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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan listrik menjadi sebuah kebutuhan yang diprioritaskan dalam 

kehidupan sehari-hari dan kebutuhan setiap tahunnya terus meningkat namun 

memiliki sumber daya yang sangat minim menjadikan listrik semakin memiliki 

harga yang sangat tinggi dan menimbulkan kekhawatiran banyak orang akan 

habisnya sumber daya pembangkit listrik sehingga sulitnya untuk dinikmati dan 

dimanfaatkan oleh sebagian orang khususnya masyarakat kecil dan masyarakat 

yang tinggal di daerah terpencil yang belum teraliri listrik karena pembagian listrik 

hanya terpusat pada perkotaan dan diprioritaskan pada kelompok orang tertentu. 

DC House (Rumah DC) menyediakan metode untuk mengatasi masalah tersebut. 

Dengan tersedianya beberapa sumber tenaga seperti air, angin, cahaya matahari, 

dan tenaga manusia. 

DC house secara garis besar merupakan pengaliran listrik ke rumah rumah 

dengan menggunakan metode DC (direct current). Tujuan dasar dari perancangan 

dan pembangunan DC House yaitu pengelolahan sumber energi listrik yang sangat 

minim menjadi kebutuhan listrik yang mencukupi dan penerapan beberapa 

teknologi terbaru untuk menjaga efisiensi penggunaan listrik agar tidak terjadi 

pemborosan energi listrik dalam pemanfaatannya. 

NFC Wallplug adalah salah satu teknologi yang diterapkan pada 

perancangan DC House untuk menjaga penggunaan listrik tetap efisien. NFC 

Wallplug merupakan saklar yang bekerja dengan sistem DC. Berbeda dengan saklar 

standar pada umumnya. Saklar DC (DC Wallplug) ini mampu menyesuaikan 

tegangan output dengan tegangan beban yang bervariasi antara 5 VDC hingga 24 

VDC dengan daya maksimum 50 W. Selain itu saklar juga harus berfungsi sebagai 

converter DC-DC. Ini berguna sebagai konversi dari tegangan sumber sebesar 24 

VDC (step down). 

Fokus skripsi ini membahas tentang penerapan teknologi NFC pada wall 

plug DC House. Teknologi NFC ini dapat menyesuaikan tegangan keluaran 
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wallplug menjadi tegangan yang dibutuhkan beban yang bernilai antara 5v, 6v, 9v, 

12v, 18v hingga 24 VDC dengan daya maksimum 50W. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah terangkum maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Penyesuain Vout pada wallplug dengan Vin yang dibutuhkan beban. 

2. Bagaimana rangkaian pendeteksi pada wallplug bekerja mendeteksi 

tegangan yang dibutuhkan oleh beban. 

3. Bagaimana rangkaian mikrokontroller memberi perintah ke DC to DC 

Convter sehingga tegangan pada wallplug sesuai dengan tegangan yang 

dibutuhkan pada beban. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang dibahas tidak menyimpang dari tujuan semula, 

maka penulis memberi batasan sebagai berikut: 

1. Range tegangan output yang dihasilkan wallplug 5v, 6v, 9v, 12v, 18v dan 24 

VDC dengan daya maksimum 50W 

2. Komunikasi antara wallplug dan beban menggunakan interaksi NFC 

1.4 Tujuan 

Dalam tugas akhir ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu : 

1. Mendesain dan membuat wallplug menggunakan interaksi NFC terhadap 

beban DC. 

2. Menentukan tegangan keluaran wallplug yang dibutuhkan oleh beban 

sehingga penggunaan listrik lebih efisien. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini disusun dalam beberapa pokok bahasan untuk mempermudah 

pembahasan, yaitu : 

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. 
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BAB III PERANCANGAN SISTEM 

 Berisi tentang perancangan dan pembuatan alat. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

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

implementasi dari hasil pengujian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berisi kesimpulan dan saran dari Tugas Akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


