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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini hampir seluruh peralatan rumah tangga, kantor, pabrik atau 

industri membutuhkan energi listrik,hal ini telah menjadi kebutuhan pokok sebagai 

penunjang keberlangsungan hidup. Karena bertambahnya kebutuhan terhadap 

energi listrik dan hal ini bertolak belakang dengan ketersediaan energi listrik, 

maka  tumbuhlah suatu pemikiran untuk melakukan penekanan dan juga 

pengontrolan terhadap penggunaaan energi listrik  terutama pada hunian kamar 

sewa. 

Hunian kamar sewa sering menimbulkan beberapa permasalahan dari  

kebutuhan energi yang berbeda-beda dan tagihan bulanan. Hal ini disebabkan 

karena hanya ada satu kWh meter PLN untuk mensuplai semua kamar hunian. 

Pada kenyataannya penggunaan energi listrik setiap kamar tidak sama, namun 

harus membayar tagihan yang sama dengan kamar lain.  

Pada umumnya biaya tagihan listrik kamar ditentukan berdasarkan total 

tagihan pada rekening listrik meteran hunian dibagi dengan jumlah kamar. Cara 

penentuan biaya tagihan listrik untuk setiap kamar dirasakan tidak adil bagi setiap 

penghuni kamar, sehingga dibutuhkan alat yang dapat memantau penggunaan 

energi listrik tiap kamar. 

Atas dasar tersebut dibuatlah penelitian “Sistem Monitoring Penggunaan 

Energi Listrik  Kamar Sewa Berbasis Arduino Mega 2560” untuk memonitoring 

penggunaan energi listrik di setiap kamar sewa mengunakan SMS (Short Message 

Service). 

1.2. Rumusan Masalah  

Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membuat sistem monitoring penggunaan energi 

listrik hunian kamar sewa berbasis Arduino Mega 2560. 
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2. Bagaimana mengkomunikasikan sistem dengan GSM sim 900A untuk 

mengontrol dan monitoring energi listrik di kamar sewa. 

1.3.Batasan Masalah  

Ruang lingkup permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi dalam 

hal:. 

1. Menggunaan Sensor Tegangan ZMPT 1001b  dengan tegangan input 220 V 

dan Sensor Arus ACS 712 (20) 

2. Menggunaan Relay Songle SRD-05VDC-SL-C (10A) Sebagai pemutus 

tegangan  dan pembatas arus 

3. Hanya memantau dan mengontrol 3 kamar. 

4. Dengan rumah induk maksimal 2200VA(10A) 

5. Mengunaan  GSM sim900A sebagai komunikasi nirkabel. 

1.4.Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan yaitu: 

1. Dapat merancang dan membuat sistem monitoring besaran-besaran energi 

listrik  kamar sewa berbasis Arduino Mega 2560. 

2. Dapat mengkomunikasikan sistem dengan GSM sim 900A untuk monitoring 

dan mengontrol energi listrik di kamar sewa mengunakan Arduino Mega 2560 

1.5. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah : 

1. Bagi ilmu pengetahuan baru, dapat mengetahui perancangan Sistem 

Monitoring Penggunaan Energi Listrik  Kamar Sewa Berbasis Arduino Mega 

2560         

2. Dengan hasil penelitian ini dapat mempermudah rumah induk untuk 

memantau penggunaan energi  listrik di setiap kamar sewa. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini secara ringkas dibahas latar belakang penulisan, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang 

diharapkan, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Memuat tentang tinjauan pustaka yang menjabarkan hasil penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan dasar teori yang  

menjabarkan teori-teori penunjang yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, alat dan 

bahan, langkah-langkah penelitian, dan perancangan sistem. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memuat tentang hasil pengujian sensor yang digunakan, hasil 

pengukuran, dan hasil pengujian keseluruhan sistem. 

BAB V : PENUTUP 

Memuat tentang kesimpulan penelitian dan saran bagi penelitian 

selanjutnya.  

 

 

 


