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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada industri saat ini control atau pengendali suatu sistem sangatlah 

diperlukan untuk lancarnya proses produksi di suatu industri. Control sistem ini 

paling utama yang diperlukan sehingga membuat kita harus faham dan lancar dalam 

merencanakan rangkaian. Rangkaian control yang umum digunakan pada industri 

saat ini masih menggunakan rangkaian control yang berawal dari rangkaian manual. 

Adapun jenis rangkaian control yang selalu dirancang dalam rangkaian manual 

adalah selalu menggunakan peralatan – peralatan yang bersifat listrik . Rangkaian 

control atau pengendali harus difahami mulai dari jenis dan dasar komponen yang 

digunakan. Dalam desain rangkaian pengendali dasar atau control system selalu 

menggunakan kontaktor, timer, overload, mcb dan lain – lain.  

Teknologi memegang peran penting di era modernisasi seperti pada saat ini, 

dimana teknologi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Perkembangan teknologi saat ini telah merambah ke segala aspek 

kehidupan sehingga saat ini seolah masyarakat telah dimanjakan oleh adanya alat-alat 

yang dapat memberikan kemudahan dalam aktifitas sehari-hari. Salah satunya adalah 

handphone, yang ditandai lahirnya teknologi smartphone. 

Android merupakan salah satu platform dari perangkat smartphone. Salah satu 

keutamaan dari Android yaitu lisensinya yang bersifat terbuka (open source) dan 

gratis (free) sehingga bebas untuk dikembangkan karena tidak ada biaya royalti 

maupun didistribusikan dalam bentuk apapun. Hal ini memudahkan para programmer 

untuk membuat aplikasi baru di dalamnya 

Berdasarkan rincian diatas penulis mengangkat judul tugas akhir yaitu ; 

Aplikasi instalasi motor listrik pada industri sebagai bahan pembelajaran berbasis 

android untuk mempermudah pelajar atau mahasiswa memepelajari atau perencanaan 

instalasi motor listrik 3 fase dengan smartphone.berbasis android. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang di angkat adalah 

“ bagaimana merancang :  

Aplikasi instalasi motor listrik pada industri sebagai bahan pembelajaran 

berbasis android 

1.3. Batasan  masalah  

Agar pembahasan lebih terarah, maka permasalahan yang akan dilakukan 

pada tulisan ini dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut: 

1. Aplikasi untuk ponsel berbasis android dengan version jelly been 4.0 ke atas. 

2. Aplikasi dijalankan secara off line 

3. Aplikasi ini dapat diimplementasikan di RAM 750 MB ke atas. 

4. Pengasutan yang digunakan direct on line, bintang segitiga dan Autotransformator 

5. Motor listrik yang digunakan motor 3 phasa dengan daya ≤ 40 kw  

6. Menggunakan standar PUIL 2000 

7.  Jumlah motor listrik pada grup < 10 motor 

1.4. Tujuan Penyusunan 

Tujuan skripsi adalah untuk mendesain Aplikasi instalasi motor listrik pada 

industri sebagai bahan pembelajaran berbasis android 

1.5.  Sistematika Penulisan 

 Adapun sistem penulisan tugas akhir ini terbagi dalam lima bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Membahas latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, sistematika 

penulisan. 

BAB II : Dasar Teori 

Membahas dasar-dasar teori yang mendukung dalam perencanaan dan 

pembuatan aplikasi yang direncanakan. 
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BAB III : Perancangan dan Pembuatan Aplikasi 

Membahas mengenahi perencanaan Aplikasi instalasi motor listrik  

BAB IV : Pengujian dan Analisa 

Membahas mengenahi pengujian dan analisis aplikasi terencana. 

BAB V  : Penutup 

Penutup berisikan kesimpulan dan saran untuk pengembangan yang lebih 

sempurna. 

 

 

 


