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Proses pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat,pelanggan 

ataupun nasabah adalah hal yang sangat di utamakan dalam lingkup 

pekerjaan tersebut. Untuk mendukung peralatan dalam suatu gedung distribusi 

Listrik merupakan salah satu rangkaian penting dalam melayani kebutuhan 

energi listrik, dimulai dari pembangkit listrik sampai dengan end user yaitu 

konsumen sebagai pengguna listrik. Dalam proses pendistribusian tersebut 

PLN menggunakan alat penghitung daya yang telah didistribusikan yaitu KWH 

meter yang terpasang di pembangkit, di Gardu induk maupun di tempat 

konsumen.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari Energi listrik merupakan kebutuhan 

yang utama bagi kemajuan teknologi. Energi listrik untuk kehidupan rumah 

tangga, pelayanan masyarakat, perkantoran, sekolah dan lain sebagainya. 

Energi listrik  disalurkan ke konsumen melalui saluran transmisi oleh PT PLN. 

Dalam penyaluran energi listrik dari pusat pembangkitan ke konsumen 

memerlukan proses yang panjang, karena tidak semua konsumen berada di 

daerah sekitar pembangkit listrik PLN.  

Proses distribusi listrik merupakan salah satu rangkaian penting dalam 

melayani kebutuhan energi listrik, dimulai dari pembangkit listrik sampai 

dengan end user yaitu konsumen sebagai pengguna listrik. Dalam proses 

tersebut konsumen atau pelanggan listrik PLN juga harus mengoptimalkan 

sendiri instalasinya, Sebab instalasi adalah milik konsumen tetapi 

pemasangannya harus sesuai dengan aturan yang telah di tentukan oleh PLN. 

Seperti perkantoran, gedung bertingkat yang berhubungan dengan pelayanan 

masyarakat memerlukan peralatan yang bisa mendeteksi kerusakan atau trobel 

suatu peralatan listrik agar bisa meningkatkan pelayanan dan keamanan 

gedung tersebut.   

Dimana setiap kerusakan di dalam gedung bisa secara cepat diketahui 

dan bisa teratasi dengan cepat pula, karena alat pendeteksi ini akan 



 

 

memberikan informasi kepada maintenan gedung atau yang telah di setting 

dalam alat pendeteksi tersebut berupa pesan SMS melalui ponsel dan letak 

kerusakannyapun akan bisa langsung di ketahui karena akan terlihat dalam 

informasi SMS sesuai dengan kode program awal yang sudah di setting.  

Pendeteksi kerusakan alat ini menggunakan suplay daya 220 volt yang 

mana nantinya juga di gunakan untuk pendeteksi peralatan volt AC. Dan 

untuk  antisipasi pada kerusakan pada peralatan pendeteksi sendiri bisa di 

tambahkan alarm yang suplay dayanya bisa menggunakan baterai 12 volt. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Sulitnya sinyal hp sehingga informasi SMS trobel suatu alat tidak akan sampai 

kepada nomor yang telah di setting 

C. Batasan Masalah 

Untuk menyelesaikan masalah dalam tugas akhir ini, maka perlu diberi 

batasan-batasan dan asumsi sebagai berikut : 

1. Proses design rangkaian. 

2. Pemasangan rangkaian. 

3. Cara kerja peralatan. 

4. Peralatan komunikasi yang digunakan menggunakan hp gsm. 

D. Rumusan Masalah 

 

E. Tujuan 

Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 



 

 

1. Mewujudkan keandalan alat pendeteksi tersebut 

2. Keandalan peralatan  

3. Lifetime (hub). 

 

F. Manfaat 

      Adapun manfaat yang diharapkan dari tugas akhir ini adalah : 

1. Bagi perusahaan listrik, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi perusahaan listrik dalam meningkatkan kontinuitas 

penyaluran energi listrik. 

2. Bagi bidang keilmuan pengetahuan / mahasiswa lain, meletakkan dasar 

penelitian berikutnya, karena tugas akhir ini bisa dikembangkan lagi.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terdiri atas lima bab dengan 

uraian sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, sistematika pembahasan, 

metodologi, dan relevansi. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori dasar terbentuknya peralatan Hub, MCS 51, 

Relay 

BAB III : PERENCANAAN DAN PEMBUATAN RANGKAIAN 



 

 

 

BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISA RANGKAIAN 

 

BAB V : PENUTUP 

       Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang diperoleh 
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