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ABSTRAK 
Tingkat kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini sangat tinggi terutama di 
kota-kota  besar.  Hal  ini  disebabkan  semakin  meningkatnya  jumlah  pengguna 
jalan, terutama  pengendara sepeda motor. Kebut-kebutan, selain memperbesar 
resiko kecelakaan juga  mempercepat kerusakan mesin sepeda motor. Pembatas 
Laju Sepeda Motor berfungsi untuk  mengendalikan laju kendaraan agar tidak 
pernah melebihi batas yang telah ditentukan. Alat  ini bertumpu pada sensor 
kecepatan   yang diletakkan di dekat gear bagian depan. Relay pada  rangkaian 
utama berfungsi mematikan sistem pengapian di bawah kendali SCR dan sensor 
kecepatan. Dalam pengujian, mesin mati selama +

  

2 detik saat melaju melebihi 
40 km/jam, dan hidup kembali bila melaju dibawah 40 km/jam, tanpa harus 
distart ulang. Pada alat ini ditambahkan juga rangkaian yang berfungsi sebagai 
kunci rahasia. Sebelum  menekan tombol rahasia, sistem pengapian tidak akan 
berfungsi. Meski demikian alat ini tidak merusak sistem kelistrikan sepeda motor 
dan  dapat  di-off-kan  (dinon-aktifkan) sehingga  sepeda  motor  dapat  berfungsi 
seperti sedia kala.  

Kata Kunci: Relay, SCR, sensor kecepatan   

PENDAHULUAN 
Saat  ini  tingkat  kecelakaan  lalu  lintas  sangat  tinggi,  yang  disebabkan 

semakin  meningkatnya jumlah pengguna jalan, terutama sepeda motor. Perilaku 
pengguna  jalan  yang  kurang  tertib  pun  semakin  menambah  banyak  jumlah 
kecelakaan. Salah satu dari perilaku tersebut adalah aksi kebut-kebutan yang dapat 
memperbesar  resiko  kecelakaan  dan   mempercepat  kerusakan  kendaraan.  Ini 
sering dilakukan oleh remaja. Oleh karena itu alangkah baiknya jika pada sepeda 
motor ditambahkan alat yang mampu membatasi laju kendaraan untuk 
memperkecil resiko tersebut di atas. 

Dengan latar belakang tersebut, diperlukan pembuatan seperangkat alat yang 
mampu mendeteksi kecepatan kendaraan dan menurunkan laju sepeda motor pada 
saat kecepatan yang terdeteksi telah mencapai batas maksimal tertentu yang telah 
ditentukan. 

Perangkat yang dibuat harus mampu menghentikan kinerja mesin sepeda 
motor   saat   kecepatannya   mencapai   batas   maksimal   yang   ditentukan,   dan 
menghidupkannya kembali  tanpa harus men-start ulang saat kecepatan sepeda 
motor  di  bawah  batas.  Penambahan  rangkaian  yang  berfungsi  sebagai  kunci 
rahasia juga perlu ditambahkan, untuk mengantisipasi tindak pencurian kendaraan 
bermotor yang kerap kali terjadi. Meski demikian, diharapkan alat  ini  memiliki 
nilai jual dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. 

Karena alat ini berfungsi membatasi laju sepeda motor, maka diharapkan 
ada beberapa manfaat yang diberikan dari penggunaan alat tersebut antara lain: 
1.  mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya akibat mengebut. 
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2.  mencegah kerusakan mesin sepeda motor akibat melaju dengan kecepatan 

yang melebihi kapasitas sepeda motor tersebut. 
3.  menghambat atau menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor 
4.  penambahan   kunci   rahasia   pada   rangkaian   akan   mempersulit   tindakan 

pencurian sepeda motor. 
5.  mengurangi  resiko  ditilang  karena  melaju  melebihi  batas  kecepatan  yang 

ditetapkan polisi.  

METODE PENELITIAN 
A.  Tinjauan Pustaka 

Mesin sepeda motor dapat bekerja dengan baik bila sistem bahan bakar dan 
pengapiannya bekerja dengan baik. Secara normal fungsi mesin dapat dimatikan 
dengan mematikan sistem pengapiannya. 

Kumparan dapat berfungsi sebagai sumber tegangan bila terjadi perubahan 
medan magnet di dalamnya. Besarnya potensial listrik yang dihasilkan bergantung 
pada jumlah lilitan, kuat medan magnet, dan kecepatan perubahan medan magnet. 

 

= N.B.l.v 
di mana: 

  

= tegangan 
N = jumlah lilitan 
B = kuat medan magnet 
L = panjang kumparan 
V = kecepatan magnet terhadap kumparan  

Dengan adanya variabel kecepatan dalam perumusan di atas, maka secara teori 
kumparan yang dikombinasikan dengan magnet dapat berfungsi sebagai detektor 
kecepatan. 

SCR merupakan piranti semikonduktor yang berfungsi sebagai penyearah 
arus (dari anoda ke katoda) hanya bila ada arus yang melalui gate menuju katoda. 
Sifat inilah yang  memungkinkan penggunaan piranti ini untuk mengendalikan 
relay sehingga dapat berfungsi sebagai saklar otomatis.   

anoda    

katoda 
gate  

Gambar 1.  Simbol SCR.   

B.  Komponen dan Alat Yang Digunakan 
Komponen utama: 
¾  Kapasitor :  Menyimpan muatan listrik, untuk mempertahankan kondisi 

relay 
¾  Sensor :  Mendeteksi kecepatan sepeda motor 
¾  Relay :  mengaktifkan dan atau mematikan sistem pengapian dan 

switch double starter 
¾  SCR : untuk mengendalikan relay 
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Sensor kecepatan, terbuat dari kumparan yang berinti besi yang dilekatkan 
pada magnet permanen, kemudian dibalut dengan plastik sebagai kemasan dan 
untuk melindunginya dari kotoran  

Alat dan Bahan Pendukung: 
1.

 

Solder 8. Amplas 
2.

 

Timah 9. Obeng 
3.

 

Konektor 10. Pcb 
4.

 

Gergaji 11. Scr 
5.

 

Spidol 12. Multi meter

 

6.

 

Adaptor 1 A 13. Fericlorit 
7.

 

Kunci shock 14. Trimpot   

C. Gambar Rangkaian    

Sistem 
pengapian     

Relay 

Catu daya 
DC 12 V    

Switch double 
starter 

sensor       

Relay  

Gambar 2. Rangkaian Pembatas Laju  Sepeda Motor ditambah dengan kunci 
rahasia.                 

Gambar 3.   Layout PCB Pembatas Laju Sepeda Motor. 
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D. Cara Kerja: 

1.  Sensor: 
Sensor diletakkan pada penutup gear depan, ketika sepeda berjalan 

gigi akan berputar sehingga menimbulkan perubahan medan magnet, dan 
sensor menghasilkan tegangan. Makin cepat perputaran gir tegangan yang 
dihasilkan  makin  besar.  Tegangan  ini  akan  memicu rangkaian  utama 
untuk berkerja. 

2.  Rangkaian Utama 
Terdiri  dari  dua  bagian  yang  memiliki  fungsi  berbeda.  Bagian 

pertama  berfungsi untuk menjaga sistem pengapian sepeda motor tetap 
mati  meskipun  kontak  telah  dinyalakan  (kondisi  sepeda  semula  mati). 
Pada keadaan ini semua sistem  kelistrikan sepeda motor bekerja normal 
kecuali pengapian dan double starter. Seluruh sistem akan bekerja normal 
ketika switch ditekan untuk beberapa saat. Sensitifitas switch dapat diatur 
sesuai keinginan. 

Rangkaian  yang  ke  dua  berfungsi  mematikan  sistem  pengapian 
sepeda  motor (mengakibatkan mesin mati) saat kecepatannya mencapai 
batas  tertentu,  sebab   rangkaian  ini  dikendalikan  oleh  sensor.  Sistem 
pengapian akan bekerja kembali ketika kecepatan sepeda di bawah batas 
maksimal yang dapat disesuaikan. Mesin  kendaraan akan hidup dengan 
sendirinya tanpa harus distart ulang. Rangkaian ini akan tidak bekerja bila 
saklar untuk sensor di off kan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengujian alat memberikan hasil bahwa saklar pada relay menutup, mesin 

mati (selama +

 

2 detik), saat sepeda melaju 40 km/jam, kemudian mesin bekerja 
lagi.  Hidupnya  mesin  diakibatkan  oleh  sisa  laju  sepeda  motor  yang  memang 
masih cukup kuat untuk menghidupkan mesin tanpa men-start ulang. Lama relay 
menutup dipengaruhi oleh besarnya kapasitas kapasitor. 

Sedangkan  untuk  men-start  sepeda  motor  saat  keadaan  awal  berhenti 
diperlukan penekanan micro switch selama + 1 detik. 
Gambar Alat dan Pemasangannya pada Sepeda Motor    

  

Gambar 4. Tampak atas  alat pembatas laju sepeda motor. 
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Gambar 5.   Pemasangan  kabel catu daya.   

  

Gambar 6.   Pemasangan kabel untuk switch double starter.  

  

Gambar 7. Pemasangan kabel CDI yang berfungsi untuk mematikan sistem 
pengapian. 
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Gambar 8.  Letak sensor pada sepeda motor.  

 

Gambar 9.   Letak alat pembatas laju sepeda motor.   

 

Gambar 10.   Pemasangan micro switch yang berfungsi sebagai kunci rahasia. 
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KESIMPULAN  

Dalam uji  coba,  alat  ini  tidak  mempengaruhi  sistem  sistem  kelistrikan 
sepeda motor. Tenaga mesin tidak berkurang selama laju sepeda motor di bawah 
batas maksimal. Kunci rahasia, sangat berguna untuk mencegah pencurian. Lama 
penekanan microswitch dapat diatur.  Microswitch juga dapat digantikan dengan 
saklar sentuh yang hanya berupa plat logam yang tipis. 

Diperlukan penggunaan  magnet  yang  berukuran  kecil  namun  memiliki 
medan   yang   kuat,  serta  kumparan  yang  sekecil  mungkin,  namun  mampu 
menghasilkan tegangan  yang cukup besar, mengingat kedua komponen tersebut 
merupakan penyusun sensor kecepatan  yang diletakkan di ruang yang luasnya 
terbatas (bergantung jenis sepeda motor). 

Rangkaian elektronik yang digunakan sepenuhnya analog, sehingga untuk 
mengeset  batas  kecepatan  harus  dilakukan  secara  manual  (memutar  trimpot). 
Pengembangan lebih lanjut, masih memungkinkan agar alat dapat bekerja secara 
digital,   sehingga   lebih   menarik   dan   mudah   dioperasikan,   namun   dengan 
konsekwensi harga komponen yang lebih mahal. 

Bentuk kemasan  kurang  menarik  sebab  peralatan  pembuatan  alat 
digunakan terbatas.  
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