
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Energi listrik merupakan sumber utama kehidupan perusahaan – perusahaan besar yang 

bergerak pada segala bidang. Namun, energi listrik sendiri tidak selamanya berjalan lancar dan 

sumber catu daya kelistrikan pada perusahaan atau perkantoran harus tersedia secara continue 

(berkelanjutan). Catu daya utama yang diperoleh dari jaringan listrik Perusahaan Listrik Negara 

(PLN) tidak  selamanya tersedia setiap saat, adakalanya PLN juga mengalami gangguan dan 

perawatan yang mengakibatkan pemadaman sementara, sedangkan ketersediaan energi listrik ini 

merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting di era teknologi modern seperti saat ini. 

Contohnya perusahaan telekomunikasi, perhotelan, dan sebagainya yang membutuhkan energi 

listrik yang continue,(Harahap, dkk, 2012). 

Sebuah instansi setidaknya memiliki alat seperti Automatic Transfer Switch(ATS)yang 

merupakan sebuah peralatanelektromekanik yang dapatdikendalikan dan dapat digunakan 

sebagai alat pemindah tegangandarisumber energi listrik  utama (PLN) ke sumber energi listrik 

cadangan (Genset) ketika pasokan listrikdari energi listrik utama terputus supaya tidak terjadi 

kerugian ketika sumber listrik dari PLN padam. Namun pengunaan ATS  hanya untuk 

memindahkan tegangan dari sumber energi listrik PLN ke sumber energi listrik dari Genset, 

(Silitonga, 2013). 

ATS merupakan sebuah rangkaian listrik yang dirancang supayaberfungsi sebagai saklar 

yang dapat beroperasi secara otomatis jika terjadi pemadaman arus listrik terencana atau 

mendadak, begitu pula apabila terjadi kendala pada energi listrik yang menyebabkan arus listrik 

padam, maka secara otomatis sistem tersebut akan bekerja dengan sendirinya memindahkan 

suplai sumber listrik dari sumber PLN ke genset. Begitu pula sebaliknya, ketika sumber listrik 



dari PLN sudah menyala maka secara otomatis genset akan mati dan suplai daya yang digunakan 

kembali ke sumber listrik PLN, (Maryanto & Sikki, n.d., 2018). 

Pemindahan tegangan sumber PLN ke Genset memerlukan sebuah alat kontrol untuk 

mengoprasikan Genset. Hal ini akan lebih menguntungkan dari pada menggunakan jasa operator, 

karena dapat menghindari kesalahan dalam pengoprasiannya dan juga menghindari adanya 

kejutan listrik terhadap operator, (Pakpahan & Agung, 2014). 

Perancangan alat kontrol perangkat listrik via SMS menggunakan GSM, alat ini dibuat 

karena tidakbergantung pada platform perangkat seluler. Penggunaan GSM SIM 900 danArduino 

dipilih karna dapat mengendalikan modul relay yang digunakan, supaya modul relay dapat 

bekerja sesuai dengan perintah yang dikirim dari input string danpesanumpan balik dari perintah 

yang diberikan sebelumnya.Pemrograman mikrokontroler digunakan untuk menuliskode 

pemrograman untuk menerjemahkan string input yang diperoleh dariModul GPRS / GSM 

SIM900 untuk menghidupkan atau mematikanmenyampaikan. Selain itu juga, perangkat 

digunakan untuk menulis kode untuk mengirim perintah ke SIM900 GPRS / modul GSM yang 

akan mengirimSMS ke perangkat seluler sebagai respons terhadap perintah yang dikirim.String 

input yang telah ditentukan sebelumnya yang digunakan untuk mengontrolrelay serta umpan 

balik dari menginformasikan pesan Arduinobahwa kontrol telah dilakukan,(Nasution,dkk, 2017). 

Perancangan sistem kontrol start/stop engine dirancang untuk mengontrol nyala atau 

matinya genset yang berada pada tower jaringan seluler, dikarenakan pemasangan genset yang 

cukup jauh yaitu basecamp karyawan yang berlokasi di Way Halim Bandar Lampung  dan lokasi 

tower yang terdapat genset berlokasi Hajimena bandar lampung sehingga memakan waktu paling 

cepat 30 menit, maka muncul ide perancangan tersebut. Jika pada saat  start/ stop engine pada 

Genset tidak kontrol, maka dapat menimbulkan penumpukan arus pada satu beban dan akan 



mengakibatkan kerusakan, dikarnakan tegangan listrik dari PLN lebih besar dari pada tegangan 

listrik dari genset, maka dibutuhkan alat kontrol jarak jauh untuk mengatur kapan genset akan 

beroprasi. 

Karyawan akan menerima notifikasi dari telegram untuk mengetahui bahwa lokasi tower 

yang telah terpasang genset terjadi pemadaman listrik dari PLN. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan perancangan SMS gateway 

pengontrol start/ stop engine dan pemindah tegangan pada Genset berbasis Arduino Uno, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : ”Bagaimana merancang sistem kontrol start/stop 

engine Genset dari jarak jauh?” 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian yang telah dibuat. Maka 

ruang lingkup ini menentukan kompleksitas dan kedalaman penelitian dan untuk menghindari 

penyimpangan dari pokok pembahasan masalah, agar tujuan penelitian lebih terarah dan tercapai. 

Batasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Sistem kontrol pemindahan tegangan listrik dari PLN ke Genset menggunakan relay dan 

SMS. 

2. Memanfaatkan Arduino Uno sebagai alat untuk sistem kontrol melalui metode SMS 

gateway. 

1.4 Tujuan penelitian 

Penelitian yang bersifat ilmiah berdasarkan data, fakta, dan analisas ini mempunyai suatu 

tujuan tertentu. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 



1. Mempersingkat waktu dalam pengoprasian start/stop engine pada Genset yang berada 

di area tower. 

2. Membuat sistem kontrol start/ stop engine Genset menggunakan metode SMS gateway. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Setiap tujuan yang dibuat pasti memiliki manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah : 

1. Diharapkan dapat mempersingkat waktu dalam pengoprasian genset ketika sumber 

listrik dari PLN  pada tower padam dan dapat langsung teratasi. 

2. Dapat menghidupkan Genset secara otomatis menggunakan SMS. 

1.6 Keaslian Penelitian 

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adalah monitoring  tegangan dan pemindah 

tegangan menggunakan metode yang sama, namun berbeda dari segi alat, pembahasan serta 

kebutuhan dalam penggunaannya berdasarkan dari beberapa jurnal dan paper yang telah penulis 

baca dan pelajari. Maka dari itu penulis membuat alat ini berdasarkan perbedaan dari metode-

metode dan kebutuhan dalam penggunaan sebelumnya. 
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