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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Listrik merupakan kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sehari-hari, 

dimana dalam setiap aktifitasnya manusia hampir tidak pernah lepas dari kebutuhan 

energi listrik. Seiring pertumbuhan penduduk yang makin pesat, dan teknologi 

elektronika yang makin menjamur, memaksa pihak perusahaan pembangkit listrik 

yang dalam hal ini dikelola PLN (Perusahaan Listrik Negara) selalu meningkatkan 

daya (Watt) dan membangun serta mengembangkan pembangkit agar mencukupi 

kebutuhan listrik bagi manusia, namun yang sering kita dengar PLN sering rugi 

karena akibat pencurian energi listrik, banyaknya daya yang terbuang dan tidak sesuai 

dengan biaya produksi PLN dan biaya perawatan yang mahal. 

Dewasa ini terdapat banyak permasalahan yang mengakibatkan kerugian 

dalam bidang ketenagalistrikan. Salah satu penyebab permasalahan yang sering 

terjadi dan tidak mudah untuk ditangani adalah masalah pencurian energi listrik. 

Modus pencurian energi listrik yang paling banyak dilakukan adalah mempengaruhi 

tingkat akurasi pembacaan kWh (Kilo Watt Hours) meter, terutama pada kWh meter 

analog serta pencurian secara langsung yang dilakukan secara sengaja dengan 

mencatok aliran listrik sebelum masuk kWh meter dan lain sebagainya. 

Hal-hal yang mengindikasikan adanya pencurian energi listrik adalah ketidak 

sesuaian jumlah daya yang terpakai pada konsumen dengan daya yang terbaca oleh 

kWh meter. Karena permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian lebih lanjut 

tentang peralatan pendeteksi pencurian energi listrik, dimana sistem yang digunakan 

pada penelitian ini mampu mendeteksi berbagai macam modus pencurian energi 

listrik dengan cara menempatkan wireless yang nantinya data dari wireless tersebut 

membandingkan nilai pembacaan kWh meter dengan nilai putaran piringan pada 
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kWh meter serta dapat dibaca dan dikoreksi secara jarak jauh menggunakan sistem 

pembaca portable yang dapat menandakan terjadinya pencurian energi listrik yang 

dikirimkan secara jarak jauh. Dalam sistem wireless sehingga dapat memudahkan 

pengolahan data konsumen yang melakukan pencurian energi listrik. 

Alat ini di desain untuk mengatasi kasus pencurian listrik yang terjadi baik 

untuk skala rumah tangga maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, 

karena alat yang banyak di jual di pasaran masih menggunakan infra merah, sistem 

bluetooth, dan cara kerja nya sendiri pun masih belum sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh PLN, yaitu mendeteksi adanya pencurian sehingga PLN sering 

dirugikan. Dan dengan alat yang akan di buat ini di desain agar bisa membantu PLN 

untuk mengatasi maraknya kasus pencurian listrik yang sering terjadi, agar tidak 

mudah di ketahui oleh orang lain maka alat ini akan di pasang setiap meteren 

konsumen dan alat ini juga sudah mempunyai kode yang agar tidak menyulitkan 

pihak PLN pada saat melakukan pengecekan secara teratur. 

Dari kutipan diatas terkait, maka dalam “PEMBUATAN ALAT 

PENDETEKSI PENCURIAN LISTRIK PLN PADA KWH METER ANALOG 

PELANGGAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM XBEE WIRELESS 

BERBASIS MIKROKONTROLLER ATMEGA 16” alat ini penulis ingin membuat 

alat yang dapat membantu petugas PLN dalam melakukan pengecekan kesetiap kWh 

meter konsumen secara teratur, guna untuk mencegah tingkat pencurian listrik yang 

sering terjadi pada pihak konsumen yang dapat merugikan pihak PLN. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan permasalahan yang ada, dalam perencanaan ini masalahnya 

adalah : 

1. Bagaimana merencanakan perangkat keras pada alat agar dapat membaca 

arus dan menghitung arus serta membandingkan hasilnya untuk 

mengetahui indikasi pencurian? 
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2. Bagaimana merencanakan perangkat keras pada alat agar dapat 

mentransmisikan data hasil pembacaan arus listrik jarak jauh 

menggunakan Xbee Wireless? 

3. Bagaimana merencanakan perangkat lunak untuk mengkonversi arus, 

membandingkan arus pemakaian listrik untuk mengetahui adanya 

pencurian dan memutus aliran listrik pada pelanggan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mencegah terjadinya perluasan masalah dalam perencanaan ini, maka 

batasan masalah dititik beratkan sebagai berikut : 

1. Menggunakan sensor arus CT (Current Transformer) sebagai alat bantu 

untuk pengukuran arus dengan nilai besar dengan maksimal arus 30 A. 

2. Menggunakan relay sebagai pemutus tegangan dan arus pada instalasi 

pelanggaan. 

3. Mengunakan Wireless Modul Xbee 2 mW sebagai media pengirim data 

pada rumah pelanggan dan sistem remote station portable. 

4. Menggunakan Mikrokontroller ATMEGA16 sebagai pengendali utama 

sistem. 

5. Menggunakan Mikrokontroller ATMEGA64 pada sistem remot station. 

6. Unit remot station dibuat dalam bentuk portable (mudah dibawa) dengan 

desain menyerupai tang amper. 

1.4 Tujuan Penulisan 

 Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1. Merancang perangkat keras pada alat agar dapat membaca dan 

menghitung arus kWh meter pada pelanggan. 

2. Merancang perangkat keras pada alat agar dapat mentransmisikan data 

hasil pembacaan arus listrik jarak jauh menggunakan Xbee Wireless. 
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3. Merancang perangkat lunak untuk mengkonversi arus, membandingkan 

arus pemakaian listrik untuk mengetahui adanya pencurian dan memutus 

aliran listrik pada pelanggan. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

  Beberapa tahapan yang digunakan dalam penyelesaian skripsi ini adalah 

  sebagai berikut : 

1. Studi Literatur 

Studi literatur ini bertujuan untuk mencari landasan teori mengenai 

sumber dan data-data kWh, teori pengukuran daya, arus dan tegangan. 

2. Perancangan dan Pembahasan 

Perancangan dan pembahasan ini membahas tentang bagaimana cara 

memudahkan petugas PLN dalam pengecekan kWh meter pada 

pelanggan, komponen apa saja yang diperlukan, bagaimana mengetahui 

bahwa sedang terjadi pencurian listrik dan bagaimana memutus aliran 

listrik pada konsumen bila dikehendaki. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi pada penyusunan skrips ini perinciannya adalah sebagai 

berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini membahas tentang hal-hal yang menjadi latar belakang, 

tujuan, rumusan masalah, dan metodologi serta sistematika pembahasan 

pada alat yang akan dirancang. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari dan mendukung dalam 

perencanaan serta pembuatan perangkat lunak seperti teori daya, teori 
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transformator, sistem wireless, aplikasi telekomunikasi nirkabel, WPAN 

(wireless personal area network), teknologi Zigbee, Mikrokontroller 

ATMEGA 16, Transistor, Buzzer, Driver Relay dan Relay. 

BAB III : Perencanaan 

Bab ini membahas tentang perencanaan serta pembuatan alat yang 

dirancang, misalnya nilai komponen yang dipakai, hubungan masing-

masing komponen, software yang digunakan untuk simulasi, bentuk 

gambar rangkaian, diagram alir yang dibuat dan lain sebagainya. 

BAB IV : Pengujian dan Analisa 

Bab ini membahas tentang pengujian alat pada sistem serta pembahasan 

mengenai hasil pengujian tersebut per blok sistem 

BAB V : Penutup 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran terhadap laporan akhir 

untuk pengembangan yang lebih sempurna. 

 


