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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk disetiap daerah 

perkotaan khususnya di masyarakat, maka permintaan penambahan beban dari 

konsumen listrik kepada PT. PLN (Persero) semakin meningkat. Sementara harga 

bahan bakar fosil yang digunakan di banyak pembangkit di Indonesia semakin 

mahal. Sebab itu penghematan pemakaian listrik sangat diharapkan. Selama ini, 

upaya penghematan listrik dari pegawai sangat kurang. 

Alat ukur dapat didefinisikan sebagai suatu alat yang dapat mengetahui 

besarnya nilaiyang digunakan dalam sebuah satuan berdasarkan tingkat ketelitian 

tertentu. Dalam bidang kelistrikan alat ukur yang biasa dan secara umum 

diantaranya   Voltmeter   sebagai   pengukur   tegangan,   Amperemeter   sebagai 

pengukur Arus, dan Watt Meter sebagai pengukur daya. Alat ukur daya rumah 

tangga yang sering digunakan sekarang masih menggunakan sistem analog yang 

sedikit rumit dalam hal pembacaan nilai keluarannya, itu dikarenakan penampilan 

menggunakan jarum yang menunjuk pada alat tertentu.(Budiman,2014) 

Alat ukur daya dalam bentuk digital sudah banyak digunakan. Seperti 

penggunaannya dilab. Pengukuran listrik untuk pengukuran daya yang dapat 

digunakan untuk mengukur daya beban pada rumah listrik juga diperlukan. Hal ini 

untuk mengetahui besaran beban dalam elektronik dirumah tangga.  

Dari latar belakang diatas maka penulis merancang sebuah alat monitoring 

daya listrik 1300 watt secara portable. Jika alat itu dipasang maka akan terbaca 

penggunaan daya pada rumah dan penggunaan dibatasi dengan batas daya 1300 

watt. 

Dari uraian diatas, maka penulis ingin merancang alat monitoring daya 

listrik pada rumah masyarakat untuk mengetahui pemakaian daya selama sehari. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahan yang akan 

dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang alat monitoring pemakaian daya listrik pada beban 

skala rumah tangga berbasis Arduino Uno ? 

2. Bagaimana  merancang  kerja alat monitoring  pengertian  daya listrik 

pada beban skala rumah tangga berbasis Arudino Uno ? 

3. Bagaimana   menganalisa daya listrik yang digunakan untuk mengansumsi 

beban skala rumah tangga berbasis Arduino Uno ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada penulis memberi batasan 

permasalahan yaitu: 

1. Alat ini merupakan prototype dan desain alat dikontrol menggunakan 

Arduino uno . 

2. Alat ini digunakan untuk memonitor kondisi sumber listrik yang aktif 

berdasarkan nilai tegangan yang masuk.  

3. Menggunakan skala rumah tangga 1 phasa berbasis Arduino Uno. 

4. Sıstem berbentuk  monitoring menggunakan lcd. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Sistem ini bertujuan untuk memonitoring pemakaian daya listrik pada 

rumah tangga untuk mengetahui beban pemakaian selama sehari, serta sebagai 

evaluasi penghematan pemakaian listrik di rumah rumah warga. 

Penggunaan alat ini diharapkan dapat memiliki manfaat berupa kemudahan 

dalam memonitoring pemakaian daya listrik pada rumah masyarakat bengkalis, 

serta penggunaan prototype ini dapat membantu masyarakat dalam mengetahui 

pemakaian daya listrik dan tarif nya selama per hari tanpa menunggu dalam 1 

bulan. 
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1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

1. Merancang sstem monitoring penggunaan daya listrik pada beban skala 

rumah tangga berbasis Arduino Uno. 

2. Merakit alat berdasarkan perancangan. 

3. Merakit pemrograman microcontroller Arduino Uno. 

4. Mengambil data percobaan dan melakukan pengujian alat monitoring 

5.  Pengujian monitoring menggunakan lcd. 

6.  Kesimpulan. 
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