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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi listrik merupakan salah satu elemen penting yang sangat dibutuhkan 

dalam kehidupan manusia. Hampir semua alat pendukung aktivitas manusia 

menggunakan energi listrik. Ketersediaan sumber energi yang semakin langkah 

menyebabkan terjadinya krisis energi. Rumah tangga merupakan salat satu 

pengguna energi listrik karena banyak menggunakan peralatan elektronik, tetapi 

konsumsi energi di kalangan rumah tangga tergolong boros. Kesadaran 

masyarakat dalam mengkonsumsi energi listrik di dalam rumah tangga yang 

belum baik menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat keborosan penggunaan 

energi dalam rumah tangga. 

Pada zaman yang sudah berkembang, teknologi berevolusi dengan sangat pesat, 

Internet of Things (IoT) adalah suatu konsep dimana objek yang memiliki 

kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan 

interaksi manusia ke manusia ataupun manusia ke komputer [1]. Melalui 

aplikasi yang ter-install di smartphone, pengguna dapat memilih untuk 

menghubungkan atau memutuskan beban. Masyarakat di kehidupan nyata tidak 

semua memiliki tingkat kesibukan yang sama, tingkat kesibukan yang berbeda 

menyebabkan waktu kerja pada tiap orang berbeda-beda, dan perbedaan waktu 

kerja menyebabkan perbedaan jam istritahat seseorang saat berada dirumah. 

Pemakaian listrik yang tidak terkontrol menyebabkan efektifitas listrik yang berada 

di rumah membutuhkan sebuah sistem yang dapat dikendalikan dengan mudah 

seperti smartphone yang memiliki sebuah aplikasi yang dapat memantau suatu 

aktifitas dari peralatan listrik yang ada di rumah. 

Berdasarkan masalah diatas maka dilakukan penelitian dengan judul “Rancang 

Bangun Smart Switch Systems Kontrol dan Perhitungan Beban Berbasis Internet of 

Things melalui Aplikasi Android”. Harapannya untuk menjaga rumah tetap aman 
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dan hemat energi, serta pengguna tetap dapat memantau aktifitas peralatan 

elektronik yang ada di rumah. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pada penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang sistem kontrol dan perhitungan beban yang dapat diterapkan 

dengan peralatan listrik rumah tangga. 

2. Merancang aplikasi smartphone yang memiliki sistem antarmuka untuk 

mengontrol peralatan listrik rumah tangga dan perhitungan beban secara 

rinci. 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Smart switch systems adalah sistem yang telah disesuaikan dengan kondisi listrik 

rumah tangga, dimana fungsi utamanya dapat mengontrol on/off dan perhitungan 

beban peralatan listrik rumah tangga. Pada penelitian ini membatasi kapasitas 

penggunaan daya sebesar 100 – 440Watt sebagai bahan uji menggunakan lampu 

penerang, setrika, dan penanak nasi. Sehingga pada percobaan perhitungan beban 

peralatan listrik yang digunakan berkisar pada rentang yang sama. Pada 

penelitian sistem kontrol dan perhitungan beban dibangun untuk mendukung 

kerja pada sistem, sebagai antarmuka pengguna dalam mengontrol peralatan 

listrik rumah tangga dan informasi perhitungan beban pada peralatan yang 

digunakan. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari dokumen ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang, lingkup penelitian, tujuan penelitian, 

dan sistematika penulisan laporan penelitian. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan mengenai penelitian-penelitian terkait yang menjadi 

acuan penelitian, serta komponen-komponen yang digunakan dalam penelitian. 

BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI DESAIN 

Pada bab ini berisi tentang implementasi dan perancangan desain sistem yang 

digunakan. 

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai data hasil pengujian akurasi sensor, kontrol dan 

perhitungan daya beban, serta pembahasan mengenai hasil pengujian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil proses pengerjaan tugas akhir dan saran 

untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


