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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Energi  listrik merupakan  salah  satu  kebutuhan  pokok  yang  sangat  

penting dalam  kehidupan  manusia  saat  ini,  karena  hampir  semua  aktifitas  

manusia berhubungan  dengan  energi  listrik. Listrik telah menjadi kebutuhan 

yang mendasar untuk mendukung berbagai aktifitas manusia,  yang  kemudian  

digunakan untuk berbagai macam fungsi kedepannya. Manusia akan bergantung 

akan peranan listrik, karena listrik merupakan tenaga yang dibutuhkan manusia 

dalam segala hal yang mendukung  aktifitasnya.  

Dengan banyak peralatan yang menggunakan listrik tentu masing – masing 

orang memerlukan kebutuhan listrik yang berbeda. Seperti contoh penggunaan 

listrik pada kost mahasiswa, masing – masing penghuni kamar kost memerlukan 

daya listrik tidak sama. Dari masalah tersebut seharusnya nilai pembayaran listrik 

masing-masing penghuni harus berbeda sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. 

Dari permasalahan tersebut, penelitian dilakukan untuk membuat alat yang 

dapat digunakan untuk monitoring kebutuhan listrik secara real-time dan 

menggunakan sistem prabayar,  sehingga tidak ada kecurangan pemakaian listrik, 

antara penghuni kost dan pemilik kost. Dengan adanya sistem ini antara kedua 

belah pihak akan saling di untungkan. Penghuni kost dapat membeli listrik sesuai 

dengan kebutuhan sehingga mengurangi biaya bulanan mahasiswa. Bagi pemilik 

kost dapat mengukur pemakaian listrik setiap penghuni kost sehingga pemilik kost 

tidak mengalami kerugian karena pengunaan listrik yang tidak terukur. 

Arduino merupakan platform dari physical computing yang bersifat open 

source. Arduino adalah kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman dan 

Integrated Development Environment (IDE)[1]. Arduino memiliki banyak modul-

modul pendukung (shield, sensor, tampilan, penggerak dan sebagainya) dan 

mampu diintegrasikan dengan jaringan lokal maupun internet sehingga data dapat 

dikelola oleh web service. Web Service merupakan suatu sistem yang dirancang 

untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi komunikasi antar sistem 
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(aplikasi) dalam suatu jaringan[2]. Penggunaan web service banyak digunakan 

untuk penyediaan data ke publik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

a. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan listrik prabayar 

menggunakan arduino uno?  

b. Bagaimana cara membuat user interface manajemen listrik prabayar 

menggunakan ardunio uno ? 

c. Bagaimana menguji otomatisasi saklar/mekanik ketika pulsa mencukupi dan 

ketika pulsa tidak mencukupi? 

1.3 Batasan Masalah 

Berikut merupakan batasan-batasan masalah yang dicakup dalam Tugas 

Akhir ini, antara lain: 

a. Sistem menggunakan arduino untuk komputasi. 

b. Load maksimal beban per channel makasimal 900 watt atau setara dengan 4 

ampere MCB(Mini Circuit Breaket). 

c. Input listrik dapat menggunakan meteran konvensional atau listrik pulsa. 

d. Dalam alat dirancang hanya terdapat 4 channel 

e. Beban untuk uji coba  menggunakan lampu peralatan yang umum digunakan 

oleh penghuni kost seperti strika listrik, dispenser, rice cooker dan laptop. 

f. Pengambilan data pada sensor ACS712-20A dilakukan setiap 3 menit. 

g. Tidak terdapat sistem enkripsi packet header dalam pengiriman data dari 

sensor ACS712-20A  ke server prabayar. 

h. Listrik input single phase. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah : 

a. Merancang dan mengimplementasikan alat listrik prabayar menggunakan 

arduino uno. 
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b. Membuat aplikasi user interface manajemen listrik prabayar. 

c. Menguji apakah peralatan sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai 

dengan konsep yang telah dirancang. 

1.5 Metodologi 

Metodologi proses pelaksanaan Tugas Akhir ini terdiri dari studi literatur, 

pengumpulan data, analisa desain sistem, implementasi perangkat lunak, uji coba 

dan evaluasi serta penyusunan laporan Tugas Akhir. Berikut merupakan alur dari 

metodologi pengerjaan Tugas Akhir: 

 

Gambar 1. 1 Metodologi Pengerjaan 

1.5.1 Studi Literatur 

Pada  tahap  ini  dilakukan  pengumpulan  dokumen, jurnal, buku, dan 

literature ilmiah lainnya yang berhubungan baik secara teknis maupun konseptual 

tentang perhitungan rumus dasar , hardware arduino , komponen-komponen dasar 

elektro, dan pemrograman Arduino. 

1.5.2 Analisis Desain Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisa mengenai proses pengambila data yang 

terdapat dalam sensor ACS712-20A  yang akan dijalankan oleh system yang 

terdapat pada Arduino. Analisis desain sistem akan digambarkan dengan 
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menggunakan diagram, agar alur proses sistem dapat lebih mudah dipahami. 

Berikut ini merupakan alur dari proses pengambilan data dari sensor ACS712-20A   

yang terdapat pada sistem yang akan di bangun: 

Kamar 1 Kamar 2 Kamar 3

Meteran Dari PLN

Relay Chanel 1 
dan Sensor 
ACS712-20

Arduino/
Sistem  Control
(Main Board)

Relay Chanel 3 
dan Sensor 
ACS712-20

Relay Chanel 2 
dan Sensor 
ACS712-20

ground

Daya Tinggi 220v
Kabel Sensor ACS712-20 

Kamar 4

Relay Chanel 4 
dan Sensor 
ACS712-20

External 
Webserver dan 

External 
Databases

 

Gambar 1. 2 Perancangan Sistem 

1.5.3 Implementasi Perangkat Lunak 

Tahap ini akan di desain sistem perangkat lunak dan pemasangan modul 

Shield Arduino Uno  mulai dari pemasangan sensor ACS712-20A dan modul relay 

4 chanel dihubungkan pada main board yaitu Arduino Uno. Setelah itu, 

membangun aplikasi management listrik prabayar menggunakan coding program. 

1.5.4 Uji Coba dan Evaluasi 

Tujuan dari tahap ini adalah apakah sistem yang di konsep dan di 

implementasikan berjalan sebagaimana mestinya dengan melewati beberapa 

langkah pengujian. 
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a. Pengujian 1  

Menguji apakah peralaran berjalan normal. Dan tidak ada komponen yang 

terbakar. 

b. Pengujian 2 

Melakukan pengujian apakah sistem sudah berjalan normal dengan 

memberikan inputan pulsa listrik, mekanik dalam kondisi on. 

c. Pengujian 3 

Melakukan pengujian apakah ketika sistem pulsa listrik habis apakah  

mekanik akan memutus daya. 

d. Pengujian 4 

Melakukan pengujian apakah jika terjadi arus pendek maka akan berpengaruh 

terhadap rangkaian. 

1.5.5 Pembuatan Laporan 

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan dokumentasi hasil pengujian  

sehingga dapat dipergunakan untuk mengembangan atau penelitian lanjutan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistemika penulisan laporan tugas akhir ini di bagi dalam beberapa bab 

antaralain sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang pengambilan Tugas Akhir 

yang berjudul “Perancangan Sistem dan Implementasi Listrik Prabayar pada 

Kost Mahasiswa Menggunakan Arduino Uno” rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi dan sistematika penulisan.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang 

dikaji, sehingga dapat mendukung secara teknis pengerjaan aplikasi user interface 

listrik prabayar menggunakan Arduino Uno. 

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan perancangan aplikasi yang akan di buat. Perancangan 

tersebut meliputi perancangan data, perancangan arsitektur dan perancangan 
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antarmuka dari sistem. Dari bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

jelas untuk implementasi coding program dan pengujian. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini merupakan implementasi atau pembuatan aplikasi, aplikasi yang dibuat 

sesuai dengan perancangan sistem yang dibuat pada bab III. Pada bab ini akan 

dilakukan pengujian dimana system aplikasi sudah berjalan sesuai dengan 

perancangan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat di ambil dari aplikasi yang telah di buat 

serta saran-saran membangun yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem 

di masa mendatang. 


