
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Saat ini kehidupan manusia tidak lepas dari pemanfaatan berbagai peralatan 

listrik yang semakin canggih dan serba otomatis. Berbagai peralatan digunakan 

manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk berbagai keperluan, seperti 

penerangan, hiburan, peralatan dapur, hingga sistem keamanan yang serba 

otomatis. Meskipun demikian, terdapat beberapa masalah yang timbul akibat 

penggunaan peralatan elektronik tersebut, salah satunya yaitu adalah pemborosan 

listrik pada saat seseorang lupa mematikan peralatan elektronik ketika 

meninggalkan rumah, yang berdampak pada pemborosan energi listrik dan 

membengkaknya biaya listrik yang harus dikeluarkan. 

Listrik merupakan salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan dan 

selama ini ketergantungan manusia terhadap listrik menimbulkan kebiasaan buruk. 

Banyak orang terkadang membiarkan suatu alat listrik ditinggal dalam kondisi 

menyala yang dapat menyebabkan pemborosan dan pemborosan itu bukanlah satu 

satunya masalah yang akan timbul namun juga dapat menyebabkan kebakaran. 

Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian dengan mengembangkan sistem yang 

dapat mengontrol dan mengetahui status alat listrik yang bisa diakses dari jarak 

jauh. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu diciptakan suatu sistem 

kendali jarak jauh yang dapat diakses dari mana saja meskipun pengguna sedang 

tidak berada dirumah, contohnya melalui aplikasi yang terinstall diAndroid yang 

dapat memudahkan pengguna dalam mengontrol perangkat listrik yang terdapat 

pada rumah tangga. Sehingga masyarakat dapat menggunakan aplikasi ini  untuk 
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mengontrol alat elektronik mereka dengan mudah sehingga masyarakat tidak perlu 

takut untuk berpegian jauh karena alat ini akan memberikan notifikasi yang 

berupa pesan bahwa elektronik tersebut belum dimatikan yang nantinya akan 

menimbulkan kebakaran,dalam hal ini masyarakat diberikan kenyamanan pada 

saat berpegian jauh dan dipermudah dalam mengontrol alat elektronik dirumah 

mereka. 

1.2  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang akan penulis bahas 

adalah bagaimana membangun sistem kendali alat elektronik rumah tangga yang 

berguna untuk mencegah pemborosan listrik dan meminimalisir terjadinya 

konsleting. 

1.3 TUJUAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan tugas akhir ini adalah untuk 

mengurangi pemborosan listrik serta meminimalisir terjadinya konsleting dalam 

kehidupan rumah tangga. 

1.4 BATASAN MASALAH 

 Batasan masalah dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

penulis membatasi masalah yang akan dibahas yaitu: 

1. Sumber tegangan berasal dari listrik PLN secara langsung sehingga pada 

saat terjadinya pemadaman listrik alat tidak dapat berkerja.  

2. Hanya dapat mengontrol Lampu, Sound system, mesin cuci dan alat 

pendingin. 

3. Tidak membahas penggunaan listrik. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari pembuatan tugas akhir ini antara lain, 

memberikan kemudahan pada setiap orang untuk menghidupkan dan mematikan 

secara otomatis, sehingga pengguna tersebut dapat mengendalikan peralatan 

rumah tangga tersebut dengan mudah. 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam kelancaran pembuatan tugas akhir ini ada metode yang dilakukan 

agar alat yang dibuat dapat berfungsi dengan baik, yang diperlukan antara lain : 

1.6.1 Pengumpulan Data 

Untuk keberhasilan alat ini diperlukan data-data yang menunjang 

pembuatan alat sehingga alat ini dapat bermanfaat, beberapa metode yang 

digunakan antara lain : 

1.6.1.1 Wawancara  

Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

kepada masyarakat disekitar lingkungan penulis. 

1.6.1.2 Metode Tinjauan Pustaka 

Metode ini mengutip beberapa sumber pustaka yang terkait sebagai 

refrensi dalam penyusunan tugas akhir ini. 

1.6.2 Objek dan Lokasi Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian dilakukan di rumah penulis. 

1.6.3 Perancangan Sistem 

Dalam alat tentunya terdapat sistem yang berfungsi sebagai pengendali 

agar alat dapat bekerja secara otomatis dan melakukan tugasnya secara 
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relevan.Sistem yang dirancang terdiri dari beberapa bagian yaitu: catu 

daya, sistem kontrol, rangkaian mekanika dan program.  

1.6.3.1 Catu daya 

Merupakan sumber daya untuk menjalankan seluruh sistem yang terdiri 

dari tegangan.  

1.6.3.2 Sistem kontrol 

Berupa rangkaian elektronik yang didesain sedemikian rupa sehingga 

dapat berfungsi sebagai pengolah data dengan mikrokontroler sebagai 

pusat kendali. 

1.6.3.3 Program  

Berfungsi untuk mengatur kerja mikrokontroler sehingga dapat memberi 

intruksi kepada komponen terkait sesuai dengan fitur yang seharusnya 

dilakukan. 

1.6.4 Implementasi 

Setelah melakukan perancangan sistem maka selanjutnya adalah  

mengimplementasikan ke dalam alat,  agar alat dapat bekerja sebagaimana 

mestinya. 

1.6.5 Uji Coba 

Setelah implementasi selesai, uji coba diperlukan. Untuk mengetahui 

proses yang harus diperbaiki. 

1.7 Sistematika Penulisan  

Tugas akhir merupakan Karya Tulis yang dibuat oleh Mahasiswa dengan 

sistem penulisan yang telah ditentukan. Adapun sistematika penulisan tugas 

akhir ini antara lain. 
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BAB I  Pendahuluan  

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II Tinjauan Pustaka  

Pada Bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari 

pembahasan secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model 

yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 

Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang informasi hasil 

penelitian dan menghubungkannya dengan  masalah  penelitian 

yang sedang diteliti serta membandingkannya dalam bentuk tabel.  

BAB III Analisis dan Perancangan Sistem 

Bab ini menguraikan tentang gambaran rancangan sistem,  

misalnya gambaran umum rancangan sistem yang akan dibangun, 

gambaran umum produk, serta data yang dipergunakan untuk 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapi yang berkaitan 

dengan kegiatan penelitian. 

BAB IV Implementasi dan Pembahasan  

Bagian ini berisi penjelasan tentang lingkungan implemetasi (OS, 

perangkat keras dan bahasa pemrograman yang digunakan), file-

file implementasi analisa dan perancangan sistem dari masing-

masing modul atau klas (relasinya) serta algoritma yang 

diimplementasikan. Selain itu, pada bab ini juga dipaparkan hasil-
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hasil dari tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, hasil 

testing  dan  implementasinya, berupa penjelasan teoritik, baik 

secara kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik. 

BAB IV Implementasi dan Pembahasan  

Bagian ini berisi penjelasan tentang lingkungan implemetasi (OS, 

perangkat keras dan bahasa pemrograman yang digunakan), file-

file implementasi analisa dan perancangan sistem dari masing-

masing modul atau klas (relasinya) serta algoritma yang 

diimplementasikan. Selain itu, pada bab ini juga dipaparkan hasil-

hasil dari tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, hasil 

testing  dan  implementasinya, berupa penjelasan teoritik, baik 

secara kualitatif, kuantitatif, atau secara statistik. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 


