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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia saat ini, karena hampir semua aktifitas manusia 

berhubungan dengan energi listrik. Listrik telah menjadi kebutuhan yang 

mendasar untuk mendukung berbagai aktifitas manusia, yang kemudian 

digunakan untuk berbagai macam fungsi kedepannya. Manusia akan bergantung 

akan peranan listrik, karena listrik merupakan tenaga yang dibutuhkan manusia 

dalam segala hal yang mendukung  aktifitasnya.  

 Dengan banyak peralatan yang menggunakan listrik tentu masing - masing 

orang memerlukan kebutuhan listrik yang berbeda, salah satu alat yang 

menghitung daya pemakaian listrik adalah Kilo Watt Hour (kWh) Meter yang 

dipasang pada setiap pengguna listrik seperti halnya rumah tangga dan industri. 

Dengan adanya alat penghitung daya tersebut, maka pemakaian listrik akan selalu 

terkontrol dan terhitung setiap daya pemakaiannya dan tentunya juga berpengaruh 

terhadap tarif biaya pemakaian listrik tersebut. 

Permasalahan tarif listrik dan daya yang terpakai pada jaringan listrik, 

tidaklah masalah andaikan listrik hanya digunakan secara individu, namun 

bedahalnya jika satu pelanggan listrik dibagi lagi dengan beberapa pemakai 

seperti halnya pada tempat kost mahasiswa. Pada kasus ini tidak sedikit 

permasalahan yang terjadi pada kamar kos, salah satunya adalah tiap - tiap 

penghuni kos dibebani biaya listrik sama dengan penghuni kost yang lain, padahal 

masing-masing pengguna listrik kamar kos berbeda kebutuhan listrik yang 

dipakainya. Selama ini apabila peghuni kost membawa peralatan elektronik 

tambahan maka mereka akan dikenai biaya listrik tambahan pula, namun biaya 

listriknya disamakan atau dirata-ratakan dengan penghuni yang lain, sehingga hal 

ini dapat menimbulkan ketidakadilan pada penghuni kamar kos dengan penghuni 

kamar kost yang lain maupun antara penghuni kost dengan pemilik kos. Selain 

permasalahan tarif tersebut, muncul lagi permasalahan baru yaitu listrik yang 

“break down” karena adanya beban berlebih sehingga satu rumah kost mati. 
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Dari permasalahan tersebut, penelitian dilakukan untuk merancang sebuah 

sistem yang dapat digunakan untuk mempermudah pemilik dan penghuni kamar 

kost mengenai pembayaran biaya listrik, terdapat dua metode yang selama ini di 

gunakan yaitu sistem prabayar dan pascabayar, pada perancangan penulis  

menggunakan sistem prabayar, dengan sistem prabayar pengguna dapat 

menentukan kebutuhan penggunaan listriknya sesuai dengan kebutuhannya 

sehingga tidak ada kecurangan pemakaian listrik antara penghuni kamar kost dan 

pemilik kost. Beberapa media telah di gunakan sebagai media komunikasi data 

untuk mengontrol penggunaan listrik misalnya menggunakan media bluetooth, 

salah satu media lain selain media tersebut yang dapat di gunakan adalah power 

line communication (PLC) yaitu komunikasi melalui jala jala listrik, sistem 

pengisian pulsa listrik dan monitoring dapat di lakukan dengan jarak jauh, 

keuntungan lain sistem ini adalah tidak memerlukan media lain untuk sarana 

komunikasi karena hanya membutuhkan jala jala listrik sebagai media 

komunikasi. 

Dengan melihat alasan tersebut serta bergunanya media komunikasi 

melalui jala-jala listrik, dan memiliki tingkat ekonomis yang tinggi, maka 

disusunlah sebuah tugas akhir dengan judul : “PERANCANGAN DAN 

IMPLEMENTASI LISTRIK PRABAYAR KAMAR KOS MENGGUNAKAN 

POWER LINE COMMUNICATION” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka di buat rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengirimkan data pulsa dari unit pengirim ke unit penerima  

menggunakan power line communication ?  

2. Bagaimana memonitoring penggunaan daya kamar kos menggunakan 

power line communication ? 

3. Bagaimana merancang unit penerima yang dapat menghitung 

penggunaan daya listrik sesuai dengan data pulsa yang di kirim ? 

4. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan listrik prabayar 

menggunakan power line communication ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun beberapa hal yang menjadi batasan masalah dalam perancangan 

tugas akhir ini, antara lain :  

1. Fokus tugas akhir ini adalah pada perancangan dan pembuatan 

hardware. 

2. Modem power line terhubung pada jaringan listrik tegangan AC 220 V 

3. Mikrokontroler yang di gunakan adalah ATMEGA328 (arduino uno) 

4. Modem power line yang digunakan adalah KQ130F 

5. Jumlah kWh  di rancang untuk 3 kamar kos 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini yaitu merancang dan 

mengimplementasikan listrik prabayar pada kamar kost menggunakan jala-jala 

listrik sebagai media transmisi pengiriman data pulsa listrik dan monitoring 

penggunaan daya listrik.. 

1.5 Metodologi 

Beberapa tahapan yang digunakan dalam penyelesaian skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Studi Literatur 

Studi literatur bertujuan untuk mencari informasi dari makalah, jurnal 

ilmiah, buku, dan juga pemanfaatan internet mengenai teori dasar 

power line communication, komunikasi data serial, pengukuran daya,. 

b. Perancangan Sistem 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah membuat perancangan hardware 

dan diagram alur sistem, pada perancangan hardware di rancang tiap 

blok antara unit pengontrol dan unit yang dikontrol, selanjutnya 

dilakukan penggabungan sehingga membentuk sistem yang di inginkan. 

c. Uji Coba Sistem 

Pada tahap ini dilakukan uji coba keseluruhan sistem, apakah sistem 

telah berfungsi dengan optimal, jika masih terdapat kesalahan dapat 

diketahui penyebabnya serta dilakukan perbaikan sehingga alat dapat 

difungsikan secara optimal. 
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d. Analisa Hasil 

Pada tahap terakhir ini dilakukan pengambilan kesimpulan yaitu 

berisikan kesimpulan dan saran atas analisa yang dibuat. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

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

rumusan masalah, batasan masalah yang dikerjakan dan sistematika pembahasan 

pada alat yang akan dirancang. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan dasar teori yang mendasari dan mendukung dalam 

perencanaan serta pembuatan alat seperti pengetahuan dasar power line 

communication (PLC), frequency shift keying (FSK), modem power line KQ130F, 

sensor arus ACS712, Liquid Crystal Display (LCD), dan mikrokontroller 

Atmega328. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang perancangan sistem yaitu berupa perencanaan 

serta pembuatan hardware dan software pada alat yang dirancang, misalnya 

komponen yang digunakan, hubungan masing-masing komponen dan lain 

sebagainya. 

BAB IV PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI 

Bab ini membahas tentang pengujian hardware serta pembahasan 

mengenai hasil pengujian tersebut per blok sistem. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan menyeluruh dari laporan serta saran yang 

memungkinkan pengembangan lebih lanjut 


