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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu pemakaian listrik yang banyak digunkaan masyarakat saat ini 

adalah sebagai sumber penerangan. Semakin meningkatnya tingkat mobilitas 

masyarakat membuat semua kegiatan memerlukan penerangan. Salah satu bagian 

yang penting dan memerlukan penerangan adalah jalan raya atau jalan umum. 

Penerangan jalan umum adalah lampu penerangan yang bersifat publik (untuk 

kepentingan bersama) dan biasanya sengaja dipasang diruas jalan maupun di tempat-

tempat tertentu seperti taman dan tempat umum lainnya. Penerangan Jalan Umum 

(PJU) dalam bahasa inggrisnya Street Lighting atau Road Lighting adalah suatu 

sumber cahaya yang dipasang pada samping jalan, yaitu dinyalakan pada setiap 

malam. 

Pemasangan instalasi Penerangan Jalan Umum tidak terlepas dari 

permasalahan yang sering muncul di lapangan antara lain cahaya yang tidak merata, 

pemakaian material yang tidak sesuai, pemasangan tidak merata, pemakaian material 

yang tidak sesuai, pemasangan tiang lampu yang tidak rapi, dan lain-lain. 

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas, dalam pelaksanaan 

pembangunan Penerangan Jalan Umum diperlukan perencanaan yang baik dan 

system control yang tepat, sehingga pemasangan lampu penerangan jalan umum 

tersebut mempunyai efisiensi yang tinggi.  

  IC GAL adalah sebuah array logic yang dapat diprogam oleh pemakai untuk 

berbagai kebutuhan dan salah satunya untuk membuat kontrol otomatis pada system 

tertentu yang sebelumnya hanya dibuat secara manual dengan menggunakan progam 

yang sudah dirancang maka akan mempermudah kinerja yang dilakukan. 

Berdasarkan permasalahan yang timbul dan semakin canggihnya teknologi 

makan penulis mencoba membuat rancang modul kontrol otomatis dengan ic gal 

untuk board utama dan cadangan pada lampu penerangan jalan, semoga dengan 

adanya alat ini mampu membantu kinerja penerangan jalan semakin maksimal. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Merancang dan membuat alat kontrol otomatis untuk penerangan jalan. 

2. Membuat kontrol dengan menggunakan IC GAL sebagai progam utama 

untuk penerangan jalan umum. 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Menggunakan IC GAL sebagai progam utama. 

2. Menggunakan relay untuk menghidupkan dan mematikan board 

3. Sensor cahaya yang digunakan adalah LDR (Light Dependent Resistor). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Menghasilkan kontrol otomatis dengan sistem cadangan untuk penerangan 

jalan. 

2. Menghasilkan sebuah kontrol dengan menggunakan IC GAL sebagai 

progam utama untuk penerangan jalan umum. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada Bab II berisi tentang dasar teori yang mendukung atau 

berkenaan dengan pembuatan aplikasi tersebut dan 

menjelaskan komponen - komponen yang dipakai. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Pada Bab III ini akan membahas tentang perancangan alat dan 

aplikasi. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Pada Bab IV ini akan membahas tentang hasil pengujian dari 

kerja alat dan sistem yang telah dirancang. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab V ini berisikan kesimpulan dari penyusunan tugas 

akhir dan saran untuk pengembangan selanjutnya. 

 


