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BAB II 

KONSEP DASAR ALAT PENAMPIL BERAT ISI GAS 

2.1. Gambaran Umum 

Pada skripsi ini sistem dibuat dapat menampilkan jumlah berat gas yang telah 

terpakai dan sisa gas di dalam tabung, untuk melakukan proses pengukuran berat 

tersebut dibutuhkan sebuah sensor berat. Berat sebuah tabung gas kosong secara ideal 

adalah 5 kg, berat gas dalam kondisi penuh secara ideal adalah 3 kg, berat regulator dan 

selang gas adalah 2 kg, sehingga berat total yang dibutuhkan adalah 10 kg. Dari 

pemaparan di atas, loadcell dengan kemampuan berat maksimum 20 kg dipilih sebagai 

sensor berat.   

Informasi yang ditampilkan adalah berat awal, berat sekarang, berat terpakai, dan 

persentase sisa isi gas dalam tabung. Dengan banyaknya informasi yang ditampilkan, 

LCD 16x4 dipilih sebagai penampil. 

Sistem dibuat dapat mendeteksi kebocoran gas, dengan konsentrasi 1571 ppm 

sebagai batas aman kadar LPG di udara [8]. TGS2610-D00 dipilih sebagai sensor 

karena dapat mendeteksi gas LPG dengan konsentrasi 500 – 10.000 ppm [7]. Saat 

kebocoran gas terdeteksi, isyarat bahaya akan diaktifkan. Isyarat tersebut dibuat dalam 

bentuk suara agar menarik perhatian orang disekitarnya, sehingga buzzer digunakan 

sebagai sumber bunyinya. 

Peran user dibutuhkan dalam menyimpan data dan menon-aktifkan buzzer, 

komunikasi yang terjadi bersifat satu arah, sehingga 2 buah tombol microswitch 

digunakan. Dua buah tombol ini menerima perintah “YES” dan “NO” pada suatu 

pengambilan keputusan oleh user. 

Mikrokontroler Atmega8 digunakan sebagai pengolah data karena memiliki 16 

buah pin I/O, dan 6 buah ADC internal, sedangkan sistem hanya menggunakan dua 

buah ADC untuk sensornya, dua buah masukan tombol, sebuah penampil LCD, dan 

sebuah keluaran buzzer. 



 

Gambar 2.2. 

2.2. Blok Diagram Sistem

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, 

berikut: 

Gambar 2.1. Sensor Berat Loadcell 

 

Gambar 2.2. Sensor Gas LPG TGS2610-D00 

Blok Diagram Sistem 

enjelasan yang telah dipaparkan di atas, dibuat blok diagram sistem 

Gambar 2.3. Blok Diagram Sistem 
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diagram sistem sebagai 
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2.3. Cara Kerja Sistem 

Tahap pertama yang dilakukan adalah kalibrasi otomatis sensor berat. Kalibrasi ini 

akan mengatur nilai offset ADC sensor berat secara otomatis untuk mendapatkan nilai 

awal 0.00 kg sebagai nilai acuan penampang tanpa beban. Setelah proses kalibrasi 

selesai, program membaca data berat dari modul sensor berat. Pada proses pembacaan 

data berat ini, tabung gas yang diletakkan pada penampang harus berisi penuh, sudah 

terpasang ke kompor melalui regulator dan selang gas, dan sudah siap pakai. Data yang 

diterima akan dibandingkan dengan nilai 10 kg. Penggunaan nilai 10 kg sebagai nilai 

pembanding adalah karena alat bekerja pada berat maksimum sebesar 8 kg (tabung 

kosong dengan berat 5 kg ditambah isi dengan berat 3 kg) dan penambahan nilai 2 kg 

yang diberikan sebagai kompensasi pengaruh berat regulator dan selang gas. Dalam 

proses pembacaan data berat, jika berat yang dibaca melebihi nilai 10 kg tersebut maka 

data akan ditampilkan tetap bertahan di 10 kg pada LCD, hal ini digunakan sebagai 

proteksi jika benda yang diletakkan pada penampang bukanlah tabung gas LPG 3 kg. 

Jika nilai yang dibaca tidak melebihi 10 kg maka program akan meminta keputusan 

apakah nilai tersebut akan disimpan sebagai nilai awal atau tidak. Jika tombol “YES” 

ditekan, maka program akan menyimpan data berat tersebut dan siap menuju tahap 

berikutnya.  

Tahap selanjutnya program memasuki tahap perhitungan. Pada tahap perhitungan 

ini pada LCD ditampilkan 4 buah data, yakni: berat awal, berat sekarang, berat terpakai, 

dan persentase sisa gas di dalam tabung. Berat awal adalah nilai berat yang disimpan 

oleh user pada tahap sebelumnya, nilai berat awal ini tidak akan pernah berubah selama 

program berjalan. Berat sekarang adalah data berat yang dibaca dari modul sensor berat 

secara realtime. Jika berat gas di dalam tabung berubah, maka nilai berat sekarang juga 

akan berkurang. Berat terpakai adalah hasil pengurangan antara berat awal dengan berat 

sekarang. Berat terpakai merepresentasikan jumlah gas yang telah terpakai sejak kondisi 

penuh. Persentase sisa gas adalah perhitungan sisa isi gas di dalam tabung. 

Setelah tahap perhitungan selesai, tahap selanjutnya adalah pembacaan data modul 

sensor gas. Data yang terbaca dibandingkan dengan nilai acuan berupa konsentrasi gas 

LPG di atas 640 ppm dari alat gas detector buatan pabrik. Jika data yang terbaca tidak 

melebihi nilai tersebut maka program akan kembali ke tahap perhitungan, begitu 

seterusnya. Namun jika data yang terbaca melebihi nilai acuan tersebut maka isyarat 
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bahaya berupa buzzer akan berbunyi. Buzzer akan terus berbunyi hingga user 

mematikannya. Setelah buzzer dimatikan, program akan kembali ke tahap perhitungan. 

 

Gambar 2.4. Tampilan Kalibrasi Otomatis Sensor Berat 

 

Gambar 2.5. Tampilan Perhitungan 

 

Gambar 2.6. Tampilan Isyarat Bahaya  


