BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum pengujian, hasil uji coba dan
analisis terhadap hasil uji coba. Pengujian dimulai dengan memastikan setiap komponen yang
digunakan dalam kondisi bagus (dapat bekerja dengan baik), kemudian mengecek setiap jalur
yang terhubung dengan komponen yang digunakan telah terkoneksi, dimana rangkaiannya
disesuaikan dengan gambar skematiknya. Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian
rangkaian sensor MQ-2 dan pengujian keseluruhan.
Dari perancangan yang sudah dilakukan telah berhasil dibuat suatu alat pendeteksi gas GAS
LPG, berbasis IOT dengan menggunakan sensor MQ-2. Pada rangkaian pendeteksi gas
GAS LPG ini terbagi atas dua bagian dasar yaitu perangkat keras dan perangkat lunak.
NodeMCU sebagai sistem kontrol yang dapat merespon semua input yang dapat dari sensor
MQ-2 dan mengolahnya sesuai dengan intruksi-intruksi yang dibuat. Perangkat lunak yang
digunakan dalam pemograman Arduino ini adalah bahasa c.

4.1.

Hasil
Untuk dapat mengetahui dan memastikan rangkaian mampu bekerja sesuai dengan yang
diharapkan, maka terlebih dahulu dilakukan langkah pengujian dan mengamati langsung
jalur-jalur serta komponen-komponen pada tiap-tiap rangkaian yang telah dibuat. Karena
dari hasil pengukuran ini dapat diketahui apakah rangkaian yang telah dibuat bekerja
dengan baik ataupun tidak, sehingga apabila terdapat kesalahan dan kekurangan akan
terdeteksi.

4.1.1

Rangkaian Sensor MQ-2
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Dalam rangkaian sensor MQ-2 ini, Pin A0 pada pin sensor MQ-2 di
hubungkan ke pin A0 analoglinput/output pada nodeMCU, pin Gnd sensor ke
pin Gnd pada nodeMCU dan pin Vcc sensor ke pin Vin pada node MCU seperti
pada Gambar 8.

Gambar 4.1 Rangkaian sensor MQ-2

4.2

Prosedur Pengujian Alat
Pengujian Alat dilakukan secara bertahap-tahap

mulai

dari

pengujian

sensor

MQ-2 dan pengujian koneksi ke via adroid ( Bylink ), dan pengujian alat keseluruhan.

a. Pengujian sensor MQ-2
Pengujian sensor ini

dilakukan untuk mengetetahui sensor sudah bekerja dengan baik,

sesuai dengan sistem kerjanya. Pengujian sensor MQ-2 dilakukan dengan menggunakan
data analog

(0 sampai 120).

Langkah-langkah pengujian dilakukan seperti berikut ini:
1. Menghubungkan sensor ke node MCU
2. Menghubungkan board nodeMCU dengan komputer melalui kabel USB.
3. Membuat sketch program dan meng-upload ke board nodeMCU.
b. Pengujian MQ-2 pada Android
Pengujian sensor MQ-2 ini bertujuan untuk mengecek apakah sensor tersebut bagus
dan siap untuk

digunakan,

untuk

mengetahui

sensor tersebut aktif, terlebih dahulu

dibuat programnya di Arduino. Compile coding dan upload ke rangkaian nodeMCU dan
sensor MQ-2, setelah itu buka serial monitor untuk mengetahui apakah sensor telah aktif,
dan sambungkan ke Wi-fi yang sudah terkoneksi kerangkaian nodeMCU, apabila koneksi
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Wi-fi nya sudah terhubung maka otomatis sensor akan mengirimkan pesan ke via android
pengguna.
Untuk mengoperasikan alat pendeteksi kebocoran gas dengan menggunakan sensor MQ-2
adalah sebagai berikut:
1. Pastikan alat sudah terangkai dan sudah siap untuk dilakukan pengujian.
2. Setelah semua alat terangkai, hubungkan rangkaian alat ke kontak listrik maka alat akan siap
untuk digunakan.
3. Aktifkan app blynk dan wifi yang telah terhubung maka ada tampilan monitoring dari app
blynk seperti berikut :
-

Baik , ketika sensor mendeteksi gas >0 dan ≤ 50 ppm

-

Sedang, jika sensor mendetekasi gas >50 dan ≤ 80 ppm

-

Tidak aman, jika sonsor mendeteksi gas > 80 dan ≤ 100 ppm

-

Sanggat tidak aman, ketika sensor medeteksi gas > 100 dan ≤ 120 ppm

-

Berbahaya, jika sensor mendeteksi gas ≥ 120 ppm

Hasil dapat dilihat pada tampilan serial monitor sensor MQ-2 di app blynk seperti
yang ditunjukkan dalam Gambar berikut ini.
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Gambar 4.2 Monitoring Aplikasi Blynk
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4.3 Hasil Pengujian dan Sensor
Pengujian sensor dapat dilihat dari monitoring app blynkdari hasil yang diberikan gas
yang keluar dari 0ppm sampai 120ppm maka di hasilkan denga naman dari monitoring
yang terlihat, dan apabila hasil gas yang terdeteksi lebih dari 120ppm maka dihasilkan
adanya kebocoran gas.

4.4 Pengujian Waktu Deteksi Gas dan Hasil Kebocoran Gas
Pengujian ini untuk melihat waktu dan kecepatan respon alat yang berfungsi, waktu
respon yang disini dimaksudnya, pertama kali rangkaian yang dihubungkan menggunakan
adaptor ke sumber listrik, sensor tidak langsung bekerja untuk mendeteksi gas, melainkan
terjadi pemanasan pada sensor terlebih dahulu.
Untuk menghasilkan gas (GAS LPG) maka pengujian dilakukan pada hasil dari gas korek.
Pengujian yang dilakukan ini sebanyak sepuluh

kali,

dimana

masing-masing

pengujian menghasilkan output yang bervariasi, karena pada pengujian yang dilakukan
menghasilkan kadar gas≥ 120 ppm maka status diperoleh adalah “berbahaya”.
Pada pengujian pertama, yang dibutuhkan oleh sensor adalah 5 Detik, pengujian ke dua 7
detik, pengujian ketiga 3 detik, pengujian ke empat 4 detik, pengujian ke lima 2 detik,
pengujian ke enam 10 detik, pengujian ke tujuh 12 detik, pengujian ke delapan 17 detik,
pengujian ke Sembilan 22 detik dan pengujian ke sepuluh 30 detik, Tabel 2 menunjukkan
hasil pengujian yang dilakukan sebanyak 10 kali.
No

Tahap

Monitoring

Waktu

Hasil

1.

Ke 1

66 ppm

5 dtk

Aman

2.

Ke 2

82 ppm

7 dtk

Aman

3.

Ke 3

45 ppm

3 dtk

Aman

4.

Ke 4

56 ppm

4 dtk

Aman

5.

Ke 5

37 ppm

2 dtk

Aman

6.

Ke 6

91 ppm

10 dtk

Aman

7.

Ke 7

118 ppm

12 dtk

Aman

8.

Ke 8

127 ppm

17 dtk

Tidak aman
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9.

Ke 9

141 ppm

22 dtk

Tidak aman

10.

Ke 10

174 ppm

30 dtk

Tidak aman

Tabel 4.1 Pengujian Waktu Deteksi Gas dan hasil Kebocoran Gas
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BAB V
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembuatan dan pengujian kemampuan alat pendeteksi kebocoran (GAS LPG)
pada penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.

Pencemaran udara yang paling menonjol yaitu dimana meningkatnya kadar gas
GAS LPG didalam udara yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti
batu bara, bahan bakar minyak bumi, kegiatan industri kimia.

2.

Ketika sensor mendeteksi adanya GAS LPG rentang gas 0-120 ppm, maka kondisi
dinyatakan aman, dan apabila kondisi gas rentang dari 120-300 ppm ke atas
maka kondisi dinyatakan berbahaya dan adanya kebocoran gas

3.

Pada sensor gas atau asap dengan menggunakan sensor MQ terdiri dari dua bagian,
yaitu sensor elektrokimia dan sebuah pemanas atau yang dikenal dengan intermal
heater yang terdapat didalamnya.

Dimana

sensor

ini

mampu mendeteksi

berbagai jenis gas, akan lebih sensitive pada jenis gas tertentu tergantung pada
jenis yang terpasang.
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