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ABSTRAK 

 

Kebutuhan akan kenyamanan dalam berkendara sangat dibutuhkan. Namun, masih banyak 
kejadian yang pernah dialami seseorang yang lupa mengisi bahan bakar sepeda motornya 
meskipun sudah terdapat indikator penunjuk volume bahan bakar pada sepeda motor, karena 
lalai maupun kurang akuratnya indikator yang menunjukkan volume bahan bakar pada sepeda 
motor. Dalam hal ini, Sistem Indikator Digital Berbentuk Rupiah yang dipasang pada sepeda 
motor bisa dijadikan suatu solusi yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Prototype 
Perancagan Indikator Bensin Digital Berbentuk Rupiah ini dihubungkan pada kabel keluaran dari 
sensor pelampung bahan bakar yang ada pada wadah penampung yang terhubung ke indikator 
volume bahan bakar yang digunakan sebagai input berupa tegangan. Dengan memanfaatkan 
Arduino Uno yang memiliki ADC internal, maka informasi ini akan diproses untuk memanggil 
data yang kemudian dikeluarkan dalam tampilan LCD berbentuk Rupiah. Namun ketika alat ini 
dipasang pada sepeda motor, kinerjanya sangat dipengaruhi oleh sensor pelampung bahan bakar 
dari tangki bahan bakar pada motor. Artinya, jika data yang dikeluarkan dari sensor tidak akurat, 
maka hasil alat ini tidak akurat. Permasalahan penelitian ini adalah sensitifitas prototype tidak 
dapat bekerja apabila nominal harga bahan bakar pada coding berbeda dengan nominal harga 
bahan bakar yang di uji. Kesimpulan pada penelitian ini adalah Arduino Uno beroprasi dengan 
menghasilkan tegangan sebesar 4,2 VDC standarisasi yang seharusnya 5 VDC, sinyal output 
yang dihasilkan dalam bentuk digital, serta konektifiti progres bahan bakar ditampilkan LCD 
dengan time delay 1000 mS 
 
Kata kunci : Arduino Uno, Sensor Pelampung Bahan Bakar, LCD 16x2 
 
1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini, jumlah pengendara sepeda 

motor terus meningkat setiap tahunnya. 

Fenomena ini berjalan seiring dengan 

semakin bertambahnya penduduk dan 

banyaknya kepentingan masyarakat sehari-

harinya yang mengharuskan masyarakat 

berkendara setiap harinya. Banyaknya 

pengendara sepeda motor ini juga 

berdampak pada kemacetan lalu lintas yang 

terjadi. Apalagi ketika sepeda motor tiba-

tiba berhenti di tengah jalan raya karena 

kehabisan bensin yang disebabkan  

pengendara lupa mengisi bahan bakar 

motornya. Tidak hanya kemacetan yang 

mailto:faisal.binsabri@gmail.com


terjadi, bahkan dapat menyebabkan 

kecelakaan. Meskipun sudah terdapat 

indikator penunjuk volume bahan bakar 

pada sepeda motor, namun masih banyak 

juga kejadian yang pernah dialami seseorang 

yang lupa mengisi bahan bakar sepeda 

motornya karena lalai maupun kurang 

akuratnya indikator yang menunjukkan 

volume bahan bakar pada sepeda motor. 

Oleh karena itu, masih perlu dicarikan solusi 

yang tepat untuk mengatasi permasalahan 

tersebut. 

Indikator bensin merupakan petunjuk 

kontrol bensin di dalam tanki kendaraan. 

Indikator bensin memiki kinerja yang simpel 

malalui mekanisme pelampung yang 

mengirim data tentang ketinggian isi bensin 

di dalam tanki, dan di tampilkan oleh meter 

bensin secara mekanik.  Peneletian yang 

telah di lakukan tentang pengukuran 

ketinggian air diantaranya Saumi Sahreza 

(2009)  yaitu rancang bagun sensor 

ketinggian air (water level) menggunakan 

transduser ultra sonik. Pada penelitian ini 

sistem pengukuran ketinggian air hanya 

menunjukan tiga keaadan ketinggin air 

yaitu, low level, medium level, dan high 

level.   

Berdasarkan uraian di atas maka 

penulis tertarik untuk merancang dan 

membuat indikator bensin digital yang 

didesain portable sehingga memudahkan 

dalam pemakaiannya. Oleh karna itu, judul 

tugas akhir ini adalah “Prototype 

Perancangan Indikator Bensin Digital 

Berbentuk Rupiah Berbasis Arduino Uno”, 

  
1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang di atas 

berkaitan dengan proses pembuatan alat 

Prototype Perancangan Indikator Bensin 

Digital Berbentuk Rupiah Berbasis Arduino 

Uno maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Membuat rancang bangun sistem 

perhitungan isi tangki bensin.    

2. Merancang sensor pelampung bahan 

bakar. 

3. Menampilkan data dari sensor 

pelampung ke LCD yang dikontrol 

oleh Arduino Uno. 

  
1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian tugas akhir adalah : 

1. Desain wadah kapasitas (volume) 

bahan bakar minyak berbentuk 

digital dalam rupiah. 

2. Merubah output sensor pelampung 

menjadi sinyal digital agar tampilan 

bersifat fleksibel.  



3. Menciptakan efisiensi waktu dalam 

mengubah input bahan bakar minyak 

menjadi rupiah.  

II.  KAJIAN LITERATUR 

2.1 ADC (Analog to Digital Converter) 

Analog to Digital Converter atau 

lebih dikenal dengan ADC adalah sebuah 

piranti yang dirancang untuk mengubah 

sinyal-sinyal analog menjadi sinyal - sinyal 

digital. Karena pada pengontrolan 

direncanakan berhubungan langsung dengan 

sensor pelampung, maka sinyal-sinyal 

analog khususnya dari rangkaian 

pengkondisi sinyal harus terlebih dahulu 

menjadi sinyal digital sehingga dapat dibaca 

dan diolah oleh sensor pelampung tersebut. 

IC ATmega328P dianggap dapat memenuhi 

kebutuhan dari rangkaian yang akan dibuat. 

IC jenis ini bekerja secara cermat dengan 

menambahkan sedikit komponen sesuai 

dengan spesifikasi yang harus diberikan dan 

dapat mengkonversikan secara cepat suatu 

masukan tegangan. 

 

2.2  Mikrokontroler Atmega328P 

Mikrokontroler adalah suatu keping 

IC dimana terdapat mikroprosesor dan 

memori program (disebut: ROM) serta 

memori serba-guna (disebut: RAM), bahkan 

ada beberapa jenis mikrokontroler yang 

memiliki fasilitas ADC, PLL, EEPROM 

dalam satu kemasan. 

Berikut konfigurasi pin ATmega328P : 

Gambar 2.1 Struktur Pin ATmega328P 

 

2.3 Arduino Uno R3  

Arduino uno merupakan papan 

mikrokontroler yang di didalamnya tertanam 

mikrokontroler dengan merk ATmega yang 

dibuat oleh perusahaan Atmel Corporation. 

Berbagai papan Arduino menggunakan tipe 

ATmega yang berbeda-beda tergantung dari 

spesifikasinya. Untuk mikrokontroler yang 

digunakan pada arduino uno sendiri jenis 

ATmega328,  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Arduino Uno R3 
(sumber : arduino.cc) 

 

2.4 Software Arduino IDE 1.0.1  

 IDE (integrated development 

enviromen)  adalah sebuah software yang 



sangat berperan untuk menulis program, 

meng-compile menjadi kode biner dan 

meng-upload ke dalam memory 

microcontroller,  selain itu juga ada banyak 

modul-modul pendukung. Software ini dapat 

digunakan di Windows, Mac OS dan Linux. 

Software Arduino environtment di tulis 

dalam bahasa java dengan didasarkan pada 

processing. Bahasa pemrograman Arduino 

di dasarkan pada bahasa pemrograman C. 

Tetapi bahasa ini sudah di permudah 

menggunkan fungsi-fungsi yang sederahana 

sehingga mudah untuk dipelajari. 

 

2.5 Sensor Pelampung Bahan Bakar 

Kendaraan. 

 Sensor Pelampung Bahan Bakar 

merupakan sensor tangki yang berfungsi 

mendeteksi ketinggian bahan bakar di dalam 

tangki penyimpan bahan bakar. Proses 

pendeteksian dilakukan sesuai dengan 

pergerakan pelampung yang terhubung 

dengan tuas tengah variable resistor. Dengan 

adanya perubahan nilai resistansi akibat 

pemakaian bahan bakar atau perubahan isi 

tangki, maka nilai kapasitas isi tangki dapat 

diperkirakan sesuai nilai resistansi 

terukurnya. 

 

 

 

Gambar 2.3 Sensor Pelampung Bahan 
Bakar Kendaraan 

(Afrie Setiawan, 2011) 
 

2.6 LCD (Liquid Crystal Display) 

LCD merupakan perangkat penampil 

yang menampilkan hasil sensor, 

menampilkan teks, atau menampilkan menu 

pada aplikasi mikrokontroller. LCD 

memanfaatkan silicon atau gallium dalam 

bentuk Kristal cair sebagai pemender 

cahaya. Pada layar LCD, setiap matrik 

adalah susunan dua dimensi piksel yang di 

bagi dalam baris dan kolom. Dengan 

demikian, setiap pertemuan baris dan kolom 

adalah sebuah LED terdapat sebuah bidang 

latar (backplane), yang merupakan 

lempengan kaca bagian belakang dengan sisi 

dalam yang ditutupi oleh lapisan elektroda 

transaparan. Dalam keadaan normal, cairan 

yang digunakan memiliki warna cerah. 

Daerah tertentu pada cairan akan berubah 

warnanya menjadi hitam ketika tegangan 

diterapkan antara bidang latar dan pola 

elektroda yang terdapat pada sisi dalam 

lempengan kaca bagian depan. 

 

2.7 Baterai 

Aki basah banyak digunakan oleh 

mobil & motor. Salah satu ciri dari aki jenis 

ini adalah adanya lubang-lubang tempat 

pengisian air aki. Keunggulan dari aki basah 



yakni harganya terjangkau. Sedangkan 

kelemahannya adalah tingkat penguapannya 

tinggi. Oleh karena itu kendaraan yang 

menggunakan jenis aki basah harus rutin 

memeriksa ketinggian permukaan air aki. 

 

III. METODOLOGI  PENILITIAN 

3.1 Perancangan Sistem 

Pada diagram blok di bawah 

menjelaskan bahwa pelampung mengalami 

pergerakan karena bertambah dan 

berkurangnya bahan bakar pada tangki yang 

kemudian dibaca oleh sensor pelampung. 

Dari tegangan referensi yang dihasilkan 

pelampung tersebut selanjutnya diproses 

oleh Arduino Uno. Kemudian ini diproses 

untuk menghasilkan suatu deret bilangan 

yang nantinya ditampilkan oleh LCD. 

Bilangan desimal yang ditampilkan adalah 

besaran atau nilai dari kapasitas tangki 

bahan bakar yang berkurang dalam bentuk 

rupiah  

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1 Diagram Blok Indikator 
Bensin Digital       

 
 

3.2 Perancangan Chasing 

 Sketsa chasing pada gambar 3.2 

adalah untuk tata letak modul dan bentuk 

visual sistem secara keseluruhan. Unit ini 

terbentuk dari dua susun modul yaitu 

Arduino Uno R3 dan LCD    

 

 

 

Gambar 3.2 Chasing Unit  

 

3.3 Perancangan Wadah Penampung 

Bahan Bakar 

Wadah ini terbuat dari toples yang 

berbahan dasar plastik. Pada bagian bawah 

wadah tersedia keran yang berfungsi 

sebagai lubang buang agar mempermudah 

dalam pengoprasian alat. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Wadah Penampungan 

 

 



3.4 Rangkaian Skematik Sensor 

Pelampung 

Sensor ini tidak membutuhkan 

komponen tambahan, dan mememiliki 

output analog yang akan di konversi ke 

digital serta hanya memerlukan satu pin I/O 

sehingga menghemat pin mikrokontroler. 

Proses pendeteksian dilakukan sesuai 

dengan pergerakan pelampung yang 

terhubung dengan tuas tengah Variable 

resistor. Dengan adanya perubahan nilai 

resistansi akibat pemakaian bahan bakar 

atau penambahan isi tangki, maka nilai 

kapasitas isi tangki dapat diperkirakan 

sesuai dengan nilai resistansi terukurnya 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Rangkaian Skematik Sensor 

Pelampung 

 

3.5 Rangkaian Skematik LCD (Liquid 

Crystal Display) 

Pengoprasian LCD dengan 

mikrokontroler ATmega328 menggunakan 

komonikasi 4 bit. Setelah sensor pelampung 

sudah melakukan pengukuran, Variable 

resistor akan mengirimkan data ke 

mikrokentroler melalui Port A kemudian 

mikrokontroler menerima data ukuran 

jumlah isi bahan bakar tangki yang tersisa 

dan ditampilkan oleh LCD. Berikut adalah 

gambar skematik rangkaian LCD : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Rangkaian Skematik LCD 

(Liquid Crystal Display) 

 

3.6 Arduino 1.0.1 

Arduino 1.0.1 merupakan perangkat 

pemograman mikrokontroler jenis Atmel 

yang tersedia secara bebas (open-source) 

dengan menggunakan bahasa pemograman 

C untuk menyelesaikan rangkain agar bisa 

bekerja, maka langkah selanjutnya adalah 

membuat program yang akan di upload ke 

board Arduino Uno R3. 

 

 

 

 

 



Gambar 3.7 Program Arduino Berhasil di 
Upload 

 

3.7 Flowchart Program 

Pada awal program dilakukan proses 

inisialisasi seluruh bagian dari sistem. 

Pastikan sensor Pelampung aktif. Setelah 

sensor aktif, sensor akan membaca 

ketinggian air dan melalukan pengiriman 

data memalui serial ke Arduino Uno. Lalu 

Arduino Uno menerima data dan mengolah 

data di lanjutkan menampilkan ke LCD    

 

Gambar 3.8 Flowchart Program  

 

IV. PENGUJIAN DAN ANALISA 

SISTEM 

4.1 Pengujian Output Digital Arduino 

Uno R3 

Pin Input Digital merupakan pin 

yang akan digunakan untuk 

mengkoneksikan Arduino Uno R3 dengan 

LCD. Pada perancangan ini, ada 4 pin yang 

akan digunakan sebagai pin output digital. 

Untuk melakukan pengujian, dibutuhkan 

program yang akan di compile kedalam 

arduino. Ada dua kondisi pengujian pada 

output digital arduino, yaitu pada kondisi 

HIGH dan LOW. 

Tabel 4.1  Hasil Pengujian Pin Output 

Digital Pada Kondisi HIGH 

Tabel 4.2  Hasil Pengujian Pin Output 

Digital Pada Kondisi LOW 

 

4.2 Pengujian LCD (liquid crystal 

display) 

Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui kinerja dari LCD apakah bisa 

menampilkan informasi dari mikrokontroler. 

Pengujian dilakukan dengan 

menghubungkan LCD dengan Arduino Uno 

R3. Berikut ini adalah program untuk 

mengaktifkan LCD. 



 

 

 

 

Gambar 4.3 Pengujian LCD 

4.3 Pengujian Sensor Pelampung 

Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui kinerja sensor pelampung 

apakah dapat mengirim informasi data ke 

mikrokontroler. Pengujian dilakukan dengan 

menghubungkan sensor pelampung dengan 

ohmmeter.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5  Pengujian Sensor Pelampung 

Empty 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6  Pengujian Sensor Pelampung 

High 

4.4 Pengujian Sistem Secara 

Keseluruhan 

Pengujian dilakukan dengan cara 

mengisi bahan bakar pada wadah 

penampung, dan mengeluarkan bahan bakar 

secara perlahan melalui keran pembuangan. 

Pengujian secara keseluruhan ini 

dilakukan dengan dua cara, yaitu : 

1. Pengujian pada saat keadaan bahan 

bakar terisi penuh (full). 
Pada saat bahan bakar terisi penuh, 

sensor akan bekerja mengirim data 

ketinggian air, lalu Arduino Uno 

memproses data dan menampilkan data 

melalui LCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7    Pengujian pada saat 

keadaan bahan bakar terisi penuh 

(full). 

 

 



2. Pengujian pada saat keadaan bahan 

bakar di keluarkan (empty). 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8   Pengujian pada saat keadaan 

bahan bakar di keluarkan (empty). 

 

V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari uraian perancangan, pembuatan 

dan pembahasan mengenai Prototype 

Perancangan Indikator Bensin Digital 

Berbentuk Rupiah Berbasis Arduino Uno 

maka dapat disimpulkan : 

1. Secara keseluruhan, sistem telah bisa 

mengukur ketinggan bahan bakar. 

Arduino Uno beroprasi dengan 

tegangan maksimal yang dihasilkan 

sebesar 4,2 VDC ketika pin digital 

pwm pada kondisi HIGH. Hal 

tersebut dipengaruhi oleh toleransi 

tegangan yang seharusnya berada 

pada nilai 5 VDC.  

2. Arduino Uno dapat memproses data 

yang di kirim sensor pelampung 

bahan bakar melalui pin ADC. Pin 

ADC yang digunakan menghasikan 

sinyal dalam bentuk digital. 

3. Pengiriman data dari sensor 

pelampung bahan bakar diproses 

melalui Arduino Uno, kemudian 

ditampilkan melalui LCD. Time 

delay sebesar 1000 mS. 

 

5.2 Saran 

1. Sensitifitas guncangan pada sensor 

pelampung bahan bakar dapat di 

atasi menggunakan jenis sensor 

terbaru (akurat).  

2. Prototype hendaknya bersifat 

fleksibel.   

3. Fitur keypad pada pengcodingan 

ditambah pada prototype. 
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