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ABSTRACT 

The level of ripeness of palm fresh bunch (FFB) is one of the key factors of the 

Crude Palm Oil (CPO) quality. Electronic determination of FFB levels is needed to 

replace the manual system. The electronic nose can be used to detect level of ripeness 

by relying on the aroma of the oil palm fruit. In this research, four MQ series gas 

sensors were used and connected to an Arduino microcontroller, then calibrated. The 

calibration of the sensors is performed in order to analyze the response voltage of 

each sensor to a given fruit aroma. Calibration includes setting the resistance on each 

sensor module so that the sensitivity of each sensor is maximum. The MQ sensor 

modules used are MQ2, MQ3, MQ135, MQ136. Arduino IDE program was made to 

acquire voltage versus time. Data Oil palm fruits from ripe FFB were taken as fruit 

aroma test samples. The result showed that the voltage values of the four sensors are 

readable. The MQ2 and MQ3 sensors reveal higher response than that for other types 

of sensor. The system of four sensors have been connected to Arduino UNO which is 

connected to python for real time of sublime text scripts and terminal command 

prompt windows as data storage in the form of an excel file. The circuits of systems 

can be used for electronic nose system of oil palm fruit. 

 

Keywords:Electronic nose, MQ gas sensor, Arduino IDE, level of ripeness, oil palm 

FFB. 

 

 

ABSTRAK 

Tingkat kematangan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit merupakan salah satu 

faktor penentu kualitas dari Crude Palm Oil (CPO). Penentuan tingkat kematangan 

TBS secara elektronik diperlukan untuk pengganti sistem manual.Hidung elektronik 

dapat digunakan untukdeteksi tingkat kematangan dengan mengandalkan aroma dari 

buah kelapa sawit.Pada penelitian ini, empat sensor gas seri MQ  digunakan dan 

dirangkai ke Arduino, kemudian dikalibrasi. Kalibrasi dilakukan untuk menganalisa 
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tegangan respon setiap sensor terhadap aroma buah yang diberikan.Kalibrasi yang 

dilakukan termasuk pengaturan resistansi pada setiap modul sensor agar sensitivitas 

setiap sensor maksimum.Sensor gas seri MQ yang digunakan adalah MQ 2, MQ3, 

MQ135, MQ136.Program arduino IDE dibuat untuk mengakuisisi data tegangan 

versus waktu. Buah kelapa sawit dari TBS yang matang diambil sebagai sampel uji 

aroma buah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tegangan ke empat sensor 

telah dapat di baca.Sensor MQ2 dan MQ 3 memberi respon lebih tinggi dari tipe 

sensor lainnya. Sistem ke empat sensor telah terkoneksi dengan Arduino UNO yang 

sudah terhubung dengan python untuk pengambilan data secara real time 

menggunakan script sublime text dan terminal command prompt windows sebagai 

penyimpanan data dalam bentuk file excel. Rangkaian sistem ini dapat digunakan 

pada sistem hidung elektronik untuk buah sawit. 

 

Kata Kunci : Hidung elektronik, sensor gas MQ, arduino IDE, tingkat kematangan, 

TBS kelapa sawit. 

 

PENDAHULUAN 

Hidung elektronik merupakan sistem 

elektronik pendeteksi aroma yang prinsip 

kerjanya menirukan hidung manusia, 

memiliki reseptor pengidentifikasi 

aroma.Reseptor tersebut merupakan sensor-

sensor yang disusun dalam bentuk larik 

sensor.Keluaran setiap sensor  berupa 

tegangan listrik berdasarkan aroma sampel 

yang yang diterapkan pada sistem.Larik 

sensor tersebut memiliki jenis berbagai jenis 

sensor gas, sehingga sensitivitas sensor pun 

berbeda pula.Sensor yang berbasis MOS 

(Metal Oxide Semiconductor) seperti sensor 

seri Figaro TGS dan MQ yang tersedia 

secara komersialdengan harga yang relatif 

murah.Hidung elektronik dapat dirancang 

yang lebih ekonomis.Sensor-sensor seri MQ 

dan TGS saat ini terdapat dalam bentuk 

module yang dapat dirakit menjadi sistem 

yang lebih sederhana. 

Sistem hidung elektronik telah banyak 

digunakan diberbagai penelitian khususnya 

bidang pertanian untuk evaluasi makanan 

dan kualitas buah berdasarkan aroma yang 

dihasilkan dari produk tersebut.  Hidung 

elektronik telah digunakan untuk 

mengidentifikasi kematangan buah tropika 

menggunakan deret sensor berbasis JST 

(Sudarmadji dan Ediati, 2011). Hidung 

elektronik juga dikembangkan untuk 

mengkarakterisasi pola aroma salak pondoh 

(Lelono et al., 2013).Tahun 

(2018),Saragihmenggunakan sistem hidung 

elektronik untuk klasifikasi aroma kopi. 

Sistem hidung elektronik terdiri dari 

beberapa bagian yaitu larik sensor, 

rangkaian pengkondisi, rangkaian 

pengendali, program akusisi data dan analisa 

data, serta program pengambil keputusan. 

Larik sensor terdiri dari beberapa sensor gas 

yang dipilih sesuai aroma buah atau objek 

lainnya yang akan dideteksi. Sensor MOS 

sering digunakan karena lebih ekonomis, 

namun sebelum digunakan, sensor-sensor 

tersebut perlu di karakterisasi dan kalibrasi 

dengan aroma standar sebelum digunakan 

pada sistem hidung eelektronik.Kalibrasi 

sensor-sensor yang digunakan meliputi 

pemberian arus yang sesuai spesifikasi, 

memastikan koneksi yang benar ke Arduino, 
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pengaturan resistansi sensor (Rs) sehingga 

diperoleh pembacaan tegangan keluaran 

maksimum, pengunaan sensor pada gas yang 

umum, seperti alkohol sehingga telah 

memenuhi syarat untuk digunakan pada 

hidung elektronik.  

Buah kelapa sawit merupakan bagian dari 

Tandan Buah Segar (TBS) kelapa 

sawit.Tingkat kematangan TBS ini 

merupakan salah satu penentu mutu Crude 

Palm Oil (CPO) dimana tingkat kematangan 

ini berhubungan dengan kadar minyak dan 

asam lemak bebas (ALB). Kualitas buah 

terbaik yaitu buah yang memiliki kandungan 

minyak tertinggi dan kadar ALB terendah 

(Razali et al., 2012).  

CPO diperoleh dari lapisan dibawah kulit 

buah kelapa sawit yang disebut 

Mesocarp.CPO mengandung asam lemak 

yang terdiri dari asam palmitat dan asam 

oleat (Dussert et al., 2013).Minyak sawit 

mengandung asam palmitat dan asam oleat 

serta linoleat yang cukup signifikan (Kauski 

et al., 2015).Senyawa volatilyang 

mengeluarkan aroma buah sawit berasal dari 

ketiga jenis asam tersebut dimana jumlahnya 

berubah sesuai dengan tngkat 

kematangan.Dengan demikian, sifat ini 

merupakan dasar untuk pengunaan hidung 

elektronik untuk buah sawit. 

Pada penelitian ini empat buah sensor gas 

seri MQ akan digunakan pada sistem hidung 

elektronik untuk deteksi tingkat kematangan 

TBS kelapa sawit berdasarkan aroma buah. 

Ke empat sensor dirangkai pada papan PCB 

dan dihubungkan ke papan Arduino Atmega 

2560. Program Akusisi data mengunalan 

Arduni IDE dibuat untuk mengukur 

tegangan keluaran setiap sensor secara 

serentak sehingga dapat ditampilkan dan 

dianalisa lebih lanjut.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa 

tahap yaitu membuat larik sensor, 

menghubungkan larik sensor dengan 

mikrokontroler Arduino, membuat program 

Akusisi data berbasis IDE, membuat tabung 

sampel bersama pompa vakum, membuat 

kotak sensor dan kotak Aruino, 

mengkalibrasi sensor mengunakan udara 

bersih dan aroma buah sawit. Selanjutnya 

menganalisa data. 

Alat dan bahan yang digunakan yaitu 4 

modul sensor MQ (MQ2, MQ3, MQ135, 

MQ136), arduino Atmega 2560, kabel 

penghubung, selang dan pompa mini, kipas 

mini, laptop, akrilik dan sampel.Sampel 

yang digunakan yaitu buah kelapa sawit 

jenis tenera kategori matang.Tabel 1 

memperlihatkan spesifikasi 4 sensor yang 

digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Sensor gas MQ dan jenis gas yang 

dideteksi 

Tabel 1 menunjukkan sensitivitas dari 4 

sensor MQ yang digunakan.Keempat senosr 

No

. 

Modul 

Number 
Gas yang dideteksi 

1. MQ-2 

Hidrogen, LPG, 

Metana, Karbon 

monoksida, Alkohol, 

Asap, dan Propana. 

2 MQ-3 

Alkohol, Benzena, 

Metana, Heksana, 

LPG, dan Karbon 

monoksida. 

3. MQ-135 
Benzena, Alkohol dan 

NH3 

4. MQ-136 H2S, metana 



 4 
 

ini disusun pada papan PCB yang 

mempunyai lobang-lobang, memudahkan 

dalam penyolderan.Setiap sensor yang 

digunakan sudah dikemas dalam bentuk 

modul di atas pcb mini yang dilengkapi 

penguat, resistansi sensor yang dapat diatur 

dan LED. Setiappcb sensor mempunyai 4 

lubang sehingga dapat di susun pada PCB 

berlubang dan dikuatkan mengunakan baut 

dan mur yang sesuai. Masing-masing sensor 

memiliki 4 pin  yang terdiri dari pin untuk 

ground, pin ke input analog arduino, pin  

pemanas, dan pin powersupply Vcc.  Setiap 

sensor di beri tegangan supply 5V. Gambar 

1 memperlihatkan ke empar sensor dipasang 

papan PCB. 

 
Gambar 1.Larik sensor dari 4 modul sensor 

 

Sensor yang disusun pada Gambar 1 

diletakkan berdekatan agar aroma yang 

masuk ke ruang sampel saat mendeteksi 

lebih mudah dan penyebaran lebih 

merata.Ketiga pin yang digunakan pada 

sensor dihubungkan ke arduino 

menggunakan kabel jumper. Pin yang 

digunakan yaitu Analog, vcc dan ground 

(Lelono et al., 2013). Gambar 2 

memperlihatkan koneksi pengkabelan ke 

empat sensor ke Arduino. 

 
Gambar 2 Koneksi pengkabelan 

darimodul sensor ke Arduino 

Pada Gambar 2, pin analog setiap sensor 

dihubungkan ke pin analog yang terdapat 

pada arduino dari A0 hingga A3. Pin vcc 

setiap sensor diparalelkan dan dihubungkan 

pada vcc arduino, pin ground setiap sensor 

juga diparalelkan dan dihubungkan pada pin 

ground arduino (Lelono et al., 2013). Pada 

rangkaian, sensor DHT 22 digunakan untuk 

mengatur suhu dan kelembaban ruang sensor 

agar tetap stabil menggunakan transistor dan 

kodingan arduino dan bahasa program 

python. 

 
Gambar 3 Proses pengambilan data 

Gambar 3 menunjukkan pengambilan data 

yang dimulai dari persiapan sampel.Sampel 

yang digunakan buah kelapa sawit jenis 

tenera kategori matang.Sampel di cabut dari 

tandan sebanyak 9 buah lalu dikupas dan 

dimasukkan dalam tabung sampel seperti 

pada Gambar 4. 
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(a) 

 
(b) 

Gambar 4 (a) Sampel dikupas ; (b) sampel 

dalam wadah 

Kemudian, setting sistem hidung elektronik 

agar sampel siap dideteksi. Sistem yang 

dijalankan menggunakan kodingan 

mikrokontroler arduino yang sudah 

terhubung dengan python untuk 

pengambilan data secara real time 

menggunakan script sublime text dipanggil 

pada terminal command prompt windows 

(CMD) sebagai penampil data tegangan dan 

penyimpanan data dalam bentuk file excel 

secara otomatis. 

Pengambilan data dilakukan setelah 

pemanasan sensor terlebih dahulu. Menit 

pertama dalam keadaan steady-state atau 

belum terdapat aroma sampel, menit kedua 

pengambilan data aroma sampel sawit, 

keadaan ini akan menunjukkan respon 

sensor dalam bentuk tegangan versus waktu 

saat aroma sampel dideteksi. Menit ketiga 

pengambilan data purging atau pembersihan 

sampel agar aroma sawit tidak tertinggal 

pada sensor dan sensor tetap bersih untuk 

pengambilan data berikutnya.Pengambilan 

data dilakukan sebanyak 3 kali pengukuran 

untuk data kalibrasi sebagai data yang akurat 

(Sudarmadji dan Ediati, 2011). 

Kalibrasi pada rangkaian dibuat untuk 

melihat sensitivitas setiap sensor aroma dan 

respon sensor saat mendeteksi 

aroma.Kalibrasi rangkaian diperlukan agar 

dapat menghasilkan data yang tepat dan 

akurat.Pada penelitian ini, tahapan 

meliputipembuatan larik sensor, dan 

konfigurasi pada pin arduino.Rangkaian 

sensor berupa modul yang dilengkapi 

dengan penguat masing-masing 

sensor.Rangkaian ini lebih sederhana untuk 

menghubungkan kaki analog, vcc dan 

ground pada pin arduino. 

 

Kalibrasi rangkaian dilakukan untuk 

menguji sensitivitas tiap-tiap sensor dan 

perlakuan sensor terhadap sampel agar dapat 

merespon dan memberikan pola perubahan 

tegangan keluaran sensor.Kalibrasi 

rangkaian dilakukan dengan menghitung 

besar peningkatan yang diperoleh saat 

pengambilan data tanpa aroma dan data saat 

terdapat aroma, lalu menghitung besar 

perubahan tegangan dengan menggunakan 

persamaan (1) (Lelono et al., 2013). 

 

𝑑𝑉 =  𝑉𝐴𝑟𝑜𝑚𝑎 − 𝑉𝑈𝑑𝑎𝑟𝑎𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ  
 

(1) 

dV  = Perubahan Voltase 

𝑉𝐴𝑟𝑜𝑚𝑎  = volta semaksimal saat 

pengamatan sampel selama 1 menit 

𝑉𝑈𝑑𝑎𝑟𝑎𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ  = voltase sebelum sampel 

didekatkan pada sensor 

Persamaan(1) tersebut digunakan untuk 

melakukan pembacaan data sebagai hasil 

kalibrasi berdasarkan perubahan voltase 

(dV) dari keluaran sensor dengan mencari 

selisih nilai voltase masing-masing sensor 

saat dipaparkan aroma buah sawit dari 

ketiga pengukuran tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 2. Data kalibrasi sensor gas MQ 

Kalibrasi MQ2 MQ3 MQ135 MQ136 

Pengukuran 
I 

0,04 0,12 0,02 0,01 

Pengukuran 
II 

0,03 0,15 0,01 0,01 

Pengukuran 
III 

0,04 0,17 0,02 0,01 
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Gambar 5 Perubahan voltase sebagai 

data kalibrasi 

Kalibrasi rangkaian larik sensor dilakukan 

merujuk pada penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya(Lelono et al., 

2013).Gambar 4 menunjukkan perbandingan 

data antara data tanpa aroma sampel dengan 

data aroma sampel, dimana nilai dV yang 

dihasilkan sama atau mendekati dari ketiga 

data pengukuran. Data pengukuran yang 

dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 2. Grafik 

tersebut menunjukkan bahwa sensor yang 

digunakan sudah stabil karena hasil 

pengukuran petama hingga ketiga 

menghasilkan perubahan voltse sama, 

namun ada beberapa yang berbeda tetapi 

tidak signifikan dengan range 0,001. 

Sehingga, data dapat digunakan sebagai data 

kalibrasi rangkaian bahwa data yang diambil 

sudah akurat. 

Sensor gas MQ memiliki respon sensitivitas 

yang berbeda-beda ketika mendeteksi aroma 

sampel.Gambar 4 menunjukkan respon 

setiap sensor pada sampel sawit. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 5 Respon sensor gas MQ 

terhadap aroma sawit a) 

pengukuran I; b) pengukuran 

II; c) pengukuran III 

Respon sensor terhadap sampel memiliki 

perbedaan dari sensor satu dengan sensor 

lainnya.Grafik pada Gambar 4 menunjukkan 

dari ketiga pengukuran yang dilakukan yang 

memberikan respon dengan sensitivitas 

terbaik yaitu MQ 3 dan MQ2.Hal ini 

dikarenakan sensor tersebut sensitif terhadap 

aroma yang dideteksi, yaitu senyawa organic 

volatile (VOC) sehingga tegangan yang 

dihasilkan lebih tinggi dari yang lainnya, 

namun MQ3 lebih tinggi karena sensitive 

terhadap senyawa alkohol.Sensor MQ135 

juga memberikan respon saat mendeteksi 

dikarenakan mendeteksi alkohol dan 

senyawa methane tetapi tegangan yang 

dihasilkan tidak tinggi dikarenakan rentang 

ppm sensor tersebut kecil.Crude Palm Oil 

(CPO) ataupun minyak sawit yang ternyata 
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mengandung senyawa volatile dan ioniol 

yang berhubungan dengan aroma dari 

minyak sawit (Kuntum et al., (1989). 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

analisa yang telah diakukan menggunakan 

sistem hidung elektronik berbasis sensor gas 

untuk mendeteksi aroma buah kelapa sawit, 

dengan mengkalibrari rangkaian yang 

dilakukan menggunakan perubahan voltase 

yang terjadi dari ketiga pengukuran tersebut. 

Hasil kalibrasi menunjukkan bahwa hasil 

pengukuran pertama hingga ketiga memiliki 

peningkatan tegangan yang mendekati 

ataupun sama, sehingga data tersebut dapat 

dikatakan akurat sesuai pengukuran.Dari 

penelitian ini juga menunjukkan sensor 

MQ3, MQ2 memiliki sensitivitas tinggi 

sehingga memberikan respon tegangan yang 

baik dikarenakan sensor ini mendeteksi 

aroma senyawa volatil dan alkohol yang 

terdapat pada buah sampel.Sedangkan 

sensor MQ136 tidak terlalu sensitive saat 

mendeteksi aroma sawit dikarenakan gas 

utama pada sensor tersebut bukan senyawa 

volatil dan alkohol, sensor ini juga memiliki 

ppm rendah sehingga tidak memberikan 

respon baik saat mendeteksi buah sawit. 
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