BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1

Penelitian Terdahulu
Berdasarkan pelaksanaan literature review yang telah dilakukan, penulis

menilai bahwa topik sangat menarik untuk diteliti karena rasa keprihatinan penulis
terhadap dampak kebakaran bagi korbannya. Beberapa penelitian yang sudah
dikerjakan oleh peneliti sebelumnya yaitu, Hidayatullah R, Muchtar H Jurusan
Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhamadiyah Jakarta (2015) dengan
judul Robot Pendeteksi Kebocoran Gas Menggunakan Mikrokontroller Atmega
328 Dan Sensor Gas MQ6. Pada makalah ini perancangan robot berbasis
mikrokontroller Atmega 328 dan sensor gas MQ6. Perancangan ini memiliki
tujuan untuk mengetahui terjadinya kebocoran gas ditempat yang sulit dijangkau.
Hasil pengujian sistem di dapatkan bahwa hasil pengukuran sensor gas yang
didapatkan dari jarak 5cm dengan kadar gasnya 480 ppm dan jarak 70cm 75 ppm
untuk gas ISO butane.
Penelitian berikutnya dilakukan oleh N N Mahzan N, N I M Enzai, N M Zin,
dan K S S K M Noh Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universiti Teknologi
MARA(UiTM) Tenrengganu Malaysia (2018) deangan judul Design of an
Arduino-based home fire alarm sistem with GSM module, dimana menyajikan
perancangan alat berbabasis Arduino atau mikrokontroller 328, sensor LM35
yaitu sensor suhu. Perancangan ini ditujukan untuk mendeteksi api di rumah. Dari
hasil penelitian, saat terjadi perubahan suhu maka arduino memberikan pesan
pada ponsel berupa sms “bahaya api”.
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Fire Alarm System Terintegrasi Modul GSM Berbasis Arduino adalah topik
penelitian lainnya yang dilakukan oleh Wibowo H Satrio, Subekti Lukman dari
Universitas Gajah Mada (2018), penelitian ini menyusun system pendeteksi panas
atau apai dengan menggunakan sensor panas DHT11 dan sensor MQ-2 sebagai
pendeteksi asap, hamper sama dengan penelitian NN Mahzan system ini akan
memberikan notifikasi ke pemilik berupa teks message.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hutagalung D, Jurusan Teknik
Informatika Fakultas Teknik Universitas Pemulang (2018) dangan judul Rancang
Bangun Alat Pendeteksi Kebocoran Gas dan Api dengan Menggunakan Sensor
MQ2 dan Flame Detector. Artikel ini menyajikan perancangan alat berbasis
mikrokontroller 328, sensor MQ6 dan Flame Detector. Perancangan ini ditujukan
untuk menambah keamanan saat terjadi kebocoran gas LPG pada dapur. Dari hasil
penelitian saat terjadi kebocoran gas alat akan mendeteksi gas, kemudian pesan
akan ditampilkan pada layar LCD, Buzzer dan kipas secara otomatis akan hidup.
Dari beberapa literature review diatas dapat disimpulkan bahwa sensor
MQ-2 sangat handal dalam melakukan pendeteksian kebocoran gas maupun
deteksi asap, sedangkan untuk pendeteksi panas atau api ada beberapa sensor yang
dapat digunakan seperti sensor DHT11, Mikrokontroller 328 dan lain-lainnya.
2.2

Sistem Keamanan Kebakaran
Sistem keamanan kebakaran merupakan upaya membuat sebuah sistem

keamanan yang dapat mencegah segala kemungkinan buruk yang dapat
menyebabkan kebakaran, utamanya yang terjadi pada area dapur seperti
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kebocoran gas, kebakaran, ledakan tabung dan hal-hal yang dapat membahayakan
pengguna di dapur.
Sistem keamana kebakaran terutama yang disebabkan oleh kebocoran gas
dan perubahan suhu yang mendadak atau secara tiba-tiba merupakan bahaya yang
selalu dapat terjadi pada penggunaan dapur dikarenakan kesadaran dan
pemahaman masyarakat awam pada bahaya yang dapat timbul pada penggunaan
dapur masih kurang untuk memudahkan dan sebagai langkah awal untuk
menaggulangi keadaan yang tidak diinginkan perencangan sebuah sistem
keamanan dapur diperlukan dengan menggunakan mikrokontroller 328 atau
disebut juga dengan arduino uno, dan beberapa sensor gas dan temperature, yang
memiliki fungsi untuk mencegah terjadinya bahaya yang dapat terjadi pada dapur
berupa kebocoran gas dan perubahan temperature yang terjadi secara tiba tiba.
2.3 Mikrokontroler 328
Mikrokontroler 328 atau Arduino Uno adalah salah dari system
mikrokontroller yang saat ini sangat banyak digunakan untuk proses control
rangkaian elektronik. Arduino secara resmi mulai digunakan sekitar 5 sampai 6
tahun yang lalu, dan di kenalkan oleh fabrikasi dari negara Italia. Saat ini Arduino
memiliki bebrapa generasi sehingga bias disebutkan sebagai Arduino series,
berikut penjelasan terkait generasi Arduino atau Arduino Series:
2.3.1 Arduino Uno
Jenis arduino ini merupakan yang terbanyak dipakai. Untuk pemula
arduino Uno menjadi langkah pertama bagi para pemula untuk mengenal
mikrikontroler 328. Untuk referensi projek versi ini memiliki banyak
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referensi untuk dicoba. Versi yang terakhir dari arduino ini merupakan
Arduino Uno R3, ATMEGA328 sebagai pusat pemrosesan arduino
mempunyai 14 pin input output digital dan 6 pin input analog. Untuk
mengedit, membuat algoritma pemograman cukup menggunakan USB tipe
A to tipe B atau USB yang dipergunakan saat ngeprint.

Gambar 2.1 Gambar Arduino Uno
Sumber: https://www.arduino.cc/en/main/products
2.4 Buzzer
Buzzer merupakan komponen elektronik yang mengkonversikan energy
listrik menjadi energy Mekanik. Dari getaran tersebut dirubah menjadi suara.
Kegunaan buzzer biasa diperuntukkan sebagai alarm, dan pemberitahuan
kerusakan system electronik. Buzzer biasanya memiliki tegangan antara 3 hingga
12V. jika tegangan di bawah 5V bisa langsung dihubungkan pada board Arduino.
Namun jika tegangan yang gunakan 12V, maka membutuhkan rangkaian driver
untuk buzzer, untuk komponen pembentuk rangkaiannya membutuhkan transistor
2N2222 sebagai rangkaian penguat untuk tegangan. Efek Piezoelectric awal
ditemukannya oleh dua fisikawan asal Perancis yaitu, Jacques Curie dan Pierre
Curie tahun 1880.
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Gambar 2.17 Buzzer
Sumber:

2.5 LED
Light Emitting Diode ialah komponen elektronik yang dapat menghasilkan
cahaya tunggal atau monokromatik saat dialirkan voltase. LED adalah salah satu
dari bagian Dioda yang terbuat dari semikonduktor. Warna yang dihasilkan oleh
LED bergantung dari bahan yang dipergunakan. Tak hanya itu LED dapat
menghasilkankan cahaya infrared yang tak terlihat oleh mata seperti pada Remote
TV. LED memiliki bentuk serupa dengan sebuah bohlam yang memiliki ukuran
kecil dan dipasangkan pada berbagai perangkat elektronik. Perbedaan Lampu
Pijar dengan LED yaitu, LED tidak perlu proses pembakaran filament. LED tidak
memancarkan panas saat menyala. Hal tersebut menyebabkan, kegunaan LED
banyak digunakan.
2.6 Mini DC Fan
Pada rangkaian elektronik, pada umumnya kipas memiliki fungsi tuk
membantu menjaga suhu pada komponen agar tetap terjaga agar tidak terjadi over
heating dan dapat menjaga pada suhu maksimal. Pada peripheral komputer, kipas
pada umumnya digunakan untuk pendinginan pada prosesor utama. Demikian
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pula pada supply power biasanya terpasang pada IC atau travo untuk mangontrol
suhu agar tak melebihi suhu maksimal dari travo.

Gambar 2.25 Mini Fan
Sumber:

2.7 Android
Android merupakan operating sistem yang ditujukan untuk perangkat yang
memiliki tingkat mobilitas tinggi. Pada mulanya android dikembangkan oleh
bapak pencetus android pada tahun 2005 yaitu, Andy Rubin, setelah itu
pengembangan dibeli oleh raksasa mesin pencari Google dan dirilis yang
memiliki sumber kode yang terbuka (Open Source) yang mana setiap orang dapat
berkontribusi dalam pengembangan operating sistem yang telah disediakan oleh
Google

ini.

Goooglepun

menyediakan

suatu

wadah

untuk

digunakan

pengembangan operating sistem Android. Pada umumnya operating sistem yang
disediakan oleh Google ini digunakan pada smarthphone dan tablet pc yang mana
Android digunakan sebagai operating sistem untuk pengembangannya Android
banyak menggunakan java sebagai bahasa pemrogramannya
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2.8 Java
Java merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh perusahan
Sun Microsystem dari namanya sendiri java memiliki makna kumpulan teknologi
yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak pada computer. Java juga
dapat disebut bahasa yang memiliki orientasi objek yang ditujukan untuk
pengembangan aplikasi tunggal atau mandiri, aplikasi yang terhubung internet,
aplikasi pada Android. Dengan java dimungkinkan untuk dapat terhubungnya
perangkat rumah dengan satu perangkat kendali. Dari fungsi dan pengertian yang
telah dijabarkan java dapat disimpulkan yaitu bahasa pemrograman yang memiliki
orientasi objek yang digunakan untuk menjalankan Software pada computer di
berbagai computer.

2.9 C Progam
Adalah bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk membuat
berbagai aplikasi yang banyak digunakan pada mikrokontroler dan pemrograman
computer oleh karna keguaan yang dapat membuat berbagai aplikasi (generalpurpose programming language), kegunaan dari bahasa pemrograman ini sangat
banyak diaantaranya sistem operasi windows dan linux, antivirus, software
pengelolah data dan gambar. Pemrograman ini sangat cocok digunakan untuk
pembuatan aplikasi yang langsung berhubungan dengan operating sistem dan
hardware bahasa ini merupakan bahasa yang sering digunakan dan baik untuk
pembelajaran pemula dalam pembelajaran bahasa pemrograman banyak yang
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menganjurkan untuk mempelajari bahasa pemrograman yang berbasis prosedural
lalu pemrograman berbasis objek yaitu bahasa C.

2.10 MIT App Inventor
Merupakan program yang dikembangkan oleh Google dan diambil alih oleh
MIT, program ini sengaja dikembangkan untuk memudahkan pengembangan
pemrograman pada Android dalam pemrograman MIT ini pengguna dimudahkan
untuk mendesign logaritma pemrograman dan design tampilan pada Android pada
pemrograman berbasis web yang menggunakan balon flowchart yang mana
pemrograman java dengan metode ini sangat mudah dan dapat menghemat waktu
pembuatan. Jika kita memiliki banyak pengalaman dapat memungkinkan
pembuatan aplikasi yang lebih rumit.

2.11 PPM
Ppm merupakan istilah yang biasa digunakan pada ilmu kimia yang
memiliki pengertian Part Per Milion atau memeiliki arti perbandingan konsentrasi
zat terlarut dan pelarutnya dan jika kita artikan dengan bahasa Indonesia yang
mana memiliki pengertian Bagian per Sejuta Bagian. Satuan ini sering digunakan
untuk membandingkan semisal kandungan garam dalam air laut sesuai dengan
singkatan dari ppm maka konsentrasi merupakan perbandingan antar senyawa
yang berbeda. Jadi dapat didapatkan rumus dari ppm

𝑃𝑃𝑀 =

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑒𝑠
𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑢𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑒𝑠 𝑖𝑡𝑢 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
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Ppm merupakan satuan konsentrasi yang memiliki satuan mg/Kg dikarnakan 1Kg
samadengan 1000.000 mg untuk larutan, dapat menggunakan mg/L dalam
penggunaannya dapat diambil dari beberapa contoh :
1. Kandungan gas metana dalam bak memiliki 2000 ppm yang mana
memiliki pengertian setiap kg udara terdapat 2000 gas metane
2. Kandungan karbon dalam baja memiliki 5ppm artinya dalam 1kg baja
memiliki 5 mg karbon
Kandungan gas di dalam udara yang memiliki kepekatan sebesar 1.8 sampai 10%
dapat meledak jika terdapat sumber api atau elektrik statis, dari kekuatan ledakan
tergantung dari jumlah campuran yang terkandung dalam udara. Pada saat
meledak seluruh oksigen yang terdapat pada udara bebas terpakai dan menjadi
hampa, hal tersebut jika terdapat manusia disekitar mengakibatkan luka bakar
yang serius dan kesulitan bernafas jika disusul dengan kebakaran berarti
kandungan gas sudah lebih dari 10%.
Adapun cara mengkonversikan PPM ke persentasi
Tabel 2.1
PPM

PEMBAGI

HASIL

PRESENTASE

1

1/1000.000

0.000001

0.0001

10

10/1000.000

0.00001

0.001

100

100/1000.000

0.0001

0.01

1000

1000/1000.000

0.001

0.1

10.000

10.000/1000.000

0.01

1.0
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100.000

100.000/1000.000

0.1

1000.000

1000.000/1000.000 1

10
100

Sumber: Data Primier
2.12 Gas
Gas alam merupakan (CH4) metana yang merupakan molekul dari hidrokarbon
rantai terpendek dan teringan. Untuk molekul hidrokarbon yang memiliki berat
yang lebih berat dari metana yaitu (C2H6) etana (C3H8) propane (C4H10) butane
pada penelitian kali ini gas yang digunakan menggunakan (C4H10) butane
sebagai trigger yang digunakan untuk memicu sensor untuk aktif
Kebakaran hanya dapat terjadi bila terdapat tiga unsur utama penyebab
terjadinya proses pembakaran yaitu :
1. Hydrocarbon (Bahan bakar minyak atau gas)
2. Oxygen (yang mana banyak terdapat udara bebas)
3. Panas (korek, loncatan bunga api)
Hal di atas dapat disubut sebagai segitiga api dikarnakan syarat syarat yang
diperlukan untuk membentuk suatu proses pembakaran terdiri dari tiga unsur yaitu,
Bahan Bakar, Panas, dan Oxygen jika kita ingin menentukan kadar bahaya gas
dalam suatu ruangan kita dapat melakukan pengkadaran udara apakah konsentrasi
mg per meterkubik memiliki nilai yang membahayakan manusia dari segi
kesehatan maupun penyebab kebakaran dalam ruangan.
Pemerintah sendiri telah memberikan regulasi pada undang undang
mengenai uap pada tahun 1930 yang masih berlaku hingga sekarang yang mana
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bejana atau tabung yang memiliki tekanan besar dari 1 atmosfir diwajibkan
mendapatkan izin dari negara. Kebocoran gas elpiji sendiri dapat terjadi melalui
selang regulator yang menyalurkan gas antara tabung dan kompor masalah bisa
saja disebabkan oleh selang yang berpori pori atau kualitas selang regulator yang
buruk ataupun pemasangan yang tidak pas. Gas Elpiji sangat bahaya dikarnakan
bahwa Gas Elpiji memiliki masa yang lebih berat dibandingkan dengan udara
yang biasa yang kita hirup sehari hari jika dibandingkan Gas Elpiji dengan Udara
yang kita hirup sehari hari perbandingan yang dapat yaitu 2 berbanding 1 yang
mana Gas Elpiji memiliki berat yang lebih disbanding udara biasa yang setiap hari
kita hirup. Gas akan sangat berbahaya terutama jika tidak ada aliran udara yang
berhembus dikarnakan gas akan merambat melewati lantai jika kita mencium
aroma dari gas berarti gas yang sudah tercemar setinggi hidung orang yang
menciumnya
Dari web resmi Throne and Derrick International Gas metana pada
umumnya digunakan dalam industri kimia dan juga digunakan untuk memurnikan
petrokimia. Metana juga digunakan sebagai bahan bakar pada turbin gas atau
generator uap untuk menghasilkan listrik. Metana juga banyak digunakan untuk
memanaskan dan memasak di rumah. Metana merupakan komponen utama
Liquefied Natural Gas (LNG) dan Compressed Natural Gas (CNG). Metana
dihasilkan oleh dekomposisi limbah padat yang dapat terbiodegradasi pada
kotoran hewan dan manusia. Oleh karena itu biasanya terdapat di lokasi Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) dan pekerjaan pengolahan limbah. Karena metana
adalah gas rumah kaca yang sangat kuat dan berbahaya, penting untuk tidak hanya
mengelola penyimpanan dan produksi tetapi juga menggunakan kembali dan
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mendaur ulang gas. Sumber-sumber antropogenik yang paling umum dari gas
metana adalah pertanian, pertambangan, penimbunan limbah, dan aktivitas
minyak gas alam.
Metana pada umumnya tidak dianggap sebagai gas beracun, namun sangat
mudah terbakar bahkan dalam konsentrasi rendah ketika dicampur dengan bahan
kimia lain juga dapat menyebabkan sesak napas karena akan menggantikan
oksigen. Untuk membuat api atau ledakan, Anda memerlukan tiga hal Oksigen,
Panas dan Bahan Bakar. Jika jumlah oksigen di udara sedikit maka akan ledakan
atau api sulit untuk bereaksi sebaliknya kadar oksigen yang tinggi akan
menyebabkan bahan bakar terbakar lebih cepat. Dalam industri deteksi gas, rasio
semacam itu dikenal sebagai batas ledakan bawah Lower Explotion Limit (LEL)
dan batas ledakan atas Upper Explotion Limit (UEL)
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Tabel 2.2
The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Sumber: https://www.heatingandprocess.com/methane-gas-detection/
LEL didefinisikan sebagai konsentrasi minimum gas yang mudah terbakar
di udara.. Konsentrasi di bawah level ini tidak akan terbakar dikarenakan LEL
merupakan batas terrendah dari gas penyebab terjadinya kebakaran atau ledakan.
UEL didefinisikan sebagai konsentrasi atau persentase gas atau uap tertinggi di
udara yang mampu menghasilkan kilatan api atau ledakan. Kisaran antara LEL
dan UEL disebut sebagai rentang yang mudah terbakar. Seperti dapat dilihat dari
tabel, LEL untuk metana adalah 5% dan UEL adalah 15%. [4]
Gas alam adalah kombinasi kompleks dari gas ringan yang dipisahkan dari
gas alam mentah, yang merupakan produk alami. Gas alam terutama terdiri dari
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metana dan etana; tabel di bawah ini mengidentifikasi komponen-komponen
dalam gas alam yang mungkin ada dalam konsentrasi 1 persen atau lebih menurut
volume. Untuk keperluan penentuan kesehatan dan keselamatan, komposisi gas
bumi yang tercantum dalam tabel di bawah ini mewakili kisaran terluas
komponen yang diamati dalam gas bumi yang didistribusikan oleh Philidelphia
Gas Work (PGW) berdasarkan hasil analisis sampel yang dilakukan antara 2010
dan 2015. Konstituen berikut mungkin juga ada dalam gas alam pada konsentrasi
kurang dari 1 persen volume: propana, iso-butana, butana normal, pentana,
heksana, dan hidrokarbon yang lebih berat , hidrogen sulfida, tersier butil
merkaptan, isopropil merkaptan, propil merkaptan normal, propil merkaptan
normal, dan tertyatil butil. Senyawa merkaptan yang tercantum di atas
ditambahkan dalam jumlah jejak (biasanya sekitar 2 bagian per juta (ppm)) untuk
menghirup gas alam untuk tujuan keamanan.

Tabel 2.3

Sumber: Philadelphia Gas Work (PGW) Data Sheet
Gas alam harus disimpan hanya dalam wadah yang disetujui yang ditutup
dan diberi label dengan benar. Gunakan dan simpan gas alam di tempat yang
sejuk, kering, berventilasi baik, jauh dari panas, sinar matahari langsung,
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permukaan logam panas, dan semua sumber api. Hindari memaparkan bagian
mana pun dari tabung gas terkompresi pada suhu di atas 125 derajat Fahrenheit.
Lindungi wadah dari kerusakan fisik dan pasang tanda yang menunjukkan
“Dilarang Merokok atau Nyala Api.” Simpan jauh dari bahan yang tidak
kompatibel yang diidentifikasi dalam Bagian 10. Wadah kosong dapat
mengandung sisa gas alam dan mungkin berbahaya. Jangan memberi tekanan,
memotong, mengelas, mengencangkan, menyolder, mengebor, menggiling, atau
membiarkan wadah kosong terkena panas, nyala api, percikan api, atau sumber
api lainnya.
Tabel 2.4

Sumber: Philadelphia Gas Work (PGW) Data Sheet
Notes
‐ ACGIH: American Conference of Industrial Hygienists
‐ OSHA: Occupational Safety and Health Administration
‐ NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health
‐ TLV: Threshold Limit Value
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‐ PEL: Permissible Exposure Level
‐ TWA: Time Weighted Average
‐ IDLH: Immediately Dangerous to Life and Health
‐ ppm: Parts per million
-N/A: Not Available

2.13 Serial Komunikasi
Komunikasi serial merupakan salah satu jenis pengiriman data yang lebih
irit yaitu hanya menggunakan satu kabel untuk transmisi data, dibandingkan jenis
lainnya yaitu komunikasi pararel dikarnakan jumlah pengantar lebih irit
dibandingkan komunikasi secara pararel dan juga lebih kompitible jika digunakan
pada mikrokontroller, usb, modem dan RS-232 pada komunikasi serial data
dikirimkan satu persatu pengiriman dilakukan bit perbit jika dibandingkan dengan
pengiriman data secara pararel komunikasi serial lebih memiliki kecepatan yang
lebih pelan. Dikarnakan data dikirimkan dalam satu jalur oleh karna itu pada jenis
tranmisi data ini diperlukan beberapa parameter untuk membangun komunikasi
secara serial diantaranya yaitu, baud rate, paket data, parity bit, dan sync data
•

Baud rate merupakan istilah yang digunakan untuk mengindikasikan
kecepatan aliran data yang digunakan pada serial komunikasi untuk
satuan kecepatan menggunakan bps (bit per second) baudrate juga
merupakan jumlah transfer data perdetik dari sinyal yang berubah
menjadi data komunikasi analog. Semisal duaribu baud rate yang
berarti sinyal yang diubah duaribu per detik. Baudrate juga memiliki
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sangkutpaut pada status koneksi pada tegangan, frekuensi. Nilai
baudrate sendiri dapat diatur dengan menggunakan standart kecepatan
yang tersedia yaitu, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, dan
115200. Dari beberepa opsi kecepatan yang tersedia kecepatan yang
biasa digunakan yaitu 9600, jika kita menggunakan kecepatan pada
kegunaan mikrokontroller dan menggunakan serial komunikasi sebagai
salah satu metode yang digunakan untuk mengirimkan data pembacaan
sensor kecepatan 9600 bps dapat mengurangi error dikarnakan
semakin besar angka baudrate akan mengakibatkan pengiriman data
menjadi cepat dan dikarnakan komunikasi melibatkan sinyal elektrik
dan proses singkronisasi dan memiliki rentan error dalam proses
pertukaran data oleh kerna sangat disarankan kecepatan yang
digunakan tidak melebihi 115200 bps pada mikrokontroller yang
digunakan arduino
•

Framing data merupakan bagaimana suatu rangkaian bit disusun saat
pengiriman data dengan menggunakan metode serial komunikasi,
biasanya pada metode ini data yang dikirim dengan metode ini
biasanya 5 sampai 9 bit. Pada arduino, data memiliki ukuran 8 bit
untuk urutan pengiriman data terdapat dua pilihan yaitu, msb dan lsb
yang mana memiliki singkatan most significant bit dan least significant
bit.

•

Parity bit memiliki sifat opsional dan tidak digunakan parity bit
sendiri berguna saat melakukan pentransferan data yang dipengaruhi
noise atau gangguan namun dalam penggunaannya parity bit dapat
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memperlambat

kecepatan

berkomunikasi.

Penggunaannya

juga

memerlukan singkronisasi antara transmitter dan receiver.

2.13 DS18B20 (Sensor Thermocopel)
Sensor ini merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur besaran suhu
menjadi nilai voltase yang nanti di artikan oleh mikrokontroller sebagai satuan
suhu yang dapat ditampilkan pada suatu komponen display ada beberapa sensor
yang digunakan untuk mengukur besaran suhu pada mikrokontroller 328 yang
digunakan pada arduino uno yaitu, LM35 dan DS18B20 kedua sensor tersebut
banyak digunakan untuk pembacaan besaran suhu dan keduanya memiliki
perbedaan dalam keakuratan pembacaan besaran suhu pada DS18B20 sensor
memiliki fungsi hampir mirip dengan thermometer yang terdapat pada sistem
alarm. Sensor ini memiliki batas kemampuan ukur yang berkisar -55 °C hingga
85 °C dan memiliki kesalahan pembacaan ± 0,5 °C pada kisaran -10°C hingga
85°C selain itu daya yang digunakan bisa langsung menggunakan sumber daya
yang disediakan arduino uno dibandingkan dengan sensor LM35 sensor DS18B20
banyak digunakan pada projek yang memerlukan ketelitian dan kekonstanan saat
pengambilan data. Sensor ini memiliki tiga kaki utama yaitu, kaki plus, kaki
grounding dan satu kaki yang digunakan sebagai trigger signal untuk pemasangan
pada arduino kaki data perlu disambungkan dengan kaki yang terhubung dengan
vcc yang mana keduanya terhubung dengan resisto yang bernilai 4.7k ohm
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