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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai langkah pelaksanaan penelitian, mencakup 

perancangan perangkat keras dan perancangan perangkat lunak untuk menjalankan 

sistem. 

3.1 Alat dan Bahan 

Dalam melakukan penelitian ini,berikut alat dan bahan penelitian yang 

digunakan : 

3.1.1 Perangkat keras (Software) 

Tabel 3.1 Perangkat keras (Software) 
 
Alat Fungsi 

Laptop Dell Input program arduino 

Handphone Asus Transfer dan terima data 

Arduino Mega 2560 Mikrokontroler system 

ZMCT103C Sensor Arus 

ZMPT101B Sensor Tegangan 

Modul Relay Songle 2 Saklar pemutus 

LCD 20 × 4 Display 

Modul Sd Card Menyimpan data system 

Modul Bluetooth BLE Transfer data ke handphone 

 

3.1.2 Perangkat lunak (Hardware) 

Tabel 3.2 Perangkat lunak (Hardware) 
 

Bahan Fungsi 

Arduino IDE Version 1.6.5 Software pemrograman arduino 

Android Nuged Version 7.0 Software handphone 
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3.1.3 Peralatan lainnya 

Tabel 3.3 Peralatan Lain 
 

Alat Fungsi  

Multimeter  Mengukur tegangan 

Sumber tegangan AC 1  fasa Sebagai sumber utama 

Amperemeter  Mengukur arus pada rangkaian 

Beban resistif Sebagai beban penelitian 

Kabel penghubung 

 

Penghubung dari komponen ke 

komponen lain 

 

3.2 Langkah Kerja Penelitian 

Dalam penelitian ini, langkah-langkah kerja yang dilakukan adalah : 

a. Studi Literatur 

Pada tahap ini, proses menggali dan mempelajari materi yang didapat dari 

jurnal, buku, dan artikel untuk menunjang penelitian ini. Bahan studi literatur 

yang diambil mencakup tentang kWh meter dengan menggunakan bluetooth 

kontrol. 

b. Perancangan sistem 

Perencanaan perancangan penelitian ini meliputi pemasangan rangkaian sensor 

tegangan, sensor arus, relay, Real Time Clock, SD Card dan Bluetooth Low 

Energy. 

c. Pengujian sistem 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sistem yang dibuat dapat bekerja 

sesuai yang di inginkan. Kalibrasi alat ukur yang akan digunkan yaitu dengan 

menguji setiap sensor menggunakan alat ukur yang sudah ada dan jarak koneksi 

bluetooth dengan perangkat android. 

d. Analisa 

Tahap akhir dari penelitian ini adalah dilakukannya analisa dari hasi pengujian 

yang di lakukan untuk mendapatkan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. 
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Untuk memperjelas langkah kerja yang dilakukan dalam penelitian ini dibuat 

diagram alir penelitian yang di tampilkan pada Gambar 3.1 : 

 

Gambar 3.1 Diaram Alir Penelitian 
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3.3 Blok diagram sistem kWh meter 

 

Gambar 3.2 Blok diagram sistem kWh meter 

Untuk membuat sistem monitoring energi listrik ini dapat di jelaskan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Terdapat satu buah sensor arus digunakan untuk mengukur arus Alternating 

carrent(AC), sensor arus berfungsi mengukur arus yang mengalir ke beban. 

2. Sensor tegangan (ZMPT101B) digunakan untuk mengkur tegangan AC 

(Alternating current)  pada sistem. 

3. Terdapat satu buah relay yang digunakan sebagai saklar pemutus kondisi beban 

lebih dan penggunan energi lebih. 

4. Real Time Clock (RTC) dan SD card  digunakan untuk merekam data secara 

real time setiap pengguan energi listrik dan data token akan tersimpan pada SD 

card. 

5. Pada sistem ini terdapat buzzer yang digunakan untuk memberi peringatan 

bahwa penggunaan energi listrik telah hampir habis dari batas daya yang telah 

ditetapkan. 
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6. Liquid Crystal Disply (LCD) menampilan nilai Tegangan (V),arus (I), daya (P), 

sisa kredit (Rp) dan sisa daya (T). 

7. Bluetooth Low Energy (BLE) akan digunakan untuk menghubunkan perangkat 

kWh meter dengan perangkat lain untuk memasukkan token.  

3.4 Perancangan Perangkat Keras  

Perancangan dan pembuatan perangkat keras pada tugas akhir ini meliputi 

rangkaian elektronika dan rangkaian unit control. 

3.4.1 Perancangan Sensor Tegangan 

Sensor tegangan ZMPT101B befungsi untuk menurunkan tegangan AC dari 220 

V menjadi 2.3 V, karena syarat sinyal input yang dapat terbaca oleh input ADC arduino 

mega 2560 adalah dengan tegangan maksimal sampai 5 V.  

 

Gambar 3.3 Sensor Tegangan ZMPT101B 

Gambar 3.3 menunjukkan masukan dari sensor tegangan bersumber AC satu 

fasa, sehingga dapat langsung dihubungkan ke tegangan PLN 220V. Keluaran dari 

sensor tegangan berupa data analog. 

Kenaikan tegangan input akan berbanding lurus dengan tegangan output yang 

akan masuk sebagai data analog yang terbaca oleh arduino, 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 = 
� �����

� ���
  selanjutnya konstanta ini yang 

menenetukan dari kepresisian sensor. 
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3.4.2 Perancangan Sensor Arus  

 

Gambar 3.4 Rangkaian sensor arus ZMCT103C 

ZMCT103C merupakan trafo arus (CT). Trafo arus adalah trafo yang 

menghasilkan arus di sekunder dimana besarnya sesuai dengan ratio dan arus 

primernya. Trafo arus umumnya terdiri dari sebuah inti besi yang dililiti oleh konduktor 

kawat tembaga. Output dari skunder biasanya adalah 1 atau 5 ampere, ini ditunjukan 

dengan ratio yang dimiliki oleh CT tersebut. 

3.4.3 Rangkaian penampil menggunakan LCD (liquid crystal display) 

 LCD merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menampilkan 

karakter angka maupun huruf. LCD yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

LCD dengan ukuran 20x4, dimana terdapat 20 kolom dan 4 baris. Tegangan 3.3-5V 

digunakan untuk mengaktifkan LCD tersebut. Pada penelitian ini LCD akan dirangkai 

dengan komponen I2C agar inputan LCD lebih sedikit masuk ke mikrokontroller. 

Berikut rangkaian LCD 20x4 yang dirangkai dengan I2C. 

  

Gambar 3.5 Rangkaian penampil LCD 20x4 dengan I2C (datasheet I2C/SPI) 
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3.4.4 Rangkaian pensakelaran dengan relay sebagai pemutus 

Agar mikrokontroller dapat memutus aliran arus dan tegangan yang mengalir ke 

beban, maka perlu dibuat rangkaian pensaklaran yang dalam penelitian ini akan 

menggunakan rangkaian pensakelaran transistor seperti Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Modul relay 2 cenel 

Gambar 3.6 menunjukkan bahwa relay yang digunakan bekerja ketika 

mikrokontroller memberikan input 1 (5 V) arus akan mengalir dari colektor ke emitor 

sehingga relay terbuka dan sebaliknya ketika mikrokontroller memberikan input 0 (0 V) 

relay tidak akan bekerja sehingga relay teertutup. Modul relay yang digunakan dengan 2 

Chanel bekerja pada keadaan normaly close. 

3.4.5 Modul Bluetooth Low Energi (BLE) 

 

 

Gambar 3.7 Modul Bluetooth BLE 

 

Modul Bluetooth BLE digunakan sebagai pengirim dan penerima data, yang 

diterima sebagai beberapa karakter yang akan diolah oleh mikrokontroller dan 

kemudian digunakan sebagai pengaman dan pengirimin feedback data. 
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Modul Bluetooth BLE di fokuskan untuk jarak dekat, karena hanya digunakan 

untuk menerima dan mengirim data ke perangkat handphone yang terhubung dengan 

perangkat tersebut. Modul ini menggunakan supply dengan tegangan 3.5 sampai 5 volt. 

3.4.6 Perancangan Perangkat Keras Secara Lengkap 

Pada perancangan ini merupakan gabungan keseluruhan perancangan perangkat 

keras, perancangan disesuaikan dengan skema perancangan sistem pada Gambar 3.8: 

 

Gambar 3.8 Perancangan perangkat keras secara keseluruhan 

Gambar 3.8 menunjukkan bahwa gambar tersebut adalah gambar perancangan 

alat yang akan dibuat. Berdasarkn dari perancangan alat tersebut, Arduino Mega 2560 
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sebagai otak dari proses yang memiliki beberapa pin inputan dan output. Seperti pin 

analog yang digunakan sebagai inpuan dari hasil pengukuran arus dan tegangan yang 

dihasilkan oleh sensor ZMPT101B sensor tegangan dan ZMCT103C sensor arus, juga 

sebagai output untuk menampilkan informasi pin analog dihubungkan ke LCD. Pin 

komunikasi ISP/SPI digunakan sebsgai input dari RTC untuk pengukuran real time dan 

sebagai input dan output dari sd card untuk membaca data yang telah dan akan disimpan 

dan juga sebagai input output dari hasil komunikasi Bluetooth. Sedangkan untuk pon 

digital hanya digunakan sebagai pengontrol dari relay. 

3.5 Pembuatan Program 

 Pemrograman Arduino Mega 2560 dilakukan dengan menggunakan Arduino 

Software Integrated Development Environment (IDE). Pemrograman ini meliputi : 

 Perhitungan untuk mendapatkan besaran yang diinginkan, 

 Mengontrol relay 

 Menampilkan hasil perhitungan pada layar LCD secara real time dan dapat di 

pantau dan di kontrol melalui android . 

 Pembuatan Interface Android dan membuat data logger 
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mulai

Menulis file data ke 
SDCard

Menyambungkan dan 
memilih nama Bluetooth

Mulai = millis()

Apakah
Meter aman

?

Led nyala
Buzer nyala
Relay mati

Reset
Dari 

Bluetooth

Led mati
Buzer mati
Relay hidup

Data
Dari 

Bluetooth

Kode yang terdapat dimeter:
1. ganti nama (_kamar(kode keamanan),(nama yang baru)!)
2. ganti harga (_rupiah(kode keamanan),(harga yang baru)!)
3. tambah rupiah/token (_token(kode keamanan),(jumlah nominal)!)
4. reset gangguan (_nyala(kode keamanan),mati!)
5. mengganti kode keamanan (_kode(kode keamanan lama),(kode 
keamanan baru)!)
6. reset total (_reset,12345)

- baca sensor tegangan dan arus
-menghitung Vrms, Irms, Prata-
rata dan faktor daya

- waktu berhenti = millis() – waktu mulai
- kWh = ((Pu*waktu)+(Ppu*waktuP))/
(3600*10000)
-sisa Rp = token – biayaT
Tampilkan ke LCD

Rp < 1000
?

Buzer hidup
Led hidup

Rp = 0
? Led hidup

Buzer hidup
Relay mati

berhenti

ya

tidak

ya

ya

ya

ya

tidak

tidak

tidak

tidak

 

Gambar 3.9 Diagram Alir Program  
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Gambar 3.10 menunjukkan keluaran dari sistem yang dibuat adalah nilai 

Tegangan, Arus, besar Konsumsi Energi dan besar sisa energi yang dapat digunakan, 

masing-masing dapat dijelaskan : 

 Data masuk dari sensor arus dan sensor tegangan yang terbaca pada ADC 

Arduino Mega 2560. 

 Melakukkan proses pengkalibrasian sensor arus dan sensor tegangan. 

 Melakukkan pengecekan kesalahan pengkalibrasian sensor arus dan sensor 

tegangan yang tidak boleh melebihi 5%. 

 Melakukkan proses perhitungan nilai Tegangan, Arus,Arus, besar Konsumsi 

Energi dan sisa batas Konsumsi Daya. 

 Terakhir menampilkan hasil perhitungan di layar LCD dan menyimpan data 

pada MMC. 

 Mengomunikasikan arduino dengan android menggunakan Bluetooth yang 

berfungsi sebagai pemantau dan pengotrol. 

 

3.6 Perancangan Aplikasi Android 

 

Perancangan aplikasi android menggunakan app inventor yang telah tersedia di 

situs google. Sedangkan app inventor merupakan aplikasi web terbuka, awalnya 

dikembangkan oleh google dan sekarang di kelola oleh Massachusetts Institute of 

Thecnology.  

 



28 
 

 

 

Gambar 3.10 Tampilan untuk membuat projek 

 

Berikut block sekrip yang telah dibuat dengan menggunakan inventor. 



29 
 

 

 

Gambar 3.11 Block program di inventor 
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Setelah block selesai dibuat, kemudian disimpan kekomputer dalam bentuk 

aplikasi dengan klik Build dan App (save .app to my computer). Selanjutnya pindahkan 

fail tersebut ke android dan instal. Setelah diinstal, bentuk tampilan android tersebut 

adalah: 

 

Gambar 3.12 Tampilan aplikasi di android 

3.6 Fitur Pada Meter 

Fitur merupakan bagian pendukung penyusun dari meter. Adapun fitur-fitur  

dari meter adalah sebagai berikut:  

 

 Fitur yang terdapat di meter 
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Gambar 3.13 Fitur pada meter 

Fungsi dari tiap fitur tersebut adalah LCD sebagai penampil dari besaran listrik 

yang terukur, buzzer sebagai indikator untuk memberitahu bahwa daya yang tersisa 

tinggal sedikit atau habis dan memberitahu bahwa adanya gangguan dalam bentuk 

bunyi, led sebagai indikator yang fungsinya sama dengan buzer hanya saja indikatornya 

berbentuk cahaya, tombol pengaman yang terletak ditutup kesing yang aktif ketika tutup 

kesing terbuka dan akan menyebabkan meter memutuskan alirannya dan miniatur 

circuit breaker sebagai pengaman beban lebih yang akan memutuskan aliran listrik 

ketika terjadi beban lebih. 

 

 Fitur di LCD penampil 
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Gambar 3.14 Fitur LCD penampil 

 

Fungsi dari fitur-fitur yang terdapat di LCD penampil adalah nama merupakan 

nama yang diberikan ke meter, I merupakan besar arus yang sedang digunakan, P 

merupakan besar daya yang sedang digunakan, Rp merupakan sisa rupiah yang akan 

digunakan, V merupakan besar tegangan yang terukur, T merupakan sisa daya yang 

akan digunakan. 



 
 

 


