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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Dengan bertambahnya kebutuhan manusia maka teknologi juga akan 

semakin berkembang, Fenomena ini akan semakin memacu konsumsi energi listrik. 

Setiap kebutuhan manusia banyak menggunakan peralatan - peralatan elektrik yang 

lebih praktis dan efisien, sehingga semakin tinggi tingkat konsumsi energi listrik 

maka pihak PLN (Pembangkit Listrik Negara) sebagai penyedia energi listrik dan 

sebagai pengelola energi kelistrikan nasional memiliki kewajiban memenuhi 

kebutuhan energi listrik nasional yang semakin tahun semakin meningkat. Hal 

tersebut maka pihak PLN sering melakukan pemadaman listrik secara bergilir. 

Pemadaman listrik ini dilakukan karena kapasitas beban sudah melebihi kapasitas 

yang telah ditentukan, sehingga pembangkit listrik yang ada tidak mencukupi. 

Pemadaman listrik yang dilakukan secara tiba – tiba akan menyebabkan peralatan 

elektronika menjadi cepat rusak dan pekerjaan (data) yang kita kerjakan akan hilang 

mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik secara tiba – tiba dibutuhkan 

suatu sumber energi seperti UPS (Uninterruptible Power Supply) yang dapat 

mensuplai peralatan elektronik apabila ada gangguan pemadaman energi listrik, 

komponen UPS terdapat rectifier untuk merubah tegangan AC to DC, dan terdapat 

pula buck konverter, buck konverter ini yang memegang peranan penting untuk 

mencharger battery, dan keluaran battery dihubungkan dengan boost konverter, 

setelah itu terdapat inverter untuk merubah tegangan DC to AC, dari output battery 

yang kemudian dihubungkan ke trafo step-up untuk menaikan tegangan dari 

110Vac ke 220Vac yang kemudian ke beban.  

Dengan berkembangnya teknologi UPS, maka alat tersebut diharapkan 

mampu memberikan tegangan regulasi yang baik serta mampu memberikan arus 

yang cukup kepada beban. Dengan demikian bila terjadi pemadaman listrik secara 
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tiba – tiba, peralatan elektronik tidak mudah rusak dan masih dapat aktif selama 

beberapa saat. 

Ditambah lagi dengan adanya sistem kontrol dan monitoring dengan 

menggunakan konsep Internet Of Thing (IoT). Internet of Things merupakan 

perkembangan keilmuan yang sangat menjanjikan untuk mengoptimalkan 

kehidupan berdasarkan sensor cerdas dan peralatan pintar yang bekerjasama 

melalui jaringan internet.  

Perkembangan Internet of Things, semua peralatan yang digunakan dalam 

kehidupan sehari hari dapat dikendalikan dan dipantau menggunakan IoT. 

Mayoritas proses dilakukan dengan bantuan sensor di IoT. Sensor dikerahkan di 

mana mana dan sensor ini mengkonversi data fisik mentah menjadi sinyal. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari smart ups 

(Uninterruptible Power Supply) yaitu: 

1. Bagaimana merancang dan membuat smart ups (Uninterruptible Power 

Supply) ? 

2. Bagaimana prinsip kerja smart ups (Uninterruptible Power Supply) ? 

3. Analisa efesiensi kerja dari smart ups (Uninterruptible Power Supply) ?   

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pada Tugas akhir ini tidak menjelaskan detil tentang sumber energi yang 

dipakai untuk mengoperasikan alat. 

2. Pada Tugas akhir ini mengesampingkan faktor jaringan internet yang 

dipakai. 

3. Tidak membahas secara spesifik ataupun menguji ketahanan device dalam   

penggunaan yang sebenarnya. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat 

Hal ini yang mendasari penulis untuk mengembangkan alat yang digunakan 

sebagai mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik secara tiba – tiba dibutuhkan 

suatu sumber energi seperti Smart ups (Uninterruptible Power Supply) yang dapat 

mensuplai peralatan elektronika apabila ada gangguan pemadaman energi listrik Di 

dalam ups terdapat rectifier untuk merubah tegangan AC to DC, dan terdapat pula 

buck konverter, buck konverter ini yang memegang peranan penting untuk 

mencharger battery, dan keluaran battery disambungkan dengan boost konverter, 

setelah itu terdapat inverter untuk merubah tegangan DC to AC, dari output battery 

yang kemudian disambungkan ke trafo step-up untuk menaikan tegangan dari 

110Vac ke 220Vac yang kemudian ke beban, manfaatnya memberikan suplai 

tegangan pada komputer laboratorium interface teknik elektro Politeknik negeri 

bengkalis secara sementara disaat suplai PLN padam secara tiba-tiba sehingga 

komputer yang digunakan tidak mati beriringan dengan padamnya PLN pengguna 

tidak kehilangan data projek yang dikerjakan. 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh masalah yang akan 

dibahas dalam Proposal Skrips ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat dan metode penyelesaian 

masalah. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan tentang teori dasar yang menjelaskan tentang 

komponen-komponen yang digunakan serta teori dasar dalam 

pembuatan alat ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 
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Pada bab ini berisikan tentang langkah proses mengenai perancangan, 

pengujian dan analisa sistem serta realisasi pembuatan smart ups 

(Uninterruptible Power Supply). 

BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Pada bab ini berisikan tentang pengujian metode yang dilakukan  

secara teratur dan penganalisaan data/evaluasi. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian 
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