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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

LPG adalah singkatan dari Liquefied Petroleum Gas. LPG merupakan gas hasil 

produksi dari kilang minyak atau kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas 

propana (C3H8) dan butana (C4H10) yang dicairkan [1]. LPG merupakan bahan bakar 

utama rumah tangga di Indonesia setelah menggeser posisi minyak tanah dengan adanya 

program pemerintah pada tahun 2007 yaitu program konversi LPG. Program ini 

dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya minyak tanah di Indonesia. 

Keberhasilan pemerintah dalam program konversi ini telah mengamankan sumber daya 

minyak bumi di Indonesia dan telah membawa masyarakat Indonesia lebih terjamin 

dalam mendapatkan bahan bakar untuk rumah tangga.  

Syarat mutu SNI tabung LPG berdasarkan sifat tampak-nya yang ditetapkan 

pemerintah adalah pada setiap permukaan tabung baja LPG tidak boleh ada cacat atau 

kurang sempurna dalam pengerjaannya yang dapat mengurangi kekuatan dan keamanan 

dalam penggunaannya, seperti : luka gores, penyok, dan perubahan bentuk. Setiap 

tabung LPG yang telah lolos uji pembuatan harus diberi penandaan dengan huruf yang 

tidak mudah hilang (embos/stamp) sekurang-kurangnya sebagai berikut: 

a. Identitas perusahaan / merek / logo 

b. Nomor urut pembuatan 

c. Berat kosong tabung 

d. Bulan dan tahun pembuatan 

e. Tekanan pengujian (test pressure) 

f. Volume air 

g. Lingkaran merah pada cincin leher [9] 

Menurut pasal 4 ayat 3 (tiga) Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), 

disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa [12]. Namun pada kenyataannya, tabung LPG 

yang beredar di masyarakat banyak yang tergores, penyok, dan berkarat sehingga 

penandaan yang diberikan pada setiap tabung tidak dapat dijamin keberadaannya, 

termasuk di dalamnya keterangan tentang berat kosong tabung. Hal ini sesuai dengan 

survey yang dilakukan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) terhadap perangkat 
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LPG 3 kg yang menyatakan bahwa 63% tabung yang beredar di masyarakat bermasalah 

[10].  

Kerusakan tabung adalah salah satu penyebab dari terjadinya sebuah ledakan gas. 

Penyebab yang lain dapat disebabkan oleh pemasangan regulator yang tidak pas, selang 

gas yang sudah rusak, maupun ketidaksempurnaan pemasangan sambungan ujung – 

ujung selang. Tabung gas yang sudah usang, berkarat atau adanya benturan pada badan 

tabung memungkinkan timbulnya celah yang dapat menyebabkan kebocoran gas dan 

memicu ledakan. Salah satu SPBE di kawasan Jalan Tol Makassar, misalnya, terindikasi 

tidak lagi mensortir tabung-tabung gas 3 kg yang rusak sebelum dilakukan pengisian 

sehingga tabung gas yang sudah berisi itu dengan mudah lolos sampai ke pangkalan 

[11]. 

Masyarakat yang menggunakan gas LPG baik dalam kegiatan memasak sehari-hari 

di rumah tangga maupun dalam usahanya dapat merasakan adanya kecurangan pada 

tabung gas yang dibelinya dengan memperhatikan jangka waktu pemakaiannya. 

Masyarakat dapat memperhatikan jika biasanya sebuah tabung dapat digunakan untuk 

15 hari dan suatu ketika hanya dapat bertahan hingga 9 hari maka indikasi kecurangan 

pun akan timbul. Seperti yang terjadi di Selat panjang-Riau [5], Subang [4], Dumai [3] 

dan berbagai daerah lain. 

Keberhasilan program konversi yang dilakukan oleh pemerintah ternyata 

dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin turut menikmati keuntungan besar dengan 

cara-cara yang curang. Salah satu kecurangan yang dilakukan adalah mengurangi isi 

dari tabung-tabung LPG berukuran 3 kg dan dipindahkan (disuntikkan) ke tabung LPG 

berukuran 12 kg. Hal ini disebabkan karena harga LPG berukuran 12 kg lebih tinggi 

dibandingkan 4 buah LPG berukuran 3 kg [2]. Keuntungan yang didapat sangat 

menggiurkan bagi pihak pelaku dan sangat merugikan bagi konsumen. Banyaknya 

tabung yang bermasalah (menurut survey BSN), membuka peluang yang semakin lebar 

bagi tindakan kecurangan tersebut.  

Oleh karena itu, pada skripsi ini dirancang sebuah alat yang mendukung 

perlindungan konsumen dengan membantu mengetahui adanya tindak kecurangan 

berupa pengurangan isi gas LPG 3 kg walaupun informasi produk yang tertera tidak 

jelas, dan dapat membantu masyarakat mengetahui dengan tepat isi tabung LPG 

bagaimanapun keadaannya di lapangan serta membantu mendeteksi adanya kebocoran 

gas pada tabung-tabung yang tidak sesuai syarat mutu SNI. 
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1.2. Spesifikasi Alat 

Spesifikasi alat yang tercantum dalam surat tugas skripsi yang dikeluarkan oleh 

Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 

dengan nomor 10/I.3/FTEK/II/2013 adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan 2 buah load cell sebagai sensor berat. 

2. Menggunakan TGS 2610 sebagai sensor kebocoran gas dengan ketelitian 

sebesar 100 ppm. 

3. Menggunakan mikrokontroler Atmega8 sebagai pengolah data. 

4. Memiliki 2 buah tombol (YES dan NO) untuk menyimpan berat acuan dan 

mematikan buzzer. 

5. Dapat menghitung berat tabung LPG dengan ketelitian 100 gram. 

6. Dapat melakukan pembacaan berat secara rutin. 

7. Memiliki alarm (buzzer) untuk menandakan jika terdapat gas LPG di atas 

1000 ppm. 

8. Menggunakan LCD sebagai display  untuk menampilkan berat awal, berat 

sekarang, jumlah gas terpakai, dam sisa isi di dalam tabung. 

9. Memiliki dimensi 30 cm x 30 cm x 10 cm (p x l x t). 

10. Menggunakan catu daya 220 VAC. 

1.3. Sistematika Penulisan 

Penulisan Skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Bab I adalah Pendahuluan, 

membahas tujuan, latar belakang masalah, batasan masalah, spesifikasi alat dan 

sistematika penulisan. Bab II adalah Gambaran Sistem, membahas konsep pemikiran 

secara umum serta pemilihan komponen – komponen yang dipergunakan. Bab III 

adalah Perancangan, membahas perealisasian konsep yang telah dibuat pada bab II. Bab 

IV adalah Pengujian Alat dan Analisis, berisi cara pengujian alat yang dibuat, hasil dari 

pengujian tersebut, serta pembahasan dari hasil pengujian yang telah dilakukan. Bab V 

adalah Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran pengembangan sistem yang telah 

direalisasikan sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja dari sistem tersebut. 


