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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Efisiensi Energi adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk

mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan, dalam menggunakan sebuah

peralatan atau bahkan sistem yang berhubungan dengan energy. Perbaikan dalam

efisiensi energi umumnya dicapai dengan mengadopsi teknologi atau proses

produksi yang lebih efisien atau dengan metode aplikasi yang diterima secara

umum untuk mengurangi pengeluaran energi.

Ada banyak inovasi untuk meningkatkan efisiensi energi. Mengurangi

penggunaan energi, mengurangi biaya energi dan dapat menghasilkan

penghematan secara finansial kepada konsumen jika penghematan energi tersebut

tidak melebihi biaya tambahan untuk penerapan aplikasi teknologi hemat energi.

Mengurangi penggunaan energi juga dipandang sebagai solusi untuk mengurangi

masalah emisi gas rumah kaca. Menurut Badan Energi Internasional, peningkatan

efisiensi energi pada bangunan, proses industri dan transportasi dapat mengurangi

sepertiga kebutuhan energi di dunia pada tahun 2050, dan dapat membantu

mengontrol emisi gas rumah kaca secara global.

Efisiensi energi dan energi terbarukan disebut juga sebaga pilar kembar dari

kebijakan energi yang berkelanjutan dan merupakan prioritas utama dalam

hierarki energi yang berkelanjutan. Di banyak negara, efisiensi energi juga terlihat

memiliki manfaat untuk keamanan nasional karena dapat digunakan untuk

mengurangi tingkat impor energi dari negara-negara asing dan dapat

memperlambat tingkat di mana sumber daya energi dalam negeri akan habis.

Objek penelitian ini adalah modul simulasi rumah tangga dengan

memanfaatkan wireless remote control dan mcb timer digital. Guna untuk

meningkatkan efisiensi penggunaan daya listrik dan Inilah sebenarnya strategi di

balik alat efisiensi listrik di rumah-rumah. Alat ini diklaim mampu menurunkan
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tagihan listrik bulanan dengan cara meminimalisir penggunaan daya listrik pada

rumah tangga.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan energi listrik secara detail dengan perhitungan

terhadap berbagai penggunaan peralatan. Yang mengkonsumsi energi

listrik dan waktu penggunaannya.

2. Bagaimana peluang-peluang untuk penghematan energi dan

penghematan biaya berdasarkan kondisi actual dilapangan.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam teknis eksperimen yang dilakukan

pada penelitian ini secara keseluruhan dan keterkaitan dengan aspek yang

tidak diteliti. Oleh karena itu, agar lebih Ruang lingkup permasalahan yang

dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan menggunakan modul simulasi rumah tangga.

2. Pembahasan hanya menganalisis perbandingan daya listrik sebelum

dan sesudah menggunakan wireless remote control dan mcb digital

timer.

3. Tidak membahas tentang analisis ketahanan alat atau rangkaian.

4. Menganalis hasil percobaan sebelum dan sesudah menggunakan alat.

1.4 Tujuan Dan Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan dan maanfaat sebagai

berikut:

1. Mengidentifikasi efisiensi konsumsi energi listrik pada rumah tangga.

2. Mengidentifikasi cara atau perilaku yang dapat menghemat dan

meningkatkan efisiensi energi lstrik di rumah.
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1.5 Metode Penyelesaian Masalah

1. Merancang alat efesiensi daya dengan memanfaatkan wireless remote

control dan mcb timer digital.

2. Pembuatan alat sesuai perancangan.

3. Pengujian alat dengan modul simulasi rumah.

4. Pengambilan data dari hasil pengujian.

5. Analisa dan kesimpulan.


	BAB IPENDAHULUAN
	1.1Latar Belakang
	1.2Rumusan Masalah
	1.3Batasan Masalah
	1.4Tujuan Dan Manfaat
	1.5Metode Penyelesaian Masalah

