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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam akifitas sehari-hari, penggunaan listrik sudah menjadi salah satu 

kebutuhan pokok setiap manusia. Energi listrik dimanfaatkan untuk menggerakan 

berbagai perangkat elektronik yang berfungsi mempermudah pekerjaan manusia. 

Hampir setiap hari manusia tidak terlepas dari penggunaan listrik selama 24 jam 

dan 7 hari seminggu. Mulai dari lingkungan rumah hingga perusahaan besar, bisa 

dipastikan bahwa semua kegiatan yang ada di lingkungan tersebut menggunakan 

energi listrik sebagai sumber tenaga utama dalam kegiatan rutinitas sehari-

harinya. 

Pada rumah rangka baja suatu instalasi terjadi kebocoran arus listrik yang 

disebabkan kegagalan pada instalasi sangat membahayakan bagi pengguna rumah, 

maupun pengerjaan perbaikan instalasi saat ada gangguan. Dikarenakan rangka 

baja pada rumah dapat mengaliri arus listrik sehingga dapat mengakibatkan 

sengatan listrik terhadap manusia bahkan kematian serta dapat menyebabkan 

kebakaran rumah akibat percikan api.  

Kebocoran listrik dapat terjadi karena arus listrik yang mengalir dari 

kawat fasa (yang bertegangan) ke tanah diakibatkan karena adanya kebocoran 

isolasi yang disebabkan pengkabelan yang buruk atau alat-alat yang dipakai 

bermasalah sehingga timbul percikan api yang dapat merusak instalasi listrik. 

(Burhan,2018). 

Kebocoran arus listrik adalah terjadinya aliran arus listrik dalam suatu 

jaringan kelistrikan yang tidak semestinya. Kondisi ini merupakan kondisi ketidak 

normalan yang terjadi pada instalasi listrik maupun perangkat elektronik. 

Beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ketidaknormalan, antara lain karena 

sambungan kabel yang tidak sempurna, isolasi yang terkelupas, komponen listrik 

yang rusak atau terkelupasnya isolator kabel. Tidak hanya pada konduktor padat, 
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arus listrik juga dapat mengalir pada media cair, seperti air. Akibat terjadinya 

kebocoran arus listrik dapat menyebabkan terjadinya sengatan listrik pada tubuh 

manusia.(Hartono,2017). 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kebocoran listrik 

terjadi akibat adanya kesalahan atau kerusakan pada suatu jaringan listrik yang 

mengakibatkan listrik mengalir ke tempat yang tidak semestinya melalui celah 

kerusakan tersebut. Adanya kebocoran listrik ini dapat menyebabkan beberapa 

kerugian, diantaranya yaitu melonjaknya tagihan listrik bulanan atau penggunaan 

pulsa listrik yang terbilang boros meski tidak menggunakan banyak perangkat 

elektronik dalam jangka waktu yang lama, selanjutnya kebocoran listrik dapat 

memicu terjadinya korsleting yang menyebabkan meteran listrik mendeteksi 

adanya kelebihan daya pada lingkungan tersebut dan kemudian memutus aliran 

listrik atau yang sering kita sebut dengan trip/banting, kemudian kerugian yang 

lebih serius yaitu kebocoran listrik bisa menimbulkan percikan api akibat 

korsleting listrik yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. 

Dari uraian diatas, maka penulis ingin merancang alat pendeteksi 

kebocoran arus listrik dirumah rangka baja untuk menghindari sengatan listrik 

yang diakibatkan adanya kebocoran arus listrik yang mengalir dirangka baja serta 

menghindari dari kebakaran. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahan yang akan 

dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara merancang dan membuat alat pendeteksi kebocoran arus 

listrik dirumah rangka baja? 

2. Bagaimana mengatasi agar manusia tetap aman dalam menggunakan 

listrik? 

3. Bagaimana pemrograman arduino uno ATmega328? 

4. Bagaimana proses kerja alat pendeteksi kebocoran arus listrik berbasis 

arduino uno? 

 



3 
 

1.3 Batasan Masalah 

1. Pembuatan alat ini hanya sebatas prototype sebagai modul percobaan 

2. Alat ini digunakan untuk pendeteksi kebocoran arus listrik pada rangka 

baja rumah 

3. Pembuatan alat ini hanya ditunjukan pada pengguna listrik rumah tangga 

yang menggunakan rangka baja. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat  

Tujuan penelitian ini untuk merancang alat pendeteksi kebocoran arus 

pada instalasi yang menempel di rangka baja rumah serta melindungi manusia dari 

sengatan listrik yang mengalir dirangka baja rumah.  

Penggunaan alat ini diharapkan dapat memiliki manfaat berupa, membantu 

masyarakat dalam mengetahui ada nya kebocoran listrik pada instalasi yang 

menempel pada rangka baja rumah serta mengaman dan mencengah hal yang 

tidak diinginkan yang bersifat fatal seperti kebakaran rumah dan lain sebagainya.  

 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

1. Studi literature 

2. Merancang alat pendeteksi kebocoran arus listrik dirumah rangka baja 

berbasis arduino uno 

3. Pembuatan alat berdasarkan perancangan 

4. Pemrograman microcontroller arduino uno ATmega328 

5. Pengujian alat dengan menggunakkan sensor PZEM-004 T untuk 

mendeteksi arus yang menempel pada rangka baja 

6. Pengambilan data dari hasil pengujian 

7. kesimpulan 
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