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ABSTRAK 

       Jumlah kecelakaan berdasarkan data AIS IRSMS - Polda Dki Jakarta, 30% korban meninggal 

atau cedera serius adalah akibat mengemudi dalam keadaan mabuk atau mengkonsumsi alkohol. 

Alkohol adalah zat psikoaktif yang bersifat adiktif. Zat psikoaktif adalah golongan zat yang 

bekerja secara selektif, terutama pada otak yang dapat menimbulkan perubahan pada pelaku, 

emosi kognitif, persepsi, dan kesadaran seseorang. Pada saat seseorang mengkonsumsi alkohol 

yang berlebihan dapat mengganggu kesadarannya sendiri.Berdasarkan kebutuhan tersebut, pada 

tugas akhir ini dibuat sebuah sistem yang terpasang di mobil yang dapat mencegah pengemudi 

berkendara dalam keadaan mengkonsumsi alkohol. Sistem ini terdiri dari perangkat utama berupa 

arduino UNO dan arduino Nano, perantara dengan modul bluetooth HC-05.Kemudian dengan 

perangkat tambahan berupa sensor yang akan mendeteksi nafas sang pengemudi apakah 

terdeteksi sedang mengkonsumsi alkohol. Sensor akan membaca tingkat kadar alkohol pada 

pengemudi tersebut, apabila sensor mendeteksi alkohol dibawah 1 % maka lampu akan menyala 

dan LCD akan menampilkan aman berkendara dan jika sensor mendeteksi alkohol diatas 1,8 

% maka kelistrikan mobil mati , buzzer akan menyala selama 15 detik disertai LCD yang akan  

menampilkan tidak aman. 

        Kata kunci : Arduino UNO,Arduino Nano,Alkohol, MQ-3,Bluetooth HC-05 
 

 
1. PENDAHULUAN 

 

Alkohol adalah zat psikoaktif yang bersifat adiktif. 

Zat psikoaktif adalah golongan zat yang bekerja 

secara selektif, terutama pada otak yang dapat 

menimbulkan perubahan pada pelaku, emosi 

kognitif, persepsi, dan kesadaran seseorang. 

Penggunaan alkohol pada minuman tertentu 

membuat seseorang merasa mampu mengendarai 

mobil tetapi tidak dapat memperhatikan hal yang 

penting lainnya seperti traffic light, mobil dari 

samping jalan atau pejalan kaki yang sedang 

menyeberang. Selain itu, alkohol akan membuat 

reaksi seseorang menjadi  lambat,  sehingga  dapat  

membuat  celaka.  Mengkomsumsi  alkohol  dalam  

jumlah  banyak  akan mempengaruhi performa  

 

 

 

seseorang dalam berkendara dan beresiko tinggi 

menyebabkan kecelakaan dengan dampak yang 

cukup parah. 

Terdapat beberapa penelitian yang membuat suatu 

alat pengukur kadar alkohol pada tubuh melalui 

nafas dengan keluaran LCD. Berdasarkan latar 

belakang masalah tersebut, maka penulis 

merancang sebuah alat yang dapat  direalisasikan 

untuk  pengemudi  mobil  yang  dapat  mendeteksi  

dan  memberikan peringatan  apabila pengemudi 

mobil mengkonsumsi alkohol, sehingga dapat 

mencegah pengemudi yang sedang mengkonsumsi 

alkohol  untuk  tidak  mengemudikan kendaraan  

tersebut.  Alat  tersebut  dapat  mendeteksi  

pengemudi  yang mengonsumsi alkohol melalui bau 

mulut yang dihasilkan.

2. LANDASAN TEORI 

Alat pendeteksi  kadar alkohol ini berfungsi untuk 

mendeteksi kandungan alkohol dalam tubuh 

manusia yang mengandung alkohol. Ada beberapa 

penelitian tentang alat ini diantaranya 

Penelitian oleh  Yehezkiel Hansel Hendratno, dkk. 

(2015), dengan judul Alat Pendeteksi Status 

Kesehatan Berbasis Metode Sensor Fusion. 

Penelitian tersebut Pengukuran kesehatan 



 
 

 

pengemudi truk tangki dilakukan setidaknya tiga kali 

dalam satu hari. Jumlah pengemudi yang  tidak  

seimbang  dibanding  tenaga medis  menyebabkan 

pengukuran kerap tidak tepat.  Oleh  karena itu 

pengembangan alat ukur berat badan, tinggi badan, 

suhu tubuh, detak jantung, tekanan darah dan 

pendeteksi status alkohol otomatis  diharapkan  

dapat    membantu  mempermudah  pekerjaan  tenaga  

medis   yang  sebelumnya dilakukan  secara terpisah 

dan manual.  Alat  ukur digunakan dengan cara 

penguna menempelkan kartu NFC pada alat atau 

memasukan nama  dan id  pada HMI , selanjutnya  

memasang tensimeter  dan sensor suhu  kemudian  

berdiri ditempat yang telah disediakan maka alat ini  

dapat  mengetahui  tinggi badan,  berat badan, suhu 

tubuh, detak jantung, dan tekanan darah. Kadar 

alkohol pengguna dapat diukur dengan cara 

pengguna meniup sensor alkohol yang selanjutnya 

data tersebut ditampilkan pada HMI (Human 

Machine Interface) secara otomatis  dan juga akan 

ditampilkan pada  Liquid Crystal Display (LCD). 

HMI dapat menyimpan data hasil pengukuran 

berupa database pada MS. Access[1]. 

 

Penelitian oleh M. Asayoga. (2015), dengan judul 

Prototipe Pendeteksi Kadar Alkohol Dan Penyakit 

Diabetes Melalui Urine Berbasis Android Dengan 

Metode Fuzzy. Penelitian tersebut membahas 

bagaimana prototipe pendeteksi kadar alkohol dan 

penyakit diabetes melalui urine berbasis Android 

dengan metode fuzzy yang mampu menciptakan 

monitoring kesehatan pribadi, membuat alat 

monitoring. kesehatan menjadi lebih simple 2 in 1, 

memiliki akurasi yang lebih tinggi dari alat 

sebelumnya yang telah ada, dan mampu memadukan 

dengan kemajuan jaman modern. Prototipe 

pendeteksi kadar alkohol dan penyakit diabetes 

melalui urine berbasis Android dengan metode 

fuzzy, merupakan perangkat yang dibuat dengan 

sistem yang sederhana dengan menambahkan 

kemajuan dibidang teknologi, sehingga dapat 

digunakan untuk kepolisian, laboratorium 

kesehatan, maupun untuk instansi umum. Tujuan 

dari pembuatan prototipe ini adalah untuk membuat 

efisien dalam pendeteksi alkohol dan gejala penyakit 

diabetes dalam satu proses. Deteksi alkohol dalam 

urine dilakukan dengan menggunakan sensor MQ 3. 

Nilai yang terukur dari sensor dikonversi oleh ADC 

yang ada pada Arduino untuk diproses serta dikirim 

ke komputer dan ditampilkan ke Android sebagai 

output-nya. Metode fuzzy sendiri adalah sebuah 

logika yang terinspirasi dari logika manusia, logika 

fuzzy menggunakan konsep kebenaran sebagian 

yang memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 

1, sehingga dapat memudahkan proses logika pada 

prototipe ini. Harapan kedepannya adalah untuk 

membantu analisa penyakit diabetes dan kadar 

alkohol yang lebih simple, efisien dan mampu 

mengikuti perkembangan teknologi dalam dunia 

medis serta mampu memperoleh data yang semakin 

akurat dari alat yang telah ada[2]. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Haryowati, dkk 

(2013), yang berjudul “ Alat Pendeteksi Kadar 

Alkohol Dengan Sensor Tgs 2620” merancang 

alatpendeteksi pada alkohol pada urine dengan 

sensor TGS 2620 berbasis AT89S51, Dimana 

penelitian tersebut hanya membahas tentang 

pendeteksi kadar alkohol pada  urine menggunakan 

sensor TGS 2620[3]. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Satria, dkk (2014), 

yang berjudul “ Alat Pendeteksi Kadar Alkohol 

Berbasis Mikrokontroller” merancang alat 

pendeteksi kadar alkohol dengan menggunakan 

sensor MQ-3  berbasis AT89S51, dimana penelitian 

tersebut hanya membahas tentang akurasi 

pembacaan kadar alkohol dari minuman yang 

mengandung alkohol dengan sensor MQ-3. Namun 

pada penelitian tersebut  masih menggunakan 

AT89S51 sebagaai controller  dan memiliki dimensi 

yang lebih besar[4]. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Adiprabowo, dkk 

(2013), yang berjudul “ Pendeteksi Kadar Alkohol 

Jenis Etanol Pada Cairan Dengan Menggunakan 

Mikrokontroller  ATMEGA8535” merancang alat 

Pendeteksi Kadar Alkohol Jenis Etanol Pada Cairan 

Dengan Menggunakan Mikrokontroller  

ATMEGA8535, dimana penelitian Alat pengukur 

kadar etanol adalah sebuah instrumentasi yang dapat 

mengukur kadar etanol pada suatu cairan dengan 

memanfaatkan konsentrasi gas yang dihasilkan oleh 

cairan tersebut menggunakan sensor gas alkohol 

Figaro TGS2620. Tujuan pembuatan alat ini adalah 

untuk mendeteksi kadar etanol pada suatu cairan 

dengan waktu yang relatif singkat dan hasil yang 

mendekati akurat dibandingkan dengan metode yang 

lain. Alat ini menggunakan mikrokontroler 

ATmega8535 sebagai pengkonversi analog ke 

digital, dioperasikan dengan tombol keypad, dan 

sebuah LCD sebagai tampilan keluarannya. 

Algoritma gradien digunakan untuk mengubah data 

tak linear, yaitu nilai data kadar yang dibaca oleh 

ADC, menjadi data linear, yaitu nilai persentase 

etanol cairan yang dideteksi. Dari hasil penelitian 

didapatkan bahwa alat ini dapat mendeteksi cairan 

dengan rentang nilai kadar dari 0% sampai 97% 

dengan toleransi pengukuran 2,5%. Hasil 

pengukuran mendekati akurat karena telah 

mengalami proses kalibrasi sebelumnya. 

Pengukuran menggunakan alat ini pada skala kecil 

lebih baik daripada menggunakan alkoholmeter. 

Perbandingan tahanan sensor hanya akan bernilai 

tetap pada cairan dengan nilai konsentrasi yang sama 

dan pada ruangan yang tipikal dengan kondisi uji 

standar[5]. 

 



 
 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian 

ini adalah melalui studi literatur,studi diskusi, 

perancangan  mekanik dan elektrik, pengujian sistem 

kemudian melakukan analisis terhadap hasil 

pengujian sistem tersebut. 

 

3.1 Alat dan Bahan  

      1. Arduino Nano(1) 

      2. Arduino Uno(1) 

      3. Bluetooth HC-05(2) 

      4. Sensor MQ-3 (1) 

      5. Kipas DC (1) 

      6. LCD 16 X 2 (1) 

      7. I2C (1) 

      8. Relay 1 chanel (1) 

      9. Lampu (1) 

      10. Led (1) 

      11. papan pcb bolong (1) 

      12. kabel jumper (20) 

      13. project board (1)  

      14. baterai 9v (4) 

3.2. Diagram Blok Sistem 
 

 
Gambar 1 : Diagram alir sistem alat pendeteksi alkohol 

pada pengemudi mobil 

Tahap pengujian alat ini dapat dilakukan setelah 

tahapan – tahapan yang terdapat di atas dilaksanakan 

secara berurutan dan benar. Setelah itu dapat 

mengetahui kinerja, dan mengujikan ke suatu objek 

yang mengandung alkohol terutama pada pengemudi 

mobil yang mengkonsumsi alkohol dengan 

menghembukan nafas  kearah sensor MQ-3 melalui 

pernafasan. Kemudian kita bisa mengetahui berapa 

presentasi kadar alkohol yang muncul di layar LCD 

dan disertai bunyi buzzer secara dering dengan 

tertentu dari hasil kandungan yang dihasilkan 

dengan golongan kadar rendah, sedang ataupun 

tinggi. 

 
4. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

 

 
 
Gambar 2 : Diagram blok keseluruhan 

Pada Gambar 2 Perancangan ini dilakukan dengan 

membuat skematik rangkaian terlebih dahulu dan 

merakitnya. Perancangan elektronik berfungsi 

sebagai kontrol utama sistem kontrol alat pendeteksi 

kadar alkohol pada pengemudi mobil. Perancangan 

elektronik ada beberapa bagian, bagian yang 

pertama ialah arduino uno yang berfungsi sebagai 

pusat pengendali dari sistem kontrol pendeteksi 

kadar alkohol pada pengemudi mobil, bagian kedua 

ialah sensor MQ-3 dan Modul Bluetooth HC-05 

yang berfungsi sebagai pendeteksi bila ada kadar 

alkohol dan bagian ketiga ialah buzzer,LCD dan Led 

yang berfungsi sebagai pemberitahu apabila 

mengandung alkohol atau tidak. Dan pada blok ini di 

bagi 2 sistem yaitu sistem pendeteksi dan pengirim 

hasil data yang dimana sistem tersebut memakai 2 

mikrokontroller yang nantinya akan saling 

berinteraksi satu sama lain. 

4.1 Perancangan Mekanika Pendeteksi alkohol 

pada mobil 

Pada Gambar 3 Dalam Perancangan mekanik yaitu 

mendesain box akrilik untuk tempat alat – alat 

elektronik menggunakan software corel draw. 

Dalam pembuatan desain mekanik pada tempat alat-

alat elektronik ukuran volume harus benar-benar pas 

agar alat elektronik tidak saling bersentuhan atau 

berhubungan singkat, dan baik untuk di coba pada 

saat pengujian. 

 

Gambar 3 : desain box pada corel draw sistem 1 



 
 

 

 
 
Gambar 4 : desain box pada corel draw sistem 2 

Pada Gambar 4 desain box untuk sistem 2 yang 

terdapat sistem master yang berisi arduino nano, 

sensor, baterai dan led 

4.2 Perancangan sistem elektronik 

 

Gambar 5 : Rangkaian Sistem Alat pendeteksi Kadar 

Alkohol Pada Pengemudi Mobil 

Pada Gambar 5 rangkaian sistem alat pendeteksi 

kadar alkohol pada pengemudi mobil dengan Sensor 

MQ-3 digunakan untuk mengukur besaran kadar 

alkohol.Kipas DC akan mengirupkan zat alkohol 

pada ruang kabin untuk mendeteksi adanya kadar 

alkohol yang dikonsumsi pada pengemudi 

mobil.sensor MQ-3,  bluetooth dan kipas DC 

(blower) terkoneksi dengan Arduino nano untuk  

memberikan sinyal pengirim data ke serial Arduino 

Uno.Dari sistem pengirim antar arduino nano dan 

Bluetooth hasil data akan di proses dengan Arduino 

Uno untuk mengirim data penampilan hasil kadar 

alkohol pada LCD.Bluetooth digunakan untuk 

memantau yang terkoneksi antara Arduino uno dan 

nano, maka  relay terkoneksi sehingga pada saat 

pengemudi mobil mekonsumsi alkohol maka relay 

memutuskan aliran listrik pada mobil.LCD untuk 

menampilkan hasil dari pemrosesan data kadar 

alkohol .Buzzer untuk memberi tanda jika adanya 

kandungan alkohol.LED untuk pemberi tahu 

apabilapengemudimengkonsumsialkoholgolongan 

>1%.Relay untuk memutuskan aliran listrik jika 

pengemudi mobil mekonsumsi alkohol golongan 

tinggi. 

 

 

 

4.3 Perancangan perangkat lunak 

 

Pada Gambar 6 merupakan flowchart sistem 

keseluruhan proses cara kerja sistem alat pendeteksi 

kadar alkohol pada pengemudi mobil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 : Flowchart Pemrograman Keseluruhan Sistem 

5.HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
5.1 Hasil pembuatan mekanik 
 

 
 
Gambar 7 : rangkaian alat pendeteksi kadar alkohol pada 

pengemudi mobil 

Pada Gambar 7 sistem keseluruhan alat pendeteksi 

alkohol pada pengemudi mobil  

 

5.2 Hasil perancangan elektrik 

 

 
Gambar 8.1 : Data Bluetooth master ke slave terkoneksi 
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Gambar 8.2 : Data Bluetooth master ke slave terkoneksi 

Pada Gambar 8.1 dan Gambar 8.2 Pengujian sistem 

secara keseluruhan dilakukan untuk menguji sistem 

apakah berjalan dengan baik tanpa ada kendala 

apapun. Pengujian sistem dilakukan dalam 2 tahap. 

Tahapan pertama adalah pengujian Bluetooth Master 

dan Slave, untuk mengetahui kondisi Frequensi  

jarak pada bluetooth berfungsi dengan baik atau 

tidak dengan melihat output pada serial monitor 

aplikasi Arduino IDE, apabila output bluetooth 

muncul maka Bluetooth  dalam kondisi baik. 

Kemudian tahap kedua adalah pengujian Sensor 

MQ-3, kipas DC, LCD, buzzer, relay dan lampu. 

 

5.3 Hasil Pengujian dan Analisa 

 

 

Gambar 9 : Hasil Dari Kadar Alkohol Pada Kondisi 

Aman Berkendara dan Output Lampu ON , Buzzer OFF 

 

Pada Gambar 9 hasil sistem yang kadar alkohol pada batas 

aman berkendara maka output lampu akan menyala dan 

buzzer mati 

 

 

 
 

Gambar  10 : Hasil Dari Kadar Alkohol Yang Melebihi 

Pada Kondisi Tidak Aman dan Output Lampu OFF ,  

Buzzer ON 

 

Pada Gambar 10 hasil sistem yang kadar alkohol pada 

batas tidak maka output lampu akan mati dan buzzer 

menyala 

 

5.4 Analisa Pengujian Alat pendeteksi alkohol 

pada mobil 

 

 
 
Gambar  11.1 : Data Serial Monitor Sensor MQ-3 Pada 

Kadar Alkohol Aman Berkendara 

 

Pada Gambar 11.1 hasil data yang kadar alkohol pada 

batas aman berkendara. 

 

 
 

 



 
 

 

Gambar  11.2 : Data Serial Monitor Sensor MQ-3 Pada 

Kadar Alkohol tidak aman 

 

Pada Gambar 11.2 hasil data yang kadar alkohol pada 

batas tidak aman berkendara. 

 

Setelah menguji sensor bekerja dengan baik maka 

selanjutnya adalah pengujian hasil data sistem 

master  yang terkirim pada sistem slave. Berikut 

Tabel 1 data pengujian sensor alkohol dengan 

bluetooth.  

 

Tabel 1 : Data pengujian pada sensor alkohol dengan 

bluetooth 
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Tabel 2 : Pengujian Sensor MQ – 3 Batas Normal 
 

NO KADAR 

ALKOHOL 

(Mg/L)  

HASIL 

SERIAL 

MONIT

OR(PPM

) 

JARAK 

(CM) 

TWGANG

AN  

(V) 

Ppm to (%) 

1 3000 3000 10 0,24 0,3% 

2 4000 4000 10 1,59 0,4% 

3 6000 6000 10 1,95 0,6% 

4 8000 8000 10 2,17 0,8% 

5 10000 10000 10 2,32 1% 

 

Tabel 3 : Pengujian Sensor MQ – 3 Tidak Normal 
 

N

O 

KADAR 

ALKOHOL 

(Mg/L) + 

AIR 

HASIL 

SERIAL 

MONIT

OR(PPM

) 

JARAK 

(CM) 

TWGANG

AN  

(V) 

Ppm to (%) 

1 12000 12000 10 0,24 1,2% 

2 13000 13000 10 1,59 1,3% 

3 15000 15000 10 1,95 1,5% 

4 16000 16000 10 2,17 1,6% 

5 18000 18000 10 2,32 1,8% 

 

Pada Tabel 2 dan Tabel 3 pengujian keseluruhan 

sistem tidak ada hambatan, sensor bekerja dengan 

baik. Komunikasi Sistem Master dan Sistem Slave 

bekerja dengan baik, bunyi sirine memberikan 

informasi sesuai nilai keluaran sensor. Dan relay 

sebagai keamanan memutuskan kelistrikan mobil 

yang disimulasikan pada Lampu sebagai output. 

 
6. PENUTUP 
6.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan perancangan dan pengujian pada 

perancangan dan implementasi sistem pendeteksi 

kadar alkohol pada pengemudi mobil dengan modul 

bluetooth HC-05 menggunakan komunikasi dua 

serial bluetooth master dan slave, peneliti dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini menggunakan sensor 

MQ-3 yang akan diuji dengan bau mulut 

pengemudi sebagai nilai input sistem, 

ketika nilai input tersebut melebihi batas 

aman maka sistem menghasilkan output 

berupa informasi pada LCD, Buzzer dan 

Relay. 

2. Pada proses perancangan alat sistem ini 

Komunikasi bluetooth Master berfungsi 

sebagai pengirim hasil informasi yang 

didapatkan dari sensor MQ-3 yang 

mendeteksi kadar alkohol dari bau mulut 

pengemudi yang akan dikirim oleh 

bluetooth HC-05 dan dari hasil diterima 

oleh bluetooth slave yang hasil informasi 

tersebut akan di tampilkan pada LCD, dari 

LCD informasi akan terkoneksi pada 

buzzer, relay. Pada penanggulan terhadap 

sistem maka di hasilkan Jika hasil kadar 

aman maka buzzer dan relay OFF.  Dan 

pengemudi aman berkendara dan jika kadar 

melebihi batas maka buzzer berbunyi dan 

relay on lampu menyala maka pengemudi 

tidak aman mengendarai mobil. 

3. Pada pengujian arduino dengan bluetooth di 

tiap pengujian berjalan dan baik dan terjadi 

kendala pada nilai keluaran sehingga 

terdeksi yang terpengaruh human error dan 

pada saat pengujian hasil tersebut sesuai 

yang diinputkan, setelah itu pada pengujian 

pada alkohol terdeksi oleh sensor 100% 

hanya berbeda-beda hasil kadar alkohol 

yang dideteksi hal tersebut dapat 

dipengaruhi oleh human error, terjadi pada 

penguapan alkohol diudara dan alkohol 

yang tidak sepenuhnya terdeksi oleh sensor. 

6.2. Saran 

Berdasarkan hasil implementasi yang diperoleh, 

untuk pengembangan lebih lanjut ada beberapa 

saran agar alat dapat bekerja lebih baik, yaitu 

pada sistem ini diberikan dengan sistem otomatis 

yang nantinya akan terkonesi dengan remote 

mobil dan gps sebagai media informasi kepada 

pihak polisi agar pada setiap mobil diberikan 



 
 

 

kecanggihan mekanikal pada sistem iot tersebut, 

Sehingga pada saat mengumudi aman dan 

mengurangi angka kecelakaan yang diakibatkan 

pada pengemudi yang mengkonsumsi alkohol. 
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