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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan utama manusia saat ini adalah salah satunya energi listrik. 

Dikarenakan semua lingkungan baik tempat kerja, rumah, maupun pabrik 

membutuhkan aliran listrik. Setiap tahunnya kebutuhan listrik terus meningkat, dan 

semakin berkurangnya persediaan minyak bumi yang berdampak pada mahalnya harga 

bahan bakar minyak (BBM) dan juga berdampak pada kenaikan PLN. 

Dengan seiring berkembangnya dunia teknologi dan informasi, penggunaan alat 

elektronik yang canggih dengan jumlah yang banyak selalu berhubungan dengan daya 

listrik yang skalanya besar terutama dalam bidang industri dan bangunan. Karena 

kebutuhan tersebut, beberapa pengguna listrik sering dihadapi oleh masalah 

melonjaknya biaya tagihan listrik pada pengguna listrik pascabayar dan habisnya pulsa 

listrik pada pengguna prabayar sebelum waktu yang telah ditentukan. 

Kita memerlukan sebuah perangkat yang bisa memonitor penggunaan listrik 

supaya dapat dilakukan managemen penggunaan listrik dengan menafaatkan 

mikrokontroller sebagai pengendali peamakaian listrik. Sehingga dengan kita bisa 

mengatur penggunaan listrik. 

Pada penelitian yang berjudul “SISTEM MONITORING PENGGUNAAN 

LISTRIK DI RUMAH VIA SMS BERBASIS MIKROKONTROLLER RASPBERRY 

PI”, penulis bermaksud untuk memonitor biaya penggunaan listrik dengan 

menggunakan bantuan alat mikrokontroller raspberry pi yang nantinya akan 

termonitoring melalui SMS. Pada perancangan sistem ini, diharapkan dapat membantu 

penghematan penggunaan biaya serta daya listrik. Dimana nantinya pengguna dapat 

mengatur batas biaya penggunaan listrik. Dan apabila biaya penggunaan melebihi dari 

set point yang ditentukan, maka pengguna akan menerima peringatan berupa SMS 

yang dikirim dari perangkat raspberry pi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Untuk menyeselesaikan tugas akhir ini berikut adalah rumusan masalahnya: 

1. Bagaimana cara merancang sebuah perangkat yang berfungsi untuk memonitor 

pemakaian listrik melalui ponsel? 

2. Bagaimana cara merancang perangkat yang dapat memonitoring pemakaian listrik 

agar tidak terjadi penggunaan berlebih? 

1.3 Batasan Masalah 

Berikut adalah batasan masalah pada tugas akhir ini: 

1. Menggunakan Raspberry Pi sebagai kontroler. 

2. Sensor yang digunakan ina219. 

3. Pemberitahuan berupa sms. 

4. Realisasi hanya berupa prototype. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berikut adalah tujuan dari tugas akhir yang akan diselesaikan: 

1. Merancang sebuah perangkat yang dapat memonitoring sistem penggunaan daya 

agar tidak terjadi penggunaan berlebih. 

2. Merancang sebuah media yang berfungsi untuk memonitor biaya pemakaian 

listrik. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab yang berisi latar belakang permasalahan, rumusan, batasan, serta tujuan dari 

penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bab yang berisi tentang dasar-dasar teori yang menyangkut tentang sebuah 

penelitian. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Merupakan bab yang berisi tentang langkah-langkah perancangan serta cara pembuatan 

rangkaian sebuah penelitian. 
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BAB IV HASIL DAN ANALISA 

Merupakan bab yang berisi hasil serta analisa dari sebuah penelitian yang telah 

diselesaikan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari sistem secara keseluruhan serta saran atas kerja alat 

yang diperoleh dari sebuah penelitian. 




