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BAB 2 
KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 
Tujuan dari menjadikan penelitian terdahulu sebagai referensi yaitu untuk 

menemukan teori pendukung yang telah berhasil melakukan pengembangan 
sistem. 
 
1. Sistem Pengaman Rumah dan Peringatan Dini Kebakaran Berbasis SMS 

dengan Menggunakan Raspberry Pi. 
 

Tabel 2.1 Sistem Pengaman Rumah 

Judul Sistem Pengaman Rumah dan Peringatan Dini Kebakaran 
Berbasis SMS dengan Menggunakan Raspberry Pi 

Penulis & Tahun Isyanto, Haris Arsito, Dwi (2020) 
Objek Sistem Pengaman Rumah Dan Rumah 

 
Permasalahan 

Peristiwa kebakaran pun banyak terjadi di pemukiman-
pemukiman penduduk baik di kalangan menengah 
kebawah atau menengah keatas, akibat lalainya atau 
kecerobohan manusia sehingga terjadi kebakaran 

Sasaran Masyarakat Jakarta 
Kesamaan Sitem Pengaman Kebakaran 

 
 
 

Review 

Dari hasil pengujian dan analisa pada prototype yang di 
buat, maka didapatkan kesimpulan bahwa Mini komputer 
Raspberry Pi dapat compatible dihubungkan dengan 
mikrokontroler Arduino sebagai pembaca data analog 
untuk sensor asap, lama pengiriman dan penerimaan SMS 
pemilik atau perangkat tergantung bagus atau tidaknya 
jaringan operator di sekitar 
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2. Studi perbandingan sistem proteksi kebakaran di dua tipe gedung bertingkat. 
 

Tabel 2.2 Studi perbandingan sistem proteksi kebakaran 

Judul Studi perbandingan sistem proteksi kebakaran di dua tipe 
gedung bertingkat 

Penulis & Tahun Surya Salvador Mendrofa (2020) 

Objek Kebakaran Dan Gedung 

 
 

Permasalahan 

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya 
kebakaran dan penyebab kebakaran, kurangnya persiapan 
masyarakat dalam menangani dan menanggulangi bahaya 
kebakaran, minimnya sarana dan prasarana untuk 
mencegah kebakaran, bahkan mungkin karna tidak adanya 
sistem proteksi kebakaran dan alat pemadam kebakaran. 

Sasaran Masyarakat Umum 
Kesamaan Proteksi kebakaran dan Gedung  

 
 
 
 

Review 

Dari hasil penelitian untuk perbandingan kondisi sistem 
proteksi kebakaran dari gedung IGD Fatmawati dan hotel 
UNY bisa simpulkan bahwa kondisinya setara. Kedua 
gedung itu samasama memiliki kondisi sistem proteksi 
kebakaran yang cukup baik. Tapi kedua gedung tersebut 
harus memperhatikan dan melengkapi beberapa komponen 
yang belum ada. Jika hal ini diperhatikan, maka keamanan 
di gedung tersebut pada saat terjadinya kebakaran akan 
lebih terjamin. 
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3. Sistem Pendeteksi Kebakaran Menggunakan Raspberry Pi Berbasis Android. 
 

Tabel 2.3 Sistem Pendeteksi Kebakaran Menggunakan Raspberry Pi 

Judul Sistem Pendeteksi Kebakaran Menggunakan Raspberry Pi 
Berbasis Android 

Penulis & Tahun Pande Agustiana Putra, I Wayan Piarsa, I Nyoman Suar 
Wibawa, Kadek (2018) 

Objek Deteksi Kebakaran dan Internet of Things 
 
 

Permasalahan 

Salah satu bencana yang sering terjadi di masyarakat dan 
dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar. 
Kebakaran dapat meluas dan membesar apabila tidak 
ditangani dengan cepat. Kebakaran dapat terjadi karena 
adanya beberapa faktor, salah satunya adalah hubungan 
pendek arus listrik yang sering terjadi 

Sasaran Masyarakat umum 

Kesamaan Pendeteksi kebakaran dan Internet of things 
 
 
 
 
 

Review 

Sistem pendeteksi kebakaran menggunakan Rapsberry Pi 
berbasis Android menggunakan teknologi Internet of 
Things mampu memberikan informasi melalui aplikasi 
berbasis Android ketika terdeteksi adanya kebakaran. 
Sistem juga melakukan penanganan awal terjadinya 
kebakaran dengan memutuskan aliran listrik dan 
menyemprotkan air ke sumber api. Fitur lainnya pada 
aplikasi juga memungkinkan pengguna untuk melakukan 
controlling aliran listrik dan monitoring suhu ruangan dari 
jarak jauh 
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4. Penilaian risiko kebakaran gedung bertingkat. 
 

Tabel 2.4 Penilaian risiko kebakaran gedung bertingkat 

Judul Penilaian risiko kebakaran gedung bertingkat 
Penulis & Tahun Mustika, Sika Widya Wardani, Ratih Sari Prasetio, Diki 

Bima (2018) 

Objek Gedung dan kebakaran 

 
 

Permasalahan 

Kebakaran di gedung bertingkat lebih mematikan dan 
merugikan, selain itu penanganan kebakaran di lokasi 
Gedung bertingkat lebih menyulitkan dan berisiko tinggi 
daripada lokasi-lokasi lain dimana bencana kebakaran 
terjadi. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja dan 
tentunya akan menimbulkan banyak kerugian. 

Sasaran Gedung bertingkat 
Kesamaan Gedung dan Resiko kebakaran 

 
 

Review 

Manajemen proteksi kebakaran dengan kategori risiko 
extreme meliputi manajemen perencanaan, dan prosedur 
serta pengunjung/tamu dan penyandang disabilitas, 
sedangkan kesadaran staf dan pelatihan kebakaran 
kategori risiko high. 
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5. Perancangan alat pendeteksi kebakaran yang terintegrasi dengan alat 
komunikasi berbasis mikrokontroler. 
 

Tabel 2.5 Perancangan alat pendeteksi kebakaran 

Judul Perancangan alat pendeteksi kebakaran yang terintegrasi 
dengan alat komunikasi berbasis mikrokontroler  

Penulis & Tahun Wismoyo, Tri Kasim, Ali (2020) 

Objek Pendeteksi kebakaran dan internet of things 
 
 
 

Permasalahan 

alat pendeteksi kebakaran yang telah berkembang 
belakangan ini untuk meminimalisir terjadinya kerugian 
materil maupun korban jiwa yang memberi rasa aman bagi 
pengguna alat pendeteksi tersebut, namun masih ada 
beberapa hal yang mungkin perlu untuk ditambahkan 
dalam alat pendeteksi ini agar dapat menekan angka 
kerugian materil maupun adanya korban jiwa. 

Sasaran Masyarakat umum 
Kesamaan Pendeteksi kebakaran dan internet of things 

 
 
 

Review 

Dari hasil penelitian pada rancang bangun Alat Pendeteksi 
Kebakaran Yang Terintegrasi dengan Alat Komunikasi 
Berbasis Mikrokontroler ini, maka dapat disimpulkan 
bahwa prinsip kerja rancangan alat ini pada dasarnya 
menunggu adanya titik api dan asap yang di baca oleh 
sensor api dan sensor gas, ketika mendeteksi api atau asap 
sensor akan memberi sinyal kepada mikrokontroler untuk 
menghidupkan motor dan selanjutnya memadamkan api 
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2.2. Dasar Teori 

Prototype adalah model atau simulasi dari segala hal dan aspek produk 
yang sebenarnya untuk dikembangkan, model tersebut harus mewakili produk jadi 
atau produk akhir. Dalam pengembangan sistem, seringkali terdapat situasi 
dimana pengguna sistem sebenarnya telah mendefinisikan secara umum atau 
tujuan dari perangkat lunak, meskipun belum mendefinisikan input, proses, dan 
output secara rinci.  

 
Pada saat yang sama, dalam proses pengembangan sistem, tidak jarang 
mempertanyakan validitas, efisiensi dan kualitas algoritma yang dikembangkan, 
kemampuan beradaptasi sistem dengan sistem operasi, atau penampilan sistem 
yang dirancang. 
 

2.3. Kebakaran 
Kebakaran adalah peristiwa yang sangat sering dan cepat, yang tidak kita 

inginkan. Kebakaran dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian yang sangat 
fatal, yang disebabkan oleh penggunaan material, ketidakteraturan peralatan 
instalasi listrik, atau kelalaian penggunaan alat dan material terkait kebakaran. 
Penyebab kebakaran lainnya adalah bencana alam.  

 
Api adalah reaksi kimia bahan eksotermik, disertai dengan munculnya panas atau 
panas, cahaya, asap, gas, dan hasil pembakaran bahan. Proses ini disebut reaksi 
pembakaran. Pencegahan kebakaran adalah upaya pencegahan terhadap faktor-
faktor yang menyebabkan terjadinya atau terjadinya kebakaran. 
 
Bencana kebakaran proses datangnya selalu tidak dapat diperkirakan dan 
diprediksi sebelumnya. Kapan datangnya, apa penyebabnya, tingkat cakupannya 
serta seberapa besar dampak yang ditimbulkannya, adalah hal- hal yang tidak bisa 
diperkirakan oleh kemampuan manusia.  
 
Kebakaran sering menimbulkan berbagai akibat yang tidak diinginkan baik yang 
menyangkut kerugian material, kegiatan usaha, kerusakan lingkungan, maupun 
menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia. 
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Sistem proteksi aktif untuk mengatasi kebakaran di bagi atas 4 bagian yaitu: 

1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR). 
2. Hidran. 
3. Springkler. 
4. Alarm Kebakaran. 

 

2.4. Asap 
Asap merupakan suspensi dari hasil partikel kecil yang dihasil oleh udara 

(aerosol) yang berasal dari pembakaran tak sempurna suatu bahan bakar. Asap 
yaitu produk lain yang tidak diinginkan dari suatu pembakaran (termasuk kompor 
dan lampu) yang akan selalu ada karena pembakaran yang kurang baik atau 
sempurna, tapi dapat juga digunakan untuk membasmi hama serangga (fumigasi), 
komunikasi darurat (sinyal asap), pertahanan (layar asap, smoke-screen) atau 
penghirupan tembakau atau obat bius.  

 
Asap kadang digunakan sebagai perisa agen pemberi rasa (flavoring 

agent), pengawet untuk berbagai bahan makanan agar kadar air dalam bahan 
makanan tersebut berkurang sehingga memperlambat proses pembusukan, dan 
bahan baku asap cair. 

 

2.5. Logika Fuzzy (Fuzzy Logic) 
Logika fuzzy adalah suatu cara pandang yang tepat untuk memetakan 

suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Ada beberapa cara untuk 
memetakan input ke output diantaranya : 

1. Sistem fuzzy 
2. Jaringan syaraf 
3. Persamaan differensial 
4. Sistem pakar 
5. Sistem linear 
6. Tabel interpolasi multi-dimensi 
7. Dan lain-lain. 
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Sistem fuzzy memiliki beberapa jenis klasifikasi, yaitu : sistem kendali 
fuzzy, sistem klasifikasi fuzzy dan sistem diagnosis fuzzy. Pada ruang lingkup 
yang lebih luas lagi, masih ada sistem lainnya yang dapat digunakan dan terbukti 
cukup sukses diantaranya, sistem pakar fuzzy, sistem analisa data fuzzy, sistem 
pengolahan citra fuzzy dan berbagai ragam aplikasi sistem fuzzy yang sudah ada. 

 
1. Sistem Kendali Fuzzy 

 

 
Gambar 2.1 Sistem Kendali Fuzzy 

 
Sistem kendali fuzzy yang digambarkan, gambar 2.1 merupakan suatu 

sistem lingkar tertutup, dimana tidak terdapat operator yang menjadi bagian dari 
sistem lingkar kendali (control loop). Contoh dari sistem ini adalah vacuum 
cleaner, dimana sistem pada alat ini mengatur daya motor penghisap tergantung 
dari banyaknya debu. 

 
2. Sistem Klasifikasi Fuzzy 

 

 
Gambar 2.2 Sistem klasifikasi Fuzzy 
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Sistem klasifikasi fuzzy yang digambarkan, gambar 2.2 bukan 
merupakan suatu sistem lingkar tertutup, sistem ini hanya menerima masukan dan 
memberi keluaran dari proses untuk selanjutnya memberikan informasi berupa 
kondisi (state), dari proses tadi informasi kondisi ini digunakan untuk 
mengendalikan sistem atau memberikan tanggung jawab kendali kepada operator. 
Contoh dari sistem ini adalah : mesin cuci fuzzy 
 
3. Sistem Diagnosis Fuzzy 

 

 
Gambar 2.3 Sistem Diagnosis Fuzzy 

 

Pada sistem ini, gambar 2.3 peranan manusia atau operator lebih 
dominan. Ketika sistem memerlukan data tambahan maka, pengiriman data akan 
dilaksanakan oleh operator, selain itu operator dapat meminta atau menanyakan 
informasi dari sistem diagnosis berupa hasil koklusi diagnosis atau prosedur 
detail hasil diagnosis oleh sistem. Dilihat dari sifatnya, sistem diagnosis fuzzy 
dapat digolongkan ke dalam sistem pakar fuzzy. Sistem pakar fuzzy 
menggunakan notasi fuzzy pada aturan-aturan dan proses inferensi (logika 
keputusan). 
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2.6. Himpunan Crisp Dan Himpunan Fuzzy 

Himpunan Crisp didefinisikan oleh item-item yang ada pada himpunan 
itu. Jika a anggota dari A, maka nilai yang berhubungan dengan a adalah 1. 
Namun, jika a bukan anggota dari A, maka nilai yang berhubungan dengan a 
adalah 0. Notasi A= {x P(x)} menunjukkan bahwa A berisi item x dengan P(x) 
benar. Jika XA merupakan fungsi karakteristik A dan properti P, maka dapat 
dikatakan bahwa P(x) benar, jika dan hanya jika XA(x) = 1. 
 
Himpunan fuzzy didasarkan pada gagasan untuk memperluas jangkauan fungsi 
karakteristik sedemikian sehingga fungsi tersebut akan mencakup bilangan real 
pada interval [0,1]. Nilai keanggotaannnya menunjukkan bahwa suatu item dalam 
semesta pembicaraan tidak hanya berada pada 0 atau 1, namun juga nilai yang 
terletak diantaranya. Dengan kata lain, nilai kebenaran suatu item tidak hanya 
bernilai benar atau salah. Nilai 0 menunjukkan salah, nilai 1 menunjukkan benar 
dan masih ada nilai-nilai yang terletak antara benar dan salah. 
 
Beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem fuzzy : 
1. Variabel Fuzzy 

Merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fuzzy, contoh :  
umur, temperature, permintaan dan sebagainya. 

2. Himpunan Fuzzy 
Merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu 
dalam suatu variabel fuzzy, contoh : 
- Variabel umur dibagi menjadi 3 himpunan fuzzy : muda, parobaya, tua 
- Variabel temperature ibagi menjadi 5 himpunan fuzzy: dingin, sejuk,    
normal, hangat dan panas. 

3. Semesta Pembicaraan 
Keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu 
variabel fuzzy, contoh : semesta pembicaraan untuk variabel temperature : [0 
40] 

4. Domain  
Keseluruhan nilai yang diinginkan dalam semesta pembicaraan dan boleh 
dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy.  

5. Nilai Ambang Alfa-Cut 
Merupakan nilai ambang batas domain yang didasarkan pada nilai 
keanggotaan untuk tiap-tiap domain. 
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2.7. Internet Of Things (IOT) 
 

 
Gambar 2.4 Internet of Things (www.centerklik.com, 2021) 

 
Internet of things yaitu suatu konsep atau program dimana sebuah objek 

memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui 
jaringan atau internet tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan 
manusia. Internet of things atau sering disebut dengan IoT saat ini mengalami 
banyak perkembangan. 

 

2.8. Telegram dengan Telegram Bot dan API 
Telegram adalah aplikasi obrolan gratis yang berasal dari rusia. Telegram 

sangat populer di dunia dikarenakan keamanannya yang terkenal sangat kuat 
daripada aplikasi pesaingnya. Telegram juga sangat terkenal keramahannya 
kepada developer/pengembang aplikasi karena API dan Protocol terbuka yang 
disediakan. Telegram juga berbasis cloud sehingga dapat di akses dari banyak alat, 
serta telegram tersedia diberbagai sistem operasi (Windows, iOS, Android, 
Ubuntu). 

 
Bot pada telegram adalah akun telegram yang dioperasikan oleh perangkat lunak. 
Pengguna akun telegram dapat berinteraksi dengan bot telegram dengan cara 
mengirimkan pesan, perintah dan permintaan sebaris(inline mode). Bot telegram 
dapat dikendalikan menggunakan permintaan HTTPS(HTTPS Request) kepada 
API Bot yang disediakan telegram. Bot telegram juga dapat memiliki kecerdasan 
buatan. 
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API (Application Programming Interface) atau yang disebut dengan antarmuka 
pemrograman aplikasi adalah sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang 
dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak untuk sistem 
operasi tertentu. Api pada bot telegram berbasis hhtp dibuat agar pengembang 
tertarik dan memudahkan untuk membangun bot. 
 
2.9. NodeMCU ESP8266 

NodeMCU adalah platform internet of things open source berbiaya 
rendah. Ini awalnya termasuk firmware yang berjalan pada ESP8266 Wi-Fi SoC 
dari Espressif Systems, dan perangkat keras yang didasarkan pada modul ESP-12. 
Kemudian, dukungan untuk MCU 32-bit ESP32 ditambahkan. selain itu ada 
beberapa Firmware SDK yang digunakan oleh perangkat ini berbasis opensource 
yang diantaranya sebagai berikut: 

 
1. NodeMCU dengan menggunakan basic programming lua
2. MicroPython dengan menggunakan basic programming python 
3. AT Command dengan menggunakan perintah perintah AT command 

 

 
Gambar 2.5 NodeMCU esp8266 
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Spesifikasi yang dimliki oleh NodeMCU sebagai berikut :  

1. Board ini berbasis ESP8266 serial WiFi SoC (Single on Chip) dengan 
onboard  

2. USB to TTL. Wireless yang digunakan adalah IEE 802.11b/g/n.  
3. 2 tantalum capasitor 100 micro farad dan 10 micro farad. 
4. 3.3v LDO regulator. 
5. Blue led sebagai indikator. 
6. Cp2102 usb to UART bridge. 
7. Tombol reset, port usb, dan tombol flash. 
8. Terdapat 9 GPIO yang di dalamnya ada 3 pin PWM, 1 x ADC Channel, dan  
9. pin RX TX 
10. 3 pin ground. 
11. S3 dan S2 sebagai pin GPIO 4 
12. S1 MOSI (Master Output Slave Input) yaitu jalur data dari master dan 

masuk  
13. ke dalam slave, sc cmd/sc.  
14. 11. S0 MISO (Master Input Slave Input) yaitu jalur data keluar dari slave 

dan  
15. masuk ke dalam master.  
16. 12. SK yang merupakan SCLK dari master ke slave yang berfungsi sebagai  
17. clock.  
18. 13. Pin Vin sebagai masukan tegangan. 
19. 14. Built in 32-bit MCU. 
 

 

Gambar 2.6 GPIO NodeMCU esp8266 (www.modtronix.com) 
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1. RST : berfungsi mereset modul 
2. ADC: Analog Digital Converter. Rentang tegangan masukan 0-1v, dengan  
3. skup nilai digital 0-1024 
4. EN: Chip Enable, Active High 
5. IO16 :GPIO16, dapat digunakan untuk membangunkan chipset dari mode 

deep  
6. sleep 
7. IO14 : GPIO14; HSPI_CLK 
8. IO12 : GPIO12: HSPI_MISO 
9. IO13: GPIO13; HSPI_MOSI; UART0_CTS 5 
10. VCC: Catu daya 3.3V (VDD) 
11. CS0 :Chip selection 
12. MISO : Slave output, Main input 
13. IO9 : GPIO9 
14. IO10 GBIO10 
15. MOSI: Main output slave input 
16. SCLK: Clock 
17. GND: Ground 
18. IO15: GPIO15; MTDO; HSPICS; UART0_RTS17. IO2 : 

GPIO2;UART1_TXD 
19. IO0 : GPIO0 
20. IO4 : GPIO4 
21. IO5 : GPIO5 
22. RXD : UART0_RXD; GPIO3 
23. TXD : UART0_TXD; GPIO 

 

2.10. Flame Sensor KY-026 
Sensor api digunakan untuk mendeteksi api atau radiasi. Sensor ini juga 

dapat mendeteksi sumber cahaya yang memiliki panjang gelombang antara 760 
nm hingga 1100 nm. Infa merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan 
panjang gelombang 700 nm sampai 1 mm. 
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Sedangkan cahaya ultravioler memancarkan cahaya dengan panjang gelombang 
sekitar 300 nm – 400 nm. Sensor ini bisa mendeteksi cahaya tampak, sinal infra 
merah dan sinar ultravioler. Sensor ini memiliki karakteristik tegangan keluaran 
saat tidak ada api dan keluaran rendah saat ada api dengan panjang gelombang 
rendah. sensor ini dapat mendeteksi gelombang infra merah yang di pancarkan 
oleh api, sehingga sensor tersebut dapat digunakan sebagai pendeteksi kebakaran. 
Sensor ini juga bisa dikemas dalam bentuk modul. Sensor ini memiliki jarak 
pembacaan (kurang lebih) 100 Cm dengan pembacaan secara garis lurus dari titik 
api ke sensor. Lampu indikator LED mati atau logika Low (0) jika tidak medeteksi 
api, sedangkan lampu indikator LED menyala atau logika Hight (1). 
 

 
Gambar 2.7 Flame Sensor KY-026 

 
Karakteristik Sensor Api : 
1. Rentang spektrum: 760nm ~ 1100nm  
2. Deteksi sudut: 0-60 derajat 
3. Power: 3.3 V ~ 5.3 V  
4. Suhu operasi:-25 derajat Celcius ~ 85 derajat Celcius  
5. Dimensi: 29.2mm * 11.2mm  
6. Mount lubang ukuran: 2.0mm 
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2.11. Sensor Gas MQ2 

Sensor MQ2 yaitu salah satu sensor yang sensitif terhadap asap rokok. 
Bahan utama sensor MQ2 adalah SnO2 dengan konduktifitas rendah pada udara 
bersih. Jika terjadi kebocoran gas konduktifitas sensor menjadi lebih tinggi, setiap 
kenaikan konsentrasi gas maka konduktifitas sensor juga naik. MQ2 sensitif 
terhadap gas LPG, Hidrogen, Propana, Karbon Monoksida, Alkohol dan Metana 
serta gas mudah terbakar diudara lainnya 

 

 
Gambar 2.8 Sensor Asap MQ2 

 
Sensor MQ2 terdapat 2 masukan tegangan yaitu VH dan VC. VH berguna 

untuk tegangan pada pemanas (Heater) internal dan VC merupakan tegangan 
sumber. Catu daya yang dibutuhkan pada sensor MQ2 yaitu VC. Sensor asap 
MQ2 terdapat dua masukan tegangan yaitu VH dan VC. VH berguna untuk 
tegangan pada pemanas (Heater) internal dan VC merupakan tegangan sumber 
dan memiliki keluaran yang menghasilkan tegangan berupa tegangan analog.  

 
Sensor ini dapat mengukur konsentrasi gas mudah terbakar dari 300 

sampai 10.000 sensor ppm. Dapat beroperasi pada suhu dari -20° C sampai 50 ° 
C dan mengkonsumsi kurang dari 150 mA pada 5V. Sensor gas dan asap ini 
mendeteksi konsentrasi gas yang mudah terbakar di udara serta asap dan output 
membaca sebagai tegangan analog. Dibawah ini merupakan gambar bentuk, 
internal sensor MQ2, Berikut konfigurasi dari sensor MQ2 : 
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1. Pin 1, heater internal yang terhubung dengan GND (ground). 
2. Pin 2, tegangan sumber (VC) yaitu VC < 24 VDC. 
3. Pin 3, (VH) berguna untuk tegangan pada pemanas yaitu VH = 5VDC. 
4. Pin 4, output yang akan menghasilkan tegangan analog. 

 

 
Gambar 2.9 Konstruksi Sensor MQ2 (www.components101.com) 

 
Internal sensor MQ2 ini terdapat 6 buah pin : 
1. Empat pin yang lain digunakan untuk memberikan masukan atau 

mengambil     output. 
2. Dua pin digunakan untuk sistem pemanas dalam tabung. 
 
2.12. Prinsip Kerja Sensor MQ2 

Sensor Asap MQ2 yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan asap 
yang berasal dari gas mudah terbakar di udara. Pada dasarnya sensor ini terdiri 
dari tabung aluminium yang dikelilingi oleh silikon dan dipusatnya ada elektroda 
yang terbuat dari aurum di mana ada elemen pemanasnya. Ketika terjadi proses 
pemanasan, kumparan akan dipanaskan sehingga SnO2 keramik menjadi 
semikonduktor atau sebagai penghantar sehingga melepaskan elektron 
kemudianketika asap dideteksi oleh sensor dan mencapai aurum elektroda maka 
output sensor MQ2 akan menghasilkan tegangan analog. Sensor MQ2 ini 
memiliki 6 buah masukan yang terdiri dari tiga buah power supply (Vcc) sebasar 
+5 volt untuk mengaktifkan heater dan sensor, Vss (Ground dan pin keluaran dari 
sensor tersebut. 
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2.13. MATLAB 
MATLAB merupakan kependekan dari MATrix LABoratory 

dikarenakan setiap data pada MATLAB menggunakan dasar matriks. MATLAB 
adalah bahasa pemrograman tinggi, tertutup, dan case sensitive dalam lingkungan 
komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. Salah satu 
kelebihannya yang paling populer adalah kemampuan membuat grafik dengan 
visualisasi terbaik. MATLAB mempunyai banyak tools yang dapat membantu 
berbagai disiplin ilmu. Ini merupakan salah satu penyebab industri menggunakan 
MATLAB. Selain itu MATLAB mempunyai banyak library yang sangat 
membantu untuk menyelesaikan permasalahan matematika seperti membuat 
simulasi fungsi, pemodelan matematika dan perancangan GUI. 

 
MATLAB digunakan oleh kalangan pelajar, teknisi, peneliti di 

universitas, institusi penelitian, maupun Industri sebagai alat yang membantu 
melakukan komputasi matematis untuk berbagai keperluan. MATLAB biasanya 
digunakan untuk penelitian, pengembangan sistem, dan desain sistem. Berbeda 
dengan bahasa pemrograman lainnya, MATLAB merupakan bahasa 
pemrograman tertutup. Sehingga, kompilasi program MATLAB harus 
menggunakan software MATLAB yang dikembangkan oleh MathWorks. Selain 
itu, MATLAB juga mendukung pemrograman interpretatif untuk melakukan 
sejumlah instruksi secara langsung melalui CLI (command line interface). 

 

 
Gambar 2.10 Interface Matlab 
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2.14. Buzzer 

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk 
mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya prinsip kerja 
buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Buzzer juga terdiri dari kumparan yang 
terpasang pada diafragma, kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga 
menjadi elektromagnet. Kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar 
bergantung dari arah arus dan polaritas magnetnya, karena kumparan dipasang 
pada diafragma maka setiap gerakan kumparan akan menggerakkan diafragma 
secara bolak-balik sehingga membuat udara bergetar yang akan menghasilkan 
suara. Buzzer biasa digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau 
terjadi suatu kesalahan pada sebuah alat. 

 
Buzzer merupakan komponen pembangkit suara. Buzzer membawa sinyal elektri 
dan megubahnya kembali menjadi getaran untuk menbuat gelombang suara. 
Buzzer menghasilkan getaran yang hampir sama dengan yang dihasilkan oleh 
mikrfon yang direkan pada tape, CD dan lain-lain. Dalam setiap sistem penghasil 
suara, penentuan kualitas suara terbaiki tergantung dari buzzer. Sistem buzzer 
adalah suatu komponen yang menbawah sinyal elektronik, menyimpannya dalam 
CD, tape dan DVD, lalu lalu megembalikannya lagi ke dalam bentuk suara aktual 
yang dapat kita dengar. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Buzzer 
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2.15. Relay 

Modul relay 4Ch ini merupakan modul memungkinkan anda untuk dapat 
menggabungkan kekuatan pemproses dari arduino untuk perangkat yang 
menggunakan arus dan tegangan yang lebih tinggi. Modul ini meyediakan 4 relay 
yaitu 7A di 28 VDC dan 10A di 125 VA. Masing –masing relay memiliki kontak 
Normally open (NO) dan Normally Close (NC), Saklar (Switch) yang 
dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen Electromechanical 
(Elektromekanikal) yang terdiri dari 2 bagian utama yakni Elektromagnet (Coil) 
dan Mekanikal (seperangkat Kontak Saklar/Switch). Relay menggunakan Prinsip 
Elektromagnetik untuk menggerakkan Kontak Saklar sehingga dengan arus listrik 
yang kecil (low power) dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih 
tinggi. relay ini anda dapat megontrol : 

 
1.  Tangga 
2.  Motor 
3.  Lampu 
4.  Dan Relay lain 

Secara sederhana relay elektromekanis ini didefinisikan sebagai berikut : 
1. Alat yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk menutup (atau 

membuka) kontak saklar. 
2. Saklar yang digerakkan (secara mekanis) oleh daya/energi listrik.Dibawah ini 

adalah gambar fisik, bentuk dan Simbol Relay yang sering ditemukan di 
Rangkaian Elektronika. 

 

 
Gambar 2.12 Relay 4CH 
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2.16. Prinsip Kerja Relay 
Pada dasarnya, Relay terdiri dari 4 komponen dasar yaitu : 
1. Electromagnet (Coil) 
2. Armature 
3. Switch Contact Point (Saklar) 
4. Spring 

 
Seperti saklar, relay juga dibedakan berdasar pole dan throw yang dimilikinya. 
1. Pole: Banyaknya contact yang dimiliki oleh relay. 
2. Throw: Banyaknya kondisi (state) yang mungkin dimiliki contact. 
Berikut ini merupakan gambar dari bagian-bagian Relay : 
 

 
Gambar 2.13 Struktur Sederhana Relay (www.teknikelektronika.com) 

 
Kontak normally open akan membuka ketika tidak ada arus mengalir pada  

kumparan, tetapi tertutup secepatnya setelah kumparan menghantarkan arus atau  
diberi tenaga. Kontak normally close akan tertutup apabila kumparan tidak diberi  
tenaga dan membuka ketika kumparan diberi daya. Masing-masing kontak 
biasanya digambarkan sebagai kontak yang tampak dengan kumparan tidak diberi  
tenaga atau daya. Relay terdiri dari 2 terminal trigger, 1 terminal input dan 1 
terminal output. 
1. Terminal trigger: Yaitu terminal yang akan mengaktifkan relay, seperti alat 

elektronik lainya relay akan aktif apabila di aliri arus (+) dan arus (-). Pada 
contoh relay yang kita gunakan terminal trigger ini adalah 85 dan 86. 

2. Terminal input: Yaitu terminal tempat kita memberikan masukan, pada 
contoh adalah terminal 30.3. Terminal output: Yaitu tempat keluarnya output 
pada contoh adalah terminal 87 
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2.17. Ardunino IDE 
Arduino IDE (Integrated Development Environment) adalah software 

yang di gunakan untuk memprogram di arduino, dengan kata lain Arduino IDE 
sebagai media untuk memprogram board Arduino. 
 
Arduino IDE ini berguna sebagai text editor untuk membuat, mengedit, dan juga 
mevalidasi kode program. bisa juga digunakan untuk meng-upload ke board 
Arduino.  Kode program yang digunakan pada Arduino disebut dengan istilah 
Arduino “sketch” atau disebut juga source code arduino, dengan ekstensi file 
source code. Ino 
 
Arduino sebenarnya adalah perangkat lunak IDE (Integrated Development 
Environment). Sebuah perangkat lunak yang memudahkan pengguna untuk 
mengembangkan aplikasi mikrokontroler mulai dari menuliskan source program, 
kompilasi, upload hasil kompilasi, dan uji coba secara terminal serial. 
 
Arduino ini bisa dijalankan di komputer dengan berbagai macam platform karena 
didukung atau berbasis Java. Penggunaan arduino sangat mudah, karena pengguna 
tidak perlu lagi mengetahui detail perangkat keras dari mikrokontroler terutama 
mengenai konfigurasi register-register yang harus dilakukan dengan mengetahui 
cara kerja dari mikrokontroler. Selain itu arduino sangat kaya dengan library baik 
dari pengembang arduino maupun sumbangan dari orang lain, karena arduino 
sifatnya adalah open source.  
 
Untuk memprogram arduino tidak diperlukan alat programer mahal. Yang 
diperlukan hanya sambungan USB dari komputer ke arduino saja. Kabel USB ini 
selain untuk menyalurkan data (data program ke arduino) juga dapat memberikan 
daya listrik 5 Volt seperti yang diperlukan arduino untuk beroperasi. Namun untuk 
dapat memprogram mikrokontroler arduino tersebut maka pengguna harus 11 
sudah mendownload IDE tersebut dan menuliskan program untuk mikrokontroler 
arduino.  
 
Adapun secara umum program dalam arduino tersebut dibagi menjadi 2 bagian 
besar yaitu bagian yang sekali dijalankan dan bagian yang terus-menerus di 
jalankan (loop). Bagian pertama akan didahului dengan kata tercadang void 
setup() sedangkan bagian yang dijalankan berulang-ulang didahului dengan kata 
tercadang void loop (). 
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Gambar 2.14 Bagian-bagian Arduino IDE (www.allgoblog.com) 

 
1. Verify pada versi sebelumnya dikenal dengan istilah Compile. Sebelum 

aplikasi di-upload ke board Arduino, biasakan untuk memverifikasi terlebih 
dahulu sketch yang dibuat. Jika ada kesalahan pada sketch, nanti akan muncul 
error. Proses Verify / Compile mengubah sketch ke binary code untuk di-
upload ke mikrokontroller. 

2. Upload tombol ini berfungsi untuk mengupload sketch ke board Arduino. 
Walaupun kita tidak mengklik tombol verify, maka sketch akan di-compile, 
kemudian langsung diupload ke board. Berbeda dengan tombol verify yang 
hanya berfungsi untuk memverifikasi source code saja. 

3. New Sketch Membuka window dan membuat sketch baru. 
4. Open Sketch Membuka sketch yang sudah pernah dibuat. Sketch yang dibuat 

dengan IDE Arduino akan disimpan dengan ekstensi file .ino 
5. Save Sketch menyimpan sketch, tapi tidak disertai dengan mengkompile. 
6. Serial Monitor Membuka interface untuk komunikasi serial, nanti akan kita 

diskusikan lebih lanjut pada bagian selanjutnya. 
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7. Keterangan Aplikasi pesan-pesan yang dilakukan aplikasi akan muncul di 
sini, misal Compiling dan Done Uploading ketika kita mengcompile dan 
mengupload sketch ke board Arduino

8. Konsol log Pesan-pesan yang dikerjakan aplikasi dan pesan-pesan tentang 
sketch akan muncul pada bagian ini. Misal, ketika aplikasi mengcompile atau 
ketika ada kesalahan pada sketch yang kita buat, maka informasi error dan 
baris akan diinformasikan di bagian ini. 

9. Baris Sketch bagian ini akan menunjukkan posisi baris kursor yang sedang 
aktif pada sketch. 

10. Informasi Board dan Port Bagian ini menginformasikan port yang dipakai 
oleh board Arduino. 
 

2.18. Water Pump 
Pompa air celup atau mini submersible pump adalah pompa air kecil 

bertegangan DC.  
 

 
Gambar 2.15 Water Pump 
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2.19. Breadboard 

Breadboard adalah papan kecil yang mengandung sejumlah lubang 
yang dirancang untuk memudahkan dalam menyusun rangkaian elektronika 
tanpa melakukan penyolderan, pada umunya untuk menyambungkan banyak 
modul bisa menggunakan kabel jumper. 

 

 
Gambar 2.16 Breadboard 
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