
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pada Masa ini, sektor industri Indonesia sedang mempersiapkan diri dan secara 

perlahan mulai menggunakan industri 4.0. Implementasi industri 4.0 ini tidak hanya 

berpotensi dalam mengubah aspek industri, namun juga mampu mengubah 

berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terbukti dengan 

diintegrasikannya berbagai teknologi untuk mendukung aktifitas manusia. Salah 

satu teknologi yang sedang populer adalah teknologi smart home atau rumah 

pintar[1]. Teknologi ini mengintegrasikan seluruh perangkat listrik rumah kedalam 

sistem otomatis terprogram melalu komputer dimana memerlukan sumber listrik 

yang kontinyu. 

PLN mencatat pada tahun 2018 telah memiliki 71.917.397 pelanggan yang mana 

jumlah terbesarnya berasal dari sektor rumah tangga, yaitu sebanyak 66.071.133 

pelanggan[2]. Banyaknya jumlah pelanggan ini berbanding lurus dengan tingginya 

kebutuhan energi listrik masyarakat, namun kebutuhan ini belum dapat dipenuhi 

oleh PLN. Akibatnya terjadi pemadaman listrik pada beberapa daerah di Indonesia. 

Faktor-faktor yang menjadi kendala adalah kurangnya ketersediaan listrik dan 

adanya gangguan-gangguan pada jalur transimisi dan distribusi. Keadaan ini 

merupakan suatu halangan dalam penerapan otomatisasi teknologi yang mana tidak 

dapat berfungsi tanpa sumber energi listrik. Solusi terbaik dalam mengatasi keadaan 

ini adalah dengan menyediakan sumber energi listrik darurat sebagai alternatif 

ketika terjadi pemadaman listrik. Sumber energi listrik darurat ini harus mampu 

mem-back up sumber energi listrik utama (PLN) tanpa campur tangan 

manusia[3][4] dan dalam proses peralihannya tidak terjadi kehilangan daya pada 

peralatan listrik[5] untuk menghindari kerusakan perangkat elektonik akibat 

terputusnya aliran listrik secara tiba-tiba, serta dapat diketahui status kerjanya 

dimanapun dan kapanpun untuk memastikan fungsi kerja sesuai yang diinginkan. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Sesuai kebutuhan masyarakat yang mana telah dijelaskan, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang alat yang dapat memindahkan sumber energi listrik dari sumber 

utama ke sumber darurat secara otomatis. 

2. Merancang pemindahan sumber energi listrik tanpa terjadi kehilangan daya 

pada peralatan listrik. 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Tugas akhir ini melingkupi spesifikasi berikut : 

1. Panel ATS/AMF yang dibuat dapat memiliki kecepatan switching dari satu 

sumber ke sumber yang lain kurang dari 100 ms. 

2. Dapat membatasi kegagalan strating pada genset sebanyak 3 kali supaya 

pengguna melakukan pengecekan sebelum mereset kegagalan starting 

genset. 

1.4 Metodologi 

Metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini adalah : 

1. Tinjauan Pustaka 

Pada langkah ini akan akan dibahas teori-teori dan hal-hal teknis yang 

berkaitan dengan komponen dan cara kerja ATS/AMF. 

2. Perancangan  

Pada langkah kedua ini akan dilakukan perancangan dengan melakukan 

simulasi menggunakan software festo fluidsim. 

3. Implementasi 

Pada langkah ketiga ini akan dibahas proses implementasi dari hasil 

perancangan. 

4. Pengujian 

Langkah keempat ini akan dibahas mengenai pengujian yang dilakukan 

pada panel ATS/AMF yang telah dibuat. 

5. Simpulan 
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Langkah terakhir akan membahas hasil dari pengujian yang telah dilakukan 

serta keseluruhan langkah dari tahap tinjauan pustaka hingga pengujian. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini akan diuraikan dalam lima bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut. 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini membahas latar belakang tugas akhir, tujuan penelitian, ruang 

lingkup penelitian, metode yang digunakan serta sistematika penulisan. 

2. Bab II Tijauan Pustaka 

Bab ini berisi dasar-dasar teori dan spesifikasi alat atau komponen yang 

digunakan untuk dirancang. 

3. Bab III Perancangan Dan Inplementasi Desain 

Bab ini berisi perancangan Panel ATS/AMF serta implementasi pembuatan. 

4. Bab IV Pengujian Dan Hasil 

Bab ini menjelaskan mengenai pengujian dari Panel ATS/AMF yang telah 

dirancang. 

5. Bab V Penutup 

Bab ini berisi simpulan dari hasil yang didapat pada tugas akhir ini, beserta 

saran untuk pengembangan sistem selanjutnya. 

 

  


