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ABSTRAK 

 
 

Meter kilo-Watt-hour (kWh) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

besarnya energi listrik yang terpakai. Menurut jenisnya, meter kWh dibagi menjadi tiga yaitu 

meter kWh mekanik (analog), meter kWh semi analog dan meter kWh digital. Meter kWh 

mekanik lebih dulu muncul sehingga lebih banyak digunakan. Menurut Syarat Teknis meter 

kWh, dalam pengujian meter kWh dilakukan pencatatan secara manual jumlah putaran meter 

kWh untuk menentukan besar nilai kWh yang dibebankan pada meter kWh uji. Hal tersebut 

membutuhkan ketelitian agar tidak ada kekeliruan dalam penentuan besar nilai kWh. Sehingga 

masalah tersebut memicu pembuatan Prototipe Alat Bantu Baca untuk Digitalisasi Meter kWh 

Mekanik agar jumlah putaran piringan meter kWh mekanik dapat dipantau. Prototipe ini 

menggunakan sensor optik TCRT5000 yang mendeteksi warna hitam pada putaran piringan 

dari meter kWh mekanik. Output dari sensor diproses menggunakan mikrokontroler arduino 

ATMega 2560 yang kemudian ditampilkan di LCD. Hasil uji karakteristik sensor dengan 

menggunakan multimeter dan osiloskop menghasilkan tegangan keluaran 0,15-0,16 V untuk 

tanda hitam dan 3,56-3,9 V untuk permukaan piringan. Hasil uji karakteristik lainnya 

menentukan jarak fokus ±2 mm dan panjang tanda hitam 4-12 mm. Adapun akurasi yang 

diperoleh 100%, presisi 100%, dan bias 0. Hasil uji kalibrasinya terhadap register meter kWh 

uji diperoleh eror 0,00% untuk pengujian input berubah maupun pengujian input tetap. 

Sensitivitas yang diperoleh 0,0025 kWh/putaran dengan koefesien determinasi (R2) hasil 

linierisasi sebesar 1. 

 

Kata Kunci: meter kWh, TCRT5000, Arduino 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Meter kilo-Watt-hour (meter kWh) merupakan alat yang digunakan untuk 

mengukur besarnya energi listrik yang terpakai selama waktu tertentu. Di Indonesia, 

kebanyakan masyarakat umum menyebut meter kWh dengan sebutan meteran listrik. 

Meter kWh ini sering dijumpai terpasang di tempat-tempat seperti perumahan, 

gedung-gedung perkantoran, tempat ibadah, pabrik, dan lain sebagainya. 

Menurut jenisnya, meter kWh dibagi menjadi tiga yaitu meter kWh mekanik 

atau meter kWh analog, meter kWh semi analog, dan meter kWh digital. Sebagian 

besar masyarakat Indonesia masih condong terhadap penggunaan meter kWh mekanik 

karena memang lebih dulu muncul daripada meter kWh digital. Oleh karena itu dalam 

pembuatan prototipe ini dikhususkan untuk jenis meter kWh mekanik. 

Meter kWh digunakan dilingkup yang luas, sehingga dalam penggunaannya 

perlu diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28 (2016) untuk mengatur tarif 

tagihan listrik yang harus dibayar oleh konsumen. Sesuai atau tidaknya penggunaan 

listrik dengan tagihan tergantung pada kinerja meter kWh. Dalam konteks ini, 

ketidaksesuaian putaran piringan dengan besar energi listrik yang dikonsumsi akan 

merugikan banyak pihak, baik masyarakat sebagai pengguna meter kWh maupun PLN 

(Perusahaan Listrik Negara) sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam 

menyuplai energi listrik. Untuk itu perlu dilakukan pengujian meter kWh secara 

berkala untuk menjaga kesesuaian kinerja meter kWh. 

Menurut SK Dirjen PDN No.24 (2010) tentang Syarat Teknis meter kWh, 

dalam pengujian meter kWh dilakukan pencatatan secara manual jumlah putaran 

meter kWh untuk menentukan besar nilai kWh yang dibebankan pada meter kWh uji 

untuk dibandingkan dengan standar. Hal tersebut membutuhkan ketelitian tinggi agar 

tidak ada kekeliruan dalam membaca jumlah putaran meter kWh uji hingga penentuan 

besar nilai kWh, karena hasil eror pengujian menentukan apakah meter kWh yang 

diuji masih layak digunakan atau tidak. Adanya masalah tersebut memicu pembuatan 

Prototipe Alat Bantu Baca untuk Digitalisasi Meter kWh Mekanik agar jumlah putaran 

dapat dipantau dan dijadikan sebagai pembanding terhadap hasil pengujian 
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menggunakan sensor optik jenis TCRT5000. Hasil akhir yang ditampilkan alat ini 

ialah jumlah putaran piringan meter kWh uji, besar nilai kWh, beserta durasi waktu 

pengujian. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada proyek akhir ini adalah: 

1. Bagaimana membuat sistem pembacaan jumlah putaran piringan pada prototipe 

meter kWh? 

2. Bagaimana cara menentukan besar nilai kWh dari jumlah putaran yang ditempuh 

oleh piringan meter kWh? 

3. Bagaimana alat bantu baca pengujian meter kWh mekanik dengan sensor optik 

dapat diintegrasikan dengan mikrokontroler Arduino Mega? 

 
1.3 Tujuan Proyek Akhir 

 

Tujuan dari proyek ini adalah membuat prototipe alat bantu baca untuk 

digitalisasi meter kWh mekanik dengan sistem pembacaan piringan meter kWh yang 

dikonversi menjadi besar nilai kWh menggunakan sensor optik. 

 
1.4 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah yang muncul dalam proyek akhir ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Panjang titik uji pada piringan (0,4-1,2 cm) dengan posisi jarak ukur sensor (± 0,2 

cm). 

2. Jumlah putaran yang dijadikan sebagai input pada keypad harus menghasilkan 

nilai maksimal 2 digit dibelakang koma untuk nilai kWh ( misalnya konstanta= 

400 put/kWh, maka jumlah putaran yang dijadikan sebagai input adalah 4 putaran 

untuk setiap kelipatan 0.01 kWh). 

3. Besar arus beban yang digunakan pada pengujian prototipe berkisar antara 1,3-2,5 

A. 
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1.5 Manfaat 
 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan kemudahan bagi pihak-pihak yang terkait dalam melakukan 

pembacaan nilai kWh saat pengambilan data pengujian meter kWh mekanik. 

2. Dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk sistem pengujian meter kWh 

mekanik dengan jumlah meter uji yang lebih banyak. 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun 

rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut : 

1. Bab I 

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan proyek akhir, manfaat, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan. 

2. Bab II 

Bab II memuat tinjauan pustaka yang membahas tentang teori umum serta 

konsep dasar mengenai perangkat-perangkat yang digunakan dalam pengerjaan 

proyek akhir. 

3. Bab III 

Bab III merupakan bab perancangan dan pembuatan alat yang berisi 

tentang desain alat, komponen-komponen yang digunakan, dan prinsip kerja 

setiap komponen sistem. 

4. Bab IV 

Bab IV adalah hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi hasil pembuatan 

alat, metode pengujian alat, data hasil pengujian, dan analisis hasil pengujian. 

 

5. Bab V 

Bab V adalah penutup. Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Daya 

Daya memiliki arti sebagi energi per satuan waktu (Meier, 2006). Dalam sistem 

tenaga listrik, daya merupakan jumlah energi yang digunakan untuk melakukan kerja 

atau usaha (Jamali, Nuraini, & Badriana, 2018). Pada umumnya daya memiliki satuan 

Watt. Dikenal tiga macam daya dalam suatu sistem tegangan bolak-balik (AC) yaitu 

daya aktif (nyata) dengan simbol (P) satuannya adalah Watt (W), daya reaktif dengan 

simbol (Q) satuannya adalah Volt Ampere Reactive (VAR) dan daya semu dengan 

simbol (S) satuannya adalah Volt Ampere (VA). 

 
2.1.1 Daya Aktif 

Daya aktif (Active Power) adalah daya yang terpakai untuk melakukan energi 

sebenarnya (Belly , H, Agusman, & Lukman, 2010). Daya ini digunakan secara umum 

oleh konsumen dan dikonversikan dalam bentuk satuan daya aktif. Sehingga energi 

listrik yang dihitung oleh meter kWh adalah perhitungan daya aktif yang digunakan 

dikalikan waktu dalam satuan jam (hours) dan faktor daya. Berikut ini merupakan 

persamaan daya aktif menurut Von Meier Alexander (2006): 

Adapun persamaan dalam daya aktif dan energi listik sebagai berikut: 

Untuk satu fase P = V ∙ I ∙ Cos φ ............................................................ (2.1) 

Untuk tiga fase P = 3 ∙ V ∙ I ∙ Cos φ ....................................................... (2.2) 

Energi Listrik W = P x t .......................................................................... (2.3) 

Dimana : P = Daya aktif (Watt) 

V = Tegangan (Volt) 

I = Arus (Ampere) 

Cos φ = Faktor daya 

W = Energi listrik (kWh) 

t = waktu (hours) 

Dari persamaan 2.1, 2.2 dan 2.3 dapat diketahui bahwa besar pengukuran 

energi listrik oleh meter kWh berbanding lurus dengan tegangan, arus, waktu 

pemakaian dan faktor daya. Sehingga semakin tinggi nilai keempat besaran tersebut 

maka energi listrik yang digunakan akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, ketika 
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nilai ketiga besaran tersebut semakin rendah maka energi listrik yang terbaca oleh 

meter kWh juga akan semakin kecil. 

 
2.1.2 Daya Reaktif 

Daya reaktif adalah jumlah daya yang diperlukan untuk pembentukan medan 

magnet (Meier, 2006). Dari pembentukan medan magnet maka akan terbentuk 

fluks medan magnet. Contoh daya yang menimbulkan daya reaktif adalah 

trasnformator, lampu pijar dan lain-lain. Daya reaktif memiliki satuan berupa Volt 

Ampere Reactive (VAR). Berikut ini merupakan persamaan daya reaktif menurut Von 

Meier Alexander (2006): 

Untuk satu fase Q = V ∙ I ∙ Sin φ ................................................... (2.3) 

Untuk tiga fase Q = 3 ∙ V ∙ I ∙ Sin φ ............................................... (2.4) 

Dimana : Q = Daya Reaktif (VAR) 

V = Tegangan (Volt) 

I = Arus (Ampere) 

 
 

2.1.3 Daya Semu 

Daya Semu (Apparent Power) adalah daya yang dihasilkan oleh perkalian 

antara tegangan dan arus dalam suatu jaringan (Meier, 2006) atau daya yang 

merupakan hasil penjumlahan trigonometri daya aktif dan daya reaktif. Daya semu 

ialah daya yang dikeluarkan sumber Alternation Current (AC) atau di serap oleh 

beban. Satuan dari daya semu yaitu Volt Ampere (VA). Berikut persamaan dari daya 

semu: 

S = V . I ................................................................................................... (2.5) 

Dimana : S = Daya Semu (VA) 

V = Tegangan (Volt) 

I = Arus (Ampere) 

Hubungan dari ketiga daya di atas disebut sistem segitiga daya dapat 

digambarkan seperti Gambar 2.1. 
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Gambar 2. 1 Penjumlahan trigonometri daya aktif, reaktif dan semu. 
Sumber: Belly , H, Agusman, & Lukman(2010) 

 

2.1.4 Faktor Daya 

Faktor daya merupakan beda sudut fase antara arus dan tegangan. Faktor daya 

disimbolkan dengan cos φ dan mempunyai rentang nilai antara 0 sampai 1. Semakin 

mendekati 1 maka nilai faktor daya akan semakin baik (Hardiranto, 2017). Kemudian 

untuk mencari nilai faktor daya dapat dilakukan dengan membagi daya aktif (P) 

dengan daya semu (S). 

 
2.2 Meter kWh 

Meter kWh merupakan alat ukur yang digunakan untuk menjumlah energi 

listrik seluruhnya yang dipakai pada waktu tertentu (Sebayang & Sj). Pemakaian 

energi listrik di industri maupun rumah tangga menggunakan satuan kWh. Alat yang 

digunakan untuk mengukur energi pada industri dan rumah tangga dikenal dengan kilo 

Watt hour meters. Dalam penggunaannya kWh ada tiga jenis yaitu meter kWh 

mekanik, meter kWh semi analog, dan meter kWh. Tampilan meter kWh mekanik 

terdapat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2. 2 Meter kWh mekanik 
Sumber : Yueqing Tainihan Electric Technology Co., 2018 
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2.2.1 Koil 

Koil yang digunakan di meter kWh mekanik berjumlah tiga buah, yang terdiri 

dari satu buah koil tegangan dan dua buah koil arus. Koil tegangan akan terhubung 

dengan sumber listrik dari PLN (line), sedangkan koil arus akan terhubung dengan 

beban (load). Koil tegangan akan menghasilkan fluks magnet yang besarnya 

sebanding dengan tegangan yang dipergunakan. Sementara itu, koil arus akan 

menghasilkan fluks magnet yang besarnya sebanding dengan aliran arus yang menuju 

ke beban (Maesaroh & Muna, 2013). Skema koil tegangan dan koil arus terdapat pada 

Gambar 2.3. 

 

Gambar 2. 3 Skema koil tegangan dan koil arus 
Sumber : Taufiqullah, 2019 

 

2.2.2 Plat Berputar 

Plat berputar yang terdapat Gambar 2.4 terbuat dari aluminium dan terhubung 

dengan satu batang stainless steel. Plat ini dapat bergerak akibat dari perpaduan fluks 

magnet yang dihasilkan dari koil tegangan dan koil arus. Koil tegangan berada di atas 

plat dan koil arus di bawah plat. 

 
Gambar 2. 4 Plat alumunium berputar 

Sumber : Maesaroh & Muna (2013) 
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2.2.3 Register 

Register merupakan sebuah komponen mekanik yang berfungsi untuk 

menampilkan angka pemakaian daya listrik yang digunakan oleh beban (Maesaroh & 

Muna, 2013). Register yang digunakan terdiri dari enam digit yang dapat dilihat pada 

Gambar 2.5, dimana digit terakhir yang berwarna merah menunjukkan angka satu 

persepuluh kWh. Di depan digit berwarna merah, berturut-turut adalah angka yang 

menunjukkan satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan puluhan ribu. 

 

Gambar 2. 5 Digit register 

Register yang ini mempunyai konstanta 400, artinya ketika plat aluminium 

telah berputar sebanyak 400 kali maka angka satuan di digit register akan bertambah 

sebanyak satu. Dengan kata lain, 400 putaran plat akan sama dengan satu kWh. 

 
2.2.4 Magnet Penghalang 

Magnet penghalang yang digunakan di meter kWh ini berfungsi sebagai rem 

magnetik terhadap perputaran dari plat aluminium. 

 

Gambar 2. 6 Prinsip kerja meter kWh 
Sumber : Maesaroh & Muna (2013) 
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Keterangan : 

Cp = Inti besi kumparan tegangan 

Cc = Inti besi kumparan arus 

Wp = Kumparan tegangan 

Wc = Kumparan arus 

D = Kepingan roda Aluminium 

J = Roda-roda pencatat (register) 

M = Magnet permanen sebagai pengerem keping aluminium 

S = Kumparan penyesuai beda fase arus dan tegangan 

 
Prada Gambar 2.6 dapat dijelaskan prinsip kerja meter kWh yaitu pada saat 

arus beban mengalir pada kumparan, arus akan menimbulkan fluks magnet (1), 

sedangkan pada kumparan tegangan terjadi perbedaan fase antara arus dan tegangan 

sebear 90o, hal ini karena kumparan tegangan bersifat induktor. Arus yang melalui 

kumparan tegangan akan menimbulkan fluks magnet (2) yang berbeda fase 900 dengan 

(1).Perbedaan fase antara (1) dan (2) akan menyebabkan momen gerak pada keping 

aluminium (D) sehingga berputar. Putaran keping aluminium (piringan) dan di transfer 

pada roda – roda pencatat. Besarnya momen gerak ini sebanding dengan arus I dan 

tegangan V yaitu : 

 

T = k .V .I . Cosφ .................................................................................... (2.6) 

Dimana : T = Momen gerak (Nm) 

V = Tegangan (Volt) 

I = Arus (Ampere) 

Cos φ = Faktor daya 

t = Waktu (Second) 

Adapun penurunan persamaan 2.6 untuk menentukan waktu yaitu : 

k (𝑝𝑢𝑡) 
𝑇 (𝑝𝑢𝑡) =  

 

1000 x 𝑊𝑎𝑡𝑡 x 
𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠 

x V x I (𝑊𝑎𝑡𝑡) x cos ø 

 

 
𝑇 (𝑝𝑢𝑡) = 

 
𝑇 (𝑝𝑢𝑡) = 

 

k (𝑝𝑢𝑡) 

1000 x 𝑊𝑎𝑡𝑡 x 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠 k 

(𝑝𝑢𝑡) 

 
x V x I (𝑊𝑎𝑡𝑡)x cos ø x t (detik) 

 
x V x I (𝑊𝑎𝑡𝑡)x cos ø x t (detik) 

1000 x 𝑊𝑎𝑡𝑡 x detik 𝑥 3600 
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𝑡 = 
T (put) x 1000 x 3600 

V x I x cos ø 
 

 
 

2.3 Sensor TCRT5000 
 

Gambar 2. 7 Sensor TCRT5000 
Sumber : Shenzhen Okystar Technology Co., 2017 

 

Sensor TCRT5000 adalah sensor yang sering digunakan untuk robot line 

follower sebagai pendeteksi garis hitam – putih (Riandana, Budiastra, & Partha, 2017). 

Gambar 2.7 menunjukkan bahwa sensor TCRT5000 memiliki infrared yang berfungsi 

sebagai receiver (warna hitam) dan transmitter (warna biru). Selain itu terdapat juga 

potensiometer dibagian belakang sensor yang berfungsi sebagai pengatur sensitivitas 

sensor dalam mendeteksi objek. Prinsip kerja sensor TCRT5000 direpresentasikan 

dalam Gambar 2.8, yaitu menggunakan prinsip pantulan cahaya infrared dalam 

menentukan nilai output HIGH atau LOW. Ketika pantulan cahaya infrared pada objek 

berwarna hitam atau gelap, maka phototransistor akan berada dalam posisi OFF dan 

terminal output (D0) modul akan memberikan nilai HIGH. Adapun sebaliknya, jika 

pantulan cahaya infrared tertuju pada objek berwarna terang atau putih, maka 

intensitas cahaya yang diterima oleh phototransistor cukup besar sehingga berada pada 

kondisi ON. Dalam hal ini, modul akan memberikan output (D0) LOW dan indikator 

LED menyala (Riandana, Budiastra, & Partha, 2017). 
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Data adalah segala sesuatu yang memiliki arti bagi penerimanya. Dalam ilmu 

komunikasi, data adalah informasi yang disajikan dalam bentuk isyarat digital biner 

(Muda, 2017). Untuk melakukan komunikasi data, setidaknya diperlukan tiga elemen 

minimal untuk mendukung terlaksananya pengiriman data yaitu sumber data (source), 

 

 

Kondisi ketika sensor 

didekatkan dengan 
warna yang dapat 

merefleksikan cahaya 

Kondisi ketika sensor 

didekatkan dengan 

warna yang tidak dapat 
merefleksikan cahaya 

 

Gambar 2. 8 Prinsip kerja sensor TCRT5000 
Sumber : Siregar, 2015 

 

Adapun modul sensor ini memiliki spesifikasi: 

• Jarak deteksi : 0.2 mm - 15 mm, dengan jarak fokus : 2.5 mm. 

• Tegangan kerja : 3.3 V – 5 V. 

• Output format : Digital Switching Outputs ( 0 dan 1 ). 

• Ukuran : 3.2 cm x 1.4 cm (Electronic, 2009). 

 

2.4 Komunikasi Data 
 

 

 

media transmisi (transmission media), dan penerima (receiver). Gambar 2.9 

menunjukkan blok diagram proses pengiriman data atau komunikasi data. 

 
Gambar 2. 9 Blok diagram komunikasi data 

Sumber : Miftah, 2015 
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perangkat lunak dan penanganan kesalahan transmisi. 

Transmisi data adalah proses pengiriman data dari sumber ke penerima data 

(Maesaroh & Muna, 2013). Dalam melakukan transmisi data harus memperhatikan 

 

tipe channel transmisi, kode transmisi yang digunakan, mode transmisi, protokol 

Transmisi data digital dapat 

terjadi dalam transmisi paralel atau transmisi serial. Data didalam sebuah sistem 

komputer ditransmisikan melalui model paralel yang disesuaikan dengan ukuran kata 

dalam sebuah sistem komputer. Data antara sebuah sistem komputer dengan sistem 

komputer lainnya biasanya ditransmisikan melalui model serial. Pada transmisi 

paralel, sejumlah bit dikirimkan per waktu. Masing-masing bit mempunyai jalurnya 

tersendiri, sehingga data yang mengalir pada transmisi paralel jauh lebih cepat 

daripada transmisi serial. Model transmisi paralel biasanya digunakan untuk 

melakukan komunikasi jarak pendek. Pada transmisi serial, pada setiap waktu hanya 

1 bit data yang dikirimkan. Dengan kata lain, bit-bit data tersebut dikirimkan secara 

satu per satu. 

Selanjutnya, pada transmisi serial dapat berbentuk dua jenis, yaitu transmisi 

serial sinkron (synchronous) dan transmisi serial asinkron (asynchronous). Pada 

transmisi sinkron, sebelum terjadi komunikasi, diadakan sinkronisasi clock antara 

pengirim dan penerima. 

 
2.5 Jenis UTTP(Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) Menurut 

UU Metrologi Legal 

Menurut Undang-Undang Metrologi Legal Nomor 2 (1981) Pasal 12 dengan 

Peraturan Pemerintah ditetapkan tentang alat-alat ukur, takar, timbang dan perleng- 

kapannya yang: 

a. Wajib ditera dan ditera ulang; 

b. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya; 

c. Syarat-syaratnya harus dipenuhi (UUML, 1981). 

 
 

2.5.1 UTTP yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 (1981) Pasal 2 UTTP yang wajib 

ditera dan ditera ulang yaitu UTTP yang secara langsung atau tidak langsung 

digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kepertuan menentukan hasil 

pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk : 

beberapa aspek seperti: media transmisi yang digunakan, kapasitas channel transmisi, 
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a. Kepentingan umum; 

b. Usaha; 

c. Menyerahkan atau menerima barang; 

d. Menentukan pungutan atau upah; 

e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan; 

f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan (UUML, 1981). 

 
 

2.5.2 UTTP yang Dibebaskan dari Tera Ulang 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 (1981) Pasal 5 UTTP yang dibebaskan 

dari tera ulang yaitu UTTP yang digunakan untuk pengawasan (kontrol) di dalam 

perusahaan atau tempat-tempat yang ditetapkan oleh menteri, dapat dibebaskan dari 

tera ulang (UUML, 1981). 

 
2.5.3 UTTP yang Dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 (1981) Pasal 8 UTTP yang dibebaskan 

dari tera dan tera ulang yaitu UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk 

keperluan rumah tangga dibebaskan dari tera dan tera ulang (UUML, 1981). 

 
2.6 Syarat Teknis meter kWh 

Syarat teknis meter kWh yang digunakan pada pengujian meter kWh dalam 

Tugas Akhir ini yaitu SK Dirjen PDN No. 24 (2010). Syarat Teknis ini merupakan 

hasil amandemen dari Surat Keputusan Sementara Direktur Metrologi Nomor Met- 

4005/3548/VIII/1991 tentang Syarat-syarat Teknis Khusus Meter kWh dan Surat 

Keputusan Direktorat Metrologi Nomor 923/Dirmet-1/III/1997 tentang Syarat-syarat 

Teknis Meter kWh (PDN, 2010). 

 
2.6.1 Pengertian 

Dalam syarat teknis meter kWh, yang dimaksud dengan : 

1. Meter kWh yang selanjutnya disebut dengan Meter adalah alat ukur listrik 

integrasi yang digunakan untuk mengukur besarnya energi aktif dalam satuan kilo 

Watt-jam. 

2. Meter kelas 0,5 adalah Meter yang mempunyai tingkat ketelitian 0,5 % dari energi 

yang diukur pada kondisi acuan dan daerah ukur tertentu. 
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3. Meter kelas 1 adalah Meter yang mempunyai tingkat ketelitian 1 % dari energi 

yang diukur pada kondisi acuan dan daerah ukur tertentu. 

4. Meter kelas 2 adalah Meter yang mempunyai tingkat ketelitian 2 % dari energi 

yang diukur pada kondisi acuan dan daerah ukur tertentu. 

5. Arus dasar (Id) adalah nilai arus yang dijadikan dasar untuk menetapkan unjuk 

kerja dari Meter yang disambungkan langsung. 

6. Arus nominal (In) adalah nilai arus yang dijadikan dasar untuk menetapkan unjuk 

kerja dari Meter yang dioperasikan melalui transformator. 

7. Arus maksimum (Im) adalah nilai arus tertinggi yang diizinkan mengalir secara 

kontinyu yang masih memenuhi syarat ketelitian. 

8. Tegangan acuan (Un) adalah nilai tegangan yang dijadikan dasar untuk 

menetapkan unjuk kerja Meter. 

9. Frekuensi acuan adalah nilai frekuensi yang dijadikan dasar untuk menetapkan 

unjuk kerja Meter. 

10. Konstanta adalah nilai yang menyatakan hubungan antara energi aktif yang 

tercatat oleh Meter dan nilai yang bersesuaian dengan keluaran pengujian, jika 

nilai tersebut berupa jumlah pulsa, maka konstantanya adalah pulsa perkiloWatt- 

jam (imp/kWh) atau Watt-jam per-pulsa (Wh/imp), sedangkan jika nilai tersebut 

berupa jumlah putaran, maka konstanta adalah putaran perkiloWatt-jam atau Watt- 

jam per-putaran. 

 
2.7 Karakteristik Pengukuran 

Hasil yang didapatkan dalam setiap pengukuran belum tentu sama dengan nilai 

yang sebenarnya. Sehingga untuk mengetahui tingkat kebenaran dari suatu hasil 

pengukuran diperlukan parameter-parameter agar pengukuran yang dilakukan 

mendapatkan hasil yang optimum. Terdapat dua karakteristik pengukuran yaitu 

karakteristik statis dan karakterisitik dinamis. Karakteristik statis adalah karakteristik 

apabila suatu alat ukur diberikan input yang tidak berubah atau tetap (Dwi, 2019). 

Sedangkan karakteristik dinamis adalah karakteristik apabila suatu alat ukur diberikan 

input yang berubah-ubah (Sang, 2015). Dalam pengukuran yang dilakukan pada 

proyek akhir ini, parameter yang digunakan untuk menentukan karakteristik 

pengukuran statis yaitu akurasi, presisi, bias dan kesalahan. Sedangkan untuk 

menentukan karakteristik pengukuran dinamis yaitu sensitivitas dan linieritas. 
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seberapa dekat hasil pengukuran atau eksperimen dengan nilai yang 

Akurasi = (1 − 
Bias+ 3σ

) 100% .................................................................... (2.7) 
Xbenar 

𝑥  = 𝑖 ........................................................................................................... (2.9) 
⅀ 𝑥 

𝑛 

xbenar : Nilai pengukuran standar 

xi : Nilai pengukuran 

x  : Nilai rata-tara pengukuran 

n :Jumlah data 

kelompok data pengukuran untuk input yang sama. Presisi merupakan kemampuan 

Presisi = (1 − 
3σ

 
X  

) 100% ..............................................................................(2.10) 

2.7.1 Akurasi 

Akurasi atau ketelitian adalah derajat kedekatan harga penunjukan alat ukur 

dengan harga penunjukan alat ukur standar yang dianggap benar. Akurasi 

mendefinisikan 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

2.7.2 Presisi 

Presisi atau kebenaran atau ketepatan adalah derajat kedekatan dalam satu 

alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten pada pengukuran 

. 
 

 

 

2.7.3 Bias 

Bias adalah perbedaan harga rata-rata output alat ukur dengan harga benar 

untuk input yang sama. Bias menunjukan kecenderungan nilai pengukuran yang lebih 

besar atau lebih kecil dari suatu alat ukur dibandingkan dengan alat ukur standar. 

Persamaan bias ditunjukan sebagai berikut (Maulida & Jumaila, 2005). 

 

Bias =  x𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 − x   ............................................................................................ (2.11) 

 : Standar deviasi 

σ =  √
 ⅀ (𝑥𝑖− 𝑥𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎)2 ............................................................................................................................................. 

(2.8) 
𝑛−1 

sebenarnya (Maulida & Jumaila, 2005). 

berulang (Maulida & Jumaila, 2005) 
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benar suatu standar. Kesalahan merupakan perbedaan antara indikasi dan nilai 

2.7.4 Kesalahan 

Kesalahan atau eror adalah perbedaan antara output pengukuran dengan harga 

sebenarnya dari sinyal yang terukur (Maulida & Jumaila, 2005). 

 
Eror = (

3σ+Bias
) 100% ................................................................................. (2.12) 

Xbenar 

 
 
 

2.7.5 Sensitivitas 

Sensitivitas adalah perubahan reaksi pada alat ukur dibagi oleh hubungan 

perubahan aksinya. Sensitivitas merupakan perbandingan output dan input alat ukur. 

Pada alat ukur yang linear, sensitivitas relatif tetap. Dalam beberapa hal, alat ukur 

yang baik memiliki nilai sensitivitas yang besar (Maesaroh & Muna, 2013). 

K =  
eo ......................................................................................................................................................... 

(2.13) 
ei 

K : Sensitivitas 

eo : Output dari alat ukur 

ei : Input dari alat ukur 

 

2.7.6 Linieritas 

Linieritas menggambarkan kedekatan hubungan antara input dan output dari 

suatu instrumen. Linieritas yang baik adalah jika input pengukuran memberikan 

output yang sebanding lurus. Linieritas dapat dinyatakan dengan sebuah persamaan 

garis (Maesaroh & Muna, 2013). 

𝑒𝑜 = 𝑚𝑒𝑖 + 𝑏 ...............................................................................(2.14) 

𝑚 = 
𝑁 ∑ 𝑒𝑖𝑒𝑜− (∑𝑒𝑖)(∑𝑒𝑜) 

𝑁∑𝑒𝑖2− (∑𝑒𝑖)2 
.................................................................(2.15) 

𝑏 =   
∑𝑒𝑜(∑𝑒𝑖

2)− (∑𝑒𝑖𝑒𝑜)(∑𝑒𝑖)   
.............................................................(2.16) 

𝑁∑𝑒𝑖2− (∑𝑒𝑖)2 

𝑒𝑜 ∶ Output pengukuran 

𝑒𝑖 ∶ Input pengukuran 

m : Linieritas 

b   : konstanta 
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BAB III 

 
 

PERANCANGAN PROTOTIPE ALAT BANTU BACA UNTUK 

DIGITALISASI METER kWh MEKANIK 

Prototipe Alat Bantu Baca untuk Digitalisasi Meter kWh Mekanik yang 

digunakan sebagai pemenuhan mata kuliah Proyek Akhir ini merupakan prototipe 

yang berfungsi sebagai alat bantu pembacaan register meter kWh mekanik yang dapat 

digunakan pada pengujian. Adapun tujuan dibuatnya prototipe ini untuk 

pengembangan selanjutnya agar prototipe dapat digunakan pada saat pengujian meter 

kWh mekanik dengan memiliki sifat portable sehingga dapat dipindahkan sesuai letak 

meter kWh uji pada instalasi pengujian. Cara menentukan besar nilai kWh digunakan 

metode pembacaan jumlah putaran piringan yang merepresentasikan besar nilai kWh. 

Prototipe ini dapat digunakan untuk meter kWh dengan konstanta yang bervariasi 

karena memiliki fungsi keypad untuk mengatur nilai konstanta. Namun prototipe ini 

hanya dapat membaca satu buah meter kWh dalam satu kali pengujian. Sehingga 

diharapkan untuk pengembangan selanjutnya, prototipe ini memiliki banyak sensor 

sehingga satu prototipe dapat digunakan untuk menguji beberapa meter kWh dalam 

satu kali pengujian. 

 
3.1 Prinsip Kerja Prototipe Alat Bantu Baca untuk Digitalisasi Meter kWh 

Mekanik 

 

Pembuatan prototipe alat bantu baca untuk digitalisasi meter kWh mekanik 

dengan menggunakan sensor optik jenis TCRT5000 ini mendeteksi warna hitam pada 

putaran piringan dari meter kWh mekanik. Output dari sensor diproses menggunakan 

mikrokontroler arduino ATMega 2560 untuk menghitung jumlah putaran kWh yang 

kemudian dikonversi menjadi nilai kWh yang kemudian ditampilkan pada rangkaian 

LCD 4x20. Prinsip kerja instrumen alat bantu baca pada pengujian meter kWh 
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mekanik secara umum dapat digambarkan melalui Gambar 3.1 dengan diagram blok 

pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3. 1 Blok diagram dengan komponen 
 

 
 

 
Gambar 3. 2 Blok diagram 

 

Pada Gambar 3.2 dapat dijelaskan bahwa saat beban dinyalakan maka piringan 

meter kWh akan berputar. Tanda hitam pada piringan akan dideteksi oleh sensor 

TCRT5000 yang berfungsi sebagai transmitter sekaligus receiver. Sensor ini terdiri 
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atas LED infrared sebagai pemancar cahaya (transmitter) dan photodiode sebagai 

penerima cahaya (receiver). Keluaran sensor ini berupa sinyal digital yang akan 

dikirimkan ke microcontroller yaitu Arduino ATMega 2560 yang mendapatkan 

supply tegangan dari power suply. Sinyal yang masuk ke arduino akan diolah menjadi 

pulsa dan secara bersamaan program timer akan menghitung waktu tempuh selama 

sensor membaca putaran. Untuk mengaktifkan pembacaan sensor digunakan fungsi 

push button start. Namun sebelum itu operator terlebih dahulu menginput konstanta 

dan jumlah putaran piringan meter kWh menggunakan fungsi keypad untuk 

menentukan nilai kWh tertentu sebagai penentu kelipatan jumlah putaran per nilai 

kWh tertentu. Secara bersamaan, prototipe akan menampilkan waktu yang ditempuh 

saat mencapai nilai kWh tertentu. Sedangkan hasil pembacaan sensor yang akan 

ditampilkan pada LCD yaitu nilai energi (kWh), jumlah putaran, waktu tempuhnya 

dan informasi tambahan seperti konstanta meter kWh yang digunakan. Selanjutnya 

nilai tersebut akan disimpan di dalam SD Card dengan format text(.txt) setelah tombol 

stop dan start (untuk menyimpan) ditekan. Setelah itu untuk kembali ke tampilan awal 

LCD digunakan fungsi push button reset (Button 2). 

 
3.2 Komponen Penyusun Prototipe Alat Bantu Baca untuk Digitalisasi 

Meter kWh Mekanik 

 
Rangkaian Prototipe Alat Bantu Baca untuk Digitalisasi Meter kWh Mekanik 

diperlihatkan pada Gambar 3.3. Adapun penjelasan detail mengenai masing-masing 

komponen penyusun Prototipe Alat Bantu Baca untuk Digitalisasi Meter kWh 

Mekanik dibahas pada subbab 3.2.1 sampai 3.2.6. 

3.2.1 Keypad Matriks 4x4 

Keypad merupakan antarmuka antara komunikasi perangkat elektronik dengan 

manusia yang disebut dengan istilah HMI (Human Machine Interface) (Faudin, 

2017). Keypad matriks 4x4 seperti pada Gambar 3.3 tersusun atas 16 buah push 

button(0-9, A-D, * , #) yang dirangkai dengan konfigurasi dalam bentuk matrix yang 

memiliki index baris dan kolom sehingga pin input ke Arduino menjadi 

Komponen penyusun Prototipe Alat Bantu Baca untuk Digitalisasi Meter kWh 

Mekanik ini terdiri dari power supply, arduino AT Mega 2560, sensor TCRT 5000, 

LCD 20x4, Modul SD Card, keypad, buzzer, LED, push button dan komponen 

pendukung simulasi pengujian yaitu rangkaian beban simulasi dan beban resistif. 
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Gambar 3. 3 Keypad matriks 4x4 
Sumber : Ev3dm, 2018 

 
minimum. Prinsip kerja keypad dalam melakukan proses pembacaan dilakukan secara 

maktriks dengan menggunakan teknik scanning, memberikan umpan data pada satu 

bagian dan memantau akan adanya feedback atau umpan balik pada bagian lainnya 

(Faudin, 2017). Umpan data dilakukan di bagian baris dan feedback yang ada 

dilakukan pengecekan pada bagaian kolom. Kondisi saat baris diberikan umpan data, 

baris lainnya dalam kondisi inversi. 

Gambar 3.4 menunjukkan penekanan tombol keypad yang mudah diketahui 

dengan mencermati baris dan kolom mana yang ditekan. Dari gambar tersebut, baris- 

2 bernilai LOW, sedangkan baris-1, baris-3, dan baris-4 bernilai HIGH. Kemudian dari 

ilustrasi tersebut diketahui bahwa data berasal dari penekanan baris-2, dengan umpan 

balik pada kolom-2, sehingga dapat disimpulkan bahwa tombol keypad yang ditekan 

yaitu 5. Prinsip ini berlaku untuk semua tombol yang ditekan. 

 

 
Gambar 3. 4 Keypad yang ditekan pada no.5 

Sumber : Faudin, 2017 
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Keterangan : 

B = Baris 

K = Kolom 
 

 

  Tabel 3. 1 Pin arduino dan keypad  

Pin Keypad Pin Arduino 

1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

5 22 

6 24 

7 26 

8 28 

 
Saat prototipe pertama kali dinyalakan, yang muncul pertama kali di display 

adalah perintah memasukkan jenis kWh, jumlah putaran, dan konstanta meter kWh 

uji. Untuk itu komponen keypad berfungsi sebagai input data meter kWh uji tersebut. 

Keypad ini memiliki 8 pin yang pada prototipe ini dihubungkan dengan arduino 

terhadap pin 22,23,24,25 dan 2,3,4,5. 

Prototipe Alat Bantu Baca untuk Digitalisasi Meter kWh Mekanik ini memiliki 

keterbatasan hanya dapat menampilkan nilai kWh maksimal dua angka dibelakang 

koma, sehingga dalam peng-input-an jumlah putaran harus menghasilkan nilai kWh 

yang menyesuaikan parameter tersebut. Misalnya pada meter kWh uji yang digunakan 

memiliki konstanta 400 putaran/kWh, sehingga jumlah putaran yang dimasukkan 

adalah 4. Artinya setiap 4 putaran, display akan menampilkan nilai kWh sebesar 0,01 

kWh dan berlaku kelipatan. Adapun pin keypad terhadap arduino terdapat pada Tabel 

3.1. 

 
3.2.2 Modul SD Card 

Modul micro SD card adapter seperti pada Gambar 3.5 adalah modul pembaca 

kartu micro SD, melalui sistem file dan SPI antarmuka driver, MCU untuk melengkapi 
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Gambar 3. 5 Modul SD card 
Sumber : mybotic, 2018 

 

sistem file untuk membaca dan menulis kartu micro SD ( Nugroho, Susilo, & 

Budiningrum, 2018). Modul ini digunakan dengan cara menghubungkan pin SDA dan 

SCL serta VCC dan Ground ke microcontroller arduino. 

 

Fitur modul adalah sebagai berikut: 

1. Mendukung kartu micro SD, kartu micro SDHC (kartu kecepatan tinggi). 

2. Tingkat konversi papan sirkuit yang antarmuka level untuk 5V atau 3.3V. 

3. Power supply adalah 4.5V ~ 5.5V, regulator tegangan 3.3V papan sirkuit. 

4. Komunikasi antarmuka SPI antarmuka standar. 

5. Empat (4) M2 lubang sekrup posisi untuk kemudahan instalasi. 

6. Control Interface : Sebanyak enam pin (GND, VCC, MISO, MOSI, SCK, CS). 

 
 

Tabel 3. 2 Pin arduino dan modul SD card 
 

Pin Modul SD 
  Card  

Pin Arduino 

GND GND 

VCC 5 V 

MISO 50 

MOSI 51 

SCK 52 

CS 53 

 
 

Modul SD Card berfungsi menyimpan data meter kWh uji yang di-input 

melalui keypad dan data akhir pengujian setiap titik pada display. Pada prototipe ini, 
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hasil penyimpanan cukup disimpan di SD Card dan belum dilakukan pengolahan lebih 

lanjut. Sehingga untuk pengembangan selanjutnya data pada SD Card dapat diolah 

dengan data logging sedemikan rupa sehingga prototipe dapat menyimpan database 

untuk setiap pengujian dengan meter kWh uji yang beragam. Pin arduino yang 

digunakan terdapat pada Tabel 3.2. 

 
3.2.3 Buzzer dan LED 

Untuk memudahkan dalam mengamati pembacaan sensor, ditambahkan 

komponen buzzer dan LED sebagai indikator sensor telah membaca satu putaran. 

Sehinga setiap sensor membaca satu putaran, LED akan berkedip dan buzzer akan 

berbunyi “bip”. Pin pada arduino untuk buzzer dan LED terdapat pada Tabel 3.3. 

 

Tabel 3. 3 Pin arduino, buzzer dan LED 
Pin Buzzer Pin Arduino LED 

+ 36 + 

- GND - 

 

 

3.2.4 Sensor TCRT5000 

Sensor TCRT5000 berfungsi mendeteksi tanda hitam pada piringan meter 

kWh. Sensor ini akan membaca satu putaran apabila mendeteksi “putih-hitam” pada 

piringan meter kWh. Sensor diletakkan persis di atas tanda hitam pada piringan seperti 

pada Gambar 3.6, dengan jarak ± 2 mm dengan posisi sensor tegak lurus terhadap 

piringan. Sensor dihubungkan ke mikrokontroler arduino mega dengan 3 kabel. 

Adapun konfigurasi pin sensor pada mikrokontroler arduino dapat dilihat pada Tabel 

3.4. Sinyal digital dari sensor yang direpresentasikan menjadi pulse atau putaran 

selanjutnya diolah oleh mikrokontroler menjadi satuan kWh. 

Gambar 3. 6 Penempatan sensor 
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 Tabel 3. 4 Pin arduino dan sensor TCRT5000 
Pin Sensor 

  TCRT5000  
Pin Arduino 

VCC 5 V 

GND GND 

D0 32 

A0 6 

 
3.2.5 Push Button 

Push button yang terdapat pada Gambar 3.8 merupakan sakelar yang 

beroperasi dengan cara ditekan dan dapat melakukan dua fungsi berbeda, yakni 

menutup sirkuit bila ditekan atau membuka sirkuit bila ditekan. 

 

Gambar 3. 7 Push button 
Sumber : Break, 2018 

 
Ketika menggunakan suatu switch, push button, sebagai data input ke 

microcontroller terkadang terjadi masalah nilai tidak terbaca. Nilai input tersebut 

mengambang, float state, antara high dan low. Untuk mengatasi masalah tersebut 

dapat digunakan resistor pull-up atau pull-down yang rangkaiannya terdapat Gambar 

3.9. Pada dasarnya baik resistor pull-up maupun pull-down, keduanya sama-sama 

berfungsi untuk menghindari suatu node mengalami nilai yang mengambang, float, 

antara low dan high. 

Pada prototipe ini, terdapat 3 buah push button seperti pada Gambar 3.10 yang 

masing-masing berfungsi sebagai start, stop, dan reset. Pada arduino, button start 

terhubung pada pin 40, button stop pada pin 44, dan reset pada pin reset. Tombol start 

juga sekaligus berfungsi sebagai tombol saving ke SD Card. Pin pada arduino untuk 

Push Button start, stop, dan reset terdapat pada Tabel 3.5, Tabel 3.6, dan Tabel 3.7. 
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Gambar 3. 8 Rangkaian prototipe alat bantu baca untuk digitalisasi meter kWh mekanik 
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Gambar 3. 9 Push button dengan resistor pull-up dan pull-down 
Sumber : Technical, 2017 

 

 

 

Gambar 3. 10 Push button untuk start, reset, dan stop 

 

 

 
 Tabel 3. 5 Pin arduino dan button start 

Pin Button Start Pin Arduino 

1 40 

3 GND 

 

Tabel 3. 6 Pin arduino dan button stop 
Pin Button Stop Pin Arduino 

1 44 

3 GND 

 

 Tabel 3. 7 Pin arduino dan button reset 
Pin Button Reset Pin Arduino 

1 Reset 

3 GND 
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3.2.6 Beban 

a. Beban dengan Nilai Daya antara 286 W sampai 550 W 
 

Rangkaian beban ini memiliki jalur VCC dan ground yang berada di atas badan 

rangkaian serta memiliki 3 sakelar yaitu sakelar 1, sakelar 2, dan sakelar 3 yang 

masing-masing sakelar berfungsi untuk mengaktifkan beban induktif 1 sebesar 10 mH, 

beban induktif 2 sebesar 15 mH, dan beban resistif sebesar 200 ohm. Letak beban 

induktif 1 dan induktif 2 terletak di dalam badan rangkaian dengan nilai induktansi 

yang tidak dapat diubah-ubah. Sedangkan beban resitif terdapat di luar badan 

rangkaian yang dapat dilihat pada Gambar 3.11. Pada beban resitif ini dipasang sebuah 

pengatur nilai resistansi yang memiliki fungsi seperti potensiometer, sehingga nilai 

resistansinya dapat diubah-ubah dengan menaik- 

 

Gambar 3. 11 Rangkaian beban dengan nilai antara 300 W sampai 550 W 

 
turunkan badan pengatur nilai resistif tersebut. Saat badan pengatur nilai resistif 

digeser ke atas, maka nilai resistansi akan membesar. Hal ini dapat dilihat pada digital 

ammeter yang menunjukkkan nilai arus yang semakin mengecil dengan nilai 

terkecilnya yaitu sebesar 1,3 A. Sedangkan saat badan pengatur nilai resistif digeser 

ke bawah, maka nilai resistansi akan mengecil yang menyebabkan nilai arus akan 

semakin membesar. Nilai arus terbesar yang disarankan untuk keperluan keselamatan 

yaitu hanya sebesar 2,5 A. Hal ini dikarenakan rangkaian beban ini memiliki umur 
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yang cukup tua. Sehingga menyebabkan menurunnya reability dari komponen resistor 

dan induktor yang terpasang. Selain itu, fungsi dari digital multimeter yaitu 

menampilkan nilai tegangan dan energi (kWh) yang terpakai. Adapun besar daya (P) 

yang dimiliki oleh rangkaian tersebut dapat dihitung dari persamaan 3.1. 

 
Daya minimum: P = V.Iminimum ................................................................................................................ (3.1) 

P = 220 volt . 1,3 A 

P = 286 W 

 
Daya maksimum: P = V.Imaksimum........................................................................................................... (3.2) 

P = 220 volt. 2,5 A 

P = 550 W 

 
Konfigurasi dari jalur VCC dan ground dari rangkaian tersebut ke meter kWh 

yaitu untuk jalur VCC rangkaian beban tersebut dihubungkan ke MCB yang telah 

terhubung ke jalur line meter kWh. Sedangkan jalur ground beban dihubungkan ke 

jalur ground meter kWh. 

 
b. Rangkaian Beban Simulasi 

Rangkain beban simulasi yang dapat dilihat pada Gambar 3.12 merupakan 

komponen pendukung untuk simulasi atau tahap awal sebelum melakukan 

pengambilan data sebenarnya pada pengujian kesesuaian antara nilai kWh pada 

register dengan nilai kWh yang ditampilkan pada prototipe alat bantu baca. Rangkaian 

beban ini terdiri dari meter kWh dan 3 buah lampu pijar yang dipasang paralel dengan 

salah satu diantaranya dapat diatur intensitas cahayanya menggunakan dimmer. 

Rangkain beban dilengkapi dengan MCB (Miniature Circuit Breaker) yang 

mempunyai peranan sangat penting sebagai sistem proteksi dalam instalasi listrik bila 

terjadi beban berlebih dan hubungan singkat arus listrik(short circuit atau korsleting). 

Keterangan : 

S1 : Sakelar 1 L1 : Lampu 1 sebesar 100 W 

S2 : Sakelar 2 L2 : Lampu 2 sebesar 100 W 

D3 : Dimer L3 : Lampu 3 sebesar 100 W 

Voltage L&N : meter kWh 
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Power supply adalah suatu alat listrik yang dapat menyediakan energi listrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 3. 12 Rangkain beban simulasi 
 

 

3.2.7 Power Supply 

(Kho, 2019). Adapun tampilan 

 
 

 

perangkat elektronika yang digunakan. 
 

Gambar 3. 13 DC power supply 
Sumber : Store, 2019 

 

DC power supply adalah pencatu daya yang menyediakan tegangan maupun 

arus listrik dalam bentuk DC (Direct Current) dan memiliki polaritas yang tetap yaitu 

positif dan negatif untuk bebannya. Terdapat 2 jenis DC Supply yaitu : 

 

a. AC to DC Power Supply 

AC to DC power supply, yaitu DC power supply yang mengubah sumber - 

tegangan listrik AC menjadi tegangan DC yang dibutuhkan oleh peralatan elektronika 

(Kho, 2019). AC to DC power supply pada umumnya memiliki sebuah transformator 

listrik yang kemudian mengubahnya menjadi energi listrik yang dibutuhkan oleh 

power supply terdapat pada Gambar 3.13. Power Supply memerlukan sumber energi 

D 

untuk perangkat listrik ataupun elektronika lainnya 
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(filter). 

Linear Regulator berfungsi untuk mengubah tegangan DC yang berfluktuasi 

menjadi konstan (stabil) dan biasanya menurunkan tegangan DC Input (Kho, 2019). 

yang menurunkan tegangan, dioda sebagai penyearah dan kapasitor sebagai penyaring 
 

 

b. Linear Regulator 
 

3.2.8 Mikrokontroller Arduino AT Mega 2560 

Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari physical computing yang 

bersifat open source (Susman, 2018). Physical computing adalah membuat sebuah 

sistem atau perangkat fisik dengan menggunakan software dan hardware yang 

sifatnya interaktif yaitu dapat menerima rangsangan dari lingkungan dan merespon 

balik. Arduino tidak hanya sekedar sebuah alat pengembangan, tetapi adalah 

kombinasi dari hardware, bahasa pemrograman, dan Integrated Development 

Environment (IDE) yang canggih. IDE adalah sebuah software yang sangat berperan 

untuk menulis program, meng-compile menjadi kode biner dan meng-upload ke dalam 

memori mikrokontroler. 

 

 
 

Gambar 3. 14 Arduino AT mega 2560 
Sumber : SmartProjects, 2012 

 
Arduino Mega 2560 yang terdapat Gambar 3.14 memiliki spesifikasi tegangan 

operasi 5 V, 54 pin input / output digital dimana 14 dapat digunakan sebagai output 

PWM, 16 input analog, 4 UART (port serial perangkat keras), arus DC per analog I/O 

40 mA, arus DC pin 3,3 V 50 mA dan frekuensi 16 MHz, koneksi USB, colokan listrik, 

header ICSP, dan tombol reset(Lutfi, 2017). 
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3.2.9 LCD 20 x 4 (Liquid Crystal Display) dengan I2C LCD 

LCD (Liquid Crystal Display) adalah perangkat yang berfungsi sebagai media 

penampil dengan memanfaatkan kristal cair sebagai objek penampil utama 

(Elektronika, 2018). LCD tentunya sudah sangat banyak digunakan untuk berbagai 

macam keperluan seperti media elektronik televisi, kalkulator, atau layar komputer 

sekalipun. LCD yang digunakan adalah LCD berukuran 20x4 karakter dengan 

tambahan chip module I2C untuk mempermudah programmer nantinya dalam 

mengakses LCD tersebut. Sebab dengan digunakannya modul I2C akan lebih 

memperhemat penggunaan pin arduino yang akan digunakan, contohnya saja dengan 

menggunakan modul I2C maka hanya diperlukan 4 buah pin arduino, yaitu pin SCL, 

pin SDA, pin VCC dan pin GND. Tampilan LCD 20 x 4 terdapat pada Gambar 3.15. 

 
 

Gambar 3. 15 LCD JHD 204A 
Sumber : Koumaris, 2018 

 
Tabel 2.1 menunjukkan konfigurasi kaki-kaki LCD karakter 20x4 untuk 

mengkoneksikannya ke board arduino. 

 
Tabel 3. 8 Konfigurasi Pin LCD 20x4 

 

Pin No. Simbol Details 

1 GND Ground 

2 VCC Supply Voltage +5V 

3 Vo Contrast adjustment 

4 RS 0->Control Input, 1->Data 
Input 

5 R/W Read/Write 

6 E Enable 

7 to 14 D0 to D7 Data 

15 VB1 Backlight +5V 

16 VB0 Backlight ground 

Sumber : Setiawan, 2017 
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diawali dengan perintah fungsi keypad sebagai input konstanta meter kWh dan 

3.3 Program Arduino 

Pemograman yang dilakukan terdiri dari 4 step, yaitu: 

Step 1 

 
• Inisiasi Variabel artinya memberikan suatu nilai awal sebelum deklarasi variabel 

digunakan ke perintah berikutnya. Variabel-variabel yang diinisiasi disini ialah 

nilai kWh, counter, fungsi buzzer, dan variabel waktu. 

• Void Setup dipanggil ketika program mulai di start, kemudian menginisiasi 

variabel, pin modes, memulai penggunaan library. Pada tahap ini dilakukan 

pengaturan baudrate yaitu pengaturan yang berfungsi sebagai kecepatan aliran data 

dengan satuan bit per second, yaitu 115200 bps. 

 
Step 2 

• Void Loop 

jumlah putaran yang diinginkan. Misalnya suatu meter kWh memiliki konstanta 

400 putaran/kWh. Artinya untuk mendapatkan energi senilai 1 kWh, piringan harus 

berputar sebanyak 400 kali. Untuk efisiensi pembacaan energi, maka dengan 

kosntanta yang sama, diberikan input jumlah putaran pada keypad sebanyak 4 kali 

untuk menempuh nilai 0.01 kWh. Nilai kWh tersebut kemudian ditampilkan di 

LCD dan dieksekusi oleh program selanjutnya. 

 
Step 3 

• Program selanjutnya adalah membaca input sensor yang pada prototipe ini input 

berupa pulsa high ketika mendeteksi warna hitam dan pulsa low ketika mendeteksi 

tanda putih. Mulainya pembacaan input sensor diikuti dengan perhitungan waktu. 

• Pada prototipe ini, sensor akan mendeteksi warna dengan urutan “putih-hitam” 

untuk satu putaran yang diinisiasi dengan x. Dengan perintah counter++, nilai x 

akan di counter dan dikonversi menjadi jumlah putaran. 

• Pada proses keypad sebagai input terdapat perintah memasukkan jumlah putaran 

yang diinginkan. Jumlah putaran ini berfungsi sebagai kelipatan untuk menghitung 

total energi kWh. 

• Setelah perhitungan selesai, maka LCD akan menampilkan jumlah putaran, total 

energi kWh, dan waktu tempuh putaran. 

berfungsi mengeksekusi perintah program yang pada algoritma ini 



Step 4 

• Prototipe ini dilengkapi dengan fungsi button yang jika ditekan akan menghentikan 

pembacaan sensor dan menampilkan hasil akhir pada LCD. Namun saat button 

tidak ditekan, program akan terus meng-counter nilai x. 

33 

 

 

 

Step 1 

Step 2 

Step 3 

Step 4 
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BAB IV 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Hasil Prototipe Alat Bantu Baca untuk Digitalisasi Meter kWh Mekanik 

Berdasarkan perancangan alat seperti yang dijelaskan pada bab 3, maka hasil 

akhir dari prototipe alat bantu baca untuk digitalisasi meter kWh mekanik dapat dilihat 

pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4. 1 Prototipe alat bantu baca untuk digitalisasi meter kWh mekanik 

Prototipe ini menampilkan jumlah putaran yang ditempuh oleh meter kWh mekanik 

beserta waktu untuk mencapai jumlah putaran tersebut. Selain itu, prototipe ini juga 

dilengkapi dengan keypad untuk menginput konstanta meter kWh yang diuji sehingga 

pada display ditampilkan besar nilai kWh yang merepresentasikan skala terkecil dari 

register meter kWh mekanik. Adapun tampilan register terdapat pada Gambar 2.5. 

 
4.2 Prosedur Pengujian Alat 

Berikut ini dijelaskan beberapa pengujian yang dilakukan terhadap prototipe 

dan prosedur pengujiannya terdapat pada bagian 4.2.1 dan 4.2.2. 
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4.2.1 Prosedur Pengujian Karakteristik Sensor 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui karakteristik sensor dalam melakukan 

kinerjanya. Karakteristik yang diuji merupakan karakteristik secara umum berupa 

keluaran sensor dalam mendeteksi input. Terdapat dua macam karakteristik yang diuji 

yaitu jarak deteksi dan tegangan operasi sensor. 

a. Prosedur Pengujian Jarak Deteksi Sensor Terhadap Piringan 

Menurut datasheet modul sensor TCRT5000 memiliki spesifikasi jarak deteksi 

1 mm – 8 mm, dengan jarak fokus 2.5 mm. Untuk menguji keakuratan dari spesifikasi 

tersebut, maka dilakukan pengujian keakuratan berdasarkan jarak sensor ke tanda 

hitam pada piringan meter kWh dan hubungannya dengan ketebalan tanda hitam 

menggunakan beban buatan yang rangkaiannya terdapat pada Gambar 3.4. Adapun 

prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut. 

1. Siapkan meter kWh uji, beban, prototipe dan tanda hitam dengan panjang 

0,4-1,2 cm. 

2. Hubungkan meter kWh dan beban serta prototipe ke listrik PLN. 

3. Pasang tanda hitam dengan panjang 1,2 cm dan pasang sensor ke atas 

piringan dengan jarak sensor diluar dari spesifikasi jarak deteksi sensor 

yaitu 3 mm terhadap piringan. 

4. Posisikan sensor di atas putaran piringan sesuai spesifikasi pada 

pengujian keakuratan sensor dibagian 4.2.1. 

5. Tekan switch pada prototipe menjadi ON. 

6. Pada LCD, terdapat perintah memasukkan spesifikasi meter kWh uji 

seperti pada Gambar 4.2. Tekan “A” untuk memilih meter kWh Analog. 

 

Gambar 4. 2 Tampilan LCD saat pertama kali dinyalakan 
 

7. Tekan “D” untuk enter. 

8. Masukkan konstanta meter kWh uji. Pada pengujian ini, konstanta meter 

kWh uji sebesar 400 put/kwh. 

9. Tekan “D” untuk enter. 
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10. Masukkan jumlah putaran untuk menentukan kelipatan putaran untuk 

penentuan besar nilai kWh seperti pada Gambar 4.3. Pada pengujian ini 

putaran yang dimasukkan adalah 4, artinya setiap 4 putaran akan 

menghasilkan 0,01 kWh. 

 

Gambar 4. 3 Tampilan LCD saat diisi spesifikasi meter kWh uji 
 

11. Tekan “D” untuk enter. 

12. Tekan “*” untuk mengirim data ke prototipe. Sehingga tampilan LCD 

seperti pada Gambar 4.4. 

 
Gambar 4. 4 Tampilan LCD setelah ditekan “*” 

13. Tekan button start untuk menyimpan ke SD Card dan memulai 

pembacaan sensor. Adapun tampilan LCD setelah button start ditekan 

yaitu seperti Gambar 4.5. 

 
Gambar 4. 5 Tampilan LCD saat menyimpan ke SD card 

 

14. Nyalakan beban dengan 3 lampu dinyalakan. 

15. Gambar 4.6 menunjukkan tampilan LCD saat melakukan pembacaan 

putaran. Catat jumlah putaran pada tampilan display prototipe untuk satu 

putaran sebanyak 3 kali. 

16. Tekan button stop. 

17. Pasang tanda hitam dengan ukuran berbeda serta jarak sensor ke piringan 

yang berbeda. 
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Gambar 4. 6 Tampilan LCD saat membaca putaran 
 

18. Ulangi langkah 12 sampai 15 untuk setiap titik berbeda. Adapun hasil 

pengujian terdapat pada Tabel 4.1. 

 
b. Prosedur Pengujian Tegangan Operasi Sensor Menggunakan Osiloskop dan 

Multimeter 

Menurut datasheet, modul sensor memiliki tegangan operasi 3,3 – 5,5 V. 

Untuk menguji keakuratannya, dilakukan pengujian menggunakan osiloskop dan 

multimeter untuk melihat sinyal keluaran sensor. Berikut prosedur pengujiannya : 

1. Siapkan osiloskop dan rangkaian prototipe. 

2. Nyalakan dan kalibrasi osiloskop hingga menampilkan gelombang sinyal yang 

memiliki amplitude 2 Vp-p. 

3. Hubungkan kabel merah osiloskop ke pin output D0 sensor, dan kabel hitam ke 

ground. 

4. Berikan gangguan berupa objek hitam pada sensor. 

5. Amati bentuk sinyal dan ukur besar tegangan menggunakan multimeter saat 

sensor mendeteksi objek hitam. 

6. Amati bentuk sinyal dan ukur besar tegangan menggunakan multimeter saat 

sensor mendeteksi tidak mendeteksi objek hitam. 

7. Ulangi sebanyak empat kali. 

 
 

4.2.2 Prosedur Pengujian Kalibrasi Prototipe 

Pengujian kalibrasi prototipe alat bantu baca pengujian meter kWh dilakukan 

untuk memastikan pembacaan nilai kWh prototipe sama dengan pembacaan nilai kWh 

pada skala register meter kWh uji skala terkecil yang memiliki ketelitian 0.01. Adapun 

pengujian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu pengujian input berubah dan 

pengujian input tetap. Adapun prosedur pengujiannya sebagai berikut: 

1. Siapkan beban, meter kWh uji, dan prototipe. 

2. Hubungkan beban dengan meter kWh uji . 

3. Tekan switch ON. 
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4. Pada LCD, terdapat perintah memasukkan spesifikasi meter kWh uji. Tekan “A” 

untuk memilih meter kWh Analog. 

5. Tekan “D” untuk enter. 

6. Masukkan konstanta meter kWh uji. Pada pengujian ini, konstanta meter kWh uji 

sebesar 400 put/kwh. 

7. Tekan “D” untuk enter. 

8. Masukkan jumlah putaran untuk menentukan kelipatan putaran untuk penentuan 

besar nilai kWh. (pada pengujian ini putaran yang dimasukkan adalah 4, artinya 

setiap 4 putaran akan menghasilkan 0,01 kWh). 

9. Tekan “D” untuk enter. 

10. Tekan “*” untuk mengirim data ke prototipe. 

11. Tekan button start untuk menyimpan ke SD Card dan memulai pembacaan sensor. 

12. Saat display menampilkan “DONE”, segera tekan MCB menuju switch ON. 

13. Untuk pengujian input berubah, catat nilai kWh testbench saat pertama kali 

dinyalakan. 

14. Catat pembacaan putaran oleh prototipe dan meter kWh uji selama 65 detik. 

15. Tekan button stop. 

16. Ulangi langkah 11 sampai 15 untuk titik pengujian 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 

dan 36 putaran. 

17. Untuk pengujian input tetap, catat data pengujian untuk titik 4, 8, dan 12 putaran 

masing-masing 10 kali pengujian. 

 

4.3 Pembahasan Hasil Pengujian Prototipe 

Berikut pembahasan dan penyajian data hasil pengujian prototipe : 

 
4.3.1 Pembahasan Hasil Pengujian Karakteristik Sensor 

Terdapat dua macam karakteristik yang diuji yaitu jarak deteksi dan tegangan 

operasi sensor. Uji jarak deteksi sensor dilakukan untuk mengetahui jarak fokus sensor 

dalam melakukan pembacaan tanda hitam pada piringan meter kWh. Adapun uji 

tegangan operasi sensor untuk mengetahui besar tegangan yang diperlukan sensor 

dalam beroperasi. 

a. Pembahasan Hasil Pengujian Jarak Deteksi Sensor Terhadap Putaran Piringan 

Tabel 4.1 menunjukkan keakuratan sensor dalam membaca putaran piringan 

meter kWh. Pada prototipe ini, satu putaran akan terbaca saat sensor melewati warna 
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Tabel 4. 1 Uji keakuratan jarak deteksi sensor terhadap panjang tanda hitam 
 

No. Putaran 

ke- 

Jarak sensor dengan 

tanda hitam piringan 

(cm) 

Panjang tanda hitam 

piringan (cm) 

Jumlah counter 

setiap satu putaran 

 1   Terus menerus 

 2 0,1 1,2 Terus menerus 

 3   Terus menerus 

 1   1 kali 

 2 0,2 1,2 1 kali 

 3   1 kali 

 1   Tidak baca 

 2 0,3 1,2 Tidak baca 

 3   Tidak baca 

 1   1 kali 

 2 0,2 0,6 1 kali 

 3   1 kali 

 1   1 kali 

 2 0,2 0,4 1 kali 

 3   1 kali 

 1   Tidak baca 

 2 0,2 0,2 Tidak baca 

 3   Tidak baca 

 
‘putih-hitam’. Namun berdasarkan data di atas, pembacaan sensor untuk jarak sensor 

terhadap piringan 0,1 cm dalam satu putaran membaca terus menerus, sedangkan pada 

jarak 0,3 cm sensor tidak melakukan pembacaan dan baru didapatkan hasil pembacaan 

akurat untuk satu putaran pada jarak ±0,2 cm. Hal ini mendekati spesifikasi jarak fokus 

deteksi sensor berdasarkan datasheet yaitu pada jarak 0,25 cm. Namun pada 

pengaplikasiannya sedikit sulit mengatur jarak sensor ke piringan dengan jarak fokus 

tersebut. Sehingga diberikan batasan bahwa prototipe ini akan bekerja dengan baik 

jika jarak sensor terhadap piringan adalah 2 mm dengan panjang tanda hitam piringan 

6-12 mm. 

 

b. Pembahasan Hasil Pengujian Tegangan Operasi Sensor Menggunakan 

Osiloskop dan Multimeter 

Sensor TCRT5000 pada prototipe ini akan HIGH ketika didekatkan dengan 

warna yang tidak dapat merefleksikan cahaya atau dalam hal ini adalah tanda hitam 

pada piringan meter kWh, dan akan bernilai LOW ketika didekatkan dengan warna 
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yang dapat merefleksikan cahaya. Untuk menguji keakuratan sensor dalam 

mendeteksi warna, maka dilakukan uji sensor menggunakan osiloskop untuk melihat 

kinerja sensor yang hasilnya terdapat pada Gambar 4.7 dan Gambar 4.8. 

 
 

Gambar 4. 7 Keluaran sensor saat mendeteksi warna hitam 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 8 Keluaran sensor saat mendeteksi warna putih 

 

Gambar 4.7 merupakan keadaan sensor saat mendeteksi benda yang tidak dapat 

memantulkan cahaya. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa sensor tidak 

mengeluarkan sinyal sehingga saat mendeteksi warna yang merefleksikan cahaya, 

besar tegangan keluaran sensor ±0,2 Volt . 

Adapun Gambar 4.8 merepresentasikan keluaran sensor saat mendeteksi warna 

putih. Dari gambar tersebut, sinyal keluaran sensor berupa sinyal kotak yang hanya 

muncul sesaat saat objek yang dideteksi sensor melakuan transisi dari warna “putih- 

hitam”. Sehingga sedikit sulit melakukan pengambilan dokumentasi sinyal keluaran 

yang jelas. Namun dari gambar tersebut dapat dihitung besar tegangan operasi sensor 

saat mendeteksi warna putih yaitu ±3,6 V dengan perhitungan sebagai berikut: 
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➢ Perhitungan nilai tegangan keluaran sensor saat mendeteksi warna hitam 

Diketahui : 

 

 
 

Maka, 

𝐷𝑖𝑣 = 0,1 

𝑉𝑝 = 2 𝑉 
 
 

𝑉 = 𝑉𝑝 𝑥 𝑑𝑖𝑣 ........................................... (4.1) 

𝑉 = 2𝑉 𝑥 0,1 

𝑉 = 0,2 𝑉𝑜𝑙𝑡 
 
 

➢ Perhitungan nilai tegangan keluaran sensor saat mendeteksi warna putih 

Diketahui : 

 

 
 

Maka, 

𝐷𝑖𝑣 = 1,8 

𝑉𝑝 = 2 𝑉 
 
 

𝑉 = 𝑉𝑝 𝑥 𝑑𝑖𝑣 ........................................... (4.1) 

𝑉 = 2𝑉 𝑥 1,8 

𝑉 = 3,6 𝑉𝑜𝑙𝑡 
 
 

Untuk mendukung hasil osiloskop, dilakukan pengukuran tegangan untuk 

setiap pendeteksian warna berbeda oleh sensor seperti pada Tabel 4.2. 

 

Tabel 4. 2 Hasil pengukuran tegangan dengan multimeter 
 

Pengujian 

ke- 

Indikator Warna Tegangan Output (V) 

1 Hitam 0.16 

 Putih 3.9 

2 Hitam 0.15 

 Putih 3.62 

3 Hitam 0.15 

 Putih 3.76 

4 Hitam 0.15 

 Putih 3.56 

 

Tabel 4.2 di atas menyatakan bahwa besar tegangan operasi sensor saat 

mendeteksi objek yang dapat merefleksikan cahaya berkisar antara 3.56-3.9 V. Hal ini 
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sesuai dengan spesifikasi sensor yang terdapat di datasheet sensor yaitu berkisar 

antara 3,5 V – 5,5 V. Artinya sensor memiliki karakteristik yang baik dalam 

membedakan pembacaan tanda hitam piringan dengan warna piringan yang 

sebenarnya. 

 
4.3.2 Pembahasan Hasil Pengujian Kalibrasi Prototipe 

 

a. Pengujian Input Berubah 

Pengujian input berubah digunakan untuk mengetahui sensitivitas sensor serta 

linieritas putaran yang dibaca prototipe terhadap nilai kWh pada meter kWh uji. Input 

yang diubah-ubah yaitu putaran dengan memperhatikan waktu tempuhnya sebagai 

titik pengujian dan output yang dihasilkan berupa besaran nilai kWh. Adapun data 

penyajian hasil pengujian input berubah terdapat pada Tabel 4.3 untuk titik 4, 8, dan 

12 putaran. Dari data pada tabel tersebut, dapat dihitung sensitivitas sensor sebagai 

berikut: 

Sensitivitas sensor = 
Output Maks−Output Min 

Input Maks –Input Min 
 

= 
(0.09 −0.01)kWh 

(36 −4 )putaran 

.........................................(4.2) 

 

= 
0.08 kWh 

32 putaran 
= 

0.01 kWh 

4 putaran 
 

= 0,0025 kWh/putaran 

 

Dari hasil perhitungan di atas, didapatkan sensitivitas sensor sebesar 

0,0025kWh/putaran, namun karena tampilan nilai kWh pada LCD maksimum adalah 

dua angka dibelakang koma sehingga sensor akan menampilkan nilai kWh dengan 

sensitivitas 0,01 kWh/4 putaran. 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diperlihatkan hasil pembacaan nilai kWh serta 

jumlah putaran dari kWh uji dan prototipe. Masing-masing nilai kWh dan jumlah 

putaran dari kedua komponen ini dibandingkan dan dihitung nilai erornya. Nilai rata- 

rata eror jumlah putaran yang didapatkan dari kWh uji dan prototipe yaitu 0%. Sehingga 

hal ini menyebabkan nilai eror kWh dari kWh uji dan prototipe sama yaitu sebesar 0%. 

Sedangkan untuk nilai sensitivitas sensor yang didapatkan yaitu 0.0025 kWh/putaran 

atau 0.01 kWh/4 putaran. Nilai sensitivitas tersebut menunjukkan bahwa sensitivitas 

alat sangat baik karena nilai yang dihasilkan sama dengan spesifikasi kWh uji yang 
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membutuhkan 4 putaran untuk menghasilkan 0.01 kWh atau satu kali kenaikan pada 

skala terkecil register. 

Berdasarkan data-data di atas, maka dapat dibuat grafik linearitas sebagai 

berikut: 

 
 

Gambar 4. 9 Grafik linieritas putaran prototipe terhadap besar nilai meter 

kWh uji 

 

 
Berdasarkan hasil grafik pada Gambar 4.9, maka dapat diketahui bahwa linieritas 

putaran prototipe terhadap besar nilai kWh pada meter kWh uji ini sangat baik. Hal ini 

ditunjukan oleh harga koefisien determinasinya yang bernilai satu (R2 ≈ 1). Sehingga 

hal ini menunjukkan bahwa jumlah putaran yang dihasilkan oleh prototipe sama dengan 

jumlah putaran yang dihasilkan oleh meter kWh uji pada kondisi yang sama. 

 
b. Pengujian Input Tetap 

Pengujian dengan input tetap digunakan untuk menentukan karakteristik 

pengukuran berupa nilai akurasi, presisi, eror dan bias. Pada pengujian ini dilakukan 

di tiga titik uji, yaitu titik 65 sekon, 130 sekon, dan 195 sekon. Adapun data-data hasil 

pengujiannya adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian pada titik uji 65 sekon dengan input 4 putaran 

Hasil penyajian data pada titik uji ini terdapat pada Tabel 4.4. Dari data tersebut 

didapatkan hasil karakteristik sensor sebagai berikut: 
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Tabel 4. 3 Tabel pengujian pada input berubah 

 

 

 

 

 

 

 
Waktu (s)  kWh Uji  Prototipe Eror (Prototipe-kWh Uji) 

 Input (Putaran) Output (kWh) Input (Putaran) Output (kWh) Putaran Nilai kWh 

65 4 0.01 4 0.01 0% 0% 

130 8 0.02 8 0.02 0% 0% 

195 12 0.03 12 0.03 0% 0% 

260 16 0.04 16 0.04 0% 0% 

320 20 0.05 20 0.05 0% 0% 

385 24 0.06 24 0.06 0% 0% 

450 28 0.07 28 0.07 0% 0% 

515 32 0.08 32 0.08 0% 0% 

580 36 0.09 36 0.09 0% 0% 

  Rata-rata   0% 0% 
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⅀ 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑒𝑖 

σ =  √ 
 ⅀ (𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑒 − 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑒 𝑖 

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖𝑎𝑛−1 

𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 )2 
............................. (4.3) 

σ = √ 
⅀ (𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑒𝑖 − 0,01)2 

10 − 1 

➢ Standar Deviasi: 

Nilai standar deviasi menggambarkan besar sebaran suatu kelompok 

data terhadap rata-ratanya. Berikut rumus standar deviasi: 

 
 

Perhitungan: 
 

σ = 1.8285E − 18 kWh 
 
 

Berdasarkan hasil perhitungan pada persamaan 4.3, didapatkan nilai 

standar deviasi sebesar 1.8285E − 18 kWh atau mendekati 0 (nol). Artinya, 

semua data yang terdapat pada Tabel 4.4 memiliki nilai yang semakin 

mendekati nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan karakteristik sensor dalam 

membaca input yang sama yang dilakukan sebanyak 10 kali menghasilkan 

nilai yang stabil. 

 
➢ Rata-rata: 

Nilai rata-rata menggambarkan sebuah nilai yang dianggap mewakili 

suatu kumpulan nilai. Berikut rumus rata-rata: 

 

𝑥  = 
⅀ 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑒𝑖 

 

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖𝑎𝑛 

Perhitungan: 

............................................................ (4.4) 

 
 

 

𝑥  = 
10 

𝑥  = 0.01 kWh 
 
 

Hasil perhitungan pada persamaan 4.4, didapatkan nilai rata-rata output 

data pada Tabel 4.4 sebesar 0.01 kWh. Nilai ini mewakili seluruh data ouput 

nilai kWh pada 10 kali pengujian dengan besar input yang sama. 
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− 
0 + 3(1.8285E−18) 

Bias = 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑘𝑊ℎ 𝑢𝑗𝑖 − 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑒 ..................................... (4.5) 

Akurasi = (1 −
 Bias+ 3σ 

 
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑘𝑊ℎ 𝑈𝑗𝑖 

) 100%................................................. (4.6) 

➢ Bias: 

Bias disebut juga dengan kesalahan sistematik yang diakibatkan oleh 

kesalahan dalam aspek metodologi. Adapun bias dapat dihitung dengan 

rumus: 

 
 

Perhitungan: 

Bias = 0.01 − 0.01  

Bias = 0  
 
 

Dari hasil perhitungan pada persamaan 4.5, didapatkan nilai bias hasil 

pengukuran pada Tabel 4.4 sebesar 0 (nol). Artinya kondisi dan metode yang 

digunakan saat pembacaan sensor dilakukan sudah dalam keadaan ideal, 

sehingga hasil pengukuran nilai kWh prototipe yang didapatkan sesuai 

dengan nilai kWh pada meter kWh uji. 

 
➢ Akurasi: 

Akurasi mengacu pada kedekatan nilai yang diukur dengan nilai yang 

sebenarnya. Pada pengujian ini nilai yang diukur adalah nilai kWh prototipe, 

sedangkan nilai sebenarnya adalah nilai kWh pada register meter kWh. 

Berikut rumus akurasi: 

 
 

 

Perhitungan: 

Akurasi = (1 

Akurasi =  100% 

 
 
 
 

0.01 

 
 

) 100% 

 

 

Dari persamaan 4.6 didapatkan nilai akurasi sebesar 100%. Hal ini 

menunjukkan, pengujian pembacaan sensor dengan input yang sama yang 

dilakukan sebanyak 10 kali sesuai Tabel 4.4, menghasilkan output yang 

sangat mendekati nilai kWh pada register kWh meter. Sehingga dapat 
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  3σ+Bias  

Presisi = (1 −
 3σ 

 
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑘𝑊ℎ 𝑈𝑗𝑖 

) 100% ................................................... (4.7) 

Presisi = (1 − 
3(1.8285E − 18) 

0,01 
) 100% 

Berdasarkan persamaan 4.7 didapatkan nilai presisi hasil pengukuran 

nilai kWh sebesar 100%. Artinya sensor memiliki ketelitian yang sangat 

disimpulkan bahwa sensor memiliki ketepatan yang sangat baik dalam 

melakukan pembacaan putaran. 

 
➢ Presisi: 

Presisi menunjukkan kesesuaian beberapa data hasil pengukuran 

dengan input sama yang dilakukan secara berulang. Rumus presisi sebagai 

berikut: 

 
 

Perhitungan: 
 

Presisi = 100%  
 

 

 

tinggi dalam melakukan pembacaan putaran. 
 

 

➢ Eror: 

Eror menunjukkan perbedaan nilai antara hasil pengukuran dengan 

nilai sebenarnya. Eror dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 4.8. 

 

 
Eror =  ( ) 100% ......................................................... (4.8) 

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑘𝑊ℎ 𝑈𝑗𝑖 

Perhitungan: 

3(1.8285E − 18) + 0 
Eror = ( 

0,01 
) 100% 

 
 

Dari perhitungan di atas didapatkan nilai eror sebesar 0%, yang artimya 

pembacaan nilai kWh pada prototipe sama dengan pembacaan nilai kWh pada register 

meter kWh uji. Hal ini menunjukkan prototipe mampu menghasilkan pembacaan 

sesuai dengan register meter kWh uji. 
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σ = √ 
⅀ (𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑒𝑖 − 0,02)2 

10 − 1 

2. Pengujian pada titik uji 130 sekon dengan input 8 putaran 

Hasil penyajian data pada titik uji ini terdapat pada Tabel 4.5. Dari data 

tersebut, dengan perhitungan yang sama seperti bagian nomor 1 di atas, maka 

didapatkan hasil karakteristik sensor sebagai berikut: 

➢ Standar Deviasi: 

Berikut perhitungan nilai standar deviasi: 
 

σ = 3.65712E − 18 kWh 
 
 

Berdasarkan hasil perhitungan pada persamaan 4.3, didapatkan nilai 

standar deviasi sebesar 3.65712E − 18 kWh atau mendekati 0 (nol). 

Artinya, semua data yang terdapat pada Tabel 4.5 memiliki nilai yang 

semakin mendekati nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan karakteristik sensor 

dalam membaca input yang sama yang dilakukan sebanyak 10 kali 

menghasilkan nilai yang stabil. 

 
➢ Rata-rata: 

Berikut perhitungan nilai rata-rata: 

⅀ 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑒𝑖 
𝑥  = 

10 

𝑥  = 0.02 kWh 

Hasil perhitungan pada persamaan 4.4, didapatkan nilai rata-rata output 

data pada Tabel 4.5 sebesar 0.02 kWh. Nilai ini mewakili seluruh data ouput 

nilai kWh pada 10 kali pengujian dengan besar input yang sama. 

 

➢ Bias: 

Berikut perhitungan nilai bias: 

Bias = 0.02 − 0.02 

Bias = 0 
 
 

Dari hasil perhitungan pada persamaan 4.5, didapatkan nilai bias hasil 

pengukuran pada Tabel 4.5 sebesar 0 (nol). Artinya kondisi dan metode yang 
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Akurasi = (1 − 
0 + 3(3.65712E−18) 

0.02 
) 100% 

Dari persamaan 4.6 didapatkan nilai akurasi sebesar 100%. Hal ini 

menunjukkan, pengujian pembacaan sensor dengan input yang sama yang 

dilakukan sebanyak 10 kali sesuai Tabel 4.5, menghasilkan output yang 

sangat mendekati nilai kWh pada register  kWh meter. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sensor memiliki ketepatan yang sangat baik dalam 

Presisi = (1 − 
3(3.65712E − 18) 

0,02 
) 100% 

digunakan saat pembacaan sensor dilakukan sudah dalam keadaan ideal, 

sehingga hasil pengukuran nilai kWh prototipe yang didapatkan sesuai 

dengan nilai kWh pada meter kWh uji. 

 
➢ Akurasi: 

Berikut perhitungan nilai akurasi: 
 

Akurasi = 100%  
 

 

 
 

 
 

melakukan pembacaan putaran. 

 
 

➢ Presisi: 

Berikut perhitungan nilai presisi: 
 

Presisi = 100%  
 

 
Berdasarkan persamaan 4.7 didapatkan nilai presisi hasil pengukuran 

nilai kWh sebesar 100%. Artinya sensor memiliki ketelitian yang sangat 

tinggi dalam melakukan pembacaan putaran. 

 

➢ Eror: 

Berikut perhitungan nilai eror: 

3(3.65712E − 18) + 0 
Eror = ( 

0,02 
) 100% 

 
 

Dari perhitungan di atas didapatkan nilai eror sebesar 0%, yang artimya 

pembacaan nilai kWh pada prototipe sama dengan pembacaan nilai kWh pada 
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σ = √ 
⅀ (𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑒𝑖 − 0,03)2 

10 − 1 

register meter kWh uji. Hal ini menunjukkan prototipe mampu menghasilkan 

pembacaan sesuai dengan register meter kWh uji. 

 
3. Pengujian pada titik uji 195 sekon dengan input 12 putaran 

Hasil penyajian data pada titik uji ini terdapat pada Tabel 4.6. Adapun 

karakteristik sensornya sebagai berikut: 

➢ Standar Deviasi: 

Berikut perhitungan nilai standar deviasi: 
 

σ = 7.31424E − 18 kWh 
 
 

Berdasarkan hasil perhitungan pada persamaan 4.3, didapatkan nilai 

standar deviasi sebesar 7.31424E − 18 kWh atau mendekati 0 (nol). 

Artinya, semua data yang terdapat pada Tabel 4.6 memiliki nilai yang 

semakin mendekati nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan karakteristik sensor 

dalam membaca input yang sama yang dilakukan sebanyak 10 kali 

menghasilkan nilai yang stabil. 

 
➢ Rata-rata: 

Berikut perhitungan nilai rata-rata: 

⅀ 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑒𝑖 
𝑥  = 

 

𝑥  = 

 
 

10 

0.03 kWh 

Hasil perhitungan pada persamaan 4.4, didapatkan nilai rata-rata output 

data pada Tabel 4.6 sebesar 0.03 kWh. Nilai ini mewakili seluruh data ouput 

nilai kWh pada 10 kali pengujian dengan besar input yang sama. 

 

➢ Bias: 

Berikut perhitungan nilai bias: 

Bias = 0.03 − 0.03 

Bias = 0 
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Akurasi = (1 − 
0 + 3(7.31424E−18) 

0.03 
) 100% 

Dari persamaan 4.6 didapatkan nilai akurasi sebesar 100%. Hal ini 

menunjukkan, pengujian pembacaan sensor dengan input yang sama yang 

dilakukan sebanyak 10 kali sesuai Tabel 4.6, menghasilkan output yang 

sangat mendekati nilai kWh pada register  kWh meter. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sensor memiliki ketepatan yang sangat baik dalam 

Presisi = (1 − 
3(7.31424E − 18) 

0,03 
) 100% 

Dari hasil perhitungan pada persamaan 4.5, didapatkan nilai bias hasil 

pengukuran pada Tabel 4.6 sebesar 0 (nol). Artinya kondisi dan metode yang 

digunakan saat pembacaan sensor dilakukan sudah dalam keadaan ideal, 

sehingga hasil pengukuran nilai kWh prototipe yang didapatkan sesuai 

dengan nilai kWh pada meter kWh uji. 

 
➢ Akurasi: 

Berikut perhitungan nilai akurasi: 
 

Akurasi = 100%  
 

 

 
 

 
 

melakukan pembacaan putaran. 

 
 

➢ Presisi: 

Berikut perhitungan nilai presisi: 
 

 

 
 

 

Berdasarkan persamaan 4.7 didapatkan nilai presisi hasil pengukuran 

nilai kWh sebesar 100%. Artinya sensor memiliki ketelitian yang sangat 

tinggi dalam melakukan pembacaan putaran. 

 

➢ Eror: 

Berikut perhitungan nilai eror: 

3(7.31424E − 18) + 0 
Eror = ( 

0,03 
) 100% 

Presisi = 100% 
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Dari perhitungan di atas didapatkan nilai eror sebesar 0%, yang artimya 

pembacaan nilai kWh pada prototipe sama dengan pembacaan nilai kWh pada 

register meter kWh uji. Hal ini menunjukkan prototipe mampu menghasilkan 

pembacaan sesuai dengan register meter kWh uji. 

 
c. Kalibrasi penunjukkan waktu prototipe 

Pengujian kalibrasi waktu ini sebagai informasi tambahan jika kedepannya 

prototipe alat bantu baca untuk digitalisasi meter kWh mekanik ini dikembangkan 

untuk dapat dijadikan alat bantu baca pengujian meter kWh mekanik metode 

perbandingan waktu. Metode ini memerlukan variabel waktu untuk menentukan nilai 

kWh berdasarkan perhitungan yang diukur oleh meter kWh sesuai dengan besar 

tegangan dan arus yang diberikan terhadap beban. Rumus yang digunakan untuk 

menghitung nilai kWh: 

W = V. I .t .................................................................................................. (4.9) 

Keterangan: 

W = Energi (Wh) 

V= Tegangan (V) 

I = Arus (A) 

t = Waktu (s) 

 
 

Untuk mengetahui nilai koreksi penunjukkan waktu pada prototipe, maka perlu 

dilakukan kalibrasi waktu prototipe terhadap stopwatch sebagai standar. Kalibrasi 

waktu prototipe terhadap standar dilakukan pada lima titik uji, di setiap titik uji 

dilakukan pengujian sebanyak tiga kali. Adapun data hasil kalibrasi disajikan pada 

Tabel 4.7. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa rentang perbedaan hasil 

penunjukkan waktu prototipe terhadap standar hanya berbeda 0-3 detik dengan nilai 

rata-rata koreksi sebesar 2,09 s. Artinya setiap nilai akhir waktu yang didapatkan, 

maka hasil yang benar adalah waktu pengujian ditambah dengan nilai koreksi. 
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Tabel 4. 4 Tabel hasil pengujian pada input 4 putaran 
 

Pengujian 

 

ke- 

kWh Uji Prototipe Eror (Prototipe-kWh Uji) 

Input (Putaran) Output (kWh) Input (Putaran) Output (kWh) Putaran Nilai kWh 

1 4 0.01 4 0.01 0% 0% 

2 4 0.01 4 0.01 0% 0% 

3 4 0.01 4 0.01 0% 0% 

4 4 0.01 4 0.01 0% 0% 

5 4 0.01 4 0.01 0% 0% 

6 4 0.01 4 0.01 0% 0% 

7 4 0.01 4 0.01 0% 0% 

8 4 0.01 4 0.01 0% 0% 

9 4 0.01 4 0.01 0% 0% 

10 4 0.01 4 0.01 0% 0% 

  Rata-rata   0% 0% 
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Tabel 4. 5 Tabel hasil pengujian pada input 8 putaran 
 

Pengujian 

 

ke- 

kWh Uji Prototipe Eror (Prototipe-kWh Uji) 

Input (Putaran) Output (kWh) Input (Putaran) Output (kWh) Putaran Nilai kWh 

1 8 0.02 8 0.02 0% 0% 

2 8 0.02 8 0.02 0% 0% 

3 8 0.02 8 0.02 0% 0% 

4 8 0.02 8 0.02 0% 0% 

5 8 0.02 8 0.02 0% 0% 

6 8 0.02 8 0.02 0% 0% 

7 8 0.02 8 0.02 0% 0% 

8 8 0.02 8 0.02 0% 0% 

9 8 0.02 8 0.02 0% 0% 

10 8 0.02 8 0.02 0% 0% 

  Rata-rata   0% 0% 
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Tabel 4. 6 Tabel hasil pengujian pada input 12 putaran 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pengujian 

 

ke- 

kWh Uji Prototipe Eror (Prototipe-kWh Uji) 

Input (Putaran) Output (kWh) Input (Putaran) Output (kWh) Putaran Nilai kWh 

1 12 0.03 12 0.03 0% 0% 

2 12 0.03 12 0.03 0% 0% 

3 12 0.03 12 0.03 0% 0% 

4 12 0.03 12 0.03 0% 0% 

5 12 0.03 12 0.03 0% 0% 

6 12 0.03 12 0.03 0% 0% 

7 12 0.03 12 0.03 0% 0% 

8 12 0.03 12 0.03 0% 0% 

9 12 0.03 12 0.03 0% 0% 

10 12 0.03 12 0.03 0% 0% 

  Rata-rata   0% 0% 
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Tabel 4. 7 Kalibrasi waktu prototipe 
Penguian 
ke- 

Waktu Standar 
(s) 

Waktu Prototipe 
(s) 

 
Eror 

 
Koreksi 

1 60 58.82 -1.18 1.18 

 60 59.03 -0.97 0.97 

 60 59.03 -0.97 0.97 

2 120 118.51 -1.49 1.49 

 120 118.51 -1.49 1.49 

 120 118.48 -1.52 1.52 

3 180 177.88 -2.12 2.12 

 180 178.39 -1.61 1.61 

 180 178.01 -1.99 1.99 

4 240 237.42 -2.58 2.58 

 240 237.42 -2.58 2.58 

 240 237.23 -2.77 2.77 

5 300 296.65 -3.35 3.35 

 300 296.64 -3.36 3.36 

 300 296.64 -3.36 3.36 

 Rata-rata  -2.09 2.09 
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BAB V 

PENUTUP 

5.2      Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengerjaan dan pengujian yang dilakukan pada proyek akhir 

ini, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Telah berhasil dibuat Prototipe Alat Bantu Baca untuk Digitalisasi Meter kWh 

Mekanik dengan performansi yang sangat baik ditinjau dari analisis karakteristik 

sensor yang menghasilkan bias 0, rata-rata eror 0%, akurasi 100%, presisi 100% 

pada setiap titik pengujian yang dilakukan. 

2. Nilai sensitivitas prototipe ini dengan besar konstanta 400 putaran/kWh adalah 

0.0025kWh/putaran dengan koefesien determinasi (R2) hasil linierisasi sebesar 1. 

3. Besar nilai kWh minimal yang dapat dihitung oleh prototipe adalah 0.01 atau 

ketika piringan berputar sebanyak 4 kali. 

4. Besar arus maksimal yang dilakukan saat pengujian dalam menampilkan 

keakuratan sensor adalah 2,5 A. 

 
5.2      Saran 

Untuk pengoptimalan dalam pengembangan sistem pembacaan meter kWh 

mekanik, dapat diterapkan saran perbaikan sistem sebagai berikut: 

1. Dalam penggunaan prototipe untuk pengujian, dapat dilakukan penambahan 

modul sensor yang dipasang paralel untuk pengujian multi kWh mekanik, 

sehingga satu prototipe dapat digunakan untuk menguji beberapa meter kWh 

dalam satu kali pengujian, misalnya penambahan jumlah sensor. 

2. Sistem prototipe alat bantu baca untuk digitalisasi meter kWh agar dapat 

dikembangkan lebih lanjut dengan dilakukannya pemodifikasin penempatan 

sensor dari luar (tanpa melepas cover meter kWh). Sehingga dapat diaplikasikan 

pada meter kWh yang beredar dimasyarakat baik dirumah tangga maupun instansi 

untuk pemantauan pemakaian besar energi listrik yang digunakan sehari-hari. 
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