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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Energy listrik adalah sumber energy yang sangat dibutuhkan dalam 

kehidupan sehari-hari.  Energy listrik memiliki kelebihan dari energy yang lain 

dimana energy listrik sangat mudah dikonversi ke energy lain dan sangat mudah 

didistribusikan sehingga membuat energy ini sangat dibutuhkan dalam menunjang 

kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang sudah terjangkau oleh listrik 

mempergunakan listrik untuk kebutuhan sehari-hari dari menunjang kegiatan 

primer hingga kegiatan  tersier misalnya untuk penerangan, pompa air, informasi, 

telekomunikasi, memasak, lemari pendingin dan pendingin ruangan. 

 Sebagian besar pengguna listrik di Indonesia adalah pelanggan rumah 

tangga.  Pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA masih 

mendapat subsidi dari pemerintah secara langsung.  Dengan subsidi yang 

diberikan pemerintah pada segment tersebut maka jika semakin tinggi tingkat 

pemakaian listrik masyarakat semakin tinggi pula biaya yang dikeluarkan belanja 

pemerintah untuk memproduksi listrik. 

 Dengan teknologi komputer dapat memberikan solusi dalam mengatur 

pemakaian listrik masyarakat dalam penggunaan energy listrik agar efektif dan 

efisien sesuai kebutuhan serta tidak boros. Komputer mempunyai prinsip dasar 

yaitu input, proses dan output.  Input adalah informasi yang diterima oleh cental 

prosesor unit untuk kemudian diproses menjadi perintah atau output.  

 Kondisi yang ada pada konsumen dengan daya 450VA dan 900VA pada 

umumnya mempergunakan listrik untuk penerangan, pompa air, informasi 

(televisi) dan lainnya.  Sering sekali ditemukan disekitar kita penggunaan energy 

listrik tidak dimanfaatkan dengan bijak seperti lampu penerangan menyala pada 

kondisi terang, televisi menyala padahal yang menonton sudah tidur berjam-jam, 
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pompa air listrik menyala padahal tanki air sudah luber.  Beban listrik yang telah 

diketahui karakteristik operasinya tersebut dapat dikendalikan agar bekerja atau 

menyala pada kondisi yang dibutuhkan.  Teknologi komputer dapat membantu 

manusia dalam mengatur beban listrik tersebut dengan melihat kebutuhan kondisi 

dilingkungan tersebut sehingga tidak terjadi pemborosan pemakaian yang tidak 

perlu diluar kelalaian pemakai. 

  

1.2.  Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut:Bagaimana mendesain pengaturan pemakaian atau beban 

peralatan listrik secara automatis, efisien dan efektif pada instalasi rumah.  Desain 

menggunakan sensor sebagai komponen input, mikrokontroler sebagai prosesor 

dan relai sebagai output.  Pengaturan beban pemakaian pada instalasi listrik pada 

pelanggan rumah tangga diharapkan dapat mengurangi pemakaian yang tidak 

diperlukan sehingga dapat menghemat pembayaran listrik.  

 

1.3.  Batasan Permasalahan 

 Agar dalam pembahasan nantinya tidak panjang lebar, maka penulis 

membatasi beberapa masalah yang akan dibahas, diantaranya: 

a. Pemilihan komponen sensor yang dibutuhkan untuk membaca kondisi dari 

beban yang dioperasikan 

b. Pembuatan program pada mikrokontroler untuk memproses sinyal input 

dari sensor sehingga dapat menghasilkan output sesuai dengan yang 

diharapkan 

c. Pembuatan komponen output berupa rangkaian elektronika sehingga 

sinyal digital yang dikeluarkan oleh mikrokontroler dapat diaplikasikan 

pada beban yang akan dikontrol 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan: 

a. Bagi Penulis Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan 

pemahaman lebih mendalam bagi penulis mengenai system automatisasi 

berbasis mikrokontroler 

b. Menghemat pembayaran listrik pemakaian pelanggan rumah tangga 

c. Membantu pemerintah dalam mengurangi biaya subsidi listrik  

 

1.5. Metodologi Penelitian 

 Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a. Penelitian Kepustakaan 

 Penelitian kepustakaan (library research) yaitu teknik pengumpulan data 

dengan cara mempelajari, mengkaji dan memahami sumber-sumber data 

yang ada pada beberapa buku terkait dalam penelitian. 

b. Penelitian Lapangan 

Metode Penelitian menjelaskan bahwa: “penelitian lapangan yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang 

menjadi objek penelitian”.  Peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

teknik: 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara (interview), menurut Moh. Nazir dalam bukunya 

(2005:196) yang berjudul Metode Penelitian menjelaskan bahwa: 

Wawancara (interview) yaitu proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka 

antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau 

responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide 

(panduan wawancara). 
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2. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan (Observation), menurut Moh.  Nazir dalam bukunya 

(2005:196) yang berjudul Metode Penelitian, menjelaskan bahwa: 

Pengamatan (Observation) yaitu suatu cara untuk mendapatkan data 

dengan mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung di 

perusahaan, kemudian hasil pengamatan dicatat dan dianalisa. 

3. Penelitian Dokumen 

Pengumpulan data melalui arsip-arsip serta dokumen yang terkait 

dengan system automatisasi berbasis mikrokontroler. 

c. Analisa Sistem  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu menganalisa system yang 

ada yaitu mempelajari dan mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh 

system yang ada.  Menspesifikasikan system, yaitu menspesifikasikan 

masukan yang digunakan, proses yang dilakukan dan keluaran yang 

dihasilkan. 

Adapun tahap-tahapan pada analisa system yaitu: 

a. Activity Diagram 

Dalam tahap awal ini, activity diagram berjalan digunakan untuk 

memodelkan  alur kerja atau workflow sebuah bisnis dan urutan 

aktifitas di dalam suatu proses. 

b. Use Case Diagram 

Dalam tahap ini, use case diagram digunakan untuk menjelaskan 

manfaat system yang berjalan jika dilihat menurut pandangan orang 

yang berada diluar system atau actor. 

c. Use case description berjalan 

Dalam tahap ini, use case description  digunakan untuk 

mendiskripsikan secara rinci mengenai use case diagram. 

d. Rancangan Sistem 
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Perancangan system adalah tahap merancang secara rinci berdasarkan 

hasil analisa yang ada, sehingga menghasilkan model system yang baru.  

Dimana metode yang digunakan adalah metode perancangan beroriantasi 

objek. 

Alat-alat yang digunakan pada tahap perancangan system ini antara lain 

sama dengan tahap analisa system dan ditambah sebagai berikut : 

1. Pemilihan sensor sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan 

2. Pembuatan Flowchart program 

3. Pembuatan rangkaian output dari rangkaian-rangkain elektronika 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Bab I   : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II  : LANDASAN TEORI 

Pembahasan tentang teori-teori, landasan teori tentang sensor, 

perencanaan system autamtisasi berbasis mikrokontroler dan 

elektronika analog digital serta teori pendukung lainnya yang 

digunakan untuk menjadi pedoman sesuai dengan topic yang 

dibahas. 

Bab III : ANALISISA SISTEM 

Pada bab ini, dipaparkan tinjauan umum yang menguraikan 

tentang gambaran umum objek penelitian yaitu karakteristik 

pemakain pelanggan rumah tangga, kebutuhan standard akan 

pengoprasian beban yang ada pada rumah tangga. Setelah 

mengetahui akan objek penenelitian maka dibuat perancangan 

system sensor, automatisasi berbasis mikrokontroler dan 

antarmuka dari system digital kesistem analog. 
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Bab IV : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Berisi paparan implementasi, analisis hasil uji coba program 

kesimpulan dan saran. Bab ini memaparkan hasil-hasil dari 

tahapan penelitian, dari tahap analissi, desain, implementasi 

desain, hasil testing dan implementasinya, berupa penjelasan 

teoritik, baik secara kualitatif, kuantitatif atau secara statistic.  

Selain itu hasil penelitian dibandingkan dengan keadaan 

sebelumnya. 


