan dukungan finansial dari google yang kemudian dibeli pada tahun 2005. 

Android dirilis secara resmi pada tahun 2007, bersamaan dengan didirikannya Open 

Handset Alliance (OHA). 

Tampilan Android didasarkan pada manipulasi langsung, menggunakan 

masukan sentuh serupa dengan tindakan nyata seperti menyentuhnya. Pada bulan 

Oktober 2012, terdapat 700.000 aplikasi yang tersedia untuk Android, dan sekitar 

25 juta aplikasi telah diunduh dari Google Play, toko utama Android. Sebuah survei 

pada bulan April-Mei 2013 menemukan bahwa Android adalah platform paling 
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populer bagi para pengembang, digunakan oleh 71% pengembang aplikasi seluler. 

Dan pada tanggal 3 september 2013, 1 miliar perangkat android telah diaktifkan. 

Sifat Android yang terbuka telah membuat bermunculan sejumlah komunitas 

pengambang aplikasi untuk menggunakan android sebagai dasar proyek pembuatan 

aplikasi, dengan menambahkan fitur-fitur baru bagi android pada perangkat yang 

secara resmi dirilis dengan menggunakan sistem operasi lain. (Salbino, 2014). 

2.2.7 JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) adalah format pertukaran data yang 

ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkaan dan 

dibuat (generate) oleh computer. Format ini dibuat berdasarkan bagian dari 

Bahasa Pemrograman JavaScript, (Standar ECMA-262 Edisi ke 3, 1999). JSON 

terbuat dari dua struktur yaitu : 

1. Kumpulan pasangan nama/nilai. Pada beberapa bahasa, hal ini dinyatakan 

sebagai objek (object), rekaman (record), struktur (struct), kamus 

(dictionary), table hash (hash table), daftar kunci (keyed list), atau 

associative array. 

2. Daftar nilai terurutkan (an ordered list of values). Pada kebanyakan Bahasa, 

hal ini dinyatakan seagai larik (array), vector (vektor), daftar (list), atau 

urutan (sequence). 


