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BAB III 

PERANCANGAN ALAT 

3.1. Perancangan Perangkat Keras 

Perancangan perangkat keras sistem terdiri dari 3 bagian, yakni mekanik, modul 

sensor berat, dan modul sensor gas. Berikut dibahas bagian demi bagian secara lebih 

mendalam. 

3.1.1. Mekanik 

Mekanik terdiri dari 2 bagian, yaitu dasaran dan penampang beban, yang dibuat 

dengan bahan plat besi dengan ketebalan 5 mm. Bagian dasaran dibuat berbentuk 

persegi panjang dengan lebarnya menghadap muka. Pada sisi kanan dan kiri dipasang 

waterpas sebagai indikator kedataran, dan pada masing –masing sudut diberi baut untuk 

mengatur kedataran permukaan bidang. Bagian penampang dibuat berbentuk lingkaran 

dengan r = 10,5 cm sebagai tempat tabung gas diletakkan. Penampang didesain tinggi 

agar membatasi gerak gas saat terjadi kebocoran, sebab massa jenis gas lebih berat 

daripada massa jenis udara.. 

 

Gambar 3.1. Mekanik Tampak Depan 



 

  

Gambar 3.2. Mekanik Tampak Atas 

 

Gambar 3.3. Mekanik Tampak Samping 
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3.1.2. Perancangan Modul Sensor Berat 

Tabung kosong pada umumnya memiliki berat 5 kg, dengan penambahan isi 

seberat 3 kg maka digunakan loadcell dengan beban maksimum lebih dari 8 kg. 

Loadcell yang digunakan pada tugas akhir ini adalah model balok single point dengan 

beban maksimum 20 kg, sehingga memenuhi kriteria tersebut di atas.  

Berdasarkan hasil pengukuran, didapatkan nilai selisih tegangan keluaran loadcell 

seperti pada Tabel 3.1. berikut: 

Tabel 3.1. Selisih Tegangan Keluaran Loadcell 

 

Berat 0 kg adalah berat minimum yang diizinkan, sedangkan 10 kg adalah berat 

maksimum yang diizinkan. 

Karena ADC mikrokontroler bekerja pada rentang 0 – 5 V, maka ditentukan nilai 

tegangan untuk berat 10 kg setelah dikuatkan adalah 4,5 V. Dengan nilai tersebut maka 

penguatan yang diperlukan adalah: 

Vi x AV = Vo                           . . . . . . . (3.1) 

6 mV x Penguatan = 4,5 V 

Penguatan = 4500 / 6 

Penguatan = 750 

Dengan menggunakan rangkaian penguat instrumentasi pada IC INA125 sebagai 

berikut: 

 

Gambar 3.4. Rangkaian Penguat Instrumentasi INA125 
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Untuk mendapatkan penguatan sebesar 750 kali, maka nilai RG dapat ditentukan 

dengan persamaan sebagai berikut: 

Penguatan = 4 + (60 kΩ / RG)  [6]       . . . . . . . (3.2) 

750 = 4 + (60 kΩ / RG) 

RG = 60 kΩ / 746 

RG = 80,42 Ω 

Nilai RG  yang sulit ini dibulatkan menjadi 80 Ω, sehingga dengan perhitungan 

didapatkan data sebagai berikut: 

Penguatan = 4 + (60 kΩ / 80 Ω) 

Penguatan = 754 

Dengan penguatan sebesar 754 kali, maka nilai tegangan untuk berat 10 kg adalah: 

Vout = 6 mV x 754 

Vout = 4,524 V 

 

Dan nilai tegangan untuk berat 0 kg adalah: 

Vout = 1,3 mV x 754 

Vout = 0,98 V 
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Gambar 3.5. Rangkaian Modul Sensor Berat 
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3.1.3. Perancangan Modul Sensor Gas 

Berdasarkan hasil pengukuran, didapatkan nilai arus keluaran sensor gas seperti 

pada Tabel 3.2. berikut: 

Tabel 3.2. Arus Keluaran Sensor Gas 

 

Konsentrasi > 640 ppm adalah nilai konsentrasi maksimum yang dapat dideteksi 

oleh alat pendeteksi gas yang digunakan. Ditentukan nilai tegangan untuk konsentrasi 

maksimum di atas adalah 4.5 V, maka nilai resistor yang diperlukan adalah: 

                                                  V = I x R                              . . . . . . . (3.3) 

4,5 V = 470 µA x R 

R = 9574 Ω  

Nilai resistor yang sulit ini dibulatkan menjadi 10 kΩ, sehingga dengan 

perhitungan didapatkan nilai tegangan untuk konsentrasi gas > 640 ppm adalah sebagai 

berikut: 

V = 470 µA x 10 k 

V = 4,7 V 

Dan nilai tegangan untuk konsentrasi ruang normal adalah: 

V = 94 µA x 10 k 

V = 0,94 V 

 

Gambar 3.6. Rangkaian Modul Sensor Gas 
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3.2. Perancangan Perangkat Lunak   

3.2.1. Perancangan Subrutin  

Berikut adalah penjelasan dari subrutin – subrutin yang terdapat pada program. 

3.2.1.1. Subrutin Pembacaan Berat dan Kalibrasi Otomatis 

Pada pembuatan mekanik alat, loadcell menerima beban yang tidak diinginkan 

berupa penampang yang dipasangkan pada sisi atasnya. Penampang ini akan masuk 

dalam perhitungan pembacaan ADC, oleh sebab itu diperlukan sebuah subrutin 

untuk dapat menghilangkan pengaruh dari beban tak diinginkan ini. Sebuah nilai 

offset diberikan sebagai faktor pengurang pada nilai pembacaan ADC sehingga 

nilai ADC tersebut dapat menjadi nol. Kalibrasi otomatis bekerja mengatur berapa 

nilai offset yang harus diberikan.  Subrutin pembacaan berat dan kalibrasi otomatis 

dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7. Subrutin Pembacan Berat dan Kalibrasi Otomatis 
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Variabel temp berisi nilai ADC dari modul sensor berat. Fungsi setzero() berfungsi 

untuk mengubah nilai offset hingga nilai temp menjadi 0. Perulangan 50x dan 20x dalam 

pengambila data ADC dimaksudkan agar data yang ditampilkan menjadi lebih stabil tidak 

cepat berubah. 

3.2.1.2. Subrutin Proteksi Data Berat 

Proteksi berat yang dibuat terbagi menjadi dua, yaitu proteksi di atas 10 kg dan 

proteksi di bawah 0 kg. Jika beban melebihi 10 kg maka data berat dibuat tidak lagi 

meningkat, namun bertahan di 10 kg. Jika beban bernilai negatif (penampang 

diangkat dengan tangan manusia) maka tampilan pada display akan tetap 0 kg. 

Subrutin proteksi berat dapat dilihat pada Gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8. Subrutin Proteksi Berat 

Proteksi di bawah 0 kg dikondisikan jika berat melebihi 15 kg dikarenakan 

tipe data yang digunakan adalah float. Pertimbangan penggunaan nilai 15 kg ini 

dikarenakan rentang 5 kg dari nilai 10 kg (batas atas) cukup aman dari pencobaan 

pemberian berat berlebih oleh user. 

3.2.1.3 Subrutin Perhitungan   

Pada bagian perhitungan, berat awal adalah data berat yang disimpan pada 

tahap awal. Berat sekarang adalah data berat yang diambil terus menerus secara 

realtime. Berat terpakai adalah selisih dari berat awal dengan berat sekarang. 

Sedangkan persentase sisa gas adalah nilai sisa gas yang ada berbanding dengan 

jumlah gas dalam kondisi penuh dikali 100%. Perhitungan persentase ini 
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berdasarkan pada beratnya. Nilai sisa gas yang ada adalah berat sekarang dikurangi 

berat kosong (berat awal yang telah dikurang 3). Subrutin perhitungan dapat dilihat 

pada Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9. Subrutin Perhitungan 

3.2.1.4 Subrutin Pembacaan Data Gas dan Batas Aman 

Data yang dibaca dari ADC modul gas dibandingkan dengan nilai 419 desimal. 

Nilai ini didapat dari hasil pengukuran sebanding dengan konsentrasi gas LPG 

sebesar 640 ppm di ruang terbuka. Subrutin pembacaan data gas dan batas aman 

dapat dilihat pada Gambar 3.10. 

 



17 

 

 

Gambar 3.10. Subrutin Pembacaan Data Gas dan Batas Aman 

Pada subrutin ini, variabel temp2 adalah nilai ADC dari modul sensor gas. Saat 

user mematikan buzzer, diberikan jeda waktu sebesar 20 pengambilan data melalui 

variabel counterparameter2. 

3.2.2. Diagram Alir 

Berdasarkan penjelasan cara kerja alat yang telah dipaparkan pada bab II, dibuat 

sebuah diagram alir program sebagai berikut. 

 Gambar 3.11. Diagram Alir 


