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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dari masa ke masa 

berkembang dengan pesat, di setiap negara perusahaan dan warga negaranya terus 

berlomba melakukan inovasi dan menciptakan sesuatu hal yang baru untuk 

mempermudah suatu proses pekerjaan dan mempersingkat waktu pekerjaan dan 

yang terpenting memberikan manfaat untuk kehidupan, bahkan pada saat sekarang 

seseorang bisa melakukan pekerjaan tanpa harus langsung datang ke tempat 

bekerjanya dengan memanfaatkan konektivitas internet.  

Salah satu konsep yang banyak digunakan yaitu internet of things atau 

dikenal juga dengan singkatan IoT. Ide awal internet of things pertama kali 

dimunculkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 pada salah satu presentasinya. 

Kini banyak perusahaan besar mulai mendalami internet of things sebut saja Intel, 

Microsoft, Oracle, dan banyak lainnya. Banyak yang memprediksi bahwa pengaruh 

internet of things adalah “the next big thing” di dunia teknologi informasi. IoT 

menawarkan banyak potensi yang bisa digali, internet of things (IoT) adalah sebuah 

gagasan di mana semua benda di dunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan 

yang lain sebagai bagian dari satu kesatuan sistem terpadu menggunakan jaringan 

internet sebagai penghubung. Konektivitas internet yang tersambung secara terus-

menerus yang memungkinkan untuk menghubungkan mesin, peralatan, dan benda 

fisik lainnya dengan sensor dan aktuator untuk memperoleh data dan mengelola 

kinerjanya sendiri, sehingga memungkinkan mesin untuk berkolaborasi.  

Pada pembangkit energi listrik yang beroperasi 24 jam tanpa berhenti, 

membutuhkan pekerja yang selalu siap siaga untuk mengoperasikan, mengontrol 

dan memantau pembangkit listrik tersebut, untuk mempermudah pekerjaan ini 

pemanfaatan internet of things (IoT) dapat digunakan sebagai pengganti pekerja 

untuk memantau pembangkit, supaya pembangkit listrik dapat beroperasi dengan 

baik dan dapat menyuplai energi listrik bagi konsumen.  
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Perancangan sistem pemantauan berbasis IoT ini akan peneliti 

implementasikan pada pembangkit energi listrik hybrid memanfaatkan energi surya 

dan air di Dusun Penawar Laut untuk menerangi pelabuhan kapal nelayan, dengan 

judul penelitian “Rancang Bangun Sistem Monitoring Berbasis IoT Pada 

Pembangkit Listrik Hybrid di Dusun Penawar Laut”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikaan di atas, 

maka rumusan masalah dari rancang bangun sistem pemantauan berbasis IoT pada 

pembangkit listrik hybrid di dusun penawar laut adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana rancang bangun sistem pemantauan berbasis IoT pada 

pembangkit listrik hybrid? 

2. Bagaimana mekanisme kerja dan komunikasi data perangkat pemantauan 

pada pembangkit hybrid dengan android berbasis IoT? 

3. Bagaimana menganalisa keakuratan sistem pemantauan pada pembangkit 

hybrid? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak terlalu melebar dan terarah maka dibutuhkan 

batasan masalah, adapun batasan masalah dari rancang bangun sistem pemantauan 

berbasis IoT pada pembangkit listrik hybrid di dusun penawar sebagai berikut: 

1. Pemantauan melalui android dengan aplikasi Blynk. 

2. Menggunakan Mikrokontroler NodeMCU ESP8266 Board. 

3. Parameter yang akan dipantau yaitu arus, tegangan dan kecepatan putar 

generator dan kondisi beban. 

4. Hanya sebuah sistem untuk pemantauan. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat  

Tujuan dari penelitian adalah membuat alat sistem pemantauan yang dapat 

mempermudah pekerjaan untuk memantau pembangkit listrik tenaga hybrid yang 

dapat dipantau dari jarak jauh, sehingga dapat mengurangi tenaga kerja dan 
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menghemat waktu. Adapun manfaat dari penelitian yaitu membuat pembangkit 

listrik yang ramah lingkungan lengkap dengan sistem pemantauan untuk 

penerangan jalan dan dermaga kapal nelayan di Dusun Penawar Laut. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Adapun metode untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Perancangan alat sistem pemantauan pada pembangkit listrik tenaga hybrid. 

2. Pembuatan alat-alat sistem pemantauan pada pembangkit listrik tenaga 

hybrid 

3. Pengoperasian dan pengambilan data. 

4. Analisa data dari hasil pengujian. 

5. Menyimpulkan hasil dari penelitian. 
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