
BAB I 

PEDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Rangkaian listrik sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya suatu 

rangkaian listrik yang lengkap kita tidak mungkin dapat menikmati fasilitas dari listrik. 

Hukum Ohm merupakan suatu hukum yang berperan dalam suatu rangkaian listrik baik 

rangkaian tersebut berbentuk seri, paralel maupun rangkaian campuran. Tetapi secara garis 

besar bunyi hukum Ohm yaitu Besarnya arus listrik yang mengalir sebanding dengan 

besarnya beda potensial (tegangan).  

Untuk menemukan hubungan di antara istilah-istilah yang ada dalam sebuah rangkaian 

listrik diperlukan sebuah praktikum yang dapat membuktikannya. Dalam praktikum kita 

harus membutuhkan beberapa alat pendukung untuk membuktinya, Namun kendala 

ketersediaan alat pendukung dan resiko tersengat listrik menjadi masalah bagi kita untuk 

memprakteknya bahkan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Dalam hal ini kita 

membutuhkan alat berbasis simulasi yang lebih efisien dan mudah. 

Simulasi bisa diartikan sebagai alat peraga yang lebih efisien dan akurat namun alat 

simulasi tidak akan berjalan jika tidak ada dukungan dari sebuah software pendukung, untuk 

itu html5 dipilih sebagai sarana pendukung berjalanya alat simulasi ini. 

Selain lebih efisien dan dapat berjalan dimana saja html5 merupakan Pengembangan dari 

html yang dibuat lebih sederhana untuk memudahkan webdeveloper. Dengan begitu, html5 

dapat menggantikan permasalahan-permasalahan pada teknologi web sebelumnya. Salah satu 
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contohnya adalah menggantikan penggunaan flash pada web yang membutuhkan waktu lebih 

lama untuk melakukan load sebuah halaman. 

Dengan melakukan simulasi ini kita dapat mengetahui dan mempelajari hubungan 

antara tegangan dan kuat arus pada suatu rangkaian dan dapat digunakan untuk mengetahui 

sebuah hambatan listrik tanpa harus menggunakan alat yang dinamakan Multimeter. Selain 

itu materi tentang hukum ohm ini sangat berguna khususnya yang mendalami kelistrikan. 

Karena dengan adanya hukum ohm dan kita dapat mengerti tentang kelistrikan. Untuk itu kita 

harus mempelajari lebih dalam tentang Hukum Ohm dengan cara mempraktekkannya dalam 

percobaan dengan aplikasi simulasi. 

Berdasarkan uraian diatas dan untuk mendukung proses simulasi ini, maka penulis 

tertarik untuk menulis laporan yang berjudul “Aplikasi Simulasi Hukum Ohm Berbasis 

HTML5”. 

 

2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis, diperlukan media Aplikasi Simulasi 

berbasis html5 yang dapat membantu para siswa/pengguna dalam melakukan praktek hukum ohm . 

Maka dari itu penulis mencoba untuk mengindentifikasi masalah sebagai berikut. 

1. Belum tersedianya suatu aplikasi Simulasi yang berbasis Html5 yang memudahkan 

siswa/pengguna.  

2. Siswa/pengguna membutuhkan aplikasi yang efesien dan efektif sebagai sarana belajar 

mengenai hukum ohm. 
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3. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membantu siswa untuk memperaktekan Hukum OHM dengan mudah dan 

lebih efisien tanpa harus memerlukan biaya yang besar dan terhindar dari resiko 

sengatan arus listrik ? 

2. Bagaimana cara mempelajari hukum ohm dengan mudah dan dapat dilakukan dimana 

saja ? 

3. Bagaimana membantu siswa melakukan ujicoba praktik meski terkendala alat praktik. 

 

4. Batasan Masalah 

Ketika kita membahas tentang suatu sistem, tentulah cakupan masalah yang terkandung 

di didalam suatu sistem itu sangat banyak. Agar penulis lebih fokus dan terarah maka akan 

diberikan batasan terhadapa layanan yang akan dibahas, antara lain: 

1. Perancangan sistem yang akan dibangun hanya sebatas mengerakan tombol keatas 

dan ke bawah untuk menentukan besaran angka yang akan di hitung. 

2. Rancangan tampilan dibuat sesederhana mungkin tetapi mudah di mengerti dan 

efektif. 

5. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan ilmiah ini adalah untuk membantu Siswa dengan aplikasi simulasi agar 

memahami tentang hukum OHM yang terkendala alat praktik yang memerlukan biaya yang 

besar, dan mengurangi resiko seperti tersengat arus listrik. 
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6. Manfaat Yang Diharapkan  

1. Bagi Pengguna 

 Pengguna akan merasa mudah memahami ilmu hukum OHM. 

 Pengguna akan semakin menyukai belajar Fisika dengan dengan adanya aplikasi 

simulasi. 

2. Bagi Penulis 

 Memberikan pengetahuan kepada siswa yang ingin belajar Fisika dengan simulasi. 

 

1.6     Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini sesuai dengan ketentuan penulisan, dimana penulisan skripsi 

dibagi ke dalam 5 bab. Setiap bab tersebut dibagi menjadi sub-bab, adapun sistematika 

dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut : 

Bab 1 Pendahuluan  

Pendahuluan berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisi tentang hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai 

landasan teori. Selain itu juga memuat konsep-konsep dan teori-teori yang 

mendukung seperti Hukum OHM, HTML5, JQuery Mobile, Dan Web Server. 

Bab III Metode dan Perancangan Sistem 

Metode dan perancangan sistem memuat uraian tentang bagaimana langkah-langkah 

yang dilakukan dalam perancangan atau metode yang digunakan dalam penelitian. 
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Metode yang dipakai adalah metode Prototype. Tahapan sistem mulai dari identifikasi 

masalah sampai dengan menganalisis sistem, sedangkan perancangan sistem 

menggunakan UML (Unified Modeling Language) . 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi pembahasan tentang hasil dari keseluruhan langkah-langkah dari bab 3 

serta hasil dari analisis. Dengan menerapkan teknologi HTML5 pada perancangan 

serta mengimplementasikan kepada program, dan pengujian aplikasi ini dengan 

menggunakan metode black-box. 

Bab V Simpulan dan Saran 

1. Simpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil 

pembahasan aplikasi Simulasi Hukum Ohm Berbasis Html5 dan menjawab 

bagian dari rumusan masalah. 

2. Saran dibuat berdasarkan pengalaman penulis yang ditunjukaan kepada pembaca 

ataupun peneliti yang akan mengembangkan aplikasi Simulasi Hukum Ohm 

Berbasis Html5. 

 


