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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

KWh meter mekanik merupakan alat yang digunakan untuk mengukur energi 

yang habis terpakai dalam satuan jam yang bekerja berdasarkan induksi magnet pada 

kumparan arus dan kumparan tegangan. Induksi magnet akan memutar piringan pada 

kWh meter dan menggerakkan angka penunjuk pemakaian energi. KWh meter 

mekanik juga disebut sebagai kWh meter paskabayar, karena pembayaran dilakukan 

setelah penggunaan energi. Kelemahan dari paskabayar adalah pengguna harus 

mengetahui nilai pembayarang penggunaan energi sebelumnya dengan harga terkini. 

Selain kWh meter mekanik telah digunakan kWh meter digital dengan sistem 

prabayar. KWh meter mekanik dikembangkan dengan kWh meter digital yang 

fungsinya sama dengan kWh meter mekanik. Perbedaannya pada sistem 

pembayarannya, yaitu pada kWh meter mekanik pembayarannya dilakukan setelah 

pemakaian (paskabayar) dan kWh meter digital pembayarannya dilakukan sebelum 

pemakaian (prabayar). Namun, jika kedua kWh meter tersebut digunakan untuk 

wirausaha rumah sewa atau rumah kos maka pemilik wirausaha tersebut 

membutuhkan kWh meter yang banyak, sehingga membutuhkan biaya pembelian 

kWh meter lebih besar dari PLN. 

Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian tentang kWh meter. 

Nurdiansyah (2010) telah melakukan penelitian kwh meter digital berbasis 

mikrokontroler AT89S51, kWh meter digital menggunakan sebuah sensor arus 

ACS712-20Ampere yang berfungsi sebagai pengukur besarnya arus yang terhubung 

pada beban. KWh meter ini hanya mampu untuk mengukur dan menampilkan jumlah 

pemakaian energi. Tanjung dkk (2012) melakukan perancangan prototipe sistem 

monitoring daya pada kwh meter 1 phase dengan sistem kontrol on/off melalui modul 
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sms. Pada penelitian ini dikembankan pembatasan penggunaan energi melalui sms 

untuk memutus dan menyambungkan sumber ke beban. Husnawati dkk (2013) 

melakukan perancangan dan simulasi energi meter digital satu phasa menggunakan 

sensor arus ACS712. Pada penelitian ini dikembankan kWh meter dengan biaya 

pengisian dapat diatur berdasarkan konsumsi energi listrik yang digunakan. 

Pada tugas akhir ini akan dibuat dan  dirancang kWh meter digital dengan 

sistem prabayar yang melalui aplikasi android dan buetooth sebagai penghubung 

antara kWh meter dengan android. Sistem ini diharapkan mampu untuk memudahkan 

pengguna listrik dalam pengukuran dan bertransaksi energi. 

1.2 Rumusan masalah  

Pada rancang bangun kWh meter tersebut didapatkan konsep dari fenomena 

dan masalah yang terjadi di masyarakat. Dari fenomena dan masalah tersebut 

didapatkan ide untuk membuat dan merancang kWh meter berbasis arduino mega 

2560 yang diatur oleh android melalui bluetooth. Oleh karena itu, poin-poin masalah 

yang timbul di masyarakat yaitu: 

a. Pemilik usaha tidak dapat mengawasi dan membatasi penggunaan energi 

listrik kepada pelanggannya jika menggunakan satu kWh meter. 

b. KWh meter hanya menampilkan sisa daya yang akan digunakan. 

c. Pengguna kesulitan dalam menjangkau kWh meter, karena terpasang tinggi 

pada dinding.  

1.3 Batasan masalah  

Adapun batasan masalah dari rancang bangun ini adalah keterbatasan jumlah 

kWh meter yang dapat lansung terhubung ke android dan keterbatasan pada 

pencocokan harga rupiah perkWh dari PLN. 
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1.4 Tujuan penelitian  

Tujuan penelitian dan perancangan ini adalah untuk memecahkan fenomena 

dan masalah yang timbul di masyarakat. Adapun masalah yang dimaksud adalah: 

a. Pemilik usaha tidak perlu mengawasi dan membatasi penggunaan energi 

listrik kepada pelanggannya karena setiap tempat telah dipasangkan kWh 

meter dan dengan pengaman untuk menjaganya dari gangguan orang tidak 

bertanggung jawab. 

b. KWh meter dapat menampilkan informasi lebih banyak dalam sekali tampil. 

c. Pengguna tidak perlu menjangkau kWh meter yang terpasang tinggi pada 

dinding karena menggunakan bluetooth dan android untuk mengontrol kWh 

meter. 

1.5 Manfaat penelitian  

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis sendiri dapat merancang suatu aplikasi kWh meter digital 

berbasis Arduino Mega 2560. 

2. Bagi instasi atau masyarakat dapat menjadi alternative untuk penggunaan 

kWh meter sekala banyak. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini secara ringkas dibahas latar belakang penulisan, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : TEORI PENUNJANG 
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Memuat tentang tinjauan pustaka yang menjabarkan hasil penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan dasar teori yang  menjabarkan 

teori-teori penunjang yang berhubungan dengan penelitian ini. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, alat dan bahan, 

langkah-langkah penelitian, dan perancangan sistem.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memuat tentang hasil pengujian sensor yang digunakan, hasil pengukuran, 

dan hasil pengujian keseluruhan sistem. 

BAB V : PENUTUP 

Memuat tentang kesimpulan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.  

 


