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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka  

Nurdiansyah (2010) telah melakukan penelitian pembuatan kwh meter digital 

berbasis mikrokontroler AT89S51, Perancangan kWh meter digital ini menggunakan 

sebuah sensor arus ACS712-20 Ampere yang berfungsi sebagai pengukur besarnya 

arus yang terhubung pada beban. Setelah  melewati sensor arus tersebut maka akan 

terhubung dengan rangkaian ADC yang berfungsi sebagai pengkonversi arus yang 

sebelumnya berupa analog diubah menjadi digital.  

Husnawati dkk (2013) telah melakukan perancangan dan simulasi energi 

meter digital satu fasa menggunakan sensor arus ACS712. Penelitian ini 

mengembangkan sistem yang dapat menghitung daya dan biaya energi listrik serta 

mendesain dan simulasi energi meter digital menggunakan sensor arus ACS712. 

Tanjung dkk (2012) telah membuat prototipe sistem monitoring daya pada 

kWh meter satu fasa dan sistem kontrol on/off dengan modul sms. Penelitian ini 

mengembangkan sistem yang dapat memberikan informasi kepada penggunanya 

melalui sms secara realtime, sehingga pengguna dapat mengetahui besar daya yang 

telah digunakan. 

Fifadhlillah (2016) telah membuat prototipe kWh meter dengan transmisi 

nirkabel berbasis arduino uno. Penelitian ini mengembangkan pengukur dan 

mengirimkan data secara visual kepada user berbentuk tampilan, nilai angka dan 

aplikasi yang dapat memantau serta menghitung biaya penggunaan beban oleh user. 
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2.2 Sejarah Perkembangan kWh Meter 

Menurut perkembangannya, kWh meter sebagai alat ukur transaksi energi 

mengalami perkembangan secara pesat sejak pertama kali ditemukan. Berikut 

perkembangan kWh meter: 

2.2.1 KWh Meter Mekanik/analog 

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. 

 

Gambar. 2.1 KWh Meter Analog 

Adapun komponen-komponen yang terdapat pada kWh meter mekanik yaitu 

kesing, kumparan tegangan, kumparan arus, stator, piringan aluminium, ger pencatat 

dan magnet tetap. 
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2.2.2 KWh Meter Elektronik/digital 

KWh meter digital merupakan pengembangan dari kWh meter elektro 

mekanik yang secara prinsip kerjanya tidak mengunakan induksi dan juga tidak 

terdapat komponen yang bergerak. Sistem pembayarannya dilakukan sebelum 

pemakaian energi (prabayar). 

 

Gambar 2.2 KWh Meter Prabayar 

Komponen dari kWh meter digital berupa komponen pasif, sehingga kWh 

meter digital lebih sederhana dari kWh meter mekanik dan untuk penampilan energi 

berupa LCD. 

2.3 Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 adalah papan mikrokontroler berbasiskan ATmega 2560 

(datasheet ATmega 2560). Arduino Mega 2560 memiliki 54 pin digital input/output, 

dimana 15 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 16 pin sebagai input analog, 
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dan 4 pin sebagai UART (port serial hardware), 16 MHz kristal osilator, koneksi 

USB, jack power, header ICSP, dan tombol reset. Ini semua yang diperlukan untuk 

mendukung mikrokontroler. Cukup dengan menghubungkannya ke komputer melalui 

kabel USB atau power dihubungkan dengan adaptor AC-DC atau baterai untuk mulai 

mengaktifkannya.  

 

Gambar 2.3 Arduino Mega 2560  

Tabel 2.1 Spesifikasi sederhana dari Arduino Mega2560 

 

Mikrokontroler ATmega2560 
Tegangan Operasi 5V 
Input Voltage (disarankan) 7-12V 
Input Voltage (limit) 6-20V 
Pin Digital I/O 54 (yang 15 pin digunakan sebagai output PWM) 
Pins Input Analog 16 
Flash Memory 256 KB (8 KB digunakan untuk bootloader) 
SRAM 8 KB 
EEPROM 4 KB 

 

2.4 Sensor Tegangan ZMPT101B 

ZMPT101B Ultra Micro Voltage Transformator ukuran kecil, akurasi tinggi, 

konsistensi yang baik, untuk tegangan dan pengukuran daya. 
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Gambar 2.4 Sensor tegangan ZMPT101B  

 

Gambar 2.5 Skematik ZMPT101B (Hartono: 2016). 

 
Tabel 2.2 Spesifikasi Elektrik (Hartono: 2016). 

 
Spesifikasi Elektrik 

Arus Primer 2 mA 

Arus Sekunder 2 mA 

Rasio Balik 1000:1000 

Eror Sudut Fasa )50(20   

Jarak Arus 0 – 3 mA 

Linearitas 0.1% 

Tingkat Akurasi 0.2 

Nilai Beban  200  

Range Frekuensi 50-60 Hz 

Level dielektrik 3000 V AC/min 

Resistansi DC 20oC 110  
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Tabel 2.3 Environment Specification (Hartono: 2016). 
 

Environment Specification 

Temperatur 
Penyimpanan 

-40 CC  13040  

Resistansi Insulasi  M100  

 

Tabel 2.4 Spesifikasi Elektrik (Hartono: 2016). 
 

Spesifikasi Mekanik 
Cup PBT 
Encapsulant Epoxy 
Terminal Pin   0.80 mm 

Toleransi 2.0 mm 
Berat 13 g 
Case Karton 

 

   

Gambar 2.6 Output karakteristik (Hartono: 2016).  

Dari Gambar 2.7 (a) dapat dilihat bahwa semakin besar nilai input arus (Irms) 

maka nilai output tegangan (Vrms) semakin besar berdasarkan nilai tahanan. Begitu 

juga dengan Gambar 2.10 (b) bahwa semakin besar nilai input arus (Irms) maka nilai 

sudut fasa (derajat) semakin kecil untuk semua tahanan. 

2.5 Relay 

Relay adalah saklar (Switch) yang dioperasikan secara listrik dan merupakan 

komponen electromechanical (Elektromekanikal) yang terdiri dari 2 bagian utama 

yaitu elektromagnet dan seperangkat kontak saklar. Relay menggunakan prinsip 
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elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang 

kecil dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi.  

 

Gambar 2.7 Relay 

Pada dasarnya, relay terdiri dari 4 komponen yaitu: 

1. Electromagnet (coil). 

2. Armature. 

3. Switch contact point (saklar). 

4. Spring. 

Kontak poin relay terdiri dari 2 jenis yaitu : 

1. Normally Close (NC) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu 

berada di posisi CLOSE (tertutup). 

2. Normally Open (NO) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu 

berada di posisi OPEN (terbuka) 

Sebuah besi yang dililit oleh sebuah kumparan tembaga yang berfungsi untuk 

mengendalikan besi tersebut. Apabila kumparan tembaga diberikan arus listrik, maka 

akan timbul gaya elektromagnet yang kemudian menarik armature untuk berpindah 

dari posisi sebelumnya (NC) ke posisi baru (NO) sehingga menjadi saklar yang dapat 

menghantarkan arus listrik di posisi barunya (NO). Posisi dimana armature tersebut 

berada sebelumnya (NC) akan menjadi (OPEN) atau tidak terhubung. Pada saat tidak 

dialiri arus listrik, armature akan kembali lagi ke posisi awal (NC). Coil yang 
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digunakan oleh relay untuk menarik contact poin ke posisi close pada umumnya 

hanya membutuhkan arus listrik yang relatif kecil. 

Beberapa fungsi relay yang telah umum diaplikasikan kedalam peralatan 

elektronika diantaranya adalah : 

1. Relay digunakan untuk menjalankan Fungsi Logika (Logic Function) 

2. Relay digunakan untuk memberikan Fungsi penundaan waktu (Time Delay 

Function) 

3. Relay digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan 

dari signal tegangan rendah. 

4. Ada juga relay yang berfungsi untuk melindungi motor dan komponen lainnya 

dari tegangan lebih dan hubung singkat (Shortcircuit). 

2.6 Bluetooth Low Energi (BLE). 

Bluetooth LE adalah protokol terbaru dari bluetooth dan merupakan bagian 

dari protokol yang lebih besar yaitu Bluetooth 4.0, spek ini mencakup Bluetooth LE, 

Bluetooth High Speed dan juga Bluetooth klasik. Keunggulan Bluetooth LE 

dibandingkan Bluetooth klasik adalah konsumsi energi listrik dari BLE untuk transfer 

data jauh lebih kecil dibandingkan dengan Bluetooth klasik tapi dengan jangkauan 

konektifitas dan kapasitas payload transfer data yang sama. 

 

Gambar 2.8 Bluetooth LE 
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2.7 RTC DS1307 

Komponen Realtime clock adalah komponen IC penghitung yang dapat 

difungsikan sebagai sumber data waktu baik berupa data jam, hari, bulan maupun 

tahun. Komponen DS1307 berupa IC yang perlu dilengkapi dengan komponen 

pendukung lainnya seperti crystal sebagai sumber clock dan baterai external 3,6 Volt 

sebagai sumber energy cadangan agar fungsi penghitung tidak berhenti. 

 

Gambar 2.9 Modul RTC 

Bentuk komunikasi data dari IC RTC adalah I2C yang merupakan 

kepanjangan dari Inter Integrated Circuit. Komunikasi jenis ini hanya menggunakan 2 

jalur komunikasi yaitu SCL dan SDA. Semua microcontroller sudah dilengkapi 

dengan fitur komunikasi 2 jalur ini, termasuk diantaranya Arduino Microcontroller. 

 

Gambar 2.10 Konfigurasi PIN RTC (Data sheet: 2015) 

Anda dapat mengkombinasikan display Seven segment, display jenis LCD 

ataupun jenis matrix led untuk menampilkan data dari IC RTC. Dengan bantuan 

Arduino microcontroller semua opsi tersebut akan menjadi lebih mudah. Komponen 

RTC DS1307 memiliki ketelitian dengan Error sebesar 1 menit per tahunnya. 
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Fungsi pin dari komponen RTC S1307 adalah sebagai berikut : 

1. Pin Vcc (Nomor 8) berfungsi sebagai sumber energi listrik Utama. Tegangan 

kerja dari komponen ini adalah 5 volt, dan ini sesuai dengan tegangan kerja 

dari mikrokontroller Arduino Board. 

2. Pin GND (Nomor 4) Anda harus menghubungkan ground yang dimiliki oleh 

komponen RTC dengan ground dari battery back-up. 

3. SCL berfungsi sebagai saluran clock untuk komunikasi data antara 

Microcontroller dengan RTC. 

4. SDA berfungsi sebagai saluran Data untuk komunikasi data antara 

Microcontroller dengan RTC. 

5. X1 dan X2 berfungsi untuk saluran clock yang bersumber dari cristal external. 

6. Tegangan baterai berfungsi sebagai saluran energi listrik dari baterai external. 

2.8 Sensor Arus ZMCT103C 

Perancangan dan pembuatan untuk sensor arus menggunakan sensor 

ZMCT103C. Sensor tersebut merupakan trafo dengan bentuk ring-core rasio 1000:1 

serta keluaran arus maksimal sebesar 5 mA. Sensor ZMCT103C mampu mengukur 

arus tegangan AC satu fase. Adapun kelebihannya di antaranya dimensi kecil, akurasi 

tinggi, mampu mengukur sampai dengan 5A dan keluaran yang proporsional berupa 

arus AC. Rangkaian sensor arus (seperti ditunjukkan pada Gambar 2.14) memiliki 

kesamaan seperti rangkaian sensor tegangan. Diperlukan rangkaian pembagi tegangan 

serta penggeser titik 0V ke 2,5V agar dapat dibaca pada mikrokontroler. 

 

Gambar 2.11 Sensor arus  
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2.9 Inter Integrated Circuit (I2C). 

Inter Integrated Circuit ( I2C) adalah standar komunikasi serial dua arah 

menggunakan dua saluran yang didisain khusus untuk mengirim maupun menerima 

data. Sistem I2C terdiri dari saluran SCL (Serial Clock) dan SDA (Serial Data) yang 

membawa informasi data antara I2C dengan pengontrolnya. Piranti yang dihubungkan 

dengan sistem I2C Bus dapat dioperasikan sebagai Master dan Slave. Master adalah 

piranti yang memulai transfer data pada I2C Bus dengan membentuk sinyal Start, 

mengakhiri transfer data dengan membentuk sinyal Stop, dan membangkitkan sinyal 

clock. Slave adalah piranti yang dialamati master. 

Sinyal Start merupakan sinyal untuk memulai semua perintah, didefinisikan 

sebagai perubahan tegangan SDA dari 1 menjadi 0 pada saat SCL 1. Sinyal Stop 

merupakan sinyal untuk mengakhiri semua perintah, didefinisikan sebagai perubahan 

tegangan SDA dari 0 menjadi 1 pada saat SCL 1. 

 

Gambar 2.12 Modul I2C 

2.10 Liquit Crystal Display (LCD) 

Licuit Cristal Display (LCD) merupakan suatu media tampil yang menggunakan 

liquit atau kristal cair sebagai penampil. Pada penelitian ini menggunakan Licuit 

Cristal Display (LCD) ukuran 4x20 karakter. 
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Gambar 2.13 Cristal Display (LCD) 4x20 

 


