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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Alkohol dan karbon monoksida sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Efek 

dari mengkonsumsi alkohol dapat mengakibatkan mual-mual, mematikan saraf, 

dan melumpuhkan kinerja otak. Begitu juga dengan menghirup karbon monoksida 

dapat mengakibatkan mual-mual, sesak nafas, serangan jantung, dan lain-lain. 

Pada jaman sekarang banyak alat yang dibuat untuk mendeteksi kadar 

alkohol dan mendeteksi kadar karbon monoksida. Untuk kadar alkohol yang ada 

dipasaran yaitu AL6000 mendeteksi alkohol pada nafas dengan metode BAC. 

Bentuk alat ini mudah dibawa dan simple tetapi memiliki batas pembacaan 

terhadap kadar alkoholnya dan tampilan melalui LCD. Sedangkan untuk karbon 

moniksida yang ada dipasaran yaitu tipe CO meter mendeteksi porsentasi karbon 

monoksida pada pembuangan kendaraan. Bentuk dari alat ini sulit untuk dibawa 

karna hanya bisa dipergunakan pada tempat tersebut. Penampilan hasilnya 

ditampilkan pada layar LCD. Dari kedua alat tersebut sama-sama tidak bisa di 

control atau di monitor dari jarak jauh. 

 Dari pembahasan di atas, pengaruh alkohol dan karbon monoksida serta dari 

jenis alat yang ada pada pasaran. Maka pada tugas akhir ini penulis membuat alat 

mendeteksi kadar alkohol dan karbon monoksida (asap rokok) yang dimana 

alatnya mudah dibawa dan bisa dikontrol dari jarak jauh menggunakan bluetooth 

untuk ditampilkan pada smart phone . 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Di Indonesia alat pengukur kadar alkohol masih menggunakan sistem 

manual yaitu mengukur kadar alkohol dalam darah atau urine yang membutuhkan 

waktu yang lama dan biaya relative mahal. Sedangkan asap rokok kebanyakan 

langsung diukur dari udara bebas tidak dari nafas manusia. 
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1.3. Tujuan  

Tujuan dari perencanaan tugas akhir ini adalah: 

1. Membuat rangkaian elektronik berupa rangkaian system detector.  

2. .Membuat pemrograman untuk mendeteksi kadar alkohol dan asap rokok 

dalam nafas dan menampilkannya ke android. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Untuk membuat alat yang dapat mendeteksi kadar alkohol dan asap rokok 

dalam nafas yang portable dan mudah di akses melalui smart phone 

 

1.5. Batasan Masalah  

1. Mendeteksi dengan sekali hembusan napas. 

2. Jangka waktu setelah minum alkohol dan merokok untuk mendeteksinya 

maksimal 10 menit. 

3. Kadar alkohol yang diukur dari nafas manusia berupa kadar BAC. 

4. Kadar rokok yang diukur dari nafas manusia berupa kadar CO. 

 

1.6 Metodelogi Penulisan 

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun laporan akhir ini maka 

penulis menggunakan metode–metode sebagai berikut:  

 

1.6.1. Metode Studi Literatur  

Penulis mengumpulkan sumber–sumber berupa literatur yang terdapat pada 

buku teori, buku manual, majalah, laporan akhir alumni maupun data internet  

yang mendukung penyusunan laporan akhir ini.  

 

1.6.2. Metode Observasi  

Yaitu merupakan metode pengamatan terhadap alat yang dibuat sebagai 

acuan observasi. 
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1.6.3. Metode Konsultasi  

Dalam masa prencanaan dan pembuatan alat penulis juga berkonsultasi 

dengan dosen pembimbing dan sumber–sumber lain yang penulis jadikan acuan 

dan perbandingan terhadap alat yang penulis buat sehingga permasalahan yang 

timbul sewaktu pembuatan alat dapat teratasi.  

 

1.7. Sistematika Penulisan 

      Untuk  mempermudah  dalam  penyusunan Laporan Akhir yang jelas dan 

sistematis, maka  penulis membaginya dalam sistematika penulisan yang terdiri 

dari beberapa bab pembahasan dengan urutan sebagai berikut:  

BAB I   : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang pemilihan judul, tujuan 

dan manfaat, perumusan masalah, metode penulisan, serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini akan menjelaskan tentang semua landasan teori yang berhubungan 

dengan alat yang akan dibuat.  

BAB III  : RANCANG BANGUN PERALATAN  

Bab ini merupakan inti dari Laporan Akhir, dimana pada bab ini dipaparkan 

tahap tahap perancangan alat, mulai dari tujuan, komponen yang digunakan, 

perancangan, percobaan perakitan sampai ke tahap perakitan alat. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab IV ini memuat tentang hasil kalibrasi dan hasil pembacaan alat 

ukur serta grafik pengukuran yang dihasilkan dari alat yang dirancang. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab V ini memuat tentang kesimpulan dan saran bagi penelitian 

selanjutnya.  


