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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini energi listrik telah menjadi kebutuhan pokok untuk menunjang 

keberlangsungan hidup manusia. Namun pada kenyataannya tidak semua 

kalangan masyarakat dapat mendapatkan aliran listrik. Padahal sebagian besar 

dari mereka yang belum teraliri listrik tinggal pada daerah yang memiliki potensi 

sumber energi alternatif yang melimpah sehingga sangat disayangkan apabila 

sumber tenaga tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Sedangkan sudah 

banyak teknik pengembangan pembangkit tenaga listrik alternatif yang telah 

dikemukakan oleh para ahli bidang pembangkit listrik.  

Salah satu teknik pemanfaatan sumber daya terbarukan (renewable 

energy) menjadi tenaga listrik alternatif adalah DC House. DC House secara garis 

besar merupakan teknik pengaliran listrik dari rumah ke rumah dengan 

menggunakan metode DC (direct current). Selain itu DC House juga mampu 

menerima input dari beberapa sumber daya alam sekaligus. Pada perancangannya 

DC House terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu : (1) Sumber daya (tenaga air, 

angin, matahari, dan tenaga manusia), (2) Interface (MISO converter, Battery 

Control Management, dan DC to DC Converter), (3) Beban (DC Light bulb, DC 

Wall Plug, dan beban DC yang lain).  

Kelemahan pada sistem DC House ini adalah penggunaan yang terbilang 

rumit karena membutuhkan konverter untuk tiap beban yang berbeda. Sehingga 

penggunaannya menjadi kurang kurang efisien. Oleh karena itu dibutuhkan DC 

smart wall plug  untuk mengatasi masalah tersebut. Smart wall plug merupakan 

stop kontak DC yang dapat digunakan untuk output yang bervariasi. Pada 

perancangannya DC smart wall plug membutuhkan beberapa komponen yaitu 

bagaimana komunikasi antara beban dengan wall plug dan konverter DC yang 

bisa mengubah tegangan input 24V DC menjadi beberapa tegangan yang 

bervariasi 5V, 6V, 9V, dan 12V.  
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Dengan permasalahan tersebut, maka dirancang sebuah pengendali 

tegangan untuk DC smart wall plug. Pengendali ini dapat menghasilkan output 

yang bervariasi 5V, 6V, 9V, dan 12V DC. Rancangan tersebut kami kaji dalam 

Tugah Akhir dengan judul “Perancangan dan Pembuatan Rumah DC : 

Pengendali Tegangan DC Smart WallPlug (DC to DC Converter)”. Sehingga 

nantinya diharapkan pengendali ini mampu melengkapi kebutuhan dalam 

pembuatan smart wall plug. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis 

merumuskan permasalahan, yaitu : 

“Bagaimana merancang dan membuat Pengendali Tegangan DC Smart WallPlug 

(DC to DC Converter)?”  

1.3 Batasan Masalah 

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut,  

1. Tidak membahas Pemrograman pemrograman 

2. Output yang dihasilkan 5V, 6V, 9V, 12V 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tugas Akhir ini bertujuan untuk : 

1. Menrancang dan membuat Pengendali Tegangan DC Smart Wall Plug 

(DC to DC Converter) 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini disusun dalam beberapa pokok bahasan untuk mempermudah 

pembahasan, yaitu : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, metodologi, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Membahas tentang dasar teori atau acuan yang digunakan sebagai 

penunjang dalam perancangan dan pembuatan alat. 

 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

 Berisi tentang perancangan dan pembuatan alat. 

 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM 

Bab ini berisi implementasi/realisasi dari desain pada bab 3 dan 

implementasi dari hasil pengujian. 

 

BAB V PENUTUP 

 Berisi kesimpulan dan saran dari Tugas Ahir. 

 

 


