
 
 
 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Di jaman seperti sekarang ini, kehidupan manusia tidak terlepas dari piranti 

teknologi canggih baik berbentuk elektronik maupun tekologi lain. Di Indonesia 

sendiri selain teknologi elektronik yang banyak digunakan, ternyata teknologi 

transportasi sangat banyak penggunanya baik mobil atau pun sepeda motor. 

Mobil-mobil yang saat ini umum digunakan masyarakat atau yang sedang 

diproduksi sudah cukup canggih dengan sistem-sistem yang baik seperti misalnya 

sistem keamanan pengendara dengan bantal otomatis (air bag) yang akan 

mengembang sehingga ketika terjadi tabrakan pengendara tidak terjadi benturan 

keras. Pada bagian mesin juga sudah banyak terdapat teknologi canggih yang 

ditanamkan pada mesin tersebut. Akan tetapi, untuk penampil suhu masih berupa 

jarum analog dan tidak ada respon terhadap kenaikan suhu. 

Detektor suhu pada sebuah mobil adalah hal yang mutlak wajib ada pada setiap 

mobil. Indikator detektor suhu pada mobil yang diwakili oleh detektor suhu pada 

radiator selalu terletak pada dashboard. Pada mobil-mobil lama (tahun pembuatan 

2000 ke bawah) indikator tersebut hanya berupa jarum penunjuk dengan skala. 

Kekurangan penggunaan meter analog ini adalah kebanyakan pengendara kurang 

memperhatikan meter analog ini, kebanyakan baru menyadari setelah terjadi 
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kejanggalan pada kondisi mesin. Apabila mobil mengalami suhu berlebih dan 

tidak ditangani secara cepat dapat menimbulkan over heating. Hampir semua 

mobil keluaran dibawah tahun 2000 tidak dilengkapi dengan alarm panas berlebih 

atau overheat pada mesin. 

Rangkaian alarm mobil ini dibuat sesederhana mungkin agar dalam modifikasi 

detektor suhu tidak membutuhkan biaya yang mahal. Detektor panas lebih pada 

sebuah kendaraan khususnya mobil sangatlah penting, karena dengan alat ini kita 

dapat mengetahui tingkat panas dari mobil. Dengan pembacaan nilai yang 

ditampilkan pada sebuah layar atau LCD, akan menunjang sistem perawatan 

mesin yang lebih baik dengan mengetahui suhu mesin menggunakan sensor 

LM35. Dan ketika ada kenaikan sampai suhu tertentu pada mesin, maka akan ada 

sebuah aksi dari sistem yaitu berupa peringatan dengan buzzer, menghidupkan 

kipas radiator secara otomatis ataupun mematikan mesin mobil secara otomatis 

jika terjadi overheat pada mesin mobil.  

Ketika dalam keadaan suhu normal, sistem ini juga dapat bekerja berdasarkan 

prinsip kerja dari turbo timer. Cara kerja dari sistem turbo timer ini adalah 

membiarkan mesin tetap dalam keadaan hidup sesaat setelah kunci kontak 

dimatikan. Karena pada mesin mobil yang bersuhu cukup panas, sangat tidak 

disarankan untuk mematikan mesin mobil begitu sampai tujuan karena kendaraan 

membutuhkan waktu untuk keadaan idle untuk mendinginkan hawa panas pada 

mesin. Hal ini berlaku juga untuk kendaraan yang menggunakan sistem turbo 

charger. Peralatan ini juga nantinya bisa diterapkan untuk mobil yang memang 

memerlukan sistem ini, terutama untuk jenis mobil-mobil yang belum memiliki 

sistem pengamanan seperti ini. 
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1.2 Tujuan 

 
Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Merancang dan membuat proteksi mesin dari over heating dan peringatan 

terhadap perubahan tegangan akibat kerusakan sistem. 

2. Memberikan informasi yang mudah diakses oleh pengendara tentang 

suhu mesin dan tegangan aki. 

3. Melindungi mesin dari over heating dan perubahan tegangan akibat 

kerusakan sistem. 

4. Mengaplikasikan sistem yang dibuat ke kendaraan mobil. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 
Manfaat yang akan diperoleh dari perancangan dan pembuatan sistem kelistrikan 

dan suhu mesin ini adalah : 

1. Dapat melindungi mobil dari keadaan panas yang berlebih / overheating. 

2. Dapat memberikan respon secara otomatis terhadap perubahan suhu. 

3. Dapat memberikan informasi nilai tegangan baterai / aki mobil dan suhu 

mesin secara digital. 

4. Dapat melindungi peralatan kelistrikan kendaraan jika terdapat kerusakan 

pada alternator. 

5. Menggantikan beberapa fungsi sensor menjadi satu sensor. 
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1.4 Perumusan Masalah 

Umumnya penunjukan suhu mesin yang diwakili suhu radiator, ditampilkan 

dengan jarum analog pada panel dashboard. Overheat pada mobil sering tidak 

terpantau karena penunjuk suhu radiator tersebut hanya berupa penunjukan 

dengan jarum analog seperti halnya penunjuk bahan bakar. Selain ketidak 

akuratan pembacaan suhu dengan jarum analog, pembacaan suhu yang ada juga 

tidak memiliki respon dan suara peringatan terhadap kenaikan suhu sehingga 

banyak pengendara yang mengabaikan akibat dari kenaikan suhu tersebut. 

Banyak kasus kerusakan mesin terjadi karena pengemudi tidak menyadari telah 

terjadi kelebihan panas pada mesinnya. Konsekuensi dari panas berlebih ini bisa 

sangat serius dan memerlukan biaya banyak untuk reparasinya bahkan dapat 

mengakibatkan kebakaran. Untuk itu perlu ditambahkan suatu alarm yang dapat 

memberitahukan kepada  pengemudi jika telah terjadi panas berlebih atau suhu 

mesin tidak normal. Jika suhu mesin tidak pada suhu optimalnya, maka salah satu 

akibat yang ditimbulkan adalah konsumsi bahan bakar yang akan lebih boros dan 

kerja mesin yang lebih berat. [1] 

Pemberitahuan terjadinya ketidaknormalan ini akan diberitahukan dengan buzzer 

dan cahaya kedip sehingga mudah dipantau. Nilai dari pembacaan suhu dan 

tegangan aki akan ditampilkan menggunakan LCD 2x16. Selain itu juga, untuk 

mengantisipasi kerusakan mesin perlu adanya respon dari pembacaan kenaikan 

suhu tersebut untuk menjaga mesin selalu bekerja pada suhu yang optimal. 

Rangkaian sistem ini dirancang dengan biaya murah dan tahan terhadap kondisi 

lingkungan mobil. 
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1.5 Batasan Masalah 

Dalam perancangan dan pembuatan pengaman sistem kelistrikan dan suhu mesin 

ini dibatasi oleh hal-hal berikut : 

1. Membahas kendaraan yang memiliki tegangan aki sebesar 12 volt 

2. Rentang suhu yang dapat diukur adalah -500 sampai 1500 C 

3. Menggunakan mikrokontroler atmega 8 dan bahasa pemrograman AVR 

Studio 4 

4. Menggunakan sistem switching relay 

5. Pengukuran suhu menggunakan sensor LM35 

6. Pengujian dilakukan menggunakan mobil chevrolet trooper diesel 

 

1.6  Hipotesis 

  
Informasi data pengukuruan suhu dan tegangan ditampilkan secara digital 

menggunakan LCD 2x16 dan untuk melakukan aksi digunakan relay 12 volt untuk 

mensaklar sistem-sistem yang terkalit. Penggunaan sistem ini sebagai pembacaan 

suhu dan tegangan berbasis mikrokontroler ini diharapkan dapat meminimalisir 

kerusakan mesin mobil dengan pendeteksian suhu mesin lebih dini dan 

memproteksi mesin dari over heating dengan cara menjaga mesin bekerja selalu 

pada suhu optimalnya. Perangkat ini dirancang berfungsi sebagai pembaca, 

pengatur dan pemicu relay yang terhubung dengan kipas, solenoid mesin dan 

beban-beban kelistrikan lainnya. Untuk menjaga mesin bekerja secara optimal, 

maka salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah suhu mesin harus 

selalu pada suhu kerja optimal pula. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

 
Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman mengenai materi tugas akhir ini, 

maka tulisan akan dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang, tujuan, perumusan masalah, batasan masalah, 

manfaat, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori-teori yang mendukung dalam perancangan dan 

implementasi dalam pembuatan sistem. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi rancangan dan realisasi rangkaian sistem meliputi alat dan 

bahan, langkah-langkah pengerjaan yang akan dilakukan, penentuan 

spesifikasi rangkaian, blok diagram rangkaian, cara kerjanya, dan 

penjelasan masing-masing bagian blok diagram. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisikan tentang penjelasan mengenai prosedur pengujian, hasil 

pengujian dan análisis terhadap data-data hasil pengujian yang 

diperoleh. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan semua kegiatan dan hasil-hasil yang diperoleh 

selama proses pembuatan dan pengujian sistem serta saran-saran yang 

sekiranya diperlukan untuk menyempurnakan penelitian yang akan 

datang. 
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