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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dengan kemajuan dalam bidang telekomunikasi proses pertukaran informasi 

dapat terjadi dengan cepat dan akurat, sehingga halangan berupa jarak dapat 

diatasi. Untuk merealisasikan system komunikasi tersebut diperlukan beberapa 

sumber daya diantaranya bandwidth, yakni pita frekuensi yang dimiliki oleh 

media transmisi. Agar informasi tersebut dapat dikirimkan ke tempat yang jauh 

diperlukan modulasi untuk menempatkan informasi di dalam bandwidth tersebut. 

Dimana frekuensi pembawanya disesuaikan dengan media transmisi yang akan 

digunakan. 

Salah satu media transmisi yang memungkinkan untuk digunakan saat ini 

adalah jala – jala listrik, karena jala – jala listrik tersebut telah terpasang dan 

hanya digunakan untuk mendistribusikan daya listrik. 

Jala – jala listrik adalah jaringan yang cukup matang dan tersebar merata 

ke hamper seluruh wilayah Indonesia. Selain untuk distribusi daya listrik, jaringan 

listrik ini juga dapat digunakan untuk komunikasi data. 

Sistem telekomunikasi dengan jala – jala listrik sebagai medianya 

menggunakan frekuensi yang relative rendah (368 Khz) dan hanya dapat 

mencakup komunikasi dalam satu fasa yang sama. Tetapi pada dasarnya system 

telekomunikasi yang berbasis dengan jala – jala listrik menawarkan tingkat 

efisiensi dan ekonomis yang tinggi, dimana tidak lagi perlu menyewa jalur sewa 
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dengan cara merubahnya menjadi sinyal sinus termodulasi FSK dengan frekuensi 

2200 Hz. 

Hal ini bias dijadikan acuan untuk mengaplikasikan media komunikasi jala 

– jala listrik dalam memonitor data dari PLTMH UMM. Karena, dengan memakai 

media tersebut maka hasil dari PLTMH UMM dapat di kirim sampai ke lokasi 

yang di inginkan. Dengan adanya media komunikasi ini, diharapkan semua warga 

UMM dapat melihat hasil dari kinerja PLTMH tanpa harus berada di tempat 

bendungan PLTMH. 

Dengan melihat bergunanya media komunikasi melalui jala – jala listrik, dan 

memiliki tingkat ekonomis yang tinggi, maka disusunlah sebuah tugas akhir 

dengan judul : 

“MONITORING ARUS LISTRIK PLTMH (UMM) MELALUI JALA – JALA 

LISTRIK“ 

Tugas akhir ini saya buat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh 

gelar Sarjana Teknik Elektro di Universitas Muhammadiyah Malang 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dalam pembuatan Media Monitoring PLTMH melalui jala – jala listrik, terdapat 

permasalahan penting yang harus dipecahkan : 

1. Bagaimana cara untuk menginformasikan arus yang keluar dari PLTMH 

tanpa harus menuju sumber data dan bias tercapai efisiensi waktu ? 
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1.3 TUJUAN 

Adapun tujuan pembuatan media / system ini adalah untuk mengetahui informasi 

arus yang keluar dari PLTMH UMM tanpa harus menuju sumber data. Kita juga 

dapat mengefisiensi waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mengetahui nilai arus 

yang keluar dari PLTMH UMM. 

 

1.4 BATASAN MASALAH 

Dalam perencanaan system ini dilakukan pembatasan - pembatasan agar masalah 

yang akan dibahas menjadi lebih terarah. Pembatasan – pembatasan tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Media yang digunakan adalah jala – jala listrik. 

2. Tidak membahas software data karena hanya digunakan sebagai alat bantu 

pengiriman data. 

3. Tidak digunakan pada 3 fasa 

4. Pemasangan media hanya sampai GKB 1 kampus 3 UMM, dikarenakan 

jala – jala listrik yang melewati GKB 1 tidak ditemukan trafo. 

 

1.5 METODE PEMECAHAN MASALAH 

Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah bersifat 

aplikatif dengan urutan sebagai berikut : 

a. Study Literatur, untuk mendapatkan data primer dan skunder yang 

diperlukan sesuai dengan materi pembahasan pada tugas akhir ini yang 

menyangkut prisip kerja dan landasan teoritis. 
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b. Survey Lapangan, Untuk pengamatan dan pengumpulan data - data 

yang akan digunakan untuk data basenya. 

c. Perencanaan Tiap Blok, Berhubungan dengan kerja alat yang 

diinginkan dan komponen yang digunakan, selanjutnya dilakukan 

penggabungan masing – masing blok sedemikian rupa sehingga 

terbentuk suatu system kerja yang sesuai dengan alat yang 

direncanakan. 

d. Pengujian dan Analisa, dengan menggunakan alat bantu yang sesuai 

untuk mengetahui apakah kerja alat telah sesuai dengan perencanaan. 

Dilakukan per blok dan keseluruhan system peralatan, termasuk 

parameter - parameter masukan dan keluaran. 

e. Penyusunan Skripsi, dari hasil perencanaan dan pengujian system 

aplikasi tersebut kemudian di analisa dan diambil suatu kesimpulan. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN TUGAS AKHIR 

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, ruang 

lingkup permasalahan, tujuan, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan tentang tugas akhir. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Mengulas tentang dasar teori yang mendukung atau berkenaan dengan 

pembuatan alat tersebut dan menjelaskan komponen - komponen yang 

dipakai. 

BAB III PERENCANAAN SISTEM 

Berisi tentang penjelasan rangkaian secara terpisah berdasarkan blok 

diagram perancanganya. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang pengujian rangkaian alat yang telah dibuat, baik trouble 

shootingnya maupun pengujian perblok , untuk melihat kinerja dari 

masing - masing blok atau komponen apakah optimal atau tidak 

beserta pembahasannya. 

BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian penutup memuat kesimpula nmenyeluruh dari laporan dan 

saran atas kerja alat yang diperoleh dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 


