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BAB 1  
PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

 Teknologi saat ini sudah sangat maju, mulai dari banyak nya perangkat 

pintar seperti smartphone, laptop, komputer, printer dan masih banyak lagi lainnya. 

Dari segi konektivitas, hampir semua perangkat pintar zaman sekarang sudah 

menggunakan wireless atau koneksi tanpa kabel. Mulai dari Infrared, RF (Radio 

Frequency), NFC (Near Field Communication), Bluetooth, WiFi (Wireless 

Fidelity) hingga GSM (Global System for Mobile Communication).  

 Dengan adanya perkembangan-perkembangan yang sangat cepat dalam 

dunia teknologi, saat ini sudah banyak sekali teknologi yang juga di terapkan pada 

lingkungan sekitar kita, misalnya di rumah, di mobil kita, di kantor kita, bahkan 

sampai fasilitas-fasilitas umum saat ini sudah kebanyakan menggunakan teknologi 

untuk memudahkan kegiatannya. 

 Terlebih lagi saat ini muncul yang namanya IoT yaitu Internet of Things 

yang berarti “internet dimana saja” yang di fokuskan untuk mengetahui apa saja 

permasalahan-permasalahan di sekitar kita yang sekiranya permasalahan tersebut 

dapat di di atasi dengan adanya teknologi yang ada. 

 Berdasarkan dari pengamatan saya mengenai permasalahan-

permasalahan di sekitar kita, banyak sekali orang-orang yang dalam menggunakan 

listrik tanpa mengetahui jelasnya berapa konsumsi listrik yang dia pakai untuk 

melakukan sesuatu tersebut, misalnya untuk mengecas smartphone nya atau 

memasak nasi atau sekedar menonton TV. Sehingga terkadang orang-orang jika 

sudah sampai pada masa untuk membayar penggunaan listrik mereka, mereka tidak 

menyangka kalau pemakaiannya terlalu banyak sehingga dapat menimbulkan salah 

paham di antara pemakai listrik dan penyedia listrik seperti PLN. 

 Untuk mengatasi permasalahan yang ada saya membuat penelitian yang 

berjudul “STOPKONTAK PINTAR – PENGENDALIAN DAN MONITORING 

LISTRIK BERBASIS ANDROID” yaitu stop kontak yang dapat memonitor dan 

juga mengendalikan listrik yang dipakai, bisa di rumah, di kantor, di tempat-tempat 

umum atau dimana saja dengan memberikan semua informasi yang bisa di dapat 
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melalui alat tersebut dan menyampaikan informasi - informasi tersebut langsung 

kepada pengguna secara real-time, sehingga pengguna tersebut dapat mengetahui 

dengan jelas tentang semua informasi-informasi yang ada pada penggunaan listrik 

tersebut sehingga dapat memonotoring dan mengendalikan listrik tersebut supaya 

sesuai dengan pengeluarannya. 

 Untuk penelitian ini, saya menggunakan android sebagai media penerima 

semua informasi-informasi nya yang di dapatkan melalui hardware nya, karena 

pada saat ini pengguna android sudah sangat banyak sekali dan juga cukup mudah 

dalam pembuatan maupun penggunaannya sendiri. 

 

1.2.   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan indikator adanya permasalahan yang telah di jabarkan di 

bagian latar belakang di atas, maka dalam penelitian kali ini masalah yang di pilih 

untuk di teliti adalah :  

1. Bagaimana membuat hardware dan software pada Stopkontak Pintar 

? 

2. Bagaimana cara komunikasi data antara hardware dan software 

Stopkontak Pintar ? 

3. Bagaimana cara user atau pengguna mengakses Stopkontak Pintar ? 

4. Bagaimana cara penggunaan atau implementasi Stopkontak Pintar ? 

 

1.3.   Batasan Masalah 

 Untuk menjawab permasalahan penelitian tersebut, maka dalam 

penelitian kali ini akan dibatasi dalam oleh batasan masalah sebagai berikut : 

1. Hardware yang digunakan terdiri dari berbagai modul-modul 

penunjang yang semua di kontrol oleh minsis (Minimum System) 

Arduino Nano sedangkan untuk software Stopkontak Pintar berbasis 

Android, dan pembuatannya menggunakan Android Studio 

2. Komunikasi yang digunakan adalah dengan Bluetooth, baik dari segi 

hardware maupun software 
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3. User atau pengguna dapat mengakses perangkat hardware melalui 

software android Stopkontak Pintar yang tersedia dari play store dan 

dapat menginstallnya ke smartphone android dengan batas minimal 

sistem operasi Android Kitkat (4.4) API 19 

4. Penggunaan dapat dengan mudah dilakukan, yaitu dengan cara 

memasukkan atau menancapkan alat Stopkontak Pintar ke stopkontak 

biasa 

 

1.4.   Maksud dan Tujuan 

 Adapun maksud dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Membuat membuat hardware dan software pada Stopkontak Pintar 

2. Melakukan komunikasi antara hardware dengan software sehingga 

dapat menampilkan hasil yang diinginkan dari hardware ke software 

3. Memberikan kemudahan akses kepada pengguna untuk 

mengendalikan dan memantau penggunaan listrik melalui smartphone 

Android 

4. Memberikan kemudahan dalam hal penggunaan atau implementasi 

alat Stopkontak Pintar 

5. Menyediakan informasi akurat, cepat dan tepat dan secara langsung 

bagi pengguna sehingga dapat mengetahui secara langsung 

penggunaannya, dan banyak juga fitur-fitur lainnya. 

 

1.5.   Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu permasalahan 

kecil di sekitar kita yang tanpa kita sadari ternyata sangat penting bagi kita. Dan 

juga dapat digunakan sebagai landasan atau acuan untuk penelitian selanjutnya 

yang ingin memperdalam atau menambahkan beberapa kekurangan yang ada pada 

penelitian ini sehingga dapat terbentuk suatu inovasi-inovasi baru yang lebih baik. 
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1.6.   Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.6.1. Studi Pustaka (Literatur) 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengambil beberapa data yang 

berasal dari berbagai sumber seperti buku, skripsi, jurnal ilmiah, pengalaman 

pribadi, bertanya ke dosen dan teman dan internet dimana isi dari sumber-

sumber tersebut dijadikan suatu referensi dan acuan dalam penelitian ini. 

1.6.2. Analisis Sistem 

Analisis sistem dilakukan untuk memberikan arahan dan 

menentukan tahap proses pengerjaan selanjutnya dalam hal penentuan 

kebijakan. Analisis sistem dilakukan dengan tahap sebagai berikut : 

1.6.2.1.   Analisis Masalah 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui masalah yang 

sedang terjadi pada sistem lama atau sistem yang sedang berjalan 

1.6.2.2. Analisis Kebutuhan 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan 

perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang 

digunakan 

1.6.2.3. Analisis Kelayakan 

Berdasarkan pada tahap analisis kebutuhan bahwa pada 

tahap ini menjelaskan apakah sistem yang dibuat layak atau tidak 

untuk dilanjutkan, baik dari segi kelayakan teknologi maupun 

operasional. 

1.6.3. Perancangan dan Pembuatan Sistem 

Perancangan sistem adalah merancang sistem secara rinci 

berdasarkan hasil analisis sistem yang sudah ada, sehingga menghasilkan 

model baru yang diusulkan. Pembuatan Sistem adalah membuat rancangan 

yang telah dirancang menjadi ke bentuk yang diiginkan hasilnya. Tahap-tahap 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
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1.6.3.1. Perancangan dan Pembuatan Perangkat Keras 

(Hardware) 

Perancangan perangkat keras (hardware) merupakan 

skematika alat yang digunakan untuk membangun prototype alat 

sehingga dapat dilanjutkan untuk dilakukan pembuatan perangkat 

keras (hardware). Dari segi program untuk hardware menggunakan 

Arduino IDE. 

1.6.3.2. Perancangan dan Pembuatan Perangkat Lunak 

(Software) 

Pada tahap ini terdiri dari rancangan antarmuka (interface), 

flowchart, use case dan sequence diagram. Rancangan antarmuka 

digunakan untuk pengendali yang digunakan oleh pengguna (user). 

Flowchart digunakan untuk penjelas dalam menggambarkan urutan-

urutan proses pada software. Sedangkan use case dan sequence 

diagram digunakan untuk mempermudah dalam pembuatan dan 

perencanaan suatu program. Dari segi program untuk software 

menggunakan Android Studio. Setelah semua perancangan selesai, 

maka proses dapat dilanjutkan ke tahap pembuatan. 

1.6.4. Uji Coba dan Evaluasi 

Pada tahap ini adalah proses pengujian dari hasil tahap 

perancangan dan pembuatan yang nantinya dapat diambil untuk evaluasinya 

juga. 

1.6.5. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini dilakukan dokumentasi laporan yang terdiri dari dua 

tahapan yaitu laporan rancangan sistem secara detail dan lengkap untuk 

diseminarkan (berupa makalah) dan laporan pembangunan sistem dan uji 

coba sistem dengan berbagai jenis data, yang akan disidangkan (berupa 

konsep buku lengkap tugas akhir).


