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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam penggunaan energi listrik 

untuk level industri adalah masalah faktor daya atau cos φ yang lebih rendah 

daripada yang diterapkan oleh penyedia listrik. Dalam skripsi ini, membahas 

mengenai alat ukur dalam bidang kelistrikan yaitu cos phi meter, alat ukur ini 

sekarang sudah banyak dipakai, terutama pada kelistrikan. Seorang teknisi 

biasanya memasang alat ukur ini pada panel atau trainer untuk keperluan teknis 

(Dinata dan Sunsaya, 2015). 

Dalam pemanfaatan energi listrik tersebut terkadang tidak diketahui berapa 

banyak energi yang telah terpakai sehingga cenderung terjadi pemborosan energi 

listrik. Oleh karena itu, untuk mengetahui besarnya energi listrik yang terpakai, 

perlu dilakukan pengukuran penggunaan energi listrik tersebut. Pengukuran 

penggunaan energi listrik ini merupakan proses sebuah manajemen energi listrik 

yang sangat penting sehingga dengan mudah proses penghematan dan efisiensi 

bisa diperoleh (Arya dan Faiqurahman, 2018). 

Karena pentingnya nilai faktor daya pada cos phi maka dibutuhkan suatu 

alat untuk memantau kualitas daya sehingga bisa meningkatkan efesiensi tenaga 

listrik pada cos phi. Sejauh ini alat untuk monitoring cos phi berbasis wireless 

masih sedikit sehingga di sini dapat dikembangkan lagi untuk mempermudah 

memantau faktor daya pada sistem kelistrikan (Arya dan Faiqurahman, 2018).  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dari perencanaan alat 

monitoring cos phi berbasis wireless. 

1. Bagaimana merancang alat monitoring cos phi berbasis wireless?  
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2. Bagaimana menganalisa alat monitoring cos phi berbasis wireless (jarak 

jauh)? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi pembahasan materi, perlu dilakukan batasan masalah agar 

pembahasan menjadi terarah dan sesuai yang diharapkan. Batasan masalah dari 

Analisa dan Rancang Bangun Alat Monitoring Cos Phi Berbasis Wireless (jarak 

jauh) adalah: 

1. Pembuatan alat monitoring cos phi berbasis wireless sebagai modul 

pembelajaran. 

2. Menggunakan sensor HLW8012. 

 

1.4 Maksud dan Tujuan  

Untuk mempermudah memantau cos phi dalam jarak jauh, sehingga dalam 

mengukur faktor daya menggunakan cos phi bisa menggunakan alat monitoring 

berbasis jarak jauh. 

 

1.5 Metode Penyelesaian Masalah 

1. Merancang alat monitoring cos phi berbasis wireless menggunakan 

software komputer adalah dengan menggunakan aplikasi visual basic dan 

arduino untuk pembuatan coding-nya. 

2. Pembuatan alat berdasarkan perancangan adalah pembuatan alat 

monitoring sesuai dengan rancangan awal. 

3. Pengujian alat monitoring cos phi berbasis wireless adalah menguji alat 

dengan menggunakan beban yang berbeda. 

4. Pengambilan data dari hasil pengujian adalah mengambil data pada beban 

yang digunakan dan data akan dianalisa. 

5. Kesimpulan dari data hasil pengujian yang dilakukan. 

 


