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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi transportasi pada jaman sekarang ini sudah semakin 

berkembang, transportai sekarang ini sudah mengalami perubahan mulai dari 

kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) hingga sekarang sudah terkenal yang 

namanya teknologi transportasi berbahan bakar listrik, seperti sepeda listrik dan 

mobil listrik. Bahan utama dari mobil listrik yaitu baterai karena baterai salah satu 

elemen penting pada stasiun pengisian kendaraan. Untuk pengisian baterai pada 

mobil listrik menggunakan (Plug-in Electrical Vehicle) atau tempat pengisisan 

kendaraan listrik yang diperkirakan akan mengalami peningkatan pesat. Hal ini 

dikarenakan banyak perbincanagan bahwa terkait menipisnya kendaraan yang 

ramah[1]. Namun, proses charge-discharge pada baterai jenis Lead-Acid dengan 

waktu yang cepat tidak sepenuhnya menguntungkan karena memiliki dampak 

negative  bagi baterai, antara lain dapat memperpendek usia baterai akibat 

overcharge dan overdischarge dari proses charge-discharge baterai yang kurang 

diperhatikan[2]. 

Berdasarkan hal tersebut, maka mobil listrik perlu dilakukan perawatan secara 

terus menerus agar usia baterai dapat beratahan lama, untuk itu maka dibuatlah 

monitoring suhu, tegangan dan arus pada setiap baterai agar pengguna dapat 

mengetahui kapasitas yang tersedia. Kemudian pengguna juga dimudahkan dengan 

adanya fitur monitoring data pengisian yang terkoneksi dengan server dengan 

menginputkan data username dan password yang telah teregistrasi sebelumnya. 

Selain itu, terdapat peringatan berupa alarm dan indikator LED serta pengiriman 

pesan via smartphone kepada pengguna ketika proses pengisian baterai sudah full 

charging. 
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Dengan adanya monitoring tersebut maka pengguna dapat selalu mengontrol 

pengisian daya pada baterai yang dilakukan, hal tersebut akan berpengaruh kepada 

usia baterai yang akan terjadi. Tidak hanya itu pada monitoring pengisian daya 

baterai pun pengguna dapat mengetahui riwayat pengisian baterai sebelumnyan 

yang telah melakukan pengisian, jadi pada web server akan terdapat beberapa menu 

untuk menampilkan nilai tegangan, arus dan suhu pada masing-masing baterai. 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Merancang sistem monitoring untuk dapat mengetahui nilai tegangan, suhu dan 

arus pada masing-masing baterai mobil listrik. 

2. Merancang aplikasi via web server untuk dapat memantau kondisi baterai 

dengan memasukan username dan password yang telah terintegrasi 

sebelumnya. 

1.3 Ruang Lingkup Peneitian 

Tugas akhir ini meliputi spesifikasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1. Alat yang dibuat mampu mengetahui keadaan baterai saat fullcharging maupun 

discharging. 

2. Alat yang dibuat mampu memonitoring nilai tegangan, arus dan suhu pada 

masing-masing baterai mobil listrik. 

3. Alat yang dibuat mampu memberikan informasi kondisi baterai hal tersebut 

dilakukan agar dapat mencegah kerusakan pada baterai di mobil listrik. 

4. Alat yang dibuat mampu mengirimkan data sensor ke cloud server. 

1.4 Metodologi 

Adapun metedologi yang digunakan pada tugas akhir ini yaitu: 

1. Studi Literatur 

Tugas akhir ini melakukan tahap awal yang berkaitan dengan alat monitoring 

pada charger mobile listrik, hal tersebut dilakukan guna untuk meningkatkan 

wawasan mengenai monitoring charger mobil listrik. 
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2. Eksplorasi 

Hal ini dilakukan terhadap spesifikasi alat yang akan dibuat untuk penggunaan 

komponen hardware dan software yang membantu dalam pembuatan 

monitoring charger mobil listrik. 

3. Perancangan Alat 

Setelah dilakukannya eksplorasi maka langkah selanjutnya yaitu merancang 

alat agar mendapatkan hasil sesuai inginan yang diharapkan. 

4. Implementasi Alat 

Setelah melakukan perancangan alat maka langkah selanjutnya yaitu 

melakukan implementasi terhadap perancangan alat yang telah dirancang. 

5. Pengujian alat 

Pengujian alat dilakukan agar alat tugas akhir ini mendapatkan hasil yang sesuai 

keinginan. 

6. Pelaporan tugas akhir 

Langkah terakhir dari penyusunan tugas akhir ini yaitu penyusunan laporan 

tugas akhir. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan sistematika penulisan tugas akhir dari charger mobile listrik: 

1. BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, ruang lingkup tugas 

akhir, metedologi dan sistematika penulisan laporan penelitian tugas akhir. 

2. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada tinjauan pustaka ini akan dibahas mengenai teori-teori dasar dan 

spesifikasi yang mencangkup alat yang dirancang. 

3. BAB III. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI DESAIN 

Bab ini berisikan tentang perancangan alat monitoring charger mobil listrik 

berbasis via web server. 

4. BAB IV. PENGUJIAN DAN HASIL 

Bab ini membahas mengenai hasil pengujian dari sistem monitoring. 
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1.6 BAB V. PENUTUP 

Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dari proses pembuatan 

tugas akhir dan saran untuk pengembahan lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


