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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

      Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju ini kita 

dimudahkan dengan adanya barang-barang yang semakin praktis 

penggunaanya.  Mulai dari cara orang memasak yang mulanya 

hanya dari tungku kayu bakar dan kompor minyak yang kemudian 

sekarang mulai beranjak ke kompor gas. Semenjak pemerintah 

merubah konversi dari minyak tanah ke gas masyarakat mulai 

menggunakan gas yang selama ini mereka menggunakan minyak 

tanah, tetapi pada pelaksanaan banyak mengalami hambatan mulai 

dari banyaknya tabung gas yang bocor hingga menyebabkan 

kebakaran dan kecelakaan yang di sebabkan oleh kebocoran dan 

meledaknya tabung gas elpiji LPG akhir-akhir ini, menjadi hal yang 

menakutkan bagi sebagian besar masyarakat pengguna gas 

tersebut. Sekarang orang mengenal gas LPG bukan merupakan 

barang mewah yang hanya dimiliki oleh kalangan masyarakat 

perkotaan saja, akan tetapi sampai masyarakat pelosok desa pun 

saat ini telah beralih menggunakan gas LPG. Dengan banyaknya 

penggunaan gas LPG oleh masyarakat, maka produsen tabung gas 

pun mengalami penurunan kualitas yang dapat menimbulkan bahaya 
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yang disebabkan kurangnya pengawasan produksi tabung gas 

tersebut. Hal yang sama juga dikarenakan import tabung gas yang 

ditenggarai dengan kualitas yang rendah. Semenjak pemerintah 

melakukan konversi minyak tanah kekompor gas, banyak sekali 

kejadian meledaknya tabung gas, sering terjadi kebocoran tabung 

gas yang berbahaya bagi pengguna maupun masyarakat sekitar. 

Berita kebakaran pun sering terdengar sebagai akibat tabung gas 

LPG meledak. Penyebab meledaknya tabung gas ini karena 

kebocoran pada selang, tabung atau pada regulatornya yang tidak 

terpasang dengan baik. Pada saat terjadi kebocoran akan tercium 

gas yang menyengat, Gas inilah yang nantinya akan meledak 

apabila ada sulutan atau percikan api, atau adanya nyala rokok. 

Pada intinya ledakan dapat terhindarkan apabila adanya 

pencegahan dini, pada saat gas keluar atau pada saat kebocoran 

gas terjadi.  

  Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis 

mengajukan judul “Alat pendeteksi gas lpg menggunakan sensor 

mq-6 berbasis ARDUINO UNO R3”.    

 

1.2. Tujuan 

 Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir alat pendeteksi 

kebocoran gas ini antara lain adalah : 
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 Merancang dan membuat alat pendeteksi dengan arduino uno 

dan sensor gas. 

 Mengantisipasi sebelum terjadi kebakaran atau ledakan yang 

disebabkan oleh kebocoran gas lpg. 

 Memberi bunyi alarm apabila terjadi kebocoran gas. 

 

1.3. Batasan Masalah 

         Agar penulisan tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan 

yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan 

data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan 

batasan masalah yang dihadapi dalam pembuatan alat pendeteksi 

kebocoran gas antara lain adalah : 

 Sensor gas yang dibuat dalam mendeteksi bau gas ditunjukan 

dengan bunyi speaker 

 Alat ini dapat digunakan mendeteksi bau gas untuk kemudian di 

tunjukan dengan lampu  yang menyala merah  

 Pada tugas akhir ini dibahas proses yang ada pada skrip 

program dan fungsi bagian-bagian dari system atau perangkat 

yang dirancang. 


