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ABSTRAK 

 

 
Keamanan di era digital menjadi kebutuhan utama dan sangat pokok, tidak terbatas pada 

keamanan terhadap personal, namun juga keamanan terhadap suatu produk atau barang yang 

menyangkut kepentingan umum. Salah satu keamanan yang wajib diterapkan adalah pada 

UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) meter kWh yang telah ditera selain harus 

dipastikan kebenaran hasil pengukurannya juga harus dijamin keamannya agar tidak mudah 

dirubah pada bagian tertentu sehingga mempengaruhi kebenaran hasil pengukurannya. Contoh 

keamanan yang diterapkan pada meter kWh yaitu untuk proteksi tamper. Namun hal ini masih 

perlu adanya sinergi antara PLN dan Metrologi dalam mengembangkan suatu sistem terpusat. 

Sehingga dari hal tersebut dirancang sebuah sistem yang dapat melakukan integrasi antara 

UTTP meter kWh dan smart segel dengan konsep komunikasi dua arah antara dua buah 

perangkat dan datanya dapat diakuisisi ketika terjadi suatu perubahan kondis, serta dapat 

melakukan pemutusan secara otomatis ketika smart segel diputus/dirusak. Integrasi tersebut 

memanfaatkan konsep Internet of Things dan Web API yang bertugas untuk menangai setiap 

permintaan (request) data yang masuk. Data dari seluruh kondisi ini dikirim melalui internet 

dan direkam kedalam sebuah database, lalu ditampilkan melalui sebuah aplikasi web yang 

dapat diakses secara daring dengan kemampuan membedakan tingkatan akses untuk 

melakukan pemantauan terhadap UTTP dilapangan. 

 

Katakunci : metrologi, smart segel, meter kWh, Internet of Things, database, Web API 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Permendag Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan 

Metrologi Legal. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, 

BDKT dan Satuan Ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal ini fungsi pengawasan sangatlah penting untuk menjamin UTTP yang 

beredar agar tetap memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Syarat Teknis masing – 

masing UTTP dan terjaga dalam penggunaannya sehingga potensi pelaggaran dapat 

diminimalisir dan kerugian yang mungkin terjadi akibat pelanggaran dapat dicegah. 

Dalam hal ini salah satu UTTP (Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) 

yang dimaksud adalah Meter kWh, menurut Keputusan DJPKTN Nomor 161 tahun 

2019 tentang Syarat Teknis Meter kWh, meter kWh adalah meter yang digunakan 

untuk mengukur energi listrik aktif secara terus menerus dengan cara 

mengintegrasikan daya terhadap waktu dan menyimpan hasilnya. Berdasarkan 

Permendag 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, 

Timbang, dan Perlengkapannya, Meter kWh statis ( elektronik ) mempunyai jangka 

waktu tera ulang selama setiap 10 tahun sekali. Meter kWh statis atau yang selanjutnya 

disebut sebagai meter kWh prabayar bekerja dengan mengukur daya yang dikonsumsi 

dan memotong kredit ( pulsa ) konsumen berdasarkan daya yang digunakan dalam 

kurun waktu tertentu. Standar protokol keamanan yang digunakan meter kWh 

prabayar dalam transfer data meter kWh prabayar adalah STS (Standard Transfer 

Specification) antara vending machine dan meter prabayar. (Hindersah, 2011) 

Sedangkan segel metrologi yang dimaksud berdasarkan Permendag Nomor 

26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal, adalah tanda 

metrologi yang dibubuhkan pada timah plombir dengan kawat yang diikatkan pada 

UTTP. Pada Pasal 21 diatur tentang larangan untuk memutus, membuang atau 

merusak segel metrologi, dan pemutusan, pembuangan, dan perusakan segel metrologi 

hanya dapat dilakukan oleh Pengawas Kemetrologian, sehingga pelanggaran terhadap 

peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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PLN dan Pemerintah memiliki metode masing masing dalam melakukan 

perlindungan terhadap meter kWh prabayar yang beredar, namun dalam hal ini sistem 

antara kedua pihak masih berjalan secara masing – masing dan belum adanya platform 

yang terintegrasi antara PLN dan pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan 

dan pelindungan terhadap meter kWh prabayar. Sehingga penindakan ketika terjadi 

pelanggaran terjadi masih secara konvensional. Untuk mengurangi potensi 

pelanggaran yang mungkin terjadi dilapangan, dan meningkatkan fungsi pengawasan, 

serta perlindungan terhadap konsumen. maka perlu dirancang sebuah sistem yang 

dapat mengakomodir kebutuhan antara PLN dan Pemerintah dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya dengan cara mengintegrasikan sistem yang dimiliki. 

Sistem dari prototipe yang dirancang berbasis IoT ( Internet of Things ), yang 

dikembangkan dari penelitian sebelumnya tentang segel berbasis GSM dengan 

dilakukan beberapa peningkatan seperti pembuatan database khusus untuk menangani 

data yang dikirim agar disimpan dan dapat divisualisasikan sesuai dengan keinginan, 

serta penggunaan modul tunggal untuk mengakuisisi data dan mengirimkannya ke 

server melalui internet, sehingga dengan hal ini dibuat dua prototipe yaitu meter kWh 

prabayar simulasi dan smart segel. Dengan demikian, untuk mengintegrasikan kedua 

prototipe, dibuat layanan cloud yang memungkinkan untuk berkomunikasi secara dua 

arah. Pembuatan layanan cloud yang dimaksud adalah aplikasi berbasis web 

menggunakan framework PHP. Framework PHP berfungsi untuk mempermudah dan 

mengurangi waktu yang digunakan dalam pengembangan dan pengujian aplikasi. 

Framework PHP yang baik setidaknya memiliki arsitektur MVC (Model, View, 

Controller) dan memiliki fungsionalitas seperti akses basis data, manajemen sesi, 

keamanan serta minim footprint. (Lancor, 2013) 

Antara aplikasi berbasis web dan prototipe akan dibuat layanan API 

(Application Programming Interface) sebagai penjembatan komunikasi antara kedua 

prototipe yang dapat diakses oleh meter kWh prabayar simulasi dan smart segel. Hasil 

akhir dari data pengolahan meter kWh prabayar simulasi dan segel yang telah 

diakuisisi dan dikirimkan ke server dapat diakses oleh PLN, pemerintah, dan 

konsumen dalam sebuah aplikasi website yang dapat diakses secara daring. 



3  

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana melakukan integrasi prototipe meter kWh elektronik simulasi 

dengan smart segel dengan sistem komunikasi dua arah. 

2. Bagaimana mengintegrasikan sensor ACS712 dengan microcontroller 

NodeMCU dan mengirimkan data hasil pengukuran dan kondisi meter 

kWh digital simulasi ke server melalui internet. 

3. Bagaimana cara mengintegrasikan smart segel dengan meter kWh 

elektronik simulasi dengan mengirimkan data kondisi segel ke server 

melalui internet saat segel terputus. 

4. Bagaimana cara mengakuisisi data meter kWh elektronik simulasi dan 

segel oleh microcontroller NodeMCU. 

5. Bagaimana menerapkan sistem pengamanan saat terjadi perubahan kondisi 

segel dan meter kWh elektronik simulasi. 

6. Bagaimana membuat antar muka ( interface ) yang dapat menampilkan 

data hasil pengukuran dan kondisi segel yang telah dikirimkan dan 

disimpan pada database sesuai dengan tingkat akses dari pengguna. 

 
 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

1. Pembuatan prototipe berfokus pada sistem integrasi antara segel elektronik 

( smart segel ) dengan meter kWh dengan menerapkan sistem pengamanan 

yang saling terkait antara kedua sistem. 

2. Tegangan dari PLN diasumsikan stabil pada 220V. 

3. Batas arus operasional prototipe sebesar 2A. 

4. Pembuatan prototipe hanya berfokus menggunakan media transmisi WiFi 

dengan modul dan mikrokontroler yang digunakan adalah NodeMCU, 

5. Data hasil akuisisi prototipe hanya disimpan pada database penyimpanan 

awan (cloud) dan tidak disimpan pada penyimpanan perangkat 

menggunakan modul eksternal. 
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1.4 TUJUAN 

1. Membuat prototipe meter kWh prabayar simulasi dan smart segel yang 

terintegrasi dengan sistem komunikasi dua arah. 

2. Membuat pengukuran daya menggunakan sensor arus ACS712 yang 

diintegrasikan dengan mikrokontroler NodeMCU dan internet. 

3. Membuat API (Application Programming Interface) sebagai layanan 

dalam mekanisme transmisi data untuk sistem akuisisi hasil pengukuran 

meter kWh prabayar simulasi dan mekanisme pengamanan dari smart 

segel.  

4. Membuat antarmuka untuk menampilkan data hasil akuisisi pengukuran 

daya dan arus dengan tingkatan akses admin dan member. 

 
 

1.5 MANFAAT 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian projek akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori dan praktek yang 

didapatkan selama masa perkuliahan, khususnya dalam rangka elektronika, 

pemrograman, akuisisi data, dan antarmuka. 

b. Bagi Akademi 

Laporan projek akhir ini dapat dijadikan tambahan referensi untuk 

penelitian pihak Akademi Metrologi dan Instrumentasi serta untuk adik 

tingkat kedepannya. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil dari projek akhir ini yang berupa prototipe diharapkan menjadi 

alternatif untuk melakukan pemantauan & pengontrolan terhadap 

penggunaan daya listrik sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap aspek hukum yang melekat pada saat penggunaan UTTP. 
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1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan laporan projek akhir ini terbagi menjadi lima bagian. 

Adapun rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut : 

 
1. Bab I 

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. 

2. Bab II 

Bab II memuat teori dasar yang membahasa tentang teori secara umum 

serta konsep dasar mengenai perangkat – perangkat yang digunakan dalam 

mengerjakan projek akhir 

3. Bab III 

Bab III merupakan bab perancangan dan pembuatan alat yang berisi tentang 

desain alat, komponen – komponen yang digunakan, prinsip kerja setiap 

komponen sistem, serta metode pengujian alat. 

4. Bab IV 

Bab IV adalah hasil dan pembahasan, yang berisi hasil pembuatan alat, data 

hasil pengujian, dan analisis hasil pengujian. 

5. Bab V 

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 
2.1 Teori Kelistrikan 

Listrik merupakan suatu bentuk energi yang tidak dapat dilihat oleh 

mata tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Timbulnya listrik disebabkan karena 

adanya suatu gerakkan elektron yang berputar secara beraturan mengelilingi 

inti dalam beberapa lapisan (orbit), sedangkan elektron-elektron yang orbitnya 

jauh dari inti namanya elektron bebas. Elektron bebas cenderung mudah 

berpindah ke atom lain, akibat perpindahan elektron bebas terjadilah 

kekosongan di dalam atom dan segera di isi oleh elektron-elektron yang berasal 

dari atom lain. Apabila pergerakkan elektron bebas ini teratur ke satu arah 

(aliran elektron), maka akan mengakibatkan timbulnya aliran listrik. 

Teori tersebut dapat dibuktikan dengan menggosokkan kaca pada 

sehelai sutera, maka akan terjadi listrik statis yang dapat menarik kertas ke 

arahnya, hal ini terjadi karena elektron-elektron bebas pada kaca 

meloncat/berpindah ke kain karena perpindahan panas yang dihasilkan oleh 

gesekkan, sehingga pada saat itu kaca menjadi bermuatan positif dan kain 

sutera bermuatan negatif. Jadi arus listrik timbul akibat adanya perpindahan 

muatan listrik yaitu muatan positif ke muatan negatif. (Nugraha, 2016) 

2.1.1 Tegangan Listrik 

Dalam satu bentuk tenaga, maka secara terpisah terdapat muatan Positif 

dan Negatif. Muatan yang terpisah itu akan tarik-menarik, Gaya tarik menarik 

antara kedua muatan itu dinamakan tegangan listrik. Satuan tegangan adalah 

volt (V). Tegangan listrik bergantung pada tekanan elektron bebas yang 

diakibatkan oleh gerakan elektron tersebut. (Kemdikbud, 2013) 

2.1.2 Arus Listrik 

Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan 

listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap 

satuan waktu. Arus listrik juga terjadi akibat adanya beda potensial atau 

tegangan pada media penghantar antara dua titik. 
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2.1.3 Kuat Arus Listrik 

Kuat arus listrik adalah arus yang tergantung pada banyak sedikitnya 

elektron bebas yang berpindah melewati suatu penampang kawat dalam satuan 

waktu. Definisi amper adalah satuan kuat arus listrik yang dapat memisahkan 

1,118 milligram perak dari nitrat perak murni dalam satu detik. (PT. PLN) 

 

 
2.1.4 Hukum Ohm 

Hubungan antara arus listrik, tegangan listrik dan hambatan listrik 

dalam suatu rangkaian listrik dinyatakan dalam hukum Ohm. Satuan dari 

hambatan listrik adalah Ohm (simbol Ω : dibaca omega). Hukum Ohm ini 

dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan dengan rumus sebagai berikut : 

𝑅 = 
𝑉

 
𝐼 

(2.1) 

 

Dimana : 

 
V = Tegangan listrik dalam satuan volt (V) 

I = Arus listrik dalam satuan ampere (A) 

R = Besarnya hambatan (Ω) 

2.1.5 Daya 

Daya listrik adalah kemampuan atau kapasitas untuk melakukan suatu 

usaha atau energi. Sejumlah daya listrik dapat berupa tenaga atau energi. 

Dengan tenaga listrik bisa mendapatkan panas, cahaya, gerakan, suara, dan 

lain-lain. Terjadinya tenaga listrik bila ada elektron-elektron bebas yang 

didorong pada suatu penghantar. Akibat adanya tekanan listrik maka 

terbentuklah potensial listrik. (Kemdikbud, 2013) 

𝑃   = 𝑉 × 𝐼 (2.2) 

 
Dimana : 

 
P = Daya listrik dalam satuan watt (W) 

I = Arus listrik dalam satuan ampere (A) 

V = Tegangan listrik dalam satuan volt (V) 

Satuan jumlah daya listrik dinamakan watt yang dapat menimbulkan 

tenaga atau energi listrik dalam waktu tertentu dalam satuan watt detik atau 
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joule atau kWh. Hubungan antara daya listrik (P) dalam satuan watt (W), 

tenaga atau energi listrik (W) dalam satuan joule (J), dan lamanya waktu 

pemakaian (t) dalam satuan detik atau jam dapat dituliskan dengan persamaan 

: 

 
𝑊   = 𝑉 × 𝑖 × 𝑡 (2.3) 

 
Dimana : 

 

V = Tegangan listrik dalam satuan volt (V) 

i = Arus listrik dalam satuan ampere (A) 

t = Waktu dalam jam 

 
 

2.1.5.1 Daya Aktif 

Daya aktif (P) atau disebut juga dengan daya nyata, merupakan daya 

listrik yang digunakan untuk menggerakkan mesin – mesin listrik atau 

peralatan lainnya. Daya aktif dinyatakan sebagai hasil kali antara besarnya arus 

dan tegangan yang dipengaruhi oleh faktor daya 

𝑃 = 𝑉 × 𝐼 × 𝐶𝑜𝑠 𝜃 (2.4) 

 

 
 

2.1.5.2 Daya Semu 

Daya semu (S) adalah daya listrik yang dihasilkan oleh perkalian antara 

tegangan rms dan arus rms dalam suatu jaringan atau daya yang merupakan 

hasil penjumlahan trigonometri daya aktif dan daya reaktif. Satuan daya nyata 

adalah VA. 

𝑆 = 𝑉 × 𝐼 (2.5) 

 

 
 

2.1.5.3 Daya Reaktif 

Daya reaktif (Q) adalah jumlah daya yang diperlukan untuk 

pembentukan medan magnet. Dari pembentukan medan magnet akan muncul 

fluks medan magnet. Contoh daya yang menimbulkan daya reaktif adalah 

transformator, motor, lampu pijar, dsb. Satuan daya reaktif adalah Var. 

𝑄 = 𝑉 × 𝐼 × 𝑆𝑖𝑛 𝜃 (2.6) 
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2.1.5.4 Segitiga Daya 

Dari definisi daya aktif, semu dan reaktif dapat dibuat hubungan 

diantara ketiganya berupa segitiga daya yang merupakan besaran vektor yang 

saling memengaruhi dan sangat berpengaruh terhadap beban listrik yang 

terpasang. 

 

 

 
 

Daya Aktif 

 
 

Gambar 2.1 Segitiga Daya 

 

 

2.1.6 Pengukuran Energi Listrik 

Prinsip pengukuran meter kWh elektronik adalah berdasarkan 

pembacaan arus dan tegangan dari PLN ke konsumen melalui meter kWh 

menggunakan sensor arus dan sensor tegangan, lalu dihitung berdasarkan 

adanya beban dari konsumen. Daya (P) yang terukur oleh meter kWh adalah 

perkalian antara tegangan (V), arus (I), dan faktor daya (cos 𝜃) Kemudian 

meter kWh prabayar memotong kredit pulsa utama berdasarkan perhitungan 

pemakaian daya pelanggan. 
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Gambar 2.2 Blok diagram meter kWh prabayar 1 fasa 

Sumber : Hindersah 

 
2.1.7 Efek Hall 

Efek Hall merupakan peristiwa dimana ketika arus listrik (I) mengalir 

pada sebuah bahan logam dan logam tersebut memliki medan magnet (B) yang 

tegak lurus dengan arus, maka pembawa muatan (charge carrier) yang 

bergerak pada logam tersebut akan mengalami pembelokan oleh medan 

magnet tersebut. Akibat dari proses itu akan terjadi penumpukan muatan pada 

sisi-sisi logam tersebut setelah beberapa saat. Penumpukan atau pengumpulan 

muatan tersebut dapat menyebabkan sisi tersebut menjadi lebih elektropositif 

ataupun elektronegatif bergantung pada pembawa muatannya. Perbedaan 

muatan di setiap sisi-sisinya mengakibatkan perbedaan potensial dikeduanya, 

beda potensial pada peristiwa tersebut dikenal sebagai Potensial Hall ( VH ). 

(Ilham, 2013) 

 

 

(a) (b) 
 

Gambar 2.3 Ilustrasi efek hall pada pembawa muatan negatif (a) dan pada 

pembawa muatan positif (b) 

 

 
2.2 Meter kWh 

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan 

Tertib Niaga Nomor 161 Tahun 2019 tentang Syarat Teknis Meter kWh yang 

dimaksud dengan meter kWh adalah meter yang digunakan untuk mengukur 

energi listrik aktif secara terus menerus dengan cara mengintegrasikan daya 

terhadap waktu dan menyimpan hasilnya. 
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2.2.1 Jenis Meter kWh 

Meter kWh berdasarkan prinsipnya terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu 

meter kWh elektro mekanik/dinamis dan meter kWh elektronik/statis. Meter 

kWh elektro mekanik bekerja berdasarkan prinsip induksi medan magnet yang 

menggerakkan piringan yang berada didalam meter. Sedangkan meter kWh 

elektronik bekerja dengan cara mengkonversi sinyal analog dari tegangan dan 

arus yang terukur oleh sensor secara periodik menjadi nilai kWh yang terpakai 

dan memotong kredit utama. Pada projek akhir ini dibuat meter kWh simulasi 

yang bekerja berdasarkan prinsip meter kWh elektronik. 

2.2.2 Meter kWh Elektronik 

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan 

Tertib Niaga Nomor 161 Tahun 2019 tentang Syarat Teknis Meter kWh, meter 

kWh elektronik adalah meter kWh dengan arus dan tegangan bereaksi pada 

komponen elektronik (solid state elements) untuk menghasilkan suatu 

keluaran sebanding dengan energi yang diukur. 

2.2.3 Komponen Meter kWh Elektronik 

Kelas komponen yang digunakan haruslah komponen kelas industri 

(industrial grade) untuk microprocessor, display, kapasitor untuk catu daya, 

komponen untuk sistem pengukuran, rele/kontaktor, varistor, super kapasitor, 

sistem konverter (ADC/DAC), dan kristal. 

Super-capacitor harus mampu mencapai kapasitas penuhnya bila di- 

enegize maksimal 60 menit dan harus mampu mencatu daya layar tampilan 

serta sistem meter selama minimum 48 jam menyala terus menerus. (PT. PLN) 

2.3 Segel Metrologi 

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomo 

26/M-DAG/PER/5/2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal. segel 

metrologi adalah tanda metrologi yang dibubuhkan pada timah plombir dengan 

kawat yang diikatkan pada UTTP. 

Segel ini biasanya dibubuhkan atau diikatkan pada bagian yang mudah 

dirubah, sehingga UTTP tersebut susah untuk dirubah untuk mendapatkan 

hasil pengukuran yang tidak sesuai dengan yang disahkan. Segel ini hanya 

dapat diputus, dibuang atau dirusak oleh pengawas kemetrologian, sehingga 
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apabila segel ini diputus maka pemilik dari UTTP akan mendapatkan sanksi 

hukum karena telah melanggar ketentuan pada pasal 21 Permendag 26/M- 

DAG/PER/5/2017. 

 

 
2.4 Mikrokontroler NodeMCU 

NodeMCU merupakan sebuah mikrokontroler atau lebih tepatnya 

dapat dikatakan sebagai SOC (System on Chip) yang memiliki kemampuan 

untuk terhubung dengan jaringan WiFi dan dapat digunakan untuk melakukan 

kendali terhadap suatu sistem karena dapat bekerja tanpa memerlukan 

mikrokontroler tambahan, dan juga terdapat modul WiFi didalam NodeMCU, 

yang memungkinkan memiliki 3 mode WiFi yaitu Station, Access Point, dan 

Both (keduanya yaitu Station dan Access Point secara bersamaan), basis 

pemrograman yang digunakan adalah Lua, dan dapat menggunakan putty 

sebagai terminal kontrol untuk melakukan AT Command, atau dapat juga 

diprogram dengan menggunakan piranti lunak Arduino IDE dengan terlebih 

dahulu menambahkan pustaka dari ESP8266. 

 

 

 
 

Gambar 2.4 Mikrokontroler NodeMCU 

2.5 Wemos D1 

Wemos D1 Mini adalah modul development board berbasis WiFI yang 

merupakan turunan dari chip ESP8266 yang secara fungsionalitas sama, 

termasuk berbasis SOC (System on Chip), dimana dapat dilakukan 

pemrograman menggunakan piranti lunak Arduino IDE. 
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Gambar 2.5 Mikrokontroler Wemos D1 

 

 
2.6 ACS712 

Sensor Arus ACS712 adalah sensor arus dengan sistem hall effect, 

artinya besaran arus yang lewat akan mempengaruhi besar kecil nya efek hall 

pada sensor. 

Sensor ini bekerja dengan cara mendeteksi medan magnet yang timbul 

dari arus yang mengalir pada suatu konduktor dalam hal ini adalah kabel, 

karena medan magnet yang dihasilkan linier dengan arus yang lewat, maka 

keluaran dari sensor yang berupa tegangan analog linier terhadap arus, untuk 

membaca keluaran dari sensor ini adalah dengan menggunakan fungsi 

pembacaan analog dari mikrokontroler. 

 

 
Gambar 2.6 Sensor Arus ACS712 

Sumber : Charles Platt Encyclopedia of Electronic Components Volume 3 

 

 
2.7 IC AD797 

IC AD797 adalah sebuah IC Op Amp ( Operational Amplifier ) satu 

kanal dengan karakteristik very low noise yang ideal untuk digunakan sebagai 

rangkaian penguatan (amplifier). IC AD797 dapat mereduksi atau mengurangi 

noise secara otomatis dan sangat sensitif terhadap perubahan kecil yang terjadi. 
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Gambar 2.7 IC AD797 

 

 
2.8      IC 7805 

IC 7805 adalah sebuah IC (Integrated Circuit) regulator tegangan linier 

tiga terminal yang berfungsi mengatur keluaran keluaran tegangan DC yang 

tidak teregulasi menjadi keluaran DC 5V. 

Secara umum IC regulator tegangan linier bekerja dengan cara 

membandingkan antara tegangan input dan tegangan referensi, kemudian 

perbedaan tegangan tersebut dilepaskan sebagai panas. 

 

 

Gambar 2.8 IC 7805 

Sumber : Charles Platt Encyclopedia of Electronic Components Volume 1 

 

 
2.9 Heatsink 

Heatsink atau juga disebut dengan pendingin, adalah sebuah komponen 

pengendali panas pasif yang menyerap panas yang dipancarkan atau dihasilkan 

oleh komponen elektronik kemudian ke media fluida disekitarnya, dapat 

berupa udara maupun cairan. 

Tujuan mengurangi panas yang berlebih pada suatu komponen adalah 

komponen tersebut dapat bekerja secara optimal dan aman sesuai dengan 
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ketentuan operasionalnya, cara menggunakannya yaitu dengan menempelkan 

bagian heatsink menggunakan pasta ke komponen yang mudah panas, sebagai 

contoh adalah IC. 

 

 

Gambar 2.9 Heatsink 

Sumber : www.petervis.com 

 

2.10 Liquid Crystal Disc 

LCD (Liquid Crystal Display) adalah salah satu jenis media tampil 

yang tersusun atas kristal cair untuk menghasilkan gambar yang terlihat. LCD 

16×2 , 16 menunjukkan jumlah karakter sebanyak dan 2 menunjukkan jumlah 

baris dengan masing – masing baris terdiri atas 16 karakter. 

 

 

 
 

Gambar 2.10 Liquid Crystal Disc (LCD) 16x2 dan i2c 

Sumber : Charles Platt Encyclopedia of Electronic Components Volume 2 
 

 

2.11 Relay 

Relay adalah perangkat elektronik memungkinkan sebuah masukan 

(input) berupa sinyal atau pulsa listrik yang kecil untuk mengontrol tegangan 

atau arus yang lebih besar, relay beroperasi dengan cara memutus atau 

menyambung aliran dengan cara memindahkan kontaktor didalam relay dari 

satu posisi ke posisi lain (posisi normally open dan posisi normally close), 

http://www.petervis.com/
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pergerakan kontaktor ini dipengaruhi oleh arah dari aliran arus yang mengalir 

pada bagian coil relay yang menimbulkan gaya elektromagnetik. 

Dalam relay dikenal istilah pole dan throw. Pole adalah bagian 

kontaktor dan throw adalah posisi kontaktor. Sehingga jika yang dimaksud 

adalah posisi NO (Normally Open) maka posisi throw berada diposisi tidak 

terhubung dengan sumber energi listrik, dalam hal ini disebut dengan kondisi 

De-Energized. Sedangkan apabila relay dikatakan pada posisi NC (Normally 

Close) maka posisi throw berada diposisi terhubung dengan energi listrik dan 

dapat dikatakan pada posisi ini relay berada pada kondisi Energized. 

Jenis relay yang ada saat ini dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, pertama 

adalah electromechanical relay dan solid state relay (SSR). Keduanya 

mempunyai fungsi yang sama, namun perbedaan paling mendasar diantara 

keduanya adalah jika electromechanical relay digerakkan dengan sinyal listrik 

yang dialirkan ke bagian coil untuk merubah posisi pole, lain dengan solid state 

relay yang digerakkan oleh cahaya yang dihasilkan dari LED yang berada 

didalam SSR, kemudian triac internal melakukan switching arus AC yang 

mengalir. 

 

 

Gambar 2.11 Relay 

Sumber : Charles Platt Encyclopedia of Electronic Components Volume 1 

 
2.12 Microswitch 

Microswitch biasanya disebut juga dengan limit switch. Prinsip 

kerjanya tidak jauh berbeda dengan relay pada umumnya dalam melakukan 

switching dari kondisi NO (Normally Open) menjadi NC (Normally Close) 

atau sebaliknya. Namun agar mendapatkan kondisi tersebut, throw harus 
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dipicu dengan cara menekan pole sehingga posisi throw dapat berubah dari NO 

(Normally Open) menjadi NC (Normally Close) atau sebaliknya. 
 

 

Gambar 2.12 Microswitch 

Sumber : Charles Platt Encyclopedia of Electronic Components Volume 1 

 
 

2.13 Transistor 

Transistor adalah komponen elektronik aktif yang terbuat dari 

komponen semikonduktor. Transistor dapat dimanfaatken untuk berbagai 

kepentingan seperti digunakan untuk rangkaian switching, rangkaian penguat, 

pembangkit osilator, dsb. Transistor tersusun dengan ciri 3 kaki, yaitu 

collector, basis, dan emitter. 

Jika transistor digunakan sebagai rangkaian switching maka prinsipnya 

sama dengan relay, yaitu ketika terdapat arus yang dialirkan ke kaki basis, 

maka akan arus yang mengalir dari bagian collector akan diteruskan ke emitter. 

 

 

Gambar 2.13 Simbol dan Konfigurasi Transistor 

Sumber : Charles Platt Encyclopedia of Electronic Components Volume 1 
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Jenis transistor bipolar terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu NPN dan 

PNP. Pada transistor jenis NPN, transistor menggunakan arus listrik kecil dan 

tegangan positif pada terminal basis untuk mengendalikan arus dan tegangan 

yang lebih besar dari collector ke emitter. Sedangkan pada transistor jenis 

PNP, menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal basis 

untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari emitter ke 

collector. 

 

 

Gambar 2.14 Transistor 

Sumber : Charles Platt Encyclopedia of Electronic Components Volume 1 
 

2.14 Dioda 

Dioda adalah sebuah perangkat dengan dua buah terminal (polaritas 

positif dan polaritas negatif) yang memperbolehkan arus mengalir dalam satu 

arah, dioda biasanya dikenal sebagai komponen penyearah (forward 

direction). Ketika anoda dari dioda memiliki nilai potensial positif yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan katoda maka dikatakan forward biased, 

sebaliknya jika polaritas terbalik maka dikatakan reverse biased, dalam 

kondisi reverse biased ini maka arus akan ditahan berdasarkan limit operasi 

dari dioda. 

 

 
Gambar 2.15 Simbol dioda 
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Sumber : Charles Platt Encyclopedia of Electronic Components 

Volume 1 

 

Dioda sering diaplikasikan sebagai penyearah (rectifier) untuk merubah 

arus AC (alternating current) menjadi arus DC (direct current), selain itu juga 

dapat digunakan sebagai pengaman perangkat/komponen tertentu untuk 

mencegah terjadinya tegangan balik yang dapat merusak perangkat. 

 

 
 

Gambar 2.16 Dioda 

Sumber : Charles Platt Encyclopedia of Electronic Components Volume 1 

 

2.15 Resistor 

Resistor adalah komponen yang paling mendasar dalam sebuah 

rangkaian elektronik, resistor berfungsi untuk menghalangi atau menghambat 

aliran arus agar tercipta beda tegangan. Resistor tidak memiliki polaritas, 

sehingga dapat dipasang secara langsung. 

 

 
Gambar 2.17 Simbol resistor 

Sumber : Charles Platt Encyclopedia of Electronic Components Volume 1 

 

Prinsip kerja dari resistor adalah menghalangi arus yang lewat dengan 

cara menyerap energi listrik, dan dibuang dalam bentuk panas. Dalam 

perkembangannya resistor terdapat dalam berbagai bentuk, seperti resistor 

dalam bentuk SMD (Surface Mount) dan ada juga yang berbentuk bulat, atau 

tabung dengan cincin warna dibagian badan resistor yang merepresentasikan 

dari nilai hambatan atau resistansinya, nilai resistansi ini dinyatakan dalam 

satuan Ohm (Ω). 
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Gambar 2.18 Resistor 

Sumber : Charles Platt Encyclopedia of Electronic Components Volume 1 

 

 
2.16 Trimmer 

Trimmer atau juga dikenal dengan Trimpot merupakan salah satu jenis 

dari potensiometer atau variable resistor. Yang cara kerjanya adalah dengan 

memberikan variasi dari nilai resistansi/hambatan kedalam suatu komponen 

berdasarkan putaran dari tap atau ujungnya. Variasi dari resitansi ini biasanya 

dimanfaatkan untuk menyesuaikan besarnya energi yang masuk dari catu daya 

ke suatu komponen. 

 

 

Gambar 2.19 Trimmer 

Sumber : Charles Platt Encyclopedia of Electronic Components Volume 1 

 
2.17 Kapasitor 

Kapasitor merupakan komponen elektronika yang cara kerjanya 

hampir sama dengan baterai, kapasitor memiliki polaritas negatif pada setiap 

kakinya, polaritas negatif ditandai dengan kaki yang pendek dan terdapat strip 

pada bagian badan kapasitor, sedangkan pada polaritas positif ditandai dengan 

kaki yang lebih panjang. 
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Gambar 2.20 Simbol kapasitor 

Sumber : Charles Platt Encyclopedia of Electronic Components Volume 1 

 

Kapasitor bekerja dengan cara menyimpan energi yang mengalir dari 

sumber seperti catu daya, kemudian membuangnya (discharge) ketika 

kapasitas dari kapasitor (dinyatakan dalam satuan Farad) terpenuhi, atau ketika 

sumber dilepas. Dalam penggunaannya kapasitor dapat difungsikan sebagai 

penyaring gangguan (noise) sinyal, kapasitor sering digunakan pada perangkat 

yang memerlukan keluaran dari catu daya yang stabil sehingga komponen 

dapat berjalan secara optimal. 

 

 

Gambar 2.21 Kapasitor 

Sumber : Charles Platt Encyclopedia of Electronic Components Volume 1 

 

 
2.18 Internet of Things ( IoT ) 

Internet of Things atau sering disebut dengan IoT adalah sebuah konsep 

dimana suatu objek memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui 

jaringan tanpa memerlukan interaksi dari manusia ke manusia maupun 

manusia ke komputer. IoT banyak dikembangkan diberbagai bidang keilmuan, 

salah satu penerapannya adalah dibidang otomasi. Dimana pada bidang 

otomasi, semua sistem bekerja secara otomatis dan bertindak sesuai data yang 

didapatkan dari internet. Contoh aplikasinya adalah dalam pemantauan kondisi 
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di suatu alat, ataupun dalam mekanisme pengamanan otomatis yang datanya 

dikirim atau diambil dari internet. 

2.19 Web API 

Web API (Application Programming Interface) merupakan sebuah 

layanan yang disediakan oleh pengembang (developer) dimana data yang 

dimiliki dapat digunakan untuk berbagai platform, baik pada aplikasi mobile, 

website, dll. Selain itu juga memungkinkan untuk dilakukan produksi ulang 

terhadap aplikasi. Pola standar yang digunakan oleh Web API adalah pola 

REST (Representational State Transfer). Pola REST ini dipilih karena sangat 

mudah untuk dipelajari dan diimplementasikan. Kelebihan membangun 

sebuah Web API selain datanya dapat dimanfaatkan diberbagai platform, juga 

dapat melakukan transfer data dengan cepat karena tidak semua sumber daya 

pada Web ditransfer kedalam sebuah aplikasi dan keamanan dalam transfer 

datanya, karena dapat diterapkan metode otentikasi 

 

 

Gambar 2.22 Ilustrasi Web API 

Dalam penggunaan transaksi datanya Web API yang menggunakan 

pola REST hampir sepenuhnya menggunakan HTTP. Sehingga ketika ingin 

meminta (request) data ke server harus membuat HTTP request pada endpoint 

(URL). Terdapat banyak sekali metode dalam melakukan HTTP request, 

namun standar minimalnya Web API paling tidak memiliki 4 (empat) metode 

yang digunakan, yaitu : 

a. GET         : untuk mengambil informasi 

b. POST       : untuk menambahkan data 

c. PUT : untuk memperbaharui data yang telah ada 

d. DELETE : untuk menghapus data yang tersimpan 
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Setelah melakukan HTTP request ke Web API, maka Web API akan 

mengembalikan respon berupa kode yang merepresentasikan kondisi berhasil 

/ gagal dalam melakukan HTTP request. Kode respon yang sering dijumpai 

diantaranya : 

a. 200 : OK, artinya permintaan berhasil dijalankan dan 

informasi tersedia 

b. 400 : Bad Request, artinya server tujuan tidak mengerti 

permintaan yang dikirimkan 

c. 401 : Unauthorized, artinya permintaan yang dijalankan 

membutuhkan otentikasi. 

d. 403 : Forbidden, artinya bahwa server mengerti permintaan 

yang dijalankan namun server menolak informasi yang diakses 

karena dilarang untuk dilakukan. 

e. 404 : Not Found, artinya informasi yang diminta tidak dapat 

ditemukan 

f. 500 : Server Error, artinya server mengalami kendala dalam 

memproses permintaan. 

2.19.1 Metode GET 

Metode GET digunakan untuk mengambil informasi dari server 

kemudian menampilkan menampilkannya kembali. Awalnya data yang akan 

dicari pada metode GET akan ditampilkan dalam dalam sebuah URL (Unique 

Reource Locator), kemudian untuk menampilkan data, maka permintaan 

metode GET ini akan ditampung dan ditangani oleh sebuah file tertentu, 

sebelum mengirimkannya kembali ke client. 

 

Contoh file PHP dengan metode GET 

 
Dalam melakukan metode get, dapat langsung menuliskan data yang 

ingin diambil pada sebuah url. 

 

Contoh mengambil data dengan metode GET menggunakan URL 

<?php $_GET[‘token’]; ?> 

https://api.rikky.my.id/segel.php?token=JSAS93221 
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2.19.2 Metode POST 

Metode POST digunakan untuk mengirimkan data yang bersifat 

sensitif, sehingga data yang dikirimkan tidak akan tampil di bagian URL, 

metode ini melakukan pengiriman data dengan cara menguraikan data yang 

dikirimkan, lalu menyimpannya ke database yang ditangani oleh file tertentu. 

Untuk mengirimkan sebuah data melalui metode POST, tidak dapat 

dilakukan melalui sebuah URL, dan membutuhkan header dan mewajibkan 

sebuah body yang berisikan data yang akan dikirim. 

 

Contoh file PHP dengan metode POST 

 
2.20 Framework Codeigniter 

Codeigniter merupakan framework PHP (Hypertext Preprocessor) 

yang bersifat terbuka (open source) yang menggunakan pola MVC (Model, 

View, Controller). Framework atau yang disebut juga kerangka kerja, atau 

sederhananya dapat disebut dengan tools untuk melakukan pekerjaan 

pengembangan aplikasi berbasis web secara cepat dan meminimalisir 

terjadinya repetisi dan kualitas kode yang buruk sehingga rentan untuk dirubah 

oleh pihak yang tidak memiliki otoritas. Codeigniter pada dasarnya sama 

dengan framework lainnya, namun beberapa kelebihan yang dimiliki 

Codeigniter dan tidak dimiliki oleh framework lain adalah 

a. Performa cepat, karena tidak menggunakan template engine dan 

ORM yang memperlambat proses. 

b. Minimum konfigurasi, hanya perlu merubah satu file konfigurasi 

untuk mengakses fungsionalitas lain (seperti database) 

c. Dokumentasi yang lengkap 

d. Mudah dipelajari karena syntax yang digunakan tidak jauh berbeda 

pada PHP native. 

e. Dukungan forum dan komunitas. 

<?php $_POST[‘token’]; ?> 
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2.21 Middleware 

Middleware merupakan suatu software layer yang berada di antara 

router dan controller yang berfungsi dalam melakukan fungsi authentication, 

authorization, validasi input, sanitasi input, response handler, data logger, dll. 

Tujuan penerapan middleware dalam projek akhir ini adalah untuk 

meningkatkan fungsi dari controller untuk memproses setiap permintaan tanpa 

harus melakukan validasi setiap permintaan yang dijalankan serta 

meningkatkan keamanan dari platfom yang dibuat dengan tingkatan akses 

tertentu. Contoh penerapan pada hal ini adalah digunakan dalam membedakan 

tingkatan akses dari setiap akun yang dimiliki saat mengakses suatu aplikasi 

web berupa level admin dan member. 

2.22 JSON 

JSON (Javascript Object Notation) adalah format pertukaran data 

standar terbuka berbasis teks yang ringan dan yang sering digunakan dalam 

bahasa pemrograman modern karena JSON memiliki kelebihan seperti 

penguraian data yang mudah, proses eksekusi data lebih cepat, dan cepat dalam 

menguraikan data dari sisi server. 

Karena kelebihan tersebut, maka JSON dijadikan format standar dalam 

pertukaran data, antara server dan client selain XML (Extensible Markup 

Language). JSON diklaim mampu melakukan proses pengurarian dari data 

yang dikirimkan baik dari client maupun server sebesar 100 kali lebih cepat 

dibandingkan XML. (Nurseitov, 2009) 

Struktur JSON terdiri atas 2 (dua) literal data yaitu objek dan array, 

selain itu struktur JSON juga menggunakan format kunci (key) dan nilai 

(value) dalam menampilkan datanya. 
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Gambar 2.23 Contoh respon dalam format JSON 

2.23 MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak atau sistem RDBMS 

(Relational Database Management System) dengan model client-server. 

Sederhananya MySQL adalah sebuah database yang terdiri dari sekumpulan 

data terstruktur. MySQL memiliki fungsi untuk menyimpan data yang 

kemudian data tersebut dapat dipanggil untuk melakukan fungsi tertentu 

berdasarkan aplikasi yang dikembangkan. MySQL dikatakan sebuah database 

yang terstruktur karena menyimpan data dalam sebuah tabel yang dapat 

dikategorikan oleh pengembang aplikasi, serta masing – masing dari data yang 

disimpan pada tabel yang berbeda dapat dibuat menjadi saling terkait (foreign 

key) untuk menciptakan sebuah fungsi yang kompleks dan saling terkait. 

 

 

Gambar 2.24 Struktur MySQL 
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Struktur dari MySQL sama seperti pada bahasa pemrograman lainnya 

yang memiliki tipe data, diantaranya adalah string, numerik, date and time, 

key, dan auto increment. Dalam menjalankan sebuah operasi untuk melakukan 

manipulasi data pada database MySQL, dikenal dengan syntax MySQL. 

Syntax ini merupakan sebuah aturan yang harus dipenuhi agar saat dijalankan 

akan melakukan sebuah fungsi tertentu. Dalam MySQL syntax yang didukung 

diantaranya adalah create, use, show, drop, alter, select, insert, update dan 

delete. Syntax ini dapat dieksekusi untuk melakukan sebuah fungsi tertentu 

melalui terminal ataupun menggunakan sebuah file PHP. Syntax dasar yang 

sering digunakan dalam pengembangan aplikasi biasanya adalah insert, 

update, delete. 

 

 

Gambar 2.25 Contoh Syntax Query untuk menampilkan data kondisi segel 

melalui terminal 

 

 
2.24 POSTMAN 

POSTMAN adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi sebagai 

REST Client untuk melakukan pengujian terhadap API (Application 

Programming Interface) yang dibuat oleh pengembang aplikasi. Dalam hal ini 

POSTMAN digunakan sebagai Virtual Device untuk mengirimkan data 

(POST) dan menerima data (GET). 
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Gambar 2.26 Antarmuka POSTMAN 
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

 

 
Pada rancang bangun ini akan dibahas mengenai cara merancang prototipe 

Intgrasi Smart Segel pada Meter kWh. Hasil perancangan meliputi prinsip kerja alat, 

mekanisme pengamanan yang dilakukan ketika segel terputus, mekanisme pengiriman 

data dari segel dan meter kWh, cara menampilkan data dari database ke antarmuka 

dari platform yang dibuat, serta komponen yang digunakan dalam membuat prototipe. 

3.1 Deskripsi dan Prinsip Kerja Alat 
 

 
 

 
Gambar 3.1 Diagram blok prototipe 

Prinsip kerja prototipe yang dibuat dalam melakukan integrasi antara smart 

segel dengan meter kWh elektronik simulasi adalah kedua prototipe saling terhubung 

pada server yang sama dan mengambil data yang tersimpan didalam database untuk 

digunakan sebagai referensi dalam proses algoritma program yang dibuat, sehingga 

ketika semua kondisi terpenuhi, yaitu berhasil tersambung ke access point, 

tersambung ke server (httpCode == 200) dan data segel menunjukkan tersambung 

(tidak terdapat indikasi pelanggaran) maka meter kWh elektronik simulasi akan 

mengijinkan listrik mengalir ke beban (dalam hal ini disebut peralatan elektronik 

pelanggan) dengan cara menyambungkan relay pada posisi energized, begitupun 

sebaliknya apabila dari beberapa kondisi yang diterapkan tidak terpenuhi maka aliran 

listrik menuju beban akan diputus dan relay akan berada pada kondisi de-energized. 
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Semua algoritma mulai dari integrasi, pembacaan arus dan perhitungan daya hingga 

pengiriman data hasil akuisisi ke server ditangani oleh mikrokontroler NodeMCU. 

 

 

Y 

 
 

Gambar 3.2 Flowchart Smart Segel 

Cara kerja dari smart segel adalah terdapat microswitch yang berfungsi sebagai 

saklar yang akan mengaktifkan Wemos D1 secara otomatis ketika kabel diputus 

dan/atau ketika kemasan prototipe dibuka, kemudian Wemos akan menyambungkan 

ke access point serta mengirimkan data terputus ke server kemudian disimpan dalam 

database dan diambil kembali untuk digunakan kedalam algoritma meter kWh 

elektronik simulasi untuk menentukan kondisi operasional atau tidak (saat kondisi 

segel diputus). 
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Gambar 3.3 Flowchart Meter kWh Simulasi 

Sedangkan cara kerja dari meter kWh elektronik simulasi dalam menentukan 

daya yang terpakai adalah dengan membaca arus yang lewat melalui sensor ACS712, 

lalu keluaran (output) dari sensor ACS712 masuk kedalam rangkaian penguatan 

(Operational Amplifier) IC AD797, setelah itu output dari IC AD797 akan dibaca oleh 

pin analog dari NodeMCU. Diasumsikan bahwa tegangan listrik stabil pada 220V 

sehingga arus yang terbaca akan dikalikan dengan tegangan sebesar 220V dan 
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didapatkan daya terbaca dari peralatan elektronik yang digunakan, kemudian data ini 

akan ditampilkan pada LCD 16x2 secara bergantian lalu data tersebut dikonversi ke 

sebuah string sebelum dikirimkan ke server untuk disimpan kedalam sebuah database 

dengan informasi perangkat yang dapat diakses melalui platform secara daring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Flowchart Web API metode POST (kiri) dan Flowchart Web API 

metode GET (kanan) 

Pada bagian Web API yang berfungsi untuk menangani dan memproses data 

yang diterima dari prototipe, bekerja dengan cara memeriksa data yang dikirimkan ke 

server yang menggunakan metode POST dengan cara mencocokkan api key prototipe 

dan api key yang tersimpan pada server, ketika kedua api key tersebut cocok, maka 

data akan diteruskan untuk disimpan kedalam database, sebaliknya jika api key yang 

dikirimkan tidak cocok maka data tersebut akan ditolak untuk disimpan kedalam 

database. Sedangkan ketika prototipe meminta data menggunakan metode GET ke 

server, maka wajib menyertakan api key untuk meminta data berupa kondisi segel dan 

e-mail untuk data pembacaan meter kWh elektronik simulasi sebelumnya. Jika data 

yang dikirimkan benar, maka respon dari server akan dikembalikan ke perangkat 

kedalam sebuah format JSON yang nantinya akan melalui proses deserialization untuk 

diambil nilai (value) dari objek status. 
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Gambar 3.5 Flowchart antarmuka daring 

Lalu pada bagian antarmuka, skenario yang diterapkan adalah pengguna 

melakukan login (jika belum memiliki akun, maka pengguna harus membuat dahulu 

dengan mengisikan informasi yang dibutuhkan lalu melakukan verifikasi melalui e- 

mail) dengan cara memasukkan informasi yang sesuai, setelah itu pengguna akan 

diarahkan pada sebuah antarmuka sesuai dengan tingkatan akses dari akun tersebut 

(hal ini ditangani oleh middleware untuk membedakan akun dengan jenis admin atau 

user biasa), kemudian data dari pembacaan prototipe akan ditampilkan dalam sebuah 

tabel dengan batasan 1 data terbaru pada bagian device. Dalam antarmuka ini 

pengguna dapat juga memperbaharui informasi terkait pada akun, seperti foto akun 

ataupun kata sandi. Sedangkan jika identitas login yang dimasukkan adalah akun 

dengan tingkatan akses admin, maka akan diarahkan oleh middleware menuju 

antarmuka yang hanya dapat diakses oleh admin, antarmuka tersebut meliputi data 

keseluruhan fitur yang dimiliki oleh user, data seluruh prototipe, akun yang terdaftar, 

rekaman aktifitas pengguna dalam menggunakan platform, serta seluruh data 

pembacaan prototipe secara lengkap (tidak dibatasi pada data terbaru saja seperti pada 

akun pengguna biasa). 
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3.2 Komponen Penyusun Prototipe 

Prototipe integrasi antara smart segel dan meter kWh elektronik 

simulasi terdiri dari perpaduan beberapa komponen untuk menghasilkan 

kinerja yang baik dalam melakukan pengukuran dan mekanisme pengamanan 

sesuai algoritma program yang dibuat. 

 

Gambar 3.6 Skematik Meter kWh Elektronik Simulasi 

(1) Mikrokontroler NodeMCU 

(2) IC 7805 

(3) ACS712 

(4) IC AD797 

(5) Liquid Crystal Disc 16x2 

(6) i2c 

(7) Relay 

(8) Transistor 

(9) Dioda 

(10) Kapasitor 

(11) Resistor 

(12) Trimmer 
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Gambar 3.7 Skematik Smart Segel 

(13) Wemos D1 

(14) Microswitch 
 

3.2.1   Mikrokontroler NodeMCU 

Mikrokontroler ini berbasiskan chip ESP8266, bekerja dengan 

tegangan operasi 2,5V ~ 3,6V dengan tegangan keluaran sebesar 3,3V. 

Mikrokontroler ini berfungsi sebagai pemroses dari prototipe meter kWh 

elektronik simulasi dengan membaca keluaran sensor arus ACS712 lalu 

merubahnya menjadi hasil pengukuran arus. Mikrokontroler ini digunakan 

untuk mengirimkan data hasil pengukuran (menggunakan metode POST) dan 

mengambil data (menggunakan metode GET) smart segel dari database server 

melalui internet. 

3.2.2   IC 7805 

IC 7805 (regulator tegangan linear) berfungsi untuk memberikan catu 

ke seluruh komponen sebesar 5V secara stabil. Pada prototipe, IC ini 

digunakan sebagai IC penurun tegangan dari power supply yang digunakan 

dengan tegangan keluaran 7,5V menjadi 5V. Karena karakteristiknya yang 

linear, maka IC ini cocok digunakan untuk mencatu seluruh komponen yang 

bekerja pada tegangan ±5V, komponen yang di supply adalah mikrokontroler 

NodeMCU, LCD, relay, dan sensor arus ACS712. Selain karena 

karakteristiknya yang linier, IC 7805 ini mempunyai proteksi terhadap suhu 

tinggi (perlu ditambahkan heatsink untuk menghindari kerusakan diatas suhu 

normal) dan short-circuit protection yang sering terjadi akibat electromotive 

force (EMF) yang timbul ketika menggunakan relay yang bekerja dengan 

prinsip elektromekanikal. 
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3.2.3 ACS712 

Sensor ACS712 adalah sensor arus yang bekerja dengan prinsip efek 

hall, sensor ACS712 yang digunakan mempunyai resolusi 30A dengan 

sensitivitas 66mV/A, karena sensitivitasnya yang sangat kecil, maka keluaran 

dari sensor ini akan masuk kedalam rangkaian penguat operasional lalu 

keluaran dari rangkaian penguatan ini akan dibaca sebagai nilai analog oleh 

mikrokontroler NodeMCU. 

3.2.4 IC AD797 

IC AD797 adalah integrated circuit OpAmp dengan karakteristik 

ultralow distortion dan ultralow noise. IC ini digunakan untuk membuat 

rangkaian penguat direfensial dari keluaran sensor ACS712 sebelum dibaca 

oleh mikrokontroler NodeMCU. 

3.2.5 Liquid Crystal Disc 16×2 

Liquid Crystal Disc (LCD) digunakan untuk menampilkan informasi 

dari mikrokontroler berupa pembacaan arus dari sensor, perhitungan daya, 

status jaringan dan segel jika kondisi segel terputus terjadi. Informasi 

ditampilkan secara bergantian dalam dua kolom. 

3.2.6 i2c 

i2c berfungsi sebagai   antarmuka   untuk   menghubungkan   antara 

mikrokontroler dengan LCD, dengan menyederhanakan jumlah wiring dari pin 

LCD ke mikrokontroler menjadi 4 buah wiring, yaitu 2 kabel untuk 

komunikasi secara serial (SDA dan SCL) lalu sisanya untuk supply. 

3.2.7 Relay 

Relay   berperan sebagai komponen yang akan memutus atau 

menyambungkan aliran listrik dari PLN ke beban peralatan elektronik 

konsumen. Relay yang digunakan memiliki tegangan operasi sebesar ± 5V 

dengan arus maksimum 10A. 

3.2.8 Transistor 

Transistor digunakan sebagai driver relay dengan pemicu arus kecil 

dari pin digital NodeMCU, transistor yang digunakan bertipe 2N222. 
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3.2.9 Dioda 

Dioda yang digunakan adalah tipe 1N4007 yang berfungsi sebagai 

rectifier serta mencegah adanya arus balik dan electromotive force yang timbul 

dari operasi relay. 

3.2.10 Kapasitor 

Kapasitor digunakan sebagai filter untuk mendapatkan pembacaan 

yang stabil dari keluaran IC AD797. Kapasitor yang digunakan sebesar 220µF 

sebanyak 2 buah yang dirangkai secara paralel sebelum input analog (A0) 

mikrokontroler NodeMCU. 

3.2.11 Resistor 

Resistor digunakan untuk membatasi arus dan tegangan yang berlebih 

terhadap komponen tertentu pada rangkaian. Resistor yang digunakan pada 

penyusunan prorotipe antara lain sebesar 220Ω, 5KΩ, dan 10MΩ. 

3.2.12 Trimmer 

Trimmer yang digunakan berfungsi sebagai pengatur tegangan input 

dari power supply ke rangkaian penguatan operasional oleh IC AD797, 

sehingga penguatannya dapat disesuaikan sesuai dengan keinginan dengan 

cara memutar trimmer. 

3.2.13 Wemos D1 

Wemos, digunakan sebagai prototipe smart segel, bekerja dengan 

tegangan operasi 3,3V. Wemos akan diaktifkan secara otomatis ketika 

kemasan meter kWh elektronik simulasi dibuka maupun ketika kabel segel 

dipotong lalu mengirimkan data segel terputus. 

3.2.14 Microswitch 

Microswitch berfungsi sebagai saklar otomatis untuk memicu Smart 

Segel agar menyala, dengan mengalirkan supply dari catu daya ke Smart Segel, 

microswitch yang digunakan memiliki batas arus operasional sebesar 5A. 

3.3 Batasan Penelitian 

1. Arus operasional maksimum sebesar 2A 

 
2. Tegangan diasumsikan stabil pada 220V untuk digunakan sebagai 

perhitungan pada daya. 
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3. Semua data yang dikirim direkam dalam database keseluruhan, namun saat 

ditampilkan, disesuaikan dengan tingkatan akses akunnya. 

4. Tingkatan akses platform yang dibuat terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu admin 

dan user. 

 
3.4 Pemrograman 

Algoritma pemrograman NodeMCU yang dibuat untuk melakukan 

integrasi antara meter kWh elektronik simulasi dan melakukan pengukuran 

terhadap arus. Nilai analog yang terbaca setelah rangkaian penguatan 

dikonversi dalam pembacaan arus dengan cara : 

𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑐𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑟𝑢𝑠 = (𝑎𝑛𝑎𝑙𝑜𝑔 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 − 488) ∶ 260 
 

Dimana 488 merupakan nilai analog yang terbaca saat tidak ada beban 

yang terhubung, dan 260 adalah sensitivitas terukur dari sensor setelah melalui 

rangkaian penguatan. Dari perhitungan tersebut maka akan didapatkan nilai 

pembacaan arus, lalu untuk mendapatkan daya yang terbaca, yaitu hasil 

pembacaan arus tersebut dikalikan dengan 220, nilai 220 merupakan nilai 

tegangan PLN yang diasumsikan stabil. 

Setelah itu data pembacaan tersebut akan dikirimkan ke server dengan 

cara merubah variabel yang menampung nilai pembacaan tersebut dari float 

menjadi string, data tersebut akan diinisiasi untuk dikirim dengan syntax 

http.begin(), lalu pada saat akan mengirimkan data menggunakan metode 

POST, maka ditambahkan header dengan syntax http.addHeader("Content- 

Type", "application/x-www-form-urlencoded"), setelahnya baru dapat 

dilakukan metode POST dengan syntax http.POST() dengan isi berupa data 

dari hasil pengukuran tersebut, dan pengiriman data maka diakhiri 

menggunakan syntax http.end() 

Sedangkan untuk mengambil data kondisi smart segel, maka dilakukan 

dengan cara http.GET() dari url Web API untuk smart segel, dalam metode ini 

diberikan api key berupa token pada akhir url, sehingga url untuk mengambil 

data menjadi http://api.rikky.my.id/segel/get/segel.php?token=JSASH93221. 

Setelah itu data yang didapatkan akan diuraikan dari format JSON untuk 

dimasukkan kedalam algoritma integrasi program. 

http://api.rikky.my.id/segel/get/segel.php?token=JSASH93221
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3.5 Prosedur Pengujian 

Berikut dijelaskan mengenai pengujian yang dilakukan pada dua 

prototipe yaitu smart segel dan meter kWh elektronik simulasi beserta 

prosedur pengujiannya, antara lain : 

3.5.1 Pengujian Pengiriman Data 

Pengujian pengiriman data yang dilakukan untuk mengetahui 

keandalan dari performa platform yang dibuat dalam menangani setiap 

permintaan data untuk mewujudkan terjadinya komunikasi dua arah antar 

prototipe. Pada pengujian ini didapatkan rata – rata respon waktu yang 

dibutuhkan untuk menangani setiap pengiriman data, termasuk ukuran data 

yang ditransmisikan dari dan ke server, termasuk status berhasil atau gagal 

dalam menangani setiap permintaan yang masuk. Pengujian dilakukan dengan 

mengirimkan data simulasi berupa data dummy yang merepresentasikan hasil 

pengukuran dari prototipe dan kondisi Smart Segel. Prosedur pada pengujian 

yang dilakukan yaitu : 

1. Data dalam database yaitu tabel device dan segel dikosongkan sebelum 

dilakukan pengujian. 

2. Menyiapkan software POSTMAN. 

3. Mengisikan endpoint dari url yang akan menangani permintaan data.. 

4. Mengatur header dengan tipe konten application/x-www-form-urlencoded. 

5. Memasukkan api_key untuk metode POST atau token untuk metode GET. 

6. Memasukkan data yang akan dikirimkan untuk metode POST, untuk 

metode GET hanya perlu memasukkan token pada akhir endpoint dari url 

untuk melakukan query data. 

7. Mengirimkan permintaan dengan klik tombol send. 

8. Mencatat data yang tampil berupa respon kode, ukuran data yang 

dikirimkan, dan waktu respon. 

3.5.2 Pengujian Smart Segel 

Pengujian Smart Segel yang dilakukan terbagi menjadi dua tahap yang 

dilakukan secara bersamaan yaitu pengujian waktu yang dibutuhkan oleh 

Smart Segel untuk dapat terhubung dengan Access Point (WiFi) dan pengujian 
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pengiriman data terputus dari Smart Segel ke server. Prosedur pada pengujian 

yang dilakukan yaitu : 

1. Kondisi awal Smart Segel normal, artinya tidak ada indikasi 

pemutusan pada segel. 

2. Smart Segel dihubungkan dengan komputer menggunakan kabel USB/ 

 
3. Atur PORT dan buka serial monitor, lalu atur baud rate pada 115200. 

 
4. Centang opsi show timestamp untuk menampilkan setiap proses yang 

berjalan dan dicetak pada serial monitor. 

5. Menghitung selisih waktu saat Smart Segel melakukan inisiasi 

(mencari dan menyambungkan ke access point yang diatur). 

6. Menghitung selisih waktu sejak waktu terhubung ke access point 

hingga pengiriman hingga data berhasil diproses oleh server dan 

tersimpan kedalam database 

7. Menekan tombol reset pada Smart Segel untuk mengulangi langkah 

pada poin 5 – 6. 

3.5.3 Pengujian Meter kWh Elektronik Simulasi 

Pengujian pada meter kWh elektronik simulasi bertujuan untuk 

mengetahui kemampuan prototipe dalam melakukan pembacaan arus dan daya 

dari beban yang diberikan, pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 

multifunction calibrator untuk memberikan injeksi arus ke sensor ACS712 lalu 

diproses oleh program untuk menampilkan hasil pembacaan arus. Prosedur 

pada pengujian yang dilakukan yaitu : 

1. Menyiapkan prototipe dan multifunction calibrator 

2. Menghubungkan kabel multifunction calibrator pada terminal sensor 

ACS712. 

3. Menghubungkan bagian output dari rangkaian penguat operasional ke 

multimeter untuk diukur tegangan keluarannya. 

4. Melakukan input arus sesuai dengan titik pengujian yang diinginkan. 

5. Menekan tombol output, agar arus dialirkan dari multifunction ke 

prototipe. 



41  

6. Mengulangi poin 4 dan 5 berulang sebanyak titik pengujian (20 titik). 

 
3.5.4 Pengujian Mekanisme Pengamanan 

Pengujian mekanisme pengamanan bertujuan untuk mengetahui waktu 

yang dibutuhkan dan respon untuk melakukan pemutusan arus ke beban ketika 

kondisi Smart Segel diputus. Adapun prosedurnya yaitu : 

1. Menyiapkan prototipe Smart Segel dan Meter kWh Elektronik 

Simulasi. 

2. Menyalakan kedua prototipe dengan supply eksternal (tidak terhubung 

dengan komputer). 

3. Menghitung waktu sejak prototipe Smart Segel diputus hingga meter 

kWh elektronik simulasi merespon kondisi terputus tersebut dan 

melakukan mekanisme pengamanan berupa pemutusan arus ke beban. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 
4.1 Hasil Prototipe 

Prototipe Integrasi Smart Segel pada Meter kWh telah dibuat. Hasil 

prototipe dapat dilihat pada gambar 4.1. Prototipe yang dibuat mampu 

melakukan mekanisme pengamanan sekaligus melakukan pengukuran 

terhadap penggunaan energi listrik lalu mengirimkan semua data ke server 

dengan sistem komunikasi dua arah dalam melakukan transmisi data melalui 

internet. 

 

 

Gambar 4.1 Prototipe Integrasi Smart Segel pada Meter kWh 

 
(1) Smart Segel (Wemos D1) 

(2) Meter kWh Simulasi (NodeMCU) 

(3) Microswitch 

(4) ACS712 

(5) AD797 

(6) Relay 

(7) LM7805 

(8) LCD 16×2 

(9) i2c 
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4.2 Hasil Pengujian Pengiriman Data 

Pengujian pengiriman data simulasi Smart Segel dilakukan setiap 

interval 5 detik sesuai dengan kode program yang dibuat, kemudian dicatat 

status, ukuran data dan waktu respon yang diperlukan untuk setiap permintaan 

data yang dikirimkan. 

 

 
Gambar 4.2 Pengujian Pengiriman Data Smart Segel Metode POST 

menggunakan POSTMAN 

 

 
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Pengiriman Data Smart Segel Metode POST 

 

Data 

Ke- 
Status 

Time 

(ms) 

Size 

(B) 

Data 

Ke- 
Status 

Time 

(ms) 

Size 

(B) 

1 200 247 283 51 200 86 283 

2 200 89 283 52 200 95 283 

3 200 98 283 53 200 93 283 

4 200 78 283 54 200 103 283 

5 200 87 283 55 200 97 283 

6 200 93 283 56 200 69 283 

7 200 90 283 57 200 84 283 

8 200 133 283 58 200 81 283 

9 200 76 283 59 200 103 283 

10 200 85 283 60 200 96 283 

11 200 131 283 61 200 85 283 

12 200 90 283 62 200 105 283 

13 200 88 283 63 200 97 283 

14 200 103 283 64 200 108 283 

15 200 89 283 65 200 139 283 
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Data 

Ke- 
Status 

Time 

(ms) 

Size 

(B) 

Data 

Ke- 
Status 

Time 

(ms) 

Size 

(B) 

16 200 81 283 66 200 91 283 

17 200 117 283 67 200 105 283 

18 200 76 283 68 200 95 283 

19 200 83 283 69 200 81 283 

20 200 81 283 70 200 93 283 

21 200 85 283 71 200 89 283 

22 200 85 283 72 200 89 283 

23 200 85 283 73 200 79 283 

24 200 89 283 74 200 102 283 

25 200 91 283 75 200 104 283 

26 200 101 283 76 200 88 283 

27 200 87 283 77 200 91 283 

28 200 97 283 78 200 132 283 

29 200 146 283 79 200 89 283 

30 200 76 283 80 200 95 283 

31 200 118 283 81 200 117 283 

32 200 107 283 82 200 107 283 

33 200 84 283 83 200 83 283 

34 200 328 283 84 200 87 283 

35 200 94 283 85 200 90 283 

36 200 100 283 86 200 90 283 

37 200 86 283 87 200 93 283 

38 200 87 283 88 200 166 283 

39 200 138 283 89 200 91 283 

40 200 105 283 90 200 85 283 

41 200 98 283 91 200 117 283 

42 200 114 283 92 200 93 283 

43 200 124 283 93 200 108 283 

44 200 90 283 94 200 117 283 

45 200 95 283 95 200 100 283 

46 200 92 283 96 200 93 283 

47 200 118 283 97 200 91 283 

48 200 85 283 98 200 85 283 

49 200 88 283 99 200 95 283 

50 200 100 283 100 200 72 283 

 

Average Time 100,52 ms 

Max Time 328 ms 

Min Time 69 ms 
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Grafik Request POST Data Segel 
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Hasil dari pengujian pengiriman data Smart Segel dengan kondisi 

terputus menggunakan metode POST menunjukkan bahwa dari 100 kali 

percobaan pengiriman data dengan ukuran data yang dikirimkan yaitu 283 

Bytes, waktu maksimal atau paling lama yang dibutuhkan server untuk 

memproses permintaan yang dikirimkan adalah 328 ms (millisecond) atau 

0,328 sekon dan waktu minimal atau waktu paling cepat yang dibutuhkan 

server untuk memproses permintaan yang dikirimkan adalah 69 ms 

(millisecond) atau 0,069 sekon dengan rata – rata waktu respon dari 

keseluruhan waktu transfer adalah 100,52 ms (millisecond) atau sekitar 

0,10052 sekon. Dari data pengujian tersebut dapat divisualkan menjadi sebuah 

grafik seperti pada gambar 4.2 berikut : 

 

 

 
 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 
 

Gambar 4.3 Grafik Pengiriman Data Smart Segel Metode POST 

 

 
Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa, platform rata – rata selesai 

melakukan pemrosesan data yang dikirimkan pada kisaran waktu 100 – 150 

ms (millisecond), hanya terdapat 3 (tiga) buah data yang selesai terproses 

diluar rentang waktu tersebut, namun dari keseluruhan pengiriman data tidak 

ditemukan adanya kegagalan pada saat melakukan memproses data dan 

menyimpannya kedalam database, hal tersebut dapat diketahui dari respond 

code bernilai 200 yang berarti resource ditemukan dan data berhasil disimpan. 
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Gambar 4.4 Data Hasil Pengujian Pengiriman Data Smart Segel Metode 

POST disimpan pada database MySQL 
 

 

Gambar 4.5 Pengujian Pengiriman Data Smart Segel Metode GET 

menggunakan POSTMAN 

 

 

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Pengiriman Data Smart Segel Metode GET 
 

Data 

Ke- 
Status 

Time 

(ms) 

Size 

(B) 

Data 

Ke- 
Status 

Time 

(ms) 

Size 

(B) 

1 200 253 358 51 200 92 358 

2 200 102 358 52 200 71 358 

3 200 114 358 53 200 112 358 

4 200 125 358 54 200 103 358 

5 200 100 358 55 200 87 358 
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Data 

Ke- 
Status 

Time 

(ms) 

Size 

(B) 

Data 

Ke- 
Status 

Time 

(ms) 

Size 

(B) 

6 200 90 358 56 200 95 358 

7 200 126 358 57 200 91 358 

8 200 79 358 58 200 80 358 

9 200 101 358 59 200 122 358 

10 200 172 358 60 200 93 358 

11 200 102 358 61 200 101 358 

12 200 81 358 62 200 81 358 

13 200 102 358 63 200 105 358 

14 200 108 358 64 200 94 358 

15 200 96 358 65 200 113 358 

16 200 95 358 66 200 93 358 

17 200 95 358 67 200 81 358 

18 200 113 358 68 200 132 358 

19 200 70 358 69 200 109 358 

20 200 90 358 70 200 94 358 

21 200 88 358 71 200 124 358 

22 200 94 358 72 200 93 358 

23 200 96 358 73 200 101 358 

24 200 90 358 74 200 136 358 

25 200 88 358 75 200 133 358 

26 200 99 358 76 200 103 358 

27 200 81 358 77 200 110 358 

28 200 105 358 78 200 87 358 

29 200 157 358 79 200 118 358 

30 200 89 358 80 200 267 358 

31 200 97 358 81 200 100 358 

32 200 86 358 82 200 80 358 

33 200 96 358 83 200 100 358 

34 200 102 358 84 200 157 358 

35 200 99 358 85 200 96 358 

36 200 92 358 86 200 79 358 

37 200 89 358 87 200 111 358 

38 200 93 358 88 200 92 358 

39 200 106 358 89 200 99 358 

40 200 91 358 90 200 88 358 

41 200 86 358 91 200 127 358 

42 200 98 358 92 200 95 358 

43 200 78 358 93 200 83 358 

44 200 88 358 94 200 125 358 

45 200 104 358 95 200 91 358 

46 200 82 358 96 200 79 358 

47 200 92 358 97 200 92 358 

48 200 94 358 98 200 101 358 
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Grafik Request GET Data Segel 
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Data 

Ke- 
Status 

Time 

(ms) 

Size 

(B) 

Data 

Ke- 
Status 

Time 

(ms) 

Size 

(B) 

49 200 81 358 99 200 93 358 

50 200 92 358 100 200 83 358 

 

Average Time 102,39 ms 

Max Time 267 ms 

Min Time 70 ms 
 

 

Hasil dari pengujian pengiriman data Smart Segel dengan kondisi 

terputus menggunakan metode GET menunjukkan bahwa dari 100 kali 

percobaan pengiriman data dengan ukuran data yang dikirimkan dari server 

yaitu 358 Bytes, waktu paling lama yang dibutuhkan server untuk 

mengirimkan data dari server dan melakukan encoding terhadap data hingga 

sampai pada perangkat adalah 267 ms (millisecond) atau 0,267 sekon, dan 

waktu paling cepat yang dibutuhkan oleh dalam mengirimkan dan melakukan 

encoding data dari server hingga sampai ke perangkat adalah 70 ms 

(millisecond) dengan rata – rata keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk 

melakukan pemrosesan, encoding, transfer dan diterima oleh perangkat adalah 

102,39 ms (millisecond) atau 0,10239 sekon. Data pengujian tersebut dapat 

divisualkan pada grafik seperti pada gambar 4.6. Dari grafik tersebut, dapat 

dilihat bahwa dari 100 pengiriman, rata – rata data ditransfer dari server dan 

sampai pada perangkat adalah pada rentang waktu 100 – 150 ms (millisecond), 

hanya terdapat 5 (lima) data yang berada diluar rentang tersebut. 
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Gambar 4.6 Grafik Pengiriman Data Smart Segel Metode GET 

 

Pengujian pengiriman data meter kWh elektronik simulasi, dilakukan 

dalam dua tahap, dengan masing – masing interval antar pengiriman datanya 

adalah 5 detik. Data dummy yang dikirimkan meliputi email, nama user, nama 

sensor, arus, tegangan, daya, ip address dan alamat perangkat. 

 

Gambar 4.7 Pengujian permintaan data meter kWh elektronik simulasi 

metode POST menggunakan POSTMAN 

 

 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Pengiriman Data Meter kWh Elektronik Simulasi 

Metode POST 
 

Data 

Ke- 
Status 

Time 

(ms) 

Size 

(B) 

Data 

Ke- 
Status 

Time 

(ms) 

Size 

(B) 

1 200 266 283 51 200 76 283 

2 200 88 283 52 200 98 283 

3 200 93 283 53 200 97 283 

4 200 86 283 54 200 96 283 

5 200 83 283 55 200 91 283 

6 200 82 283 56 200 80 283 

7 200 90 283 57 200 170 283 

8 200 63 283 58 200 80 283 

9 200 114 283 59 200 91 283 

10 200 89 283 60 200 106 283 

11 200 103 283 61 200 86 283 

12 200 81 283 62 200 105 283 

13 200 82 283 63 200 111 283 
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Data 

Ke- 
Status 

Time 

(ms) 

Size 

(B) 

Data 

Ke- 
Status 

Time 

(ms) 

Size 

(B) 

14 200 87 283 64 200 101 283 

15 200 170 283 65 200 96 283 

16 200 78 283 66 200 116 283 

17 200 76 283 67 200 170 283 

18 200 82 283 68 200 104 283 

19 200 88 283 69 200 105 283 

20 200 114 283 70 200 109 283 

21 200 107 283 71 200 85 283 

22 200 91 283 72 200 171 283 

23 200 94 283 73 200 97 283 

24 200 85 283 74 200 98 283 

25 200 85 283 75 200 94 283 

26 200 217 283 76 200 85 283 

27 200 88 283 77 200 97 283 

28 200 119 283 78 200 92 283 

29 200 92 283 79 200 305 283 

30 200 89 283 80 200 95 283 

31 200 106 283 81 200 90 283 

32 200 93 283 82 200 100 283 

33 200 81 283 83 200 88 283 

34 200 90 283 84 200 84 283 

35 200 100 283 85 200 85 283 

36 200 92 283 86 200 194 283 

37 200 94 283 87 200 305 283 

38 200 83 283 88 200 176 283 

39 200 93 283 89 200 121 283 

40 200 98 283 90 200 97 283 

41 200 83 283 91 200 82 283 

42 200 83 283 92 200 98 283 

43 200 87 283 93 200 92 283 

44 200 74 283 94 200 104 283 

45 200 89 283 95 200 85 283 

46 200 85 283 96 200 86 283 

47 200 315 283 97 200 83 283 

48 200 99 283 98 200 110 283 

49 200 87 283 99 200 183 283 

50 200 105 283 100 200 91 283 

 

Average Time 107,8 ms 

Max Time 315 ms 

Min Time 63 ms 
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Request POST Data Meter 
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Dari pengujain pengiriman data meter menggunakan metode POST, 

dengan ukuran data yang dikirimkan 283 Bytes, platform membutuhkan waktu 

paling lama untuk memproses data yang dikirimkan selama 315 ms 

(millisecond) atau 0,315 sekon, dan waktu paling cepat data diproses oleh 

platform yaitu 63 ms (millisecond) dengan rata – rata keseluruhan waktu 

respon platform dalam memproses data yang masuk adalah 107,8 ms 

(millisecond). Visualisasi dari pengiriman data meter menggunakan metode 

POST dapat dilihat pada gambar 4.9 berikut : 

 

 

 
 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 
Gambar 4.8 Grafik pengujian pengiriman data meter metode POST 

 

Gambar 4.9 Data meter kWh yag dikirimkan dan disimpan pada database 

MySQL 
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Pada pengujian permintaan (request) data dari meter kWh elektronik 

simulasi yang telah disimpan pada database server menggunakan POSTMAN, 

dilakukan dengan cara memberikan paramter email pada akhir endpoint url 

untuk melakukan query dari data perangkat yang diinginkan, respon balasan 

dari server apabila data berhasil ditemukan, maka akan dikembalikan dalam 

format JSON, data ini termasuk data kondisi segel. 

 
 

 

Gambar 4.10 Pengujian permintaan data meter kWh elektronik simulasi 

metode GET menggunakan POSTMAN 

 

 
 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Pengiriman Data Meter kWh Elektronik Simulasi 

Metode GET 
 

Data 

Ke- 
Status 

Time 

(ms) 

Size 

(B) 

Data 

Ke- 
Status 

Time 

(ms) 

Size 

(B) 

1 200 198 604 51 200 184 604 

2 200 113 604 52 200 238 604 

3 200 215 604 53 200 83 604 

4 200 130 604 54 200 119 604 

5 200 106 604 55 200 104 604 

6 200 94 604 56 200 89 604 

7 200 150 604 57 200 95 604 

8 200 98 604 58 200 80 604 

9 200 84 604 59 200 111 604 

10 200 88 604 60 200 98 604 
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Data 

Ke- 
Status 

Time 

(ms) 

Size 

(B) 

Data 

Ke- 
Status 

Time 

(ms) 

Size 

(B) 

11 200 81 604 61 200 136 604 

12 200 119 604 62 200 66 604 

13 200 93 604 63 200 87 604 

14 200 101 604 64 200 94 604 

15 200 82 604 65 200 91 604 

16 200 90 604 66 200 93 604 

17 200 92 604 67 200 92 604 

18 200 88 604 68 200 78 604 

19 200 143 604 69 200 73 604 

20 200 92 604 70 200 90 604 

21 200 99 604 71 200 107 604 

22 200 94 604 72 200 88 604 

23 200 84 604 73 200 90 604 

24 200 92 604 74 200 92 604 

25 200 88 604 75 200 81 604 

26 200 99 604 76 200 96 604 

27 200 95 604 77 200 101 604 

28 200 88 604 78 200 117 604 

29 200 101 604 79 200 92 604 

30 200 87 604 80 200 88 604 

31 200 93 604 81 200 94 604 

32 200 82 604 82 200 81 604 

33 200 96 604 83 200 118 604 

34 200 87 604 84 200 92 604 

35 200 79 604 85 200 90 604 

36 200 100 604 86 200 87 604 

37 200 93 604 87 200 91 604 

38 200 108 604 88 200 100 604 

39 200 98 604 89 200 79 604 

40 200 94 604 90 200 113 604 

41 200 86 604 91 200 84 604 

42 200 97 604 92 200 79 604 

43 200 85 604 93 200 82 604 

44 200 124 604 94 200 84 604 

45 200 89 604 95 200 107 604 

46 200 91 604 96 200 76 604 

47 200 84 604 97 200 110 604 

48 200 183 604 98 200 86 604 

49 200 117 604 99 200 96 604 

50 200 104 604 100 200 85 604 

 

Average Time 100,61 ms 

Max Time 238 ms 
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Request GET Data Meter 
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Dari pengujian permintaan (request) data kondisi meter menggunakan 

metode GET, didapatkan hasil bahwa platform menangani permintaan yang 

masuk paling lama 238 ms (millisecond) dan paling cepat selama 66 ms 

(millisecond). Dengan rata – rata waktu keseluruhan yang diperlukan server 

memproses dan mengembalikan respon berupa data ke perangkat adalah 

100,61 ms (millisecond). 

 

 

 
 

      

      

      

      

      

 

 

 
 

Gambar 4.11 Grafik pengujian pengiriman data meter metode GET 

 

 
 

Dari keseluruhan pengujian pengiriman data dengan metode POST dan 

GET ke server, platform memberikan respon yang sangat baik, hal tersebut 

ditunjukkan dengan pengiriman 100 data untuk setiap metode pengiriman dan 

jenis data yang dikirimkan tidak terjadi adanya kegagalan dalam memproses 

data tersebut dan respon yang diberikan sangat cepat hal tersebut ditunjukkan 

dengan rata – rata waktu yang dibutuhkan untuk memproses setiap permintaan 

yang dilakukan kurang dari 400 ms dan rata – rata respon dari setiap 

permintaan yang dikirimkan, diproses dan dikirimkan kembali dalam waktu 

100 ms. Hal ini dapat disimpulkan bahwa platform yang dibuat memiliki 
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tingkat keandalan (reliability) yang sangat tinggi dan dapat digunakan untuk 

mengakomodir jumlah perangkat yang sangat banyak, karena bandwith yang 

digunakan untuk setiap transfer data sangat kecil. 

4.3 Hasil Pengujian Smart Segel 

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Smart Segel 
 

 

Percobaan 

Pengiriman Data Smart Segel 

Waktu 

Menyambungkan 

(ms) 

Waktu Data 

Terkirim (ms) 

1 657 144 

2 589 173 

3 415 139 

4 416 179 

5 402 176 

6 622 159 

7 631 211 

8 514 148 

9 590 173 

10 592 170 

11 567 151 

12 589 243 

13 577 200 

14 596 150 

15 597 174 

16 588 174 

17 582 170 

18 592 138 

19 591 136 

20 596 141 

21 588 173 

22 591 139 

23 563 140 

24 593 137 

25 580 137 

26 590 140 

27 606 140 

28 588 138 

29 589 174 

30 581 171 

31 600 137 
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Percobaan 

Pengiriman Data Smart Segel 

Waktu 

Menyambungkan 

(ms) 

Waktu Data 

Terkirim (ms) 

32 605 150 

33 594 137 

34 580 187 

35 589 138 

36 593 138 

37 599 166 

38 560 192 

39 603 149 

40 591 200 

41 590 170 

42 606 139 

43 582 179 

44 588 171 

45 598 200 

46 560 173 

47 563 139 

48 619 152 

49 592 183 

50 594 146 

Rata - Rata 579,56 161,68 

Max 657 243 

Min 402 136 
 

 

Hasil pengujian smart segel terhadap waktu yang dibutuhkan Wemos 

D1 untuk dapat tersambung ke access point / WiFi menunjukkan rata – rata 

waktu yang dibutuhkan agar dapat tersambung adalah 579,56 ms. Dan waktu 

rata – rata untuk melakukan pengiriman data ke server dan hingga terproses 

adalah 161,68 ms. Kondisi saat pengujian dilakukan dengan keadaan access 

point terhubung dengan banyak perangkat dan bandwith yang sangat lambat 

32 kbps, namun karena data yang ditransfer berukuran sangat kecil (bytes) 

maka hal tersebut tidak mempengaruhi performa platform. 

Sehingga dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

prototipe bekerja dengan sangat responsif terhadap perlakuan yang diberikan 

dan dapat segera mengirimkan data kondisi segel terputus ke server dengan 
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waktu antara menyambungkan ke access point dan pengiriman data yang 

sangat cepat tanpa adanya kegagalan dalam saat proses pengiriman, sehingga 

prototipe dapat dikatakan memiliki tingkat keandalan (reliability) yang sangat 

tinggi. 

 

 

 

 
Gambar 4.12 Pengujian Smart Segel 

 

 
 

4.4 Hasil Pengujian Meter kWh Elektronik Simulasi 

Tabel 4.6 Hasil pengujian Meter kWh Elektronik Simulasi 
 

 
Titik 

Uji 

 
Arus 

(A) 

 
Tegangan 

PLN (V) 

 
Frekuensi 

(Hz) 

Tegangan 

Sensor 

(V) 

Pembacaan 

Alat 

Arus 

(A) 

Daya 

(W) 

1 0,1 220 50 1,70 0,10 20,9 

2 0,2 220 50 2,20 0,19 41,8 

3 0,3 220 50 2,44 0,29 62,7 

4 0,4 220 50 2,54 0,38 83,6 

5 0,5 220 50 2,61 0,48 104,5 

6 0,6 220 50 2,68 0,57 125,4 

7 0,7 220 50 2,70 0,67 146,3 

8 0,8 220 50 2,71 0,76 167,2 

9 0,9 220 50 2,71 0,86 188,1 

10 1,0 220 50 2,71 0,95 209 

11 1,1 220 50 2,76 1,05 229,9 

12 1,2 220 50 2,78 1,14 250,8 

13 1,3 220 50 2,78 1,24 271,7 

14 1,4 220 50 2,80 1,23 270,6 
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Pembacaan Arus Prototipe 
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Arus Multifunction Calibrator (A) 

 
Titik 

Uji 

 
Arus 

(A) 

 
Tegangan 

PLN (V) 

 
Frekuensi 

(Hz) 

Tegangan 

Sensor 

(V) 

Pembacaan 

Alat 

Arus 

(A) 

Daya 

(W) 

15 1,5 220 50 2,80 1,43 313,5 

16 1,6 220 50 2,82 1,52 334,4 

17 1,7 220 50 2,82 1,62 355,3 

18 1,8 220 50 2,82 1,71 376,2 

19 1,9 220 50 2,82 1,45 319 

20 2,0 220 50 2,83 1,80 396 
 

 

 

 

 
 

    

 y = 0,88 69x + 0,0391  

 R² = 0,9777  

    

    

    

    

    

    
 

    

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Grafik pengujian Meter kWh elektronik simulasi menggunakan 

multifunction calibrator 

 
Dari pengujian meter kWh elektronik simulasi yang dilakukan 

menggunakan multifunction calibrator, prototipe mampu mengukur arus yang 

yang diberikan dengan rata – rata kesalahan tiap titik pembacaan adalah ±5%, 

dan hanya terdapat kesalahan pembacaan lebih dari ±5% pada titik pengujian 

arus 1,9A. Dari gambar 4.5, dengan koefisien korelasi 0,9777 sehingga dapat 

diketahui bahwa prototipe meter kWh elektronik simulasi dapat menunjukkan 

hasil pembacaan yang sesuai dengan input arus dari multifunction calibrator 

sebagai referensi. 
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(a) (b) 
 

Gambar 4.14 Pengujian meter kWh elektronik simulasi menggunakan 

multifunction calibrator (a) dan pembacaan keluaran tegangan sensor (b) 

 

 
4.5 Hasil Pengujian Mekanisme Pengamanan 

Tabel 4.7 Hasil pengujian mekanisme pengamanan 
 

 

Percobaan 

Waktu Segel 

Standby 

(detik) 

Waktu Respon 

Meter (detik) 

1 0,532 4 

2 0,534 5 

3 0,535 5 

4 0,555 4 

5 0,578 4 

6 0,584 5 

7 0,584 6 

8 0,594 5 

9 0,523 6 

10 0,592 8 

11 0,594 6 

12 0,548 5 

13 0,513 6 

14 0,585 5 

15 0,589 4 

16 0,598 5 

17 0,599 5 

18 0,594 4 

19 0,577 4 

20 0,584 4 

21 0,584 4 

22 0,596 6 

23 0,567 7 

24 0,568 5 
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Percobaan 

Waktu Segel 

Standby 

(detik) 

Waktu Respon 

Meter (detik) 

25 0,56 8 

26 0,576 6 

27 0,601 6 

28 0,551 5 

29 0,598 7 

30 0,597 6 

31 0,579 5 

32 0,598 7 

33 0,584 5 

34 0,568 5 

35 0,569 5 

36 0,565 5 

37 0,576 4 

38 0,586 4 

39 0,581 5 

40 0,554 4 

41 0,558 5 

42 0,598 6 

43 0,568 4 

44 0,586 5 

45 0,548 6 

46 0,57 6 

47 0,584 5 

48 0,573 5 

49 0,593 4 

50 0,586 5 

Rata - Rata 0,574 5,2 

Max 0,601 8 

Min 0,513 4 
 

 

Dari hasil pengujian mekanisme pengamanan, waktu yang dibutuhkan 

oleh Smart Segel dari kondisi standby (menghubungkan ke jaringan) rata – rata 

0,574 detik, sedangkan rata – rata waktu respon meter kWh dalam memutus 

arus yang dialirkan ke beban adalah 5,2 detik. Respon yang cukup jauh dari 

data pengujian sebelumnya diakibatkan oleh urutan kode perluangan (looping) 

program yang akan diselesaikan terlebih dahulu hingga sampai pada kondisi 

prototipe meter kWh elektornik simulasi melakukan request data kondisi segel 
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ke server. Namun dalam hal ini tidak mempengaruhi fungsionalitas dari 

prototipe dalam melakukan intergrasi, karena pada dasarnya data kondisi segel 

sudah terekam di database server dan untuk melakukan mekanisme 

pemutusan, urutan kode program harus diselesaikan terlebih dahulu. 

 

Gambar 4.15 Pengujian mekanisme pengamanan 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Kesimpulan 

1. Telah dibuat prototipe Integrasi Smart Segel pada Meter kWh yang 

dapat berkomunikasi dua arah antara smart segel dan Meter kWh 

elektronik simulasi melalui internet. 

2. Pengukuran arus yang dikonsumsi oleh beban peralatan elektronik 

yang dilakukan oleh meter kWh elektronik simulasi yang dibuat 

memiliki kesalahan pembacaan ±5% dari arus yang diberikan dari 

multifunction calibrator. 

3. Platform API yang dibuat dapat berfungsi dengan baik dan andal 

(reliable) dalam menangani setiap permintaan data yang dikirimkan 

atau diminta dari prototipe dengan tingkat keberhasilan 100% dalam 

prosesnya tanpa terdapat kegagalan. 

4. Antarmuka yang dibuat berupa aplikasi berbasis web, mampu 

menampilkan data sesuai dengan identitas pengguna yang masuk 

sesuai dengan level akses yang dimiliki masing – masing pengguna. 

5. Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan transmisi data untuk metode 

POST memiliki rata – rata waktu respon keseluruhan kurang dari 400 

ms dalam memproses data yang dikirimkan ke server dan rata – rata 

waktu respon untuk transmisi data metode GET yang mengirimkan 

data dari server ke prototipe yaitu 100 ms. 

5.2 Saran 

1. Prototipe dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan 

media transmisi menggunakan modul GSM agar lebih portabel dan 

fleksibel dalam pemasangan. 

2. Prototipe dapat dikembangkan untuk UTTP (Ukur Takar Timbang dan 

Perlengkapannya) sebagai perangkat tambahan dengan fungsi sebagai 

pengaman. 



63  

3. Platform dapat dikembangkan menggunakan framework yang lebih 

modern untuk meminimalisir kerentanan keamanan dan meningkatkan 

keandalan (reliability) prototipe. 

4. Prototipe masih dapat dikembangkan hingga dapat mencapai tingkat 

kematangan atau kesiapan teknologi pada skala 9, sehingga prototipe 

dapat diterapkan dan diadopsi oleh calon pengguna. 
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