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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di lingkungan universitas tentu mahasiswa dari luar kota membutuhkan

hunian sebagai tempat tinggal sementara selama menempuh studi sarjana.

Banyaknya hunian berupa kamar kos menimbulkan berbagai masalah diantaranya

adalah penggunaan konsumsi listrik yang belum sesuai antara yang harus di

bayarkan penghuni dengan peralatan elektronik yang digunakan, dan sulitnya

pengawasan pemilik kos terhadap penggunaan listrik tiap kamar kos terutama

apabila pemilik rumah kos tidak menetap di tempat yang disewakan. Juga

mengenai keamanan agar pemilik kos dapat mengontrol listrik saat penyewa tidak

berada di kamar kos .

Menggunakan fasilitas internet sangat membantu masyarakat untuk

memperoleh informasi dengan cepat. Internet juga tidak sebatas dengan

penyampaian informasi tetapi juga dapat digunakan untuk mengontrol dan

monitoring suatu alat elektronik. Dengan teknologi internet dapat mempermudah

masyarakat untuk memantau suatu  alat elektronik dari mana saja dan kapan saja.

Menggunakan fasilitas internet dapat dibuat sistem untuk memonitor dan kontrol

daya yang digunakan per kamar kos, juga fasilitas lain berupa biaya yang harus

dibayarkan sesuai dengan penggunaan dan kebutuhan penyewa .pembayaran

berupa nominal harga kepada pemilik kos kemudian akan diproses oleh system

antara nominal harga yang dibayarkan dengan daya yang digunakan.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai

berikut :

a. Bagaimana membuat system untuk memonitor penggunaan daya

per kamar

b. Bagaimana membuat kontrol pemutus daya per kamar

( otomatis,internet,manual menggunakan hardware interface)

c. Bagaimana menyesuaikan antara pembayaran dengan beban yang

dipakai sesuai Tarif Dasar Listrik (TDL) PLN.
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1.3 Tujuan

Tujuan dari pembuatan sistem untuk memonitor dan kontrol daya kamar kos

melalui Internet :

a. Memonitor alat elektronik yang digunakan oleh penghuni kos.

b. Menghitung pembayaran listrik penghuni kos dengan beban yang

di pakai sesuai dengan TDL

c. Mengontrol alat elektronik yang digunakan penghuni kos

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian yang di lakukan lebih fokus maka diberikan

batasan masalah sebagai berikut :

a. Beban maksimal beban tiap kamar maksimal 300

b. Alat dirancang menggunakan 3 line atau tiga kamar

c. Beban untuk uji coba menggunakan peralatan yang umum

digunakan oleh penghuni kos

d. Sensor yang digunakan DT-Sense current sensor dengan

Operational Amplifier (Op-Amp)

1.5 Metodologi

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam tugas akhir  ini sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka pada berbagai sumber

yang berhubungan dengan pengerjaan proyek tugas akhir baik bersumber dari

buku, artikel, atau tutorial dari internet.

b. Perancangan sistem dan pembuatan.

Pada tahap ini yang dilakukan adalah membuat perancangan dan

pembuatan sistem yaitu membuat blok diagram, menentukan dan menyusun

algoritma untuk perancangan hardware.
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Gambar 1. 1 Diagram Blok monitoring dan kontrol kamar kos

d. Uji Coba Sistem

Pada tahap ini dilakukan uji coba hardware untuk mengetahui sejauh mana

hardware dapat berfungsi saat ter-implementasi dengan software yang telah

dibuat, serta melakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan pada hardware.

e. Analisa Hasil

Pada tahap terakhir ini dilakukan pengambilan kesimpulan yaitu berisikan

kesimpulan dan saran atas analisa yang dibuat.

1.6 Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan laporan akhir “Monitoring dan Kontrol Daya Kamar Kos

melalui Jaringan Internet (Hardware)” perinciannya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang hal-hal yang menjadi latar belakang, tujuan, rumusan

masalah, dan metedeologi serta sistematika pembahasan pada hardware yang

akan dirancang.



4

BAB II Landasan teori

Berisi tentang dasar teori yang digunakan untuk perancangan dan pembuatan

sistem Monitoring dan Kontrol Daya Kamar Kos melalui Jaringan Internet.

BAB III Perancangan sistem

Berisi tentang perancangan dan pembuatan sistem alat secara keseluruhan dalam

perangkat keras, meliputi: Laptop atau Personal Komputer (PC), Mikrokontroler

Arduino Mega, dan Altera (FPGA).

BAB IV Pengujian dan analisa

Berisi tentang hasil pengujian dari software yang sudah dibuat serta pembahasan

mengenai hasil pengujian tersebut perblok sistem.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran serta rencana pengembangan tugas akhir, jika

dimungkinkan untuk masa yang akan datang.


