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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Energi listrik merupakan bentuk energi yang sangat dibutuhkan bagi 

masyarakat modern. Hal ini dapat dilihat pada permintaan kebutuhan akan energi 

listrik pada masyarakat setiap tahun meningkat dengan pesat. Dari kenyataan 

tersebut maka perlu direncanakan pengembangan sistem tenaga listrik baik 

meliputi penyediaan sumber tenaga listrik, transmisi maupun sistem distribusinya. 

Salah satu sistem tenaga listrik yang perlu diadakan peningkatannya adalah gardu 

induk. 

 Gardu listrik selalu ada di dalam suatu pembangkit tenaga listrik berdaya 

besar. Gardu listrik juga merupakan komponen sistem tenaga listrik yang 

memegang peranan penting pada sistem distribusi tenaga listrik kepada 

konsumen. Dengan semakin bertambahnya permintaan konsumen listrik maka 

semakin besar pula beban listrik yang ditanggung oleh suatu gardu listrik. Apabila 

beban listrik yang ditanggung oleh gardu listrik lebih besar dari kapasitas gardu 

itu sendiri maka gardu listrik tersebut akan mengalami overload yang berakibat 

suplai listrik ke konsumen terhenti. Oleh sebab itu, hampir di semua lokasi gardu 

listrik, dilakukan monitoring pada beberapa parameter Power Metering kelistrikan 

terhadap beban yang ditanggung gardu tersebut. 

 Power Metering merupakan salah satu suatu alat pengukuran dalam gardu 

listrik yang senantiasa mengukur parameter kelistrikan pada saat gardu sedang 

beroperasi. Pada PLTMH yang dimiliki UMM, juga memiliki beberapa gardu 

listrik. Monitoring parameter listrik beban yang ditanggung pada setiap gardu 

perlu dilakukan secara berkala dan cepat. Suatu teknologi secara online dengan 

sistem monitoring parameter gardu yang efisien jarak dan waktu, akan sangat 

memudahkan kita dalam melakukan monitoring. Sehingga tanpa perlu pergi ke 

lokasi gardu, melalui suatu komputer client yang terhubung pada internet melalui 

jaringan VPN (Virtual Privat Network), memungkinkan kita untuk dapat 

memantau tampilan pengukuran dari power metering gardu tersebut secara cepat 

dan realtime kapanpun dan dimanapun. 
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 Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan monitoring 

kelistrikan menggunakan power metering, salah satunya adalah sebagaimana 

terdapat pada Wardana (2010), yang memanfaatkan arduino dan ethernet shield  

untuk memonitoring power meter pada pembangkit listrik tenaga mikro hidro, 

tetapi penelitian pendahulu sistem monitoring berbasis pada web dan memiliki 

beberapa kekurangan seperti tidak adanya keamanan data yang telah dikirim, 

dalam sistem pembacaan parameter kelistrikan. Maka dengan penelitian ini saya 

mengharapkan dipermudahkan pembacaan tegangan listrik dengan menggunakan 

aplikasi tanpa membuka web browser terlebih dahulu, dan membuat keamanan 

data yang diterima oleh teknisi atau pihak client dengan menggunakan jaringan 

VPN (Virtual Privat Network), dalam hal ini penulis membuat pembeda dengan 

membaca parameter kelistrikan pada gardu listrik UMM di kampus 3. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang telah di uraikan tersebut diatas, maka timbul 

suatu permasalahan sebagai berikut: 

a) Bagaimana komputer client dapat berkomunikasi dengan server melalui 

jaringan VPN? 

b) Apakah hasil pengukuran yang ditampilkan power metering dapat dibaca 

melalui komputer client serta dapat menampilkan history database berupa 

report jam, harian, mingguan, bulanan, dan tahunan dalam tampilan grafik 

dan tabel? 

c) Apakah hasil pengukuran yang ditampilkan power metering dapat berhasil 

dibaca pada lebih dari satu komputer client secara bersama-sama melalui 

jaringan VPN? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar tujuan dari Skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut, 

a) Dalam penelitian ini kami hanya membaca data yang telah disediakan oleh 

pihak server. 
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b) Dalam penelitian ini kami hanya membuat sebuah aplikasi sebagai alat pantau 

dan analisa data kelistrikan. 

c) Ruang lingkup pembahasan dari Skripsi ini diarahkan pada proses koneksi 

terhadap server, dan pengenalan aplikasi dekstop. Sehingga dapat melakukan 

pembacaan parameter kelistrikan melalui aplikasi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Dalam pengerjaan skripsi ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai 

peneliti. Adapun tujuan dari pembuatan Skripsi ini adalah: 

a) Menghubungkan komputer client dengan server melalui jaringan VPN. 

b) Mendesain aplikasi yang dapat memonitoring parameter kelistrikan yang 

telah disediakan oleh pihak server dengan menampilkan history database 

berupa report jam, harian, mingguan, bulanan, tahunan dalam tampilan tabel 

dan grafik. 

c) Memonitoring online dari beberapa komputer client secara bersamaan. 

 

1.5 Metodologi Pembahasan 

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam menyusun Skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Kajian Pustaka 

Dalam mencari kajian pustaka, penulis menggunakan beberapa sumber 

informasi buku maupun media elektronik seperti internet. 

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 jaringan. 

c) Rancang Bangun dan Desain Sistem 

Melakukan perancangan (desain) meliputi penentuan hardware dan topologi 

yang akan digunakan. 

d) Implementasi Sistem Pembacaan Server 

Pembacaan dilakukan oleh komputer Client melalui jaringan VPN ke Server, 

Pembacaan dilakukan oleh Aplikasi yang sudah terinstal di komputer Client 

dan akan menampilakan data berupa Tabel dan Grafik. 
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e) Pengujian Desain Sistem 

Indikator pengujian dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

diuraikan dan sesuai dengan batasan masalah yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Indikator keberhasilan alat yaitu ketika alat dapat beroperasi 

dengan normal sesuai dengan semua yang pertanyaan dalam rumusan 

masalah. 

f) Pengambilan Analisa 

Yaitu berisikan analisa dari hasil pengujian alat yang telah dibuat. 

g) Pengambilan kesimpulan 

 Yaitu berisikan kesimpulan dan saran atas analisa yang dibuat. 

h) Penulisan laporan 

 Dalam penulisan laporan ini mengacu pada pedoman penulisan ilmiah dalam 

hal ini penulisan Skripsi yang bakunya telah diatur oleh pihak jurusan. 

i) Konsultasi 

Yaitu melakukan konsultasi secara bertahap kepada dosen pembimbing. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan, maka Skripsi ini akan dibagi menjadi 

lima bab dengan sistematika  sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan 

Pada Bab 1 akan menguraikan secara garis besar terhadap permasalahan yang 

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, metodologi pembahasan, sistematika pembahasan. 

Bab II: Landasan Teori 

Konsep dasar teknologi yang diterapkan dalam judul Skripsi ini yang meliputi 

teknologi VPN, Data Base Server dan JAVA 

Bab III : Perencanaan dan Perancangan Sistem 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana membangun dan 

Mengimplementasikan sistem monitoring Power Metering secara online pada 

jaringan VPN yang tampilan database servernya memuat history data harian, 

mingguan, bulanan, tahunan serta dapat ditampilkan dalam bentuk grafik. 

Bab IV : Pengujian dan Analisa Sistem 
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Membahas tentang pengujian dan analisa kerja system monitoring ini pada 

jaringan VPN yang telah dibuat untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat 

bekerja dengan baik. 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil implementasi 

dalam Skripsi ini. 


