
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi listrik merupakan suatu kebutuhan penting bagi manusia dan 

penggunaan energi listrik yang cukup  banyak terdapat  pada sektor  rumah  

tangga. Penggunaan daya listrik bergantung pada pemakaian. Semakin banyak 

peralatan yang digunakan maka daya yang terpakai juga akan semakin besar 

sehingga dapat menyebabkan beban arus yang berlebih. Agar bisa melakukan 

manajemen listrik yang lebih baik dalam kasus rumah tangga, maka diperlukan 

suatu perangkat elektronika yang dapat memonitor pemakaian energi listrik pada 

perangkat listrik tersebut. Tujuan penelitian  ini adalah  membuat alat pemantau 

daya listrik  pada  suatu alat  elektronik. Hasil  pengujian dilakukan dengan 

melihat penggunaan daya listrik pada alat elektronik yang terpantau. 

Diperlukan adanya alat pantau ini yang dapat menghitung daya yang 

digunakan per jamnya. Alat ini mengolah arus dan tegangan yang masuk untuk 

diketahui berapa besar daya yg dikeluarkan.  

Dengan pembuatan alat ini diharapkan mempermudah para pengguna listrik 

rumah tangga untuk menghitung dan melakukan kalkulasi beban listrik dengan 

tujuan penghematan listrik yang digunakan dalam peralatan rumah tangga. 

  



 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan penulis bahas 

adalah bagaimana alat mampu mengetahui jumlah daya pakai sebuah perangkat 

elektronik? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis 

membatasi masalah yang akan dibahas yaitu : 

1. Alat hanya dapat membaca pemakaian jumlah daya pada alat elektronik. 

2. Alat monitoring ini menggunakan penampil LCD 16x2 

3. Peralatan yang diukur oleh alat pantau ini hanya berupa alat elektronik 

rumah tangga. 

4. Tidak adanya perhitungan biaya pada alat. 

5. Tidak adanya solusi jika terjadi overload 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat berguna secara akademis maupun praktis, 

sehingga dapat bermanfaat untuk semua pihak. Adapun tujuan penyusunan 

laporan ini diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memudahkan pengguna dalam mengetahui jumlah pemakaian 

daya listrik pada perangkat elektronik yang berada di rumahnya. 

2. Agar pemilik mampu membatasi penggunaan alat elektronik di rumahnya 

 



 
 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan pengembangan pembuatan sistem monitoring daya. 

2. Mengetahui jumlah pemakaian daya listrik pada suatu perangkat 

elektronik dengan mudah. 

3. Pemilik mampu membatasi penggunaan alat elektronik. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Kelancaran dalam penyusunan laporan akhir ini diperlukan alat & bahan 

yang berhubungan dengan alat pantau daya listrik berbasis arduino, beberapa 

metode yang digunakan dalam memperoleh data-data tersebut, yaitu: 

1.6.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara studi lapangan 

dengan meminta data yang dibutuhkan dan wawancara langsung 

dengan pihak terkait. 

1.6.2 Analisa Kebutuhan 

Analisa kebutuhan mempunyai fungsi untuk mengetahui fitur yang 

perlu ditambahkan dan dibutuhkan pada sistem setelah data 

terkumpul. 

1.6.3 Perancangan Sistem 

Setelah menganalisis dan mengetahui kebutuhan yang diperlukan, 

harus melewati tahap perancangan sistem terlebih dahulu, agar 

mempermudah proses pembuatan alat ini, dan agar langkah-



 
 

langkah sistem lebih terstuktur. Pertama, membuat arsitektur 

sistem, diagram blok dan  flowchart. 

1.6.4 Implementasi 

Setelah melaukan perancangan sistem maka selanjutnya adalah 

mengimplementasikan alat yang dirancang , dibuat sedimikian rupa 

hingga semua komponen elektronika lainnya terpasang, setelah 

semua komponen elektronika terpasang tahap akhir adalah 

melakukan koding pada Arduino uno dengan software Arduino 

IDE. 

1.6.5 Uji Coba 

Setelah melaukan perancangan sistem maka selanjutnya adalah 

mengimplementasikan alat yang dirancang , dibuat sedimikian rupa 

hingga semua komponen elektronika lainnya terpasang, setelah 

semua komponen elektronika terpasang tahap akhir adalah 

melakukan koding pada Arduino uno dengan software Arduino 

IDE. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir merupakan suatu karya tulis yang dibuat oleh mahasiswa yang 

telah melaksanakan tugas akhir dengan sistem penulisan yang telah ditentukan. 

Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini antara lain : 

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 

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  Perancangan Sistem 

Bab ini membahas mengenai perancangan alat, bahan yang 

digunakan, langkah-langkah pembuatan alat serta analisa 

dalam kinerja alat. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini membahas tentang proses pengujian dan hasil 

pengujian alat serta analisa hasil dari alat yang dibuat. 

BAB V  Kesimpulan dan Saran 

a. Kesimpulan memuat secara singkat dan jelas tentang 

hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan 

penelitian. Kesimpulan didasarkan atas pengujian dan 

analisis yang dilakukan di dalam proses penelitian. 

Kesimpulan harus memiliki korelasi dengan rumusan 

masalah. 



 
 

b. Saran digunakan untuk menyampaikan masalah yang 

dimungkinkan untuk penelitian lebih lanjut. Saran berisi 

hal-hal yang diperlukan dalam rangka pengembangan 

topik tugas akhir selanjutnya maupun perbaikan yang 

harus dilakukan sesuai dengan kesimpulan yang 

didapatkan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


