
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Perkembangan dalam dunia elektronika saat ini sudah merupakan bagian dari 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang pada saat ini tengah berjalan 

dengan pesat seiring dengan lajunya zaman. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan manusia akan 

kemudahan dan efisiensi penggunaan energi dalam berbagai bidang, namun bentuk tetap ringkas 

serta berpenampilan menarik. 

Salah satu dari sekian banyak penemuan dibidang teknologi adalah lampu. Sejak pertama 

kali diciptakan hingga saat ini lampu digunakan oleh manusia sebagai alat yang dapat 

mengeluarkan cahaya untuk membantu manusia agar dapat melihat atau mengidentifikasikan 

suatu benda yang berada dalam suatu tempat yang kurang mendapatkan cahaya atau bahkan 

tidak adanya cahaya sama sekali. Kebutuhan lampu saat ini sangat dibutuhkan dalam kegiatan-

kegiatan sehari-hari terutama ketika malam menjelang. Sedari dulu juga lampu sudah 

dimanfaatkan sebagai penerang jalan. Lampu-lampu jalan tersebut dipasang di tiang-tiang kokoh 

di pinggir jalan guna memberikan kebutuhan cahaya saat berkendara bagi pengguna lalu lintas. 

Selama ini, lampu-lampu yang ada di jalan-jalan tersebut dikontrol dengan satu pusat 

kontrol yang biasa disebut gardu. Namun pada umumnya yang dikontrol di sini adalah 

ketersediaan listrik sebagai sumber energinya, bukan sistem penyalaannya. Sehingga untuk 

menyalakan lampu-lampu jalan tersebut sangat bergantung dengan komponen Light Dependent 

Resistor (LDR) yang berfungsi sebagai penentu intensitas cahaya di luar lampu. 
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Terkadang ketika komponen LDR tersebut rusak maka lampu akan mati dan tidak bisa menyala 

lagi. Tidak ada alternative penyalaan lampu lain agar lampu jalan tersebut tidak terlalu 

bergantung dengan LDR. 

Agar penyalaan lampu jalan ini tidak hanya dapat dinyalakan dengan bantuan komponen LDR, 

maka ada baiknya lampu juga dapat dinyalakan secara otomatis. Sehingga lampu dapat menyala 

yang tidak membutuhkan tenaga petugas karena sistem beracuan pada waktu secara umum. 

Permasalahannya bagaimana merancang sistem yang memadukan antara penggunaan LDR dan 

waktu yang tepat. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Pada umumnya lampu-lampu yang digunakan sebagai penerang jalan tersebut akan 

menyala ketika komponen LDR tersebut menangkap intensitas cahaya yang tidak terlalu besar. 

Dengan jumlah lampu yang sangat banyak maka sering kali terjadi kesulitan dalam pengontrolan 

penyalaannya. Tujuan utama adanya lampu jalan adalah untuk penerangan jalan dimalam hari 

sehingga pejalan kaki, pesepeda dan pengendara dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang 

akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan 

keamanan dari para pengguna jalan, namun terkadang di saat siang hari dengan kondisi cuaca 

yang mendung bisa saja mengakibatkan lampu-lampu jalan tersebut menyala karena LDR 

menangkap intensitas cahaya yang kurang. Padahal penyalaan lampu di siang hari itu tidak 

terlalu diharapkan, karena bisa menyebabkan pemborosan energi dan pengeluaran biaya yang 

lebih besar. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkanlah sebuah panel untuk mengontrol nyalanya 

lampu-lampu jalan tersebut, agar nyala lampu dapat sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi panel 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jalan
http://id.wikipedia.org/wiki/Malam
http://id.wikipedia.org/wiki/Pejalan_kaki
http://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda
http://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan_lalu_lintas
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tersebut harus dilindungi dengan casing yang di bangun dengan konstruksi yang kokoh sehingga 

dapat terlindung dari cahaya matahari dan terbebas dari tetesan air hujan. 

1.2. BATASAN MASALAH 

Pada perancangan dan pembuatan alat ini, terdapat beberapa batasan masalah, antara lain: 

1. Fokus pembahasan pada tugas akhir ini adalah perancangan perangkat keras (hardware) 

saja. Sedangkan  untuk perangkat lunak (software) tidak dibahas secara mendetail. 

2. Panel ini dirancang untuk mengontrol beban di bawah 1000 watt. 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Adapun tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

1. Memudahkan kita dalam mengontrol lampu penerangan jalan yang seringkali tidak bekerja 

sebagaimana mestinya. 

2. Lebih meningkatkan kepedulian kita terhadap lampu penerangan jalan itu sendiri yang sering 

kali diabaikan. 

3. Memudahkan kita dalam memantau dan mengawasi lampu penerangan jalan yang 

rusak/mati. 

4. Membantu memberikan solusi permasalahan penyalaan lampu penerangan jalan yang lebih 

efektif dan hemat. 

1.4.METODE PELAKSANAAN PROGRAM 

 Tata cara yang dilakukan untuk mewujudkan panel kontrol kombinasi (manual & 

otomatis) lampu jalan ini mulai dari awal hingga akhir adalah sebagaimana ditunjukan dalam 

gambar di bawah ini. 
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1.6 PENUTUP 

Demikianlah proposal ini saya susun, sebagai acuan awal dalam melaksanakan 

pengerjaan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan di jurusan D3 elektro. Besar harapan saya akan 

bantuan segenap dosen dan staff, demi kelancaran serta suksesnya pengerjaan tugas akhir ini 

yang akan saya laksanakan. Atas kerja sama dan bantuannya saya ucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya. 
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