
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era modern ini, listrik telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. 

Kendala dalam pendistribusian energi listrik merupakan hal penting yang harus 

diperhatikan PT. PLN (Persero) selaku satu-satunya pemegang usaha 

ketenagalistrikan yang diakui negara, PT. PLN (Persero) dituntut untuk 

memberikan keandalan dalam pendistribusian energi listrik terhadap konsumen. 

Salah satu alat suplai ketenaga listrikan PT. PLN (Persero) yaitu Gardu. Trafo 

dari Gardu merupakan tempat dimana terdapat alat penurun Tegangan Tinggi 

20KV dari jaringan distribusi ke Tegangan Rendah 220VA. Sehingga Tegangan 

Rendah 220VA disalurkan ke pengguna listrik. Kapasitas Gardu bermacam-

macam tergantung dari ukuran trafo yang di pasang, dan kebutuhan pada tempat 

pemakaian. Kapasitas gardu dengan Trafo 200KvA biasanya di pasang pada 

tempat Pemukiman penduduk yang padat. Sedangkan kapasitas gardu dengan 

Trafo 50/25KvA biasanya di pasang pada tempat pemakaian sendiri contoh tower-

tower BTS. 

Flir dan Tang Ampere merupakan salah satu alat untuk memudahkan 

keperluan simulasi tenaga listrik pada Gardu. Alat ini mempunyai fitur pendukung 

untuk analisis suhu Gardu dan Angka pengukuran tegangan Gardu. Tujuan dari 

analisis suhu Gardu dan Angka pengukuran tegangan Gardu yaitu untuk 

mengetahui kapasitas standar tegangan pengguna. Mengetahui beban yang 

terpakai di trafo apakah sudah melebihi dari kapasitas trafo, serta kerusakan dalam 

sistem kelistrikan. Menentukan akar penyebab dari kerusakan jaringan gardu 

listrik. Menentukan prioritas tindakan perbaikan yang harus dilakukan. 

Merekomendasikan usulan perbaikan terhadap penyebab kerusakan jaringan 

Gardu Listrik. 
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PT. Latif Perdana Jaya yang bergerak dibidang pengukuran dan pemeliharaan 

jaringan Gardu listrik, terletak di Jl Koba gang Naga kecamatan Pangkalan baru 

kota Pangkalpinang. Berdasarkan penelitian saat ini Monitoring trafo pada gardu 

distribusi saat ini masih dilakukan secara manual, laporan pekerjaan masih 

menggunakan media kertas yang ditulis dari hasil lapangan. setelah itu diinput 

secara manual di Microsoft Excel, lalu mengirim file manual ke pihak PT. PLN 

(Persero). Hal ini mengakibatkan kemungkinan data bisa saja rusak ataupun 

hilang. Informasi juga lambat diketahui oleh pihak PT. PLN (PERSERO) dengan 

sistem manual ini, akibatnya kerusakan pada trafo juga lambat diatasi. Jadi 

diperlukan sistem yang dapat memberikan informasi keadaan trafo kepada 

operator atau petugas yang bertanggung jawab, sehingga keadaan trafo dapat terus 

dimonitoring dan apabila terjadi gangguan dapat dengan cepat diatasi. Sistem 

informasi yang dibuat dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik trafo yang 

dapat mengetahui kualitas trafo apakah masih layak digunakan atau perlu untuk 

diganti dengan trafo yang baru. 

Masalah yang sudah diidentifikasi diatas maka penulis akan mengambil judul  

PERANCANGAN SISTEM PENDATAAN GARDU LISTRIK WILAYAH 

PANGKALPINANG BERBASIS ANDROID. Sistem pendataan Gardu berbasis 

Android dimana pihak client (Petugas Lapangan) dapat menginput data suhu 

gardu dan angka pengukuran tegangan gardu secara langsung melalui aplikasi 

Android. Data yang diinput client (Petugas Lapangan) langsung terkirim ke data 

server. Server dipegang oleh pihak PT. PLN (PERSERO) sehingga memudahkan 

pengecekan data baik dari sisi client maupun dari sisi server. Sistem yang dapat 

memberikan kemudahan dalam  memberi  informasi kerusakan listrik secara 

langsung ke PT. PLN (Persero) dengan cepat efektif dan efisien.  

Adapun beberapa referensi penelitian terdahulu sebagai acuan 
[1]

 Faisal 

Prasetya Pangestu, Fitri Mintarsih, Nenny Anggraini, Sistem Informasi Eksekutiff 

(SIE) Untuk Memantau Gangguan Gardu Listrik, Vol.9 No.1, 2016. 
[2]

 Irwan 

Heryanto Eryk, Slamet Nurhadi, Studi Perencanaan Prototipe Sistem Otomasi 

Metering Gardu Induk Menggunakan Konsep Human Machine Interface, Vol.16 

No.1, 2018. 
[3]

 Yusmartato, Lutfi Parinduri, Sudaryanto, Pembangunan Gardu 
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Induk 150KV di Desa Perbaba Dolok kecamatan Perguaruan Kabupaten Samosir, 

Vol.2 No.3, 2017. 
[4]

 Togar Timoteus Gultom, S.T, MT, Studi Efisiensi 

Transformator Daya di Gardu Induk GIS Listrik, Vol.2 No.4, 2016. 
[5]

 

Badaruddin, Heri Kiswanto, Studi Analisa Perencanaan Instalasi Distribusi 

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20KV, Vol.6 No.1, 2015. 
[6]

 Brando 

Alexsander R, Lily S Partras, Fielman Lisi, Analisa Koordinasi Isolasi Peralatan 

di Gardu Induk Teling 70 Kv, Vol.7 No.2, 2018. 
[7]

 Indra Roza, Analisa 

Pembangkitan Pengatur Tegangan Pada Penyulang 20kV, Vol.1 No.1, 2018. 
[8]

 

Kadek Wahyudi Widiatmika, Wayan Arta Wijaya, Nyoman Setiawan, Analisis 

Ppenambahan Transformator Sisipan untuk Mengatasi Overload pada 

Ttransformator DB0244 di Penyulang Sebelanga, Vol.5 No.2, 2018. 
[9]

 Delpiah 

Wahyuningsih, M.Kom, Sistem Pemberian Beasiswa Dengan Menerapkan 

Fmadm (Fuzzy Multiple Attribute Decision Making) Dan Saw (Simple Additive 

Weighting), Vol.2, Maret 2015. 
[10]

Mulan, Mufti, hatmoko, Implementasi Model 

Prototyping Infrastruktur Dan Jaringan Pada Smk Kesatuan Cengkareng Jakarta 

Barat, 2016. 
[11]

 Pressman, Model Pengembangan Perangkat Lunak, 2015. 
[12]

 Eli, 

Marina, Mahartama, Penerapan Algoritma Naive Bayes untuk Perancangan 

Sistem Penerimaan Beasiswa, 2018. 
[13]

 NazruddinSafaat, Pemograman Aplikasi 

Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis Android, 2017.
[14]

 Chaerul Arifin, 

Bambang Satriyo Purwito, Ahmad Sholihuddin, Studi Analisa Penempatan 

Transformator Distribusi Berdasarkan Beban Lebih Di Pt. Pln (Persero)  Area 

Kediri Upj Rayon Srengat Blitar, Vol.7 No.2, 2017. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai Berikut : 

a. Bagaimana memanfaatkan sistem berbasis Android sebagai pusat kontrol dan 

informasi di kalangan PT. PLN (Persero)? 

b. Bagaimana cara merancang Pendataan Gardu Listrik dengan sistem operasi 

Android? 

c. Bagaimana membuat sistem yang dapat memberikan informasi data gardu 

listrik secara cepat dan akurat? 

d. Bagaimana menghasilkan sistem pendataan gardu yang mampu mengontrol 

suhu, tegangan dan kerusakan gardu dengan Aplikasi berbasis Android? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun dilaksanakannya penelitian ini adalah bertujuan untuk sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui manfaat sistem berbasis Android dalam memberikan 

informasi dan pusat kontrol di kalangan PT. PLN (Persero). 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang sering terjadi pada gardu. 

3. Dapat melakukan pendataan secara online. 

4. Membantu pendataan PT. PLN (Persero) dengan memberikan suatu solusi 

optimal yang telah terkomputeriasasi dan berbasis data. 

5. Kesulitan secara manual selama ini dapat teratasi dengan adanaya Sistem 

Berbasis Android. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk memudahkan dalam mengontrol data gardu serta memudahkan 

pembuatan laporan yang akurat dan tepat waktu. 

2. Agar memberikan solusi dalam membangun rancangan sistem Android pada 

proses kegiatan pengolahan data gardu listrik yang lebih cepat, efektif an 

efesien. 

3. Mempermudah karyawan dalam melakukan pendataan gardu. 



 

5 
 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk  mempermudah penelitian laporan ini maka penulis membatasi masalah 

hanya pada: 

1. Manfaat sistem berbasis Android sebagai pusat informasi dan kontrol PT. PLN 

(Persero). 

2. Ruang lingkup perancangan ini hanya memproses pendataan gardu pada suhu, 

tegangan dan kerusakan. 

3. Perancangan pendataan gardu listrik hanya dilakukan pada jaringan Rayon 

Pangkalpinang. 

4. Kendala yang dihadapi dalam mengelola sistem. 

5. Penelitian ini hanya sebatas analisa dan merancang sistem pendataan gardu. 

 

1.5 Metodelogi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode berorientasi objek atau object oriented 

merupakan paradigma baru dalam rekayasa perangkat lunak yang memandang 

sistem sebagai kumpulan objek-objek diskrit yang saling berinteraksi. Yang 

dimaksud berorientasi objek adalah bahwa mengorganisasikan perangkat lunak 

sebagai kumpulan objek-objek yang diskrit yang bekerja sama antara informasi 

atau struktur data dan perlilaku (behaviour) yang mengaturnya. Model yang 

digunakan adalah prototype.  Prototyping perangkat lunak (software prototyping) 

atau siklus hidup menggunakan protoyping (life cycle using prototyping) adalah 

salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja 

(working model). Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final. 

Artinya sistem akan dikembangkan lebih cepat dari pada metode tradisional dan 

biayanya menjadi lebih rendah. Ada banyak cara untuk memprotoyping, begitu 

pula dengan penggunaannya. Ciri khas dari metodologi ini adalah pengembang 

sistem (system developer), client, dan pengguna dapat melihat dan melakukan 

eksperimen dengan bagian dari sistem komputer dari sejak awal proses 

pengembangan. Serta menggunakan tools pengembangan yaitu UML. Didalam 

UML tools yang penulis gunakan adalah Use Case Diagram, Activity Diagram, 

Sequence Diagram dan Class Diagram. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas laporan penelitian ini, maka materi-materi yang 

tertera pada Laporan Penelitian ini dikelompokkan mejadi beberapa sub bab 

dengan sistematika penyampaian sebagai berikut : 

 

BAB 1  Pendahuluan 

Berisi tentang hal umum tentang latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, metodelogi penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  Landasan Teori 

Bab ini berisikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan  

pembahasan sistem pendataan gardu, serta sedikit menjelaskan peralatan 

pendukung dalam perancangan sistem aplikasi berbasis Android.  

 

BAB III Organisasi 

Bab ini memaparkan tentang tinjauan umum yang menguraikan 

gambaran kondisi tempat kerja praktek sebagai tempat penelitian.  

 

BABIV Pembahasan 

Bab ini menjelaskan tentang analisa sistem berjalan, analisa sistem yang 

diajukan dan perancangan sistem. 

 

BAB V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab - bab dan saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan tempat 

kerja praktek. 

 


