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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT, penulis telah menyusun laporan Tugas 

Akhir yang berjudul “SISTEM AUTOMATIC TRANSFER SWITCH(ATS) 

MENGGUNAKAN INTERNET OF THINGS(IOT) DENGAN MONITORING 

ANDROID BERBASIS PLC SCHNEIDER TM221CE16R”. Adapun kesimpulan 

dalam pembuatan Tugas Akhir penulis adalah sebagai berikut : 

1. Sensor ZMPT101B digunakan untuk mendeteksi besarnya tegangan pada 

beban. Dari hasil percobaan, pembacaan sensor tegangan pada beban di 

monitoring sebesar 219.84 Volt, 218.74 Volt, 217.47 Volt. Pada pembacaan 

tegangan di multimeter sebesar 219 Volt, 221 Volt, 220 Volt. Dapat 

disimpulkan bahwa data pengukuran sensor ZMPT101B mendekati 

pengukuran pada multimeter. Sehingga pembacaan sensor ZMPT101B cukup 

valid. 

2. Sensor pelampung MPM adalah sensor yang digunakan untuk mengetahui 

kondisi level bahan bakar yang ada pada genset. Dalam percobaan awal 

dimonitoring menunjukan status level bahan bakar sebanyak 11.1 %. 

Kemudian setelah 3 menit genset dinyalakan dalam monitoring menunjukan 

kondisi level bahan bakar sebanyak 10.93 %. Pada saat genset dalam keadaan 
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menyala pembacaan sensor bahan bakar di monitoring cukup tidak stabil 

dikarenakan adanya getaran genset yang ada. 

3. Sensor arus ZMCT103C digunakan untuk mendeteksi besar arus yang mengalir 

pada beban yaitu sebesar 0.52 A. Beban yang digunakan adalah 1 lampu pijar 

220V/100Watt dan 1 lampu pijar 220V/40Watt.  

4. Perpindahan suplai tegangan dari PLN ke Genset tidak disertai adanya delay 

yang ada, tetapi perpindahan suplai tegangan dari Genset ke PLN disertai delay 

selama 3 detik. Karena dalam hal ini supaya sisa tegangan ataupun arus yang 

mengalir dari Genset tidak bertabrakan dengan tegangan ataupun arus suplai 

PLN yang dapat mengakibatkan short atau hubung singkat.  

6.2 Saran 

Dari Tugas Akhir yang penulis buat, dengan judul “SISTEM AUTOMATIC 

TRANSFER SWITCH(ATS) MENGGUNAKAN INTERNET OF THINGS(IOT) 

DENGAN MONITORING ANDROID BERBASIS PLC SCHNEIDER 

TM221CE16R”, perlu disampaikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Ditambahkan sistem perawatan yang lain, seperti sistem perawatan jadwal 

penggantian oli maupun sistem perawatan untuk mengetahui kondisi accu. 

2. Ditambahkan sistem charger pada accu pada saat genset menyala. 

3. Mampu memanfaatkan sistem data logger untuk mengetahui sistem kerja ATS 

pada genset. 
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4. UPS digunakan sebagai back up prioritas pada beban. 

Demikian Tugas Akhir ini dibuat, penyusun berharap semoga dapat digunakan 

sebagaimana mestinya, serta dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan 

ilmu tentang sistem tenaga listrik di Indonesia. Penyusun menyadari tentang 

pembuatan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan baik dari segi alat maupun 

dari segi laporan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua 

pihak sangat dinantikan. 

 

 

 

 

 

 

 


