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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi sebagai hasil peradaban manusia yang semakin maju, dirasakan 

sangat membantu dan mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan di 

zaman modern seperti saat ini. Berbagai macam penemuan merambah 

berbagai aspek kehidupan manusia diantaranya adalah telekomunikasi dan 

Informasi sampai dengan dunia industri. Kemajuan tersebut salah satunya 

dapat dilihat dengan banyaknya piranti-piranti elektronik maupun website 

yang dapat membantu atau mempermudah suatu pekerjaan yang dilakukan 

oleh manusia menjadi lebih praktis, ekonomis dan efisien tanpa memandang 

jarak dan waktu. 

Setiap orang yang hidup saat ini ingin terus mengupdate dan mengikuti 

perkembangan teknologi, beragam inovasi terus menerus di bidang 

pengembangan aplikasi berbasis android, website dan juga bidang – bidang  

lainnya. 

Kondisi yang terjadi saat ini banyak peningkatan terhadap kebutuhan 

konsumsi energi listrik, sejalan dengan meningkatnya konsumsi listrik maka 

dengan itu diperlukan juga pengaturan System yang ada di Bangka. 

Terkadang kami yang bekerja di induk dari unit masing – masing  mengalami 

kesusahan dan perlu waktu yang cukup lama untuk memonitor keadaan dari 

semua unit di PT. PLN (Persero), dan apalagi ketika dari suatu unit 

mengalami gangguan terhadap two way radio (walkie talkie) untuk 

melaporkan keadaan System unit serta penyulang dari unit tersebut. 

Terkadang kami yang dari induk unit mengalami masalah yang seperti ini 

sedikit kesusahan untuk memonitor data dari tiap - tiap unit tersebut. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membuat Laporan Kerja 

Praktek (KP)  dengan judul “PLN Data Monitoring, Android and Web 

Based, To Solve Action Taking Problem”. Diharapkan dengan adanya 

aplikasi monitoring pengisian data  berbasis android dan web ini maka ketika 
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ada pengisian data dari setiap unit kami dari induk dan semua unit dapat 

mengetahui dengan cepat informasi – informasi seputar laporan maupun 

keadaaan dari setiap unit yang ada. 

Jadi diharapkan dengan adanya metode ataupun cara ini setiap unit harus 

mengisi  data keadaan dengan memakai metode yang kami buat saat ini. 

Selanjutnya aplikasi ini diharapkan pula bisa membantu semua unit PT. PLN 

(Persero) bangka dalam hal mengisi data informasi maupun keadaan unit 

yang terjadi dengan menggunakan metode berbasis web dan android ini. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang melatar belakangi penulisan laporan Kuliah 

Praktek (KP) ini adalah : 

a. Bagaimana menangani masalah pengisian data beban, penyulang, 

tegangan dari setiap unit dengan cepat dan tidak perlu waktu yang cukup 

lama ? 

b. Bagaimana menghubungkan dari semua laporan semua unit menggunakan 

web dan android ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang melebar, maka masalah yang dibahas 

penulispada penulisan Laporan KP yaitu : 

a. Membangun suatu web monitoring data beban, penyulang, tegangan dari 

semua unit Bangka menggunakan situs web dan android untuk 

mempercepat dan memfasilitasi pengambilan tindakan. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

      Adapun tujuan Penelitian KP ini adalah : 

a. Memudahkan  kinerja operator induk / dispatcher untuk memonitor beban, 

penyulang, dan tegangan dari semua unit dalam pengaturan System  

b. Meringankan setiap unit apabila sedang terjadi gangguan pada two way 

radio (walkie talkie) untuk pelaporan data 
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c. Meminimalisir waktu yang terbuang dalam pengisian data beban, 

penyulang, dan tegangan tersebut. 

 

1.5. Metodologi Penelitian 

Adapun metodologi penelitian yang di gunakan penulis untuk melakukan 

pengumpulan data dalam penelitian KP ini adalah : 

1.5.1. Metode Analisa Sistem 

a. Analisa Sistem yang sedang berjalan 

Proses yang terjadi selama ini di operator induk PT. PLN (Persero) 

adalah dalam pengisian data beban, penyulang, tegangan semua unit yang 

ada di bangka masih menggunakan metode yang masih manual dengan 

mencatat ke dalam buku monitoring/logsheet dan terkadang membutuhkan 

waktu yg tidak sedikit dalam menerima informasi semua unit PT. PLN 

(Persero) dalam mengisi data monitoring beban, penyulang, tegangan. 

b. Analisa Perangkat Keras 

Perangkat keras yang saat ini digunakan di PT. PLN(Persero) yaitu 

Computer ada 8 buah komputer dengan spesifikasi komputer I7,ram 

16GB,HDD 1TB, mouse logitect, keyboard logitect, printer Epson, dan 

monitor 17inc 

Agar usulan pembuatan jaringan bisa dilaksanakan maka diperlukan 

beberapa tambahan perangkat keras diantaranya adalah router modem 

internet, kabel lan  

c. Analisa Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan saat ini di operator induk PT. PLN 

(Persero) adalah tulis tangan sebelum dimasukkan ke dalam format 

Microsoft Excel 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam proses penulisan laporan KP ini dilakukan dalam beberapa tahapan, 

diharapkan agar permasalahan yang diangkat dapat dimengerti dan dapat 

dipahami secara keseluruhan. Oleh karena itu laporan ini dibuat dalam bentu 
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bab-bab yang menerangkan dengan lebih terperinci hasil penelitian. Inti 

pokok yang terdapat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagian awal penelitian meliputi judul, abstrak, kata pengantar, dan daftar 

isi. 

b. Bagian isi penelitian disajikan dalam lima bab dengan beberapa sub bab 

pada tiap bab nya yaitu sebagai berikut.  

 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi hal-hal umum yang menjadi landasan kerja dan sebagai arah 

tujuan dari penulisan, yang berfungsi sebagai pengantar bagi para pembaca untuk 

mengetahui hal apa yang akan dibahas secara keseluruhan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang landasan teoritis yang digunakan dalam melakukan 

penulisan. Sumber-sumber teori ini dijadikan acuan dan panduan dalam 

melakukan penulisan teori. 

 

BAB III ORGANISASI 

Bab ini membahas tentang tinjauan umum yang menguraikan gambaran 

tentang Monitoring data PLN, untuk memecahkan masalah dalam pengambilan 

tindakan sebagai tempat penelitian. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisa kebutuhan sistem jaringan komputer,Rancang 

bangun jaringan Local Area Network, proses setting Network Connection, 

konfigurasi TCP/IP address, dan yang terakhir uji coba sistem jaringan. 

 

 BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dari bab yang menguraikan 

kesimpulan dan keseluruhan bab serta saran-saran yang diharapkan dapat 

bermanfaat untuk perkembangan di PT. PLN (Persero) Sektor Babel. 

 

 


