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RANCANG BANGUN DATA LOGGING BERBASIS WEB 
SERVER PADA ROBOT BALON UDARA UNTUK  DETEKSI 

KEBOCORAN PIPA GAS  
Nama : Bagus Aji Supeno 
Pembimbing  : Dr. Muhammad Rivai, S.T., M.T. 
       Fajar Budiman, ST., M.Sc. 
 ABSTRAK 
 

Saluran pipa gas adalah salah satu komponen terpenting dalam 
industri gas. Umumnya, saluran pipa gas digunakan untuk menyalurkan 
gas dengan jarak yang jauh terutama untuk gas alam. Deteksi kebocoran 
gas dan mekanisme identifikasi lokasi kebocoran gas secara realtime 
memiliki peranan penting dalam sistem managemen saluran pipa gas 
alam. Kelambatan sistem deteksi kebocoran gas dapat menyebabkan 
kerugian materi dan peralatan bahkan kerusakan pada lingkungan. Sistem 
deteksi kebocoran gas berdasarkan aliran gas hanya dapat mendeteksi 
kebocoran pipa gas tanpa mengetahui lokasi saluran pipa yang bocor. 
Sebuah balon udara dilengkapi navigasi GPS dan sensor gas dapat 
mendeteksi sumber kebocoran pada pipa gas dengan identifikasi lokasi 
berdasarkan GPS. Pada tugas akhir ini, sensor gas yang digunakan adalah 
sensor TGS 2611. Proses identifikasi lokasi kebocoran pipa gas 
menggunakan sensor GPS yang akan memberikan data lokasi dari balon 
udara ketika terjadi peningkatan konsentrasi gas. Data konsentrasi gas dan 
data lokasi dikirim ke ground station melalui gelombang radio 
menggunakan NRF24L01 untuk kemudian data diunggah ke database dan 
ditampilkan pada localhost. Jarak jangkauan maksimum balon udara 
dapat mendeteksi kebocoran pipa gas dengan sensor TGS 2611 adalah 15 
cm. Dibutuhkan sebuah kipas penghisap pada kotak sensor untuk 
membantu sensor agar lebih fokus. Identifikasi lokasi sumber kebocoran 
gas menggunakan sensor GPS mempunyai rata-rata error sebesar 0.03% 
dan 7% dengan jarak maksimum pengiriman data melalui gelombang 
radio sejauh 100 meter. 
 
Kata Kunci : Kebocoran Gas,  Sensor TGS 2611, GPS, Balon Udara. 
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Design Of Data Logging Based On Web Server On The 
Air Balloon Robot For Gas Pipeline 

Leakage Detection 
 

Nama : Bagus Aji Supeno 
Pembimbing  : Dr. Muhammad Rivai, S.T., M.T. 
       Fajar Budiman, ST., MT. 
 ABSTRACT 
 

The most important component in gas industry is gas pipeline, which 
is used for long distance transportation of natural gas. Realtime gas 
leakage detection and localization identification mechanism in natural gas 
pipeline are needed for management system and safety reason. Delay in 
gas leakage response leads to material losses and environmental damage. 
Gas leakage detection system using gas flow meter can only detect 
whether there is a gas leakage without knowing the location. An air 
balloon equipped GPS navigation system and gas sensor is able to detect 
and obtain the location of gas leakage. In this final project,  a TGS 2611 
gas sensor is used to detect natural gas leakeage. The air balloon will be 
able to map the gas leakage location. The process of identifying the 
location uses a GPS sensor that will provide location data from an air 
balloon when an increase in the concentration of gas occurs. Gas 
concentration data and location data is sent to the ground station via radio 
waves using NRF24L01. Then the obtained data are uploaded to the 
database and displayed on localhost within local network. Maximum 
distance range of air balloon that is able to detect a gas leak with TGS 
2611 sensor is 15 cm. A suction fan on the sensor box is required to help 
the sensor to be more focused. The experimental result in identifying the 
location of the gas leak source using a GPS sensor resulted an average 
error of 0.03% and 7% for longitude and lattitude respectively. The 
maximum distance of data transmission through radio waves could be as 
far as 100 meters. 

 
Keyword : Leak of gas, TGS 2611 sensor, GPS, Air Ballon. 

 
 
 









xiii 
 

DAFTAR TABEL 
 
Tabel 3. 1 Data konsentrasi gas di udara dari datasheet TGS 2611 ...... 40 
Tabel 4. 1 Daya Angkat Gas Hidrogen dan Helium ............................. 45 
Tabel 4. 2 Pengujian Keluaran Rangkaian Power Supply .................... 47 
Tabel 4. 3 Pengujian Pembacaan ADC Sensor Tanpa Kipas  

Penghisap Udara .................................................................. 52 
Tabel 4. 4 Pengujian Pembacaan ADC Sensor Dengan Kipas  

Penghisap Udara .................................................................. 52 
Tabel 4. 5 Pengujian Latitude sensor GPS ........................................... 56 
Tabel 4. 6 Pengujian Data Longitude sensor GPS ................................ 57 
Tabel 4. 7 Data pengujian jarak NRF24L01 ......................................... 58 
 
 
  



xi 
 

DAFTAR GAMBAR 
 
Gambar 2. 1 Ilustrasi penyerapan O2 oleh sensor .................................. 7 
Gambar 2. 2 Bentuk penghalang potensial antar butir Kristal mikro 

SnO2 saat tanpa adanya gas .............................................. 8 
Gambar 2. 3 Model penghalang potensial antar butir dalam  

lingkungan gas .................................................................. 8 
Gambar 2. 4 Karakteristik sensitivitas sensor tertentu terhadap  

berbagai gas ...................................................................... 9 
Gambar 2. 5 Contoh respon sensor gas semikonduktor ....................... 10 
Gambar 2. 6 Aksi awal sensor gas semikonduktor .............................. 10 
Gambar 2. 7 Rangkaian Pengukuran dasar sensor gas  

semikonduktor ................................................................ 11 
Gambar 2. 8 Bentuk Fisik sensor TGS 2611 ....................................... 12 
Gambar 2. 9 Grafik sensitifitas sensor TGS 2611 ............................... 12 
Gambar 2. 10 Mendeteksi posisi dengan GNSS .................................. 13 
Gambar 2. 11 (a) dan (b) Pengukuran jarak pada permukaan planar  

dan bola ....................................................................... 15 
Gambar 2. 12 (a)Geodetic Bearing (atas), (b)Bearing tidak konstan 

(bawah) ........................................................................ 16 
Gambar 2. 13 Komunikasi serial asinkron .......................................... 18 
Gambar 2. 14 Blok diagram PCF8591 ................................................ 19 
Gambar 2. 15 Bentuk fisik IC PCF8591 .............................................. 19 
Gambar 2. 16 78xx regulator positif, 79xx regulator negative ............ 20 
Gambar 2. 17 Blok Diagram Raspberry PI .......................................... 21 
Gambar 2. 18 Blok diagram modul NRF24L01 .................................. 22 
Gambar 2. 19 Bentuk fisik modul NRF24L01 .................................... 22 
Gambar 2. 20 Struktur balon zeppelin ................................................. 23 
Gambar 3. 1 Diagram Blok Sistem Data Logging berbasis  

Web Server ..................................................................... 26 
Gambar 3. 2 Gambaran Peletakan Motor dan Kotak Kontrol.............. 27 
Gambar 3. 3 Rangkaian regulator buck converter ............................... 28 
Gambar 3. 4 Rangkaian Voltage divider sensor .................................. 29 
Gambar 3. 5 Rangkaian Supply IC PCF 8591 ..................................... 30 
Gambar 3. 6 Rangkaian Supply Raspberry pi...................................... 31 
Gambar 3. 7 Rangkaian Supply NRF24L01 ........................................ 32 
Gambar 3. 8 Perancangan Posisi Sensor .............................................. 33 
Gambar 3. 9 Flowchart progam pembacaan output sensor .................. 34 
Gambar 3. 10 Flowchart proses parsing data dan kirim data via I2C ... 35 



xii 
 

Gambar 3. 11 Identifikasi paket yang dikirim NRF24L01 ................... 36 
Gambar 3. 12 Flowchart pengiriman data melalui NRF24L01 ............ 37 
Gambar 3. 13 Lebar data maksimum pada NRF24L01 ........................ 38 
Gambar 3. 14 Prosedur cek data paket dari MCU NRF24L01 ............. 39 
Gambar 3. 15 Progam penerimaan data NRF24L01 ............................ 39 
Gambar 3. 16 Tampilan login phpMyAdmin ....................................... 42 
Gambar 3. 17 Jenis data yang ditampilkan pada database ................... 42 
Gambar 3. 18 Gambar tampilan localhost terintegrasi google maps .... 43 
Gambar 3. 19 Proses unggah dan tampilan data lokasi dan  

konsentrasi gas di localhost .......................................... 44 
Gambar 4. 1 Realisasi Balon Udara yang Digunakan .......................... 45 
Gambar 4. 2 Realisasi Kotak Kontrol dan Lokasi Motor ..................... 46 
Gambar 4. 3 Keseluruhan Perangkat Elektrik ...................................... 46 
Gambar 4. 4 (a) Pengujian Vout 5 volt (b) Pengujian Vout 3,3 volt .... 47 
Gambar 4. 5 Vin sensor driver ............................................................. 48 
Gambar 4. 6 Vsupply dan Vref  pada IC ADC PCF 8591 .................... 49 
Gambar 4. 7 Pengujian nilai tegangan input NRF24L01 ..................... 50 
Gambar 4. 8 Kalibrasi sensor TGS 2611 pada dua tempat (a) pada 

udara bebas, (b) pada ruang kedap udara ........................ 51 
Gambar 4. 9 Grafik pengujian sensor ................................................... 53 
Gambar 4. 10 Tampak samping robot balon dengan sensor gas .......... 54 
Gambar 4. 11 Ground station dilengkapi dengan NRF24L01 .............. 54 
Gambar 4. 12 Tampilan data yang diterima oleh ground station ......... 55 
Gambar 4. 13 Data Grafik Pengujian Latitude GPS ............................. 56 
Gambar 4. 14 Grafik pengujian data longitude .................................... 57 
Gambar 4. 15 Grafik pengujian jarak NRF24L01 ................................ 59 
Gambar 4. 16 Tampilan data yang terunggah pada database ............... 60 
Gambar 4. 17 Tampilan localhost terintegrasi dengan google maps .... 61 
Gambar 4. 18 Data yang telah masuk dalam database sebagai data 

logger ............................................................................ 62 
Gambar 4. 19 Grafik konsentrasi gas yang telah terukur ..................... 62 
Gambar 4. 20 Grafik jalur yang dilalui balon udara ............................. 63 
Gambar 4. 21 Penanda lokasi saat terjadi kebocoran gas atau 

peningkatan konsentrasi gas ......................................... 64 
Gambar 4. 22 Penanda terjadinya kebocoran gas melalui grafik  

lokasi terhadap waktu ................................................... 64 
 
 

file:///E:/KULIAH/SEMESTER%208%20TUGAS%20AKHIR/BUKU%20TA/DOKUMEN/REVISI/BUKU/Buku%20TA%20versi%200.1.docx%23_Toc454357017
file:///E:/KULIAH/SEMESTER%208%20TUGAS%20AKHIR/BUKU%20TA/DOKUMEN/REVISI/BUKU/Buku%20TA%20versi%200.1.docx%23_Toc454357019


1 
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Tugas Akhir merupakan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa 
S1 Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Tugas Akhir ini 
merupakan salah satu syarat wajib untuk menyelesaikan studi dalam 
program sarjana teknik. 

Pada bab ini, akan dibahas mengenai hal-hal yang mendahului 
pelaksanaan Tugas Akhir. Hal-hal tersebut meliputi latar belakang, 
perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, sistematika penulisan, dan 
relevansi. 

1.1 Latar Belakang 
Selama beberapa dekade terakhir, saluran pipa gas dengan skala 

yang besar dibangun untuk mengangkut gas dengan jarak yang jauh dari 
industri produsen ke konsumen gas. Sejak saat itu juga kebocoran dari 
material berbahaya yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan dan 
kehilangan materi yang diangkut dalam pipa gas sering terjadi. Tuntutan 
untuk operasi yang aman dan sistem deteksi kebocoran pipa gas kian 
meningkat [1]. 

Hingga saat ini, terdapat banyak sekali metode deteksi kebocoran 
gas yang telah dikembangkan dan dipublikasikan. Metode-metode 
tersebut dapat dikategorikan dalam metode berbasis hardware dan metode 
model matematika secara prinsip, termasuk dalam monitoring melalui 
gambar, pengukuran menggunakan sensor akustik, negative pressure, 
pengawasan satelit, stabilisasi massa atau volume dan metode analisis 
model dasar [2]. Bagaimanapun metode monitoring melalui gambar tidak 
dapat memonitor saluran pipa secara terus menerus, pengawasan melalui 
satelit dan metode sensor akustik membutuhkan biaya untuk peralatan 
yang ekstra mahal, tingkat keakuratan pada metode model dasar selalu 
bergantung pada akurasi model dan keandalan hardware yang relatif dan 
stabilisasi massa atau volume cocok untuk deteksi kebocoran dengan 
jumlah besar. Negative pressure yang menghasilkan sensitivitas tinggi 
dan keandalan tinggi, metode ini merupakan salah satu metode yang lebih 
baik. Jumlah kerja yang banyak dapat dilakukan untuk mengembangkan 
metode yang efektif untuk deteksi dan identifikasi lokasi kebocoran 
secara kontinyu pada sistem saluran pipa gas menggunakan metode 
negative pressure[3]. Tetapi dari penelitian diatas data yang didapat 
belum dapat dikumpulkan secara realtime dan belum dapat memberi 
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informasi posisi secara tepat. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan 
data loging berbasis webserver. 

Penelitian serupa juga pernah dilakukan dengan memanfaatkan 
robot terbang berupa drone dalam penelitian yang berjudul integration of 
unmanned vehicle and application to real time gas detection and 
monitoring menunjukkan bahwa pengukuran konsentrasi gas di udara 
dengan tanpa menyentuh objek yang diukur mungkin dilakukan dengan 
menghasilkan data terukur dan identifikasi lokasi secara realtime untuk 
dikirim ke ground station melalui komunikasi tanpa kabel [4]. Tetapi 
dalam penelitian tersebut implementasi alat hanya terbatas pada 
konsentrasi gas secara aerial dan belum untuk aplikasi saluran pipa gas 
serta belum menggunakan webserver untuk keperluan data loging 
sebelum dilakukan analisis data lebih lanjut. 

Mengacu kepada beberapa penelitian tersebut, maka diajukanlah 
proposal tugas akhir ini dengan harapan agar proses deteksi kebocoran 
gas semakin akurat dan efektif dengan menggunakan robot balon zeppelin 
yang dikendalikan secara otomatis serta dapat mengumpulkan data 
konsentrasi gas yang terukur di sekitar pipa dan identifikasi lokasi 
kebocoran secara akurat dikirim melalui komunikasi tanpa kabel yang 
memanfaatkan pita gelombang radio ke webserver untuk selanjutnya 
dilakukan analisa dari data yang diperoleh. 

1.2 Permasalahan 
Bedasarkan latas belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa 

masalah, antara lain : 
1. Bagaimana merealisasikan sensor pendeteksi sumber 

kebocoran pipa natural gas? 
2. Bagaimana menentukan posisi sumber kebocoran pipa natural 

gas? 
3. Bagaimana merealisasikan pengiriman data konsentrasi gas dan 

posisi kebocoran gas ke web server? 

1.3 Tujuan 
Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah: 
1. Sensor mampu mendeteksi sumber kebocoran pipa natural gas 
2. Sistem mampu mengidentifikasi lokasi kebocoran pipa natural 

gas 
3. Sistem mampu mengirim data konsentrasi gas alam di udara dan 

data lokasi kebocoran ke web server 
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1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah: 
1. Sensor gas yang digunakan berupa sensor gas semikonduktor 

TGS2611.  
2. Identifikasi lokasi sumber kebocoran pipa gas menggunakan 

sensor GPS 
3. Pengiriman data konsentrasi gas dan data lokasi menggunakan 

NRF24L01 
4. Proses pengolahan data sensor dan PID dilakukan oleh 

Raspberry pi 

1.5 Metodologi 
Metodologi yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 
1. Studi Literatur 

Studi literatur berguna untuk mencari informasi atau data 
mengenai balon udara, kontroller, atau sistem secara 
keseluruhan. Studi literatur diperlukan sebagai landasan dalam 
mengerjakan Tugas Akhir agar diperoleh teori penunjang yang 
memadai, baik ilmu dasar, analisis, maupun metode Penelitian. 
Hal ini dapat dilakukan dengan melihat acuan dari jurnal, buku 
teks, internet, dan lain-lain. Dengan adanya studi literatur, 
penelitian dapat dilakukan berdasarkan teori-teori yang telah 
ada sebelumnya. 

2. Perancangan Software 
Perancangan perangkat lunak meliputi tiga proses yaitu 

pemprograman mengkonversikan data sensor menjadi data 
digital, pengiriman data sensor melalui gelombang radio dan 
pengiriman data sensor ke web server.  

3. Perancangan Hardware 
Perancangan perangkat keras meliputi perangkat keras 

untuk menentukan posisi sensor, perangkat keras untuk 
memberi suplai daya pada sistem, perangkat keras untuk 
pembagi tegangan output sensor gas, perangkat keras untuk 
pengiriman data ke ground station serta rancangan konsep 
ground station. 

4. Pengujian Sistem 
Pengujian sistem dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :  
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 Pengujian perbagian dalam blok diagram dari keseluruhan 
rangkaian guna mengetahui fungsi kerja elektrik secara 
tepat.  

 Pengujian secara langsung dengan mengambil beberapa 
sampel percobaan guna mengetahui keoptimalan metode 
deteksi yang telah dibuat.  

5. Analisa 
Analisa dilakukan terhadap hasil dari pengujian sehingga 

dapat ditentukan karakteristik pendeteksian gas serta 
pengiriman data dari software dan hardware yang telah dibuat. 

6. Penulisan Tugas Akhir 
Tahap penulisan laporan tugas akhir adalah tahapan 

terakhir dari proses pengerjaan tugas akhir ini. Laporan tugas 
akhir berisi seluruh hal yang berkaitan dengan tugas akhir yang 
telah dikerjakan yaitu meliputi pendahuluan, teori dasar, 
perancangan sistem, pengujian alat, dan kesimpulan dan saran. 

1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan Tugas Akhir ini terdiri atas lima bab, yaitu 

pendahuluan, teori penunjang, perancangan sistem, pengujian dan 
analisis, serta penutup. 
BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi penjelasan latar belakang, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, metodologi, sistematika penulisan, dan 
relevansi. 
BAB II TEORI DASAR 

Bab ini menjelaskan tentang teori penunjang dan literature yang 
dibutuhkan dalam pengerjakan tugas akhir ini. Bagian ini memaparkan 
mengenai beberapa teori penunjang dan beberapa literatur yang berguna 
bagi pembuatan Tugas Akhir ini. 
BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelasakan tentang perencanaan sistem baik perangkat 
keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) untuk sistem 
pelacakan dan penjejakan secara otomatis. 
BAB IV PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN SISTEM 

Pada bab ini akan menjelaskan hasil uji coba sistem beserta 
analisanya. 
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BAB V PENUTUP 
Bagian ini merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan yang 

diperoleh dari pembuatan Tugas Akhir ini, serta saran-saran untuk 
pengembangan lebih lanjut. 

1.7 Relevansi 
Hasil yang diharapkan dari tugas akhir ini diharapkan mampu 

meringankan pekerjaan manusia khususnya pada pengecekan pipa gas. 
Pengembangan lebih lanjut dari sistem ini adalah penambahan pemilihan 
pipa otomatis tanpa operator, sehingga dapat secara adaptif mengubah 
target pipa di tengah perjalanan. 
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 BAB II 

TEORI PENUNJANG 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini terdapat beberapa teori dasar 
yang menjadi acuan untuk merumuskan dan menyelesaikan masalah yang 
akan dibahas. Pada bagian awal diberikan tinjauan pustaka yang 
menggambarkan landasan teori secara umum yang akan digunakan pada 
tugas akhir ini. Pada bagian selanjutnya membahas tentang teori-teori 
pendukung. 

2.1 Sensor Semikonduktor 
Sensor gas adalah sensor yang berfungsi untuk mengukur senyawa 

gas polutan yang ada di udara seperti karbon monoksida, hidrokarbon, 
nitrooksida, dan lain-lain. Sensor gas semikonduktor memiliki banyak 
jenis, tentunya dibedakan oleh sensitivitas sensor tersebut. Berdasarkan 
gambar 2.1 prinsip kerja dari sensor ini semakin tinggi kosentrasi gas 
maka resistansinya semakin rendah.  Sensor gas semikonduktor  terbentuk 
pada permukaan luar kristal, tegangan permukaan yang terbentuk akan 
menghambat laju aliran elektron. Seperti ilustrasi penyerapan O2 oleh 
sensor pada gambar di bawah ini:  

 

 
Gambar 2. 1 Ilustrasi penyerapan O2 oleh sensor [5]. 

 

2.1.1 Prinsip Kerja Sensor Gas Tipe Semikonduktor 

Sensor gas tipe semikonduktor terdiri dari elemen sensor, dasar 
sensor dan tudung sensor. Elemen sensor menggunakan bahan-bahan 
seperti timah(IV)oksida SnO2, wolfram (VI) oksida WO3 , dan lain-lain. 
Bila suatu kristal oksida logam seperti SnO2 dipanaskan pada suhu tinggi 
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tertentu di udara, oksigen teradopsi pada permukaan kristal dengan 
muatan negatif. Pada gambar 2.2 elektron – elektron donor pada 
permukaan kristal ditransfer ke oksigen teradopsi, sehingga menghasilkan 
suatu lapisan ruang bermuatan positif. Akibat dari peristiwa tersebut 
potensial permukaan terbentuk yang akan menghambat aliran 
elektron.Proses didalam sensor arus listrik mengalir melalui bagian – 
bagian penghubung (batas butir) kristal-kristal mikro SnO2. Di batas-
batas antar butir, oksigen yang teradopsi membentuk penghalang 
potensial yang menghambat muatan bebas bergerak. Tahan listrik sensor 
disebabkan oleh penghalang potensial.  

 

 
Gambar 2. 2 Bentuk penghalang potensial antar butir Kristal mikro 
SnO2 saat tanpa adanya gas [5]. 

 
Pada gambar 2.3 ketika  Model penghalang potensial antar butir 

dalam lingkungan gas atau terdeteksi gas, kerapatan oksigen teradopsi 
bermuatan negatif pada permukaan semikonduktor sensor menjadi 
berkurang, sehingga ketinggian penghalang pada batas antar butir 
berkurang. Sehingga menyebabkan berkurangnya tahanan butir dalam 
lingkungan gas.  

 

 
Gambar 2. 3 Model penghalang potensial antar butir dalam lingkungan 
gas [5]. 

  

Ket:   
eVs:  Nilai  energy  
penghalang permukaan .   
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Hubungan antar tahanan sensor dan kosentrasi gas pereduksi pada 
suatu rentang konsetrasi gas dapat dinyatakan dengan persamaan berikut 
[5] :  

R = A [C]-α                                         (2.1) 

  
Keterangan :  Rs = Resistansi Sensor  

A = Konstanta  
[C] = Konsentrasi gas  
a = gradien kurva Rs  

2.1.2  Sensitivitas Terhadap Gas 

 

 
Gambar 2. 4 Karakteristik sensitivitas sensor tertentu terhadap berbagai 
gas [5]. 

 
Berdasarkan persamaan (2.1), hubungan resistansi sensor terhadap 

konsentrasi gas adalah linier dalam bentuk logaritma, dalam rentang 
tertentu konsentrasi gas (dari beberapa ppm ke beberapa ribu ppm). Pada 
gambar 2.4 adalah suatu contoh hubungan antar resistansi sensor dan 
konsentrasi gas. Sensor memperlihatkan kepekaan yang berbeda-beda 
terhadap berbagai gas. Tingkat kepekaan relatif suatu sensor terhadap gas 
juga tergantung pada jenis bahan sensor dan temperatur. Sehingga 
karakteristik sensor dinyatakan sebagai rasio resistansi sensor dalam 
berbagai konsentrasi gas (Rs) dengan resistansinya dalam konsentrasi 
tertentu suatu gas target (Ro).  
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2.1.3 Respon Sensor 

Respon sensor ketika suatu sensor dikenakan suatu gas pendeoksida 
dan ketika sensor dijauhkan dari gas pendeoksida. Seperti pada gambar 
2.5 resistansi sensor akan menurun tajam dengan cepat ketika dikenakan 
pada gas, dan ketika dijauhkan dari gas, resistansinya akan kembali ke 
harga semula setelah waktu yang singkat. Perlu diperhatikan kecepatan 
respond kembalinya ke keadaan semula bervariasi dengan jenis sensor 
dan jenis gas yang terdeteksi.  

 

 
Gambar 2. 5 Contoh respon sensor gas semikonduktor [5]. 

 
Semua sensor memiliki sifat sementara disebut aksi awal. Pada 

gambar 2.6 besarnya Rs turun seketika dengan tajam selama beberapa 
detik, dalam keadaan ada atau tidak ada gas yang terdeteksi, selanjutnya 
akan mencapai tingkat yang stabil sesuai dengan keadaan atmosfir 
sekitarnya. Lamanya aksi awal tergantung pada kondisi atmosfir selama 
penyimpanan, dan jenis sensor.  

 

 
Gambar 2. 6 Aksi awal sensor gas semikonduktor [5]. 
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2.1.4 Rangkaian Pengukuran Dasar 

 

 
Gambar 2. 7 Rangkaian Pengukuran dasar sensor gas semikonduktor 
[5]. 

 
Sesuai dengan gambar 2.7 sensor memerlukan dua sumber tegangan, 

yakni tegangan pemanas (VH) dan tegangan sirkit/rangkaian sensor (Vc). 
Tegangan pemanas dipakai pada pemanas terintegrasi untuk 
mempertahankan elemen sensor pada suhu tertentu yang optimal. 
Tegangan sirkit digunakan untuk memungkinkan pengukuran tegangan 
(VRL) antar kedua terminal tahanan beban (RL) yang dihubungkan seri 
dengan sensor. Suatu sirkit catu daya umum dapat digunakan baik untuk 
Vc maupun VH untuk memenuhi kebutuhan listrik sensor. Konsumsi daya 
(Ps) pada semikonduktor dibawah 15 mW.  

2.1.5 Sensor Figaro TGS 2611 

TGS 2611 Methane dan Natural Gas Sensor gas untuk mendeteksi 
besarnya kontaminasi metana dan gas alam dalam udara. Elemen sensor 
dibuat dari lapisan semikondutor metal oxide yang dibuat pada sebuah 
substrat alumina beserta dengan pemanas yang terintegrasi. Gambar 2.8 
menunjukkan bentuk fisik sensor TGS 2611 dengan spesifikasi sebagai 
berikut: 

• Target gas : Methane dan natural gas  
• Resistance Output  
• Typical detection range : 500-10.000 ppm 

(methane) 
• Circuit Voltage: 5.0 ± 0.1VDC.  

  

Ket:   
V 

H :   Voltage pemanas   
Vc: Voltage sirkit Sensor   
RL: Tahanan Beban   
Vrl: Voltage antar  kedua  
terminal tahanan beban   
Rs: Tahanan Semikonduktor   
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• Heater Voltage : 5.0 ± 0.2 VDC/AC  
• Arus heater 56mA 
• Sensor Resistance: 0.68K-6.8K ohm di udara. 

[5]  
 

 
Gambar 2. 8 Bentuk Fisik sensor TGS 2611 [5]. 

 
TGS 2611 memiliki sensitifitas tinggi pada konsentrasi rendah dari 

kontaminasi gas metana pada udara 
 

 
Gambar 2. 9 Grafik sensitifitas sensor TGS 2611 [5]. 

 
Gambar 2.9 diatas merupakan karakteristik sensitifitas dari sensor 

ini, data-data di atas diambil pada keadaan standar. Sumbu Y menyatakan 
sensor resistance ratio (Rs/Ro) dengan Rs adalah sensor resistance untuk 
gas-gas dalam konsentrasi yang bervariasi dan Ro adalah sensor 
resistance untuk udara bebas. Sedangkan sumbu X menyatakan akan 
konsentrasi gas dalam satuan ppm. 

2.2 GNSS (Global Navigation Satellite System) 
GNSS (Global Navigation Satellite System) merupakan suatu 

metode pengoperasian satelit yang terdiri dari gabungan beberapa sistem 
satelit navigasi seperti GPS (Amerika), GLONASS (Rusia), Galileo (Uni-
Eropa), dan Beidou (Cina). GNSS disediakan untuk kepentingan sipil 
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maupun militer di seluruh dunia. GNSS menyediakan informasi posisi, 
ketinggian, kecepatan, dan waktu dari receiver, sehingga memungkinkan 
pengguna untuk mengetahui lokasi tepat mereka dimanapun di 
permukaan bumi. 

Pada sistem navigasi satelit GPS, hanya satelit-satelit GPS saja yang 
dapat menyediakan informasi mengenai posisi, ketinggian, kecepatan, 
dan waktu dari receiver. Sedangkan pada GNSS, ia akan menggabungkan 
sistem navigasi satelit yang ada (misalnya GPS dan GLONASS) sehingga 
sinyal satelit yang diterima oleh suatu receiver semakin banyak. Semakin 
banyak sinyal satelit yang ditangkap oleh receiver, semakin banyak pula 
data yang didapat, sehingga mempengaruhi tingkat ketelitian informasi 
yang dibutuhkan. 

GNSS dapat dipasang pada alat apapun atau benda apapun. GNSS 
dapat dipasang pada benda bergerak atau benda diam, semisalnya pada 
mobil atau pada telepon genggam atau pun alat khusus pelacak lokasi. 
GNSS juga dapat mendeteksi lokasi benda bergerak seperti mobil, 
sehingga dengan GNSS akan dapat diketahui posisi, arah, dan kecepatan 
benda secara langsung ataupun tertunda, bahkan posisi dapat diketahui 
secara tiga dimensi. Data pada GNSS dapat digunakan untuk mengetahui 
pergerakan atau rute suatu benda. 

Untuk mengetahui lokasi suatu benda, receiver GPS memerlukan 
dua data, yaitu data waktu dan posisi satelit GPS. Satelit GPS secara terus 
menerus memancarkan sinyal yang berisi data  kapan sinyal tersebut 
dikirim dan lokasi satelit yang mengirim sinyal tersebut. Dengan 
memperoleh data kapan sinyal dikirim satelit GPS dan diterima oleh 
receiver, receiver GPS dapat mengetahui jarak receiver dengan satelit. 
Data dari tiga satelit dapat diketahui lokasi receiver dan dengan data dari 
4 satelit dapat diketahui lokasi receiver secara 3D, yaitu lokasi longitude 
(lintang), latitude (bujur), dan altitude (ketinggian). Pada gambar 2.10 
direkayasakan proses menentukan lokasi suatu divais menggunakan 
satelit GPS [6]. 

 

 
Gambar 2. 10 Mendeteksi posisi dengan GNSS [6]. 
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Sejak April 2013, hanya sistem GNSS NAVSTAR-GPS (USA) 
dan GLONASS (Rusia) yang telah beroperasi secara global. Untuk sistem 
satelit navigasi Beidou sedang dalam proses pengembangan oleh Cina, 
yang rencananya berubah nama menjadi sistem satelit navigasi 
COMPASS pada 2020. Dan sistem satelit navigasi GALILEO masih 
dalam tahap awal pengembangan, dijadwalkan akan beroperasi penuh 
pada awal tahun 2020. 

2.2.1 Latitude dan Longitude Standar NMEA 

NMEA merupakan sebuah standarisasi laporan yang dikeluarkan 
oleh receiver GPS. Standarisasi NMEA sudah ada sejak tahun 1983. 
NMEA ini berisikan beberapa baris data yang diterima oleh GPS receiver, 
diantara data-data tersebut antara lain: GPGGA(Global Positioning 
system fixed data), GPGLL(geographic position latitude longitude), 
GDGSA(GNSS DOP active satellites), GPGSV(GNSS satellites in view), 
GPRMC(recommended minimum specific GNSS), GPVTG(course over 
ground speed). Latitude adalah garis horizontal atau mendatar bumi  
dengan titik 0 adalah sudut ekuator bumi. Semakin (+) menunjukkan ke 
arah kutub utara dan semakin (–) akan menunjukkan ke arah kutub 
selatan. Longitude merupakan garis lintang bumi dengan penunjukkan 
angka 0 menunjukkan negara inggris atau kota Greenwich [7]. 

Data posisi berupa latitude dan longitude disajikan dalam kode 
GPGGA dimana dalam kode GPGGA juga terdapat berbagai macam data 
apabila masih dalam keadaan data yang utuh. Berikut contoh parsing data 
dari data GPGGA yang diterima oleh GPS: 

$GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47 
dimana: 
     GGA             Global Positioning System Fix Data 
     123519          Data waktu fix diambil pada 12:35:19 UTC 
     4807.038,N   Latitude 48 derajat 07.038' N 
     01131.000,E  Longitude 11 derajat 31.000' E 

1   Fix quality:  0 = invalid 
                                 1 = GPS fix (SPS) 
                                2 = DGPS fix 
                                3 = PPS fix 
           4 = Real Time Kinematic 
           5 = Float RTK 
                                 6 = Estimasi (dead reckoning) 

           7 = Mode manual input 
           8 = Mode simulasi 
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     08               Banyaknya satelit yang terekam 
     0.9             Pencairan posisi horizontal 
     545.4,M     Altitude, Meter, dibawah permukaan laut 
     46.9,M       Ketinggian geoid dibawah WGS84 ellipsoid 
     (kosong)     Waktu dalam detik sejak update terakhir 
     (kosong)     ID stasiun DGPS 
     *47             Jumlah data, selalu diawali dengan* 

2.2.2 Perhitungan Geodistance Dan Geobearing 

Geodesic Distance 
 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 2. 11 (a) dan (b) Pengukuran jarak pada permukaan planar dan 
bola [7]. 

 
Gambar 2.11 diatas merupakan ilustrasi dari pengukuran jarak pada 

permukaan planar dan bola. Permukaan bumi tidak berbentuk planar/datar 
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melainkan berbentuk bola, sehingga pengukuran jarak antara dua titik 
koordinat tidak dapat dilakukan dengan metode planar. Untuk mengukur 
jarak pada permukaan elips bumi digunakan persamaan Haversine. 
Persamaan tersebut menghitung jarak terpendek antara dua titik koordinat 
pada permukaan bumi. Persamaan Haversine dinyatakan melalui 
persamaan berikut :  

 
𝑎 = 𝑠𝑖𝑛2 (

∆𝜑

2
) + 𝑐𝑜𝑠 𝜑1 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑2 ∙ 𝑠𝑖𝑛2 (

∆𝜆

2
)                           (2.2) 

𝑐 = 2 ∙ 𝑎𝑡𝑎𝑛2(√𝑎, √1 − 𝑎)                                                     (2.3) 
𝑑 = 𝑅 ∙ 𝑐                                                                                  (2.4) 

  
Dimana : 
 𝜑 = 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 
 𝜆 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 
    𝑐 = 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 
 𝑅 = 𝐽𝑎𝑟𝑖 − 𝑗𝑎𝑟𝑖 𝑏𝑢𝑚𝑖 (6371 𝑘𝑚)  
 𝑑 = 𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑚𝑖  
  

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 2. 12 (a)Geodetic Bearing (atas), (b)Bearing tidak konstan 
(bawah) [7]. 
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Secara umum, heading menuju target akan selalu bervariasi karena 
permukaan bumi merupakan jalan lingkaran besar (orthodrome). Heading 
akhir akan berbeda dari heading awal bergantung dari jarak dari target 
dan posisi lintang. 

Persamaan dibawah ini adalah persamaan yang diperlukan untuk 
menghitung geodetic bearing jika ditarik garis lurus dari posisi awal 
menuju target sepanjang busur bumi : 

 
𝜃 = 𝑎𝑡𝑎𝑛2(sin ∆𝜆 ∙ cos 𝜑2 , cos 𝜑1 ∙ sin 𝜑2 − sin 𝜑1 ∙ cos 𝜑2 ∙
cos ∆𝜆)                                                                                                             (2.5)                                                                                           

  
Dimana : 
 𝜑 = 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 
 𝜆 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 
 𝜃 = 𝐵𝑒𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔   
 
Karena atan2 menghasilkan nilai dalam kisaran -π  sampai +π (yaitu, 

-180° sampai +180 °), untuk menormalisasikan hasil bearing (kisaran 0° 
sampai 360 °) dengan mengkonversi ke derajat dan kemudian 
menggunakan persamaan (θ + 360)% 360, di mana % adalah (floating 
point) modulo. 

Untuk bearing akhir, secara sederhana hanya mengambil bearing 
awal dari titik akhir ke titik awal dan melakukan inverse pada nilai 
tersebut (menggunakan θ = (θ + 180)% 360) [7].  

2.3 Komunikasi Serial 
Komunikasi serial adalah proses transfer data yang secara berurutan 

mengirimkan/menerima hanya 1 bit data dalam satu waktu. Komunikasi 
serial dibagi menjadi dua Jenis yaitu, sinkron dan asinkron. Sinkron 
adalah data 8-bit dikirimkan dalam periode clock. Misalnya SPI (Serial 
Peripheral Input) dan I2C (Inter Integrated Circuit). Asinkron adalah data 
8 bit dikirimkan setidaknya dalam 8 periode bit. Misalnya, USB to TTL. 
Dalam tugas akhir ini komunikasi serial yang digunakan ialah SPI dan I2C 
[9]. 
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Gambar 2. 13 Komunikasi serial asinkron [8]. 

 
Pada gambar 2.11 paket data berjumlah 11 bit (data 8bit + 3 bit 

header/tailer). Start bit berjumlah 1bit, Stop bit berjumlah 1 bit, dan 
parity berjumlah 1 bit.  

2.4 ADC dan DAC PCF8591 
PCF8591 adalah chip tunggal, tunggal-supply daya rendah 8-bit data 

akuisisi CMOS dengan empat input analog, satu output analog dan sebuah 
antarmuka serial I2C-bus. Tiga alamat pin A0, A1 dan A2 digunakan 
untuk pemrograman alamat hardware, memungkinkan penggunaan 
hingga delapan perangkat yang terhubung ke I2C-bus tanpa hardware 
tambahan [9]. 

Alamat, kontrol dan data ke dan dari perangkat ditransfer serial 
melalui dua baris bidirectional I2C-bus. Fungsi perangkat termasuk input 
analog multiplexing, on-chip track dan fungsi penahan. 8-bit analog-ke-
digital konversi dan 8-bit digital-to-analog konversi dengan tingkat 
konversi maksimum diberikan oleh kecepatan maksimum bus I2C. 
menggunakan konsumsi daya rendah dengan range tegangan dari 2,5v 
sampai dengan 6,0V. Arus stand-by kecil dengan range tegangan 
pembacaan yaitu antara Vss-Vdd. Inputan yang bisa dikonfigurasi sebagai 
single ended ataupun differential input. Berikut blok diagram dari IC 
PCF8591: 
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Gambar 2. 14 Blok diagram PCF8591 [9]. 

 
Berikut bentuk fisik IC ADC atau DAC PCF8591: 
 

 
Gambar 2. 15 Bentuk fisik IC PCF8591 [9]. 

 

2.5 Data logging dan Web server 
Data logging adalah suatu proses yang digunakan oleh sebuah 

komputer untuk mengumpulkan data melalui sensor, menganalisa data 
dan menyimpan hasil keluaran sebagai hasil analisa dan pengumpulan 
data. Data logging termasuk dalam sistem kontrol tentang bagaimana 
sebuah komputer dapat mengumpulkan data dan menganalisa data. Data 
logging biasa digunakan pada sebuah percobaan ilmiah dan sebuah sistem 
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monitoring dimana dibutuhkan pengumpulan informasi secara cepat 
dibandingkan dengan kemungkinan kemampuan manusia untuk bisa 
mengumpulkan informasi serta akurasi  dari informasi yang dikumpulkan 
sangat penting. Sebuah contoh dimana pada sebuah sistem data loging 
dapat mengumpulkan informasi termasuk dalam suhu, suara, frekuensi, 
getaran, waktu, intensitas cahaya, arus listrik dan tekanan yang dapat 
berubah menurut satuan waktu [10].   

Web server adalah sebuah teknologi informasi yang memproses 
suatu pemintaan melalui HTTP (HyperText Transfer Protocol), sebuah 
protokol jaringan dasar yang digunakan untuk mengirimkan informasi ke 
world wide web. Fungsi utama dari sebuah web server adalah untuk 
menyimpan, memproses dan mengirim sebuah halaman web kapada 
klien. Komunikasi antara klien dan server melalui layanan HTTP. 
Halaman dikirim dalam bentuk dokumen HTML (HyperText Markup 
Language), yang dapat berisi gambar, lembar kerja dan sebuah catatan 
yang ditambahkan pada teks. Web server tidak selalu melayani basis 
world wide web, dapat juga ditemukan pada sebuah sistem terintegrasi 
seperti printer, router, webcam dan layanan jaringan lokal. Web server 
juga biasa digunakan pada sistem monitoring dan atau untuk mengatur 
divais sesuai permintaan. Hal ini berarti ada sebuah tambahan aplikasi 
yang terinstal pada komputer klien, dengan permintaan yang dikirim 
melalui sebuah web browser atau sistem operasi [10]. 

2.6 Voltage Regulator 
Regulator Voltage berfungsi sebagai filter tegangan agar sesuai 

dengan keinginan. Oleh karena itu biasanya dalam rangkaian power 
supply maka IC regulator tegangan ini selalu dipakai untuk stabilnya 
outputan tegangan [11].  

 

 
Gambar 2. 16 78xx regulator positif, 79xx regulator negative [11]. 
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Pada gambar 2.16 adalah bentuk dari regulator 7805. Regulator 7805 
adalah regulator untuk mendapat tegangan +5 volt, 7812 regulator +12 
dan sebagainya. Sedangkan seri 79xx misalnya adalah 7905 dan 7912 
yang berturut-turut adalah regulator tegangan -5 dan – 12 volt.  

2.7 Raspberry PI 
Merupakan sebuah komputer papan tunggal (Single Board Circuit 

/SBC) yang memiliki ukuran sebesar kartu kredit. Raspberry Pi bisa 
digunakan untuk berbagai keperluan, seperti spreadsheet, game, bahkan 
bisa digunakan sebagai media player karena kemampuannya dalam 
memutar video high definition. Raspberry Pi dikembangkan oleh yayasan 
nirlaba, Rasberry Pi Foundation yang dipimpin oleh sejumlah 
pengembang dan ahli komputer dari Universitas Cambridge, Inggris. 
Raspberry Pi memiliki dua model yaitu model A dan model B. Secara 
umum Raspberry Pi Model A menggunakan memori 256 MB dan model 
B 512 MB. Desain Raspberry Pi didasarkan seputar SoC (System-on-a-
chip) Broadcom BCM2835, yang telah menanamkan processor 
ARM1176JZF-S dengan 700 MHz, VideoCore IV GPU, dan 256 
Megabyte RAM (model B). Penyimpanan data didesain mengandalkan 
kartu SD (SD memory card) untuk booting dan penyimpanan jangka 
panjang [12]. 

 

 
Gambar 2. 17 Blok Diagram Raspberry PI [12]. 

 

2.8 Modul NRF24l01 
Modul nRF 24L01 adalah sebuah board yang biasa digunakan untuk 

melakukan komunikasi melalui gelombang radio. Beroperasi pada 2.4 
GHz ISM Band dengan 126 chanel RF kecepatan transfer data 250 kbps, 
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1 dan 2 Mbps. Daya yang dibutuhkan untuk mengirim data ialah 11.3 mA 
dan 1.9-3.6 Volt [13].  

 

 
Gambar 2. 18 Blok diagram modul nRF24L01 [13]. 

 

Berikut tampilan fisik dari modul komunikasi radio NRF24L01 
dengan antenna external: 

 

 
Gambar 2. 19 Bentuk fisik modul NRF24L01 [13]. 
 

2.9 Balon Udara 
Balon udara adalah sebuah balon yang berisi gas helium sehingga 

mempunyai daya angkat. Salah satu jenis balon udara adalah balon 
zeppelin, yang merupakan sebuah balon udara berbentuk cerutu raksasa 
yang dapat terbang terarah karena mempunyai mesin dan kemudi. Balon 
tersebut dinamai sesuai dengan perancangnya Ferdinand Adolf Heirich 
August Von Zeppelin, seorang ahli aeronautika dari jerman yang berhasil 
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menerbangkan untuk pertama kali tanggal 2 Juli 1990. Balon zeppelin 
berbeda dengan balon udara pada umunya karena balon zeppelin memiliki 
rangka keras, tidak seperti balon udara biasa yang tanpa rangka. Struktur 
balon zeppelin tidak hanya kaku karena memiliki rangka, tetapi juga 
memiliki kompartemen individu yang bisa diisi dengan gas. Struktur kaku 
memungkinkan balon zeppelin bisa mengangkat beban [14].  

 
Gambar 2. 20 Struktur balon zeppelin [14]. 

 
Balon zeppelin menggunakan helium sebagai gaya angkat untuk 

terbang yang ditampung pada envelope. Kontrol utama dari balon 
zeppelin pada dasarnya menggunakan motor yang berfungsi untuk 
pendorong ke depan, elevate (mendorong keatas atau kebawah) dan 
rudder (untuk membelokkan kemudi). 
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 BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 
 

Perancangan sistem meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. 
Perangkat keras terbagi meliputi perangkat mekanik dan elektrik, 
Perangkat keras berguna mendapatkan data sensor untuk dikirim melalui 
gelombang radio ke ground station untuk kemudian diunggah ke 
database dan diintegrasikan ke google maps untuk mencari sumber 
kebocoran gas. Sensor yang digunakan merupakan sensor semikonduktor 
TGS 2611. Sensor ini sensitif dengan udara yang terkontaminasi seperti, 
gas methane, Iso-butane, ethanol, dan hydrogen.   

 Perangkat lunak meliputi program Python pada Raspberry pi 
dengan operating system yang digunakan yaitu raspbian jessie, database 
php MySQL serta tampilan pada localhost yang terintegrasi dengan 
google maps. Database php MySQL merupakan layanan database yang 
tidak berbayar yang akan digunakan untuk mengumpulkan data hasil 
pembacaan sensor sebelum ditampilkan pada localhost. Pada bab ini akan 
dijelaskan secara keseluruhan dan desain dari tiap – tiap blok yang ada. 
Perangkat sistem ini didesain dengan sumber 5 volt untuk Raspberry pi 
dan sensor TGS 2611, serta 3,3 volt untuk IC PCF8591 dan NRF24L01. 

3.1 Diagram Blok Sistem  
Secara umum sistem ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat 

lunak. Perangkat keras meliputi perancangan perangkat elektrik, dan 
perangkat mekanik. Perangkat lunak meliputi program python pada 
Raspberry pi, perancangan database php mySQL serta tampilan pada 
localhost yang terintegrasi dengan google maps.  

Sistem kerja dari robot balon ini yaitu mendeteksi adanya kebocoran 
gas pada pipa gas alam menggunakan sensor TGS 2611 dengan target gas 
adalah gas alam baik itu methane ataupun iso-buthane. Proses interface 
yang digunakan adalah tampilan pada localhost yang terintegrasi dengan 
google maps. Output dari sensor berupa tegangan, tegangan ini adalah 
data analog yang akan dikonversi ke dalam bentuk konsentrasi gas dengan 
satuan Ppm (Part per Million). Sebelum dikonversikan ke dalam satuan 
konsentrasi gas data analog ini harus diubah dalam bentuk digital dengan 
memanfaatkan IC ADC PCF8591 yaitu IC ADC 8 bit yang akan dikirim 
ke Raspberry pi menggunakan komunikasi serial I2C. Output dari hasil 
pembacaan nilai data analog yang sudah dikonversikan ke dalam satuan 
konsentrasi gas akan dikirim melalui gelombang radio ke ground station 
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yang berupa Raspberry pi dan receiver gelombang radio, sehingga ground 
station akan menerima data tersebut.   

Data yang diterima di ground station kemudian diunggah ke 
database php MySQL untuk ditampilkan pada tampilan localhost yang 
berupa grafik hasil pembacaan sensor yang telah dikonversikan ke dalam 
satuan konsentrasi gas serta tampilan google maps dimana akan 
merepresentasikan lokasi dari sumber kebocoran pipa gas. Diagram blok 
seluruh sistem ditunjukkan oleh gambar 3.1.  

 

 
Gambar 3. 1 Diagram Blok Sistem Data Logging berbasis Web Server 

 

3.2 Perancangan Perangkat Keras 
Perangkat Keras terdiri dari perangkat elektrik dan perangkat 

mekanik. Perangkat elektrik meliputi regulator tegangan, rangkaian untuk 
konfigurasi sensor, IC ADC PCF 8591, Raspberry pi, komunikasi serial 
I2C dan komunikasi gelombang radio. Untuk perangkat mekanik adalah 
robot balon udara yang telah dilengkapi dengan sensor.  

3.2.1 Perancangan Balon Udara 

Balon udara dirancang untuk memiliki 4 buah motor, yaitu 2 motor 
rudder dan 2 motor elevator. Untuk posisi masing masing motor dapat 
dilihat pada gambar 3.2. 
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Gambar 3. 2 Gambaran Peletakan Motor dan Kotak Kontrol  
 

Posisi peletakan kamera berada di bagian bawah dari titik massa 
balon udara, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses kalkulasi dari 
penjejakan pipa. Seharusnya posisi peletakan sensor IMU harus berada di 
titik masa dari balon. Tetapi pada tugas akhir ini posisi sensor IMU 
diletakan tepat diatas kamera, kerena yang digunakan hanya data roll. 
Sensor gas yang akan digunakan untuk pendeteksi konsentrasi gas di 
udara diletakkan jauh dari propeller agar angin yang ditimbulkan oleh 
propeller tidak mengganggu gas yang akan dideteksi. 

3.2.2 Perangkat Elektrik 

Perangkat elektrik meliputi regulator tegangan, Rangkaian sensor, 
IC ADC PCF8591, Raspberry pi, komunikasi serial I2C dan komunikasi 
gelombang radio menggunakan NRF24L01. 

3.2.2.1 Power Supply 

Power Supply adalah perangkat elektronika yang mensuplai sumber 
listrik ke perangkat elektronika lainnya. Dalam suatu power supply 
terdapat sebuah regulator tegangan dimana digunakan untuk menurunkan 
tegangan dari satu level tertentu ke level yang diinginkan. Dalam tugas 
akhir ini menggunakan sebuah regulator tegangan berupa modul MP1584 
yang mampu meregulasi tegangan dari rentang 4-28Vinput menjadi 0,8-
25Voutput dan mampu menyuplai suatu beban sampai batas arus 3A. 
Diperlukan duah buah besaran tegangan yang dibutuhkan ialah 3,3V 
untuk suplai IC ADC PCF8591 dan NRF24L01 serta 5V untuk suplai 
raspberry pi dan sensor TGS2611. 

 
Elevator 

Rudder 

Kotak Kontrol 
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Gambar 3. 3 Rangkaian regulator buck converter 

 
Pada gambar 3.3 kapasitor berfungsi sebagai pengaman pada 

tegangan input maupun pada output agar tegangan yang akan masuk 
maupun yang akan dikeluarkan tidak terinterferensi oleh noise akibat 
adanya loncatan arus. Untuk mendapatkan keluaran tegangan yang 
dinginkan menggunakan perbandingan besar R yang berbeda-beda. 
Berikut perhitungan rumus untuk menentukan besar perbandingan niali 
resistor: 

 
Vout =                       (3.1) 
  R2 
 

Pada beberapa aplikasi nilai R2 dijadikan 40,2 KOhm sehingga 
yang perlu dicari adalah besar nilai R1. Untuk nilai tegangan 3,3V nilai 
R1 adalah 124 KOhm da nilai R2 adalah 40,2 KOhm. 

3.2.2.2 Rangkaian Sensor 

Rangkaian sensor adalah rangkaian pengondisian tegangan output 
dari sensor TGS 2611. Perangkat elektrik ini diperlukan untuk 
mendapatkan tegangan yang stabil. Rangkaian yang digunakan berupa 
Voltage divider, Rangkaian ini berfungsi mengatur tegangan Vout saat 
tegangan sensor tidak mendeteksi gas seperti pada gambar 3.4. Ketika 
sensor diaktifkan nilai tegangan tinggi, ketika tidak mendeteksi gas 
kembali tegangan Vout turun secara perlahan. Kondisi bernilai satu 

Vfb (R1 + R2) 
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berada pada tegangan 2,5 volt - 3,3 volt, saat sensor mendeteksi gas. 
Kondisi bernilai nol pada tegangan 0 – 2.5 volt, saat sensor tidak 
mendeteksi gas.  

 

 
Gambar 3. 4 Rangkaian Voltage divider sensor 

 
Sesuai dengan dasar teori pada bab dua bahwa sensor TGS 2611 

memerlukan dua sumber tegangan, yakni tegangan pemanas (VH) dan 
tegangan rangkaian sensor (VC). Tegangan pemanas dipakai pada 
pemanas terintegrasi untuk mempertahankan elemen sensor pada suhu 
tertentu yang optimal. Tegangan sirkit digunakan untuk memungkinkan 
pengukuran tegangan (VRL) antar kedua terminal tahanan beban (RL) yang 
dihubungkan seri dengan sensor. Konsumsi daya (Ps) pada sensor ini 
adalah 15mW.  Nilai hambatan yang digunakan untuk membagi tegangan 
diberi nilai tetap yaitu 10KOhm. 

3.2.2.3 Rangkaian PCF 8591 

Dalam tugas akhir ini menggunakan IC ADC PCF8591. Tegangan 
Output pada sensor berupa data analog agar dapat diolah oleh raspberry 
pi maka data tersebut harus diubah dalam bentuk analog. Fungsi dari IC 
PCF8591 ini untuk mengkonversi data analog menjadi digital dengan 

  

Voltage Divider   
Heater   

Sensor Gas   
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memanfaatkan ADC dengan resolusi 8 bit dan mengolahnya menjadi 
konsentrasi gas di udara dengan satuan Ppm untuk kemudian dikirim 
melalui gelombang radio menggunakan NRF24L01 ke ground station.  

PCF8591 membutuhkan suplai daya dengan tegangan tetap 3,3V 
dan arus 10mA agar bisa membatasi pembacaan nilai ADC dari sensor. 
Hal ini dimaksudkan agar nilai tegangan yang masuk ke pin dari 
raspberry pi tidak melebihi 3,3V. Dalam tugas akhir ini, Rangkaian 
regulator tegangan menggunakan MP1584 yang dapat meregulasi 
tegangan dari 11V menjadi 5V.   
 

 
Gambar 3. 5 Rangkaian Supply IC PCF 8591 

 
Hasil pembacaan tegangan dari sensor oleh PCF8591 ini 

kemudian dikirim melalui komunikasi serial I2C ke pin dari raspberry pi, 
dikarenakan pada raspberry pi tidak terdapat fitur pembacaan tegangan. 
Pin yang digunakan ialah pin SDA dan SCL pada PCF8591 begitu pula 
pada pin raspberry pi menggunakan pin SDA dan SCL yang merupakan 
GPIO 2 dan GPIO 3 pada konfigurasi 40 pin pada raspberry pi 2 maupun 
raspberry pi 3.   

3.2.2.4 Rangkaian Elektrik Raspberry PI 

Dalam tugas akhir ini, raspberry pi digunakan untuk menerima 
data pembacaan nilai ADC dari PCF8591 melalui komunikasi serial I2C 
utnuk kemudian dikirim melalui gelombang radio menggunakan 
NRF24L01 dan diterima oleh raspberry pi yang digunakan sebagai 
ground station. Dalam ground station terdapat satu buah raspberry pi 
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dengan satu buah NRF24L01 yang berfungsi sebagai receiver. Raspberry 
pi membutuhkan sumber tegangan 5V dengan kebutuhan arus kurang 
lebih 2A. Berikut rangkaian regulator tegangan dengan sebuah raspberry 
pi:  

 

 
Gambar 3. 6 Rangkaian Supply Raspberry pi 

 
Pemrograman raspberry pi menggunakan python dengan sistem 

operasi menggunakan raspbian jessie. Komunikasi serial yang digunakan 
untuk menerima data nilai ADC dari IC PCF8591 menggunakan 
komunikasi serial asinkron I2C dengan memanfaatkan pin SDA dan SCL, 
sedangkan untuk komunikasi melalui gelombang radio menggunakan 
komunikasi serial asinkron SPI dengan memanfaatkan pin MISO, MOSI, 
SCK, CE dan CSN. 

3.2.2.5 Rangkaian Elektrik NRF24L01 

Modul ini mendukung komunikasi menggunakan gelombang radio 
2,4GHz. Komunikasi yang digunakan dari raspberry adalah komunikasi 
serial asinkron SPI (Serial Peripheral Input) dengan memanfaatkan pin 
CE, CSN, MISO, MOSI serta SCK. Membutuhkan sumber tegangan 3,3V 
utnuk bekerja optimal. Berikut konfigurasi pin NRF4L01 pada raspberry 
pi dengan sumber tegangan 3,3V: 
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Gambar 3. 7 Rangkaian Supply NRF24L01 

 
Konsumsi daya yang dibutuhkan NRF24L01 tergolong sangat 

rendah dengan range tegangan 3,3V sampai 3,6V dan konsumsi arus 
11,3mA ketika mode TX dan 13,5mA ketika mode RX pada data rate 
2Mbps.  

3.2.2.6 Perancangan Posisi Sensor  

Mekanik pada tugas akhir ini adalah memposisikan sensor yang 
tepat posisinya pada bagian bawah robot balon karena pipa gas yang akan 
di-track adalah pipa gas horizontal. Posisi sensor yang diletakkan pada 
robot balon harus diposisikan secara tepat agar sensor dapat mendeteksi 
gas diudara dengan tingkat kepekaan yang baik dan tidak terganggu dari 
propeller robot balon. Sensor diposisikan di belakang propeller dengan 
dimaksudkan agar angin yang dihasilkan hasil serapan ketika propeller 
berputar dapat membantu mengalirkan udara melewati sensor sehingga 
memungkinkan sensor mendapatkan aliran udara yang terkontrol dan 
terkonsentrasi sempurna agar pembacaan konsentrasi gas di udara sekitar 
pipa gas yang diukur semakin baik. Sensor yang digunakan berjumlah 
satu sensor semikonduktor TGS2611 seperti pada gambar 3.8.   
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Gambar 3. 8 Perancangan Posisi Sensor 

  
Dalam proses pengukuran konsentrasi diperlukan kipas penghisap 

untuk menarik udara yang terkontaminasi partikel gas melewati dalam 
tabung sehingga sensor menerima gas lebih banyak. Proses ini membantu 
pembacaan sensor menjadi lebih baik. Untuk lebih membantu pembacaan 
sensor yang lebih baik maka sensor diletakkan pada suatu kotak dengan 
kipas penghisap.  

3.3 Perancangan Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang dirancang terdiri atas dua bagian yaitu 

perangkat lunak pada Raspberry pi dan perangkat lunak pada Database 
serta pada tampilan localhost. Perangkat lunak pada Raspberry pi sebagai 
transceiver berupa perangkat lunak untuk melakukan proses ADC 
sebagai konversi data sensor analog menjadi data digital dan proses 
pengiriman melalui gelombang radio. Sedangkan pada Raspberry pi 
sebagai receiver ialah melakukan proses penerimaan data hasil konversi 
analog ke digital kemudian proses konversi dalam bentuk satuan Ppm 
serta proses unggah ke database php MySQL, untuk perangkat lunak 
yang dirancang pada database yaitu untuk mengumpulkan data 
konsentrasi gas di udara dan data GPS yang menunjukkan lokasi dari 
konsentrasi gas. Perangkat lunak pada localhost dirancang untuk 
menampilkan data yang telah dikumpulkan di database serta 
menampilkan lokasi kebocoran jika konsentrasi gas terlampau sangat 
besar.  

3.3.1 Perangkat Lunak Raspberry Pi Transmitter 

Perangkat lunak Raspberry pi pada transmitter secara umum 
terbagi atas tiga bagian penting yaitu penbacaan nilai tegangan output 

 

Kamera 

Kotak Kontrol, berisi: 
- Raspberry Pi 
- STM32F4 
- Sensor IMU 
 
 

Elevator Kamera dan sensor TGS2611  elevator 
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sensor oleh IC ADC, penentuan koordinat dari robot balon menggunakan 
sensor GPS dan mengirim dua data tersebut melalui gelombang radio. 

3.3.1.1 Pembacaan Nilai Tegangan Output Sensor Gas 

Untuk bisa mendapatkan data hasil konversi data analog menjadi 
data digital dengan memanfaatkan IC ADC PCF8591 yang mempunyai 
resolusi konversi sebesar 8 bit.  Karena IC PCF8591 merupakan IC yang 
tidak dapat diprogam maka pembacaan nilai ADC melalui program 
Raspberry pi. Proses ini menggunakan software python dalam proses 
program data sensor dan pegiriman data melalui gelombang radio. 
Perangkat lunak Raspberry pi menggunakan clock 12 MHz, kecepatan 
transfer rate bergantung pada pengalamatan pin raspberry pi, dan ADC 
yang digunakan 8 bit.  

Dalam tugas akhir ini menggunakan ADC dengan resolusi 8 bit, 
sehingga perhitungan ADC (Analog Digital Converter) yang didapat dari 
hasil pembacaan tegangan dirumuskan sebagai berikut:  
 

              ADC = 
𝑉𝑖𝑛 𝑥 𝑉𝑟𝑒𝑓

255
                                                    (3.2)  

 
Dan dalam aplikasi program pembacaan data sensor adalah 

sebagai berikut:  
 

 
Gambar 3. 9 Flowchart progam pembacaan output sensor 
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Penjelasan dari program diatas adalah data yang dibaca adalah 
data konversi data tegangan analog menjadi data tegangan digital yang 
direpresentasikan dalam bentuk angka mengikuti resolusi dari ADC yang 
digunakan. Ketika pembacaan ADC menunjukkan hasil yang sama 
dengan pembacaan sebelumnya maka output data yang disajikan adalah 
data nilai sebelumnya, hal ini dialkukan agar mempersingkat waktu 
pengiriman data dari IC ke microcontroller.  

3.3.1.2 Perhitungan Data Koordinat 

Dalam tugas akhir ini, untuk bisa menentukan koordinat maka data 
yang digunakan ialah data latitude dan data longitude. untuk 
mendapatkan nilai longitude dan altitude maka terlebih dahulu 
mengambil data tersebut dari sensor GPS yang digunakan, karena data 
yang disajikan oleh GPS terlalu banyak maka terlebih dahulu dilakukan 
pemisahan data. Proses parsing data merupakan proses pemisahan data 
yang disajikan oleh sensor. Proses ini membutuhkan protokol tertentu 
untuk bisa membaca data yang kita inginkan. Protokol pemisahan data ini 
dilakukan oleh library program dimana dari library ini sudah dapat 
dibedakan data berdasarkan nama yang kita inginkan. Jenis data yang 
disajikan sudah disetting dalam bentuk float atau dalam bentuk nilai 
beberapa angka di belakang koma, data ini sudah sama dengan data 
koordinat pada google maps. Berdasarkan data inilah navigasi dari balon 
dapat ditentukan serta data monitoring dapat mengintegrasi dengan 
google maps. Proses parsing data dilakukan sebagai berikut: 

 

 
Gambar 3. 10 Flowchart proses parsing data dan kirim data via I2C 
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Dari parsing data tersebut maka data yang diperoleh ialah data 
latitude dan longitude yang merupakan titik koordinat dari antena 
terhadap satelit. 

3.3.1.3 Pengiriman Data Sensor Dan Data Lokasi 

Setelah mempunyai dua data berupa data nilai tegangan output 
dari sensor gas dan nilai latitude serta longitude dari sensor GPS maka 
akan dikirim melalui gelombang radio menggunakan NRF24L01. Data 
akan dikirim secara bersamaan dimasukkan dalam sebuah paket payload 
dengan lebar maksimum 32 bytes. Proses pengiriman berdasarkan 
prosedur yang ditunjukkan flowchart pada gambar 3.13: 

 

 
Gambar 3. 11 Identifikasi paket yang dikirim NRF24L01 

 
Progam pengiriman data hasil pembacaan ADC dan data GPS 

melalui gelombang radio adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3. 12 Flowchart pengiriman data melalui NRF24L01 

 

pada program diatas, tiap pin dari modul NRF24L01 disambungkan 
pada masing-masing GPIO berikut: 

CE      = GPIO 17 
CSN   = GPIO 8 
SCK   = GPIO 11 
MOSI = GPIO 10 
MISO = GPIO 9 
 

Setiap pin diatas sudah disesuaikan dengan fungsi yang diminta 
pada pin modul NRF24L01 karena menggunakan komunikasi serial SPI 
(Serial Peripheral Input). Lebar data yang bisa dimanfaatkan untuk 
mengirim data ialah sebesar 32 bytes dimana satu karakter yang dikirim 
membutuhkan lebar data sebesar 1 bytes, dengan batas nilai pembacaan 
ADC yang hanya sampai 8 bit atau 255 maka karakter maksimum yang 
dibutuhkan pengiriman data nilai ADC adalah 3 bytes dan sisa dari lebar 
data akan digunakan untuk mengirim data GPS ke ground station. Lebar 
data pada prosedur pengiriman data pada NRF24L01 ditunjukkan pada 
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gambar 3.9 dimana pada tiap satuan data terdapat pengalamatan dan 
payload sebesar 32 bytes. 

 

 
Gambar 3. 13 Lebar data maksimum pada NRF24L01 

 
Protokol pengiriman data berdasarkan data yang diterima oleh 

MCU(Micro Control Unit) dimana ketika suatu data sudah dikirim maka 
akan menerima ACK dan mengirim ACK, data selanjutnya akan dikirim 
setelah payload sudah diterima. Jeda waktu untuk tiap pengiriman 
payload adalah 339uS. Untuk satu kali komunikasi tiap device akan 
berganti mode dari TX menjadi RX atau sebaliknya untuk saling 
mengirim ACK dengan waktu yang dibutuhkan 339uS.  

3.3.2 Perangkat Lunak Raspberry PI Receiver 

Perangkat lunak raspberry pi pada receiver memiliki fungsi untuk 
menerima data dari komunikasi gelombang radio. Data yang ditampilkan 
menyesuaikan dari data yang dikirim dimana terdapat dua proses cek pada 
internal device pada saat device menerima data yaitu proses cek identitas 
paket, ketika paket yang diterima berbeda dari sebelumnya maka paket 
yang ditampilkan akan menyesuaikan dengan yang baru sedangkan 
apabila paketnya sama maka paket yang ditampilkan sama dengan 
sebelumnya. Proses cek yang lain adalah proses cek data yang berlebihan 
dimana apabila data yang diterima sama dengan sebelumnya maka akan 
dibuang. Proses cek data diilustrasikan pada gambar 3.16 berdasarka 
datasheet NRF24L01. 

 



39 
 

 
Gambar 3. 14 Prosedur cek data paket dari MCU NRF24L01 

 

 
Gambar 3. 15 Progam penerimaan data NRF24L01 
 

Program untuk menerima data oleh raspberry digambarkan pada 
gambar flowchart 3.15. true menandakan data telah diterima dengan baik 
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oleh NRF penerima. Lebar data yang dapat digunakan untuk menerima 
data disesuaikan dengan divais yang bertugas untuk mentransfer data. 
Data yang diterima dalam bentuk array dan berisi sekumpulan data. 

Setelah data diterima, data hasil konversi ADC tersebut akan 
dikonversikan kedalam satuan konsentrasi gas yaitu ppm(part per million) 
dengan rumus sebagai berikut: 

 

                                   Vrl = 
𝑉𝑖𝑛 𝑥 𝑉𝑟𝑒𝑓𝑓

255
                                      (3.3)  

 
                      Rs = 𝑉𝑐−𝑉𝑟𝑙

𝑉𝑟𝑙
 x 𝑟𝑙                                            (3.4) 

 
Kemudian dicari persamaan matematis untuk menghitung 

konversi data tersebut diperoleh dari regresi data dari tabel 3.1 dimana 
data tersebut merupakan data rasio resistansi sensor terhadap konsentrasi 
gas dalam satuan ppm yang didapat dari datasheet sensor TGS 2611.  

  
Tabel 3. 1 Data konsentrasi gas di udara dari datasheet TGS 2611 

Konsentrasi gas (Ppm) Rasio (Rs/Ro) 

400 3 
500 2,75 
600 2,6 
700 2,5 
800 2,2 
900 2,1 

1000 2 
2000 1,6 
3000 1,45 
4000 1,25 
5000 1 
6000 0,9 
7000 0,85 
8000 0,8 
9000 0,77 
10000 0,72 
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Didapat persamaan matematis sebagai berikut: 
 

               Concentration (ppm) = (
43,169

(
𝑅𝑠

𝑅𝑜
)

)

2,27

                       (3.5) 

 
Berikut program python untuk konversi data nilai ADC ke dalam 

bentuk satuan konsentrasi gas di udara: 
 

Rl = 10 #Kohm 
Ro = 10,15 # KOhm 
 
    vrl=float((int(recv_buffer[0])*3.3)/255) 
    rs=float((rl*(5-vrl))/vrl) 
    ppm=pow((43.169/(rs/ro)),2.27) 
    print ("Concentration:"), 
    print (ppm) 
 

3.3.3 Perancangan Database phpMYSQL Sebagai Data Logger 

Setelah data dikonversikan dalam satuan konsentrasi gas di udara 
maka selanjutnya langkah selanjutnya ialah data tersebut diunggah ke 
database web server. Layanan database yang digunakan dalam tugas 
akhir ini adalah database php MySQL. Sebelum menggunakan layanan 
database, terlebih dahulu diinstal perangkat lunak yang mendukung 
sistem bekerja sinkron dengan layanan database diantaranya adalah install 
apache, perangkat lunak phpMyAdmin dan membuat akun di 
phpMyadmin, selanjutnya ialah install perangkat lunak untuk akses 
database phpMySQL. Gambar 3.16 merupakan tampilan awal pada saat 
login pada layanan phpMyadmin, untuk bisa masuk maka diperlukan 
nama user dan password. 
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Gambar 3. 16 Tampilan login phpMyAdmin 
 

Setelah sudah bisa mendapatkan hak akses database, maka 
membuat sebuah barisan tabel yang akan diisi dengan data konsentrasi 
gas di udara serta data koordinat yang akan menunjukkan lokasi pada 
peta. Gambar 3.17 merupakan daftar nama tabel beserta dengan jenis data 
yang akan diterima dan ditampilkan pada database. Data yang 
ditampilkan ialah data konsentrasi gas di udara dalam satuan Ppm dengan 
jenis data float, data koordinat latitude dan longitude dengan jenis data 
float, serta data waktu yang memiliki akses data sesuai dengan waktu 
yang ditampilkan oleh raspberry pi. Jenis data float memungkinkan data 
dengan beberapa angka di belakang koma. 

 

 
Gambar 3. 17 Jenis data yang ditampilkan pada database 
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Pada program diatas terdapat tiga data yang diunggah yaitu data 
konsentrasi gas di udara, data koordinat latitude serta data koordinat 
longitude. 

3.3.4 Perangkat Lunak Tampilan Localhost 

Tampilan pada localhost pada umumnya digunakan untuk 
representasi data konsentrasi gas di udara dalam bentuk grafik konsentrasi 
gas di udara terhadap satuan waktu. Data konsentrasi gas yang di udara 
yang ditampilkan adalah 24 data terakhir. Gambar 3.18 merupakan 
tampilan pada localhost yang merepresentasikan data konsentrasi gas di 
udara dan data koordinat yang ditampilkan pada google maps. 
 

 
Gambar 3. 18 Gambar tampilan localhost terintegrasi google maps 

 
Pada bagian atas dari tampilan localhost menunjukkan lokasi 

sumber kebocoran pipa gas yang telah ditampilkan di google maps. 
Bagian bawah menunjukkan grafik data konsentrasi gas di udara yang 
terukur. Kedua data tersebut diperoleh dari database php MySQL yang 
telah terisi data-data yang diterima oleh ground station.  

Progam untuk unggah sudah termasuk dengan script untuk akses 
data dari database yang telah terisi oleh data dari ground station. Proses 
refresh dari tampilan localhost diatas ialah tiap 30 detik. Tampilan marker 
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pada google maps berdasarkan array data pada database dan akan 
ditampilkan berurutan mulai data teratas. Marker akan ditampilkan 
berdasarkan besar data konsentrasi gas di udara yang terdeteksi. Apabila 
melebihi 10.000 ppm maka marker akan aktif dann menunjukkan lokasi 
dari sumber kebocoran gas. Berikut flowchart prosedur penampilan data 
yang telah terunggah ke database: 

 

 
Gambar 3. 19 Proses unggah dan tampilan data lokasi dan konsentrasi 
gas di localhost 
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 BAB IV 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 
 

4.1 Realisasi Desain Balon Udara 
Pada tugas akhir ini digunakan dua balon udara air swimmer yang 

akan diisi dengan helium. Volume dari balon udara ini adalah 0.1274 m3. 
Dua balon udara air swimmer mempunyai volume untuk diisi helium 
sebesar 0.2548 m3. 

 

 
Gambar 4. 1 Realisasi Balon Udara yang Digunakan 
 

Helium utamanya digunakan sebagai gas pengangkat pada kapal 
udara. Permintaan atas gas helium meningkat semasa Perang Dunia II. 
Spektrometer massa helium juga sangat vital dalam proyek bom atom 
Manhattan. Dengan isian 28316 liter helium balon udara mampu 
mengangkat besaran 29,85 Kg atau 1m3 helium dapat mengangkat 960 
gram. Sehingga balon udara air swimmer dengan volume 0.2548 m3 dapat 
mengangkat beban sekitar 240 gram. 

 
Tabel 4. 1 Daya Angkat Gas Hidrogen dan Helium 

 Daya angkat 
(per 1000 cu.ft) 

Berat di udara 
(per 1000 cu.ft) 

Berat bersih 
(per 1000 cu.ft) 

Hidrogen 5,31 lbs 76,36 lbs 71,05 lbs 
Helium 10,54 lbs 76,36 lbs 65,82 lbs 

 
Dengan tabel 4.1 tersebut dapat diperhitungkan beban yang mampu 

diangkat oleh dua buah balon, yaitu sebesar: 
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𝑔𝑎𝑦𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 =

65.82 𝑙𝑏𝑠

1000 𝑐𝑢.𝑓𝑒𝑒𝑡
∗ (2 ∗ 4.5 𝑐𝑢. 𝑓𝑒𝑒𝑡) = 0.59 𝑙𝑏𝑠            (3.1) 

 
 Didapatkan berat maksimum yang dapat diangkat oleh 2 balon 

termasuk berat dari bahan balon tersebut sebesar 0.59 lbs atau setara 267 
gram. 

 Balon udara direkatkan dengan menggunakan kombinasi kain 
dan velcro. Dalam proses perancangannya balon sementara di isi dengan 
udara terkompresi untuk mengukur base untuk menaruh semua peralatan 
termasuk motor elevator dan motor rudder. 
 

 
Gambar 4. 2 Realisasi Kotak Kontrol dan Lokasi Motor 

Keterangan: 
A = Motor Samping Kanan 
B = Motor Bawah Kanan 
C = Kamera 
D = Motor Bawah Kiri 
E = Motor Samping Kiri 

 

   
Gambar 4. 3 Keseluruhan Perangkat Elektrik 

Raspberry PI 

Motor Driver 

Buck converter 

Arduino Mega 

NRF24L01 
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4.2 Pengujian Perangkat Keras  
Pengujian perangkat keras dilakukan dengan menguji hasil output 

dari tiap sub rangkaian elektrik secara keseluruhan. Pengujian yang 
dilakukan meliputi pengujian dari power supply dari IC regulator buck 
converter yang digunakan, pengujian rangkaian sensor, dan pengujian 
pembacaan nilai analog ke digital. Pengujian dilakukan agar memenuhi 
batasan – batasan masalah pada tugas akhir ini.  

4.2.1 Pengujian Power Supply Pendeteksi Kebocoran Pipa Gas 

Rangkaian power supply merupakan rangkaian terpenting yang 
digunakan sebagai sumber daya dari seluruh sub rangkaian elektrik. 
Perangkat supply berfungsi meregulasikan suatu level tegangan DC 
menjadi level tegangan DC yang lainnya. Output dari modul rangkaian 
ini adalah tegangan DC dengan level yang lebih rendah yaitu 5V dan 
3,3V. Hasil dari pengujian ditunjukkan pada tabel 4.2. Dengan 
menggunakan dua buah modul regulator buck converter maka tegangan 
output yang dihasilkan akan menjadi duah buah level tegangan yang 
berbeda. 

 
Tabel 4. 2 Pengujian Keluaran Rangkaian Power Supply 

Vin (Volt)  Hasil Pengukuran 
Vout (Volt)  

12.00  5.13  
12.00  3.39  

 

 
(a)                                                (b) 

Gambar 4. 4 (a) Pengujian Vout 5 volt (b) Pengujian Vout 3,3 volt 
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Pada gambar 4.4 diatas dilakukan pengukuran tegangan keluaran 
dari power supply yang digunakan. Pengukuran dilakukan dengan 
menggunakan multimeter digital. Hasil yang didapat bahwa tegangan 
output masih dalam batas toleransi tegangan yang diinginkan.  

4.2.2 Pengujian Rangkaian Sensor 

Rangkaian sensor merupakan rangkaian pembagi tegangan sensor 
TGS 2611. Pada pengujian ini tegangan masukan pada Rangkaian sensor 
5 Volt. Hal yang di uji dari Rangkaian sensor adalah Vin dan tegangan 
stabil pada sensor. Pengujian ini diperlihatkan pada gambar 4.5.  

  

 
Gambar 4. 5 Vin sensor driver 

 
Vin rangkaian sensor adalah 5V, terdapat eror 0,13V. Tegangan 5,13 

V masih dalam batas toleransi Vin sensor karena, Vsupply sensor TGS 
2611 antara 4,8V-5,2V. Besarnya eror tidak berpengaruh besar pada 
rangkaian elektrik  sensor. 

4.2.3 Pengujian IC Pembacaan Nilai ADC 

IC PCF8591 berfungsi membaca nilai analog pada sensor menjadi 
nilai digital untuk kemudian dikirim ke controller melalui komunikasi 
serial I2C. Pengujian IC ADC PCF 8591 adalah Pengujian tegangan 
masukan IC ADC PCF8591 untuk memastikan nilai tegangan Vsupply 
tidak melebihi batas tegangan toleransi. Untuk mengaktifkan IC ADC 
PCF 8591 memerlukan Vsupply 3,3V dan tegangan referensi 3,3V. 
Pengujian ini diperlukan untuk memastikan Vsupply yang diterima IC 
ADC sesuai seperti pada gambar 4.6. 
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Gambar 4. 6 Vsupply dan Vref  pada IC ADC PCF 8591 

 
Dari pengujian tegangan masukan IC ADC seperti pada gambar 4.6, 

terdapat kesalahan 0.09V pada pengujian ini dipengaruhi nilai arus yang 
masih besar karena belum ada beban dari pembacaan tegangan output 
sensor. kesalahan yang kecil tidak berpengaruh besar pada rangkaian 
elektrik karena masih dalam batas toleransinya. 

4.2.4 Pengujian Modul NRF24L01 

Mengaktifkan modul NRF24L01 memerlukan Vsupply 3,3V. 
Pengujian ini diperlukan untuk memastikan Vsupply yang diterima modul 
NRF24L01 serta kestabilan tegangan input modul NRF24L01 pada saat 
bermode TX ataupun RX sesuai seperti pada gambar 4.7. 
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Gambar 4. 7 Pengujian nilai tegangan input NRF24L01 
 

Dari pengujian tegangan masukan modul NRF24L01 seperti pada 
gambar 4.7, terdapat kesalahan 0.09V pada pengujian ini dipengaruhi 
nilai arus yang masih besar karena belum ada beban dari mode modul 
NRF24L01 saat menjadi transmitter ataupun receiver. Nilai Vsupply 
masih dalam batas tegangan input yang bisa diterima oleh NRF24L01, 
karena nilai batasan tegangan input NRF24L01 ialah 3,3V – 3,6V. 
Kesalahan yang didapat tidak berpengaruh besar pada rangkaian elektrik 
karena masih dalam batas toleransinya.  

4.2.5 Pengujian Sensor Gas 

Pengujian sensor gas meliputi beberapa pengujian, yaitu kalibrasi 
sensor untuk mengetahui respon sensor terhadap gas, pengujian ketika 
sensor dilengkapi dengan kipas penghisap udara dan tanpa kipas 
penghisap udara. Dengan variabel uji yang lain adalah jarak deteksi dari 
sensitivitas sensor terhadap gas. Pengujian ini dilakukan saat suhu udara 
dalam keadaan normal. Pengujian ini dilakukan dengan gas Iso-Butana 
yang termasuk dalam golongan gas alam.  

4.2.5.1 Kalibrasi Sensor 

Metode untuk kalibrasi sensor gas TGS 2611 ialah dengan cara 
sensor dibiarkan pada udara terbuka dan pada suhu kamar, lalu sensor 
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dipindahkan ke sebuah kotak yang penuh dengan gas Iso-Butana. 
Kalibrasi sensor diilustrasikan pada gambar 4.8. 

 

 
(a)                                         (b) 

Gambar 4. 8 Kalibrasi sensor TGS 2611 pada dua tempat (a) pada 
udara bebas, (b) pada ruang kedap udara 

 
Dari gambar 4.8 tersebut respon sensor sudah dapat diketahui 

dengan adanya perubahan nilai tegangan yang terbaca. Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa sensor sudah sensitif terhadap perubahan konsentrasi 
gas. 

4.2.5.2 Pengujian Deteksi Gas  

Pengujian sensor gas yang dilakukan meliputi pengujian 
menggunakan kipas penghisap, dan tanpa menggunakan kipas penghisap. 
Dengan variabel uji yang ingin didapatkan yaitu jarak deteksi maksimum 
yang dapat dijangkau oleh sensor gas yang digunakan yaitu sensor TGS 
2611. Pengujian dilakukan dengan menggunakan gas yang didapat dari 
korek api, karena gas yang dikeluarkan dari korek api merupakan gas Iso-
Butana dan sudah memiliki tekanan meskipun lemah. Dari pengujian ini 
akan dapat diketahui respon sensor terhadap perubahan konsentrasi gas di 
udara. Data hasil pengujian ditampilkan pada tabel 4.3 dan tabel 4.4 serta 
dalam bentuk grafik pada gambar 4.9. 
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Tabel 4. 3 Pengujian Pembacaan ADC Sensor Tanpa Kipas Penghisap 
Udara 

Jarak (cm)  Tegangan Output 
Sensor (volt)  

0  3,3 
3  2,95 
6  2,93 
9  2,62 
12  2,4 
15  2,21 

 
Tabel 4. 4 Pengujian Pembacaan ADC Sensor Dengan Kipas Penghisap 
Udara 

Jarak (cm)  
Tegangan Output 
Sensor (volt)  

0  3,43 

3  3,21 

6  3,12 

9  2,8 

12  2,48 

15  2,35 

 
 Berdasarkan data dari dua tabel diatas dapat dibuat dalam bentuk 

grafik nilai tegangan yang terbaca terhadap jarak sensor dengan sumber 
gas. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.9 sebagai berikut: 
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Gambar 4. 9 Grafik pengujian sensor 
 
Analisa :  

Hasil pengujian pada tabel 4.3 dan 4.4 ketika sumber gas Iso-Butana 
berada pada posisi tengah terhadap sensor gas TGS 2611. Pembacaan 
ADC dari tegangan output sensor bernilai linier, dimana nilai maksimal 
dari ADC sebesar 8 bit (255) akan didapatkan ketika sumber gas berupa 
Iso-Butana didekatkan pada jarak 3 cm dari sensor TGS2611 seperti pada 
gambar 4.9.   

 Dari pengujian ini dapat disimpulkan bahwa pendeteksian gas akan 
semakin baik ketika sumber gas semakin dekat dengan sensor TGS 2611. 
Akan tetapi, ketika sensor sudah mendeteksi adanya perubahan 
konsentrasi gas di udara sekitarnya maka untuk bisa kembali ke keadaan 
normal membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga untuk mengatasi 
ini maka diperlukan sirkulasi udara yang lebih baik agar konsentrasi udara 
yang telah tercemar oleh gas yang akan terdeteksi akan kembali normal 
dengan cepat. Metode ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi 
pembacaan gas yang aka dideteksi tetapi metode ini juga membutuhkan 
tambahan daya yang digunakan untuk kipas sebesar 3,6 W. 

4.3 Pengujian Seluruh Sistem 
Pengujian seluruh sistem dilakukan dengan lengkap dimana 

keberasilan pendeteksian gas menjadi parameter dari pengujian ini. 
Pengujian dilakukan dengan bantuan kipas penghisap pada kotak sensor 
gas untuk mengaliri udara melewati sensor gas. Sensor ditempatkan di 
bagian depan robot balon agar angin yang ditimbulkan oleh propeller 
tidak mengganggu aliran sumber gas yang akan dideteksi. Peletakan 
sensor terhadap badan robot sesuai dengan gambar 4.10 sebagai berikut: 
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Gambar 4. 10 Tampak samping robot balon dengan sensor gas 

 
Pengujian ini bertujuan mendapatkan sistem berjalan sesuai 

perancangan. Berikut adalah uji deteksi pada sensor sekaligus data 
diterima pada ground station, uji akurasi pengiriman data ke database dan 
uji tampilan localhost sesuai dengan data dari database. Nilai error didapat 
dengan melihat waktu pengiriman serta penerimaan data dari sensor ke 
ground station dan ke database. 

4.3.1 Uji Deteksi Sensor Gas 

Pada pengujian kali ini sensor ditempatkan pada robot balon dan 
diberi sebuah sumber gas yang ditempatkan secara horizontal. 
Diasumsikan bahwa sensor mendeteksi gas dengan posisi yang 
menyerupai dengan pipa yang ditempatkan secara horizontal. Berikut 
tampilan ground station yang telah dilengkapi dengan NRF24L01: 

 

 
Gambar 4. 11 Ground station dilengkapi dengan NRF24L01 
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Ground station seperti pada gambar 4.11 yang telah dilengkapi 
dengan NRF24L01 akan menerima data dari sensor. Data yang diterima 
ialah data nilai ADC yang terbaca dari sensor serta penghitung data 
sebagai penanda pengiriman data tiap detik. Data yang diterima di ground 
station disajikan seperti pada gambar 4.12. 

 

 
Gambar 4. 12 Tampilan data yang diterima oleh ground station 

 
 Dari gambar 4.12 diatas dapat dianalisa bahwa pengiriman data 

tidak selalu realtime tiap detik. Hal ini dibuktikan oleh data yang diterima 
dalam bagian kedua yang merupakan counter tiap satuan detik tidak 
berurutan ada jedah beberapa detik yang tidak bisa dikontrol. Penerimaan 
data yag tidak selalu tepat waktu ini tidak dapat dikontrol tetapi dapat 
diketahui dari adanya balasan dari stasiun penerima yang dikirimkan 
melalui NRF24L01 pengirim yang terdapat pada balon. 

4.3.2 Pengujian Data Latitude dan Longitude 

Pada pengujian ini dicari ketepatan data latitude dan longitude yang 
dikirim oleh modul GPS Ublox Neo-6M terhadap permukaan bumi. Data 
lokasi dari sensor GPS merupakan data lokasi dari jalur yang dilalui oleh 
balon udara. Hasil pengujian data lokasi latitude dan longitude disajikan 
pada tabel 4.5 dan tabel 4.6. 
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Tabel 4. 5 Pengujian Latitude sensor GPS 

Latitude yang dituju Latitude yang diperoleh 

-7,284953 -7,8611 
-7,284953 -7,8609 
-7,284953 -7,8605 
-7,284953 -7,8603 
-7,284953 -7,8596 
-7,284953 -7,8588 
-7,284953 -7,8587 
-7,284953 -7,8589 
-7,284953 -7,8592 
-7,284953 -7,8672 
-7,284953 -7,8670 
-7,284953 -7,8669 
-7,284953 -7,8673 
-7,284953 -7,8798 

 

-8

-7,5

-7

-6,5

Pengujian Latitude

Latitude yang dituju Latitude yang diperoleh

Gambar 4. 13 Data Grafik Pengujian Latitude GPS 

Dari penyajian data hasil pengujian lokasi latitude pada tabel 4.5 dan 
gambar grafik 4.13 diatas dapat dianalisa bahwa terdapat kesalahan pada 
data GPS tetapi kesalahan yang didapat masih relatif kecil karena tidak jauh 
berbeda dari data latitude yang diinginkan. Kesalahan yang didapat dari 
pengujian latitude ini memiliki rata-rata kesalahan 7%. Maka balon udara 
tidak melenceng terlalu jauh dari jalur yang diinginkan. 
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Tabel 4. 6 Pengujian Data Longitude sensor GPS 

Loangitude Yang 

Dituju 

Longitude yang 

didapat 

112,796218 112,76220 
112,796218 112,76218 
112,796218 112,76216 
112,796218 112,76211 
112,796218 112,76185 
112,796218 112,76179 
112,796218 112,76174 
112,796218 112,76163 
112,796218 112,76152 
112,796218 112,76210 
112,796218 112,76211 
112,796218 112,76214 
112,796218 112,76219 
112,796218 112,76221 

 

 
Gambar 4. 14 Grafik pengujian data longitude 

 
Dari penyajian data hasil pengujian lokasi longitude pada tabel 4.6 

dan gambar grafik 4.14 diatas dapat dianalisa bahwa terdapat kesalahan 
pada data GPS tetapi kesalahan yang didapat masih relatif kecil karena 
tidak jauh berbeda dari data longitude yang diinginkan. Kesalahan yang 

112,74

112,76

112,78

112,8

Pengujian Data Longitude

Longitude yang dituju Longitude yang diperoleh
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didapat dari pengujian longitude ini memiliki rata-rata kesalahan 0,03%. 
Maka balon udara tidak melenceng terlalu jauh dari jalur yang diinginkan. 

4.3.3 Pengujian Jarak NRF24L01 

Metode pengujian jarak untuk pengiriman data melalui NRF24L01 
menggunakan 10 paket data yang dengan tiap paket dikirim tiap satuan 
detik kemudian NRF24L01 diposisikan dalam jarak yang akan diukur lalu 
dilihat berapa paket data yang berhasil dikirim oleh NRF24L01. Berikut 
tabel hasil pengujian jarak NRF24L01. 

 
Tabel 4. 7 Data pengujian jarak NRF24L01 

Jarak (meter) Jumlah paket yang 

diterima 

5 10 
10 10 
15 10 
20 10 
25 10 
30 10 
35 10 
40 10 
50 8 
60 7 
70 7 
80 5 
90 4 

100 4 
 

Dari tabel 4.7 diatas dapat dianalisa bahwa pengiriman data melalui 
NRF24L01 memiliki jarak maksimum yang dapat dijangkau dengan baik 
yaitu 100 meter. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya jumlah paket 
yang diterima oleh stasiun penerima dalam satuan 10 detik. Metode 
pengujian kali ini menggunakan penanda berupa paket yang mampu 
dikirim dan diterima oleh NRF24L01. Banyaknya paket menunjukkan 
keberhasilan pengiriman dan penerimaan data yang dilakukan. 
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4.3.4 Uji Pengiriman Data ke Database 

Setelah data diterima oleh ground station maka data akan diparsing 
untuk beberapa jenis data kemudian data diunggah sesuai dengan apa 
yang diterima oleh ground station. Jadi ketika ground station tidak 
menerima data sama sekali maka data yang direpresentasikan pada 
database juga akan terhenti. Hal ini juga digunakan untuk membuktikan 
bahwa penerimaan data dari sensor tidak selalu realtime. Pengunggahan 
data ke database tidak membutuhkan koneksi internet karena 
menggunakan layanan localhost dimana hanya diperlukan library untuk 
koneksi dengan database. Tampilan data pada database seperti pada 
gambar 4.16. 

 

0
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Pengujian Jarak NRF24L01

Jumlah Paket yang Diterima

Gambar 4. 15 Grafik pengujian jarak NRF24L01 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa banyaknya paket 
menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pengiriman dan penerimaan data 
oleh NRF24L01. Dari gambar 4.15 dapat dilihat bahwa penurunan jumlah 
paket yang diterima terjadi saat jarak 50 meter tetapi penurunan paket data 
maksimum terjadi saat mendekati 100 meter. Hal ini membuktikan bahwa 
jarak maksimum pengiriman data melalui NRF24L01 sejauh 100 meter. 
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Gambar 4. 16 Tampilan data yang terunggah pada database 

 
 Pada gambar 4.16 diatas ada beberapa analisa bahwa data yang 

disajikan tidak bisa ter-update secara otomatis, hanya saja penerimaan 
datanya bergantung pada keberhasilan penerimaan data dari ground 
station. 

4.3.5 Uji Tampilan Localhost 

Tampilan pada localhost untuk menampilkan data lokasi yang 
terintegrasi dengan google maps dan tampilan data konsentrasi yang 
ditampilkan dalam bentuk grafik. Proses penampilan data ini 
membutuhkan akses terhadap database phpMySQL. Untuk menampilkan 
marker lokasi sumber kebocoran gas maka dibutuhkan sumber gas yang 
cukup besar yang bisa melebihi angka 10.000 ppm, karena dengan batas 
ini marker baru akan bisa ditampilkan pada google maps. Pada tampilan 
data localhost ini mempunyai dua protocol. Protocol yang pertama adalah 
penampilan data konsentrasi gas di udara yang terdeteksi, untuk bisa 
menampilkan data ini tidak dibutuhkan koneksi internet tetapi update data 
mengikuti update data pada google maps. Berikut tampilan pada localhost 
yang telah terintegrasi dengan google maps: 
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Gambar 4. 17 Tampilan localhost terintegrasi dengan google maps 

 
 Analisa dari pengujian berdasarkan gambar 4.17 diatas adalah 

update data kurang bisa dimaksilmalkan agar bisa relatime dikarenakan 
bergantung pada koneksi internet terutama update tampilan pada google 
maps. Ketika update data dimaksimalkan tiap detik maka proses ini akan 
berpengaruh pada lamanya menampilkan muatan yang di-load dari 
google maps. 

4.3.6 Uji Deteksi Kebocoran Gas 

Pengujian deteksi kebocoran gas dilakukan untuk mengetahui 
sistem bekerja secara keseluruhan. Mekanisme pengujian kebocoran gas 
dilakukan dengan cara memberikan suatu sumber gas yang mempunyai 
tekanan pada lintasan balon yang telah dilengkapi dengan sistem navigasi. 
Pengujian menggunakan sumber gas Iso-butana yang didapat dari korek 
api. Dari pengujian ini didapat data pada database yaitu data konsentrasi 
gas dan data lokasi berupa latitude dan longitude seperti yang ditunjukkan 
oleh gambar 4.18 sebagai berikut: 
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Gambar 4. 18 Data yang telah masuk dalam database sebagai data 
logger 

 
Dari data-data yang ada pada gambar 4.18 tersebut diplot dalam 

bentuk grafik. Untuk grafik yang pertama yaitu grafik konsentrasi gas 
dalam satuan ppm(part per million). Grafik konsentrasi gas ini akan lebih 
membantu dalam menggambarkan besaran konsentrasi yang telah masuk 
ke data logger. Karena reprentasi dalam bentuk grafik maka akan tampak 
lebih jelas saat konsentrasi gas bertambah besar. Grafik konsentrasi gas 
ditampilkan pada gambar 4.19 sebagai berikut. 

 

 
Gambar 4. 19 Grafik konsentrasi gas yang telah terukur 
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Dari gambar 4.19 diatas dapat dianalisa bahwa terjadi lonjakan 
besaran konsentrasi yang terukur pada dua titik lokasi dan dapat ditarik 
kesimpulan bahwa terjadi kebocoran gas pada dua titik tersebut. Data 
selanjutnya yang diilustrasikan yaitu data lokasi yang merupakan jalur 
yang dilalui oleh balon udara. Visualisasi data lokasi melalui grafik 3 
dimensi yang menggambarkan jalur secara jelas. Visualisasi 3 dimensi 
dari jalur yang dilalui balon udara ditampilkan pada gambar 4.20 grafik 3 
dimensi tersebut adalah hasil proyeksi dari latitude, longitude dan data 
waktu penerimaan data pada data logger. 

 

 
Gambar 4. 20 Grafik jalur yang dilalui balon udara 

 
Dari dua grafik gambar 4.20 tersebut sudah dapat diketahui besar 

konsentrasi dari gas yang diukur dan jalur yang dilalui oleh balon udara, 
kemudian untuk sistem penanda adanya kebocoran gas yang terjadi 
menggunakan dua buah penanda yaitu penanda yang pertama adalah 
marker pada tampilan google maps dan yang kedua adalah perbedaan 
warna pada grafik jalur yang dilalui robot. 
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Gambar 4. 21 Penanda lokasi saat terjadi kebocoran gas atau 
peningkatan konsentrasi gas 

 
Dari tampilan gambar 4.21 diatas didapat lokasi dimana terjadi 

peningkatan konsentrasi gas dengan adanya dua marker pada google maps 
diatas. 
 

 
Gambar 4. 22 Penanda terjadinya kebocoran gas melalui grafik lokasi 
terhadap waktu 

 
Dari gambar 4.22 diatas terdapat analisa dari penanda yang kedua 

yaitu terjadinya peningkatan konsentrasi gas menyebabkan perbedaan 
warna yang diplot pada grafik, warna merah menunjukkan jalur balon 



65 
 

udara dengan konsentrasi gas tinggi terjadinya lonjakan konsentrasi gas 
sedangkan warna biru merupakan data lokasi dengan konsentrasi gas yang 
rendah. Dari grafik tersebut juga dapat diketahui data keberapa yang 
terjadi perbedaan warna karena adanya peningkatan konsentrasi gas. 
Sistem dapat mendeteksi adanya kebocoran gas dengan rentang 
konsentrasi yang diinginkan menggunakan dua penanda yaitu marker 
pada tampilan google maps yang menunjukkan lokasi dalam bentuk peta 
dan menggunakan perbedaan warna pada plot 3 dimensi dari jalur yang 
dilalui oleh robot balon udara. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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LAMPIRAN 
 
Program Python Transmitter 

import RPi.GPIO as GPIO 
GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
from lib_nrf24 import NRF24 
from smbus import SMBus 
import time 
import spidev 
 
pipes = [[0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe7], [0xc2, 0xc2, 0xc2, 0xc2, 0xc2]] 
 
radio = NRF24(GPIO, spidev.SpiDev()) 
bus = SMBus(1) 
radio.begin(0, 17) 
time.sleep(1) 
radio.setRetries(15,15) 
radio.setPayloadSize(32) 
radio.setChannel(0x60) 
 
radio.setDataRate(NRF24.BR_2MBPS) 
radio.setPALevel(NRF24.PA_MIN) 
radio.setAutoAck(True) 
radio.enableDynamicPayloads() 
radio.enableAckPayload() 
bus.write_byte(0x48, 0) 
last_reading=-1 
 
radio.openWritingPipe(pipes[1]) 
radio.openReadingPipe(1, pipes[0]) 
radio.printDetails() 
 
c=1 
while True: 
    reading = bus.read_byte(0x48)  
    buf = [reading,c] 
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    c = (c + 1) & 255 
     
    # kirim ke receiver 
    radio.write(buf) 
    print ("Terkirim:"), 
    print (buf) 
    last_reading = reading 
     
    # did it return with a payload? 
    if radio.isAckPayloadAvailable(): 
        pl_buffer=[] 
        radio.read(pl_buffer, radio.getDynamicPayloadSize()) 
        print ("Diterima Kembali:"), 
        print (pl_buffer) 
    else: 
        print ("Diterima: hanya Ack , tidak ada payload") 
    time.sleep(0.3) 
  

 Program Python Raspberry Receiver 

import RPi.GPIO as GPIO 
GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
from lib_nrf24 import NRF24 
import MySQLdb 
import time 
import spidev 
 
pipes = [[0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe7, 0xe7], [0xc2, 0xc2, 0xc2, 0xc2, 0xc2]] 
 
radio2 = NRF24(GPIO, spidev.SpiDev()) 
radio2.begin(0, 17) 
#open database connection 
db = 
MySQLdb.connect("localhost","raspi_bagus","raspberry","raspi_bagus"
) 
 
#prepare cursor 
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cursor = db.cursor() 
 
radio2.setRetries(15,15) 
 
radio2.setPayloadSize(32) 
radio2.setChannel(0x60) 
radio2.setDataRate(NRF24.BR_2MBPS) 
radio2.setPALevel(NRF24.PA_MIN) 
 
radio2.setAutoAck(True) 
radio2.enableDynamicPayloads() 
radio2.enableAckPayload() 
 
radio2.openWritingPipe(pipes[0]) 
radio2.openReadingPipe(1, pipes[1]) 
 
radio2.startListening() 
radio2.stopListening() 
 
radio2.printDetails() 
radio2.startListening() 
 
c=1 
rl=10 #KOhm 
ro=10.15#KOhm 
while True: 
    akpl_buf = [c,1, 2, 3] 
    pipe = [0] 
    while not radio2.available(pipe): 
        time.sleep(10000/1000000.0) 
 
    recv_buffer = [] 
    radio2.read(recv_buffer, radio2.getDynamicPayloadSize()) 
    print ("Received:") , 
    print (recv_buffer) 
    c = c + 1 
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    if (c&0) == 0: 
        radio2.writeAckPayload(1, akpl_buf, len(akpl_buf)) 
        print ("Loaded payload reply:"), 
        print (akpl_buf) 
    else: 
        print ("(No return payload)") 
    a=int(recv_buffer[0]) 
    vrl=float((int(recv_buffer[0])*3.3)/255) 
    rs=float((rl*(5-vrl))/vrl) 
    ppm=pow((43.169/(rs/ro)),2.27) 
    print ("Concentration:"), 
    print (ppm) 
    try: 
        cursor.execute("INSERT INTO `GasConcentration`(`Concentration 
(ppm)`,`location(E)`,`location(N)`) VALUES (%s, %s, 
%s)",(str(ppm),str(112.795540),str(-7.284304))) 
        db.commit() 
    except: 
        db.rollback() 
 
    db.close 
 
Program Localhost 

  <script language="javascript" type="text/javascript" 
src="script/jquery.dynatable.js"></script> 
  <script 
src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyDAbtwYN6
cgHXff_vx-vHoTuZthtO0APvk&callback=load1" 
            type="text/javascript"></script> 
</head> 
  
<body onload="load()"> 
  <div class="header"> 
    <div class="header-text">Gas<span class="header-text-span"> 
Concentration</span> Monitor</div> 
  </div> 
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<?php 
  $host = "localhost"; 
  $user = "raspi_bagus"; 
  $pass = "raspberry"; 
  $databaseName = "raspi_bagus"; 
  $tableName = "GasConcentration"; 
  $con = mysql_connect($host,$user,$pass); 
  $dbs = mysql_select_db($databaseName, $con);  
  $result = mysql_query("SELECT * FROM ( SELECT * FROM 
$tableName ORDER BY `Date` DESC LIMIT 24 ) sub ORDER BY 
`Date` ASC" ); 
  while($row = mysql_fetch_assoc($result)){ 
    $Time = strtotime("".$row['Date'].""); 
    $Real[]= array( (intval($Time)*1000), floatval($row['Concentration 
(ppm)']) ); 
 
//-----AMBIL DATA LAT LONG------------------ 
    $Lat[] = array(floatval($row['location(N)'])); 
    $Lng[] = array(floatval($row['location(E)'])); 
  }; 
?> 
    <script type="text/javascript"> 
    //<![CDATA[ 
 
    var customIcons = { 
      restaurant: { 
        icon: 'http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_blue.png' 
      }, 
      bar: { 
        icon: 'http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_red.png' 
      } 
    }; 
     
    function load(){ 
 
//--------tambahan------------------- 
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      var Lat = <?php echo json_encode($Lat); ?>; 
      var Lng = <?php echo json_encode($Lng); ?>; 
      //alert(JSON.stringify(Lat[2][0])) 
 
//-------Asli------------------------- 
      var danger = 'marker/mapMarker.png'; 
      var latlng = {lat: Lat[0][0], lng: Lng[0][0]}; 
      var map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), 
{ 
        center: latlng, 
 zoom: 15, 
      }); 
 
//-----MARKER MAP BARU-------------- 
      for(var i = 0; i<Lat.length; i++){ 
       //var latlng = {lat: Lat[i][0], lng: Lng[i][0]}; 
       var marker = new google.maps.Marker({ 
 position: {lat: Lat[i][0], lng: Lng[i][0]}, 
 icon: danger, 
 map: map 
       }); 
      } 
    } 
 
    function bindInfoWindow(marker, map, infoWindow, html) { 
      google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() { 
        infoWindow.setContent(html); 
        infoWindow.open(map, marker); 
      }); 
    } 
 
    function downloadUrl(url, callback) { 
      var request = window.ActiveXObject ? 
          new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP') : 
          new XMLHttpRequest; 
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      request.onreadystatechange = function() { 
        if (request.readyState == 4) { 
          request.onreadystatechange = doNothing; 
          callback(request, request.status); 
        } 
      }; 
      request.open('GET', url, true); 
      request.send(null); 
    } 
    function doNothing() {} 
 
  </script> 
<script type="text/javascript"> 
  var d1 = <?php echo json_encode($Real); ?>; 
  $.plot("#chart1", [  
    {data: d1, label: "Concentration (ppm)"} 
    ],{ 
      series: { lines: { show: true },points: {show: true} }, 
      xaxes:[{mode: "time"}], 
      yaxes:[{min: 0}], 
      legend: {position:"sw"} 
    });   
  $(window).resize(function() { 
    $.plot("#chart1", [  
    {data: d1, label: "Concentration (ppm)"} 
    ],{ 
      series: { lines: { show: true },points: {show: true} }, 
      xaxes:[{mode: "time"}], 
      yaxes:[{min: 0}], 
      legend: {position:"sw"} 
    });  
  }); 
</script 
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BAB V 

PENUTUP 
 

Dari penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan dan saran 
sebagai berikut : 

4.4 Kesimpulan 
Telah terealisasi balon udara dengan sistem navigasi berbasis GPS 

dan Inertial Measurement Unit untuk deteksi kebocoran pipa gas dengan 
terdiri dari sensor gas TGS 2611, sensor GPS Ublox Neo-6M dengan 
kontroller Raspberry PI dan arduino Promini, komunikasi data 
menggunakan NRF24L01 dan database MySQL sebagai data logger dan 
localhost yang terintegrasi dengan google maps sebagai interface. 
Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, dapat diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut:  

1. Sensor TGS2611 mendeteksi sumber gas berupa alkohol dengan 
jarak maksimal 15 cm. 

2. Terdapat error data koordinat dari sensor GPS Ublox Neo-6M 
sebesar 0,576 atau 7% untuk latitude dan 0,000301 atau 0,03% 
untuk longitude. 

3. Pengiriman data melalui gelombang radio menggunakan 
NRF24L01 dapat dilakukan dengan jarak maksimum 100 meter 
error didapat ketika penerimaan data mengalami delay ketika 
jarak semakin jauh atau terhalang oleh suatu objek. 

4.  Unggah data ke database sudah dapat dilakukan secara realtime 
berdasarkan data yang diterima oleh stasiun penerima. 

5.  Sistem mampu mengidentifikasi lokasi sumber kebocoran pipa 
gas dengan menggunakan marker yang ditampilkan melalui 
localhost yang terintegrasi dengan google maps serta melalui 
perbedaan warna dari plot 3 dimensi jalur yang dilalui robot 
balon udara. 

4.5 Saran 
Dalam mendesain sebuah rangka mekanik robot balon diperlukan 

bahan yang kokoh dan ringan, karena daya angkat dari balon bergantung 
pada volume gas helium yang diisikan pada balon. Penggunaan rangka 
berupa kayu balsah dapat mengurangi beban pada yang diterima oleh 
masing-masing motor propeller, sehingga motor akan lebih tahan lama. 
Berdasarkan dari kelemahan sistem diperlukan rencana kedepan dalam 
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penelitian ini, yaitu diperlukan tambahan volume balon yang lebih besar 
agar daya angkat dari balon menjadi lebih besar dan sistem mekanik robot 
balon menjadi lebih rigid. Perancangan mekanik yang lebih baik juga 
harus diimbangi dengan pegaturan sebaran beban yang lebih baik juga 
karena hal ini juga akan mempengaruhi daya angkat dari robot balon. 
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