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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Load Bank merupakan alat yang umumnya dipakai sebagai alat 

pengetesan pada kemampuan trafo, baterai ataupun generator set, ada 

beberapa jenis loadbank yang umum dijumpai diantaranya loadbank yang 

menggunakan media air laut yang disebut Dummy Load, Loadbank yang 

memanfaatkan Electric Heater ataupun Grid Resistor.Fungsi dari Load 

Bank ialah untuk mengetahui berapa skala besar kemampuan Generator set 

atau Trafo sebelum diimplementasikan langsung pada beban riil, selain itu 

loadbank juga dapat digunakan untuk mengetahui  apakah terjadi perubahan 

karakteristik pada genset yang di uji dan sudah sesuaikah genset tersebut 

dengan spesifikasi, contohnya apakah frekuensi yang dihasilkan oleh genset 

akan tetap stabil saat di aplikasikan pada beban seperti pada saat generator 

bekerja tanpa beban, begitu juga pada tegangan masih tetap bertahan di nilai 

tegangan yang diinginkan, lalu sama dengan sistim monitor tekanan minyak 

beserta tingkat suhu pada mesin, dengan melakukan simulasi uji beban 

dengan menggunakan Loadbank ini perubahan nilai parameter yang terjadi 

dapat diamati, apakah perubahan-perubahan parameter hasil pengujian ini 

cukup memberikan nilai keamanan pada mesin tersebut dan juga ketika 

diaplikasikan ke beban riil apakah dapat memenuhi spesifikasi yang 

dibutuhkan. 
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Penelitian mengenai LoadBank pernah dilakukan oleh Achsan 

mengenai uji kelayakan generator menggunakan loadbank. Dimana , 

Loadbank digunakan sebagai simulasi atau pengganti beban dalam 

pengetesan  generator. Pada proses pengujiannya, untuk mengambil data 

pada loadbank berupa tegangan, arus dan daya aktif yang dihasilkan oleh 

generator harus menggunakan tombol pada panel untuk mengganti data 

yang akan ditampilkan pada display. Dengan cara tersebut, penguji 

mengalami kerugian terutama pada waktu saat pengambilan data 

dikarenakan pengambilan data harus dilakukan satu-persatu secara 

bergantian. Secara bergantian yang di maksudkan adalah dalam sebuah 

display hanya menampilkan 2 buah data ( contoh : tegangan dan arus ) bila 

ingin mendapatkan nilai cos pi atau nilai daya maka harus menekan tombol 

pada display dan menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan data yang 

jelas.  

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Murad Ali pada tahun 

2013 dengan judul “Design and Implementation of Microcontroller-Based 

Controlling of Power Factor Using Capacitor Banks with Load Monitoring” 

pada penelitian ini Murad Ali menggunakan Kapasitor Bank namun cara 

kerjanya cukup sama. Pada proyek yang dilakukan Murad Ali hasil yang 

didapatkan bahwa nilai tegangan, arus dan power factor sesuai dengan 

parameternya. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem dapat 

dikontrol dengan PIC Microcontroller, nilai yang didapat ditampilkan pada 

LCD Modul 16 x 4. 
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Penelitian mengenai transimisi data dari android ke Bluetooth pernah 

dilakukan oleh Brian Wirsing pada tahun 2014 dengan judul “Sending and 

Receiving data via Bluetooth using Android Device”. Tujuan dari penelitian 

ini adalah menganalisa tingkat keberhasilan pengiriman data ke Android 

menggunakan modul bluetooth dan Arduino Uno. Hasil dari penelitian ini 

adalah pengiriman data dari arduino ke bluetooth dapat dilakukan dengan 

baik. 

Dari latar belakang diatas, maka dirancang sebuah aplikasi android 

yang dapat dengan mudah memonitoring value yang ingin di ambil datanya 

secara sekaligus. Transmisinya sendiri akan digunakan bluetooth. Dengan 

bluetooth data yang dibaca oleh loadbank akan di transfer melalui Arduino 

menuju ke android menggunakan bluetooth module berbentuk usb. Data 

yang ditransfer loadbank berupa nilai arus yang kemudian akan 

dikonversikan menjadi nilai daya listrik 3 phase. Dengan dirancangnya 

aplikasi tersebut, maka pengambilan data pada loadbank dapat diambil 

seluruhnya tanpa harus menggunakan tombol untuk mengganti data yang 

ingin diambil. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Beberapa masalah yang dapat diselesaikan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut 

1. Bagaimana membuat sebuah aplikasi yang memungkinkan 

dilakukannya monitoring pada load bank secara praktis ?” 
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2. Bagaimana cara untuk  menampilkan data dari hasil pembacaan 

Loadbank di android ? 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Pada pengujian, bluetooth hanya dapat di pairing dengan 1 buah android. 

2. Aplikasi dapat diuji hanya pada sistem loadbank yang sudah dilengkapi 

bluetooth module. 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. memudahkan monitoring data pada loadbank mengunakan 

aplikasi yang dirancang khusus dengan bluetooth sebagai 

media transmisnya.   

2. Diharapkan aplikasi ini dapat meningkatkan efisiensi waktu 

yang dibutuhkan dalam pengambilan data dengan loadbank. 

Manfaat penelitian ini ialah dapat mempersingkat pekerjaan manusia 

dengan konsep pekerjaan yang lebih efisien dibanding secara konvensional.  

 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian penulisan skripsi ini adalah : 

1. Tahap Pengumpulan Data 
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Dalam pencarian data digunakan cara studi pada literatur agar 

memperoleh nilai yang diinginkan. Digunakan literatur yang mampu 

menunjang penelitian baik dari buku maupun jurnal yang erat kaitannya 

dengan topik penelitian yang dikerjakan. 

2. Metode Analisis 

Metode analisis pada penelitian aplikasi monitoring ini 

diantaranta adalah : 

a. Mempelajari penggunaan dari module bluetooth yang difungsikan 

pada loadbank. 

b. Mempelajari proses serta cara pengolahan data dari loadbank ke 

android. 

3. Metode Perancangan 

Pada penelitian ini metode perancangan dibagi beberapa bagian, 

yaitu : 

a. Pembuatan  hardware module bluetooth dengan loadbank. 

b. Perancangan kode software java pada android.  

4. Analisa Data 

Menganalisa dan menentukan tingkat keberhasilan data yang 

diperoleh dari hasil pembacaan loadbank.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan terdiri beberapa bab yang menjelaskan keterangan dari 

rumusan masalah yang akan diselesaikan. Supaya laporan yang dibuat 

mudah dimenegerti, maka penyusunan ini akan berdasarkan pada 
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sistematika penulisan yang diatur oleh panduan. sistematika laporan adalah 

sebagai berikut: 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

bab ini berisikan latar pengambilan masalah yang ingin diselesaikan 

yaitu aplikasi monitoring, dalma bab ini juga dijelaskna  rumusan 

masalah yang akan diteliti dan diselesaikan, batasan masalah yang 

membatasi ruang lingkup penelitian yang akan  dirancang dibagi 

menjadi perancangan alat, metode serta parameter yang digunakan.  

BAB II   KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab  bagian ini memberikan informasi tentang teori dasar yang 

digunakan sebagai informasi yang sesuai dengan judul dan alat yang 

dirancang. Bab ini terdapat informasi dan teori dasar yang akan 

mendukung dan menjadi informasi yang komprehensif dalam 

penyelesaian rancangan alat ini, yang berisikan, loadbank, 

bluetooth, transmitter dan receiver , serta android dan java.  

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang perangkat keras dan metode yang 

digunakan serta diterapkan untuk mencapai permasalahan dan 

mencapai tujuan dari skripsi ini. Alat yang dirancang  dan dibangun 

pada penelitian ini ialah sistem loadbank yang menggunakan 

bluetooth module dan android sebagai tujuan dari transfer data.  
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BAB IV  PENGUJIAN DAN ANALISA DATA 

Pada bab ini akan dibagi dan diinformasikan secara detail tentang 

data yang diambil dan hasil akhir analisa yang diperoleh dari 

pengujian loadbank, transfer data dari loadbank ke android.  Serta 

akan ditunjukan besaran nilai tingkat error dan keberhasilan 

rancangan yang diterapakan ke sistem hardware 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Memberikan hasil rangkuman dari penelitian yang telah dilakukan 

dalam bentuk analisa persentase tingkat keberhasilan penelitian dan 

saran yang akan digunakan untuk tahapan pengembangan dari alat 

sebagai media improvement untuk masa akan datang. 
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