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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam dunia mahasiswa khususnya pada jurusan teknik elektro diwajibkan 

melakukan praktik atau pun teori dalam bidang menggambar teknik. Tetapi 

menggambar teknik untuk instalasi listrik yang dilakukan oleh mahasiswa 

mempunyai standarisasi atau regulasi dalam pelaksanaan teknis maupun teori. 

PUIL 2000 yang secara resmi disusun oleh Panitia Revisi PUIL dan 

ditetapkan oleh Mentri Pertambangan dan Energi dalam Surat Keputusan Mentri 

No:24-12/40/600.3/1999, tertanggal 30 April 1999 dan No:51-12/40/600.3/1999, 

tertanggal 20 Agustus 1999. 

Mengingat bahwa tenaga listrik dapat pula membahayakan manusia dan 

berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, maka 

pemerintah selalu mengupayakan agar penyediaan tenaga listrik dapat 

dilaksanakan secara andal, aman dan akrab lingkungan. Hal ini ditempuh melalui 

penetapan dan penerapan regulasi keteknikan, sehingga pembangunan instalasi 

ketenaga listrikan mulai dari pembangkit, jaringan transmisi, gardu induk, 

jaringan distribusi, sampai ke instalasi konsumen sesuai dengan standart dan 

kaidah-kaidah teknik yang berlaku. PUIL 2000 yang dikeluarkan oleh pemerintah 

ini hanya tersurat pada buku dan internet serta tidak terlalu disebarluaskan  di 

wilayah lembaga pendidikan berpotensi adanya ketidaktahuan dan kesalahan 

dalam pelaksanaan dikarenakan sosialisasi yang kurang komprehensif. 

Pada fase aplikatif yakni dalam proses menggambar instalasi dibutuhkan 

skil yang mumpuni serta pengetahuan tentang regulasi menggambar yang PUIL 

telah cantumkan dalam bentuk simbol – simbol yang mewakili sebuah komponen 

listrik.Dibutuhkan sebuah sarana yang juga mengikuti perkembangan zaman 

untuk mempermudah mahasiswa dalam mengenal simbol-simbol dalam proses 

menggambar listrik karena sangat kesusahan dan tidak efisien ketika mahasiswa 

selalu membuka buku PUIL 2000 untuk mencari simbol-simbol yang dibutuhkan.  

Pada intinya bagaimana agar banyaknya simbol yang ada pada PUIL 2000 ini 

dikemas dalam bentuk kamus digital agar lebih efisien dalam penggunaan dan 
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sesuai dengan peraturan instalasi, serta dapat diakses dengan mudah pada perangat 

komunikasi pengguna. 

Disinilah awal pijakan penulis memilih sebuah sistem operasi berbasis 

linux yaitu android yang juga merajai berbagai negara dalam sektor alat 

komunikasi dan sistem operasi yang sering digunakan pada perangkat komunikasi 

masyarakat. 

Android sangat mudah digunakan dan mempunyai sebuah kelebihan 

dibanding sistem operasi yang lain yaitu penerapan  sistem open source (terbuka) 

bagi penggunanya untuk membuat aplikasi dengan basis android. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasar uraian latar belakang di atas, masalah yang timbul dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana menentukan macam simbol yang sering digunakan pada proses 

menggambar instalasi.  

2. Bagaimana menerapkan sistem pencarian cepat agar mempermudah 

pencarian.  

3. Bagaimana membuat aplikasi kamus gambar dengan basis android. 

 

1.3 Tujuan Penyusunan  

Tujuan skripsi ini adalah Perancangan dan pembuatanan sistem pencarian 

simbol dalam bentuk kamus android untuk proses teori dan atau parktek 

menggambar instalasi listrik yang sesuai PUIL 2000. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dimaksudkan supaya 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 : 

 Simbol-simbol yang dicantumkan pada kamus android ini sesuai dengan 

PUIL 2000; 

 Penggunaan algoritma dalam sistem pencarian kata; 
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 Aplikasi yang dihasilkan berjalan pada smartphone berbasis Android OS 

versi 4.1 ( Ice Cream Sendwitch ) kebawah. 

 

1.5 Metodelogi Penelitian 

Metodelogi yang digunakan pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dari sumber atau data yang sudah ada, data sekunder yang dimaksud 

yaitu dari PUIL 2000 sebagai literatur yang berhubungan dengan proyek tugas 

akhir ini; 

2. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data adalah sebuah metode tentang bagaimana 

dalam menulusuri mengumpulkan data – data yang ada. Pengumpulan data 

menggunakan metode studi pustaka dimana yang dilakukan dengan cara 

menghimpun data – data yang berkaitan dengan proyek skripsi ini; 

3. Metode pengembangan perangkat lunak 

Metode yang digunakan dalam proyek tugas akhir adalah metode 

waterfall, yaitu metode klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam 

membangun software (Pressman, 2001). Adapun metode waterfall ini terdiri : 

a. Analisis 

Langkah awal yang dilakukan penulis meliputi analisis kebutuhan dan 

analisis desain. Analisis kebutuhan yang dimakasud adalah kebutuhan 

dalam proses pembuatan proyek skripsi ini baik kebutuhan data – data, 

software, dan hardware. Kebutuhan desain dilakukan untuk menyesuaikan 

kebutuhan agar aplikasi kamus android yang dibangun sesuai dengan 

harapan; 

b. Desain 

Tahap ini menjelaskan tentang berbagai perancangan dalam pembuatan 

aplikasi yaitu perancangan data base, pemodelan visual, desain model 

program; 
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c. Pengkodean 

Selanjutnya adalah pengkodean aplikasi dimulai menggunakan bahasa 

pemrograman yang telah ditetapkan; 

d. Pengujian 

Ditahap inilah aplikasi kamus android dijalankan langsung pada 

smartphone, dan akan ditinjau kembali apabila ada ketidaksusaian dengan 

rancangan yang sudah dibuat. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Agar penyusunan skripsi dapat disusun secara sistematis, maka berikut ini 

adalah penjelasan sistematikanya : 

 BAB I   : PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan masalah, metodelogi penelitian 

dan sistematika penulisan; 

 BAB II  : LANDASAN TEORI 

Berisi landasan teori tentang Software, Kamus, Sistem 

Operasi Android, Arsitektur Android, RAD Studio XE7, 

Bahasa Delphi, Database sQLite, Flowchart. 

 

 BAB III  : PERANCANGAN SISTEM 

Berisikan Blok Diagram, Tampilan Pembuka, Menu 

Utama, Pencarian Kata, Database dan Tampilan Simbol; 

 BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Berisi Tampilan Awal Aplikasi, Tampilan Pembuka, 

Menu Utama, Pencarian Kata, Tampilan Simbol; 

 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Menjelaskan tentang kesimpulan pada penujian sistem dan 

juga mencantumkan poin saran untuk pengembangan 

selanjutnya. 

 


