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ABSTRAK 

Bahan bakar dengan gas di Indonesia telah meliputi berbagai aspek kehidupan 

mulai dari  rumah tangga hingga industri, mulai kompor di dapur, penghangat 

ruangan, pemanas air pada kamar mandi, hingga bahan bakar penggerak mesin. 

Dengan semakin banyaknya peralatan yang menggunakan gas, maka resiko yang 

ditimbulkan juga semakin besar, seperti bahaya kebakaran. Sebagai contoh kasus 

kebakaran  depot  LPG  (Liquid  Petrolium  Gasses)  milik  PT  Metroja  Mandiri 

Tangerang yang meledak berturutan selama delapan kali akibat tabung LPG 

meledak dan menyebabkan seorang karyawannya meninggal dunia dan 

menghanguskan  seluruh bagian depot  LPG (Kompas, 23   Maret 2003). 

Berdasarkan  fakta  di  atas  diperlukan  adanya  alat  yang  mampu  mendeteksi 

kebocoran gas  LPG sebagai peringatan dini untuk menghindari bahaya yang 

lebih besar. Oleh karena itu,  penelitian ini mencoba memperkenalkan manfaat 

detektor kebocoran gas sebagai indikator awal kebocoran gas pada tabung LPG. 

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menjelaskan  kemampuan sistem  detektor 

kebocoran gas sebagai sebuah solusi untuk mengurangi bahaya kebocoran gas 

dan resiko kebakaran  yang terjadi. Sistem alat pendeteksi kebocoran gas pada 

tabung LPG terdiri dari beberapa komponen, yaitu: (1) sensor; (2) penguat; (3) 

mikrokontroller; (4) LCD; (5) rangkaian relay; (6) indikator; dan (7) catu daya. 

Sensor memegang peranan penting  sebagai indikator awal kebocoran dari gas 

pada  tabung  LPG.  Sensor  gas  ini  berupa  bahan  semi  konduktor  yang  akan 

berubah tahanan dalamnya apabila terkena pengaruh gas. Perubahan resistansi 

dapat mempengaruhi tegangan keluaran yang akan menjadi tegangan  masukan 

pada  komponen  penguat.  Tegangan  keluaran  dari  penguat  dilanjutkan  ke 

mikrokontroller  yang  berfungsi  sebagai  otak  dalam  sistem  detektor  gas  ini. 

Kemudian proses dilanjutkan ke bagian indikator yang digunakan sebagai sinyal 

terjadinya   kebocoran   dan   besarnya   gas   yang   tercium   oleh   sensor   akan 

ditampilkan  pada  LCD.  Dengan   perancangan  sistem  ini  diharapkan  dapat 

menurunkan besarnya angka  kebakaran yang terjadi akibat kebocoran gas LPG 

dapat. 
 
 

Kata Kunci: Detektor gas, mikrokontroller, dan indikator. 
 
 

PENDAHULUAN 

Elpiji  merupakan  campuran  dari  berbagai  hidrokarbon,  sebagai  hasil 

penyulingan minyak mentah yang berbantuk gas. Dengan menambah tekanan atau 

menurunkan suhunya sehingga elpiji menjadi berbentuk cair. Gas elpiji terkenal 

dengan sifatnya yang mudah terbakar sehingga kebocoran peralatan elpiji beresiko 

tinggi  terhadap  kebakaran.  Karena  sifatnya  yang  sensitif,  maka  perlu  adanya 

perhatian khusus terhadap bahan bakar jenis ini (http:  //www.Material.Itb.ac.Id/ 

MTM/ eminex 2004/eminex 2001). 

http://www.material.itb.ac.id/
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Kebocoran tabung atau perangkat elpiji sampai saat ini masih menjadi 

salah  satu  penyebab  utama  kebakaran.  Gas  elpiji  yang  mengalami  kebocoran 

memang  tercium  baunya  sehingga  kebocoran  normal  mudah  dideteksi.  Akan 

tetapi, bila gas yang bocor meresap kedalam saluran air, instalasi listrik, atau ke 
bawah karpet, maka maka akan sulit dideteksi  oleh  indra penciuman manusia. 

Selain itu, AC dan alat pemanas ruangan juga dapat menutupi bau gas elpiji. 

Banyak kasus kebakaran yang terjadi akibat dari kebocoran gas elpiji, 

seperti  kebakaran di depot elpiji milik PT. Metroja Mandiri yang berlokasi di 

Kabupaten Tangerang.  Ledakan sejumlah tabung gas ini menyebabkan seorang 

karyawannya tewas dan  menghanguskan seluruh bagian depot berikut puluhan 

tabung elpiji beserta 3 (tiga) mobil pengangkut elpiji (Kompas, 23 Maret 2003). 

Dengan dilatarbelakangi  permasalahan  di  atas  maka  penulis  mencoba 

memperkenalkan  sebuah  sistem  detektor  kebocoran  gas  elpiji  dengan  untuk 

mencegah kebakaran akibat kebocoran gas elpiji. 

Secara khusus  penelitian  ini  hendak  mencari  jawaban  atas  pertanyaan 

yaitu  bagaimanakah sistem detektor yang dapat mencegah terjadinya kebocoran 

gas pada tabung  elpiji? Tujuan dari program kreativitas mahasiswa penerapan 

teknologi dengan judul sistem detektor kebocoran gas elpiji pada tabung elpiji ini 

yaitu menciptakan sistem detektor kebocoran gas elpiji sebagai upaya 

menanggulangi kebakaran akibat kebocoran elpiji. 

Gas elpiji mempunyai sifat flamable (mudah terbakar). Sehingga percikan 

api yang sekecil apapun dapat segera menyambar  gas elpiji. Untuk mencegah hal- 

hal yang tidak diinginkan maka perlu mengetahui beberapa sifat umum dari gas 

elpiji. Sifat umum tersebut  sebagai berikut: (a) tekanan gas elpiji cukup besar, 

sehingga bila terjadi kebocoran gas ini akan membentuk gas secara cepat, memuai 

dan sangat mudah terbakar; (b) gas elpiji menghambur di udara secara berlahan 

sehingga sulit mengetahui secara dini; (c) elpiji tidak mengandung racun; (d) daya 

pemanasannya   tinggi   dan   tidak   meninggalkan   abu   (http://www.Pm2.Usm. 

My/mainsite/builetin/racun/1996/gas). 

Sistem detektor kebocoran gas elpiji ini tersusun dari beberapa rangkaian 

elektronik  dalam  suatu  sistem  kontrol  otomatis.  Suharto  (1985)  menyatakan 

bahwa   komponen   pada   suatu   otomatis   terbagi   menjadi   5   (lima)   bagian, 

diantaranya adalah: (1) sistem mekanik; (2) sistem elektrik; (3) sistem suhu atau 

temperatur; (4) sistem tekanan; dan (5) sistem kontrol dengan feedback. 

 
METODE PENDEKATAN 

Pembuatan  sistem  detektor  ini,  mulai  dari  perakitan  sampai  uji  coba 

dilakukan di  laboratorium teknik elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Pelaksanaan program kreativitas mahasiswa  ini memakan waktu selama 6 (enam) 

bulan, yaitu mulai bulan Januari  sampai bulan Juni pada tahun 2006. Waktu 

pelaksanaan program sesuai dengan jadwal yang ditunjukkan oleh tabel 1 dibawah 

ini. 

http://www.pm2.usm/
http://www.pm2.usm/
http://www.pm2.usm/


PKMP-1-18-3  

 
 

 
 

 

 
 
 

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 
 

No 
Kegiatan Bulan ke- 

1 2 3 4 5 6 

1. Study Literatur       

2. Pembuatan Proposal       

3. Pengumpulan Proposal       

4. Persetujuan       

5. Pengumpulan data       

6. Perencanaan Sistem 
Struktur, dimensi, Error 

System 

      

7. Perakitan sistem       

8. Uji kesahihan dan analisis 
kepekaan 

      

9. Penyusunan Laporan       

 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan sistem detektor 

kebocoran gas elpiji ini adalah sebagai berikut: 

 
A. Bahan 

1.  Sensor Gas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Sensor Gas 

2.  Rangkaian Penguat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Rangkaian Penguat 
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3.  Rangkaian Mikrokontroller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3. Rangkaian Mikrokontroller 

 
4.  LCD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4. LCD 

 
5.  Rangkaian Relay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5. Rangkaian Relay 

6.  Rangkaian Indikator 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Indikator 



PKMP-1-18-5  
 

 
 
 

B. Alat 

1. Tang Potong Kabel 
2. Solder 

3. Obeng 

 
Metode penyediaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi 

literatur yang  kemudian dilanjutkan dengan melakukan pembuatan barang dan 

melakukan uji coba kemampuan sistem detektor gas terhadap kebocoran gas elpiji. 

Data yang dikumpulkan adalah  data yang berhubungan dengan sistem detektor 

kebocoran  gas.  Sasaran  dalam  penelitian  ini  adalah  para  konsumen  dan  para 

pengguna gas elpiji termasuk juga agen distributor gas elpiji. 

Tahapan pelaksanaan program sesuai dengan diagram tahapan pelaksanaan 

program seperti gambar 7 dibawah ini. 
 

Study Literatur 
 

 

Pembuatan Proposal 
 

 

Pengumpulan Data 
 

 

Perencanaan Sistem Struktur 
 

 

Perencanaan Dimensi dan Error System 
 

 
 

Perakitan Sistem 
 

 

Uji Kesahihan dan Analisis Kepekaan 
 

 
 

Pembuatan Laporan 
 

Gambar 7. Diagram Tahapan Pelaksanaan Program 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Sistem kerja detektor kebocoran gas LPG sesuai gambar 8 di bawah ini. 
 
 
 

Sensor Rangkaian 
Penguat 

Rangkaian 

Mikrokontroller 

Rangkaian 

Relay 

 

Indikator 

 

 
 

LCD 
 
 
 
 

Catu Daya 
 

 

Gambar 8. Sistem Kerja Detektor Gas LPG 
 

 
 

Detektor kebocoran  gas  elpiji  terdiri  dari  beberapa  rangkaian,  dengan 

sistem kerja yaitu sebagai berikut: 

 
1. Sensor Gas 

Pada bagian  penginderaan  sistem  deteksi  kebocoran  gas  menggunakan 

sensor  gas   yang  di  dalamnya  terdapat  kawat  pemanas  (heater)  dari  bahan 

nichrome  yang  berbentuk  miniatur  dengan  nilai  resistansi  nominal  38  ohm. 

Permukaan sensor dilapisi dioxide  (SnO2),  yaitu semikonduktor yang sanggup 

menerima temperatur 30 sampai 40 derajad Fahrenheit. Sensor ini dilengkapi 2 

lapis selongsong stainless steel untuk menahan jilatan api langsung pada pemanas 

akibat konsentrasi gas berbahaya. 

Pemanasan terhadap elemen semikonduktor ini menyebabkan 2 macam 

pengaruh, yaitu: menaikkan aktivitas molekul dan menimbulkan konveksi aliran 

udara. Pada dasarnya,  saat melakukan deteksi, gas yang terdekteksi menyentuh 

permukaan  sensor,  maka  satuan  resistansi  dalam  sensor  akan  berubah-ubah. 

Sejalan  dengan  perubahan  resistensi  tersebut   akan  menghasilkan  tegangan 

keluaran.   Tegangan   keluaran   akan   membesar   sebanding   dengan   kenaikan 

konsentrasi gas yang terdeteksi. 
 

2. Rangkaian Penguat 

Tegangan hasil keluaran dari rangkaian sensor gas masih terlalu lemah dan 

sifatnya masih labil. Dengan adanya rangkaian penguat maka tegangan keluaran 

dari sensor tersebut di proses kembali dengan tujuan untuk mendapatkan tegangan 

keluaran yang lebih kuat dan sudah  bersifat stabil. Penguatan dan penstabilan 

tegangan  keluaran  dari  rangkaian  sensor  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk 

mempermudah proses ketika tegangan masuk ke rangkaian  lainnya pada proses 

berikutnya. 
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3. Rangkaian Mikrokontroller 

Setelah  mengalami  proses  penguatan  dan  penstabilan  pada  rangkaian 

penguat maka tegangan diteruskan ke rangkaian mikrokontroller. Sesuai dengan 

namanya   rangkaian   ini   berfungsi   mengkontrol   kerja   dari   sistem   detektor 

kebocoran  gas  elpiji  ini.  Rangkaian  ini  juga  dapat  disebut  sebagai  otak  dari 

seluruh sistem detektor gas elpiji. 

Rangkaian mikrokontroller  dalam  detektor  gas  elpiji  diprogram  untuk 

dapat menganalisa kebocoran gas elpiji sampai tiga tingkatan atau level dan setiap 

levelnya akan dihubungkan dengan rangkaian indikator yang berbeda-beda. Selain 

menganalisa rangkaian ini juga mengubah tegangan yang masuk menjadi bentuk 

sinyal-sinyal digital yang nantinya akan ditampilkan oleh layar digital (LCD). 

Tingkatan pada detektor gas elpiji ini dibagi menjadi tiga level yaitu level 

biasa atau normal, level waspada dan level bahaya. Pada setiap level mempunyai 

batasan harga konsentrasi gas elpiji yang tercium sensor yang berbeda-beda dan 

mempunyai indikator yang berbeda juga. 

Ketika detektor menunjukkan level normal dengan batasan konsentrasi gas 

kurang dari 1500 ppm maka lampu warna hijau akan menyala sebagai indikator. 

Pada saat detektor  menunjukkan level waspada dengan batasan konsentrasi gas 

antara 1500 sampai 6000 ppm  maka lampu warna kuning akan menyala. Dan 

ketika konsentrasi gas diatas 6000 ppm maka masuk pada level bahaya, dimana 

lampu warna merah dan alarm akan menyala serta secara otomatis pompa air akan 

menyala  untuk  membuka  kran  air  sehingga  air  akan  disemprotkan  keseluruh 

ruangan, hal ini dilakukan sebagai tindakan untuk menetralisir gas elpiji untuk 

menghindari bahaya kebakaran. 
 

4. Layar Digital (LCD) 

Bagian LCD  akan  menampilkan  besarnya  konsentrasi  gas  elpiji  yang 

tercium oleh sensor gas. Pada layar akan tertulis besarnya konsentrasi gas elpiji 

dengan satuan ppm dan dilengkapi dengan tingakat kebocorannya. LCD ini hanya 

menampilkan hasil proses dari rangkaian mikrokontroller. 
 

5. Rangkaian Relay 

Setelah rangkaian  mikrokontroller  memproses  tegangan  dari  rangkaian 

penguat  maka  akan  dihasilkan  sebuah  tingakatan  kebocoran  gas  elpiji  sesuai 

dengan  batasan  yang   sudah  diprogramkan,  maka  akan  dilanjutkan  dengan 

memberikan suatu indikator pada tingkatan  kebocoran tersebut. Untuk 

menghubungkan   menuju   ke   rangkaian   indikator   maka   diperlukan   sebuah 

rangkaian relay, Rangkaian ini berfungsi  sebagai saklar otomatis dimana akan 

mengaktifkan   indikator-indikator yang sesuai dengan levelnya. Sehingga 

disamping dari program pada rangkaian mikrokontroller,  pengaktifan indikator 

kebocoran gas elpiji juga dibantu dengan rangkaian relay. 
 

6. Indikator 

Untuk mengetahui  adanya  suatu  kebocoran  selain  membaca  dari  LCD 

maka dipermudah dengan adanya suatu indikator. Indikator pada masing-masing 

level  kebocoran  dibedakan  satu  sama  lain.  Untuk  level  normal  menggunakan 

lampu warna hijau, level waspada dengan lampu warna kuning dan level bahaya 

menggunakan  lampu  warna  merah  ditambahkan  alarm  dan  dihubungkan  ke 

pompa air sebagai usaha pencegahan kebakaran. 
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7. Catu Daya 

Semua kebutuhan listrik pada detektor ini dipasok oleh satu catu daya. 

Pada  rangkaian  catu daya atau yang sering disebut dengan adaptor, berfungsi 

mengubah  arus  listrik  dari  arus  bolak  balik  (AC)  menjadi  arus  searah  (DC). 

Tegangan hasil proses dari catu daya ini dihubungkan ke rangkaian lainya bengan 

kabel   sebagai   penghubung.   Secara   lengkapnya   alur   kerja   sistem  detektor 

kebocoran gas elpiji tampak seperti gambar dibawah ini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9. Sensor Gas 
 
 
 

 

 
Gambar 10. Rangkaian Penguat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Rangkaian Mikrokontroller 
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Gambar 12. LCD 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 13. Rangkaian Relay 

 

 
 
 
 
 

 
Gambar 14. Indikator 

 

KESIMPULAN 

Sistem detektor kebocoran gas adalah sistem dapat mendeteksi kebocoran 

tabung  gas  elpiji  dengan  sensor  secara otomatis.  Komponen  penyusun  sistem 

detektor kebocoran gas   terdiri dari : (a) sensor gas; (b) rangkaian penguat; (c) 

rangkaian mikrokontroller; (d) LCD; (e)  Rangkaian relay; (f) indikator; dan (g) 

catu daya. 
 

a. Sensor Gas 

Pada bagian penginderaan sistem deteksi kebocoran gas menggunakan sensor gas 

yang di dalamnya terdapat kawat pemanas (heater) dari bahan nichrome. 
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b. Rangkaian Penguat 

Rangkaian ini berfungsi sebagai penguat dan penyetabil tegangan keluaran dari 

sensor gas sehingga tegangan dapat diproses lebih lanjut.. 
 

c. Rangkaian Mikrokontroller 

Merupakan otak dari sistem detektor gas elpiji ini. Seluruh proses diolah pada 

rangkaian ini sesuai dengan program yang di settingkan ke mikrokontroller. 

 
d. LCD 

Pada LCD akan ditampilkan besarnya konsentrasi kebocoran gas dengan satuan 

ppm dilengkapi dengan levelnya sesuai konsentrasi gas elpiji yang tercium oleh 

sensor. 

 
e. Rangkaian Relay 

Dari rangkaian mikrokontroller ke indikator dihubungkan oleh rangkaian relay. 

Fungsi dari rangkaian ini yaitu sebagai saklar otomatis untuk indikator. 

 
f. Indikator 

Indikator setiap level berbeda-beda, level waspada menggunakan lampu warna 

hijau,  level   waspada  menggunakan  lampu  warna  kuning  dan  level  bahaya 

menggunakan lampu warna  merah dan alarm serta dihubungkan ke pompa air 

untuk menetralisir gas elpiji ketika terjadi kebocoran gas. 

 
g. Catu Daya 

Rangkaian catu daya merupakan suber listrik utuk sistem detektor ini. Rangkaian 

catu daya mengubah arul listrik AC menjadi DC. 

 
Berdasarkan  analisis  kerja  sistem  detektor  kebocoran  gas  elpiji  maka  dapat 

diambil  kesimpulan bahwa dengan adanya sistem detektor kebocoran gas dapat 

mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kebororan tabung gas elpiji. 
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