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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Energi merupakan pengertian yang tidak dapat didefinisikan dengan singkat 

dan tepat, energi dapat dirasakan adanya, ada beberapa macam energi yang kita 

kenal, yaitu energi listrik, energi mekanik, energi termal, energi nuklir, energi 

alami maupun energi buatan. Dengan perkembangan teknologi saat ini terus 

mengalami kemajuan di berbagai bidang, maka energi sangat dibutuhkan adanya 

sebagai kebutuhan pokok sebuah energi listrik. Kebutuhan energi listrik di 

Indonesia dipenuhi oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui pembangkit 

tenaga listrik dari sumber tenaga listrik yang akan di salurkan ke masyarakat. 

Proses penyaluran energi listrik tersebut terdapat masalah dalam 

pendistribusiannya, karena sering terjadinya ganguan yang terdapat pada sistem 

distribusi maka dibutuhkan sistem yang handal dengan penanganan gangguan 

yang dilakukan secara cepat dan dapat dikendalikan jarak jauh.  

Telah dikenal sebuah sistem SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition) yang merupakan salah satu sistem pengendali yang dapat membantu 

mengefisienkan pengoperasian jaringan tenaga listrik, karena dengan sistem 

SCADA jaringan listrik dapat dimonitor, dikendalikan secara remote. Sistem 

SCADA terdiri dari beberapa Remote Terminal Unit (RTU), sebuah Master 

Terminal Unit (MTU), jaringan komunikasi data, dan sistem Graphical User 

Interface (GUI) yang dapat menampilkan data untuk melakukan kontrol sistem, 

namun pada sistem SCADA membutuhkan biaya yang tidak murah dan tersedia 

dalam satu paket lengkap.  

Menyikapi permasalahan diatas tentunya dibutuhkan suatu terobosan untuk 

membuat suatu sistem pengontrolan yang dapat diaplikasikan,  dikontrol dan 

dimonitoring melalui web. Oleh sebab itu dibutuhkan  pengendali jarak jauh yang 

dapat mengontrol dan memonitoring kondisi circuit breaker dengan 

memanfaatkan arduino leonardo dan arduino ethernet shield yang berbasis web.  

Disamping proses penggunaanya yang mudah, sistem ini juga memiliki sisi 

ekonomis jika dibandingkan dengan sistem SCADA.  
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang suatu sistem pengendali circuit breaker yang 

terhubung dengan LBS (Load Break Switch) motorized secara jarak 

jauh berbasis web. 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem tersebut menggunakan 

arduino sebagai Remote Terminal Unit (RTU) sederhana. 

3. Bagaimana merancang dummy yang dikendalikan secara jatak jauh 

berbasis web. 

4. Bagaimana memanfaatkan relay sebagai pemicu tegangan yang bekerja 

hanya dalam beberapa detik. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuka dan menutup circuit breaker dilakukan secara jarak jauh 

melalui web. 

2. Relay sebagai pemicu tegangan. 

3. Memonitor kondisi circuit breaker secara jarak jauh. 

4. Mengontrol dan memonitor kondisi dummy secara jarak jauh. 

5. Komunikasi yang digunakan adalah ethernet (LAN/WLAN) dengan 

memanfatkan arduino ethernet shield dan arduino leonardo 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Merancang sistem pengontrolan circuit breaker dengan memanfaatkan 

arduino ethernet sheild yang dapat mengatur pada keadaan jarak jauh. 

2. Merancang dan membuat pengendali yang dapat mempermudah 

pengguna untuk mengendalikan gangguan melalui arduino yang 

berbasis web. 

3. Merancang dummy sebagai alat yang memiliki prinsip kerja yang sama 

dengan circuit breaker yang dapat dikendalikan secara jarak jauh. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

1. Membantu pengguna dalam pengendalian circuit breaker secara jarak 

jauh. 

2. Mengurangi resiko yang disebabkan adanya gangguan dalam 

pendistribusian listrik secara tiba – tiba.  

3. Memberikan tindakan yang cepat apabila terjadi gangguan terhadap 

proses pendistribusian listrik. 

4. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi akan bahaya yang 

ditimbulkan oleh gangguan proses pendistribuasian listrik. 

 

1.1. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan  

Dalam BAB ini akan dijelaskan latar belakang pengambilan judul tugas   

akhir, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

Memaparkan dan menjelaskan tinjauan pustaka dan landasan teori yang 

menunjang pembahasan tugas akhir. 

BAB III Metode Penelitian 

Membahas tentang perancangan dan sistem pengendali circuit breaker 

menggunakan arduino untuk mempermudah penanggulangan ganguan yang 

terjadi pada sistem kelistrikan.. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Membahas tentang pengujian alat dan menganalisa hasil penelitian yang 

telah dilakukan 

BAB V Penutup 

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari pembahasan dan 

hasil penelitian. 
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