
 
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Instalasi listrik bertujuan untuk agar instalasi listrik terselenggara dengan 

baik, terjaminnya keselamatan manusia dari bahaya kejut listrik, keamanan 

instalasi dari kebakaran akibat listrik beserta perlindungan lingkungan. Hal yang 

tidak disadari kebanyakan orang-orang bahwa pemicu terjadinya kebakaran, 

kebakaran bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya pelindung kabel yang 

rentan sehingg mudah terbakar, percikan api, dan oksigen. Hubungan arus 

pendek bisa menimbulkan percikan api terhadap isolasi pelindung pada kabel 

dan masih menjadi pemicu tingginya akan kebakaran. 

Instalasi listrik bangunan seharusnya berdasarkan peraturan dan ketentuan 

yang berlaku sesuai dengan PUIL 2000 dan Undang-Undang Ketenaga listrikan 

2002[1]. Untuk menjamin keamanan dan keandalannya maka kualitas 

material yang dipasang harus memenuhi standar PLN-LMK. Namun menurut 

berita yang ada masih sering terjadi kerusakan. Hal tersebut bisa terjadi 

karena material yang sudah lama dan harus diganti atau material yang 

tidak SNI.  

Berdasarkan laporan telah terjadi 47,000 kasus kebakaran sepanjang 2011 

yang disebabkan oleh listrik. Kbakaran yang terjadi karena listrik bermula dari 

peralatan elektronik dan distribusi listrik yang tidak teratur [2]. 

Penggunaan energi listrik yang berlebih dapat menimbulkan masalah 

misalnya, rentan pada kabel terutama PVC yang melindungi puil, berkurangnya 

ketahanan puil disebabkan oleh bahan pelindung kabel yang sudah rentan 

memungkinkan terjadi kegagalan instalasi. Untuk permasalahan itu, maka 

dibutuhkan suatu alat yang bisa menjadi pengaman dan monitoring untuk 

pengukuran banyaknya energi listrik yang digunakan, kemudian apabila akan 

terjadi overload mampu mengukur temperatur puil pada kabel akibat ketahanan 

PVC kabel yang sudah melebihi batas, sehingga menyetabilkan suhu kabel 

tersebut agar tidak terjadi panas berlebih, agar pemakaian listrik untuk masing-
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masing peralatan alat elektronik dapat dimonitor sekaligus sebagai pengaman 

dari kegagalan instalasinya.  

Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi maka perlu adanya sebuah 

sistem yang bisa sebagai pengaman sekaligus monitoring pada kabel. Oleh 

karena itu penulis membuat tugas akhir ini dengan judul : PENGAMAN ARUS 

LEBIH PADA KABEL LISTRIK DALAM INSTALASI RUMAH 

TANGGA BERBASIS WEB. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Terdapatpermasalahan yangmuncul dan perancangan ini : 

1. Bagaimana membuat pengaman arus lebih pada kabel? 

2. Bagaimana membuat sistemmonitoring arus lebih pada kabel? 

3. Bagaimana menguji sistem apabila diakses melalui web? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Pengukur suhu adalah contactless temperature sensore sebagai pembaca 

suhu kabel. 

2. Mikrokontroler ESP8266 Lolin sebagai pengontrol seluruh alat. 

3. ACS712 merupakan sensor arus dan tegangan yang dapat mengukur daya 

dengan high performance 30A 

4. Pengujian kabel listrik pada batas 40o C  

5. Sistem diimplementasikan dalam bentuk web browser dengan 

memberikan sub informasi untuk memonitoring dan mengontrol obyek 

yang tidak digunakan secara manual. 

6. Sistem aplikasikan pada daya 1300 watt 

 

1.4 Tujuan 

1. Menghasilkan sistem pengaman arus lebih pada kabel. 

2. Menghasilkan alat monitoring arus lebih pada kabel. 

3. Mengetahui petunjuk kerja sistem pengaman. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Pada sub Bab laporan skripsi ini menjelaskan tentang, manfaat dari 

penelitian yang berdasarkan dari rumusan masalah serta tujuan 

penelitian. Contoh manfaat penelitian pada sub Bab I pada laporan skripsi adalah 

dapat di contohkan sebagai berikut: 

Sebuah penelitian tentunya mempunyai hasil yang bermanfaat bagi peneliti 

maupun pihak lain. Sehubugan dengan itu tujuan penelitian tersebut mempunyai 

kegunaan yaitu sebagai berikut : 

a. Secara Teoritis 

Sebagai penerapan dan pengembangan teori dan konsep yang diharapkan 

bisa digunakan untuk penelitian kedepannya. 

b. Secara Praktis 

Sebagai pengaman dan monitoring pada kabel terutama pada listrik 

rumah tangga. 
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1.6 Sistematika Penulisan Skiripsi 

Sistematika penulisan padaTugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat 

penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menjelaskan mengenai teori-teori penunjang yang dijadikan dalam 

mengerjakan Tugas Akhir ini. 

BAB III PERANCANGANSISTEM 

Menjelaskan dan membahas tentang analisa, perencanaan dan perancangan 

sistem informasi akademik. 

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang implementasi dan pengujian sistem yang telah dibuat 

yang berupa arsitektur jaringan, implementasi sistem danpen gujian sistem 

informasi akademik. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari kesuluruhan pengerjaanTugas Akhir dan saran-saran 

untuk pengembangan sistem informasi 


