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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ilmu merupakan salah satu cabang pengetahuan yang berkembang dengan  

pesat dan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban 

manusia sangat berhubungan kepada ilmu dan teknologi, sehingga manusia 

cenderung menginginkan segala sesuatu yang serba canggih dan praktis, dengan 

adanya teknologi komputer yaitu ditandai dengan banyaknya muncul suatu 

peralatan elektronik yang menggunakan mikrokontroller sebagai pusat 

pengontrolan, manusia dapat membuat suatu pekerjaan menjadi lebih mudah dan 

efisien. 

Listrik merupakan suatu kebutuhan penting manusia didalam rumah. Listrik 

menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kehadirannya 

sangat memudahkan mengerjakan aktifitas. Listrik memiliki fungsi yang sangat 

penting untuk berbagai kebutuhan manusia dan listrik juga dapat menjadi 

sesuatu yang sangat berbahaya bila tidak digunakan dan dikendalikan dengan  

baik.   

Pada saat ini sering terjadi banjir yang menggenangi atau bahkan merendam 

perumahan, banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya air 

dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya. Sungai-sungai di 

Indonesia 30 tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Bencana banjir termasuk 

bencana alam yang pasti terjadi pada setiap datangnya musim penghujan, seperti 

yang terjadi pada tahun 2020. 

Salah satu hal yang harus diwaspadai adalah aliran listrik di rumah-rumah 

tersebut. Karena air merupakan salah satu penghantar listrik, maka genangan air 

yang tersentuh aliran listrik akan berpotensi membahayakan manusia. Banyak 

rumah/bangunan yang tidak dilengkapi sistem pengaman yang memadai. 
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Maka diperlukannya sebuah alat pendeteksi level ketinggian air dan pemutus 

korsleting listrik saat banjir dengan basis mikrokontroller yang akan mengontrol 

aliran listrik secara otomastis. Perancangan alat Pendeteksi level ketinggian air 

dan pemutus korsleting listrik ini dapat digunakan untuk meminimalisir potensi 

korsleting listrik. Alat tersebut terdapat sensor ping yang akan mendeteksi 

ketinggian air hingga batas yang telah ditentukan.  

Alat ini dapat melakukan pengontrolan otomatis pada saklar listrik dan 

mematikannya secara otomatis. Dengan dirancangnya alat ini sehingga dapat 

membantu manusia dalam menanggulangi terjadinya bahaya yang diakibatkan 

arus tegangan tinggi. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalahnya adalah bagaimana 

cara mengetahui bahwa telah terjadi banjir yang akan berpotensi pada hubungan 

arus pendek (korsleting) yang dapat membahayakan bagi penghuni 

rumah/bangunan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari perencanaan Alat 

Pendeteksi Level Ketinggian Air Dan Pemutus Korsleting Listrik Berbasis 

Arduino Uno, diantaranya adalah: 

1. Bagaimana merancang sistem pemutus tegangan listrik saat banjir berbasis 

Arduino uno R3? 

2. Bagaimana pemograman microcontroller pada arduino uno R3? 

3. Bagaimana mengkoneksikan arduino ke tegangan listrik? 

4. Bagaimana analisa terhadap pemutus tegangan listrik berbasis Arduino uno 

R3? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi pembahasan materi, perlu dilakukan batasan masalah agar 

pembahasan menjadi terarah dan sesuai yang diharapkan. Batasan masalah dari 
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Rancang Alat Pemutus Tegangan Listrik Otomatis Saat Banjir Dengan Basis 

Microcontroller adalah: 

1. Pembuatan sistem pemutus tegangan listrik otomatis berbasis Arduino uno. 

2. Menggunakan microcontroller/arduino uno R3. 

3. Pembacaan ketinggian air berdasarkan menggunakan sensor Ultrasonic. 

4. Menampilkan ketiggian air ke LCD sesusi ukuran yang ditentukan. 

 

1.4 Maksud dan Tujuan 

Maksud dari pembuatan rancang bangun system pemutus tegangan listrik 

otomatis berbasis Arduino uno adalah agar bisa merancang suatu system pemutus 

tegangan listrik saat banjir. 

Tujuan penelitian adalah merancang dan merealisasikan sebuah alat pendeteksi 

level ketinggian air dan pemutus korsleting listrik saat banjir berbasis Arduino 

uno R3. Perancangan alat ini dapat mengurangi bencana akibat banjir. 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

Untuk memperoleh gambaran yang mudah dimengerti dan komprehensif 

mengenai isi dalam penulisan proposal skripsi ini, secara keseluruhan dapat 

dilihat dari sistematika pembahasan skripsi di bawah ini: 

1. Studi literatur. 

2. Merancang alat pemutus tegangan listrik otomatis saat banjir berbasis 

arduino uno. 

3. Pembuatan alat berdasarkan perancangan. 

4. Pemograman microcontroller ATmega 328 

5. Pengambilan data dan hasil pengujian. 

6. Kesimpulan. 
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