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BAB I

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Kebutuhan energi listrik di Indonesia khususnya semakin tahun semakin 

meningkat. Namun faktanya banyak masyarakat yang tinggal di daerah terpencil 

wilayah Indonesia masih belum teraliri lisktrik. Padahal sumber daya di daerah 

tersebut sangat memungkinkan digunakan sebagai sumber energi listrikyang 

disebut renewable energy (energi terbarukan). Sebagai contohnya Hydropower 

(tenaga air) yang banyak ditemui di wilayah pegunungan,Wind power (tenaga 

angin) yang bagus terdapat di wilayah pantai, Solar power (tenaga cahaya 

matahari) yang baik di seluruh wilayah Indonesia dikarenakan hanya memiliki 2 

musim yaitu hujan dan kemarau serta human power (tenaga manusia) bahkan 

dapat digunakan sebagai sumber dari energi listrik. 

Dc House (Rumah DC) menyediakan metode untuk mengatasi masalah 

listrik yang dialami bangsa Indonesia terutama di daerah tertinggal yaitu dengan 

memanfaatkan secara maksimal sumber energi terbarukan untuk penyediaan 

listrik di daerah pedalaman yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik. Rumah DC 

sendiri secara garis besar merupakan rumah yang didayai oleh energi listrik DC 

(Direct Current). Dalam perancangannya Rumah DC mampu menerima input dari 

beberapa sumber daya sekaligus. Secara garis besar, Rumah DC memiliki 

beberapa komponen utama yaitu meliputi : Sumber Daya (Tenaga Air, Tenaga 

Angin, Tenaga Cahaya Matahari, dan Tenaga Manusia ), DC-DC Converter, 

MISO (Multiple Input Single Output), Battery Management, Smart wallplug 

(stecker), LED Light Bulp (penerangan), beban yang berada dalam Rumah DC 

tersebut. 

Pada beban rumah dc akan terhubung langsung dengan bus yang memiliki 

tegangan 24 VDC dengan menggunakan stecker sebagai perantara tegangan 

keluaran. Namun beban DC yang dimaksud diatas tidak sama dengan standart 
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beban AC. oleh karena itu, stecker harus tetap menerima tegangan 24 VDC dari  

bus sementara outputnya secara otomatis menyesuaikan dengan beban DC yang 

terhubung. 

Smart wallplug merupakan stecker yang bekerja dengan sistem DC. Ber-

beda dengan stecker standart pada umumnya. Stecker DC ini mampu me-

nyesuaikan tegangan output dengan tegangan beban yang bernilai 5, 6, 9, 12, 18 

dan 24 VDC. Selain itu stecker juga harus memiliki converter DC-DC sebagai 

konversi dari tegangan sumber sebesar 24 VDC turun hingga tegangan yang 

dibutuhkan oleh beban yaitu 5, 9, 12, 18 dan  24 VDC. 

Fokus skripsi ini membahas tentang smart wall plug pada sistem 

automatisnya dengan menggunakan mikrokontroller sebagai pengontrol sistem 

dan PWM sebagai pengendali tegangan. Rangkian ini juga mendeteksi dan 

menentukan tegangan yang dibutuhkan pada beban dengan range tegangan output 

bernilai 5, 9, 12, 18 dan 24 VDC. 

  

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan maka dapat dirumuskan 

permasalahan penyesuaian tegangan keluaran pada stecker dengan tegangan yang 

dibutuhkan oleh beban yaitu bagaimana merancang dan membuat rangkaian 

pengendali DC Smart Wallplug 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Agar permasalahan yang dibahas tidak terlalu meluas, maka ruang lingkup 

pembahasan adalah sebagai berikut: 

1. Range tegangan keluar pada stecker bernilai 5, 6, 9, dan 12 VDC. 

2. Tidak membahas tentang converter DC to DC sebagai penurun tegangan. 

3. Beban terdaftar. 
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1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Dalam tugas akhir ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu merancang 

dan membuat alat Smart Wall Plug yang dapat menyesuaikan tegangan yang 

dibutuhkan beban menggunakan mikrokontroler sebagai pengontrol sistem 

otomasi dan PWM sebagai pengendali tegangan pada converter DC-DC. 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini 

terdiri dari beberapa bab antara lain: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada Bab I ini akan menguraikan secara garis besar terhadap 

permasalahan yang terjadi dari: latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penyusunan, pembatasan masalah, pelaksanaan 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Landasan Teori mengacu pada buku, jurnal ilmiah dan media 

elektronik seperti internet dalam ruang lingkup nasional maupun 

internasional 

BAB III : PERANCANGAN DAN PEMBUATAN 

Merupakan bab yang membahas mengenai rancangan alat dan 

komponen-komponen yang digunakan. 

BAB IV : ANALISA DAN PENGUJIAN ALAT 

Merupakan bab yang membahas mengenahi perancangan dan 

pembuatan kontrol atau penyesuaian tegangan yang dikeluarkan 

oleh stecker dengan tegangan yang dibutuhkan oleh beban pada 

proyek DC House (Smart Wall Plug) serta pembahasan 

mengenahi alat tersebut. 
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BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa dan 

saran-saran yang diperlukan untuk melengkapi kesempurnaan 

pasa perancang analisa. 

DAFTAR PUSTAKA 

Mencantumkan sumber yang didapat pada penulisan laporan 

maupun pembuatan alat yang telah dilakukan. 

LAMPIRAN 

Merupakan isi dari penjelasan maupun hasil yang telah didapat 

dari pengerjaan diluar bab atau sub bab pada laporan tugas 

akhir. 


