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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sampai saat ini banyak pengukuran daya pada industri atau perkantoran 

dilakukan secara berkala oleh teknisi, entah mingguan atau bulanan untuk 

pengukurannya. Dimana tiap pengukuran untuk mengetahui berapa daya yang 

dikonsumsi, dan dapat mengetahui apakah peralatan tersebut berjalan normal atau 

tidak. Apabila pengukuran daya hanya beberapa peralatan listrik, maka tidak 

begitu menguras tenaga teknisi. Namun bila yang diukur daya terdapat ratusan 

peralatan listrik, maka membutuhkan banyak tenaga teknisi. Sehingga penelitian 

ini memberikan salah satu solusi yaitu monitoring dan kendali daya dengan 

internet. Dimana tiap beban dapat dipantau secara berkala dari jarak jauh, tanpa 

diukur langsung oleh teknisi. 

Pada penelitian kali ini dikembangkan sistem monitoring dan 

pengendalian menggunakan modul dev-board Spartan 3E. Sehingga lebih hemat 

biaya untuk perancangan instrumen ini. Penelitian ini pengembangan dari tugas 

akhir sebelumnya yang menggunakan personal computer dan power factor. Selain 

dapat monitoring daya , juga dapat mengendalikan peralatan listrik. Sedangkan 

penelitian sebelumnya hanya untuk monitoring daya. 

Keuntungan alat pengendali dan monitoring daya dengan internet adalah 

mngurangi human error akibat salah pengukuran , menghemat penggunaan daya 

listrik karena dipantau setiap saat, memungkinkan memantau banyak peralatan 

listrik dalam satu waktu, mengendalikan peralatan listrik sesuai kebutuhannya, 

dan monitoring dan kendali daya dari jarak jauh dengan menggunakan fasilitas 

internet.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam perencanaan dan pembuatan alat kendali dan monitoring daya 

dengan internet dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas, yaitu : 
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  bagaimana merancang dan membuat alat kendali dan monitoring daya 

dengan internet 

 Mengetahui cara kerja alat kendali dan monitoring daya dengan internet 

1.3 Tujuan 

 Pembuatan aplikasi monitoring dan kendali daya menggunakan Dev-board 

Spartan 3E 

 Pembuatan komunikasi data antara beban(server) dengan pemantau(client) 

 Mengoptimalkan modul Dev-board Spartan 3E pada lab Elektro 

Universitas Muhammadiyah Malang 

1.4 Batasan Masalah 

 Perancangan hardware meliputi FPGA, Perangkat pengukuran dan 

pengaturan daya. 

 Bahasa yang digunakan bahasa C, dengan menggunakan software Xillinx 

ISE Web Pack 14.6 

 Pengujian alat menggunakan motor induksi 3 fasa dengan daya 230 watt 

 Besaran yang diukur arus, tegangan, dan daya. 

 Cara kerja alat kendali daya dengan jaringan internet (webserver). 

1.5 Metodologi Penelitian 

Penelitian tugas akhir ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu : 

1. Metode literatur 

yaitu metode yang berfungsi sebagai pedoman dan landasan teori data-data 

observasi dan tanya jawab yaitu dengan cara studi perpustakaan dan buku-

buku yang ada kaitannya dengan hal yang akan dibahas. 
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2. Diskusi 

yaitu dengan bertanya langsung ke teman yang paham dengan masalah ini 

dan kepada dosen pembimbing. 

3. Eksperimen 

Rancang bangun alat kendali dan pemantau daya dengan jaringan internet 

melalui proses uji coba. 

4. Metode observasi  

yaitu metode untuk memperoleh data dengan mengamati langsung dan 

mencatat hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan secara lengkap 

dan sistematis. Sehingga hasil pengamatan tersebut dapat digunakan dalam 

penulisan laporan 

 


