
 
 
 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Latar Belakang 
 

Metal detektor tidaklah selalu digunakan sebagai detektor bom. Seperti namanya 

detektor logam adalah jenis instrumen, yang digunakan untuk mendeteksi logam 

dengan bantuan dari induksi elektromagnetik. Logam merupakan suatu bahan 

yang didalamnya terdapat elektron-elektron dengan jumlah yang ditentukan oleh 

struktur atom yang membentuknya. Pada logam terdapat atom yang terdiri dari 

inti proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron-elektron. Proses elektron 

yang mengelilingi inti disebut orbit dari elektron (Suharto, 1995). 

Metal detektor ini membantu dalam deteksi dari ranjau darat, senjata seperti pisau 

atau senjata di bandara, dalam harta berburu atau dalam arkeologi. Hal ini juga 

dapat membantu dalam mendeteksi benda asing dalam makanan. Industri 

konstruksi menemukan itu berguna dalam mendeteksi batang baja tulangan hadir 

dalam konkrit, pipa, atau kabel di dinding dan lantai. Masih banyak kegunaan 

lainnya seperti pendeteksian bongkahan fosil di dinding-dinding batu atau harta 

karun yang terkubur di tanah. Detektor logam secara umum dapat dikatakan 

sebagai alat yang dapat mendeteksi adanya logam pada jarak tertentu dari sensor. 

Metode yang digunakan untuk membangun sebuah detektor logam sangat 

beragam dan semuanya itu tergantung dari aplikasi detektor logam. Yang 
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dimaksudkan dengan aplikasi adalah apa yang ingin di deteksi logam atau benda 

non-logam. Jadi aplikasi dari detektor logam tidaklah harus logam tetapi dapat 

pula berupa benda non-logam (tidak semua benda non-logam). 

Atas dasar tersebut pada penelitian ini direalisasikan suatu alat untuk mendeteksi 

logam berbasis induktor koil datar dengan menggunakan pengolah sinyal 

Mikrokontroler ATMEGA8535. Prinsip kerja dari alat ini menggunakan koil datar 

sebagai detektornya yang kemudian diolah dengan menggunakan sebuah IC 

mikrokontroler ATMEGA8535. Sistem pengontrolan kendali alat ini nantinya 

akan menggunakan bahasa pemrograman Basic Compiler (BASCOM) yang akan 

diprogram pada IC ATMEGA8535.  

 
B. Rumusan Masalah 

 
Rumusan masalah yang harus diselesaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

merancang dan membuat alat detektor logam  yang terdiri dari perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software). Perangkat keras (hardware) tersebut 

meliputi pembuatan catu daya, penguat instrumentasi, sistem minimum 

mikrokontroler ATMega8535 dan rangkaian LED indikator. Sedangkan perangkat 

lunak (software) yang digunakan adalah bahasa BASCOM (basic compiler) AVR. 

 
C. Batasan masalah 
 
 
Untuk memperjelas perumusan masalah maka diperlukan batasan masalah, dalam 

hal ini terdapat beberapa batasan masalah yaitu : 

1. Medan magnet yang digunakan adalah medan magnet yang dihasilkan melalui 

induksi koil datar. 
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2. Mikrokontroler yang digunakan adalah ATmega8535 dengan led sebagai 

indikatornya. 

 
D. Tujuan Penelitian 
 
 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang dan membuat alat detektor logam dengan menggunakan induktor 

koil datar. 

2. Memahami prinsip kerja alat detektor logam dengan menggunakan induktor 

koil datar. 

 
E. Manfaat Penelitian 
 
 
Manfaat dari penelitian ini adalah dihasilkanya suatu alat detektor logam dengan 

menggunakan induktor koil datar berbasis mikrokontroler ATMega8535. 

 


