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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi sekarang ini menyebakan kebutuhan akan energi 

listrik menjadi tinggi, sehingga dibutuhkan suatu sistem yang dapat 

memanfaatkan energi listrik secara maksimal. Yang terpenting dalam kelistrikan 

adalah kehandalan, efektifitas, safety, estetika sistem dan saving energy. 

  Pemanfaatan energi listrik pada pengguna (end user) diperlukan suatu 

sistem pendistribusian dengan tertata, sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan 

standar yang berlaku yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Umum 

Instalasi Listrik (PUIL). Instalasi listrik pada pengguna atau pelanggan tegangan 

rendah (TR) setelah Alat Pengukur dan Pembatas (APP) yang dipasangkan oleh 

penyedia yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero dimulai dari PHB 

utama, PHB cabang dan seterusnya, Panel Peralatan hingga outlet pemakai (kotak 

kontak, pencahayaan, dll) 

 Perlengkapan Hubung Bagi (PHB) dengan atau tanpa kendali menurut 

definisi PUIL adalah suatu perlengkapan untuk membagi tenaga listrik dan atau 

mengendalikan dan melindungi sirkit dan pemanfaat tenaga listrik mencakup 

sakelar pemutus sirkit, papan penghubung bagi tegangan.  

 Pada umumnya dalam pengukuran tegangan, arus, daya dan frekuensi 

listrik menggunakan alat ukur standar jenis alat ukur analog atau digital yang 

bersifat portable sehingga hasil pengukuran dapat diketahui secara langsung tetapi 

tidak dapat di monitor secara real-time. Dengan memanfaatkan perlengkapan 

elektronika, teknologi informasi, internet dan perangkat lunak Android akan 

dengan mudah memiliki data-data tentang tegangan, arus, daya dan frekuensi 

secara waktu bersamaan (realtime) untuk dapat dijadikan analisa mengenai 

kondisi PHB terpasang tanpa perlu mendatangi atau melihat secara langsung 

sehingga penghematan waktu dan biaya dapat dilakukan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Dimaksudkan untuk menetapkan keselamatan manusia, ternak dan harta 

benda terhadap bahaya dan kerusakan yang dapat timbul pada pemakaian secara 

wajar instalasi listrik dan untuk menetapkan fungsi yang tepat dari instalasi 

tersebut. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Dalam penerapan perlengkapan dan alat ini hanya mencakup mengenai: 

a) Pengukuran tegangan, arus, daya dan frekuensi pada PHB 

b) Aplication Programing Interface (API) 

c) Media Komunikasi Internet 

d) Aplikasi Monitoring berbasis Android 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Mengetahui kondisi pengukuran tegangan, arus, daya dan frekuensi pada 

PHB secara real time  

b) Efisiensi terhadap waktu dan biaya untuk pengukuran PHB 

c) Melakukan perekaman data guna evaluasi, perencanaan dan perkiraan dari 

hasil pengukuran 

d) Dapat menerapkan siklus pemeliharaan PHB beserta instalasi terpasang 

dengan terjadwal tetap. 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitan ini adalah sebagai berikut: 

a) Pemanfaatan teknologi informasi, jaringan data/internet dan elektronika  

b) Untuk mengetahui keuntungan teknis dan non teknis disisi pengguna. 
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1.6  Keaslian Penelitian 

Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dilakukan penelitian oleh 

Naga (2006) yang berjudul Perancangan Dan Pengimplementasian Alat Ukur 

Daya Listrik Arus Bolak-Balik Satu Fasa Berbasis Personal Computer.  

  Rohman (2010) yang berjudul Rancang Bangun Sistem Pengukuran Arus 

Berbasis Mikrokontroler Atmega 8535.  

 Kurniawan (2014) yang berjudul Perancangan Dan Implementasi Alat 

Ukur Tegangan, Arus Dan Frekuensi Listrik Arus Bolak-Balik Satu Fasa Berbasis 

Personal Computer. 

 Sedangkan dalam penelitian ini dilakukan pada PHB yang telah terpasang 

dalam ruang lingkup Laboratorium Elektro Fakultas Teknik Unniversitas Bangka 

Belitung tentang Monitoring Tegangan, Arus, Daya dan Frekuensi pada Panel 

Hubung Bagi Berbasis Android. Yang membedakan dengan penelitian 

sebelumnya yaitu adanya, metode pengukuran, alat dan bahan yang digunakan, 

monitoring nya yaitu berbasis Android, serta waktu dan tempat penelitiannya. 

 

1.7 Sistematika Penulisan Laporan 

 Merupakan kerangka laporan yang akan dibuat setelah melaksanakan 

penelitian, biasanya terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisikan latar belakang, permasalahan, batasan masalah, keaslian 

penelitian, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Berisikan tinjauan pustaka, landasan teori, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Berisikan bahan atau materi penelitian, alat penelitian, dan langkah 

penelitian (variabel yang akan dipelajari meliputi model yang diusulkan, 

rancangan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis yang digunakan). 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
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 Berisikan hasil penelitian beserta dengan pembahasan hasil tersebut secara 

terperinci. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil dan pembahasan 

yang merupakan jawaban dari tujuan penelitian. 
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