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ABSTRAK 

Kebutuhan energi listrik sangatlah besar dikarenakan perkembangan teknologi 
berbanding terbalik dengan ketersediaan energi listrik dari PLN dan perlunya penghematan 
listrik agar biaya pemakaian listrik tidak melonjak tinggi. Dengan demikian, tumbuhlah pemikiran 
untuk melakukan penambahan suplai energi untuk membantu kerja dari PLN dengan proses 
sinkronisasi dan diperlukannya pengukuran penggunaan energi akibat penambahan suplai 
untuk mengetahui transaksi energi. Perancangan energi meter tiga fasa untuk transaksi energi 
berbasis Arduino Mega 2560 terdiri dari ZMPT101B, ACS712, IC LM2917 untuk pengukuran 
tegangan, arus, dan frekuensi. Sedangkan nilai daya, power faktor, dan biaya didapat dari 
kombinasi sensor arus dan tegangan. Energi meter dapat memonitoring besaran listrik tiga fasa 
dengan beban seimbang. Hasil penelitian yang dapat ditampilkan pada LCD. Perancangan 
energi meter menunjukkan pengukuran dengan error dari suplai PLN dan sinkron 
diklasifikasikan kelas 1.5 dan 5 menurut Standar IEC No.13B-23, serta transaksi energi dengan 
arah aliran energi generator memberi ke beban PLN sehingga dapat melakukan  penghematan 
penggunaan energi listrik pada PLN.  
Kata Kunci : Energi Meter, Sensor Tegangan, Sensor Arus, Arduino Mega 2560, 

Transaksi Energi. 

ABSTRACT 

 The need of electricity is very high because the technology development is inversely 
proportional to the availability of electricity from the PLN and it is very important to use electricity 
economically so that the cost of usage is not so high. Thus, there is an idea to increase the 
electrical energy supply to assist the PLN task, namely by the synchronization process and it is 
need for measuring energy use due to the addition of supply to find out energy transactions. 
The three phase energy meter design for energy transactions is based on Arduino Mega 2560 
and consists of ZMPT101B, ACS712, and LM2917 IC for measurement of voltage, current and 
frequency. Meanwhile, the power, power factor, and cost value are obtained from the 
combination of current and voltage sensors. Energy meters can monitor three phase electrical 
quantities with balanced loads. The research results are displayed on the LCD. Energy meter 
design shows that the measurement with an error from the PLN and synchronous supply 
classified in classes 1.5 and 5 according to IEC No.13B-23 Standard and energy transactions 
with the direction of generator energy flow giving to the PLN load so that it can reduce electricity 
use from PLN. 
Keywords: Energy Meter, Voltage Sensors, Flow Sensors, Arduino Mega 2560, Energy 

Transactions. 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan energi listrik akhir-akhir 
ini sangatlah besar seperti pada peralatan 
rumah tangga, kantor, pabrik atau industri 
dikarenakan pesatnya pertumbuhan 
penduduk dan perkembangan teknologi, 
yang berbanding terbalik dengan 
ketersediaan energi listrik dari PLN dan 
perlunya penghematan listrik agar biaya 
pemakaian listrik tidak melonjak tinggi. 

Dengan kebutuhan energi listrik yang begitu 
besar seiring berjalannya waktu, maka untuk 
dapat memenuhi kebutuhan tersebut 
dimanfaatkan energi-energi tambahan seperti 
genset maupun energi listrik lain seperti 

(PLTS, PLTA, dan PLTB). 

Dengan masalah penggunaan energi 
listrik ini dapat teratasi, maka ketersediaan 
energi listrik dari PLN perlu di backing 
dengan energi-energi tambahan tersebut, 
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agar keduanya dapat saling menyuplai energi 
listrik maka dari itu metode yang digunakan 
saat ini yaitu melakukan parallel generator 
yang bertujuan menggabungkan dua 
generator atau lebih untuk menghasilkan 
daya listrik yang lebih besar sehingga 
kekurangan daya listrik dapat teratasi karena 
pembebanan yang meningkat serta untuk 
penghematan pemakaian energi listrik dari 
PLN. 

Atas dasar tersebut dengan 
bertambahnya suplai energi yang dihasilkan 
dari sinkronisasi, maka diperlukannya 
pengukuran penggunaan energi listrik antara 
suplai PLN dengan generator sinkron untuk 
mengetahui konsumsi energI dan arah aliran 
energinya, sehingga dapat digunakan untuk 
memanajemen penggunaan energi listrik.  

Oleh karena itu dibuatlah 
“Perancangan Energi Meter Tiga Fasa Untuk 
Transaksi Energi Berbasis Arduino Mega 
2560” yang dilakukan secara dan real time. 
Serta diperlukan sebuah penampil untuk 
proses sinkronisasi agar dapat mengetahui 
semua parameter (frekuensi, tegangan dan 
sudut fasa) dengan lebih teliti dan pasti 
dalam penggunaan skala laboratorium. 

Teori Rangkaian AC. Gelombang AC 
(Alternating Current) merupakan suatu 
gelombang yang nilainya berubah terhadap 
waktu dalam satu siklus gelombang. Berbeda 
dengan suplai DC yang memiliki magnitud 
tetap, pada AC nilai ini dapat berubah-ubah 
karenanya analisis rangkaian AC akan sedikit 
berbeda dengan rangkaian DC. 

Nilai Sesaat (instantaneous). Merupakan 
nilai tegangan atau arus pada waktu atau 
phase tertentu. Lambang   nilai sesaat adalah 
𝑣 𝑡  dan 𝑖(𝑡). Tegangan dan arus sesaat 
dapat dihitung dengan (Hayt:2012) : 

𝑣 𝑡 = 𝑉𝑚 cos 𝜔𝑡 + 𝜃                 ....(1)           
𝑖 𝑡 = 𝐼𝑚 cos(𝜔𝑡 + 𝜑)               ....(2)                  

Nilai Maksimum. Merupakan nilai puncak 
(amplitudo) dari sinyal sinusoidal tegangan 
atau arus. Lambang nilai maksimum adalah 
𝑉𝑚  dan 𝐼𝑚 . 

Nilai Efektif (RMS). Merupakan nilai 
tegangan atau arus AC yang setara dengan 
suatu tegangan atau arus DC yang 
memberikan daya nyata yang sama. Rumus 
nilai efektif adalah RMS (Root Mean 
Square)(Hayt:2012): 
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Nilai efektif juga dapat diturunkan dari 
nilai maksimum, yaitu (Hayt:2012): 

                           𝑉𝑅𝑀𝑆 = 𝑉𝑚  2                     ....(5)              

            𝐼𝑅𝑀𝑆 = 𝐼𝑚  2                    ....(6)                  

Daya Nyata (P). Merupakan daya yang 
digunakan suatu perangkat untuk melakukan 
kerja yang nyata. Satuan daya nyata adalah 
W (watt). Secara matematis dapat 
dirumuskan sebagai nilai rata-rata dari 
perkalian antara tegangan sesaat 𝑣 𝑡  dan 
arus sesaat 𝑖 𝑡  berikut (Hayt:2012): 

                    𝑃 =
1

𝑇
 𝑣 𝑡 × 𝑖 𝑡 𝑑𝑡                ....(7)           

           (2-7) 
Daya Semu (S). Merupakan produk dari 
tegangan dan arus. Jika tegangan dan arus 
sesaat dari persamaan 1 dan 2 dikalikan 
akan menghasilkan 

              𝑃 =
1

2
𝑉𝑚   ×  𝐼𝑚 cos 𝜃 − 𝜑        ....(8)     

              (2-8) 
Jika persamaan RMS (2-5) dan (2-6) di 

subtitusikan pada persamaan diatas akan 
menghasilkan (Hayt:2012): 
1fasa  𝑃 = 𝑉𝑅𝑀𝑆  ×  𝐼𝑅𝑀𝑆 cos 𝜃 − 𝜑          ....(9)   

3fasa  𝑃 = 3 ×  𝑉𝑅𝑀𝑆  ×  𝐼𝑅𝑀𝑆 cos 𝜃 − 𝜑 ....(10)             (2-10) 

Daya semu merupakan perkalian dari 
nilai tegangan RMS dan arus RMS. 
Untuk 1fasa  𝑆 = 𝑉𝑟𝑚𝑠 ×  𝐼𝑟𝑚𝑠                 ....(11) 

Untuk 3fasa  𝑆 = 3 ×  𝑉𝑟𝑚𝑠  ×  𝐼𝑟𝑚𝑠         ....(12)      

                     𝑃 = 𝑆 cos(𝜃 − 𝜑)              ....(13)             

Untuk beban resistif murni daya nyata 
akan sama dengan daya semu, sedangkan 
beban yang mengandung komponen reaktif 
maka daya nyatanya akan lebih kecil dari 
daya semu. Untuk menghindari kekeliruan 
dengan satuan daya yang lain maka satuan 
daya semu adalah VA (Volt Ampere) 
(Hayt:2012) : 

Daya Reaktif (Q). Merupakan daya yang 
datang mengalir secara bergantian dari dan 
menuju antara beban dengan sumber. 
Satuan daya reaktif adalah VAR (Volt 
Ampere Reaktif) (Hayt:2012) :

 

                       𝑄 = 𝑆 × sin Φ                      ....(14)                              

Energi. Adalah bagian integral dari daya 
sesaat. Mengamati konvensi tanda pasif, 
energi yang diserap oleh komponen dalam 
interval waktu dari t1 sampai t2 adalah 



                      𝑊ℎ = 𝑃 ×  
𝑡

3600
           ....(15)

   
Jika V(t) dalam satuan volt dan i(t) 

dalam satuan ampere, daya dalam satuan 
watt, dan energi dalam satuan watt/hours. 

Regresi Linear. Merupakan alat ukur yg 
digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 
korelasi antar variabel. Analisis regresi lebih 
akurat dalam analisis korelasi karena tingkat 
perubahan suatu variabel terhadap variabel 
lainnya dapat ditentukan. Jadi pada regresi, 
peramalan atau perkiraan nilai variabel terikat 
pada nilai variabel bebas lebih akurat pula. 
Persamaan 16-19 yang digunkan dalam 
Regresi Linear. 
                      Y = a + bX           ....(16)   
Keterangan : 
Y = Variabel Independen  
X = Variabel Dependen  
a = Bilangan Konstan  
b = Koefisien Arah Garis Regresi  

Dari analisis regresi yang 
menghasilkan persamaan regresi, akan  
dapat dilihat sifat pengaruh dari variabel X 
terhadap Y.  

Untuk mencari a dan b maka 
digunakan Persamaan 17 dan 18: (Sudjana, 
2002:310) 
 

              ....(17)
       
     
              ....(18)           
        

Untuk mengetahui derajat keeratan 
hubungan linear antara variabel X dengan 
variabel Y, dengan menggunakan rumus 
koefisien korelasi pada persamaan 17 

     
              ....(19)
                   
Keterangan : 
R

2
  = Koefisien Korelasi 

n =Jumlah Sample 

 XY   =Jumlah nilai X yang di kalikan Y 

 X    =Jumlah nilai X 

 Y    =Jumlah nilai Y 

 X
2
    =Jumlah nilai X

2 

 Y
2
    =Jumlah nilai Y

2 

Untuk mengetahui koefisien korelasi 
antara variabel independen (X) dan variabel 
dependen (Y), maka dapat dilihat pada Tabel 
1 yaitu klasifikasi koefisien korelasi mengenai 
tingkat hubungannya.  

Tabel 1 Klasifikasi Koefisien Korelasi(Sugiyono, 
2008) 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0.00-0.199 Sangat Rendah 

0.20-0.399 Rendah 

0.40-0.599 Sedang 

0.60-0.799 Kuat 

0.80-1.00 Sangat Kuat 

 
Generator Sinkron. Merupakan mesin 
sinkron yang mengubah dari energi mekanik 
ke energi listrik. Energi mekanik berupa 
putaran rotor yang digerakan oleh pengerak 
mula (prime mover) yang akan menghasilkan 
medan magnet putar dengan kecepatan dan 
arah putar yang sama dengan putaran rotor, 
hubungan antara kecepatan putar dengan 
putaran rotor disebut dengan frekuensi, 
persamaan antara kecepatan putar medan 
magnet dengan frekuensi listrik pada stator 
adalah : 

             n = 
120 x f

P
            ....(20)  

Keterangan : 
f = frekuensi listrik (Hz) 
p = jumlah kutub 
n = kecepatan putar rotor (rpm) 

 
Operasi Paralel Generator. Paralel 
generator sinkron dapat dikatakan dengan 
menggabungkan dua buah generator atau 
lebih secara bersamaan sistem  kerja  paralel  
ini  bertujuan  untuk mendapatkan daya yang 
lebih besar, untuk efesiensi hal ini untuk 
menghemat biaya pemakaian operasional 
dan biaya pembelian kapasitas generator, 
dan menjamin kontinyutas ketersediaan daya 
listrik. Sistem paralel generator disebut juga 
dengan sinkronisasi generator 

 
Gambar 1 Kerja Paralel Generator( Graha, 2014) 

Menurut Suparno (2000), proses 
penyambungan/paralel pembangkit dengan 
jaringan listrik harus didahului dengan proses 
sinkronisasi. Proses sinkronisasi dapat 
dilakukan jika syarat-syarat dibawah ini 
dipenuhi, antara lain  besar tegangannya 
sama, frekuensinya sama, beda fase sama.  

Untuk bisa memenuhi ketiga 
persamaan di atas maka diperlukan 
beberapa peralatan untuk menunjukkan 
indikasi bahwa ketiga syarat tersebut sudah 

22

22

2

)())((

))(())((

)())((

))(())((

XXn

YXXYn
b

XXn

XYXXY
a











))()(()()((

)))(())(((
2222

2
2

YYnXXn

YXXYn
R








terpenuhi. Untuk syarat pertama dibutuhkan 
voltmeter untuk menunjukkan bahwa 
tegangan terminal generator sinkron sudah 
sama dengan tegangan generator sinkron 
lainnya atau tegangan bus bar jaringan listrik. 
Untuk syarat kedua dan ketiga dibutuhkan 
lampu sinkronisasi untuk menunjukkan 
bahwa frekuensi dan fasa tegangan terminal 
generator sinkron sudah sama dengan 
frekuensi dan fasa generator sinkron lainnya 
atau tegangan bus bar jaringan listrik. 

Adapun contoh dari gambar yang akan 
ditampilkan pada Gambar 2 besar magnitude 
tegangan yang sama dan 3 sudut fasa di 
bawah ini : 

  
(a) (b) 

Gambar 2 besar magnitude tegangan 

Pada Gambar 2 bagian (a) besar 
magnitude tegangan belum sinkron antara 
Generator Sinkron dengan Jala-jala PLN, 
sedangkan untuk Gambar 2 bagian (b) besar 
magnitude tegangan  sudah sinkron antara 
Generator Sinkron dengan Jala-jala PLN. 

(a) 

(b) 
Gambar 3 sudut fase 

Pada Gambar 3 bagian (a) Sudut Fase yang 
berbeda antara generator dan jala-jala 
PLN,sedangakan pada Gambar 3 bagian (b) 
Sudut Fase yang sama antara generator dan 
jala-jala PLN. 

Arduino ATmega 2560. Merupakan papan 
pengembangan mikrokontroller yang 
berbasis arduino dengan menggunakan chip 
ATmega 2560. Arduino merupakan platform 
komputasi fisik berbasis papan 
mikrokontroler sederhana.projectarduino 
memiliki cakupan pengembangan yang luas 
karna bersifat open source dan mudah di 
gunakan. Gambar 4 merupakan tampilan fisik 
Arduino Mega 2560. 

 

Gambar 4 Board Arduino (www.arduino.cc) 

Sensor Tegangan ZMPT101B. Sensor 

tegangan AC yang menggunakan prinsip 
transformator step-down adalah sensor 
ZMPT101B yang memiliki range pengukuran 
110-250V AC. Sensor ZMPT101B bisa 
langsung dihubungkan ke tegangan PLN. 
Sensor ZMPT101B ditunjukkan pada Gambar 
5. 

        
Gambar 5 Sensor tegangan ZMPT101B

  

 

Transformator yang baik untuk 
digunakan sebagai sensor tegangan adalah 
transformator yang memiliki sifat linieritas 
yang baik, artinya tegangan output dari 
transformator akan naik ataupun turun sesuai 
dengan naik atau turunnya tegangan input 
dari transformator tersebut. Untuk 
menentukan tingkat linieritas trafo dapat 
dilakukan dengan mencari koefisien korelasi 
antara tegangan output dan tegangan input 
transformator. 

  

Gambar 6 Output karakteristik
 
(Hartono:2016) 

 

 Dari Gambar 6 (a) dapat dilihat 
bahwa semakin besar nilai input arus (Irms) 
maka nilai output tegangan (Vrms) semakin 
besar berdasarkan nilai tahanan. Begitu juga 
dengan Gambar 6 (b) bahwa semakin besar 
nilai input arus (Irms) maka nilai sudut fasa 
(derajat) semakin kecil untuk semua tahanan. 
 

Sensor Arus ACS712. Adalah Hall Effect 
current sensor. Hall effect ACS712 
merupakan sensor yang presisi sebagai 
sensor arus AC atau DC dalam pembacaan 
arus didalam dunia industri, otomotif, 
komersil dan sistem-sistem komunikasi. 

Didalamnya terdapat rangkaian low-
offset linear Hall dengan satu lintasan yang 
terbuat dari tembaga, cara kerja sensor ini 
adalah arus yang dibaca mengalir melalui 



kabel tembaga yang terdapat didalamnya 
yang menghasilkan medan magnet yang di 
tangkap oleh integrated Hall IC dan diubah 
menjadi tegangan proporsional korelasi 
antara arus dan tegangan output dapat dilihat 
pada Gambar 7. 

 
Gambar 7 Tegangan  keluaran dengan arus 

sensor arus ACS712 (Allegro: 2006). 

Relay. Adalah suatu peranti yang bekerja 
berdasarkan elektromagnetik untuk 
menggerakan sejumlah kontaktor (saklar) 
yang tersusun. Kontaktor akan tertutup (On) 
atau terbuka (Off) karena efek induksi 
magnet yang dihasilkan kumparan (induktor) 
ketika dialiri arus listrik. Relay yang 
digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini 
menggunakan jenis elektromagnetik, yang 
bekerja dengan menginduksi koil guna 
menarik kontak pada kaki relay. Tampilan 
fisik relay dapat dilihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 8 Tampilan Fisik Relay 

(www.mycomkits.com) 
 

Sensor Frekuensi IC 2917. Menggunakan 
typical application dari IC LM2917. Sensor ini 
akan mendeteksi setiap perubahan frekuensi 
pada generator. Frekuensi yang masuk ke 
sensor akan dikonversikan ke dalam bentuk 
tegangan dc, yang dipakai sebagai input 
pada ADC arduino. 

 
Gambar 9 Tampilan Fisik IC LM2917 (www.ti.com) 

 
Kesalahan Dalam Pengukuran (Error). 
Menurut Waluyanti (2008), Dalam melakukan 
pengukuran hal yang cukup sulit adalah 
mengetahui apakah nilai hasil pengukuran 
merupakan nilai yang benar, karena setiap 
pengukuran yang menggunakan alat ukur 
hanya dapat menghasilkan nilai perkiraan. 
Dengan demikian dalam merancang sebuah 
alat ukur harus ada nilai pembanding yang 
bisa didapat dari hasil perhitungan atau dari 
hasil pengukuran menggunakan alat ukur 
yang telah diakui kemampuannya. Nilai 
pembanding tersebut digunakan untuk 
mengetahui besar kesalahan dalam 

pengukuran (Error), sehingga dapat diketahui 
tingkat ketelitian alat ukur yang dibuat yang 
selanjutnya akan menentukan kualitas dari 
alat ukur tersebut. Klasifikasi alat ukur listrik 
menurut Standar IEC No. 13B-23 
menspesifikasikan bahwa ketelitian alat ukur 
dibagi menjadi 8 kelas yaitu : 0,05; 0,1; 0,2; 
0,5; 1,0; 1,5; 2,5; dan 5. Kelas-kelas tersebut 
artinya bahwa besarnya kesalahan alat ukur 
masing-masing adalah ±0,05%, ±0,1%, 
±0,2%, ±0,5, ±1,0%, ±1,5%, ±2,5%, dan ±5%. 
Dari 8 kelas alat ukur tersebut digolongkan 
menjadi 4 golongan sesuai dengan daerah 
pemakaiannya. 

Ada beberapa cara dalam menentukan 
kesalahan, namun yang umum digunakan 
adalah dengan menentukan persentasi 
kesalahan (percent of error) menggunakan 
Persamaan berikut: 

100%  × 
pembanding nilai

 pembanding nilai  -ukur  nilai 
   % error   

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini membuat Perancangan 
Energi Meter Tiga Fasa Untuk Transaksi 
Energi Berbasis Arduino Mega 2560 dengan 
memonitoring saat kondisi beban disuplai 
PLN dan saat kedua sumber sinkron atau 
sama-sama mensuplai beban sehingga 
mendapatkan nilai besaran-besaran listrik 
yaitu arus, tegangan, daya, faktor daya, 
energi dan biaya energi serta akan 
ditampilkan pada LCD serta terekam secara 
real time. Sebelum mendapatkan besaran-
besaran tersebut saat kedua sumber sinkron 
maka terlebih dahulu melakukan proses 
sinkronisasi generator dengan jala-jala PLN 
dengan melihat parameter-parameternya 
untuk tegangan menggunakan sensor 
tegangan (ZMPT101B) dan untuk frekuensi 
menggunakan sensor frekuensi (IC LM2917) 
serta beda fasa dilihat dari lampu indikasi 
untuk menyatakan bahwa sudah memenuhi 
kesinkronan. Selanjutnya dilakukan untuk 
mendapatkan besaran-besaran yang 
diinginkan untuk dimonitor yaitu  
mengunakan sensor arus (ACS712) dan 
Sensor tegangan ZMPT101B yang di uji 
tingkat linieritas antara input dan outputnya 
mengunakan metode Regresi Linear, output 
sensor akan diolah oleh Arduino Mega 2560 
untuk mendapatan data besaran-besaran 
listrik. Data besaran-besaran listrik akan 
dapat di monitoring menggunakan LCD serta 
terekam secara real time. 

Penelitian ini dilaksankan dengan 
beberapa langkah kerja yaitu : 
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Langkah pertama, membuat desain 
awal rancangan alat yang dapat mengukur 
besaran-besaran listrik, energi dan biaya 
energi yang dapat di monitoring mengunakan 
LCD. 

Kemudian, mempelajari materi-materi 
terkait penelitian yang sudah terencana baik 
secara hardware maupun software. 

Langkah selanjutnya dengan 
melakukan perancangan dan pembuatan 
perangkat keras yang sesuai perencanaan 
dengan mengunakan metode regresi linier 
berupa  perancangan perangkat keras yang 

meliputi  perancangan sensor tegangan 
(ZMPT101B), perancangan sensor arus 
(ACS712-20A), perancangan sensor 
frekuensi (IC LM2917) dan pembuatan 
program. 

Selanjutnya, melakukan pengujian 
terhadap perangkat keras, jika tidak berhasil 
maka dilakukan evaluasi dan perbaikan. Jika 
berhasil maka lanjut ke tahap selanjutnya. 

Melakukan pembuatan program 
penelitian dan melakukan pengujian terhadap 
program penelitian, jika tidak berhasil maka 
dilakukan evaluasi dan perbaikan. Jika 
berhasil maka lanjut ke tahap selanjutnya. 

Setelah semua prosedur dilakukan 
maka terakhir adalah melakukan pengujian 
sistem. 

Semua langkah percobaan penelitian 
dirangkum kedalam diagram alir penelitian 
yang dapat dilihat pada Gambar 10. 
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Gambar 10 Diagram Alir Penelitian 

Rancangan  rangkaian  Perancangan Energi 
Meter Tiga Fasa Untuk Transaksi Energi 
Berbasis Arduino Mega 2560 dapat dilihat 
pada Gambar 11 : 
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Gambar 11 Blok Diagram Sistem 

Langkah pertama pada saat kondisi 
beban disuplai PLN, sumber (line dan netral) 
dihubungkan dengan PLN kemudian  masuk 
ke beban. Selanjutnya sensor (arus dan 
tegangan) mengirim data dalam bentuk sinyal 
analog ADC agar dapat dibaca oleh Arduino 
Mega 2560 sinyal analog ini akan diolah oleh 
arduino untuk mendapatkan nilai besaran-
besar listrik. 

Sensor arus (ACS712) digunakan 
untuk mengukur arus AC(Alternating current), 
berfungsi mengukur arus beban yang disuplai 
dari PLN sedangkan sensor tegangan 
(ZMPT101B) digunakan untuk mengkur 
tegangan AC(Alternating current)  pada 

sistem. 

Dengan adanya sensor arus 
(ACS712) dan Sensor tegangan (ZMPT101B) 
dapat digunakan untuk mendapatkan nilai 
Irms, Vrms, Daya Nyata, Daya Semu, Cos 
phi, Wh dan Biaya pengguanan Energi. 

RTC(Real Time Clock) digunakan 
untuk merekam data secara real. 

Satu buah LCD(Liquid Crystal Disply) 
berfungsi untuk menampilkan nilai 
menampilkan Irms, Vrms, Daya Nyata, Cos 
phi, Wh dan Biaya Pengguanan Energi. 

Selanjutnya pada saat kondisi kedua 
sumber sinkron mensuplai beban, maka 
sebelum mendapatkan besaran-besaran 
yang diinginkan untuk monitoring energi 
tersebut maka terlebih dahulu melakukan 
proses sinkronisasi generator dengan jala-
jala PLN dengan melihat parameter-
parameternya untuk tegangan menggunakan 
sensor tegangan (ZMPT101B) dan untuk 
frekuensi menggunakan sensor frekuensi (IC 

LM2917) serta beda fasa dilihat dari lampu 
indikasi untuk menyatakan bahwa sudah 
memenuhi kesinkronan. 

Enam buah sensor tegangan 
(ZMPT101B) digunakan untuk mengukur 
tegangan AC(Alternating current)  pada 
sistem untuk masing-masing fasa pada 
kedua sumber. 

Sensor frekuensi (IC LM2917) 
digunakan untuk mengukur frekuensi pada 
kedua sumber untuk proses sinkronisasi. 

Pada sistem ini terdapat lampu 
indikasi yang digunakan untuk memberi 
peringatan tegangan dan frekuensi nilainya 
sudah sama atau mendekati 3% dari 
tegangan 220 Volt dan frekuensi 50 Hz untuk 
menyatakan kesinkronan. 

Terdapat satu buah relay tiga chanel 
yang digunakan sebagai saklar untuk 
penghubung saat proses sinkronisasi. 

Sumber (line dan netral) 
dihubungkan dengan PLN dan generator 
kemudian  masuk ke beban. Selanjutnya 
sensor (arus dan tegangan) mengirim data 
dalam bentuk sinyal analog ADC dapat 
dibaca oleh Arduino Mega 2560 sinyal analog 
ini akan diolah oleh arduino untuk 
mendapatkan nilai besaran-besar listrik. 

Dua buah sensor arus (ACS712) 
digunakan untuk mengukur arus 
AC(Alternating current) ,sensor arus 1 
(ACS712(1)) berfungsi mengukur arus beban 
dari sisi generator sedangkan sensor arus 2 
(ACS712(2)) berfungsi untuk mengukur arus 
beban dari sisi PLN. 



Dengan adanya dua buah  sensor 
arus (ACS712) dan dua buah sensor 
tegangan (ZMPT101B) digunakan untuk 
mendapatkan nilai Irms, Vrms, daya nyata, 
daya semu, cos phi, Wh dan biaya 
pengguanan energi.  

RTC(Real Time Clock) digunakan 
untuk merekam data secara real dan dua 
buah LCD(Liquid Crystal Disply) sebagai 
penampil, LCD 1 menampilan nilai tegangan 
dan frekuensi pada proses sinkronisasi, 
sedangkan LCD 2 menampilkan Irms, Vrms, 
daya nyata, cos phi, Wh dan biaya 
pengguanan energi untuk transaksi energi. 

Perancangan Sensor Tegangan. Sensor 
tegangan ZMPT101B befungsi untuk 
menurunkan tegangan AC dari 220V menjadi 
2.5V, karena batas sinyal input yang dapat 
terbaca oleh input ADC arduino adalah 
dengan tegangan maksimal sampai 5V. ADC 
tidak dapat membaca sinyal negatif maka 
tegangan negatif harus dinaikkan offsetnya 
ke 2.5V, sehingga ada space untuk nilai 
negatif dan positif, untuk menaikkan 
tegangan AC digunakan rangkaian pembagi 
tegangan. 

 
Gambar 12 Sensor Tegangan ZMPT101B 

Dari Gambar 11 dapat dikatahui 
masukan dari sensor tegangan bersumber 
AC (satu fasa dan satu netral), sehingga 
dapat langsung dihubungkan ke tegangan 
PLN 220V. Keluaran dari sensor tegangan 
berupa data analog.  

Kenaikan Tegangan input dengan tegangan 
output yang akan masuk sebagai data analog 
yang terbaca oleh arduino harus memiliki 
linieritas yang baik nilai linieritas ini kita ukur 
dengan menggunakan metode Regresi 
Linear. Untuk mendapatkan nilai pembacaan 

baik (±5%) maka di perlukan kalibrasi 
dengan cara mengukur Tegangan masuk (V 
input) dan tegangan output ZMPT101B (V 
Out). Untuk mendapatkan nilai Konstanta 

Kalibrasi, Konstanta Kalibrasi = 
𝑉 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡

𝑉 𝑂𝑢𝑡
  

selanjutnya konstanta ini yang akan 
mentukan kepresisian sensor. 

Perancangan Sensor Arus. Cara kerja 
sensor ini adalah arus yang dibaca mengalir 
melalui kabel tembaga yang terdapat 
didalamnya yang menghasilkan medan 

magnet yang di tangkap oleh integrated Hall 
IC dan diubah menjadi tegangan proporsional 
menjadi maksimal 5V, karena syarat sinyal 
input yang dapat terbaca oleh input ADC 
arduino adalah dengan tegangan maksimal 
sampai 5V. 

 
Gambar 13  Tegangan  keluaran dengan arus 

sensor arus ACS712 (Allegro, 2006). 
 

Kenaikan arus input akan berbanding 
dengan tegangan output yang akan masuk 
sebagai data analog yang terbaca oleh 
arduino harus memiliki linieritas yang baik 
nilai linieritas ini kita ukur dengan 
menggunakan metode Regresi Linear, untuk 

mendapatkan nilai pembacaan baik (±5%) 
maka di perlukan kalibrasi dengan cara 
mengukur arus masuk (I input) dan tegangan 
output ACS712 (V Out). Untuk mendapatkan 
nilai Konstanta Kalibrasi, Konstanta Kalibrasi 

= 
𝐼 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡

𝑉 𝑂𝑢𝑡
  selanjutnya konstanta ini lah yang 

akan mentukan kepresisian sensor. 

 

Gambar 14 Pin input dan output sensor arus 
ACS712 (Allegro MicroSystem, 2006). 

Perancangan Sensor Frekuensi. Akan 
mendeteksi setiap perubahan frekuensi pada 
generator. Frekuensi yang masuk ke sensor 
akan dikonversikan ke dalam bentuk 
tegangan DC, yang kemudian akan masuk ke 
ADC. Gambar rangkaian sensor frekuensi 
yang akan dirancang: 

 
Gambar 15 Rangkain Sensor Frekuensi 

(www.ti.com). 

Tegangan output ditentukan oleh 
persamaan sebagai berikut : 

11 CRVccfinVout             ....(21)   



Pada sensor ini  digunakan Vcc 
sebesar 8 Volt, R1 = 100 Kohm, C1=120 nF 
rangkaian ini dapat mendeteksi frekuensi 
sampai dengan kurang lebih 60 Hz. Vin 
maksimum adalah kurang lebih 4 Volt 
sehingga untuk mendeteksi frekuensi 
generator, tegangan generator diturunkan 
lebih dahulu dengan transformator dari 
ZMPT101B. 

Rangkaian pensakelaran dengan relay 
sebagai pemutus. Menggunakan rangkaian 
pensakelaran transistor seperti Gambar 16. 

 
Gambar 16  Rangkaian pensaklaran dengan 
modul relay (Datasheet modul relay songle) 

 

Dari Gambar 16 diatas dapat dilihat 
bahwa relay yang digunakan bekerja ketika 
mikrokontroller memberikan input 1 (5 V) 
arus akan mengalir dari colektor ke emitor 
dan sebaliknya ketika mikrokontroller 
memberikan input 0 (0 V) relay tidak akan 
bekerja. Relay ini digunkan sebagai saklar. 

 
Pembuatan Program. Untuk mempermudah 
pembuatan program, penulis terlebih dahulu 
membuat diagram alir atau bisa juga disebut 
dengan flowchart. Flowchart ini dimaksudkan 
sebagai pemandu penulis dalam membuat 
program agar kesalahan dapat diminimalisir 
dan juga bertujuan agar program yang dibuat 
merupakan suatu algoritma yang tepat. Cara 
kerja alat secara diagram alir dijabarkan 
dalam bentuk flowchart pada Gambar 17-19.  
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Gambar 17 Diagram Alir Sistem Bagian 1 
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Gambar 18 Diagram Alir Sistem Bagian 2 
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Gambar 19 Diagram Alir Sistem Bagian 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambar 20 Perancangan Alat 

Arduino Mega 2560 merupakan 
komponen yang memproses data masukan 
dari enam buah sensor tegangan 
ZMPT101B, dua buah sensor arus 
ACS712(20A), dan dua buah sensor 
frekuensi ICLM2917. Kemudian arduino 
mega 2560 mengolah data yang diterima dari 
sensor sesuai dengan program yang dibuat 
sebelumnya, data yang diolah akan di 
tampilkan pada LCD. 

Pengujian kalibrasi. Dalam membuat 
sebuah alat ukur digital, sensor-sensor yang 
digunakan keluarannya masih berupa nilai 
tegangan yang relatif kecil, sehingga nilai 
tersebut belum dapat menunjukkan nilai 
besaran yang terukur sebenarnya. Pada 
penelitian ini menggunakan sensor tegangan 
ZMPT101B, saat tegangan input sebesar 
220V tegangan output pada sensor akan 
terukur sebesar 2.013V dan pada sensor 
frekuensi saat input sebesar 50Hz output 
pada sensor akan terukur sebesar 2.215V 
serta hal yang sama kita dapat pada sensor 
arus ACS712(20) saat kenaikan nilai arus 
yang terukur sebesar 3.004A maka tegangan 
output sensor akan terukur sebesar 0.275V, 
maka diperlukan proses kalibrasi agar nilai 
yang terukur 2.013V akan senilai dengan 
220V, 2.215V akan senilai dengan 50Hz, dan 
nilai 0.275V senilai dengan 3.004A, hal ini 
dilakukan untuk mendapatkan nilai 
pengukuran yang presisi. Sensor yang dapat 
bekerja dengan baik yaitu sensor yang 
memiliki sifat linieritas yang baik, artinya nilai 
output dari sensor akan naik ataupun turun 
sesuai dengan naik atau turunnya input dari 

sensor. Untuk menentukan tingkat linieritas 
sensor dapat dilakukan dengan mencari 
koefisien korelasi antara input dan output dari 
sensor mengunakaan metode Regresi 
Linear.  

Untuk melakukan kalibrasi dapat 
dilihat pada bab 3 perancangan perangkat 
keras, digunakan regulator tegangan, beban 
resistif murni, dan alat ukur yang digunakan 
adalah Multimeter Digital LM2330 13S yang 
dapat mengukur arus dan tegangan, 
sedangkan alat ukur yang digunakan untuk 
pengujian daya dan faktor daya adalah 
Wattmeter Digital Dw-6163. 

Kalibrasi Sensor Tegangan (ZMPT101B). 
Sebelum melakukan pengujian terhadap 
sensor tegangan dan sensor frekuensi maka 
terlebih dahulu melakukan pengujian pada 
trafo yang terdapat pada sensor tegangan 
ZMPT101B. Pengujian dilakukan pada 
keenam trafo dengan membandingkan pada 
bagian primer dan sekunder untuk melihat 
sudut fase apakah ada pergeseran fase 
antara bagian primer dan sekunder. 
Pengujian dilakukan menggunakan 
osiloscope untuk melihat gelombang pada 
bagian primer dan sekundernya dengan 
menggunakan sumber PLN dan Generator. 
Berikut rangkaian pengujian trafo :  

 
Gambar 21 Rangkaian pengujian trafo sensor 

tegangan ZMPT101B. 

 
Gambar 4.3 Gelombang primer dan 

sekunder trafo  

Pengujian gelombang keluaran pada 
trafo dilakukan dengan memvariasikan tegangan 
sehingga dapat dilihat walaupun tegangan yang 
diberikan bervariasi besar sudut fase antara 
keluaran primer dan sekunder dengan sumber 
generator memiliki fase yang sama sehingga tidak 
terjadi pergeseran fase. 

Selanjutnya dilakukan pengujian 
lineritas pada sensor tegangan dengan cara 
mengukur tegangan output dan input sensor, 



yang berubah-ubah dengan menggunakan 
multimeter digital, kemudian membandingkan 
hasil pengukuran tegangan output dan input 
sensor tegangan. Nilai tegangan input yang 
berubah-ubah didapat dengan menggunakan 
regulator tegangan. 

 

Gambar 21 Rangkaian pengujian sensor 
tegangan.

Tabel 2 Skala Sensor Tegangan ZMPT101B. 

Uji Sensor Tegangan ZMPT101B 

 

130 1.179 110.2629 

Vinput  Voutput 
Skala 

 

140 1.272 110.0629 

(V) (V) 

 

150 1.374 109.1703 

10 0.089 112.3596 
 

160.30 1.453 110.3235 

20.08 0.181 110.9392 
 

170 1.533 110.8937 

30.01 0.272 110.3309 
 

180 1.628 110.5651 

40 0.364 109.8901 
 

190 1.725 110.1449 

50 0.455 109.8901 
 

200 1.820 109.8901 

60 0.547 109.6892 
 

210 1.918 109.4891 

70 0.638 109.7179 
 

220 2.013 109.2896 

80 0.720 111.1111 
 

230 2.101 109.4717 

90 0.815 110.4294 
 

240 2.203 108.9424 

100 0.912 109.6491 
 

Rata-Rata 110.1116 

110 1.002 109.7804 
 

Minimum 109.1703 

120.10 1.088 110.386 
 

Maksimum 112.3596 

Untuk membuktikan apakah data pada 
Tabel 2 linear atau tidak, digunakan metode 
regresi linear. Dengan menggunakan 
Microsoft Excel diperoleh rumus regresi 
linear, koefisien korelasi R

2
, serta grafiknya. 

Dalam pengujian linearitas sensor tegangan 
ini variabel yang akan dicari tingkat 
linearitasnya adalah tegangan input terhadap 
tegangan output sensor tegangan 
ZMPT101B.  

 

Gambar 22 Grafik Linearitas Sensor Tegangan. 

Gambar 22 menunjukkan nilai R
2
 atau 

nilai korelasi untuk sensor tegangan yang 
dibuat adalah 0.999, artinya memiliki 
hubungan linearitas yang sangat kuat dilihat 
dari variabel tegangan input terhadap 
tegangan output sensor tegangan 
ZMPT101B, menurut (sugiyono, 2008) tingkat  

 

korelasi 0.80-1 memiliki tingkat hubungan 
linearitas yang sangat kuat dapat dilihat pada 
Tabel  1. 

Kalibrasi Sensor Arus  (ACS712). 
Dilakukan dengan cara memberikan beban 
listrik yang berubah-ubah dengan sumber 
tegangan yang sama, selanjutnya mengukur 
tegangan output sensor dan arus input 
sensor yang berubah-ubah dengan 
menggunakan multimeter digital, kemudian 
membandingkan hasil pengukuran tegangan 
output sensor dan arus input sensor. Nilai 
beban listrik yang berubah-ubah didapat 
dengan menggunakan beban resistif. 

 
Gambar 23 Rangkaian Pengujian Sensor Arus 

ACS712. 

Pengujian linearitas sensor arus 
bertujuan untuk mengetahui apakah sensor 
arus yang digunakan baik atau tidak, jika 
output linear dengan input maka sensor arus 

y = 0.009x - 0.004
R² = 0.999

0

0.5

1

1.5

2

2.5

0 50 100 150 200 250 300

Te
ga

n
ga

n
 O

u
tp

u
t(

V
)

Tegangan Input (V)

Tegangan
Linear (Tegangan)



tersebut baik digunakan, dan jika tidak linear 
maka tidak baik digunakan sebagai sensor 
arus. 

Tabel 3 Skala Sensor Arus ACS712. 

             Sensor Arus 
ACS712 

 

Arus 
input 

Tegangan 
Output 

Skala 

(A) (V)  

0.502 0.045 11.15556 

0.753 0.067 11.23881 

1.105 0.101 10.94059 

1.250 0.114 10.96491 

1.501 0.138 10.87681 

1.754 0.161 10.89441 

2.000 0.184 10.86957 

2.250 0.206 10.92233 

2.503 0.229 10.93013 

2.756 0.252 10.93651 

3.004 0.275 10.92364 

       Maksimum  11.23881 

   Minimum 10.86957 

  Rata-ata 10.96848 

Untuk membuktikan apakah data pada Tabel 
3 tersebut linear atau tidak digunakan 
metode regresi linear. Dengan menggunakan 
Microsoft Excel dapat diperoleh rumus 
regresi linear, koefisien korelasi R

2
, serta 

grafiknya. Dalam pengujian linearitas sensor 
arus ini variabel yang akan dicari tingkat 
linearitasnya adalah I input terhadap Voutput 
sensor arus ACS712.  

 

Gambar 24 Grafik Linearitas Sensor Arus. 
 

Gambar 24 menunjukkan nilai R
2
 atau 

nilai korelasi untuk sensor arus yang dibuat 
adalah 0.999, artinya memiliki hubungan 
linearitas yang sangat kuat dilihat dari 
variabel arus input terhadap tegangan output 
sensor arus ACS712, menurut (sugiyono, 
2008) tingkat korelasi 0.80-1 memiliki tingkat 
hubungan linearitas yang sangat kuat dapat 
dilihat pada Tabel  1. 

Kalibrasi Sensor Frekuensi. dilakukan 
dengan cara mengukur frekuensi input dan 
tegangan output sensor, untuk mendapatkan 
frekuensi yang berubah-ubah, maka pada 

penelitian ini digunakan motor DC dengan 
mengatur kecepatan motor. 

 

Gambar 25 Rangkaian Pengujian Sensor 
Frekuensi. 

Pengujian linearitas sensor frekuensi 
bertujuan untuk mengetahui apakah sensor 
frekuensi yang digunakan baik atau tidak, jika 
output linear dengan input maka sensor 
frekuensi tersebut baik untuk digunakan. 

Tabel 4 Skala Sensor Frekuensi. 

         Sensor   Frekuensi  

F input V Output Skala 

(Hz) (V)  

47.07 2.068 22.76112 

48.11 2.114 22.75781 

49.10 2.166 22.66851 

50.05 2.215 22.59594 

51.09 2.265 22.55629 

52.12 2.318 22.48490 

53.36 2.369 22.52427 

        Maksimum  22.76112 

    Minimum 22.48490 

   Rata-rata 22.62126 

Untuk membuktikan apakah data pada 
Tabel 4 tersebut linear atau tidak digunakan 
metode regresi linear. Dengan menggunakan 
Microsoft Excel dapat diperoleh rumus 
regresi linear, koefisien korelasi R

2
, serta 

grafiknya. Dalam pengujian linieritas sensor 
frekuensi ini variabel yang akan dicari tingkat 
linieritasnya adalah F input terhadap Voutput 
sensor frekuensi. 

 

Gambar 26 Grafik Linearitas Sensor Frekuensi 

Gambar 26 menunjukkan nilai R
2
 atau 

nilai korelasi untuk sensor frekuensi yang 
dibuat adalah 0.999, artinya memiliki 

y = 0.092x - 0.001
R² = 0.999

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0 1 2 3 4

T
e
g

a
n

g
a
n

 O
u

tp
u

t(
V

)

Arus Input (A)

Tegangan

Linear (Tegangan)

y = 0.048x - 0.228
R² = 0.999

2.05

2.1

2.15

2.2

2.25

2.3

2.35

2.4

46 48 50 52 54

T
e

g
a

n
g

a
n

 O
u

tp
p

u
t 

(V
)

Frekuensi Input (Hz)

Tegangan

Linear (Tegangan)



hubungan linearitas yang sangat kuat dilihat 
dari variabel frekuensi input terhadap 
tegangan output sensor frekuensi, menurut 
(sugiyono, 2008) tingkat korelasi 0.80-1 
memiliki tingkat hubungan linearitas yang 
sangat kuat dapat dilihat pada Tabel 1. 

Pengujian Sensor Tegangan (ZMPT101B). 
Dilakukan dengan mengukur tegangan dari 
200V-240V menggunakan sensor ZMPT101B 
yang dibuat dan multimeter digital, 
selanjutnya membandingkan hasil 
pengukuran. 

Tabel 5 Data Hasil Pengujian Sensor Tegangan. 

Hasil Pengukuran (Volt) 

Error (%) Multimeter 
Digital 

Sensor 
Tegangan 
ZMPT101B 

200.2 209.28 4.535465 

210.1 214.90 2.284626 

220.1 220.22 0.054521 

230 224.91 2.213043 

240 228.82 4.658333 

Maksimum 4.658333 

Minimum 0.054521 

Rata-rata 2.749198 

Tabel 5 menunjukkan selisih hasil 
pengukuran, nilai persentasi kesalahan 
(error). Pengujian sensor tegangan 
menghasilkan error maksimum sebesar 
4.65%, error minimum sebesar 0.05% dan 
rata-rata error adalah 2.74%. 

 

 

Gambar 27 Grafik Hasil Pengujian Sensor 
Tegangan. 

Gambar 27 menunjukkan selisih 
pengukuran antara sensor tegangan yang 
dibuat cukup besar jika dibandingkan dengan 
pengukuran menggunakan alat ukur 
multimeter digital yang sudah ada. 

Pengujian Sensor Arus (ACS712(20A)). 
Dilakukan dengan mengukur arus yang 
diberikan beban listrik yang berubah-ubah 
dengan menggunakan sensor yang dibuat 
dan multimeter digital, kemudian 
membandingkan hasil pengukuran 
menggunakan sensor yang dibuat dengan 

hasil pengukuran menggunakan multimeter 
digital.  

Tabel 6 Data Hasil Pengujian Sensor Arus. 

Hasil Pengukuran 
Error 
(%) 

Multimeter 
Digital (A) 

Sensor Arus 
ACS712 

0.510 0.51 0 

0.752 0.75 0.265957 

1 1.01 1 

1.254 1.26 0.478469 

1.503 1.51 0.465735 

1.750 1.75 0 

2.001 2 0.049975 

2.252 2.25 0.088810 

2.501 2.50 0.039984 

2.751 2.75 0.036350 

3.001 3 0.033322 

Maksimum 1 

Minimum 0 

Rata-rata 0.223509 

Tabel 6 menunjukkan selisih antara 
hasil pengukuran sensor yang dibuat dengan 
hasil pengukuran multimeter digital. Didapat 
nilai persentase kesalahan (error) maksimum 
sebesar 1%, error minimum sebesar 0% dan 
rata-rata error adalah 0.22%. 

 

Gambar 28 Grafik Hasil Pengujian Sensor Arus. 

Gambar 28 menunjukkan selisih 
pengukuran antara sensor arus yang dibuat 
sangat kecil dengan pengukuran 
menggunakan multimeter digital,  

Pengujian Sensor Frekuensi. Dilakukan 
dengan mengukur frekuensi dari 47Hz-53Hz  
menggunakan sensor frekuensi yang dibuat 
dan multimeter digital, kemudian 
membandingkan hasil keduanya  

Tabel 7 Data Hasil Pengujian Sensor Frekuensi. 

             Sensor Frekuensi  

Multimeter 
Digital 

Sensor 
Frekuensi 

Error 
(%) 

(Hz) (Hz)  

47.18 47.77 1.250530 

48.14 48.51 0.768592 

49.29 49.57 0.568067 
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50.23 50.25 0.039817 

51.27 51.16 0.214550 

52.48 52.22 0.495427 

53.63 53.27 0.671266 

          Maksimum  1.250530 

    Minimum 0.039817 

  Rata-ata 0.572607 

Tabel 7 menunjukkan selisih hasil 
pengukuran antara sensor yang dibuat 
dengan multimeter digital, dengan nilai 
persentase kesalahan (error) maksimum 
sebesar 1.25%, error minimum sebesar 
0.03% dan rata-rata error adalah 0.57%. 

 

Gambar 29 Grafik Hasil Pengujian Sensor 
Frekuensi. 

Gambar 29 menunjukkan selisih 
pengukuran antara sensor frekuensi yang 
dibuat cukup kecil jika dibandingkan dengan 
pengukuran menggunakan alat ukur 
multimeter digital yang sudah ada. 

 
Pengujian Sistem Monitoring Saat  Beban 
Disuplai PLN. Dilakukan dengan sumber 
tegangan power supply tiga fasa, beban 
resistif murni yang seimbang, dan beban 
lampu. 

 

Gambar 30 Rangkaian Pengujian Saat Beban 
Resistif Murni Disuplai PLN. 

 

Gambar 31 Grafik Error Beban Resistif Murni 

Gambar 31 menunjukkan nilai error 
maksimum lebih dari 3.50% dengan nilai 
error minimum mencapai 0% dan error rata-
rata tidak lebih dari 1.72%. 

 

Gambar 31 Grafik Error Beban  Lampu. 

Gambar 31 menunjuikkan nilai error 
maksimum lebih dari 2.50% dengan nilai 
error minimum mencapai 0% dan error rata-
rata tidak lebih dari 1.24%. 

Pengujian Sistem Monitoring Saat 
Sinkron. Dilakukan dengan sumber 
tegangan power suplai tiga fasa, generator 
sinkron, beban resistif murni, beban lampu. 

 
Gambar 32 Rangkaian Pengujian Beban Resistif 

Murni Disuplai Saat Sinkron 

  

Gambar 32 Grafik Error Beban Resistif Murni 
Disuplai Saat Sinkron 

Gambar 32 menampilkan nilai error 
maksimum di dapatkan lebih dari 25% 
dengan nilai error minimum mencapai 0.11% 
dan error rata-rata tidak lebih dari 2%.  
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Gambar 33 Grafik Error Beban Lampu Disuplai 
Saat Sinkron 

Pada Gambar 33 dapat dilihat nilai 
error maksimum di dapatkan lebih dari 25% 
dengan nilai error minimum mencapai 0.18% 
dan error rata-rata tidak lebih dari 2%. 

Pengujian Konsumsi Energi (Watt hours).  
Dilakukan dengan cara mengukur waktu 
penggunaan energi listrik dan mengukur 
daya yang digunakan. 

Tabel 8 Hasil Pengujian Konsumsi Wh(Watt Hours) Saat Beban Disuplai PLN 

Monitoring Hitung     Error (%) 

Waktu 
(s) 

Daya Energi 
Biaya 

Energi Biaya Energi Biaya 

180 170.61 8.55 12.71 8.53 12.79 0.23 0.62 

300 170.49 14.20 21.36 14.20 21.30 0 0.28 

600 170.73 28.29 42.31 28.45 42.67 0.56 0.84 

Rata-rata 0.26 0.58 

Dari Tabel 8 dapat dilihat hasil 
pengukuran Wh(watt hours) dan biaya 
penggunaan energi di bandingkan dengan  

 

hasil hitung memiliki selisih yang kecil 
dengan error yang di hasilkan untuk energi 
0.26% dan biaya 0.58%.  

Tabel 9 Hasil Pengujian Konsumsi Wh(Watt Hours) Saat Sinkron 

waktu 
(s) 

Daya 
Daya 

1 
Daya 

2 
wH 
1 

wH 
2 

wH 
 T 

Biaya 
1 

Biaya 
2 

Biaya 
Total 

wH 
Ukur 

Error 
wH 

180 170.51 82.71 87.79 6.03 2.29 8.32 12.69 7.60 5.09 8.52 
2.34 

300 169.40 85.08 84.31 8.78 4.79 13.75 21.11 9.72 7.26 14.11 
2.55 

600 170.30 86.91 83.38 15.86 11.61 27.47 28.61 20.6 8.01 28.38 
3.20 

Rata-Rata 2.70 

Dari data Tabel 9 dapat dilihat hasil 
pengukuran Wh(watt hours) energi di 
bandingkan dengan hasil hitung memiliki 
selisih yang cukup besar, dengan error yang 
di hasilkan 2.70%. 

Analisis Pengukuran. Menurut Waluyanti 
(2008), melakukan pengukuran hal yang 
cukup sulit adalah mengetahui apakah hasil 
pengukuran merupakan nilai yang benar, 
karena setiap pengukuran yang 
menggunakan alat ukur hanya dapat 
menghasilkan nilai perkiraan. Dengan 
demikian dalam merancang sebuah alat ukur 
harus ada nilai pembanding yang bisa 
didapat dari hasil perhitungan atau 
menggunakan alat ukur yang telah diakui 
kemampuannya. Nilai pembanding tersebut 
digunakan untuk mengetahui besar 
kesalahan dalam pengukuran (error), 
sehingga dapat diketahui tingkat ketelitian 
alat ukur yang dibuat yang selanjutnya akan 
menentukan kualitas dari alat ukur tersebut. 

Tabel 10 Hasil Pengujian Besaran Listrik Alat 
Monitoring Saat Beban Disupai PLN 

Besaran Satuan 
%Error 

Maksimu

m 

Minimu

m 

Rata

-rata 

Tegangan Volt(V) 0.73 0.13 0.43 

Arus Ampere(A) 1.96 0 0.59 

Daya Aktif Watt 3.84 1.88 2.54 

Cos Phi - 3 2 2.56 

Energi  Watt/Hours 0.56 0 0.26 

Biaya Rp 0.84 0.28 0.58 

 

Gambar 34 Grafik Error Monitoring Besaran Listrik  
Saat Beban Disuplai PLN 
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Gambar 34 merupakan hasil pengujian 
besaran listrik menggunakan alat monitoring 
yang dibandingkan dengan alat ukur  
Wattmeter Digital dan hasil perhitungan 
didapatkkan error rata-rata Vrms 0.43%, Irms 
0.59%, Daya Aktif 2.54%, Cos Phi 2.56%, 
Energi 0.26%, Biaya Penggunaan Energi 
0.58%. 

Tabel 11 Hasil Pengujian Besaran Listrik 
Alat Monitoring Saat Sinkron 

Besaran Satuan 
%Error 

Maksimum Minimum 

Rata-

rata 

Tegangan Volt(V) 0.91 0.18 0.65 

Arus Ampere(A) 25.49 4.43 15.85 

Daya 

Aktif 
Watt 1.71 

0.11 0.97 

Cos Phi - 13 2 7.20 

Wh  Watt/Hours 3.20 2.34 2.70 

 

 

Gambar 35 Grafik Error Monitoring Besaran Listrik 
Saat Sinkron 

Gabar 35 menunjukkan hasil pengujian 
besaran listrik menggunakan alat monitoring 
yang dibandingkan dengan alat ukur  
Wattmeter Digital Dw-6163  dan hasil 
perhitungan didapatkkan hasil error rata-rata 
Tegangan 0.65%, Arus 15.85%, Daya Aktif 
0.97%, Cos Phi 7.2%, Energi Penggunaan 
Energi 2.70%.  

waktu 

(s) 
Daya 

Daya 

1 

Daya 

2 

Wh 

1 

Wh 

2 

Wh 

 T 

Biaya 

1 

Biaya 

2 

Biaya 

Total 

Wh 

Ukur 

180 170.51 82.71 87.79 6.03 2.29 8.32 12.69 7.60 5.09 8.52 

300 169.40 85.08 84.31 8.78 4.79 13.75 21.11 9.72 7.26 14.11 

600 170.30 86.91 83.38 15.86 11.61 27.47 28.61 20.6 8.01 28.38 

 

 

Gambar 36 Grafik Dari Nilai Wh (Watt Hours) 
Untuk Transaksi Energi 

Gambar 36 menunjukkan 
meningkatnya waktu pengukuran yang 
diberikan maka Transaksi Energi semakin 
terlihat yaitu semula ketika suplai ke beban 
lampu dan beban resisistif murni hanya 
menggunakan suplai PLN menghasilkan Wh 
(watt hours) 8.52 (watt/hours), akibat proses 
sinkroninasi maka suplai Generator ikut 
menyuplai beban lampu dan beban resistif 
dengan Wh (watt hours) 2.29 (watt/hours), 
sehingga Wh(watt hours) pada sisi PLN 
berkurang menjadi 6.03 (watt/hours). Oleh 
karena itu dapat dikatakan terjadi Transaksi 
Energi dan penghematan penggunaan energi 
listrik dengan arah aliran energi yaitu 
Generator memberi ke beban PLN. 

 

KESIMPULAN 

Hasil Pengujian Energi Meter error 
rata-rata saat beban disuplai PLN Vrms 
0.43% ,Irms 0.59%, Daya Aktif 2.54%, Cos 
Phi 2.56%, Wh (watt hours) 0.26%, Biaya 
Penggunaan Energi 0.58%. Dan hasil error 
rata-rata saat beban disuplai PLN Vrms 
0.65% ,Irms 15.85%, Daya Aktif 0.97%, Cos 
Phi 7.20%, Wh (watt hours) 2.70%.  Untuk 
hasil konsumsi energi ketika suplai ke beban 
lampu dan beban resisistif murni hanya 
menggunakan suplai PLN dan menghasilkan 
Wh(watt hours) 8.52(watt/hours), akibat 
proses sinkroninasi maka suplai Generator 
ikut menyuplai beban lampu dan beban 
resistif dengan Wh(watt hours) 
2.29(watt/hours), sehingga Wh(watt hours) 
pada sisi PLN berkurang menjadi 
6.03(watt/hours). Maka dapat dikatakan 
terjadi Transaksi Energi dan penghematan 
penggunaan energi listrik dengan arah aliran 
energi yaitu Generator memberi ke beban 
PLN. 

SARAN  

Penelitian selanjutnya dapat 
menggembangkan dengan sensor yang lebih 
presisi dalam pengukuran sehingga dapat 
menggurangi biaya produksi, dan dapat 
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melakukan pengujian pada sumber listrik 
yang berbeda 

DAFTAR PUSTAKA 

Arduino., 2017, Arduino Board Mega 2560, 
www.arduino.cc/en/Main/ArduinoB
oard Mega2560, di akses tanggal 
10 November 2017 

Frekuensi., 2017, Tampilan Fisik IC LM 2917, 
www.ti.com, di akses tanggal 10 
November 2017 

Graha, Setia., 2012. Power management 
PLN-Genset pada Bank Indonesia 
Cabang Banjarmasin.  Teknik 
Elektro Politeknik Negeri 
Banjarmasin. 

Hartono, R., 2016, Rancang Bangun 
Sistem Monitoring Arus Dan 
Tegangan pada Sistem Tenaga 
Listrik Tiga Fasa Berbasis Lab 
View, Tugas Akhir, Pada Program 
Studi Teknik Elektro, Fakultas 
Teknik, Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 

Hayt, W., 2012, Engineering Circuit Analysis 
Eight Edition, McGraw-Hill, US 

Iskandar, A., 2016, Rancang Bangun 
Interface Untuk Visualisasi Proses 
Sinkronisasi Generator Sinkron  
Berbasis Mikrokontroller AT 
MEGA2560, Tugas Akhir, Pada 
Program Studi Teknik Elektro, 

Fakultas Teknik, Universitas 
Mataram. 

Kurniawan, A., 2015, Monitoring Besaran 
Listrik dari Jarak Jauh pada 
Jaringan Listrik 3 Fasa Berbasis 
Single Board Computer 
BCM2835, JITET, Vol. 2, No 3. 

Nusa, T., 2015, Sistem Monitoring Konsumsi 
Energi Listrik Secara Real Time 
Berbasis Mikrokontroller, Tugas 
Akhir, Pada Program Studi Teknik 
Elektro, Fakultas Teknik, 
UNSRAT, Manado. 

Ramdhani, Mohamad., 2005, Rangkaian 
Listrik, (Revisi), Laboratoria 
Sistem Elektronika, Jurusan 
Teknik Elektro, Sekolah Tinggi 
Teknologi Telkom, Bandung. 

Relay., 2017, Relay Songle SRD-05VDC-SL-
C (10A), www.mycomkits.com, di 
akses tanggal 10 November 2017 

Sudjana., 2002, Metode Stastitika. 
Bandung:Tarsito. 

Sugiyono., 2008, Metode Penelitian 
Kuantitatif Kualilatif dan R&D. 
Bandung: Alfabeta. 

Suparno, Drs., 2000. Mesin Listrik 2. Jakarta  
:Erlangga. 

Waluyanti, S., 2008, Alat Ukur dan Teknik 
Pengukuran. Penerbit Direktorat 
Pembinaan Sekolah Menengah 
Kejuruan. Jakarta. 

 

http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoard
http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoard
http://www.ti.com/
http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoard

