
 

Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi dan Ilmu Komputer (SNITIK)   ISBN : XXX – 
XXX 
Medan, 26 April 2018         

 

 

325 

 

PERANCANGAN SIMULASI PEMAKAIAN LISTRIK PADA PERANGKAT 

ELEKTRONIK 

 
Saut Dohot Siregar#1, Fandira*2, Hendrik Siagian#3, Mawaddah Harahap#4 

 

1,2,3,4Program Studi Teknik Informatika, Universitas Prima Indonesia 
Jalan Sekip Simpang Sikambing Medan 

sautdohotsiregar@gmail.com 

 
ABSTRACT - Growth in energy consumption especially electricity causes higher demand and result in fewer natural 

resources. To support the demand of electric energy in a fulfilled community should use electricity effectively and 

efficiently. The amount of electrical energy used by a customer is measured by using an electric meter called kWh 

meter, which is an indicator of the calculation of electricity usage calculations on customers and the State Power Plant 

(PLN). To support the electricity savings program, it must be known the amount of electricity consumption consumed 

by PLN customers, so that later can be known the amount of electricity consumption in the household. To know the 

amount of electricity consumption then there should be an application that can calculate the electricity consumption in 

electronic devices within a certain time. So that PLN customers can save more in using electrical energy. 
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ABSTRAK - Pertumbuhan dalam mengkonsumsi energi terlebih energi listrik menyebabkan permintaan yang semakin 

tinggi dan berakibat semakin sedikitnya sumber daya alam. Untuk mendukung permintaan energi listrik secara 

terpenuhi sebaiknya masyarakat menggunakan listrik secara efektif dan efisien. Jumlah energi listrik yang digunakan 

sebuah pelanggan diukur dengan menggunakan sebuah meteran listrik yang disebut kWh meter, yang merupakan 

indikator kesepakatan perhitungan penggunaan energi listrik pada pelanggan dan Pembangkit Listrik Negara (PLN). 

Untuk mendukung program penghematan listrik, maka harus diketahui jumlah pemakaian energi listrik yang 

dikomsumsi pelanggan PLN, sehingga nantinya dapat diketahui jumlah pemakaian listrik dalam rumah tangga. Untuk 

mengetahui jumlah pemakaian listrik maka perlu ada sebuah aplikasi yang dapat menghitung pemakaian listrik pada 

perangkat elektronik dalam waktu tertentu. Sehingga pelanggan PLN dapat lebih berhemat dalam menggunakan energi 

listrik. 
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I. PENDAHULUAN 

Pemakaian listrik perangkat elektronik pada era 

modern ini semakin banyak yang menyebabkan 

tagihan listrik semakin mahal. Biasanya setelah 

mengganti sebuah perangkat elektronik di 

rumah, perubahan dari biaya listrik per bulan 

menjadi bertambah atau berkurang. Perubahan 

jumlah biaya tersebut seringkali membuat 

penasaran dan menimbulkan pertanyaan. 

Seringkali pemahaman atas perangkat elektronik 

masih kurang. Pemahaman atas teknologi 

perangkat elektronik dapat dinilai dengan 

mengetahui besaran biaya yang harus 

dikeluarkan untuk mengoperasikan sebuah 

perangkat elektronik. 

Untuk bisa membuat perhitungan biaya 

pemakaian daya sebuah perangkat elektronik, 

harus memiliki beberapa data yang menjadi 

dasar dalam melakukan perhitungan. Data yang 

harus dimiliki adalah harga listrik per kWh, 

jumlah pemakaian daya listrik pada perangkat 

elektronik, dan lama pemakaian perangkat 

elektronik. Terdapat banyak perangkat 

elektronik yang ada pada sebuah rumah dengan 

berbagai jumlah pemakaian daya dari yang 

hemat listrik hingga boros listrik. Dalam 

simulasi biasanya digunakan beberapa sampel 

yang umumnya digunakan oleh masyarakat. 

Listrik prabayar merupakan terobosan PLN 

untuk memberikan pelanggan mengendalikan 

pemakaian listrik. Dalam sistem prabayar, 

pelanggan membayar di muka untuk membeli 

energy listrik yang akan digunakanya. Meteran 

Listrik Prabayar menampilkan jumlah kWh yang 
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masih bisa dikonsumsi. Jika jumlah kWh habis 

maka listrik tidak dapat digunakan lagi. 

Dengan perancangan simulasi pemakaian 

listrik alat elektronik ini diharapkan dapat 

membantu memahami konsep pemakaian listrik 

pada perangkat elektronik. Sehingga para 

pelanggan PLN menjadi lebih berhemat dalam 

menggunakan energi listrik. 

 

II. LANDASAN TEORI DAN METODE 

Simulasi adalah metode yang paling luas 

penggunaannya dalam mengevaluasi berbagai 

alternatif sistem. Teknik ini mengandalkan cara 

coba banding (trial and error) untuk 

memperoleh hasil yang mendekati optimal. 

Model simulasi mempunyai maksud untuk 

mereproduksi watak esensial dari sistem yang 

dipelajari. Teknik simulasi dapat dibayangkan 

dengan percobaan atau eksperimen, sebagai 

penyelesaian masalah untuk mempelajari sistem 

yang kompleks yang tidak dapat dianalisis 

secara langsung dengan cara analitik. Teknik 

simulasi merupakan metode kuantitatif yang 

menggambarkan perilaku suatu sistem. 

Digunakan untuk memperkirakan keluaran 

(output) dari masukan (input) sistem yang telah 

ditentukan [1]. 

Simulasi merupakan suatu cara untuk 

menduplikasi atau menggambarkan ciri, 

tampilan, dan karakteristik dari suatu sistem 

nyata. Ide awal dari simulasi adalah untuk 

meniru situasi dunia nyata secara matematis, 

kemudian mempelajari sifat dan karakter 

operasionalnya, dan akhirnya membuat 

kesimpulan dan membuat keputusan berdasar 

hasil dari simulasi. Dengan cara ini, system di 

dunia nyata tidak disentuh atau dirubah sampai 

keuntungan dan kerugian dari apa yang menjadi 

kebijakan utama suatu keputusan diuji terlebih 

dahulu dalam sistem model. Metode simulasi 

merupakan proses perancangan model dari suatu 

sistem nyata atau riil dan pelaksanaan 

eksperimen-eksperimen dengan model ini untuk 

tujuan memahami tingkah laku sistem atau untuk 

menyusun strategi dalam suatu batas atau limit 

yang ditentukan oleh sebuah satu atau beberapa 

kriteria sehubungan dengan operasi sistem 

tersebut. Metode simulasi dapat menjelaskan 

tingkah laku sebuah sistem dalam beberapa 

waktu dengan mengobservasi tingkah laku dari 

sebuah model matematika yang dibuat sesuai 

dengan karakter sistem yang asli sehingga 

seorang analis bisa mengambil kesimpulan 

tentang tingkah laku dari sistem dunia nyata. 

 

Model Simulasi 

Perilaku variable-variabel yang ada pada sistem 

dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu 

Discrete (tertentu/khusus) dan continuous (terus-

menerus). Discrete system adalah sistem dimana 

variable-variabelnya dapat berubah hanya pada 

sejumlah keadaan tertentu dan dapat 

dihitungpada saat tertentu. Perilaku sistem pada 

teller di suatu bank merupakan satu contoh 

sistem diskrit, yang menunjukan perubahan 

kedatangan konsumen, lama konsumen 

menunggu, lama konsumen dilayani hingga 

konsumen itu selesai dilayani dan meninggalkan 

bank [2].  

Continuous system adalah suatu sistem di 

mana variabelnya berubah secara terus-menerus 

serta dipengaruhi oleh waktu. Kecepatan sebuah 

mobil ketika lepas dari lampu traffic light adalah 

contoh sistem bersambung ini di mana 

variabelnya, yaitu kecepatan, akan berubah 

secara terus menerus serta dipengaruhi oleh 
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waktu. Perilaku variable-variabel yang ada pada 

sistem dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, 

yaitu discrete (tertentu/khusus) dan continuous 

(terus-menerus). Discrete system adalah sistem 

di mana variable-variabelnya dapat berubah 

hanya pada sejumlah keadaan tertentu dan dapat 

dihitung pada saat tertentu. Perilaku sistem pada 

teller di suatu bank merupakan satu contoh 

sistem diskrit, yang menunjukan perubahan 

kedatangan konsumen, lama konsumen 

menunggu, lama konsumen dilayani hingga 

konsumen itu selesai dilayani dan meninggalkan 

bank. Continuous system adalah suatu sistem di 

mana variabelnya berubah secara terus-menerus 

serta dipengaruhi oleh waktu. Kecepatan sebuah 

mobil ketika lepas dari lampu traffic light adalah 

contoh sistem bersambung ini di mana 

variabelnya, yaitu kecepatan, akan berubah 

secara terus menerus serta dipengaruhi oleh 

waktu. 

Model Simulasi dapat dibedakan menjadi [3]. 

1. Model simulasi deterministik 

Mengasumsikan tidak ada variabilitas dalam 

parameter model dan, oleh karenanya, tidak 

melibatkan variable random. Jika model 

deterministik dijalankan atas nilai masukan yang 

sama, maka akan selalu menghasilkan nilai yang 

sama. Keluaran dari sekali menjalankan model 

simulasi deterministik merupakan nilai nyata 

dari performasi model. 

2. Model simulasi stokastik 

Berisikan satu atau beberapa variabel random 

untuk menjelaskan proses dalam system yang 

diamati. Keluaran dari model simulasi stokastik 

adalah random dan oleh karenanya hanya 

merupakan perkiraan dari karakteristik 

sesungguhnya dari model. Maka, diperlukan 

beberapa kali menjalankan model, dan hasilnya 

hanya merupakan perkiraan dari performasi 

yang diharapkan dari model atau sistem yang 

diamati. 

 

 

3. Model simulasi kontiniu 

Kondisi variabel berubah secara kontinyu, 

sebagai contoh, aliran fluida dalam pipa atau 

terbangnya pesawat udara, kondisi variable 

posisi dan kecepatan berubah secara kontinyu 

terhadap satu dengan lainnya. 

4. Model simulasi diskrit 

Kondisi variabel berubah hanya pada beberapa 

titik (tertentu, yang dapat dihitung) dalam waktu. 

Kebanyakan dari sistem manufaktur dimodelkan 

sebagai simulasi kejadian dinamis, diskrit, 

stokastik dan menggunakan variabel random 

untuk memodelkan rentang kedatangan, antrian, 

proses, dan sebagainya. 

 

Metode 

Berdasarkan gambar 1, aktor yang terdapat 

dalam diagram adalah user. User berfungsi 

untuk melakukan aktivitas dalam memakai 

simulasi pemakaian listrik pada perangkat 

elektronik. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh 

user adalah membaca panduan penggunaan 

simulasi pemakaian listrik pada perangkat 

elektronik dan memulai pemakaian simulasi. 
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Gambar 1. Use Case Diagram dari Aplikasi 

Simulasi Pemakaian Listrik pada Perangkat 

Elektronik 

 

 

 

Berdasarkkan gambar 2, untuk menampilkan 

form simulasi pemakaian listrik pada perangkat 

elektronik maka harus memilih menu simulasi 

perangkat elektronik pada menu utama. Setelah 

itu aplikasi akan memproses form tersebut dan 

ditampilkan kepada user. Setelah form tersebut 

ditampilkan maka user pertama kali harus 

mengatur harga listrik per kWh. Setelah itu user 

dapat memilih perangkat elektronik yang akan 

dihidupkan. Setelah itu timer akan hidup untuk 

menghitung lama pemakaian. User dapat 

menghentikan timer waktu pemakaian dengan 

mengklik kembali gambar perangkat elektronik 

tersebut. Jika user ingin keluar ke menu utama, 

maka dapat menutup form tersebut [4]. 

 

Gambar 2. Activity Diagram dari Aplikasi Simulasi Pemakaian Listrik pada Perangkat Elektronik. 
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Berdasarkan gambar 3, untuk menampilkan form 

simulasi pemakaian listrik pada perangkat 

elektronik maka harus memilih menu simulasi 

perangkat elektronik pada menu utama. Setelah 

itu Form akan ditampilkan kepada user. Setelah 

form tersebut ditampilkan maka user pertama 

kali harus mengatur harga listrik per kWh. 

Setelah itu user dapat memilih perangkat 

elektronik yang akan dihidupkan ataupun yang 

hendak mau digunakan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Sequence Diagram dari Aplikasi Simulasi Pemakaian Listrik pada Perangkat Elektronik 

 

Berdasarkan gambar 4, untuk menampilkan form 

simulasi pemakaian listrik pada perangkat 

elektronik maka harus memilih menu simulasi 

perangkat elektronik pada menu utama. Setelah 

itu form akan ditampilkan kepada user. Setelah 

form tersebut ditampilkan maka user pertama 

kali harus mengatur harga listrik per kWh. 

Setelah itu user dapat memilih perangkat 

elektronik yang akan dihidupkan. Timer akan 

hidup untuk menghitung lama pemakaian. User 

dapat menghentikan timer waktu pemakaian 

listrik dengan mengklik kembali gambar 

perangkat elektronik tersebut. Jika user ingin 

keluar ke menu utama, maka dapat menutup 

form tersebut. Aplikasi akan menghentikan 

segala aktivitas dan proses logika pada form dan 

menutup form tersebut [5]. 
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Gambar 4. Class Diagram dari Aplikasi Simulasi Pemakaian Listrik pada Perangkat Elektronik 

III. PEKERJAAN DAN HASIL DISKUSI 

Untuk menjalankan aplikasi Simulasi Pemakaian 

Listrik pada Perangkat Elektronik dapat 

mengklik file SPL.exe. Setelah itu aplikasi akan 

muncul. Pada menu utama pilihlah panduan 

pemakaian. Kemudian kotak dialog panduan 

simulasi akan tampil seperti gambar 5. 

 

 

Gambar 5. Panduan Pemakaian Simulasi Pemakaian Listrik pada Perangkat Elektronik 

 

Dalam mengoperasikan simulasi pemakain 

listrik pada perangkat elektronik, hal yang 

pertama setelah form dibuka adalah mengatur 

harga listrik per kWh. Dalam mengoperasikan 

simulasi pemakain listrik pada perangkat 

elektronik, hal yang pertama setelah form dibuka 

adalah mengatur harga listrik per kWh. 

Tampilan form sebelum dijalankan seperti 

gambar 6. 
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Gambar 6. Tampilan Simulasi Sebelum Perangkat Elektronik dihidupkan  

Setelah user memilih perangkat elektronik yang 

akan dihidupkan, maka akan tampil proses di 

daftar perangkat elektronik yang hidup. User 

dapat juga menghentikan pemakaian listrik 

dengan mengklik kembali gambar perangkat 

elektronik yang dimaksud. Tampilan form 

setelah dijalankan dapat dilihat pada gambar 7. 

 

Gambar 7. Tampilan Simulasi Setelah Perangkat Elektronik dihidupkan. 

 

  

 

IV. KESIMPULAN 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 

diperoleh suatu aplikasi simulasi pemakaian 

listrik pada perangkat elektronik. Aplikasi yang 

diperoleh dirancang dengan pemrograman 

Visual Basic. Perancang aplikasi harus 

memahami fungsi dan cara penggunaan tools 

dengan baik. Setelah selesai dirancang, aplikasi 
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juga harus dicoba terlebih dahulu sehingga dapat 

diperbaiki bugs yang ada sebelum aplikasi dapat 

digunakan oleh user. 
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