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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Listrik merupakan kebutuhan pokok manusia pada umumnya, tak heran 

jika hampir setiap pekrjaan manusia selalu membutuhkan listrik, baik dalam 

lingkungan rumah tangga, maupun industri. Perusahaan Listrik Negara (PLN) di 

indonesia membutuhkan biaya operasional dan perawatan dalam menangani dan 

mensuplay listrik kepada para konsumen, tak heran jika PLN sangat 

memperhitungkan jumlah daya yang dikeluarkan pada tiap-tiap konsumen yang 

menggunakan listrik. Salah satu alat yang menghitung daya pemakaian (Watt) 

listrik konsumen adalah menggunakan Kilo Watt Hour (KWH) Meter yang 

dipasang pada setiap pengguna listrik seperti halnya rumah tangga dan industri. 

Dengan adanya alat penghitung daya tersebut, maka pemakaian listrik akan selalu 

terkontrol dan terhitung setiap daya pemakaiannya dan tentunya juga berpengaruh 

terhadap tarif biaya pemakaian listrik tersebut.  

Permasalahan tarif  listrik dan daya yang terpakai pada jaringan listrik, 

tidaklah masalah andaikan listrik hanya digunakan secara individu, namun beda 

halnya jika satu pelanggan listrik dibagi lagi dengan beberapa pemakai seperti 

halnya pada tempat kost mahasiswa. Pada kasus ini tidak sedikit permasalahan 

yang terjadi pada kamar kost, salah satunya adalah tiap-tiap penghuni kost 

dibebani biaya listrik sama dengan penghuni kost yang lain, padahal masing-

masing pengguna listrik kamar kost berbeda kebutuhan listrik yang dipakainya. 

Selama ini apabila peghuni kost membawa peralatan elektronik tambahan maka 

mereka akan dikenai biaya listrik tambahan pula, namun biaya listriknya 

disamakan atau dirata-ratakan dengan penghuni yang lain, sehingga hal ini dapat 

menimbulkan ketidak adilan pada penghuni kamar kost dengan penghuni kamar 

kost yang lain maupun antara penghuni kost dengan pemilik kost. Selain 

permasalahan tarif tersebut, muncul lagi permasalahan baru yaitu listrik yang 

“break down” karena adanya beban berlebih sehingga satu rumah kos mati. 
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Menanggapi permasalahan sebagaimana uraian diatas, maka pada 

penyusunan skripsi ini penulis akan merancang sebuah  sistem untuk pembaca 

daya dan KWH meter pada kamar kos menggunakan mikrokontroller, sehingga 

dapat membatasi pemakaian daya, menghitung pemakaian daya masing-masing 

pengguna. Alat ini dibuat untuk membantu para pemilik tempat kos karena pada 

umumnya KWH meter PLN hanya digunakan untuk menghitung pemakaian daya 

listrik pada 1 gedung/rumah. Dengan alasan tersebut diatas pada skripsi ini 

diambil judul “SISTEM PENGATURAN DAN MONITORING DAYA PADA 

KAMAR KOS VIA BLUETOOTH”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka rumusan masalah di 

titik beratkan pada : 

 Bagaimana merencanakan perangkat keras pada alat agar dapat mengukur 

daya listrik dengan sensor arus dan sensor tegangan ? 

 Bagaimana merencanakan perangkat keras pada alat agar dapat memutus 

sirkuit tegangan jika beban melebihi batas ? 

 Bagaimana merancang perangkat lunak untuk mengkonversi arus dan 

tegangan kedalam satuan daya (Watt) serta menghitung tarif pemakaian dan 

membatasi daya pemakaian ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dikarenakan adanya berbagai keterbatasan dan mencegah terjadinya 

perluasan masalah, maka batasan masalah dari alat ini adalah sebagai berikut: 

 Fokus tugas akhir ini adalah pada perancangan dan pembuatan 

hardware. 

 Menggunakan sensor hall effect 5 Amper dan trafo step down untuk 

mengukur arus listrik dan tegangan listrik 

 Menggunakan LCD 16 x 4 sebagai penampil informasi dari hardware. 

 Menggunakan keypad sebagai cek biaya dan status line per kamar. 
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 Menggunakan Alf Vegard Risc processor (AVR) ATMEGA16 sebagai 

pengendali utama sistem. 

 Hanya menggunakan bluetooth sebagai media transmisi data dari laptop 

ke rancangan pada alat. 

 Jumlah KWH hanya dibatasi untuk 3 kamar kost. 

1.4 Tujuan 

 Membantu user untuk menghitung, merinci, dan mengontrol pemakaian 

daya listrik masing-masing kamar kost secara otomatis. 

 Unttuk mengetahui arus, tegangan dan daya yang terpakai pada masing-

masing kamar. 

 Menghitung total biaya yang terpakai pada masing-masing kamar. 

1.5.  Metodologi Penelitian 

Beberapa tahapan yang digunakan dalam penyelesaian skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Studi literatur 

Studi literatur ini bertujuan untuk mencari landasan teori mengenai sumber 

dan data-data KWH, teori pengukuran daya, arus dan tegangan. 

2. Perancangan dan pembahasan  

Perencangan dan pembahasan ini membahas tentang bagaimana cara 

menangani pengukuran daya, komponen apa saja yang diperlukan dan 

bagaimana perancangan pembatas daya. 

3. Pengujian dan analisa 

Dilakukan untuk mengetahui apakah sistem telah berfungsi dengan optimal, 

jika masih terdapat kesalahan dapat diketahui penyebabnya serta dilakukan 

perbaikan sehingga alat dapat difungsikan secara optimal. 

 

 



4 
 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan laporan akhir sistem “SISTEM PENGATURAN 

DAN MONITORING DAYA PADA KAMAR KOS VIA BLUETOOTH”, 

perinciannya adalah sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang hal-hal yang menjadi latar belakang, tujuan, 

rumusan masalah, dan metodologi serta sistematika pembahasan pada alat yang 

akan dirancang. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari dan mendukung dalam 

perencanaan serta pembuatan hardware seperti pengetahuan dasar daya, sensor 

arus ACS712, Analog Digital Converter (ADC), Liquid Crystal Display (LCD), 

keypad dan mikrokontroller. 

BAB III Perencanaan dan Pembuatan Alat 

Bab ini membahas tentang perencanaan serta pembuatan hardware dan 

software pada alat yang dirancang, misalnya nilai komponen yang digunakan, 

hubungan masing-masing komponen dan lain sebagainya. 

BAB IV Pengujian dan Analisa 

Bab ini membahas tentang pengujian hardware serta pembahasan 

mengenai hasil pengujian tersebut per blok sistem. 

BAB V Penutup 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran terhadap laporan akhir 

untuk pengembangan menjadi sistem yang lebih sempurna. 

 


