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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat prototype alat pendeteksi alkohol untuk pengendara mobil 

menggunakan sensor MQ3 berbasis Mikrokontroler Atmega328 pada rental mobil di CV. Anugrah martapura 

guna dapat diimplementasikan pada unit rental untuk kebutuhan sistem keamanan tambahan bagi pengendara 

mobil apabila pengendara mengkonsumsi minuman beralkohol dan dalam kedaan mabuk maka sistem alat yang 

dibuat dapat memberikan informasi melalui panggilan telephone kepada pemilik rental, sehingga terciptalah rasa 

aman bagi pemilik rental mobil tersebut. 

Penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data dari seluruh format perangkat lunak dan garis besar dari alat 

yang dibuat, kemudian membangun prototype dan melakukan pengujian alat untuk mengetahui apakah dapat 

berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau sebaliknya. Adapun sumber data yang digunakan adalah dari 

penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai mikrokontroler dan sensor MQ3. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa, pada uji coba prototype alat pendeteksi alkohol untuk pengendara mobil 

menggunakan sensor MQ3 berbasis mikrokontroler Atmega328 dapat berfungsi degan baik dan dapat 

diimplementasikan pada unit mobil rental di CV. Anugrah martapura. Disarankan untuk menambahkan sistem 

GPS(Global Positioning System)  pada alat agar dapat mengetahui posisi terakhir pengendara. 

 

Kata Kunci: Arduino Uno, Mikrokontroler Atmega 328, Sensor MQ3,  

 

ABSTRACT 

This study aims to create a prototype alcohol detection device for car drivers using the MQ3 sensor 

based on the Atmega328 Microcontroller in a car rental at CV. Anugrah martapura can be implemented in 

rental units for the need for an additional security system for car drivers. If the driver consumes alcoholic 

beverages and is drunk, the device system created can provide information via telephone calls to the rental 

owner, thus creating a sense of security for the car rental owner. 

This study uses a method of collecting data from all software formats and an outline of the tools made, 

then building a prototype and testing the tool to find out whether it can run as desired or vice versa. The data 

sources used are from previous studies that discuss the MQ3 microcontroller and sensor. 

The results showed that, in testing the prototype alcohol detector for car drivers using the MQ3 sensor 

based on the Atmega328 microcontroller, it can function properly and can be implemented in rental car units at 

CV. Anugrah Martapura. It is recommended to add a GPS (Global Positioning System) system to the device so 

that it can find out the last position of the rider. 
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PENDAHULUAN  

Di era globalisasi ini kemajuan teknologi dan 

ilmu pengetahuan merupakan bagian yang sangat 

penting dan sangat berpengaruh dalam perkembangan 

suatu organisasi, pesatnya teknologi informasi telah 

merubah tata kerja di segala bidang menjadi lebih 

efisien, praktis dan handal dari waktu ke waktu. 

Hasil kemajuan teknologi seperti komputer 

pada saat ini merupakan suatu kebutuhan setiap 

instansi, baik dalam pemerintahan maupun instansi 

perusahaan swasta, kemajuan suatu instansi atau 

perusahaan dapat dilihat dari bagaimana cara 

memanfaatkan teknologi komputerisasi sebagai alat 

bantu dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan. 

Hal tersebut dapat  menunjang dalam perusahaan 

berskala besar, menengah maupun kecil dalam 

persaingan bisnis global yang semakin pesat. Setiap  

perusahaan  baik  itu  perusahaan  kecil,  menengah  

maupun perusahaan besar membutuhkan suatu sistem 

keamanan yang cukup untuk kenyamanan bagi 

penggunanya. 

CV. Anugrah Martapura merupakan sebuah 

instansi atau perusahaan yang bergerak dalam bidang 

jasa penyewaan mobil.Adapun kendala yang dihadapi 

oleh CV. Anugrah Martapura adalah ketidakadaan 

sistem pengamanan saat mobil disewa sehingga rentan 

terhadap kecelakaan lalu lintas.Karena sering kali 

seseorang melupakan suatu keamanan yang 

mengancam jiwa bagi penyewa mobil karena 

kurangnya kesadaran.Saat ini kekhawatiran 

masyarakat dengan minuman keras yang sudah mudah 

ditemukan diwarung-warung dengan harga yang 

relatif murah, bahkan tidak adanya sadar akan 

kesehatan pada diri sendiri, ini menyebabkan 

banyaknya terjadi kecelakaan, perkelahian, 

pembunuhan, perzinahan, jauh dari norma-norma 

akhlak dan timbul keberanian untuk melakukan 

tindakan negatif. 

Alkohol merupakan zat psikoaktif yang 

bersifat adiktif.Zat psikoaktif adalah golongan zat 

yang bekerja secara selektif, yang dapat 

memperlambat fungsi-fungsi tubuh yang vital, 

terutama pada otak yang dapat menimbulkan 

perubahan pada pelaku, emosi kognitif, persepsi, dan 

kesadaran seseorang.Sedangkan adiktif adalah suatu 

kecanduan atau ketergantungan terhadap jenis zat 

tertentu.Seseorang yang menggunakan alkohol 

mempunyai rentang respon yang berfluktuasi dari 

kondisi ringan sampai yang berat.Alkohol juga 

merupakan zat penekan susunan syaraf pusat 

meskipun dalam jumlah kecil mungkin mempunyai 

efek stimulasi ringan.Penggunaan alkohol pada 

minuman tertentu dapat memberikan efek yang 

berbahaya bagi pemakai, terutama pada pengendara 

mobil. Penggunaan alkohol secara berlebihan 

menyebabkan seseorang menjadi lambat, tidak dapat 

memperhatikan hal yang penting lainnya saat 

berkendara seperti traffic light, mobil dari samping 

jalan atau pejalan kaki yang sedang menyeberang, 

sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. 

Mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang banyak 

akan mempengaruhi performa seseorang dalam 

berkendara dan beresiko tinggi menyebabkan 

kecelakaan dengan dampak yang cukup parah dan 

bisa memakan korban jiwa. 

Minuman Beralkohol tidak hanya 

menyebabkan mabuk, akan tetapi pada tingkat tertentu 

dapat menyebabkan kematian. Pada tingkat 

kandungan 0,05-0,015% etanol dalam darah peminum 

akan kehilangan koordinasi, pada tingkat 0,015-0,20% 

etanol menyebabkan keracunan, pada tingkat 0,30-

0,40% peminum hilang kesadaran dan pada tingkat 

yang lebih tinggi lagi yaitu 0,50% dapat menyebabkan 

kematian.(alfabasyi, 2013 

 



 

Hal ini merupakan prioritas utama 

diperlukannya suatu pendeteksi alkohol sederhana 

yang terhubung dengan telepon seluler.Untuk itu 

mengembangkan suatu alat untuk mendeteksi alkohol 

dalam mobil melalui sensor alkohol MQ3 diharapkan 

mobil dimasa depan di lengkapi dengan alat 

pendeteksi alkohol. Pembuatan proyek akhir ini 

mempunyai tujuan menghasilkan desain alat 

pendeteksi kadar alkohol dengan sensor Sensor MQ3 

berbasis dengan metode waterfall dengan 

pemprograman mikrokontroler ATmega328. Untuk  

mengetahui kerja dari fungsi alat tersebut. Dalam 

pembuatan alat pendeteksi kadar alkohol pengemudi 

ini menggunakan metode rancang bangun. Proses 

pembuatannya terdiri dari beberapa tahap yaitu : (1) 

Identifikasi Kebutuhan, (2) Analisis kebutuhan, (3) 

Konsep Perancangan, (4) Proses pembuatan, dan (5) 

Pengujian. Proses pembuatan alat ini terdiri dari 

pembuatan perangkat keras dan perangkat lunak. 

Perangkat keras terdiri dari komponen utama yaitu 

mikrokontroler ATmega328.Motor DC,Driver motor 

L298N, sensor MQ3, LED, Telepon Seluler dan LCD. 

Beberapa penelitian telah dilakukan 

berkaitan dengan alat pendeteksi alkohol pada mobil 

yaitu pada penelitian Yasi Oktodiranto (2017) 

mengenai Perancangan Dan Implementasi Sistem 

Pendeteksi Kadar Alkohol Pada Mobil Berbasis 

Arduino, Gylbert H.N Simatupang (2015) mengenai 

Rancang Bangun Alat Pendeteksi Kadar Alkohol 

Melalui Ekhalasi Menggunakan Sensor TGS2620 

Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno, dan pada 

penelitian Ulfi Ariyanto Wibowo (2015) mengenai 

Pendeteksi Kadar Alkohol Pada Pengemudi 

Menggunakan Sensor Tgs 2620 Berbasis 

Mikrokontroler Atmega8535. 

Maka dari itu dibuatlah prototype alat 

pendeteksi alkohol untuk pengendara mobil agar tidak 

ada lagi kecelakaan yang disebabkan kelalaian 

pengemudi dan juga yang karena mengendarai 

kendaraan sambil mengkonsumsi alkohol. 

.MANFAAT 

Beberapa manfaat yang diperoleh dari 

penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan 

pada rental mobil di CV. Anugrah Martapura 

sehingga dapat mengantisipasi keadaan pengemudi 

mobil dan dapat memberikan informasi kepada 

pemilik mobil sehingga tercipta rasa aman bagi 

pemilik rental mobil tersebut. 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.Analisis Sistem Yang Berjalan 

Beberapa permasalahan atau kekurangan yang 

terdapat pada mobil saat pengendara dalam keadaan 

mabuk, yaitu:  

1. Mobil yang dikendarai oleh pengendara yang 

mengkonsumsi alkohol dan dalam keadaan mabuk 

masih dapat terus berjalan normal tanpa adanya sistem 

yang dapat menghentikan mesin hidup atau laju 

mobil. 

2. Saat mobil berhenti karena pengendara 

mabuk, tidak ada sistem yang dapat memberitahukan 

orang terdekat bahwa pengendara dalam keadaan 

mabuk dan perlu pertolongan 

 

 

Gambar 1.1Flowchart Sistem Yang Berjalan 

2. Flowchart Alat yang Diusulkan 

Pada pembuatan system yang diusulkan, berikut 

adalah flowchart Alat pendetksi Alkohol untuk 

Pengendara Mobil Menggunakan Sensor MQ3 

Berbasis Mikrokontroler Atmega328 

1. Usulan Flowchart Kerja Rancangan Sistem 

 
Gambar 1. 1 Usulan Flowchart Kerja Rancangan 

Sistem 

B. Analisis Kebutuhan Alat 



 

1. Sequence Diagram Login penguna 

 

Gambar 1. 2 Sequence Diagram Input Data guru 

C. Rancangan Model Alat 

 

Komponen Alat yang Diperlukan 

1. Arduino UNO ATMega328 

Gambar 4.1 Arduino Uno Atmega 328 

2. Sensor Alkohol MQ  

 

Gambar 4.2 Sensor Alkohol 

 

 

1. Gambar LCD 

 

 

Gambar 1. 3 Tampilan Form Data Guru 

2. Buzzwr 

 

 

 

Gambar 1. 4 Tampilan Form  Data Kelas 

3.  Sesaat Alkohol setelah Terditeksi 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan perakitan prototype dan pengujian alat 

pendeteksi alkohol untuk pengendara mobil 

menggunakan sensor MQ3 berbasis mikrokontroler 

atmega 328, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Prototype alat ini bekerja mendeteksi aroma 

alkohol pada jarak 3 sentimeter dari sumber kadar 

alkohol 80%, tetapi jarak tersebut bisa lebih jauh 

apabila uap dari alkohol tersebut terbawa udara dan 

terdeteksi oleh sensor MQ3.  

2. Sensor MQ3 mendeteksi aroma kadar 

alkohol pada saat pengendara memasuki pintu 

mobil pengemudi maka buzzer akan berbunyi dan 

secara langsung mesin mobil tidak bisa 

dihidupkan. 

3. Sensor MQ3 mendeteksi pengendara ketika 

pengemudi mobil mengkonsumsi alkohol secara 

bersamaan menjalankan mobil maka buzzer akan 

berbunyi dan secara otomatis mematikan mesin 

sehingga menghentikan laju mobil secara perlahan-

lahan.  

4. Jeda waktu setelah aroma alkohol terdeteksi 

melebihi nilai ambang yang ditentukan sampai led 

merah menyala, buzzer berbunyi, motor DC 

berhenti berputar dan terjadi penggilan lewat 

handphone adalah sekitar 3 detik. 



 

 Saran 

Disarankan untuk pengembangan prototype alat 

pendeteksi alkohol untuk pengendara mobil 

menggunakan sensor MQ3 berbasis mikrokontroler 

atmega 328 ini adalah  

1. Tambahkan sistem GPS(Global Positioning 

System) pada prototype alat ini untuk mengetahui 

posisi pengendara sehingga mempermudah pencarian 

pengendara jika dalam kondisi darurat. 

2. Uji sampel kadar alkohol yang berbeda-beda 

untuk mengukur kadar etanol pada alkohol karena 

setiap alkohol memiliki variasi kadar yang tidak sama. 
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