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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada zaman yang serba praktis saat ini, ada banyak macam cara untuk 

mengontrol beban listrik pada rumah tinggal. Pengontrolan beban listrik yang 

banyak kita jumpai yaitu dengan cara menekan tombol saklar on/off. Hal itu yang 

kemudian berkembang sebagai alternative dalam pengontrolan beban listrik. 

Antara lain dengan cara menyentuh sebuah peralatan yang menggunakan sensor 

untuk mengontrol on/off beban listrik, kemudian ada lagi pengontrolan beban 

listrik dengan cara mengeluarkan bunyi seperti siulan atau bunyi tepuk tangan ke 

sebuah sensor untuk mengontrol on/off  beban listrik. Perkembangan teknologi 

dan gaya hidup saat ini menunjukkan semakin pentingnya kepraktisan dan 

efisiensi menyebabkan kebutuhan untuk mengontrol berbagai beban listrik tidak 

hanya dilakukan dengan mengharuskan kita berada di dekat piranti listrik tersebut 

dan menekan tombol saklar on/off tetapi bisa juga dilakukan dari jarak jauh 

(remote control).  

Teknologi remote control telah banyak dikembangkan dengan 

memanfaatkan berbagai media transmisi. Beberapa diantaranya adalah remote 

control dengan memanfaatkan media infra merah, gelombang radio, internet dan 

saluran telepon. Sistem remote control melalui saluran telepon memiliki 

keunggulan dalam hal jarak jangkauan dan kepraktisan dibanding media lainnya.  
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Hadirnya telepon bergerak (seluler) atau handphone yang telah dikenal 

dan digunakan banyak orang, yang mampu melakukan komunikasi di manapun 

mereka berada tanpa dibatasi oleh ruang dan rentang panjang kabel bisa menjadi 

solusi bagi kebutuhan pengendalian jarak jauh (remote control) seperti yang telah 

diuraikan diatas. Salah satu fungsi handphone yang paling populer ialah untuk 

mengirim dan menerima SMS. SMS ini sangat cocok digunakan untuk sistem 

pengontrol wireless real time karena kecepatan pengiriman datanya, efisiensi dan 

luasnya jangkauan, namun kelebihan handphone dengan fasilitas SMS-nya ini 

masih perlu dihubungkan ke suatu perangkat kontrol untuk dapat melakukan 

pengendalian on/off piranti listrik dari jarak jauh. Salah satu perangkat kontrol 

yang cukup praktis dan banyak digunakan adalah mikrokontroler yaitu sebuah 

chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan dapat 

menyimpan program didalamnya. Kelebihan utama mikrokontroler ialah 

tersediannya Flash Memory, RAM dan peralatan I/O pendukung sehingga 

memiliki ukuran yang sangat ringkas dan lebih leluasa untuk dihubungkan dan 

melakukan pengontrolan terhadap perangkat lain.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah di uraikan seperti yang di atas, maka 

timbul suatu permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat alat yang dapat mengontrol sebuah beban atau 

lampu listrik per step daya.? 

2. Bagaimana cara mengintegrasikan sebuah ponsel untuk mengontrol 

peralatan listrik AC ( Alternating Current ) ? 
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3. Bagaimana kinerja sebuah alat sehingga dapat mendeteksi sebuah 

beban dan kondisi rumah yang tidak terkunci dengan baik, kemudian 

menginformasikan ke pemilik melalui ponsel ?  

1.3 Batasan Masalah 

Adapun beberapa batasan dari alat yang dibuat : 

1. Mengontrol lampu atau beban rumah per step melalui ponsel dengan 

menggunakan media SMS. 

2. Dapat mengetahui keamanan rumah saat tidak berpenghuni dan 

menginformasikan ke pemilik. 

1.4 Tujuan 

1. Merencanakan dan membuat alat yang dapat mengontrol beban listrik 

dan keamanan rumah. 

2. Menganalisis bagaimana alat dapat berfungsi dengan baik sesuai 

dengan keinginan. 

1.5 Metodologi 

Adapun metode yang dilakukan terbagi menjadi beberapa bagian sebagai 

berikut : 

 Kajian pustaka. 

Mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan beban listrik rumah, 

Sensor, Devais Elektronik dan Proses Kerja. Dalam tahap ini akan 

dipersiapkan mengenai hardware yang digunakan, demikian pula 

beberapa software yang diperlukan baik untuk instalasi  interface 

ponsel ke mikrokontroller kemudian ke beban listrik AC. 
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 Rancang Bangun dan Desain sistem. 

 Melakukan perancangan (desain) meliputi penentuan perangkat keras 

dan kinerja alat. 

 Implementasi alat  

 Pengujian desain  

 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 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini berisi tentang Latar belakang, Batasan masalah, 

Tujuan, Metodologi, dan Sistematika Pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini membahas mengenai dasar teori komponen dari alat 

yang akan dibuat dan teori penunjang dalam perencanaan alat. 

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

 Bab ini membahas tentang perencanaan dan pembuatan alat. 

BAB IV PENGUJIAN ALAT 

 Membahas tentang cara kerja alat serta pengujian rangkaian. 

BAB V PENUTUP 

 Berisi tentang kesimpulan dan saran. 


