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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini sistem untuk memonitoring energi listrik dan mengontrol 

suatu panel listrik selalu dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara 

mengukur atau mencatat dan melihat berapa banyak listrik yang terpakai, serta 

menghidupkan (ON) atau mematikan (OFF) panel listrik secara langsung pada 

alatnya tersebut. 

Besarnya konsumsi energi listrik yang digunakan pada suatu pusat beban 

atau bangunan selama ini hanya di ukur berdasarkan kWh total yang digunakan 

dalam jangka waktu satu bulan saja. Instrumen pengukuran yang biasa digunakan 

masih menggunakan instrumen elektro-mekanik yang hanya sanggup mengukur 

besarnya active power atau real power saja, sedangkan besaran penting lain 

misalnya power factor yang menyatakan kualitas daya listrik dan reactive power 

yang menyatakan besarnya beban induktif yang digunakan dalam suatu bangunan 

tidak dapat di ukur oleh instrumen ini. 

Akurasi data untuk data konsumsi energi listrik selama ini masih 

mengandalkan tenaga manusia sehingga memungkinkan kesalahan akibat human 

error dan menimbulkan permasalahan apabila instrumen yang dimonitor 

mencakup area yang luas dan sangat banyak. Kekurangan lain dari cara 

pengukuran seperti ini adalah tidak dapat diketahui data konsumsi energi listrik, 

data yang didapat hanyalah total konsumsi energi dalam jangka waktu tertentu 
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(biasanya per bulan) sehingga konsumen hanya dapat melakukan penghematan 

dengan meminimalkan jam penggunaan energi listrik secara keseluruhan misalnya 

dengan meminimalkan jam penggunaan pemakaian peralatan listrik. 

Oleh karena itu, sangatlah perlu untuk merancang suatu alat dengan 

menggunakan detektor V I f. Komunikasi antara kWh meter dan sistem 

monitoring menggunakan sistem wireless (FM) yang bisa untuk memonitoring 

sekaligus mengontrol panel listrik dari jarak jauh, sehingga bisa mengetahui 

berapa daya yang sudah terpakai dan mana panel listrik yang harus dimatikan. 

Sebagai tampilan di Personal Computer (PC) menggunakan software Visual 

Basic. Pada dasarnya alat ini dapat menghemat biaya serta memiliki kemampuan 

yang lebih baik dan fleksibel. 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dan tujuan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah: 

a) Pembuatan aplikasi monitoring dan pengontrolan dengan menggunakan 

personal computer (PC). 

b) Pembuatan aplikasi monitoring dan pengontrolan dengan sistem wireless 

menggunakan Frekwensi Modulation (FM). 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka timbul 

suatu permasalahan sebagai berikut :  

a) Bagaimana merancang dan membuat alat monitoring energi listrik dan 

pengontrolan panel listrik yang dapat mencatat data hasil outputan yang 
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diukur secara otomatis dan menjalankan suatu perintah untuk 

menghidupkan (ON) serta mematikan (OFF) suatu panel listrik? 

b) Bagaimana kinerja alat tersebut yang dijalankan dari personal computer 

(PC)? 

1.4 Batasan Masalah 

Tugas akhir ini hanya melingkupi tentang implementasi monitoring dan 

pengontrolan sehingga terdapat batasan-batasan dalam pembahasan. 

1. Memonitoring besaran-besaran listrik yaitu tegangan, arus, dan frekuensi 

pada GKB 3 UMM lantai 1 dan 2 dari bagian perlengkapan. 

2. Memutuskan dan menghubungkan panel listrik menggunakan kontaktor 

melalui wireless FM yang dikontrol dari PC. 

3. Komunikasi data wireless menggunakan Walkie Talkie FR870. 

4. Jarak untuk komunikasi data memalui Walkie Talkie FR870 ±5 km 

“apabila tanpa halangan seperti: gedung, cuaca, kepadatan frekunsi” 

5. Batas arus maksimal pada beban adalah 30 ampere yaitu 6600 watt. 

6. Data besaran listrik dikirim secara realtime oleh mikrokontroler ke PC. 

7. Tidak membahas hardwrae dan software receiver. 

1.5 Metodelogi Penulisan 

Adapun metode yang dilakukan terbagi menjadi beberapa bagian sebagai 

berikut : 

a) Kajian pustaka. 
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Mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan memonitoring 

power sistem dan pengontrolan panel listrik, baik mengenai teknologi itu 

sendiri, perangkat keras dan perangkat lunak yang disyaratkan serta 

manual bagaimana memonitoring power sistem dan pengontrolan panel 

listrik terbentuk. 

b) Persiapan hardware dan software. 

Dalam tahap ini akan dipersiapkan mengenai hardware yang 

digunakan, demikian pula beberapa software yang diperlukan baik untuk 

instalasi ataupun setup monitoring. Operating System yang digunakan 

adalah Visual Basic. 

c) Rancang Bangun dan Desain sistem Monitoring dan Pengontrolan. 

Melakukan perancangan (desain) meliputi penentuan perangkat 

keras dan topologi yang akan digunakan. 

d) Pengujian desain alat. 

Pengujian dilakukan dengan mengirimkan sebuah perintah dari 

sebuah PC ke mikrokontroller yang nantinya akan menjalankannya sesuai 

dengan data yang diinginkan. Paket data yang dikirim berupa data 

kemudian diubah menjadi suara dan kemudian dijadikan sebuah data 

perintah lagi. Sehingga diketahui kinerja monitoring dan pengontrolan 

menggunakan wireless FM yang sudah terbentuk. 

e) Implementasi Monitoring dan Pengontrolan panel 3 phasa. 
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Dimulai dari sebuah PC yang diprogram dengan menggunakan 

software Visual Basic untuk melihat berapa besar tenaga listrik yang 

terpakai dan mengontrol panel dari sebuah PC, dengan cara memberi 

perintah yang nantinya akan dikirim melalui wireless FM ke 

mikrokontroller untuk membaca tenaga listrik yang sudah tersimpan pada 

detektor V I f, kemudian memberikan laporan besarnya daya yang sudah 

terpakai pada panel 1 atau panel 2 yang dikirim dengan wireless FM yang 

kemudian ditampilkan pada PC, ataupun untuk menghidupkan atau 

mematikan panel dari sebuah PC dengan cara memberi perintah 

mikokontroller yang kemudian menjalankan kontaktor untuk menghubung 

atau memutuskan tegangan. 

f) Penulisan laporan. 

Dalam penulisan laporan ini mengacu pada pedoman penulisan 

ilmiah dalam hal ini penulisan Tugas Akhir yang bentuk bakunya telah 

diatur oleh pihak Jurusan. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan, maka Tugas Akhir ini akan dibagi 

menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, rumusan 

masalah, batasan masalah, metodelogi penelitian dan sistematika 

pembahasan. 
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Bab II : Landasan Teori 

Berisi tentang pembahasan mengenai teori piranti yang 

dipergunakan dan berhubungan dengan perencanaan yang akan dibuat 

dalam penyusunan tugas akhir ini. 

Bab III : Perencanaan dan Pembuatan Alat 

Berisi tentang analisa perencanaan sistem kerja rancangan dan blok 

diagram sistem alat monitoring energi listrik dan pengontrolan panel 3 fasa 

dengan menggunakan wireless FM. 

Bab IV : Pengujian dan Analisa Sistem  

Membahas tentang pengujian dan analisa kinerja jalannya sistem 

alat sesuai dengan perencanaan dan pembuatannya. 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam tugas akhir ini. 


