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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pesatnya perkembangan teknologi dalam segala bidang di era sekarang, tentunya 

memiliki permasalahan yang perlu diselesaikan terutama pada penggunaan energi. 

Salah satu permasalahannya ialah penggunaan energi listrik pada suatu ruangan 

atau rumah yang kurang efektif dan efisien di masyarakat, seperti penggunaan alat 

listrik atau beban listrik secara bersamaan, sehingga terjadinya pemakaian daya 

listrik yang berlebih dalam satu waktu. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem 

untuk dapat mengontrol dan me-monitoring penggunaan energi listrik pada suatu 

gedung atau rumah sehingga mempermudah proses penghematan dalam 

pemanfaatan energi listrik[1]. 

Besaran listrik yang sangat penting untuk di-monitoring ialah daya, tegangan dan 

arus listrik. Me-monitoring besaran listrik tersebut masih banyak dilakukan dengan 

cara memasang alat ukur listrik ke panel listrik sebelum masuk ke beban. Cara ini 

masih kurang efektif, dimana untuk mengetahui hasil pengukurannya harus 

langsung melihat ke lokasi tempat alat ukur dipasang. Selain itu juga, untuk 

meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan energi listrik dibutuhkannya suatu 

sistem untuk mengontrol daya listrik yang digunakan sesuai keinginan kita [1]. 

Internet of Things (IoT) merupakan konsep yang bertujuan memperluas manfaat 

dari konektivitas internet yang tersambung secara terus menerus. Manfaatnya 

seperti dalam berbagi data, remote kontrol, dan sebagainya. Teknologi IoT ini 

sangat memungkinkan untuk proses monitoring  dan kontrol pada besaran listrik, 

oleh  karena akan dibuat sistem monitoring  pada besaran listrik yang dapat diamati 

di web atau server secara real time dan sistem kontrol pengunaan daya listrik 

dengan efisien[1].   

Sudah banyak penelitian yang telah dilakukan tentang monitoring  dan kontrol pada 

penggunaan daya listrik  seperti penelitian yang dilakukan Amaro[1], Abidin[2]dan 

Nusa[3]. Mereka meneliti tentang monitoring daya dari beban listrik secara real 

time tanpa adanya sistem kontrol pada beban listrik. Sedangkan pada penelitian 
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Setyaningsih[4], Simanjuntak[5] telah melakukan sistem kontrol pada beban listrik 

tanpa adanya sistem monitoring, kemudian pada penelitian Yuwono[6], dan 

Mario[7]  melakukan penelitian tentang sistem monitoring dan sistem kontrol beban 

listrik, tetapi pada proses pengiriman data monitoring dan kontrol masih 

dihubungkan melalui kabel dan short message service (SMS). Selanjutnya, pada 

penelitian Syafar[8], Muchtar[9], dan Amir[11] meneliti tentang sistem monitoring 

dan kontrol daya beban listrik dengan  pengiriman data melalui internet atau IoT 

dengan mikrokontroler arduino. Dari penelitian tersebut didapat bahwa sistem 

monitoring dapat menggunakan sensor arus dan tegangan yang dipasang pada  

mikrokontroler berbasis IoT. Kemudian dihubungkan ke internet atau server, 

sehingga user dapat memonitor daya listrik dengan mudah dan bisa dilakukan 

dimana saja selagi terhubung dengan internet. Kemudian user juga dapat 

memberikan perintah ke mikrokontroler dan memproses perintah tersebut, apakah 

relay on atau off untuk menghidupkan fasilitas ruangan tersebut (lampu, sumber 

listrik, dan lain lain). Tetapi, untuk menghubungkan ke sistem IoT diperlukannya 

tambahan modul wi-fi seperti esp8266, ethernet shiel, dan lainnya agar dapat 

terhubung ke internet.   

Pada penelitian ini sebuah sistem monitoring dan kontrol dibuat menggunakan 

mikrokontroler node MCU, dimana pada modul ini telah dilengkapi dengan wi-fi, 

sehingga tidak perlu lagi menggunakan modul wi-fi tambahan yang dapat 

berdampak pada perangkat keras yang digunakan menjadi lebih sederhana dan juga 

mengurangi biaya untuk tambahan modul wi-fi. Selain itu, pada sistem kontrol 

beban listrik dilakukan secara semi-otomatis, dimana apabila penggunaan daya 

listrik yang digunakan melebihi dari keinginan pengguna yang telah diatur, maka 

beberapa beban listrik akan mati secara otomatis, dan juga pada sistem kontrol 

tersebut dapat diatur secara manual untuk keadaan tertentu. 

 

 

 



 
 

3 
 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara Membuat sebuah sistem yang dapat me-monitoring besaran 

listrik daya, arus dan tegangan dengan teknologi IoT? 

2. Bagaimana cara Membuat sebuah sistem pengontrolan semi-otomatis 

penggunaan energi listrik dengan mikrokontroler node MCU? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat sebuah sistem yang dapat me-monitoring besaran listrik daya, 

arus dan tegangan dengan teknologi IoT. 

2. Membuat sebuah sistem pengontrolan semi-otomatis penggunaan energi 

listrik dengan mikrokontroler node MCU. 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Besaran listrik yang di-monitoring, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan 

daya listrik. 

2. Mikrokontroler yang digunakan pada proses monitoring dan pengotrolan 

adalah node MCU. 

3. Server yang digunakan ialah server open source aplikasi blynk tempat 

melihat data yang telah dikirimkan. 

4. Monitoring dan kontrol daya listrik dilakukan pada peralatan listrik rumah 

kost. 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam pembuatan sistem monitoring dan pengontrolan 

daya listrik dalam penelitian tugas akhir ini terdiri dari beberapa tahapan, antara 

lain : 
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1.5.1 Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur yang terkait atau pendukung penelitian 

menggunakan  sumber berupa buku – buku, jurnal ilmiah ataupun internet, serta hal 

– hal yang berhubungan dengan penelitian tugas akhir ini. 

1.5.2 Perancangan Alat 

Tahap ini ialah merancang komponen-komponen alat yang akan dibuat untuk 

membentuk sistem yang dapat me-monitoring besaran listrik dan pengontrol 

penggunaan daya listrik dan merancang mekanisme kerja alat yang akan dibuat. 

1.5.3 Pembuatan Alat 

Tahapan ini merupakan tahapan yang membutuhkan  waktu yang lebih lama 

dibandingkan tahapan yang lain. Tahap ini merupakan tahapan lanjutan dari 

perancangan alat dengan membuat alat sesuai rancangan yang telah dibuat. 

1.5.4 Pengujian Alat 

Pada tahap ini, alat yang yang telah dibuat kemudian diuji berdasarkan kinerja dari 

alat tersebut saat dioperasikan. Apabila alat tersebut belum sesuai dengan tujuan 

dan perancangan, maka kembali pada tahap pembuatan alat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Pada bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, metodologi, dan 

sistematika penulisan dari penyusunan tugas akhir ini. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bagian ini menjelaskan dasar-dasar teori yang digunakan atau berkaitan dengan 

tugas akhir ini. 
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BAB III Metodologi Penelitian 

Bagian ini terdiri dari diagram alir penelitian, peralatan dan bahan – bahan yang 

digunakan dalam penelitian, dan menjelaskan prosedur penelitian serta proses 

pembuatan alat.  

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Pada bagian ini, alat yang telah di buat kemudian diuji untuk menentukan 

tercapainya tujuan dari tugas akhir ini  dengan cara  membandingkan dengan 

parameter terkait ilmu – ilmu bidang fisika, baik secara teori ataupun hasil 

penelitian sebelumnya. 

BAB V Simpulan dan Saran  

Bagian ini berisikan kesimpulan yang dibuat oleh penulis menurut hasil analisa 

yang didapat dari pengujian alat. Selain kesimpulan terdapat juga saran untuk 

pembaca agar dapat mengembangkan alat yang telat dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


