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Abstrak 

Sifat LPG yang mudah terbakar baik dalam fasa gas maupun cair menimbulkan bahaya karena jika dalam fasa 
gas, maka akan terjadi ledakan yang akan mengakibatkan kerugian yang besar. Untuk mengatasi resiko yang 
terjadi akibat penggunaan gas LPG, zat mercaptan ditambahkan untuk memberi bau pada gas LPG sehingga 
akan tercium jika terjadi kebocoran. Gas LPG memiliki berat jenis yang lebih besar dari udara sehingga 
cenderung bergerak di ketinggian rendah. Namun karena hal ini pula penyebaran gas LPG cenderung lambat, 
sehingga memungkinkan bau mercaptan gas tidak langsung tercium saat terjadi kebocoran. Penelitian kami 
akan membahas posisi detektor gas supaya dapat bereaksi dengan cepat dan optimal terhadap kebocoran gas 
pada mulut tabung gas. Detektor yang digunakan adalah sensor MQ-6, dimana sensor tersebut akan berkurang 
resistansinya ketika bereaksi dengan gas LPG. Dari hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 
detektor akan baik jika disimpan sejajar dengan mulut tabung gas.  

Kata-kata kunci: ATMega 328P, gas LPG, sensor MQ-6 

PENDAHULUAN 

Gas LPG merupakan bahan bakar rumah tangga yang umum digunakan di Indonesia. Dibalik manfaat LPG, 
terdapat bahaya yang dapat menimbulkan ledakan dan kebarkaran akibat kebocoran. Kebocoran gas LPG bisa 
disebabkan beberapa hal, dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kebocoran pada tabung gas, mulut regulator yang tidak 
rapat, selang yang tidak sesuai standar yang akibatnya dapat ditembus gas, dan di kompor yang apinya padam 
ketika kompor sedang digunakan sehingga gas terus keluar tanpa adanya pembakaran.  

Ketika tabung LPG mengalami kebocoran, cairan LPG akan keluar dengan cepat dan menjadi gas yang 
mudah meledak jika terpicu percikan api. LPG tidak berwarna baik pada fasa cair maupun gas. Untuk menekan 
bahaya tersebut, zat mercaptan ditambahkan pada LPG supaya dapat tercium jika terjadi kebocoran. Namun 
karena pergerakan gas LPG yang lambat, maka diperlukan detektor yang dipasang di sekitar gas supaya 
mendapatkan peringatan dini. 

Detektor gas LPG yang akan digunakan adalah sensor MQ-6 yang dihubungkan dengan komputer melalui 
mikrokontroler ATMega328P. 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni mengetahui posisi yang optimum untuk melakukan pengukuran 
konsentrasi gas LPG dalam ruangan supaya kebocoran dapat dideteksi dengan cepat. 
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 Gas LPG 

Liquified Petroleum Gas (LPG) merupakan campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang komposisinya 
didominasi oleh propana (C3H8) dan butana (C4H10) dengan berat jenis 1.5 hingga 2 kali lebih besar dari udara, 
sehingga gas cenderung untuk berkumpul di ketinggian rendah. Menurut Keputusan Dirjen Migas No.25 
K/36/DDJM/1990, gas LPG yang dipasarkan di Indonesia adalah gas campuran yang terdiri dari gas Propana 
30% dan Butana 70%. 

Salah satu sifat LPG yang dimanfaatkan ialah mudah terbakar. Supaya LPG terbakar, maka harus memenuhi 
3 unsur, yaitu; adanya hidrokarbon, oksigen, dan panas (pemantik). Ketiga unsur ini disebut segitiga api. Reaksi 
antara ketiga elemen dalam segitiga api akan menghasilkan suatu nyala api hanya jika kadar elemen-elemennya 
seimbang. Untuk menghindari bahaya segitiga api tersebut, maka perlu dihilangkan salah satu unsurnya untuk 
keperluan tertentu. 

Rentang pembakaran LPG yaitu di 1.8% hingga 10% di udara. Jika di bawah 1.8% atau lebih dari 10% 
maka tidak dapat terbakar. Jumlah ini setara dengan 18000 ppm hingga 100000 ppm. 

Konsentrasi gas LPG akan sangat berbahaya terutama ketika tidak ada angin yang membawa gas LPG 
keluar. Secara teori, gas LPG akan terkumpul di ketinggian rendah karena lebih berat dari udara, sehingga sulit 
untuk gas LPG terhisap oleh exhaust fan atau cerobong asap. 

Sensor MQ-6 

Sensor MQ-6 merupakan sensor yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas LPG melalui 
kandungan gas propana dan butana didalam gas LPG tersebut. Sensor ini memiliki sensitivitas yang tinggi 
terhadap gas LPG, iso-butana, propana, dan LNG liquefied natural gas dengan rentang yang lebar, namun 
memiliki sensitivitas yang kecil terhadap alkohol, asap makanan, dan asap rokok. 

Selain itu sensor MQ-6 memiliki respon yang cepat, stabil digunakan dalam waktu yang lama, dan dapat 
digunakan dalam rangkaian yang sederhana. Saat ini Sensor MQ-6 banyak digunakan baik sebagai detektor 
kebocoran gas LPG yang digunakan di rumah-rumah, maupun detektor kebocoran gas-gas yang peka terhadap 
api dalam bidang industri. 

 
 

(a)  
(b) 

Gambar 1. (a) Bentuk fisik sensor MQ-6; (b) Konfigurasi dan struktur sensor MQ-6. 
 

Bahan yang digunakan sensor gas MQ-6 adalah SnO2, di mana material tersebut memiliki nilai konduktivitas 
yang rendah di udara bersih. Ketika terdapat gas yang mudah terbakar di sekitar sensor tersebut, konduktivitas 
sensor akan meningkat seiring dengan kenaikan konsentrasi gas di udara. Perubahan konduktivitas tersebut 
dapat dikonversi menjadi sinyal keluaran dengan rangkaian sederhana. 
 

 
Gambar 2. Grafik respon resistansi MQ-6 terhadap perubahan kadar LPG. 

 
Dari kurva pada Gambar.2 diperoleh persamaan garis y = 18.569 x–0.422, dengan y merupakan RS/R0 dan x 

merupakan konsentrasi gas dalam ppm. Rentang konsentrasi gas yang dapat dideteksi sensor MQ-6 yaitu 300 
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 – 10000 ppm. Sensor MQ-6 dapat bekerja di lingkungan dengan temperatur 20°C ± 2°C dan kelembaban 65% 
± 5%. 

LPG yang terdiri dari hidrokarbon seperti CH4, C3H8, dan C4H10 banyak digunakan di rumah maupun untuk 
kebutuhan industri. SnO2 banyak digunakan untuk mendeteksi kebocoran LPG karena sifatnya yang mudah 
difabrikasi, stabil terhadap perubahan temperatur, dan memiliki reaktivitas tinggi dalam mereduksi gas. 

 
Gambar 3. Skema rangkaian sensor MQ-6. 

 
Tegangan output dapat diperoleh dengan persamaan berikut: 
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Selanjutnya untuk memperoleh nilai R0 dan RS diperoleh melalui persamaan berikut 
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dengan R0 didefinisikan sebagai resistansi sensor saat kondisi udara normal tanpa tercampur oleh gas LPG, 
sedangkan RS didefinisikan sebagai resistansi resistor ketika menerima sejumlah gas LPG. VC dan VRL masing-
masing merupakan tegangan rangkaian dan tegangan keluaran sensor, sedangkan RL merupakan resistansi 
beban sensor yang menghubungkan kaki ground dan keluaran sensor. 

METODE EKSPERIMEN 

Dalam penelitian ini, kami menggunakan chamber atau ruang kotak sebagai media untuk pengukuran kadar 
gas LPG. Ruang ini juga dapat meminimalkan pengaruh udara luar terhadap pengukuran LPG. 

Alat/komponen elektronika dan bahan yang digunakan dalam perancangan instrument ini antara lain: 
Sensor MQ-6, kabel penghubung, kabel jumper female to female, resistor 20 KΩ dan 220 Ω, Printed circuit 
board (PCB), Light Emitting Diode (LED), buzzer 5V, Arduino Uno:  Mikrokontroler ATMega 328P. Bahan 
yang digunakan antara lain: gas kompor portabel 230 gram, kompor gas portabel, botol plastik untuk kecap, 
selang diameter 5 mm, kertas duplex, lakban hitam, lem bakar, pengikat kabel, dan plastik mika. Tegangan 
input yang digunakan ialah sesuai dengan datasheet MQ-6 yaitu 5V. 

Rangkaian elektronika sistem pendeteksi gas LPG dideskripsikan pada gambar 4. Kedua sensor 
dihubungkan secara paralel dengan sumber tegangan 5V dari arduino, kemudian perubahan tegangan dari 
sensor dibaca di pin A0 dan A1 ardiuno. Terdapat 2 LED yang salah satunya digunakan sebagai indikator 
adanya listrik yang mengalir dan lainnya sebagai pendeteksi gas, menyala saat tegangan tertentu. Buzzer 
dipasang sebagai tanda peringatan jika gas LPG mencapai konsentrasi tertentu. 

 

 
Gambar 4. Rangkaian detektor kebocoran gas LPG. 
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 Gas LPG dari tabung dialirkan menggunakan selang hingga ke tengah kotak. Sensor MQ-6 akan mendeteksi 
keberadaan gas sehingga mengubah tegangan keluaran yang diolah di arduino dan komputer. Jika kadar gas 
telah mendekati ambang batas yang berbahaya, LED dan buzzer akan menyala sebagai peringatan. Proses ini 
sesuai dengan diagram alir pada gambar 5. 

 

Gas dalam 
kotak Sensor MQ-6 Arduino Komputer LED dan 

Buzzer

 
Gambar 5. Diagram blok eksperimen. 

 
Untuk mengetahui posisi yang tepat dalam menentukan posisi sensor gas LPG dalam mendeteksi 

kebocoran, dilakukan pengambilan data di berbagai posisi. Perubahan posisi yang dilakukan pada eksperimen 
ini yaitu variasi ketinggian dan jarak horizontal. Sifat gas yang bergerak secara acak membuat pengukuran di 
satu titik menjadi kurang akurat, sehingga digunakan dua sensor yang digunakan secara bersamaan dan 
diletakkan secara simetris horizontal. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 6. (a) perancangan alat detektor gas LPG: 1. Gas portabel 230 gram, 2. Kompor gas portabel, 3. Selang diameter 
5 mm, 4. Kotak gas, 5. Rangkaian sensor, 6. Laptop (b) skema eksperimen. 

 
Mulut selang diposisikan di ketinggian 20 cm. Pengukuran oleh sensor dilakukan dalam variasi ketinggian 

0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35 cm dari dasar ruangan serta variasi jarak 5, 10, 15, 20 cm dari sumber gas. Hal 
ini didasarkan pada ketinggian sumber gas. Pengukuran dilakukan di -1, -¾, -½, -¼, 0, +¼, ½, dan ¾ dari 
ketinggian gas. Pengisian gas dilakukan dengan memutar kran gas ¼ penuh selama 10 detik. Kedua sensor akan 
membaca konsentrasi gas LPG dan perubahannya setiap detik selama 10 menit dengan keluaran berupa 
perubahan tegangan analog yang akan dikirim ke dalam sistem mikrokontroler untuk diolah dan diubah 
hasilnya ke dalam bentuk ppm gas tersebut. 5. 

Output mikrokontroler dihubungkan pada dua buah LED dan satu buah buzzer sebagai parameter 
terdeteksinya keberadaan gas LPG diatas nilai tertentu. Jika besarnya ppm yang terdeteksi mencapai lebih dari 
atau sama dengan 2000, maka LED dan buzzer akan hidup dan mati dalam rentang waktu 5 sekon. Akan tetapi 
jika jumlah ppm yang terdeteksi kurang dari 2000, maka LED dan buzzer akan berada dalam kondisi tidak aktif 
terkecuali LED pertama akan tetap aktif namun tidak berada dalam program blink sebagai indikator aktifnya 
sistem rangkaian. Besar tegangan digital, tegangan analog, dan ppm gas selanjutnya ditampilkan dalam serial 
IDE Arduino dalam monitor PC yang digunakan. 
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 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pengukuran kadar gas dengan variasi ketinggian 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 7. Grafik perubahan kadar gas LPG terhadap waktu dengan variasi ketinggian dengan jarak horizontal 25 cm dari 
sumber gas (a) pengukuran saat t=0 s hingga t=600 s, (b) pengukuran saat t=0 s hingga t=60 s. 

 
Kadar gas LPG cenderung stabil saat setelah t=200 s. untuk mempermudah analisis, grafik diperjelas dengan 

meninjau data saat t=0 s hingga t=60 s yang ditunjukkan pada Gambar.7b. Grafik yang ditampilkan pada 
Gambar.7 menunjukkan perbedaan pola yang signifikan pada data di ketinggian 30 cm dan 35 cm jika 
dibandingkan dengan data di ketinggian lainnya. Secara visual, data dari pengukuran di ketinggian 10 cm 
menunjukkan kadar gas LPG yang tinggi di t=20 s hingga t=25 s. Sedangkan di t > 25 s, kadar gas tertinggi 
terdapat di ketinggian 35 cm.  

Pengukuran kadar gas dengan variasi jarak 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 8. Grafik perubahan kadar gas LPG terhadap waktu dengan variasi jarak di dasar ruang gas (a) pengukuran saat 
t=0 s hingga t=600 s, (b) pengukuran saat t=0 s hingga t=60 s. 

 
Berdasarkan Gambar 8, kadar gas LPG terdeteksi dominan pertama kali pada jarak 10 cm dari pusat, 

kemudian ke 5 cm dan 20 cm dalam waktu yang singkat. Kondisi akhirnya menunjukkan kadar gas LPG yang 
tinggi berada pada jarak 20 cm dari pusat. 

 

Tabel 1. posisi pada chamber gas yang menunjukkan kadar gas LPG tertinggi saat 10 s, 20 s, 30 s, 40 s, 50 s, dan 60 s. 
 t = 10 s t = 20 s t = 30 s t = 40 s t = 50 s t = 60 s 
Ketinggian (cm) 20 10 35 35 35 35 
Jarak Horizontal (cm) 20 20 10 15 15 15 

 
Pendeteksian kebocoran gas untuk mencegah kebakaran memerlukan respon yang cepat dari detektor, 

sehingga peletakan detektor harus berada di posisi yang paling cepat bereaksi dengan gas. Berdasarkan data 
yang diperoleh dari eksperimen pengukuran kadar gas LPG dengan variasi ketinggian, gas pertama kali 
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 terdeteksi di ketinggian 20 cm atau sejajar dengan mulut sumber gas dalam kamar. Sedangkan berdasarkan 
perubahan jarak, gas pertama kali terdeteksi di 20 cm dari pusat. Sensor yang diletakkan di posisi ini dapat 
mendeteksi gas LPG dengan cepat. 

Pada posisi ketinggian 35 cm dan jarak 15 cm kadar gas LPG dominan saat t < 40 s. Sensor yang diletakkan 
pada posisi ini baik untuk memantau kadar gas LPG yang masih tinggi atau sudah aman di lingkungan setelah 
terjadi kebocoran. Meskipun LPG memiliki berat jenis yang lebih besar dari udara, lama kelamaan, LPG pun 
bergerak ke atas seperti sifat gas pada umumnya. Hal ini juga dapat dipengaruhi udara yang masuk ke chamber 
gas melalui celah yang tidak dapat dihindari. 

LPG merupakan gas yang fasanya diubah menjadi cairan karena ditempatkan di tekanan tinggi dan 
temperatur rendah. Ketika cairan tersebut dilepaskan, akan segera menguap. Kami memprediksi saat gas keluar 
dari selang, gas LPG masih dalam transisi perubahan wujud dari fasa cair ke fasa gas. Oleh karena itu, gas LPG 
yang keluar akan segera turun ke dasar. Kemudian saat LPG kembali menjadi fasa gas, akan perlahan naik. 
Kenaikan gas ini bisa dipengaruhi beberapa faktor, misalnya karena hembusan angin dari lubang-lubang kecil 
pada ruang gas atau karena pemuaian gas. Arah pergerakan gas belum dapat diprediksi karena belum terdapat 
pola perubahan konsentrasi gas pada variabel yang ditinjau. 

 

SIMPULAN 

Sistem pendeteksi kebocoran gas LPG telah berhasil dibuat. Penggunaan ruang gas dapat membatasi ruang 
gerak gas sehingga dapat dilakukan pendeteksian dini terhadap kebocoran gas. Dalam penelitian ini 
penempatan detektor yang ideal adalah sejajar mulut sumber gas dengan jarak horizontal 20 cm dari sumber 
gas. Untuk melengkapi sistem pencegah kebakaran akibat kebocoran gas, dapat pula ditambahkan exhaust fan 
di samping-bawah ruang gas untuk melepaskan gas ke ruang terbuka supaya gas tidak terkonsentrasi di suatu 
lokasi. Exhaust fan ini akan menyala secara otomatis ketika terdeteksi kebocoran gas. Masalah yang saat ini 
seringkali dihadapi adalah gas LPG tidak akan keluar melalui exhaust fan ruang dapur atau cerobong asap 
karena terlalu tinggi, sedangkan gas LPG bergerak di ketinggian rendah. 
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