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ABSTRAK 

Dengan meningkatnya konsumsi energi listrik saat ini, konsumen tidak dapat 
memonitoring jumlah pemakaian energi listrik yang mereka pakai. Guna untuk mencegah 
pemborosan maka dirancang Energi Metering. Energi metering yang saat ini yang digunakan 
hanya dapat dimonitor secara manual. Dengan memanfaatkan kemajuan dari teknologi 
munculah sebuah gagasan untuk merancang sebuah sistem yang memonitoring jumlah 
pemakaian energi listrik melalui smartphone. Dengan begitu konsumen dapat memonitoring 
jumlah pemakaian energi listrik secara realtime hanya menggunakan smartphone android dan 
tanpa menggunaan paket data sedikitpun. Rancangan sistem ini memanfaatkan 
ArduinoATMega 2560 dan module Bluetooth HC-05 sebagai perangkat yang mengelola 
perhitungan dan pengiriman dari sistem tersebut. Dengan memanfaatkan ACS712 dan 
ZMPT101b sebagai sensor arus dan tegangan. Untuk aplikasi android sendiri dibuat 
menggunakan App Inventor. Rancangan sistem yang dibuat didapatkan error rata-rata hasil 
pengukuran yang dibandingkan dengan alat ukur yaitu tegangan 0.36%, arus 0.6%, daya 3.6%, 
cosphi 2 % dan energi 0.23%. Maksimal pengukuran untuk jarak pengiriman data dari energi 
meter ke android yaitu 18 meter. 
 
Kata kunci : Energi Listrik, Smartphone Android, Nirkabel, ZMPT101b, ACS712 20A, Bluetooth HC-

05. 
 

 
 

ABSTRACT 

 
With the current increase in electricity consumption, consumers cannot monitor the 

amount of electricity they use. In order to prevent waste, Energy Metering is designed. The 
energy metering currently used can only be manually monitored. By utilizing the advancements 
in technology, an idea emerged to design a system that monitors the amount of electricity used 
through a smartphone. That way consumers can monitor the amount of electricity usage in 
realtime using only an Android smartphone and without using any data package. The design of 
this system utilizes ArduinoATMega 2560 and ESP8266 NodeMCU as devices that manage the 
calculation and delivery of the system. By utilizing ZMCT103c and ZMPT101b as current and 
voltage sensors. For the android application itself is made using App Inventor. The design of the 
system that is made is obtained an average error of measurement results compared to the 
measuring instrument namely voltage 0.36%, current 0.6%, power 3.6%, cosphi 2% and energy 
0.23%. The maximum measurement for the distance of data transmission from the energy 
meter to android is 18 meters  
 
Keywords: Electric Energy , Android Smartphone , Wireless , ZMPT101b, ACS712 20A , 
Bluetooth HC-05. 
PENDAHULUAN 

Penggunaan energi listrik terus meningkat 
dari waktu ke waktu sejalan dengan 
meningkatnya kebutuhan serta kesejahteraan 
masyarakat. Peningkatan energi listrik saat ini 
dikarenakan hampir semua peralatan rumah 
tangga saat ini menggunakan energi listrik. 

Akan tetapi masyarakat pada umumnya 
hanya bisa menggunakan, tanpa bisa 
memantau secara realtime berapa banyak 
energi yang telah terpakai. Oleh karena itu 
untuk mengetahui besaranya energi listrik 
yang sedang terpakai, perlu dilakukan 
pengukuran energi listrik. Pengukuran energi 
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listrik merupakan sebuah proses manajemen 
yang sangat penting sehingga dapat 
memudahkan penghematan dan efesiensi . 

   
Arduino mega 2560 
  
Arduino mega 2560 adalah 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  
merupakan tampilan fisik Arduino Mega 2560 
 

 
 

Gambar 1 Board Arduino (www.arduino.cc) 

 

Sensor 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 Gamba 2. 

 

Gambar 2. 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 3 output karakteristik  

 

Sensor Arus ACS712 

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. 

Sensor ini memiliki pembacaan 

dengan ketepatan yang tinggi, karena 

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 4 

 
Gambar 2.5Tegangan keluaran dengan arus 

sensor arus ACS712 



 
Relay 

Relay adalah suatu peranti yang bekerja 
berdasarkan elektromagnet
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. Berbeda dengan saklar 
dimana pergerakan kontaktor (O
dilakukan manual tanpa perlu arus listrik. 
Relay yang digunakan dalam pembuatan 
tugas akhir ini menggunakan jenis 
elektromagnetik, yang bekerja dengan 
menginduksi koil guna menarik kontak pada 
kaki relay. 
 

Gambar tampilan fisik relay
 

Jenis relay berdasarkan cara kerjanya :

a. Normaly Close : Kondisi awal kontaktor 

tertutup (On) dan akan terbuka (Off) jika 

relay diaktifkan dengan cara memberi arus 

yang sesuai pada kumparan (coil) 

Istilah lain kondisi ini adalah 

Close (NC).  

b.  Normaly Open : Kondisi awal kontaktor 

terbuka (Off) dan akan tertutup jika relay 

diaktifkan dengan cara memberi arus yang 

sesuai pada kumparan (coil) relay.

lain kondisi ini adalah Normaly Open

Blutetooth HC-05 

Bluetooth Module HC-

module komunikasi nirkabel pada 

frekuensi 2.4GHz dengan pilihan koneksi 

bisa sebagai slave, ataupun sebagai 

master. Sangat mudah digunakan dengan 

mikrokontroler untuk membuat aplikasi 

wireless. Interface yang digunakan adalah 

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. Berbeda dengan saklar 
dimana pergerakan kontaktor (On/Off) 
dilakukan manual tanpa perlu arus listrik. 
Relay yang digunakan dalam pembuatan 
tugas akhir ini menggunakan jenis 
elektromagnetik, yang bekerja dengan 
menginduksi koil guna menarik kontak pada 

 
Gambar tampilan fisik relay 

berdasarkan cara kerjanya : 

Normaly Close : Kondisi awal kontaktor 

dan akan terbuka (Off) jika 

diaktifkan dengan cara memberi arus 

yang sesuai pada kumparan (coil) relay. 

Istilah lain kondisi ini adalah Normaly 

n : Kondisi awal kontaktor 

dan akan tertutup jika relay 

diaktifkan dengan cara memberi arus yang 

(coil) relay. Istilah 

adalah Normaly Open (NO) 

-05 merupakan 

unikasi nirkabel pada 

frekuensi 2.4GHz dengan pilihan koneksi 

, ataupun sebagai 

. Sangat mudah digunakan dengan 

mikrokontroler untuk membuat aplikasi 

wireless. Interface yang digunakan adalah 

serial RXD, TXD, VCC dan GND. Built in 

LED sebagai indikator koneksi 

bluetooth. Tegangan input antara 3.6 ~ 6V, 

jangan menghubungkan dengan sumber 

daya lebih dari 7V. Arus saat 

sekitar 30mA, dan saat paired (terhubung) 

sebesar 10mA. 4 pin interface 3.3V dapat 

langsung dihubungkan ke ber

mikrokontroler (khusus Arduino,

8535, AVR, PIC, ARM, MSP430, etc.). 

Jarak efektif jangkauan sebesar 10 meter, 

meskipun dapat mencapai lebih dari 10 

meter, namun kualitas koneksi makin 

berkurang.. 

 

Gambar module Bluetooth
 

METODOLOGI PENELITIAN 
. 

Perancangan  Penelitian 

Penelitian ini membuat alat sistem 

monitoring  konsumsi  energi yaitu rancang 

bangun sistem monitoring energi meter 

berbasis android. pada penelitian ini akan 

memonitoring besaran-besaran listrik yaitu  

Arus, tegangan ,daya, Faktor daya, dan 

Energi yang akan ditampilkan pada 

LCD.Untuk mendapatkan besaran

tersebut mengunaakan sensor arus (ACS712) 

dan Sensor tegangan ZMPT101B yang di uji 

tingkat linieritas antara input dan outputnya 

mengunakan metode Regresi liner, ou

sensor akan diolah untuk mendapatan data 

besaran-besaran listrik,Data besaran

listrik akan disimpan pada multimedia card

(MMC) dan dapat di monitoring menggunakan 

aplikasi pada smarpthone android.

3 

serial RXD, TXD, VCC dan GND. Built in 

ED sebagai indikator koneksi 

Tegangan input antara 3.6 ~ 6V, 

jangan menghubungkan dengan sumber 

daya lebih dari 7V. Arus saat unpaired 

sekitar 30mA, dan saat paired (terhubung) 

sebesar 10mA. 4 pin interface 3.3V dapat 

langsung dihubungkan ke berbagai macam 

mikrokontroler (khusus Arduino, 8051, 

8535, AVR, PIC, ARM, MSP430, etc.). 

Jarak efektif jangkauan sebesar 10 meter, 

meskipun dapat mencapai lebih dari 10 

meter, namun kualitas koneksi makin 

 
Gambar module Bluetooth 

Penelitian ini membuat alat sistem 

monitoring  konsumsi  energi yaitu rancang 

bangun sistem monitoring energi meter 

berbasis android. pada penelitian ini akan 

besaran listrik yaitu  

a, Faktor daya, dan 

Energi yang akan ditampilkan pada 

LCD.Untuk mendapatkan besaran-besaran 

tersebut mengunaakan sensor arus (ACS712) 

dan Sensor tegangan ZMPT101B yang di uji 

tingkat linieritas antara input dan outputnya 

mengunakan metode Regresi liner, output 

sensor akan diolah untuk mendapatan data 

besaran listrik,Data besaran-besaran 

multimedia card 

(MMC) dan dapat di monitoring menggunakan 

android. 
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Langkah kerja Penelitian 

Dalam melakukan Penelitian rancang 

bangun sistem monitoring energi meter dibuat 

beberapa langkah kerja untuk mempermudah 

pengerjaan penelitian, adapun langkah kerja 

penelitian. 

1. Membuat konsep penelitian rancang 

bangun monitoring energi meter berbasis 

android yang dapat mengukur besaran-

besaran listrik, yang dapat di monitoring 

mengunakan aplikasi smarphone android 

2. Mempelajari materi-materi terkait 

penelitian yang sudah terkonsepkan baik 

secara hardware maupun software. 

3. Mempersiapkan alat dan bahan yang 

digunakan dalam penelitian. 

4. Melakukan perancangan dan 

pembuatan perangkat keras yang sesuai 

konsep mengunakan metode regresi linier. 

5. Melakukan pengujian terhadap 

perangkat keras, jika tidak berhasil maka 

dilakukan evaluasi dan perbaikan. Jika 

berhasil maka lanjut ke tahap selanjutnya. 

6. Melakukan pembuatan program 

sistem monitoring. 

7. Melakukan pengujian terhadap 

program sistem monitoring, jika tidak 

berhasil maka dilakukan evaluasi dan 

perbaikan. Jika berhasil maka lanjut 

ke tahap selanjutnya. 

8. Setelah semua prosedur dilakukan 

maka terakhir adalah melakukan pengujian 

sistem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gambar blok diagram sistem monitoring 
energ meter 
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HASIL PENELITIAN 
 

Pada bab ini menujukan kesalahan 

Error pembacaan alat monitoring yang dibuat 

yang telah dilakukan pengujian 

membandingkan dengan alat ukur yang ada 

dan perhitungan.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 

 

 

 

 

 

 

A 

Baca sensor 
Arus 

Error 
<=5% 

Kalibrasi 
Sensor arus 

 

 Mempersiapkan 
variasi beban rumah 

Menghitung arus (A) 
Menghitung tegangan (volt) 
Mnghitung daya  
Menghitung cosphi 
Menghitung kwh 
 

Hasil ditampilakan pada 
LCD 

Hasil perhitungan dikirim 
melalui komunikasi 
bluetooth 

Hasil di tampilkan di 
android 

selesai 
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dapat dilihat hasil pengujian besaran listrik 

menggunkana alat monitoring yang 

dibandingkan dengan alat ukur  watt mreter  

DW-6163 dan hasil perhitungan didapatkkan 

hasil Error rata-rata Tegangan 

0.393278%,Arus 3.695579%,Daya 3.602686% 

,Pf 2.005086%, Energi  0.235%,  

 
Gambar 8 grafik error pengukuran 

Dapat dilihat pada Gambar 8 

Mengacu pada bab 2.2.8 masuk pada kelas 

2.5 yang memiliki tingkat ketelitian dan 

presisi yang kurang, namun masih bisa 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

Pengujiian monitoring pengguna Energi 

mengunakan Bluetooth 

Pada pengujian ini bertujuan agar 

besaran-besaran Waktu, Tegangan, Arus, 

Daya, Power Faktor(PF) yang ingin di 

montoring dapat di pantau dengan 

mengunakan koneksi media bluetooh . 

Pemantauan pemakian konsumsi listrik dari 

smartphone meliputi beberapa tahapan: 

1. Hubungkan smartphone android ke 

bluetooth yang tersedia. WiFi tersebut 

diberinama HC-05, dengan Password 

: 1234 

2. Jika sudah terhubung dengan 

bluetooth tersebut, selanjutnya buka 

aplikasi KWH-Monitoring  

3. yang sudah terinstal di smartphone 

4. Tombol ON dan OFF berfungsi untuk 

menyambungkan dan memutuskan 

arus dan tegangan terhadap keluaran  

pada alat monitoring 

 

Hasil pengujian alat berdasarkan jarak 
jangkauan dengan Bluetooth 

 
Untuk melihat seberapa jauh jarak 

jangkauan dari module bluetooht ketika 
mengirim informasi data dari alat energi meter 
ke aplikasi pada smartphone android yaitu  

 
dengan melakukan pengujian dari 

beberapa titik pada suatu tempat dengan 
mengukur jarak pada setiap  2 meter  
terhadap rentang pengukurannya yaitu di 
dapat jarak jangkauan dan respon yang 
terlihat pada tabel berikut 

 

N
O 

Besar
an 

Satuan 
%Error 

Maksi
mum 

Minim
um 

Rata-
rata 

1 
Tegan

gan 
Volt(V) 

0.8054
26 

0.065
91 

0.393
278 

2 Arus 
Amper
e(A) 

8.5714
29 0 

3.695
579 

3 Daya Watt 
9.8443

11 1.2 
3.602
686 

4 Pf - 4 
0 

2.005
086 

5 Energi  
Watt/H
ours 0.25 0.22 0.235 
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tabel pengujian jarak dengan halangan 
 
no Dengan  halangan respon 

teganga arus daya cosphi 
2 217 1.88 407.52 0.98 Normal  
4 217.16 1.99 407 0.98 Norma  
6 219.82 1.88 410 0.99 Normal  
8 218.97 1.9 411 0.98 Normal  
10  218.62  1.89  410.35  0.99  Normal  
12  218.15  1.87  392  0.99  lemahl  
16 

 213.56  1.88  400  0.99 
 Sangat 
lemah 

 

18  213.70  1.90 409  0.99 Lemah  
20 -    Terputus  
22 -    terputus  
 
Tabel pengujian jarak tanpa halangan 
no Tanpa   halangan respon 

teganga arus daya cosphi 
2 219.48 1.95 412.89 0.99 Normal  
4 219.79 1.95 416.66 0.98 Normal  
6 217.25 1.94 410.15 0.98 Normal  
8 218.09 1.94 413 0.99 Normal  
10  219.86  1.94  414  0.98  Normal  
12  212.42  1.95  403  0.99  Normal  
16  212.42  1.93  410  099  Normal  
18 213.25 1.82 399 1 lemah  
20 

213.1 1.83 396 0.99 
Sangat 
lemah 

 

22 - - - - terputus  
 
 
dapat dilihat hasil pengiriman data dari energi 

meter ke Android memiliki perbedaan dalam 

proses pengiriman datanya. Proses 

pengiriman data dengan halangan hanya 

dapat mengirim dengan maksimal jarak 16 

meter. Dalam jarak 16 meter android 

menangkap jaringan bluetooth dalam kategori 

lemah yang dimana android tetap 

menampilkan data. Berbeda dengan proses 

pengiriman data tanpa halangan, android 

dapat menangkap sinyal yang bagus 

meskipun dengan jarak yang sama. Seiring 

dengan bertambahnya jarak pengiriman maka 

akan mempengaruhi sinyal komunikasi antara 

android dengan energi meter sehingga jarak 

jangkauan tanpa halangan bias sampai 18 

meter dengan kategori sinyal lemah 

sedangkan jarak 20 meter sinyal pengiriman 

terputus.  

 
KESIMPULAN 

Dari perancangan dan pengujian yang 

telah di lakukan pada alat sistem monitoring 

maka dapat di ambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Alat monitoring yang dibuat telah berhasil 

dibuat dengan hasil yang yang sudah 

sesuai dengan klasifikasi alat ukur 

masing- masing kelas dari standar IEC 

no.13B-23  

2. Hasil Pengujian 

a. Hasil Error rata-rata Tegangan 

0.393% ,Arus 3.69%, Daya 3.60%, Pf 

2%, Energi 0.23%   

b. Arduino Mega 2560 dapat dibuat 

sebagai sistem monitoring 

penggunaan energi meter berbasis 

android 2560  

3. Komunikasi blutooth  

      Modul bluetooh HC-05 sebagai media 

untuk menyalakan atau mematikan listrik.  

a. Modul blutooth HC-05 sebagai 

pengiriman data monitoring besaran-

besaran listrik.  

b. Jangkauan pengiriman data dengan 

bluetooth tanpa halangan yaitu 16 

meter dengan respon lemah dan 

jarak18 meter sampai 20 meter 

respon terputus sedangkan tanpa 

halangan jangkauan pengiriman data 

dengan Bluetooth yaitu 18 meter 

dalam kategori respon lemah dan 

jarak 18 meter kategori sangat lemah 

sedangkan jarak 20 meter respon 

sinyal terputus. 
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 Saran  

Dalam perancangan dan pembuatan alat 

ini masih terdapat kelemahan .Untuk 

melengkapi kinerja dan pengembangan lebih 

lanjut maka di sarankan : 

1. Peneliti selanjutnya dapat 

menggembangkan sensor yang lain yaitu  

lebih presisi dalam pengukuran sehingga 

mendapatkan pembacaan yang baik dan 

akurat.  

2. Penggunaan modul Bluetooth untuk 

penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

modul yang lain dengan jarak  jangkauan 

yang lebiah luas dari yang dilakukan saat 

ini.  
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