
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Maraknya kebakaran dan kecelakaan yang disebabkan oleh bocor dan 

meledaknya tabung gas elpiji akhir-akhir ini, menjadi hal yang menakutkan bagi 

masyarakat pengguna gas tersebut. Elpiji sudah tidak lagi menjadi barang mewah, 

dan telah menjelma menjadi barang kebutuhan rumah tangga modern. Meskipun    

demikian, kewaspadaan saat menggunakan elpiji tidak boleh dilupakan. Gas elpiji 

terkenal dengan sifatnya yang mudah terbakar sehingga kebocoran peralatan  

elpiji  beresiko  tinggi  terhadap  kebakaran. Dikarenakan sifatnya yang sensitif, 

maka perlu adanya perhatian khusus terhadap bahan bakar jenis ini.  

(Bambang Eko Soemarsono, 2015) Sejak pemerintah menggulirkan 

Program Konversi Minyak Tanah tahun 2007, dari tahun ke tahun jumlah insiden 

dan korban ledakan LPG terus meningkat. Badan perlindungan Konsumen 

nasional , menyebutkan bahwa pada tahun 2007 sebanyak 5 kasus, tahun 2008 

sebanyak 27 kasus, tahun 2009 sebanyak 30 kasus dan pada tahun 2010 sebanyak 

33 kasus dengan jumlah korban jiwa sebanyak 22 jiwa sedangkan luka-luka 

mencapai 130 orang. Ledakan yang diakibatkan oleh kebocoran gas antara lain 

terjadi karena lapisan pengaman di tabung gas yang sudah tidak benar.  

Berdasar pada kondisi dan fakta yang telah diuraikan di atas, maka 

dirancang suatu sistem yang mampu memberikan peringatan sedini mungkin 

apabila terjadi kebocoran gas LPG dengan pendeteksi dini terhadap kebocoran 

Gas LPG melalui Android berbasis Mikrokontroller, sedangkan Android 

digunakan sebagai media informasi. Sistem ini dirancang menggunakan sensor 
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gas LPG yang berfungsi mendeteksi kebocoran gas pada peralatan kompor gas. 

Selain itu sistem yang dirancang dilengkapi MODUL WIFI yang dapat 

mengirimkan informasi kebocoran tersebut melalui handphone. Dengan 

penyampaian informasi ini diharapkan kejadian kebocoran dapat segera diketahui 

dan segera ditangani agar tidak terjadi kebakaran. 

 Sebagai informasi yang akan menampilkan tampilan bahwa ada kebocoran 

gas, jangan menyalakan api, jangan menyalakan saklar, segera buka pintu dan 

jendela. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana memberikan 

peringatan jika terjadi kebocoran gas? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkann latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, penulis  

membatasi masalah pada :  

1. Aplikasi monitoring ini hanya mendeteksi kebocoran gas. 

2. Aplikasi memberikan notifikasi pada user selama terhubung dengan 

jaringan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang di usulkan ini adalah meminimalisir terjadinya 

kebakaran yang diakibatkan oleh kebocoran gas. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Kebocoran gas dapat diketahui sehingga bisa segera ditangani agar tidak 

terjadi kebakaran. 

2. User dapat memonitoring gas LPG apakah ada kebocoran atau tidak dari 

smartphone nya. 


