
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang 

       Listrik adalah sumber energi utama dalam kegiatan sehari-hari, baik dalam rumah 

tangga maupun untuk industri seperti yang kita ketahui masyarakat sekarang telah banyak 

beralih untuk menggunakan energi listrik secara prabayar hal ini dikarekan untuk 

memudahkan masyarakat dalam sistem transaksi pembayaran yang dilakukan langsung tanpa 

harus melalui PLN lagi[1]. 

     Tetapi banyak dari sekian masyarakat tidak mengetahui bahwa bagaimana sistem dari 

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengisian saldo pulsa PLN tsb, hal ini yang menjadi 

masalah bagi orang awam yang tidak mengetahui bahwa di dalam setiap pembelian saldo 

pulsa pln tersebut terdapat biaya-biaya yang harus dibayarkan hal ini yang membuat kenapa 

disaat pembelian saldo pulsa PLN dengan nominal tertentu tidak sama dengan yang kita 

beli,banyak dari masyarakat yang menggunakan listrik prabayar yang tidak mengetahui jika 

terjadinya kenaikan harga tarif dasar listrik hal tersebut yang membuat jadi tanda tanya bagi 

masyarakat bagaimana perhitungan listrik tersebut dan berapa jumlah yang harus dibayarkan 

oleh masyarakat di dalam pembelian saldo pulsa kwh [1] .  

      Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penulis buat diantaranya: Penelitian 

oleh Ragil Oktaviyani. Yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Android untuk Menghitung 

Biaya Listrik Rumah Tangga[1]. Penelitian oleh M Syukur Budiawan H. Yang berjudul 

Sistem Pengendalian Beban Arus Listrik Berbasis Android[2]. Penelitian Indah Fauziah. 

Yang berjudul Prototype Aplikasi Info Rekening Listrik PLN Berbasis Mobile[3]. Penelitian 

oleh Lifandi Agan dan Petrus Santoso. Yang berjudul Pembuatan Aplikasi Cek Tagihan 

Listrik Berbasis Android[4]. Penelitian oleh Yudhi Pratama, Steven Sentinuwo, Agustinus. 

Yang berjudul Penentuan Daya Listrik Rumah Tangga Menggunakan Metode Decision 

Tree[5]. Penelitian oleh Himawan yulianto dan Teddy Marcus Zakaria. Yang berjudul sistem 

aplikasi perhitungan kwh meter online.[6]. Penelitian oleh Ana Rahma Yuniarti, m,Ary murti, 

burhanuddin dirgantara. Yang berjudul rancang bangun alat pencatat biaya pemakaian energi 

listrik pada daya 2200 watt berbasis mobile android[7]. Penelitian oleh Aji Fitrah Marisman , 

Anita Hidayati S.kom, M.Kom. yang berjudul aplikasi listrik pintar berbasis android[8]. 

Penelitian oleh Angraini Mulwinda, Riana defi mahadji putri, alfa faridh sunni[9]. Yang 

berjudul rancang bangun aplikasi android untuk menghitung biaya listrik rumah tangga. 



 

 

  Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang penulis temukan tersebut maka penulis 

mencoba membuat penelitian dengan judul “Aplikasi Perhitungan Biaya Listrik Rumahan 

Berbasis Mobile Android” 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut “Bagaimana membuat aplikasi berbasis mobile android untuk 

menghitung biaya yang didapat pada saat pembelian saldo pulsa kwh listrik rumah tangga” ? 

 

1.3  Batasan masalah 

 Dengan tujuan agar penulis dapat lebih fokus, maka penelitian ini dapat dibatasi 

dalam ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Pengguna hanya bisa menghitung jumlah biaya yang dikeluarkan pada 

    pembelian saldo KWH dengan daya yang dikeluarkan yaitu 900 dan 1300 watt. 2.  

Aplikasi dibuat dengan menggunakan sistem operasi android. 

3.  Aplikasi tidak membahas masalah keamanan. 

4. Aplikasi hanya dapat menghitung jumlah biaya yang dikeluarkan pada saat pembelian 

saldo KWH pada listrik Prabayar. 

5. Aplikasi ini tidak dapat menghitung pembelian jumlah biaya yang dikeluarkan pada listrik 

reguler. 

6. aplikasi ini dibuat hanya untung menghitung jumlah daya listrik rumahan dengan daya 900 

dan 1300 watt. 

 

 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

  Adapun tujuan dan manfaat yang penulis dapatkan dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang penulis dapatkan dari penelitian ini adalah : 

1.  Membuat aplikasi android  untuk menghitung biaya listrik rumah tangga. 

2.  Mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan pada saat pembelian pulsa      

PLN. 

1.4.2  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penulisan laporan tugas akhir ini sebagai berikut: 



 

 

1. Bagi pengguna 

 Memudahkan Pengguna dalam menghitung biaya listrik yang didapat 

 saat pembelian saldo KWH dengan daya 900 dan 1300 watt . 

2. Bagi penulis 

 Mengetahui cara membuat aplikasi mengitung jumlah biaya kwh yang 

 dikeluarkan dengan aplikasi berbasis mobile android. 

 

1.5      Sistematika Penulisan 

            Laporan penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I   Pendahuluan 

Bab ini merupakan awal yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat, batasan masalah dan sistematika penulisannya. 

BAB II  Landasan Teori 

Bab ini membahas mengenai berbagai landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian serta disesuaikan dengan batasan permasalahan yang dihadapi untuk 

memaksimalkan laporan yang akan dibuat. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Bab ini akan membahas metodologi yang digunakan dalam membagun aplikasi 

yang terdiri dari metode pengembangan perangkat lunak, metode penelitian dalam 

pengembangan perangkat lunak dan alat bantu pengembangan sistem. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini akan membahas mengenai struktur organisasi, jabaran tugas dan 

wewenang, analisa masalah sistem yang berjalan, analisa hasil solusi, analisa 

kebutuhan sistem usulan, analisa sistem, perancangan sistem dan mempaparkan 

metodologi yang digunakan. 

BAB V Penutup 

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari penulisan penelitian dan saran untuk 

mengembangkan aplikasi program yang dikembangkan. 

 

 

 


