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ABSTRAK 

 
 

Penggunaan listrik sudah menjadi kebutuhan utama bagi semua masyarakat. 

Besar pemakaian energi listrik oleh setiap konsumen dapat diukur dengan 

menggunakan suatu alat pengukur energi listrik yaitu meter kWh, seperti yang 

dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada tiap-tiap pelanggan. Pelanggan 

akan membayar biaya listrik sesuai dengan nilai meter kWh terukur baik secara 

pascabayar maupun prabayar. Akan tetapi, masih terdapat kelemahan dalam sistem 

pembayaran daya energi listrik tersebut. Salah satu kelemahannya yaitu masyarakat 

tidak dapat melakukan pengontrolan pemakaian energi listrik setiap hari karena 

pelanggan hanya mengetahui besarnya daya yang terpakai ketika telah tiba waktunya 

pembayaran. Dengan demikian, dibuat sebuah prototipe alat bantu monitoring meter 

kWh digital rumah tangga. 

Prototipe dirancang dengan menggunakan sensor Light Dependent Resistor 

(LDR) sebagai pendeteksi kedipan lampu indikator LED pada meter kWh digital yang 

dikontrol oleh mikrokontroler ESP8266 dan dapat terhubung ke web. Jumlah kedipan 

lampu LED yang telah dikonversi menjadi nilai kWh kemudian ditampilkan di LCD 

dan web. Web yang telah dibuat dibangun dengan menggunakan framework 

CodeIgniter karena dianggap lebih mudah dan tidak perlu membuat web dari awal. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa tegangan keluaran sensor ketika 

mendeteksi lampu LED sebesar 0-0,17V dan ketika tidak mendeteksi lampu LED 

sebesar 5-5,04V. Hasil pengujian kebenaran dengan beban dan meter kWh digital 

diperoleh eror prototipe terhadap meter kWh digital sebesar 0%, nilai eror meter kWh 

digital terhadap beban rata-rata sebesar 15,611%, dan nilai eror prototipe terhadap 

beban rata-rata sebesar 15,686%. Adapun hasil pengujian IoT menunjukkan bahwa 

prototipe memberikan selisih waktu yang stabil terhadap waktu server di semua waktu 

pengujian yaitu sebesar 36 detik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa prototipe 

ini dianggap akurat dan dapat dipergunakan bagi masyarakat di rumah. 

 
KataKunci: Meter kWh Digital, Sensor LDR, Mikrokontroler ESP8266, Codeigniter 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Penggunaan listrik sudah menjadi kebutuhan utama bagi semua masyarakat. 

Besar pemakaian energi listrik oleh setiap konsumen dapat diukur dengan 

menggunakan suatu alat pengukur energi listrik yaitu meter kWh, seperti yang 

dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada tiap-tiap pelanggan. Pelanggan 

akan membayar biaya listrik sesuai dengan nilai meter kWh terukur baik secara 

pascabayar maupun prabayar. Pada sistem pascabayar, dilakukan dengan mencatat 

besarnya energi bulan sekarang dikurangkan dengan pemakaian energi listrik bulan 

lalu. Sistem ini dirasa memiliki risiko yang dapat menurunkan tingkat keakurasian 

hasil pengukuran karena adanya kesalahan paralaks dari petugas. Kesalahan paralaks 

tersebut dapat disebabkan pembacaan yang kurang teliti karena penunjukan angka dari 

meter kWh yang relatif kecil. 

Sementara, konsumen listrik di Indonesia telah dilindungi oleh Pemerintah 

dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang 

menyebutkan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa (Andrea, 2016). Salah satu 

bentuk kenyamanan yang dapat diwujudkan yaitu kepercayaan pelanggan terhadap 

hasil pengukuran meter kWh yang digunakan. Apabila hasil pengukuran yang dicatat 

oleh petugas tidak sesuai dengan hasil penunjukan yang sebenarnya, maka akan 

mengurangi kepercayaan pelanggan terhadap pihak PLN. 

Oleh karena adanya kekurangan yang terdapat pada sistem pascabayar tersebut, 

sehingga saat ini banyak pelanggan yang lebih memilih untuk menggunakan sistem 

prabayar. Sistem prabayar tidak menggunakan petugas PLN dalam melakukan 

pencatatan, melainkan pelanggan hanya perlu melakukan pengisian listrik dengan 

sistem yang sama seperti pengisian pulsa telepon genggam. Pada sistem prabayar ini 

PLN lebih banyak melakukan penggantian dari meter kWh analog menjadi meter kWh 

digital karena dirasa lebih efektif dan akurat. Terlebih lagi, penggunaan meter kWh 

digital ini semakin memberikan manfaat dan kemudahan bagi para pelanggan PLN. 

Beberapa manfaat dan kemudahan tersebut diantaranya: tidak ada biaya beban 



2  

bulanan/abonemen, lebih mudah mengendalikan pemakaian listrik, tidak ada risiko 

denda dan risiko pemutusan sambungan, terhindar dari kerugian kesalahan pencatatan 

angka meter, privasi dan keamanan lingkungan pelanggan yang lebih terjaga, pulsa 

listrik yang mudah didapat dengan nominal bervariasi sesuai dengan kemampuan dan 

kebutuhan, meter listrik digital multi fungsi dengan akurasi tingkat tinggi, dan proses 

migrasi dari pascabayar ke prabayar yang tergolong mudah (Kaekaha, 2016). 

Walaupun banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan dari pemakaian 

listrik prabayar menggunakan meter kWh digital, akan tetapi masih terdapat 

kekurangan yang dirasakan oleh pelanggan. Salah satu kekurangannya yaitu 

masyarakat tidak dapat mengetahui besarnya pemakaian energi listrik setiap hari 

sehingga tidak dapat dilakukan pengontrolan dalam penggunaan energi listrik setiap 

harinya. Hal ini dikarenakan pelanggan hanya mengetahui besarnya daya yang 

terpakai ketika telah tiba waktunya pembayaran atau pengisian ulang pulsa listrik. Jika 

alat yang dipasang pada pelanggan dapat menunjukkan suatu tampilan penggunaan 

listrik setiap hari, maka pelanggan akan lebih mudah dalam melakukan pengontrolan 

energi listrik yang digunakan. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pelanggan terhadap 

pihak PLN dan memudahkan pelanggan dalam melakukan monitoring penggunaan 

daya listrik setiap hari, maka dibuatlah alat bantu monitoring yang tepat guna dengan 

menggunakan sensor cahaya. Sensor ini kemudian memberikan masukan ke rangkaian 

mikrokontroler dan ditampilkan ke LCD display sehingga akan terbaca jumlah impuls 

meter kWh digital disertai dengan nilai kWh. Selain itu, untuk memudahkan akses 

bagi para pelanggan dalam mengetahui nilai kWh yang dikonsumsi, maka dalam 

proyek akhir ini dibuat prototipe yang mampu melakukan pengiriman data nilai kWh 

ke website. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang 

akan dibahas pada proyek akhir ini adalah: 

1. Bagaimana merancang dan membuat Prototipe Alat Bantu Monitoring Pembacaan 

Daya pada meter kWh Digital Rumah Tangga dengan menggunakan 

Mikrokontroler Arduino dan Web Service 

2. Bagaimana membandingkan nilai pengukuran dari beban, meter kWh dan 

prototipe. 
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3. Bagaimana menghubungkan hasil pengukuran sensor LDR pada beban yang 

disimulasikan dengan web melalui IoT. 

 

1.3 Tujuan Proyek Akhir 

Tujuan dari proyek akhir ini, yaitu: 

1. Monitoring hasil pengukuran daya pada meter kWh digital rumah tangga. 

2. Membandingkan hasil pengukuran daya pada beban, meter kWh digital dan 

prototipe. 

3. Menentukan rata-rata selisih waktu Arduino dan waktu server pada pengujian IoT. 

 
 

1.4 Pembatasan Masalah 

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

1. Prototipe ini hanya dapat mengetahui jumlah daya listrik yang terpakai. 

2. Hasil pengukuran daya listrik dapat diketahui melalui tampilan di layar LCD dan 

web yang terhubung dengan browser internet. 

3. Pengambilan data dilakukan dengan penjadwalan. 

4. Sensor ditempatkan dalam wadah tertutup tanpa cahaya dan posisi jarak ukur 

sensor dengan kedipan lampu LED sebesar ± 1 cm. 

5. Prototipe hanya melakukan pengiriman data ke web menggunakan koneksi Wi-Fi 

Huawei WS319 Wireless Router 300 Mbps. 

 
1.5 Metodologi Penulisan 

Metodologi penulisan yang digunakan dalam menyusun proyek akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Studi literatur. 

2. Perancangan alat. 

3. Pembuatan simulasi meter kWh dengan beban rumah tangga berupa rice cooker. 

4. Pembuatan alat bantu monitoring meter kWh digital. 

5. Pengujian alat. 

6. Pengambilan data. 

7. Analisis data dan penulisan laporan. 
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1.6 Manfaat Penulisan 

 
Manfaat yang diharapkan dari penulisan laporan proyek akhir ini adalah: 

a. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori yang didapat selama masa 

perkuliahan, khususnya dalam rangkaian elektronika, akuisisi data dan pemrograman. 

b. Bagi Akademi 

Laporan Proyek Akhir ini dapat dijadikan tambahan referensi di Perpustakaan 

Akademi Metrologi dan Instrumentasi sekaligus bagi adik tingkat kedepannya. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil laporan proyek akhir yang berupa prototipe ini diharapkan dapat 

membantu masyarakat untuk melakukan pengontrolan penggunaan daya listrik sehari- 

hari. Selanjutnya, diharapkan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

melakukan penghematan energi listrik yang berdampak positif bagi lingkungan. 

 

1.7 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, batasan masalah, metodologi penelitian, manfaat penulisan dan 

sistematika penulisan. 

2. Bab II 

Bab II memuat teori dasar 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, prinsip kerja setiap komponen 

sistem, serta metode pengujian alat. 

4. Bab IV 

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

Listrik merupakan suatu bentuk energi yang tidak dapat dilihat oleh mata tetapi 

dapat dirasakan manfaatnya. Timbulnya listrik disebabkan karena adanya suatu 

gerakan 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 diisi oleh 

elektron-elektron yang berasal dari atom lain. Apabila pergerakan elektron bebas ini 

teratur ke satu arah (aliran elektron), maka akan mengakibatkan timbulnya aliran 

listrik. Teori tersebut dapat dibuktikan dengan menggosokkan kaca pada sehelai sutra, 

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 gesekan, 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). 

 

2.2 Sistem Kelistrikan 

Dalam kelistrikan, tegangan listrik dibedakan menjadi dua, yaitu tegangan 

listrik searah (Direct Current / DC) dan tegangan listrik bolak-balik (Alternating 

Current / AC). Tegangan listrik DC memungkinkan arus listrik mengalir hanya pada 

satu arah saja, yaitu dari titik satu ke titik lain dan nilai arus yang mengalir adalah 

konstan/tetap (Nugraha, 2016). Tegangan listrik AC memungkinkan arus listrik 

mengalir dengan dua arah, dimana pada tiap-tiap setengah siklusnya nilainya akan 

berubah-ubah secara periodik (Nugraha, 2016). Ilustrasi dari kedua tegangan listrik 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2. 1 Arus Listrik DC dan AC 

Sumber: (Nugraha, 2016) 

 

 
2.3 Konsep Kelistrikan 

Dalam konsep kelistrikan terbagi menjadi listrik tegangan dan arus besar-besar 

(electrics) dan listrik dengan tegangan dan arus kecil-kecil (electronics). 

 
2.3.1 Arus Listrik 

Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat 

perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. 

Satuan arus listrik adalah Ampere. 1 ampere arus adalah mengalirnya elektron 

sebanyak 628x1016 atau sama dengan 1 Coulumb per detik melewati suatu penampang 

konduktor (Setiawan, 2015). 

 
2.3.2 Kuat Arus Listrik 

Kuat arus listrik adalah arus yang tergantung pada banyak sedikitnya elektron 

bebas yang pindah melewati suatu penampang kawat dalam satuan waktu. Dengan 

satuan ampere yang dapat memisahkan 1,118 milligram perak dari nitrat perak murni 

dalam satu detik (Setiawan, 2015). 

 
2.3.3 Hukum Ohm 

Hukum Ohm menggambarkan hubungan antara arus, tegangan, dan resistansi. 

Bunyi hukum ohm yaitu “Besar arus listrik (I) yang mengalir melalui sebuah 

penghantar atau konduktor akan berbanding lurus dengan beda potensial atau 

tegangan (V) yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan 

hambatannya (R)” (Suprianto, 2015). Hukum ohm dapat dirumuskan seperti pada 

persamaan 2.1 

(𝑉 = 𝐼. 𝑅) (2.1) 
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2.3.4 Rangkaian Listrik 

Rangkaian listrik adalah rangkaian dimana arus listrik dapat mengalir yang 

terbentuk oleh sumber arus/tegangan, kabel/penghantar dan beban. 

a. Rangkaian seri 

Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang komponennya disusun secara 

berderetan hanya melalui satu jalur aliran listrik. Pada rangkaian seri, arus listrik yang 

mengalir besarnya sama tiap elemen, dan total hambatan resistor pada rangkaian seri 

merupakan penjumlahan masing-masing hambatannya (Ibadurrahman, 2019). 

Ilustrasi rangkaian seri dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 
 

Gambar 2. 2 Ilustrasi Rangkaian Seri 
Sumber: Studiobelajar.com 

 

b. Rangkaian paralel 

Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang komponennya disusun 

sejajar dimana terdapat lebih dari satu jalur listrik (bercabang) secara paralel. Pada 

rangkaian paralel besarnya arus sebelum masuk ke cabang sama dengan besar arus 

setelah keluar dari cabang, dan total hambatan resistor pada rangkaian paralel 

merupakan jumlah dari kebalikan hambatan tiap-tiap komponen (Ibadurrahman, 

2019). Ilustrasi rangkaian paralel dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2. 3 Ilustrasi Rangkaian Paralel 

Sumber: Studiobelajar.com 
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2.3.5 Daya Listrik dan Segitiga Daya Arus Listrik 

Daya didefinisikan sebagai kecepatan untuk melakukan usaha, sedangkan 

usaha di dalam listrik merupakan perubahan bentuk energi. Sehingga daya listrik 

adalah kecepatan alat untuk mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lain 

(Firmansyah V. , 2008). Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dirumuskan seperti 

pada persamaan 2.2. 

𝐷𝑎𝑦𝑎 =   
𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 
(2.2) 

 
 

Jika dinyatakan dalam persamaan matematika, dapat dituliskan seperti pada 

persamaan 2.3 dan persamaan 2.4. 

𝑃 = 
𝑊

 
𝑡 

(2.3) 

𝑊 = 𝑃. 𝑡 (2.4) 

 
 

dimana: 

𝑃 = daya listrik dalam satuan J/s atau Watt (W) 

𝑊 = energi listrik dalam Joule (J) atau Watt sekon (Ws) 

𝑡 = waktu dalam sekon (s) 

 
 

Berdasarkan persamaan di atas, satuan energi listrik dapat dituliskan sebagai 

Watt sekon, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam penghitungan 

tarif listrik adalah kiloWatt jam atau kiloWatt hour (kWh). Hubungan antara energi 

listrik (W), beda potensial (V), kuat arus listrik (I) dan daya listrik (P) dapat dituliskan 

seperti pada Tabel 2.1. 

 
Tabel 2. 1 Hubungan Energi Listrik, Beda Potensial, Kuat Arus dan Daya Listrik 

Rumus Energi Listrik 
Hubungan Energi dan 

Daya 
Rumus Daya Listrik 

𝑊 = 𝑉. 𝐼. 𝑡  𝑃 = 𝑉. 𝐼 

𝑉2 

𝑊 = 
𝑅 

× 𝑡 𝑊 = 𝑃. 𝑡 
𝑉2 

𝑃 = 
𝑅

 

𝑊 = 𝐼2. 𝑅. 𝑡  𝑃 = 𝐼2. 𝑅 

dimana: 

𝑃 = daya listrik dalam Watt (W) 
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𝐼 = kuat arus listrik dalam Ampere (A) 

𝑉 = beda potensial listrik dalam Volt (V) 

𝑅 = hambatan dalam satuan Ohm (Ω) 

 
 

Daya listrik terbagi atas: 

1. Daya aktif (P) 

Disebut juga sebagai daya nyata. Daya nyata merupakan daya listrik yang 

digunakan untuk keperluan menggerakkan mesin-mesin listrik atau peralatan 

lainnya. Satuan daya aktif adalah Watt (W) (Firmansyah, 2009). 

2. Daya reaktif (Q) 

Daya reaktif merupakan daya yang memiliki beban yang bersifat induktif dan/atau 

kapasitif. Satuan daya reaktif adalah VAR (Volt Ampere Reaktif) (Firmansyah, 

2009). 

3. Daya semu (S) 

Daya semu merupakan daya dari hasil perkalian vektor daya aktif dan daya reaktif. 

Satuan daya semu adalah VA (Volt Ampere) (Firmansyah, 2009). 

 
Dari ketiga daya di atas, maka dapat dibuat gambar segitiga daya seperti pada 

Gambar 2.4. Segitiga daya menunjukkan bahwa ketiga daya tersebut saling 

mempengaruhi dan sangat berpengaruh dengan beban listrik yang terpasang. 

 

 

Gambar 2. 4 Segitiga Daya 
 

Besaran yang berpengaruh pada pengukuran meter kWh arus bolak-balik, 

yaitu: 

a. Arus 

b. Tegangan 

c. Faktor daya (cos θ atau sin θ) 
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Cos θ adalah faktor daya pada meter kWh dan sin θ adalah faktor daya pada 

kVARh meter. 

 

2.3.6 Teori Pengukuran Energi Listrik 

Meter kWh yang banyak digunakan di rumah tangga adalah meter kWh satu 

fasa dua kawat, yaitu terdiri dari satu elemen tegangan (kumparan tegangan) dan satu 

elemen arus (kumparan arus). Daya (P) yang terukur oleh meter kWh adalah perkalian 

antara tegangan (V), arus (I), dan factor daya (cos θ) yang dapat dirumuskan seperti 

pada persamaan 2.5. 

𝑃 = 𝑉. 𝐼. 𝑐𝑜𝑠 𝜃 (2.5) 

 
 

Skema diagram kWh 1 fasa 2 kawat dapat dilihat pada Gambar 2.5. 
 

 

Gambar 2. 5 Skema Diagram Meter kWh 1 Fasa 2 Kawat 

 
 

2.4 Meter kWh 

kiloWatt hour meter (meter kWh) merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

menghitung pemakaian energi listrik. Energi listrik yang digunakan dikalibrasi ke 

dalam satu satuan tagihan (billing unit). Satuan tagihan yang paling umum digunakan 

untuk pembayaran listrik adalah kiloWatt jam (kiloWatt hour). 

 
2.4.1 Jenis Meter kWh 

Meter kWh terdiri dari 2 (dua) jenis yang apabila dilihat dari prinsip kerjanya 

yaitu meter kWh analog dan meter kWh digital. Prinsip kerja meter kWh analog yaitu 

menggunakan metode induksi medan magnet, dimana medan magnet tersebut 



11  

menggerakkan piringan yang terbuat dari aluminium. Putaran piringan tersebut akan 

menggerakkan counter digit sebagai tampilan jumlah Meter kWh (Nurafifah, 2014). 

Sedangkan prinsip kerja meter kWh digital akan mengonversi sinyal analog tegangan 

dan arus yang terukur menjadi sinyal digital atau diskrit dengan mengambil nilai-nilai 

sampel dari sinyal analog tegangan dan arus secara periodik setiap periode sampling 

(Nurafifah, 2014). 

Meter kWh yang digunakan pada proyek akhir ini adalah meter kWh digital 

dengan jenis pengukurannya yaitu pengukuran langsung (direct measurement), 

dimana energi yang dikonsumsi sama dengan energi yang ditampilkan dan energi per 

pulsa terhitung sama dengan 1/konstanta pulsa. Sehingga dengan demikian, oleh 

karena kWh meter yang digunakan memiliki konstanta sebesar 1600 imp/kWh yang 

berarti kWh akan menghitung energi sebesar 1 kWh ketika kedipan lampu LED 

mencapai 1600 impuls, maka besarnya energi per pulsa dan banyaknya pulsa untuk 

menghasilkan perubahan sebesar 0,01 kWh dapat dilihat pada persamaan 2.6 beserta 

perhitungannya. Dari perhitungan tersebut, didapatkan hasil bahwa kWh akan 

menghitung energi sebesar 0,01 kWh ketika kedipan lampu LED mencapai 16 impuls. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎 = 
1

 
𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 

1 

𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎 (2.6) 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎 = 
1600 

𝑘𝑊ℎ 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎 

Sehingga, 

1 
𝑘𝑊ℎ 

1600 = 
0,01 𝑘𝑊ℎ 

𝑥 = 16 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎 

 
1 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑎 

 
 

𝑥 

 
 

2.4.2 Meter kWh Digital 

Menurut SK Dirjen PDN No.24/PDN/KEP/3/2010 tentang syarat teknis meter 

kWh, meter kWh digital adalah meter dengan tegangan dan arus bekerja pada 

elemen elektronik atau solid-state elements untuk menghasilkan suatu keluaran 

yang proporsional dengan besarnya energi yangterukur. 

 
2.4.3 Prinsip Kerja Meter kWh Digital 

Prinsip kerja dari meter kWh ini yaitu mentransformasikan energi listrik 

dengan menggunakan pulsa-pulsa digital melalui Analog to Digital Converter (ADC) 
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dan pulsa-pulsa digital tersebut dianalogikan menjadi tampilan display elektronik. 

Prinsip kerja meter kWh digital secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.6. Selain 

itu, meter kWh digital juga tersusun atas komponen-komponen yang dapat dijelaskan 

pada subbab 2.4.4. 

 

Gambar 2. 6 Diagram Blok Meter kWh Digital 

Sumber: www.embedded.com 

 
Gambar 2.6 menunjukkan diagram blok meter kWh digital. Tegangan masuk, 

L1 sampai L3 dan Netral, dilemahkan melalui pembagi potensial dalam blok sensor 

tegangan, sedangkan arus diukur melalui resistor shunt di unit sensor arus. Keluaran 

analog dikonversi menjadi data digital melalui Analog to Digital Converter (ADC) 

dalam prosesor metrologi, dan juga diumpankan kembali ke blok terminal. Prosesor 

metrologi melakukan perkalian empat kuadran untuk menentukan jumlah daya aktif 

yang dikonsumsi, serta jumlah daya reaktif yang memuat listrik. Hasil yang dihitung 

diteruskan ke pengontrol sistem, dimana selain manajemen tampilan dan memori, 

mengontrol transmisi data antara meter dan titik pengumpulan data sentral melalui 

antarmuka RS-485. (Kugelstadt, 2007) 

 
2.4.4 Komponen Meter kWh Digital 

Meter kWh digital dengan bentuk fisik seperti pada Gambar 2.7 tersusun atas 

elemen-elemen dengan fungsinya masing-masing, yaitu : 

http://www.embedded.com/
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a. Elemen Pengukuran (Measurement Element) 

Bagian pada meter yang menghasilkan suatu keluaran frekuensi pulsa yang 

sesuai dengan 4 energi. 

b. Perangkat Keluaran (Output Device) 

1. Keluaran pengujian (Test Output) 

Perangkat yang dapat digunakan untuk menguji meter. 

2. Indikator Operasi (Operation Indicator) 

Perangkat yang memberikan sinyal tampak untuk menguji meter. 

c. Memori (Memory) 

Elemen yang menyimpan informasi digital yaitu memori non-volatile (Non- 

Volatile Memory), merupakan perangkat yang dapat menyimpan informasi ketika 

tidak ada sumber daya. 

d. Display 

Perangkat yang menampilkan isi memori. 

e. Register 

Perangkat elektronik yang berisikan memori dan display yang berfungsi 

menampilkan dan menyimpan informasi mengenai energi yang terukur. 

f. Rangkaian Arus (Current Circuit) 

Koneksi internal dari meter dan bagian elemen pengukuran aliran arus pada 

rangkaian dimana meter terhubung. 

g. Rangkaian Tegangan (Voltage Circuit) 

Koneksi internal dari meter, bagian elemen pengukuran dan sumber daya untuk 

meter, yang dipakai dengan tegangan pada rangkaian dimana meter dikoneksi. 

h. Rangkaian Tambahan (Auxillary Circuit) 

Elemen–elemen (lampu, kontak, reset, dll) dan koneksi dari suatu perangkat 

tambahan di dalam wadah (kotak) meter untuk dikoneksikan ke suatu perangkat luar, 

seperti jam, relay, keypad, penghitung pulsa. 
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Gambar 2. 7 Bentuk Fisik Meter kWh Digital 

 
2.5 Internet Of Things (IoT) 

Internet of Things (IoT) adalah konsep dasar yang menghubungkan perangkat 

satu dengan yang lainnya. IoT merupakan sebuah konsep dimana suatu objek yang 

memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan 

interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari 

konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical systems (MEMS), dan 

internet. IoT ini juga kerap diidentifikasikan dengan RFID sebagai metode 

komunikasi. Walaupun begitu, IoT juga bisa mencakup teknologi-teknologi sensor 

lainnya, semacam teknologi nirkabel maupun kode QR yang sering ditemukan di 

sekitar (Yasha, 2018). 

IoT bertujuan memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung 

secara terus-menerus. Melalui internet dapat dilakukan remote control, berbagi data, 

dan berbagai hal. IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi 

pemrograman, dimana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu 

interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan 

manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Jadi, internet di sini menjadi 

penghubung antara kedua interaksi mesin tersebut. Sedangkan, manusia dalam IoT 

tugasnya hanyalah menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja 

secara langsung tersebut (Yasha, 2018). 

 

2.6 Application Programming Interface (API) 

API merupakan software interface yang terdiri atas kumpulan instruksi yang 

disimpan dalam bentuk library dan menjelaskan bagaimana agar suatu software dapat 

berinteraksi dengan software lain. Penjelasan ini dapat dicontohkan dengan analogi 

apabila akan dibangun suatu rumah. Dengan menyewa kontraktor yang dapat 
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menangani bagian yang berbeda, pemilik rumah dapat memberikan tugas yang perlu 

dilakukan oleh kontraktor tanpa harus mengetahui bagaimana cara kontraktor 

menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dari analogi tersebut, rumah merupakan software 

yang akan dibuat, dan kontraktor merupakan API yang mengerjakan bagian tertentu 

dari software tersebut tanpa harus diketahui bagaimana prosedur dalam melakukan 

pekerjaan tersebut (Anonimus, API (Application Programming Interface), 2013). 

Interface pada software merupakan suatu entry points yang digunakan untuk 

mengakses seluruh resources yang terdapat di dalam software tersebut. Dengan 

adanya API, maka terdapat aturan bagaimana software dapat berinteraksi dengan 

software lain untuk mengakses resources melalui interface yang telah tersedia 

(Anonimus, API (Application Programming Interface), 2013). 

Secara struktural, API merupakan spesifikasi dari suatu data structure, objects, 

functions, beserta parameter-parameter yang diperlukan untuk mengakses resource 

dari aplikasi tersebut. Seluruh spesifikasi tersebut membentuk suatu interface yang 

dimiliki oleh aplikasi untuk berkomunikasi dengan aplikasi lain, dan API dapat 

digunakan dengan berbagai bahasa programming, ataupun hanya dengan 

menggunakan Uniform Resource Locator (URL) yang telah disediakan oleh suatu 

website (Anonimus, API (Application Programming Interface), 2013). 

Sebuah web dapat dibuat dengan menggunakan sebuah REST API dengan 

framework CodeIgniter. CodeIgniter adalah kerangka pengembangan aplikasi, yang 

digunakan untuk mengembangkan situs web menggunakan Hypertext Preprocessor 

(PHP). CodeIgniter termasuk open source framework, dimana memiliki serangkaian 

fungsi yang kaya sehingga memudahkan dalam melakukan pengerjaan pengembangan 

situs web dan tidak perlu seperti membuat web dari awal. Penggunaan framework ini 

akan lebih menghemat waktu sekaligus sangat aman karena memiliki kemampuan 

untuk mencegah berbagai serangan yang terjadi melalui situs web. 

 

2.7 Mikrokontroler ESP8266 

Mikrokontroler ESP8266 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.8 

merupakan mikrokontroler yang berfungsi sebagai perangkat tambahan 

mikrokontroler seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan wifi dan 

membuat koneksi TCP/IP. Modul ini membutuhkan daya sekitar 3.3V dengan 

memiliki tiga mode wifi yaitu Station, Access Point dan Both (keduanya). Modul ini 
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juga dilengkapi dengan prosesor, memori dan GPIO dimana jumlah pin bergantung 

dengan jenis ESP8266 yang digunakan. Sehingga modul ini bisa berdiri sendiri tanpa 

menggunakan mikrokontroler apapun karena sudah memiliki perlengkapan layaknya 

mikrokontroler (Setiani, 2018). 

 

Gambar 2. 8 Mikrokontroler ESP8266 

Sumber: sunupradana.info 
 

2.8 LDR (Light Dependent Resistor) 

LDR (Light Dependent Resistor) yaitu sensor yang berfungsi untuk mendeteksi 

cahaya yang ada disekitar. LDR adalah resistor yang tergantung pada cahaya. LDR 

seperti pada Gambar 2.9 digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi 

listrik. LDR terdiri dari sebuah piringan bahan semi konduktor dengan dua buah 

elektroda pada permukaannya. LDR tergantung pada cahaya, artinya nilai tahanannya 

akan berubah-ubah apabila terkena cahaya yang diterima. 

Dalam gelap atau dibawah cahaya yang redup, bahan piringan hanya 

mengandung elektron bebas dalam jumlah yang relatif sangat kecil. Hanya tersedia 

sedikit elektron bebas untuk mengalirkan muatan listrik. Hal ini berarti bahwa, bahan 

bersifat sebagai konduktor yang buruk untuk arus listrik. Dengan kata lain, nilai 

tahanan bahan sangat tinggi. Di bawah cahaya yang cukup terang, lebih banyak 

elektron yang melepaskan diri dari atom-atom bahan semikonduktor ini. Terdapat 

lebih banyak elektron bebas yang dapat mengalirkan muatan listrik. Dalam keadaan 

ini, bahan bersifat sebagai konduktor yang baik. Semakin terang cahaya yang 



17  

mengenai bahan, semakin banyak elektron bebas yang tersedia, dan semakin rendah 

pula tahanan listrik bahan. 

Gambar 2. 9 Sensor LDR (Light Dependent Resistor) 

Sumber: Ebay.com 

 

2.9 Voltage Regulator IC AMS1117 

Voltage regulator adalah pengatur tegangan yang berfungsi menyediakan 

suatu tegangan keluaran DC tetap yang tidak dipengaruhi oleh perubahan tegangan 

masukan, arus beban keluaran, dan suhu. IC pada Voltage Regulator adalah IC yang 

digunakan untuk mengatur tegangan di rangkaian elektronika (Kho, 2019). IC yang 

digunakan yaitu IC regulator AMS1117 yang berguna untuk memberikan tegangan 

3.3V yang teregulasi untuk rangkaian elekronika. Voltage regulator ini berbentuk 

modul seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.10. 

 

Gambar 2. 10 Voltage Regulator IC AMS1117 

 

2.10 Modul Real Time Clock (RTC) DS3231 

Modul RTC DS3231 adalah salah satu jenis modul yang dimana berfungsi 

sebagai pewaktuan digital serta penambahan fitur pengukur suhu yang dikemas ke 

dalam satu modul. Pada Gambar 2.11, ditunjukkan bahwa Interface atau antarmuka 

untuk mengakses modul ini yaitu menggunakan I2C atau two wire (SDA dan SCL). 

RTC DS3231 ini memiliki banyak kelebihan. Sebagai contoh untuk range VCC input 

dapat disuplai menggunakan tegangan antara 2.3V sampai 5.5V dan memiliki 

cadangan baterai, pada DS3231 juga memiliki kristal terintegrasi (sehingga tidak 
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diperlukan kristal eksternal), sensor suhu, 2 alarm waktu terprogram, pin output 

32.768 kHz untuk memastikan akurasi yang lebih tinggi (Anonimus, 2019). 
 

Gambar 2. 11 Modul RTC DS3231 

Sumber: Gadgetkudus.com 

 

2.11 Liquid Crystal Display (LCD) 16X2 

LCD adalah jenis media tampil yang menggunakan kristal cair sebagai 

penampil utama. LCD 16x2 yaitu LCD dot matrix dengan jumlah karakter 16x2, 

dimana terdiri dari 16 karakter dan 2 baris. LCD ini dibuat dengan teknologi CMOS 

logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi memantulkan cahaya 

yang ada di sekelilingnya terhadap front-lit atau mentransmisikan cahaya dari back- 

lit. LCD ini berfungsi sebagai penampil yang nantinya akan digunakan untuk 

menampilkan status kerja alat yang dibuat (Anonimus, 2018). Bentuk dari komponen 

LCD 16x2 ditunjukkan seperti pada Gambar 2.12. 

 

Gambar 2. 12 Liquid Crystal Display (LCD) 16x2 
Sumber: Amazon.co.uk 

 

2.12 Metode Pengiriman Data Melalui Web 

Pengiriman data melalui web dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode 

GET dan metode POST. Kedua metode tersebut akan dijelaskan pada subbab 2.12.1 

dan 2.12.2. Sementara itu, walaupun kedua metode tersebut memiliki fungsi yang 

sama yaitu untuk mengirimkan nilai variabel ke halaman lain atau ke database, 

keduanya memiliki beberapa perbedaan yang akan dijelaskan dalam subbab 2.12.3. 
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2.12.1 Metode POST 

Metode ini digunakan untuk mem-parsing hasil inputan form untuk diolah 

lebih lanjut, tetapi tidak menampilkan query string pada address bar, sehingga lebih 

aman dibandingkan metode GET yang akan terlihat pada address bar. Metode POST 

akan sangat berguna penggunaannya untuk halaman-halaman yang membutuhkan 

keamanan lebih, karena data inputan yang digunakan tidak akan tampil pada address 

bar browser. 

 

Gambar 2. 13 Contoh Penggunaan Metode POST 

Sumber: senikoding.com 
 

 

Gambar 2. 14 Contoh Penulisan Pengambilan Nilai pada Metode POST 

Sumber: senikoding.com 

 

Pada contoh file form di Gambar 2.13, nilai parsing tidak ditampilkan dalam 

address bar dan langsung diproses ke tempat yang sudah dibuat. Sebenarnya nilai dari 

parsing-an tetap ada, tetapi tidak tampak di dalam address bar karena nilainya bekerja 

di belakang layar (backend) (Sutanto, 2017). Sementara, contoh pengambilan nilai 

pada metode POST dapat dilihat pada Gambar 2.14. 

 
2.12.2 Metode GET 

Metode GET merupakan metode pengiriman data menggunakan query string 

atau menampilkan nilainya pada address bar. Jadi semua nilai pada form akan dikirim 

ke sisi server yang kemudian diterima oleh file tertentu dengan ketentuan nilai form 

tersebut akan tampil di dalam address bar browser/URL browser. Untuk suatu 

keamanan metode POST lebih aman dari metode GET. 
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Gambar 2. 15 Contoh Penggunaan Metode GET 

Sumber: senikoding.com 
 

 

Gambar 2. 16 Contoh Penulisan Pengambilan Nilai pada Metode GET 

Sumber: senikoding.com 

 
 

Pada contoh di Gambar 2.15, nilai parsing ditampilkan di dalam address 

bar lengkap, dari username dan password sebagai variabel dan "=" sebagai 

perintah untuk mengisi nilai variabel tersebut. Sedangkan nama file dari demo- 

form.php adalah file yang menerima parsingan dari query string tersebut. 

(Sutanto, 2017). Sementara, contoh pengambilan nilai pada metode GET dapat 

dilihat pada Gambar 2.16. 

 
2.12.3 Perbedaan Metode POST dan Metode GET 

Perbedaan metode POST dan metode GET dijelaskan melalui tabel 2.2. 

 
Tabel 2. 2 Perbedaan Metode POST dan Metode GET 

Keterangan Metode POST Metode GET 

 
Browser 

Tidak pernah ter-cache dalam 

browser 

Dapat di-cache dalam 

browser 

Bookmark Tidak dapat di-bookmark Dapat di-bookmark 

 

Jumlah Data 

 
Tidak mempunyai batasan 

jumlah panjang data 

Mempunyai batasan 
jumlah panjang data yaitu 
maksimal 2048 karakter 
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BAB III 

 

RANCANG BANGUN ALAT BANTU MONITORING METER kWh 

DIGITAL 

 

3.1 Prinsip Kerja Alat Bantu Monitoring Meter kWh Digital 

Pembuatan alat bantu monitoring meter kWh digital dengan menggunakan 

sensor LDR ini mendeteksi kedipan lampu LED (impuls) pada meter kWh digital. 

Kedipan lampu yang terbaca kemudian dikirimkan ke mikrokontroler dan diolah untuk 

menentukan besarnya daya yang terpakai. Diagram blok sistem dan prinsip kerja 

instrumen secara umum dapat dijelaskan dengan Gambar 3.1 dan Gambar 3.2. 

 

 

Gambar 3. 1 Blok Diagram Sistem 
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Gambar 3. 2 Prinsip Kerja Prototipe Alat Bantu Monitoring Meter kWh Digital 

 
Sumber listrik tegangan AC 220 Volt diubah menjadi tegangan DC 5 Volt 

menggunakan AC/DC Adaptor Power Supply. Tegangan 5 Volt digunakan untuk 

memberikan suplai tegangan ke mikrokontroler dan LCD display. Sementara itu, 

sumber listrik tegangan AC 220 Volt yang lain digunakan untuk mengalirkan listrik 

menuju meter kWh digital yang berfungsi menghitung daya yang terpakai. Kemudian 

terdapat saklar yang berfungsi untuk menghidupkan beban sehingga arus dapat 

mengalir dari meter kWh menuju beban. Dalam proyek akhir ini, beban yang 

digunakan berupa peralatan elektronik rumah tangga yaitu rice cooker dengan daya 

sebesar 300 Watt. Sementara meter kWh digital yang digunakan yaitu meter kWh 

digital 1 fasa kelas 1 yang berarti memiliki Batas Kesalahan yang Diijinkan (BKD) 

sebesar 1% dan merk Thera tipe TEM011-D. Konstanta yang tertera dalam meter kWh 

ini yaitu sebesar 1600 imp/kWh, artinya meter kWh akan menghitung daya listrik yang 

digunakan sebesar 1 kWh ketika kedipan lampu LED sudah mencapai 1600 kali. 

Sensor LDR dipasang pada meter kWh dengan posisi berhadapan dengan 

lampu LED meter kWh, sehingga dapat mendeteksi kedipan lampu atau pulse dari 

meter kWh digital. Kedipan lampu LED akan dideteksi dengan menggunakan sensor 

cahaya yang kemudian dikomparasi dengan IC LM393 yang sudah tersedia dalam 

modul LDR sebagai interface ke mikrokontroler yaitu Mikrokontroler ESP8266. IC 

ini berfungsi untuk membandingkan dua macam tegangan yang terdapat pada kedua 
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inputnya yaitu input positif (+) dan input negative (-). Jumlah kedipan lampu LED 

yang terdeteksi dikonversi menjadi nilai daya yang terpakai dengan satuan kWh 

menggunakan algoritma pemrograman software Arduino IDE. Nilai daya tersebut 

kemudian ditampilkan di LCD Display 16x2 dan web yang dapat diakses oleh 

pengguna melalui browser internet. 

 

3.2 Komponen Penyusun Prototipe Alat Bantu Monitoring Meter kWh 

Digital 

Prototipe alat bantu monitoring meter kWh digital tersusun dari beberapa 

komponen untuk menghasilkan kinerja yang baik. Skematik komponen penyusun 

prototipe dapat dilihat pada Gambar 3.3. sedangkan untuk penjelasan masing – masing 

komponen penyusun dapat dilihat pada subbab 3.2.1 sampai subbab 3.2.5 

 

Gambar 3. 3 Skematik Komponen Penyusun Prototipe Alat Bantu Monitoring Meter 

kWh Digital 

 
(1) AC/DC Adaptor Power Supply 

(2) Voltage Regulator IC AMS1117 

(3) Mikrokontroler ESP8266 

(4) LDR Sensor Module 

(5) RTC 

(6) LCD 16x2 

(7) Push Button 
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(8) Lampu LED 

(9) Resistor 220 Ohm 

 
 

3.2.1 AC/DC Adaptor Power Supply 
 

Gambar 3. 4 Diagram Blok AC/DC Adaptor Power Supply 
Sumber: circuitspedia.com 

 

AC to DC Power Supply yaitu DC Power Supply yang mengubah sumber 

tegangan listrik AC menjadi tegangan DC yang dibutuhkan oleh peralatan elektronika. 

Berdasarkan Gambar 3.4, AC to DC Power Supply pada umumnya memiliki sebuah 

transformator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan, dioda sebagai penyearah 

dan kapasitor sebagai penyaring (filter). Pada rangkaian yang telah dibuat, power 

supply yang digunakan memiliki spesifikasi tegangan input AC sebesar 100-240 Volt 

dengan frekuensi 50/60 Hz untuk menghasilkan tegangan output DC sebesar 5 Volt 

dengan arus maksimum sebesar 2 Ampere. Output tegangan sebesar 5 Volt tersebut 

yang kemudian digunakan untuk memberikan suplai tegangan ke voltage regulator IC 

AMS1117 dan LCD display. 

 
3.2.2 Voltage regulator IC AMS1117 

Voltage regulator digunakan untuk mengubah tegangan 5 Volt dari Power 

Supply menjadi tegangan 3,3 Volt. Tegangan 3,3 Volt tersebut digunakan untuk 

memberikan suplai tegangan ke mikrokontroler ESP8266. Pemilihan voltage 

regulator ini dikarenakan untuk memberikan tegangan yang stabil ke mikrokontroler. 

Hal ini dikarenakan sesuai dengan spesifikasinya, mikrokontroler ESP8266 

mempunyai tegangan kerja sebesar 3,3 Volt. Walaupun mikrokontroler ini juga dapat 

diberi tegangan di atas 3,3 Volt seperti 5 Volt, akan tetapi pemberian tegangan yang 
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terlalu besar dapat mengakibatkan mikrokontroler mudah panas dan lebih cepat rusak. 

Diagram blok voltage regulator dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 

Gambar 3. 5 Diagram Blok Voltage Regulator IC AMS1117 
Sumber: tokopedia.com 

 
3.2.3 Mikrokontroler ESP8266 

Mikorokontroller ESP8266 mendapatkan suplai tegangan sebesar 3,3 Volt dari 

tegangan output (Vout) voltage regulator. Besarnya tegangan keluaran yang dihasilkan 

dari mikrokontroler ini yaitu hanya sebesar 3,3 Volt. Oleh karena itulah, 

mikrokontroler tidak dapat memberikan suplai tegangan ke LCD karena LCD 

membutuhkan tegangan sebesar 5 Volt. Sehingga LCD harus mendapat tegangan luar 

tetapi masih dapat mengambil data berupa counter dan nilai kWh dari mikrokontroler. 

Sementara itu, mikrokontroler masih dapat memberikan suplai tegangan ke 

komponen-komponen yang lain, seperti modul sensor LDR, RTC, push button, dan 

lampu LED. 

 
3.2.4 LDR Sensor Module 

Modul sensor LDR digunakan untuk mendeteksi kedipan lampu LED pada 

meter kWh digital. Posisi peletakan sensor yaitu tepat diatas lampu LED meter kWh 

digital dibatasi dengan jarak ± 1 cm karena posisi sensor dirasa lebih kokoh bila 

dibandingkan dengan jarak yang lainnya. Posisi peletakan sensor dapat dilihat pada 

Gambar 3.6 (a). Sensor ini menggunakan wadah tertutup seperti yang dapat dilihat 

pada Gambar 3.6 (b) untuk menghindari adanya kesalahan pembacaan pada saat 

monitoring akibat pengaruh cahaya luar seperti senter dan sumber cahaya lainnya. 
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Signal Indicator LDR Sensor 

Analog Output 

Digital Output 

GND 

VCC 

Power Indicator 

Sensitivity Adjust 

  

(a) Tampak Samping (b) Tampak Depan 
(1) Kedipan lampu LED 

(2) Sensor LDR 

Gambar 3. 6 Peletakan Sensor 

 
Sensor mendapatkan suplai tegangan dari mikrokontroler ESP8266. Sensor 

dihubungkan ke mikrokontroler ESP8266 menggunakan 3 pin yaitu pin D0 ke D0, pin 

VCC ke 3,3 Volt, dan pin GND ke GND. Konfigurasi pin modul sensor LDR 

diperlihatkan pada Gambar 3.7. Sinyal digital dari sensor berupa pulsa kedipan lampu 

LED akan diolah oleh mikrokontroler menjadi nilai kWh. Nilai kWh ini yang 

selanjutnya ditampilkan ke LCD dan web. 

 

Gambar 3. 7 Konfigurasi Pin Modul Sensor LDR 

3.2.5 RTC 

RTC digunakan untuk mengirim data waktu secara real time. RTC 

dihubungkan ke mikrokontroler ESP8266 menggunakan 4 pin yaitu pin SCL ke D1, 

pin SDA ke D2, pin VCC ke 3,3 Volt, dan pin GND ke GND. Pada prototipe yang 

telah dibuat, RTC akan mengirimkan data waktu ke mikrokontroler ketika push button 

dalam kondisi HIGH atau 1. Sementara, RTC tidak akan mengirimkan data waktu ke 
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mikrokontroler ketika push button dalam kondisi LOW atau 0. Data waktu RTC 

kemudian dikirimkan ke web sekaligus dengan besar nilai kWh yang terhitung. 

 
3.3 Pemrograman Arduino IDE 

Algoritma pemrograman Arduino IDE terhubung dengan mikrokontroler 

ESP8266 yang digunakan untuk mengolah data hasil pengukuran sensor. Nilai digital 

kedipan lampu yang terukur diubah menjadi besarnya daya yang terpakai. Untuk meter 

kWh yang digunakan dalam proyek akhir ini, memiliki konstanta 1600 imp/kWh yang 

berarti bahwa daya akan terhitung sebesar 1 kWh ketika jumlah kedipan lampu 

mencapai 1600 kali. 

Algoritma pemrograman yang digunakan mampu mengonversi jumlah kedipan 

lampu LED menjadi nilai kWh, dimana untuk setiap 16 kedipan lampu LED maka 

akan terjadi perubahan nilai daya sebesar 0,01 kWh. Perhitungan jumlah kedipan 

lampu LED untuk setiap perubahan daya sebesar 0,01 kWh dapat dicari dengan 

menggunakan perbandingan terhadap nilai konstanta meter kWh digital. Perhitungan 

tersebut dapat dijelaskan melalui persamaan 3.1 

 
 

1 kWh = 1600 pulse 

0,01 kWh = x 
 

 

Maka untuk mencari nilai x : 
 

 

1 

0,01 
=

 

1600 
 

 

x 

x = 1600 𝑥 0,01 

x = 16 pulse (3.1) 

 
 

Setelah dilakukan konversi jumlah kedipan lampu LED menjadi nilai kWh, 

maka selanjutnya nilai kWh dapat ditampilkan ke LCD dan web. Pengiriman data ke 

web, terjadi ketika push button dalam kondisi HIGH atau 1. Pada saat itu, RTC akan 

mengirimkan data waktu ke mikrokontroler baru kemudian data waktu dan nilai kWh 

dikirimkan ke web secara bersamaan. Secara umum, algoritma pemrograman Arduino 

IDE yang digunakan untuk proyek akhir ini dapat dilihat pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3. 8 Algoritma Pemrograman Arduino IDE 

 
A 

Kirim Data Sensor 
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3.4 Pengujian Alat 

3.4.1 Pengujian Sensitivitas Sensor 

Pengujian sensitivitas sensor bertujuan untuk mengetahui tingkat sensitivitas 

sensor terhadap adanya gangguan di sekitar pada saat melakukan pengukuran. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan tingkat sensitivitas sensor pada saat 

sensor menggunakan wadah terbuka seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.9 (a) 

dan wadah tertutup seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.9 (b). Wadah terbuka 

artinya sensor tidak dilindungi oleh benda apapun sehingga gangguan sekitar dapat 

dengan mudah mempengaruhi hasil pengukuran. Sementara wadah tertutup artinya 

sensor dilindungi oleh wadah berwarna hitam tidak tembus cahaya sehingga sensor 

akan sulit mendapat gangguan sekitar. Output sensor yang dibandingkan yaitu berupa 

nilai tegangan. Nilai tegangan ini dihasilkan dari osiloskop dan multimeter. Pengujian 

yang dilakukan menggunakan simulasi berupa lampu LED yang nyala terus-menerus. 

Adapun prosedur untuk melakukan pengujian sensitivitas sensor ini, meliputi: 

1. Power supply dihubungkan dengan sumber tegangan AC 220 Volt dan prototipe. 

2. Lampu LED dipersiapkan untuk pengujian. Pengujian menggunakan sebuah 

LED yang telah diprogram untuk selalu menyala. 

3. Dilakukan kalibrasi tegangan dan frekuensi pada osiloskop untuk menjamin 

bahwa osiloskop yang digunakan akan menampilkan hasil pengukuran yang 

benar berupa grafik tegangan. Sekaligus menyiapkan multimeter untuk 

menampilkan hasil pengukuran berupa nilai tegangan. 

4. Dilakukan pengecekan posisi kabel-kabel pada prototipe dan juga posisi sensor 

terhadap meter kWh digital. Posisi sensor berada tepat berhadapan dengan meter 

kWh digital. Sehingga sensor dapat tepat menerima cahaya lampu LED. Sensor 

diposisikan dari mulai jarak 20 cm hingga 1 cm terhadap lampu LED. Pengujian 

sensor yang pertama yaitu sensor dengan wadah terbuka. 

5. Push button on pada prototipe ditekan. Kemudian mulai pengukuran osiloskop 

dengan menghubungkan probe merah (+) pada osiloskop ke kaki D0 pada sensor 

dan probe hitam (-) ke kaki GND. Amati perubahan grafik tegangan apakah 

dalam jarak yang sudah ditentukan sensor dapat mendeteksi cahaya lampu LED. 

Kemudian, mulai pengukuran dengan menggunakan multimeter. Sama seperti 

osiloskop yaitu probe merah (+) ke kaki D0 dan probe hitam (-) ke kaki GND. 

Amati perubahan nilai tegangan yang tertera pada multimeter. 
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6. Dilakukan pengujian nomor 5 terhadap semua jarak dan juga pada pengujian 

sensor yang kedua yaitu sensor dengan wadah tertutup. 

 

(a) Sensor Wadah Terbuka (b) Sensor Wadah tertutup 

Gambar 3. 9 Pengujian Sensitivitas Sensor 

 
3.4.2 Pengujian Kebenaran dengan Beban berupa Peralatan Rumah Tangga 

Pengujian kebenaran dengan beban berupa peralatan rumah tangga digunakan 

untuk memastikan kebenaran penunjukan prototipe terhadap meter kWh digital. 

Beban yang digunakan tersebut yaitu rice cooker dengan daya 300 Watt. Dari hasil 

pengujian ini diharapkan hasil pengukuran prototipe selalu sama dengan hasil 

pengukuran meter kWh digital atau dapat dikatakan bahwa nilai kesalahan dari hasil 

pengujian sebesar 0%. Adapun prosedur dalam melakukan pengujian kebenaran 

dengan beban berupa rice cooker ini, meliputi: 

1. Dipastikan bahwa prototipe, meter kWh digital, dan beban saling terhubung satu 

sama lain. Meter kWh digital dan beban dihubungkan dengan saklar dan sumber 

tegangan AC 220 Volt. Sementara prototipe terhubung dengan meter kWh 

digital melalui sensor yang dipasang berhadapan dengan kedipan lampu LED 

meter kWh digital. Skema rangkaian pengujian dapat dilihat pada Gambar 3.10. 

 

Gambar 3. 10 Skema Pengujian Kebenaran dengan Beban Rumah Tangga 
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2. Power supply pada prototipe dihubungkan dengan sumber tegangan AC 220 Volt 

dan nyalakan tombol push button on untuk memulai pengujian. 

3. Program yang akan dijalankan pada Arduino dibuka dan upload program 

tersebut. 

4. Jumlah kedipan lampu LED dan nilai kWh akan tertera pada LCD. Nilai kWh 

yang terukur pada prototipe kemudian dibandingkan dengan hasil pengukuran 

dari meter kWh digital yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3. 

 
3.4.3 Pengujian Kebenaran dengan Menggunakan Perubahan Arus pada 

Beban 

Pengujian kebenaran dengan menggunakan beban yang dapat diubah arusnya 

digunakan untuk memastikan kebenaran penunjukan prototipe dengan penunjukan 

pada beban. Beban mampu memberikan tegangan AC sebesar 220 Volt dengan 

arusnya mulai dari 1,5 Ampere hingga 3 Ampere. Adapun prosedur pengujian 

kebenaran dengan menggunakan beban, meliputi: 

1. Dipastikan bahwa prototipe, meter kWh digital, dan beban saling terhubung satu 

sama lain. Kabel-kabel pada beban dapat dihubungkan ke meter kWh digital 

untuk mengalirkan arus. 

2. Power supply pada prototipe dihubungkan dengan sumber tegangan AC 220 Volt 

dan nyalakan tombol push button on untuk memulai pengujian. 

3. Meter kWh digital disambungkan dengan sumber tegangan AC 220 Volt dan 

mulai pengukuran. Pengukuran dilakukan di 3 titik arus yang berbeda yaitu 1,5 

Ampere; 2 Ampere; dan 3 Ampere. Kemudian bandingkan hasil pengukuran 

daya berupa nilai kWh dari prototipe, meter kWh digital, dan beban. 

4. Dilakukan pengukuran hingga prototipe mendeteksi sebesar 320 kedipan dan 

perubahan nilai kWh sebesar 0,2 kWh. Proses pengujian kebenaran dengan 

menggunakan perubahan arus pada beban ditunjukkan oleh Gambar 3.11. 

 

(a) Sensor Wadah Tertutup 
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(b) Pengujian yang Dilakukan 

Gambar 3. 11 Pengujian Kebenaran dengan Menggunakan Perubahan Arus pada 

Beban 

 
3.4.4 Pengujian IoT 

Pengujian IoT dilakukan untuk membandingkan waktu mikrokontroler pada 

saat mengirimkan data dan waktu server dalam menampilkan data di halaman web. 

Pengiriman data ke web dengan menggunakan metode POST karena lebih mudah dan 

aman digunakan. Pengiriman data dilakukan di antara pukul 09.00 hingga pukul 22.00. 

Dalam proyek akhir ini, dipilih 6 waktu pengiriman data yaitu pukul 09.00, 12.00, 

15.00, 18.00, 21.00, 22.00. Beban yang digunakan dalam pengujian yaitu rice cooker 

dengan daya 50 Watt. Data akan dikirimkan ke web ketika push button dalam kondisi 

HIGH atau bernilai 1. Data yang dikirimkan ini adalah nilai kWh dan waktu 

mikrokontroler pada saat mengirimkan data. Data yang terkirim kemudian 

ditampilkan di halaman web beserta dengan waktu server seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 4.5. Adapun prosedur pengujian IoT, meliputi: 

1. Dipastikan bahwa prototipe, meter kWh digital, dan beban saling terhubung satu 

sama lain. Meter kWh digital dan beban dihubungkan dengan saklar dan sumber 

tegangan AC 220 Volt. Sementara prototipe terhubung dengan meter kWh digital 

Beban 

Sensor Meter kWh 

Digital 

Prototipe 
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melalui sensor yang dipasang berhadapan dengan kedipan lampu LED meter kWh 

digital. 

2. Power supply pada prototipe dihubungkan dengan sumber tegangan AC 220 Volt 

dan nyalakan tombol push button on untuk memulai pengujian. 

3. Tekan tombol push button hijau yang berfungsi untuk mengirim data sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.4. 

Bandingkan waktu mikrokontroler pada saat mengirimkan data dan waktu server 

dalam menampilkan data di halaman web. 

 

Gambar 3. 12 Pengujian IoT 
 

Gambar 3. 13 Tampilan Halaman Web pada Pengujian IoT 
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BAB IV 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Prototipe Alat Bantu Monitoring Meter kWh Digital 

Prototipe Alat Bantu Monitoring meter kWh Digital Rumah Tangga telah 

dibuat. Hasil dari prototipe dapat dilihat pada Gambar 4.1. Perangkat ini telah mampu 

melakukan pendeteksian kedipan lampu LED, konversi dari kedipan menjadi besar 

daya listrik yaitu kWh, dan pengiriman data berupa kWh ke web. Selanjutnya, 

dilakukan analisis mengenai hasil yang diperoleh setelah melakukan pengujian guna 

mengetahui tingkat keberhasilan dari prototipe yang telah dibuat. 

Gambar 4. 1 Prototipe Alat Bantu Monitoring Meter kWh Digital 

 
4.2 Pembahasan Pengujian Alat 

4.2.1 Pembahasan Pengujian Sensitivitas Sensor 

Pengujian sensitivitas sensor meliputi jarak antara sensor dengan kedipan 

lampu LED untuk mendapatkan hasil pembacaan yang baik. Jarak tersebut dimulai 

dari yang terjauh yaitu 20 cm dan terdekat yaitu 1 cm. Pengukuran jarak dengan 

menggunakan penggaris 30 cm. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.1 yang 

menunjukkan bahwa pada pengujian sensor dengan wadah terbuka, dalam jarak 9-20 

cm terukur tegangan sebesar 5 Volt pada osiloskop dan 5,04 Volt pada multimeter. 

Sementara itu, untuk jarak 1-10 cm dihasilkan tegangan sebesar 0 V pada osiloskop 

dan 0,17 Volt pada multimeter. Kemudian, pada pengujian sensor dengan wadah 

tertutup, dalam jarak 11-20 cm terukur tegangan sebesar 5 Volt pada osiloskop dan 

5,04 Volt pada multimeter. Sementara, untuk jarak 1-8 cm terukur tegangan sebesar 0 

Volt pada osiloskop dan 0,17 Volt pada multimeter. Dalam pengujian ini ketika 

tegangan yang terukur sebesar ± 5 Volt, sensor tidak mendeteksi adanya lampu LED. 

Sedangkan, ketika tegangan yang terukur sebesar ± 0 Volt, sensor mendeteksi adanya 
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lampu LED. Hasil pengukuran tegangan menggunakan osiloskop dan multimeter 

dapat dilihat pada Gambar 4.2 dan Gambar 4.3. 

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh cahaya sekitar 

dan jarak cukup mempengaruhi hasil pembacaan sensor. Pengaruh akan semakin 

signifikan ketika jarak antara sensor dan kedipan lampu LED semakin jauh dan 

dipengaruhi oleh cahaya sekitar. Dengan demikian, maka dalam prototipe ini dipilih 

wadah sensor yang tertutup dan gelap guna menghindari adanya pengaruh cahaya 

sekitar dan cahaya yang lainnya. Selain itu, juga jarak antara sensor dengan kedipan 

lampu LED dipilih sebesar 1 cm guna dapat memberikan hasil pembacaan yang akurat 

oleh sensor dan memberikan ketahanan sensor untuk melekat di meter kWh digital 

yang digunakan. 

 
Tabel 4. 1 Pengaruh Cahaya dan Jarak terhadap Pembacaan Sensor 

 

Jarak Sensor 

dengan 

Kedipan 

Lampu LED 

Hasil Pengukuran Nilai 

Tegangan pada Osiloskop (V) 

Hasil Pengukuran Nilai 

Tegangan pada Multimeter (V) 

Sensor Wadah 

Terbuka 

Sensor Wadah 

Tertutup 

Sensor Wadah 

Terbuka 

Sensor Wadah 

Tertutup 

20 cm 5 5 5,04 5,04 

19 cm 5 5 5,04 5,04 

18 cm 5 5 5,04 5,04 

17 cm 5 5 5,04 5,04 

16 cm 5 5 5,04 5,04 

15 cm 5 5 5,04 5,04 

14 cm 5 5 5,04 5,04 

13 cm 5 5 5,04 5,04 

12 cm 5 5 5,04 5,04 

11 cm 5 5 5,04 5,04 

10 cm 5 0 5,04 0,17 

9 cm 5 0 5,04 0,17 

8 cm 0 0 0,17 0,17 

7 cm 0 0 0,17 0,17 

6 cm 0 0 0,17 0,17 

5 cm 0 0 0,17 0,17 
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Tabel 4. 1 Pengaruh Cahaya dan Jarak terhadap Pembacaan Sensor (lanjutan) 
 

Jarak Sensor 

dengan 

Kedipan 

Lampu LED 

Hasil Pengukuran Nilai 

Tegangan pada Osiloskop (V) 

Hasil Pengukuran Nilai 

Tegangan pada Multimeter (V) 

Sensor Wadah 

Terbuka 

Sensor Wadah 

Tertutup 

Sensor Wadah 

Terbuka 

Sensor Wadah 

Tertutup 

4 cm 0 0 0,17 0,17 

3 cm 0 0 0,17 0,17 

2 cm 0 0 0,17 0,17 

1 cm 0 0 0,17 0,17 

 

 

 
 

  

(a) Tidak Mendeteksi Lampu LED 

dengan Tegangan Keluaran 5V 

(b) Mendeteksi Lampu LED dengan 

Tegangan Keluaran 0V 
 

Gambar 4. 2 Hasil Pengukuran Tegangan dengan Menggunakan Osiloskop 
 
 

  

(a) Tidak Mendeteksi   Lampu LED 

dengan Tegangan Keluaran 5,04V 

(b) Mendeteksi Lampu LED dengan 

Tegangan Keluaran 0,17V 
 

Gambar 4. 3 Hasil Pengukuran Tegangan dengan Menggunakan Multimeter 
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4.2.2 Pembahasan Pengujian Kebenaran dengan Beban berupa Peralatan 

Rumah Tangga 

Konversi dari kedipan lampu LED yang ditangkap oleh sensor dilakukan oleh 

mikrokontroler. Algoritma pemrograman diberikan ke mikrokontroler agar dapat 

menjalankan perhitungan besarnya daya listrik sesuai dengan jumlah kedipan yang 

terdeteksi. Perhitungan ini sangat tergantung pada nilai konstanta dari meter kWh 

digital yang digunakan. Akan tetapi, dalam hal ini masukan untuk konstanta masih 

manual mengubah dari pemrograman di Arduino IDE. Hal ini dikarenakan, prototipe 

yang telah dibuat khusus untuk kegiatan pemantauan daya listrik saja. Sehingga, satu 

prototipe dapat dikhususkan untuk satu meter kWh digital dan tidak perlu diubah-ubah 

konstantanya. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan beban sebesar 300 Watt, 600 Watt, 

dan 900 Watt. Meter kWh digital memiliki ketelitian sebesar 0,1 kWh sehingga dalam 

melakukan pengujian ini di masing-masing beban akan terus dilakukan pengukuran 

hingga mencapai perubahan sebesar 0,1 kWh. Hal ini dikarenakan untuk mengetahui 

nilai perubahan daya listrik yang ditunjukkan oleh meter kWh digital untuk kemudian 

dibandingkan dengan penunjukan pada prototipe. Selisih hasil penunjukan antara 

meter kWh digital dan prototipe dapat digunakan untuk menentukan besarnya 

kesalahan (eror). Rumus untuk nilai kesalahan dapat dilihat pada persamaan 4.1. 

Dari hasil pengujian, menunjukkan bahwa penunjukan prototipe dan meter 

kWh digital memiliki nilai kesalahan (eror) sebesar 0% pada pengujian untuk masing- 

masing beban yaitu 300 Watt, 600 Watt, dan 900 Watt. Selain itu, juga pada pengujian 

berkelanjutan menggunakan 3 beban secara berurutan menghasilkan eror sebesar 0%. 

Nilai eror tersebut dihitung dari selisih pembacaan meter kWh dan selisih hasil 

pembacaan prototipe sesuai dengan persamaan 4.1. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa prototipe dapat memberikan hasil pengukuran yang sama dengan 

meter kWh digital. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 di 

bawah ini. 
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Tabel 4. 2 Pengujian dengan daya masing-masing 300 Watt, 600 Watt dan 900 Watt 
 

Daya dari 

Beban 

yang 

Digunakan 

(Watt) 

Hasil 

Pembacaan 

Meter kWh 

Digital 

(kWh) 

Selisih Hasil 

Pembacaan 

Meter kWh 

Digital 

(kWh) 

Hasil 

Pembacaan 

Prototipe 

yang dibuat 

(kWh) 

Selisih 

Hasil 

Pembacaan 

Prototipe 

(kWh) 

 

Eror 

(%) 

300 
52,9 

0,1 
0 

0,1 0 
53 0,1 

600 
53 

0,1 
0 

0,1 0 
53,1 0,1 

900 
53,1 

0,1 
0 

0,1 0 
53,2 0,1 

 
Tabel 4. 3 Pengujian berurutan dengan daya 300 Watt, 600 Watt, dan 900 Watt 

dimana masing-masing memberikan perubahan sebesar 0.2 kWh 

Hasil Pembacaan 

Meter kWh Digital 

(kWh) 

Selisih Pembacaan 

Meter kWh Digital 

(kWh) 

Hasil Pembacaan 

Prototipe yang dibuat 

(kWh) 

Eror 

(%) 

53,2 0 0 0 

53,4 0,2 0,2 0 

53,6 0,4 0,4 0 

53,8 0,6 0,6 0 

 

Rumus untuk menentukan nilai kesalahan (eror) : 
 

𝐾𝑒𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 (𝑒𝑟𝑜𝑟) = 
𝑃𝑢𝑗𝑖−𝑃𝑠𝑡𝑑 

× 100% (4.1) 
𝑃𝑠𝑡𝑑 

dimana : 𝑃𝑢𝑗𝑖 = Daya listrik terukur pada prototipe yang dibuat 

𝑃𝑠𝑡𝑑 = Daya listrik terukur pada meter kWh digital 

 

4.2.3 Pembahasan Pengujian Kebenaran Menggunakan Perubahan Arus pada 

Beban 

Pengujian kebenaran menggunakan perubahan arus pada beban untuk 3 titik 

arus yang berbeda yaitu 1,5A; 2A; dan 3A. Pengukuran beban pada awal pengukuran 

telah menunjukkan daya sebesar 8,757 kWh. Sementara pada meter kWh digital 

penunjukannya sebesar 55,7 kWh dan pada prototipe sebesar 0 kWh. Pengujian ini 

dimulai dengan pemberian arus sebesar 1,5A. Masing-masing titik uji dilakukan 

pengukuran hingga terjadi perubahan sebesar 0,2 kWh. Hasil pengujian dapat dilihat 

pada Tabel 4.4 hingga Tabel 4.6. Berdasarkan perhitungan rata-rata nilai kesalahan 

(eror) keseluruhan selama pengujian, didapatkan nilai eror prototipe terhadap meter 
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kWh digital sebesar 0%, nilai eror meter kWh digital terhadap beban rata-rata sebesar 

15,611%, dan nilai eror prototipe terhadap beban rata-rata sebesar 15,686%. Prototipe 

dengan beban memiliki nilai eror yang cukup tinggi. Akan tetapi, oleh karena prototipe 

digunakan sebagai monitoring meter kWh digital, maka lebih difokuskan pada nilai 

eror penunjukan antara prototipe dengan meter kWh digital. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa prototipe mampu memberikan hasil pengukuran yang akurat dan 

sesuai dengan hasil penunjukan meter kWh digital di semua perubahan arus yang 

diberikan serta layak digunakan sebagai alat bantu monitoring meter kWh digital 

rumah tangga. 



 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 4 Hasil Pengujian Beban, Meter kWh Digital, dan Prototipe dengan Arus 1,5A 

Beban Hasil Pengujian (kWh) Selisih Pembacaan (kWh) Nilai Kesalahan (Eror) (%) 

Counter Tegangan 

(V) 

 

Arus (A) 
 

Beban 
Meter 
kWh 

Digital 

 

Prototipe 
 

Beban 
Meter 
kWh 

Digital 

 

Prototipe 
Beban 
dengan 

Meter kWh 

Beban 
dengan 

Prototipe 

Meter kWh 
dengan 

Prototipe 

0 221 1,499 8,757 55,7 0       

32 221 1,494 8,774 55,7 0,02 0,017    0,02     17,647   

64 224 1,517 8,791 55,7 0,04 0,017 
0,1 

  0,02  
16,279 

  17,647  
0 

96 224 1,515 8,808 55,7 0,06 0,017 0,02 17,647 

128 224 1,513 8,826 55,7 0,08 0,018  0,02  11,111  

160 224 1,515 8,843 55,8 0,1 0,017  0,02  17,647  

192 224 1,515 8,86 55,8 0,12 0,017  0,02  17,647  

224 223 1,511 8,877 55,8 0,14 0,017  0,02  17,647  

256 224 1,518 8,894 55,8 0,16 0,017 0,1 0,02 16,279 17,647 0 

288 224 1,517 8,912 55,8 0,18 0,018  0,02  11,111  

320 224 1,519 8,929 55,9 0,2 0,017  0,02  17,647  

Rata- 
rata 

223,364 1,512 
      

16,279 16,340 0 
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Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Beban, Meter kWh Digital, dan Prototipe dengan Arus 2A 
 Beban  Hasil Pengujian (kWh) Selisih Pembacaan (kWh) Nilai Kesalahan (Eror) (%) 

Counter Tegangan 

(V) 

Arus 

(A) 

 

Beban 
Meter 
kWh 

Digital 

 

Prototipe 
 

Beban 
Meter 
kWh 

Digital 

 

Prototipe 
Beban 
dengan 

Meter kWh 

Beban 
dengan 

Prototipe 

Meter kWh 
dengan 

Prototipe 

0 223 1,997 8,929 55,9 0       

32 223 1,996 8,946 55,9 0,02 0,017    0,02     17,647   

64 224 2,001 8,964 55,9 0,04 0,018 
0,1 

  0,02  
14,943 

  11,111  
0 

96 223 1,996 8,981 55,9 0,06 0,017   0,02    17,647  

128 223 1,995 8,998 55,9 0,08 0,017    0,02     17,647   

160 223 2,002 9,016 56 0,1 0,018  0,02  11,111  

192 224 2,009 9,033 56 0,12 0,017    0,02     17,647   

224 224 2,004 9,05 56 0,14 0,017    0,02     17,647   

256 224 2,004 9,068 56 0,16 0,018 0,1   0,02  16,279   11,111  0 

288 224 2,006 9,085 56 0,18 0,017    0,02     17,647   

320 224 2,007 9,102 56,1 0,2 0,017  0,02  17,647  

Rata- 
rata 

223,545 2,001 
      

15,611 15,686 0 
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Tabel 4. 6 Hasil Pengujian Beban, Meter kWh Digital, dan Prototipe dengan Arus 3A 

42 

 
 
 
 
 
 

 Beban  Hasil Pengujian (kWh) Selisih Pembacaan (kWh) Nilai Kesalahan (Eror) (%) 

Counter Tegangan 

(V) 

Arus 

(A) 

 

Beban 
Meter 
kWh 

Digital 

 

Prototipe 

 

Beban 
Meter 
kWh 

Digital 

 

Prototipe 
Beban 

dengan Meter 
kWh 

Beban 
dengan 

Prototipe 

Meter kWh 
dengan 

Prototipe 

0 223 2,995 9,28 56,3 0       

32 223 2,967 9,297 56,3 0,02 0,017    0,02     17,647   

64 223 2,965 9,315 56,3 0,04 0,018 
0,1 

  0,02  
14,943 

  11,111  
0 

96 223 2,969 9,332 56,3 0,06 0,017   0,02    17,647  

128 223 2,97 9,349 56,3 0,08 0,017    0,02     17,647   

160 223 2,969 9,367 56,4 0,1 0,018  0,02  11,111  

192 223 2,972 9,384 56,4 0,12 0,017    0,02     17,647   

224 223 2,973 9,402 56,4 0,14 0,018    0,02     11,111   

256 223 2,966 9,419 56,4 0,16 0,017 0,1   0,02  14,943   17,647  0 

288 224 2,969 9,437 56,4 0,18 0,018    0,02     11,111   

320 223 2,97 9,454 56,5 0,2 0,017  0,02  17,647  

Rata- 
rata 

223,091 2,971 
      

14,943 15,033 0 
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Perhitungan rata-rata nilai kesalahan (eror) keseluruhan : 

 
 

1. Beban dengan meter kWh 

Rata – rata: 

 
 

𝑥  = 

 
𝑥  = 

 
𝑥  = 

∑ 𝑥𝑖 
 

 

𝑛 

16,279% + 15,611% + 14,943% 
 

 

3 
46,833 

3 
= 15,611% 

 
 

2. Beban dengan prototipe 

Rata – rata: 

 
 

𝑥  = 

 
𝑥  = 

 
𝑥  = 

∑ 𝑥𝑖 
 

 

𝑛 

16,340% + 15,686% + 15,033% 
 

 

3 
47,059 

3 
= 15,686% 

 
 

3. Meter kWh dengan prototipe 

Rata – rata: 

 
 

𝑥  = 

 
𝑥  = 

 
𝑥  = 

∑ 𝑥𝑖 
 

 

𝑛 

0% + 0% + 0% 
 

 

3 
0 

3 
= 0% 

 

4.2.4 Pembahasan Pengujian IoT 

Hasil pengukuran daya oleh prototipe dapat ditampilkan ke web yang dapat 

diakses oleh pengguna sewaktu-waktu. Pada pemrograman Arduino IDE yang telah 

dibuat, data akan dikirim ke web ketika pengguna menekan tombol button untuk kirim 

data. Pengiriman data ke web berupa nilai kWh dan waktu yang dikirimkan oleh RTC. 
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Pada pengujian yang telah dilakukan, dilakukan proses pengiriman sebanyak 6 waktu 

dalam 1 hari dan menggunakan beban berupa rice cooker dengan daya 50 Watt. 

Mikrokontroler terhubung dengan Wi-Fi Merk Huawei WS 319. 

Dari hasil pengujian didapatkan nilai rata-rata dari selisih perbedaan waktu 

antara waktu prototipe dengan waktu server. Pada pengiriman data yang dilakukan 

pada pukul 09.00 dihasilkan rata-rata waktunya sebesar 36 s; pada pukul 12.00 sebesar 

36,2 s; pada pukul 15.00 sebesar 36 s; pada pukul 18.00 sebesar 36 s; pada pukul 21.00 

sebesar 36 s; dan pada pukul 22.00 sebesar 37,2 s. Akan tetapi, masih terdapat kendala 

dalam proses pengiriman data yaitu untuk sekali tekan tombol kirim data, data yang 

ditampilkan mencapai 4-5 data yang sama. Hal ini dapat terjadi dimungkinkan karena 

adanya kabel yang kurang tersolder dengan baik sehingga sangat sensitif yang 

menyebabkan pengiriman data menjadi lebih dari satu kali dalam satu kali tekan 

tombol. Cara mengatasi hal tersebut dapat dengan lebih rapi lagi ketika menyolder dan 

memberi delay pada program Arduino ketika push button dalam kondisi HIGH. 

Meskipun pada proses pengujian terdapat kendala, nilai selisih waktu 

cenderung stabil di waktu pengambilan data yang berbeda-beda yaitu sebesar 36 s. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prototipe yang dibuat ini sangat reliable 

yang berarti memiliki hasil pengukuran yang konsisten dan cenderung stabil serta 

tidak terpengaruh oleh waktu. Sehingga proses pengiriman data dapat dilakukan 

kapanpun dan dimanapun. Data hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan 

Gambar 4.4. 

 

Tabel 4. 7 Hasil Pengujian IoT 
 

 
Pengujian

 

ke- 

Hasil pengujian Waktu  Selisih 
Perbedaan 
Waktu (s) 

Rata-rata 

Waktu (s) 
Pukul Waktu 

Prototipe 
Waktu 
Server 

 1 09.08.44 09.09.20 36  

 2 09.08.45 09.09.21 36  

09.00 3 09.08.46 09.09.22 36 36,00 
 4 09.08.57 09.09.33 36  

 5 09.08.58 09.09.34 36  

 1 11.59.56 12.00.32 36  

 2 11.59.57 12.00.34 37  

12.00 3 11.59.59 12.00.35 36 36,20 
 4 12.00.01 12.00.37 36  

 5 12.00.03 12.00.39 36  
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Tabel 4.7 Hasil Pengujian IoT (lanjutan) 
 

 
Pengujian

 

ke- 

Hasil pengujian Waktu  Selisih 

Perbedaan 

Waktu (s) 

Rata-rata 

Waktu (s) 
Pukul Waktu 

Prototipe 

Waktu 

Server 
 1 14.59.57 15.00.33 36  

 2 14.59.58 15.00.34 36  

15.00 3 14.59.59 15.00.35 36 36,00 
 4 15.00.00 15.00.36 36  

 5 15.00.02 15.00.38 36  

 1 18.00.06 18.00.42 36  

 2 18.00.07 18.00.43 36  

18.00 3 18.00.08 18.00.44 36 36,00 
 4 18.00.10 18.00.46 36  

 5 18.00.11 18.00.47 36  

 1 20.59.53 21.00.29 36  

 2 20.59.54 21.00.30 36  

21.00 3 20.59.55 21.00.31 36 36,00 
 4 20.59.57 21.00.33 36  

 5 20.59.59 21.00.35 36  

 1 21.59.58 22.00.37 39  

 2 22.00.03 22.00.39 36  

22.00 3 22.00.04 22.00.40 36 37,20 
 4 22.00.05 22.00.42 37  

 5 22.00.06 22.00.44 38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 4 Grafik Selisih Waktu pada Pengujian IoT 

Rata-rata Selisih Waktu Pengujian IoT 
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BAB V 

 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengerjaan dan pengujian yang dilakukan pada proyek akhir 

ini, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Telah dibuat suatu Prototipe Alat Bantu Monitoring kWh Digital yang telah 

bekerja untuk memantau besarnya penggunaan daya pada meter kWh rumah 

tangga yang dapat dipantau secara jarak jauh. 

2. Sensor diletakkan di depan kedipan lampu LED dengan jarak yang sangat dekat 

yaitu sekitar ±1 cm dengan dilapisi dengan penutup yang gelap sehingga sensor 

benar - benar mendeteksi cahaya dari kedipan Lampu LED dan tidak 

terpengaruh oleh cahaya luar. 

3. Meter kWh yang digunakan memiliki konstanta sebesar 1600 imp/kWh yang 

berarti bahwa daya akan terhitung sebesar 1 kWh ketika jumlah kedipan lampu 

mencapai 1600 kali. 

4. Hasil pengukuran daya listrik oleh prototipe dapat ditampilkan ke web dengan 

menggunakan metode post dengan menampilkan nilai kWh dan waktu yang 

sebenarnya berdasarkan Real Time Clock (RTC). 

5. Hasil pengukuran daya pada meter kWh digital rumah tangga dan prototipe 

selalu sama. 

6. Hasil pengukuran daya pada beban, meter kWh digital dan perhitungan memiliki 

nilai eror prototipe terhadap meter kWh digital sebesar 0%, nilai eror meter kWh 

digital terhadap beban rata-rata sebesar 15,611%, dan nilai eror prototipe 

terhadap beban rata-rata sebesar 15,686%. 

7. Pengiriman data antara mikrokontroler ESP8266 dengan server menampilkan 

hasil pengukuran di halaman web memiliki selisih waktu rata-rata sebesar 36 

detik. 

 

5.2 Saran 

Proyek Akhir ini memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut hingga 

dapat diimplementasikan. Untuk meningkatkan kemampuan alat, penulis 

menyarankan untuk melakukan beberapa hal: 
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1. Konstruksi peletakan sensor dapat dibuat lebih kokoh lagi untuk menghindari 

bergesernya sensor akibat getaran atau pengaruh dari luar dan meminimalisir 

adanya kesalahan pembacaan sensor. 

2. Penambahan fitur berupa biaya pemakaian listrik berdasarkan nilai kWh terhitung. 

3. Penambahan fitur pengiriman data melalui sms. 

4. Pengembangan alat selanjutnya yaitu diuji dengan menggunakan test bench 

sehingga prototipe yang dibuat tidak hanya digunakan sebagai alat bantu 

monitoring tetapi juga sebagai standar dalam pengujian. 
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