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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era perkembangan teknologi yang sangat pesat, peningkatan 

kebutuhan akan sumber energi listrik merupakan sebuah hal yang pasti. Listrik 

telah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat karena membantu aktivitas 

sehari-hari sebagai contoh penerangan dan peralatan elektronik lainnya. 

Permasalahan yang muncul adalah pemborosan akibat penggunaan listrik yang 

berlebihan, hal ini dikarenakan masyarakat kurang mengetahui jumlah pemakaian 

listrik yang digunakan sehari – hari pada rumah tangga. Penerapan efisiensi energi 

listrik menjadi hal yang sangat penting. Selain efisien energi, terdapat juga 

perilaku konservasi energi, konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, 

dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta 

meningkatkan efisiensi pemanfaatannya. Pengertian konservasi energi disini 

adalah mengurangi konsumsi energi dengan mematikan peralatan yang tidak 

sedang digunakan.  

Smartphone merupakan teknologi yang memiliki Personal Digital 

Assistant (PDA) dengan beragam fungsi. Kepintaran sebuah Smartphone 

dibandingkan Handphone Celluler terlihat pada Operation System unggulan, 

koneksi bluetooth, internet dan layar sentuh. Salah satu Smartphone yang sedang 

berkembang adalah ponsel dengan menggunakan sistem operasi Android. Hal ini 

dikarenakan adanya kemudahan dalam pembuatan aplikasi Android  secara gratis 
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(open source). Oleh karena itu banyak pengembang Software tertarik untuk 

melakukan pengembangan aplikasi pada ponsel berbasis Android [1]. 

Pada tahun 2015, Hestry Angraini dari jurusan Teknik Komputer 

UNIKOM, Bandung merancang sistem Monitoring energi listrik menggunakan 

mikrokontroler berbasis Web. Cara kerja dari sistem ini selain memonitoring 

konsumsi energi listrik, juga sebagai opsi mematikan dan menghidupkan listrik 

secara manual. Proses pemantauan daya listrik dilakukan pada kamar-kamar 

kontrakan/kost sebnyak tujuh kamar menggunakan Relay sebagai pengontrol tiap  

masing-masing kamar. Akses Monitoring digunakan aplikasi berbasis Web untuk 

menampilkan jumlah kWh yang digunakan secara otomatis. [2]. 

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mencapai efisiensi dan konversi 

energi listrik, penulis merancang alat yang berfungsi memonitoring pemakaian 

daya listrik pada rumah tangga untuk mencegah terjadinya pemborosan akibat 

kesalahan manusia dengan melakukan pembacaan secara real time menggunakan 

aplikasi Android. Proses komunikasi antara mikrokontroller dengan aplikasi 

Android menggunakan koneksi Bluetooth, selain itu ditambahkan media 

penyimpanan data untuk mengevaluasi penggunaan daya listrik yang berlebih. 

Dengan adanya alat monitoring pemakaian daya listrik  diharapkan dapat 

mempermudah pengguna dalam memonitoring pemakaian daya listrik dan juga 

dapat menghindari penggunaan daya listrik secara berlebihan untuk beban rumah 

tangga. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka disusun rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana merancang sistem monitoring daya listrik secara real time 

pada rumah tangga? 

2. Bagaimana merancang aplikasi android sebagai monitoring pemakaian 

daya listrik? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka masalah 

pada penilitian ini mempunyai batasan masalah sebagai berikut : 

1. Pengujian sistem dilakukan di rumah tangga. 

2. Jarak  koneksi antara Bluetooth HC-05 dan aplikasi android sejauh 10 

meter. 

3. Minimal Operating System (OS) yang digunakan untuk menjalankan 

aplikasi android adalah Operating System Nougat. 

4. Sistem ini dapat digunakan pada tegangan fasa tunggal (Single-Phase) 

sebesar 220 - 230 volt. 

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Membuat sistem Monitoring pemakaian daya listrik pada rumah 

tangga secara Real Time. 

2. Membuat aplikasi Smartphone Android untuk menunjang proses 

Monitoring. 

Adapun manfaat penulisan skripsi ini yaitu : 
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1. Memudahkan dalam memonitoring pemakaian daya listrik pada rumah 

tangga.. 

2. Sebagai referensi untuk pengembangan lebih lanjut pada sistem 

Monitoring pemakaian daya listrik dengan sistem operasi Android. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Penulisan laporan pada penelitian ini disusun secara sistematis dengan 

tujuan  mudah dipahami. 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penilitian dan skematika pembahasan pada 

perancangan dan pengaplikasian sistem Monitoring daya listrik 

dengan aplikasi Android pada rumah tangga. 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab kajian pustaka akan dibahas tentang teori dasar serta 

informasi yang relevan mengenai topik yang diambil. pada bab ini, 

semua informasi maupun materi dirangkum secara singkat dan 

komprehensif. Adapun teori-teori yang dirangkum pada penelitian 

ini antara lain mengenai penelitian terkait pengaplikasian sistem 

Monitoring daya listrik dengan aplikasi Android pada rumah 

tangga. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian akan dipaparkan mengenai 

pengaplikasian sistem Monitoring daya listrik dengan aplikasi 

Android pada rumah tangga. Pada laporan penelitian ini tahapan 
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perancangan meliputi perancangan perangkat keras yang meliputi 

perancangan tata letak dari perangkat keras sistem seperti Arduino, 

dan beberapa modul yang digunakan seperti sensor arus, Bluetooth, 

Real Time Clock, dan SD Card. Untuk perancangan perangkat 

lunak yang meliputi perancangan program pada Arduino serta 

perancangan aplikasi Android. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang pengujian sensor arus, dan 

pengujian aplikasi Android. Akan dipaparkan pula persentase dari 

hasil percobaan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Menguraikan tentang rangkuman penelitian yang meliputi analisa 

persentase keberhasilan yang didapat serta saran yang perlu 

ditindak lanjuti untuk perbaikan atau improvement untuk 

pengembang berikutnya. 
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