
 
 
 
 
 

III. METODE PENELITIAN 
 
 
 
 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian, perancangan, dan pembuatan tugas akhir ini dilakukan di Laboratorium 

Terpadu Teknik Elektro Universitas Lampung (khususnya Laboratorium teknik 

digital) dan mulai dilaksanakan bulan Januari 2014. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya : 

1. Sensor suhu LM 35 

2. Relay 12V 30 A (4 pin dan 5 pin)  

3. Perangkat lunak AVR Studio 4 

4. Baterai catu daya (aki) 

5. Mikrokontroller AtMega8 

6. Akrilik 

7. Kabel 

8. LCD 16x2 

9. Laptop dan  downloader USB ASP 

10. Papan PCB 

11. Timah solder 

12. Pin header dan Komponen elektronika ( resistor, diode, kapasitor ) 
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3.3 Langkah-langkah Kerja Perancangan 
  
Dalam perancangan alat proteksi suhu mesin dan tegangan ini dilakukan langkah-

langkah kerja sebagai berikut : 

1. Studi literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan yang 

mendukung tentang penulisan tugas akhir ini, antara lain : 

a. Prinsip kerja sistem pendinginan dan kelistrikan kendaraan 

b. Karakteristik sistem pendinginan kendaraan 

c. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam mikrokontroller AVR 

d. Karakteristik dan aplikasi-aplikasi mikrokontroller AVR. 

Studi literatur ini dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari bahan-

bahan ajar, buku-buku referensi terkait dan internet. 

2. Perancangan blok diagram rangkaian sistem proteksi pengaman suhu 

mesin dan tegangan. 

Perancangan blok diagram ini dilakukan agar mempermudah dalam 

merealisasikan alat yang dibuat. 

 3. Implementasi rancang bangun alat. 

Implementasi ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Menentukan rangkaian dari masing-masing blok diagram yang ada. 

b. Memilih komponen yang sesuai untuk rangkaian  

c. Merangkai dan melakukan pengujian terhadap rangkaian yang 

telah dibuat pada masing-masing blok diagram. 

d. Membuat program menggunakan bahasa C dan kemudian 

memasukkannya dalam sebuah mikrokontroller AtMega8. 
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e. Menggabungkan rangkaian per blok yang telah diuji pada sebuah 

papan percobaan (project board), melakukan pengujian ulang 

setelah dilakukan penggabungan rangkaian. 

f. Merangkai semua rangkaian yang telah dibuat dan dinyatakan 

berhasil ke dalam sebuah PCB. 

4. Uji coba sistem 

Uji coba sistem ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari 

alat yang telah dibuat. Adapun pengujian dilakukan secara perbagian serta 

secara keseluruhan untuk menentukan tingkat keberhasilan kontroler ini. 

Adapun hal-hal yang diuji cobakan sebagai berikut: 

a. Rangkaian pembacaan suhu mesin dan tegangan aki 

b. Pembacaan ADC 

c. Antarmuka LCD 16x2 

d. Respon dari nilai suhu dan tegangan tertentu 

e. Eror sistem terhadap kenaikan suhu, tegangan dan keterkaitan 

dengan sistem lainnya. 

5. Analisis dan kesimpulan 

Analisis dilakukan dengan cara membandingkan hasil dari kerja sistem ini 

baik perbagian maupun secara keseluruhan dengan parameter-paremeter 

yang diharapkan dari literatur dan sumber yang ada. 

6. Pembuatan laporan 

Akhir dari tahap penelitian ini adalah pembuatan laporan dari semua 

kegiatan penelitian yang telah dilakukan.  
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Berikut adalah diagram alir proses penelitian 
 
 

 

Gambar 3.1. Diagram alir pengerjaan tugas akhir 
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Flowchart sistem proteksi suhu mesin pada gambar 3.1. dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Merancang blok diagram alat sistem proteksi suhu mesin  

Merancang blok diagram yang akan digunakan dalam perancangan alat sistem 

proteksi ini. 

b. Menentukan spesifikasi alat proteksi 

Pada tahapan ini akan ditentukan spesifikasi dari alat sistem proteksi yang 

akan dibuat. 

c. Merancang perangkat sistem proteksi  

Dalam merancang perangkat sistem proteksi dilakukan pembuatan rangkaian 

dari masing-masing blok pada diagram perancangan perangkat sistem proteksi 

suhu mesin dan kelistrikan 

d. Membuat pemrograman mikrokontroler pada rangkaian utama 

Pada tahapan ini dilakukan pemrograman mikrokontroler Atmega 8 dengan 

menggunakan AVRStudio 4 

e. Pengujian rangkaian  

Pengujian rangkaian bertujuan untuk mengetahui adanya kesalahan atau tidak 

dalam perancangan sistem sesuai dengan masing-masing blok diagram 

f. Pembuatan sistem proteksi suhu mesin  

Pembuatan sistem proteksi ini bertujuan untuk merangkai semua rangkaian 

yang telah dibuat kedalam PCB 

g. Pengujian sistem proteksi suhu mesin dan kelistrikan 



41 
 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesalahan dalam 

membangun sistem proteksi ini. Jika masih terdapat kesalahan dalam pembuatan 

sistem ini, maka akan dibuat ulang. 

 

h. Analisa dan simpulan 

Analisa dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap sistem yang telah 

dibuat dan membuat kesimpulan berdasarkan analisa dan data yang ada. 

 

3.4 Spesifikasi Alat 

 Spesifikasi dari alat yang dibuat adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan catu daya 12 V yang berasal dari baterai mobil 

2. Pembacaan suhu mesin menggunakan sensor LM 35 

3. Menggunakan Mikrokontroler Atmega 8 sebagai pengendali utama 

4. Software pemrograman menggunakan AVR Studio 4 

5. Pembacaan tegangan baterai menggunakan pembagi tegangan 

6. LCD 2x16 sebagai penampil nilai suhu mesin dan tegangan baterai 

 

3.5  Blok Diagram Rangkaian 

Untuk mempermudah dalam perancangan, maka rangkaian dipisahkan 

berdasarkan fungsinya. Berikut ini adalah blok diagram rangkaiannya : 
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Gambar 3.2. Diagram blok sistem proteksi suhu mesin  
 

Blok diagram diatas merupakan alur dari sistem proteksi suhu mesin dan 

tegangan.  Pada sistem ini, terdapat dua buah masukan berupa sensor suhu LM 35 

dan sensor tegangan. Sensor ini masuk ke pin ADC pada mikrokontroler sehingga 

perubahan nilai akan diolah oleh mikrokontroler.  

Sensor tegangan digunakan untuk membaca besaran nilai tegangan pada aki 

mobil. Sistem proteksi akan memberikan peringatan berupa suara buzzer ketika 

pembacaan nilai tegangan berada dibawah 11 volt dan berada diatas 14.5 volt. 

Jika tegangan berada dibawah 11 volt maka sistem tidak melakukan pengisian 

yang menyebabkan tidak adanya arus yang masuk ke aki. Sehingga daya yang 

tersedia di aki akan cepat habis. Hal ini bisa diantisipasi dengan cara mematikan 

beban-beban kelistrikan. Kondisi kedua dimana tegangan berada diatas 14.5 volt 

ini menandakan terjadinya over voltage pada sistem pengisian. Untuk 

menanggulangi beban yang berlebih pada aki maka beban-beban kelistrikan 

seperti lampu dan AC dapat kita hidupkan agar daya yang berlebih dapat 

tersalurkan. Besarnya nilai tegangan dan suhu mesin akan ditampilkan pada LCD 

2x16 yang diletakkan pada dashboard kendaraan. 

 
Mikro kontroler 

Atmega 8 

Solenoid Extra Fan 
(Kipas Tambahan) 

Sensor 
LM 35 

Sensor 
Tegangan 

Buzzer 

LCD 2x16 
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Sensor suhu digunakan untuk melakukan pembacaan suhu pada cairan pendingin 

kendaraan. Prinsipnya, ketika pembacaan suhu masih berada dibawah suhu set 

point 1 yaitu dibawah 870C maka sistem belum akan mengkatifkan kipas. Namun 

ketika suhu mencapai 870C, maka ada respon dari mikrokontroler untuk 

mengaktifkan relay sehingga mengaktifkan kipas tambahan (extra fan) yang 

terdapat pada radiator. Pada saat kipas hidup dan terjadi proses pendinginan maka 

kerja kipas akan terhenti ketika pembacaan suhu mencapai 840C. Jika dengan 

hidupnya kipas tambahan belum mampu menurunkan suhu mesin dan suhu mesin 

terus menerus naik, maka pada suhu mencapai 900C akan terdapat peringatan 

berupa bunyi dari buzzer yang mengindikasikan bahwa kendaraan berada dalam 

suhu panas yang tidak normal dan meminta untuk mengecek dan mengistirahatkan 

sejenak kendaraan. Kondisi umum yang ditemui adalah karena kurangnya cairan 

pendinginan pada radiator karena penguapan maupun saluran pendinginan yang 

bocor. Masalah biasanya terjadi karena keterlambatan pengemudi mengetahui 

mesin sudah berada dalam keadaan kelebihan panas (over heating). Dan ketika 

suhu masih terus naik dan mencapai suhu 1000 C, maka sistem akan mematikan 

mesin secara paksa karena pada suhu ini mesin hampir mencapai keadaan over 

heating. Hal ini dilakukan agar mesin tidak rusak karena suhu over heating karena 

biaya perbaikan karena over heating akan jauh lebih besar.  

 

3.6 Perancangan Perangkat Keras 

 
Alat proteksi suhu mesin dan kelistrikan ini dibuat untuk melindungi mesin dari 

over heating dan kekurangan tegangan kerja pada baterai dengan penampil suhu 

dan tegangan menggunakan LCD serta dilengkapi dengan buzzer sebagai pemberi 
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peringatan dan sistem yang menjaga mesin agar tetap pada kondisi optimal secara 

otomatis. Rangkaian yang digunakan dalam perancangan hardware pada sistem 

adalah sebagai berikut. 

 

  3.6.1 Rangkaian Power Supply 

Power supply berfungsi sebagai sumber tegangan 5 volt yang digunakan 

untuk memberikan suplai pada sistem utama pengendali mikrokontroler, 

LCD, dan rangkaian relay. Power supply ini menggunakan regulator 

tegangan 7805 yang berfungsi menurunkan tegangan dari aki 12 volt 

menjadi 5 volt dan dapat bekerja pada range tegangan 7 volt - 20 volt 

dengan keluaran tegangan yang relatif konstan. 

 

 

Gambar 3.3. Rangkaian power suppy 

 

 

3.6.2 Rangkaian LCD dan buzzer 

Rangkaian LCD digunakan sebagai penampil nilai tegangan aki dan suhu 

pada cairan pendinginan mesin. Pada penampil LCD juga disertakan 
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buzzer sebagai indikator untuk memberitahu bahwa sistem tidak berjalan 

dengan baik.  

 

Gambar 3.4. Rangkaian LCD dan buzzer 

 

3.6.3 Rangkaian Pembagi Tegangan 

Rangkaian pembagi tegangan digunakan sebagai sensor tegangan yang 

berfungsi untuk mengukur tegangan pada aki kendaraan. Hasil dari 

pembacaan tegangan ditampilkan pada LCD dan akan digunakan sebagai 

pemicu saat tegangan baterai kurang dari standar. Hal ini dimaksudkan 

karena mobil yang memiliki tegangan baterai yang kurang akan 

menyebabkan mobil tidak dapat berjalan dengan baik. Ini dikarenakan 

beberapa komponen yang digunakan pada mesin menggunakan aki sebagai 

sumber tenaganya. Seperti solenoid bahan bakar, komponen ini tidak akan 

bekerja jika berada dibawah tegangan 11 v. jika komponen ini tidak 

bekerja maka suplai bahan bakar akan terputus sehingga menyebabkan 

kendaraan tidak dapat berjalan. 



46 
 

Sensor ini terdiri dari dua buah resistor yang disusun secara seri dengan 

nilai 3.3Kohm dan 30Kohm untuk mendapatkan tegangan keluaran 

maksimal 5V. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi tegangan 

masukan aki lebih dari 14.5 volt sehingga luaran dari sensor tidak melebihi 

dari tegangan referensi ADC sebesar 5V.  

 

 

Gambar 3.5. Rangkaian pembagi tegangan 

 

3.6.4 Rangkaian Sensor Suhu 

Sensor suhu pada alat ini digunakan untuk mendeteksi atau membaca 

perubahan panas dari cairan pendinginan baik itu berupa air maupun 

coolant. Sensor suhu ini menggunakan sensor LM35. Sensor ini bekerja 

dengan diberi tegangan masukan 5V kemudian keluarannya dihubungkan 

ke PC1 pada mikrokontroler ATmega 8. Nilai keluaran dari sensor 

tegangan kemudian akan dikonversi menjadi bilangan digital 

menggunakan ADC (Analog to Digital Converter) di dalam pengendali 

utama. 
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Mengetahui suhu mesin melalui cairan pendinginannya menjadi sangat 

penting karena pada mesin memiliki suhu batas yang tidak boleh dilewati. 

Jika suhu batas tersebut terlampaui, maka akan menyebabkan kerusakan 

pada mesin tersebut. 

 

Gambar 3.6. Rangkaian sensor suhu 

 

3.6.5 Rangkaian Relay 

Rangkaian relay ini merupakan rangkaian yang berfungsi untuk 

menghidupkan dan mematikan kerja kipas dan solenoid. Relay yang 

digunakan ada dua jenis, yaitu normally open dan normally close. Untuk 

menghidupkan dan mematikan kipas menggunakan relay normally open 

sedangkan untuk solenoid menggunakan relay normally close. Hal ini 

dimaksudkan agar ketika sistem atau board utama mengalami masalah, 

kipas dan solenoid dapat bekerja meski board utama dilepas. 
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Gambar 3.7. Rangkaian relay 

 

3.7 Perancangan Perangkat Lunak 

Selain perancangan pada hardware, untuk menjalankan perintah-perintah pada 

mikrokontroller tentunya membutuhkan sebuah perangkat lunak. Perangkat lunak 

yang digunakan adalah AVR Studio 4, perangkat lunak yang direncanakan untuk 

mikrokontroler Atmega8 mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Menerima masukan berupa tegangan keluaran hasil pembacaan sensor 

suhu pada mesin dan sensor tegangan pada baterai 

2. Memproses sinyal masukan tersebut kemudian mengolahnya sehingga 

dapat ditampilkan pada LCD 2x16 

3. Keluaran dari mikrokontroler terhubung ke relay yang kemudian 

tersambung ke solenoid dan extra fan. 
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3.8  Diagram Alir Sistem 

 

Gambar 3.8. Diagram alir proteksi suhu mesin 

Untuk pengaman kelistrikannya, digunakan sensor tegangan untuk membaca 

tegangan pada baterai. Tegangan aman untuk dilakukan pengisian pada baterai 

adalah tidak lebih dari 14.5 Volt. Jika tegangan yang diberikan ke aki berlebih, 

maka akan terjadi over charging pada aki yang dapat menyebabkan umur baterai 

menjadi lebih pendek. Dan bila tegangan baterai berada dibawah 11 V ini 

menandakan bahwa tidak terjadi pengisian  ke baterai. Hal ini dapat menyebabkan 

peralatan kelistrikan pada kendaraan tidak dapat digunakan. Selain itu juga 
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solenoid tidak dapat bekerja dan dapat menyebabkan kendaraan tidak dapat 

berjalan karena solenoid menutup saluran bahan bakar. Niai suhu dan tegangan 

tersebut ditampilkan di LCD 2x16 dan bisa diletakkan di dashboard mobil 

maupun ditempat yang mudah dijangkau oleh mata. 

 

Gambar 3.9. Diagram alir peringatan tegangan baterai 

 

3.9 Metode Pengujian dan Kalibrasi 

 
Pada proses kalibrasi yang digunakan untuk membaca nilai suhu yaitu mengacu 

pada thermometer digital sedangkan untuk sensor tegangan menggunakan 

multitester digital. 

Pengujian dilakukan sebanyak dua kali yaitu pengujian laboratorium dan 

pengujian pada kendaraan. Pada pengujian di  laboratorium dilakukan simulasi 

seperti keadaan pada kendaraan dengan cara melakukan pemanasan air 
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menggunakan kompor dan dilihat hasil pembacaan suhu dan apakah buzzer dan 

kipas bekerja pada suhu set point. Sedangkan untuk pembacaan sensor tegangan 

menggunakan power supply variable. Pengujian kedua dilakukan pada kendaraan 

yaitu memasang sistem secara keseluruhan dan dilihat hasil pembacaan suhu dan 

tegangan pada LCD yang terpasang. 
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