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     BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Panel surya merupakan alat yang dapat menghasilkan energy listrik melalui 

panas matahari,panel surya terdiri dari beberapa solar cell dimana solar cell 

tesebut berfungsi sebagai sebagai pengubah cahaya matahari mrenjadi energy 

listrik,. Panel surya memiliki 3 lapisan bagian yaitu ke1 bagian atas 

merupakan lapisan panael bertipe P, Ke2 lapisan tengah merupakn lapisan 

pebatas antara lapisan P dan N dan yang Ke 3 disebit dengan lapisan tipe N. 

Fotoelektrik menyebabkan terjadinya lepasnya lapasnya electron tipe P yang 

menyebabakan terjadinya perpindahan electron ke tipe N. yang menyebabkan 

terjdi proses perpindahan arus proton yang memimbulkan arus listrik (I Gede 

Nurhayata, 2017) 

sekarang. Pada tahun 2000, aplikasi solar cell telah diterima dengan luas. 

Banyak pabrik yang memiliki kapasitas produksi hingga ribuan mega watt per 

tahunnya. Indonesia, bahkan juga turut ikut serta dalam mensuplai kebutuhan 

energi surya secara global. (Galih Raditya, 2019). 

Dalam kondisi saat ini, pertumbuhan penduduk tiap tahun terus 

meningkat. Yang dimana air adalah salah satu kebutuhan yang utama untuk 

kelangsungan hidup. Akan tetapi pasokan air yang disediakan oleh PDAM 

yang dimana sebagai penyalur air bersih yang utama kian hari makin menipis 

pasokan air bersihn nya, sehingga banyak orang berlomba-lomba membuat 

sumur guna mendapatkan pasokan air bersih untuk kelangsungan hidupnya. 

Maka dari itu untuk mendapatkan air dari bawah tanah tersebut seseorang 

perlu menggunakan alat untuk mendapatkan air tersebut. Salah satu alat yang 

sangat banyak digunakan yaitu menggunakan pompa air untuk untuk 

memindahkan air dari dalam tanah (sumur)  ke tempat penyimpanan sebelum 

di gunakan untuk MCK.  



 

2 

 

Namun pada penggunaan pompa air tersebut banyak orang mengeluh 

karena pompa tersebut menggunakan tenaga listrik yang cukup besar dan 

cepat rusak. Hal itu terjadi karena kerja pompa air tersebut kurang efisien. Di 

tambah harga dari pompa air tersebut tidaklah murah sehingga kita perlu 

merawat pompa tersebut agar tidak cepat rusak.  

Banyak produsen menciptakan sebuah alat yang mengontrol pompa 

tersebut penggunakan  pelampung sebagai inti dari alat mereka. Oleh karena 

itu masih banyak kelemahan pada alat-alat yang ada dipasaran yaitu 

kurangnya keakuratan dalam mengetahui jumlah air yang ada di dalam 

sebuah penampungan air (tower) karena gerak dari pelampung tersebut sangat 

terbatas, yang dapat mengakibatkan pompa air hidup dan matinya sangat 

konstan. Perlu diketahui pompa air saat melakukan starting memakan energy 

listrik 2x lebih besar dari pompa saat sudah running dan juga umur dari 

pompa air tersebut akan berkurang jika  hidup dan matinya sangat konstan. 

Maka dari itu peranan kita di dunia elektronika kiranya mampu 

menciptakan suatu alat yang mampu mengatasi persoalan yang ada dan 

memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya yaitu pada persoalan 

mengontrol pompa air sumur tersebut dengan meminimalisir membengaknya 

tagihan listrik akibat menggunakan pompa air.  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka disusunlah karya tulis ilmiah 

dengan judul “KONTROL POMPA OTOMATIS DENGAN SYSTEM 

ATS (Auto Transfer Switch) PLN DAN SOLAR CELL  BERBASIS PLC 

(Programmable Logic Control)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Masalah yang muncul dapat kita didintifikasi sebagai berikut: 

1. Banyaknya tagihan listrik akibat dari penggunaan pompa air yang kurang 

efisien 

2. Pengguna air sumur membutuhkan suatu alat yang mampu 

mengefisiensikan penggunaan pompa air guna memperpanjang usia dari 

pompa tersebut. 
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3. Membengkaknya tagihan listrik akibat penggunaan pompa air 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 

yaitu : 

2 Bagaimanakah rancangan dan pembuatan control otomatis pompa air 

sumur berbasis plc  ? 

3 Bagaimana cara membuat control ATS (Auto Transfer Switch)? 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

1. Sensor yang digunakan yaitu seutas kawat yang akan di masukan di 

tower air 

2. Output yang dikendalikan yaitu berupa Relay 5v yang digunakan untuk 

menghidupkan dan mematikan pompa air. 

3. Kontrol yang digunakan yaitu PLC (Programmable Logic Control)  

Outseal. 

4. Menggunakan inverter untuk merubah energy Listrik Dc yang dihasilkan 

dari panel surya ke Listrik Ac 

1.5 Tujuan Penelitian 

a) Menanfaatkan system ATS sebagai  kendali otomatis jika 

tegangan pln terjadi masalah atau pemadaman ke panel surya 

b) Membuat alat yang dapat berguna dimasyrakat sebagia 

kebutuhan sehari hari 

1.6 Manfaat Penelitian 

1) Bagi penulis  

Sebagai laporan pembuatan tugas akhir dan mengembangkan 

kemampuan elektronik dalam kehidupan sehari hari 

2) Bagi Masyarakat  

Masyarakan akan tidak mengalami gangguan pemadam yang 

mengakibatkan kerugian yang ditimbul dari hal tersebut 
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3) Bagi pemerintah Pemerintah akan mendapatkan sebuah alterntif untuk 

menghemt energy karana mengunakan sumber enrtgy yang tidak akan 

habis habis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


