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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka  

Berdasarkan kajian pustaka sebelumnya telah banyak dilakukan penelitian 

mengenai Pengaman,pengendali dan pemantauan energy  listrik. Hasil dari penelitian 

tersebut telah dipublikasikan secara nasional maupun internasional. 

Fifadhlillah (2016), melakukan penelitian tentang “Prototype kwh meter dengan 

transmisi nirkabel berbasis arduino uno”.Sensor arusnya mengalami fluktuasi tinggi 

pada rentang di bawah 0,3 ampare dan rentang nilai stabil pada 0,5 ampare ke atas, 

sedangkan pada pengukuran daya memiliki ketidak stabilan dari beban 40-140 watt dan 

kestabilan alat berada pada beban 150 watt ke atas. 

Afrizal dkk(2016), melakukan penelitian tentang “Rancang Bangun Alat 

Monitoring Arus dan Tegangan Berbasis Mikrokontroler dengan SMS Gateway” 

hasilnya dapat memantau arus tegangan pada sistem mengunakan sim 900 setiap 5 

menit. 

Riswandi (2016), melakukan penelitian tentang pemodelan alat monitoring 

keseimbangan arus listrik tiga phasa dengan memanfaatkan mikrokontroler Arduino dan 

sms gateway berbasis web yang dapat mengukur arus dengan pengukuran maksimal 30 

Ampere karena menggunakan sensor arus SCT-013-030 dan memanfaatkan modem 

sebagai alat mengirim data berupa sms.pada penelitian ini perancangan alat monitoring 

arus  hanya menampilkan nilai arusnya saja tidak menampilkan nilai tegangan dan juga 

grafik dari output tersebut. 

 

2.2. Dasar Teori 

Dalam pengerjaan tugas akhir ini memerlukan dasar teori yang akan membantu 

dalam penyelesaian penelitian ini: 

 

2.2.1 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. 
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a. Nilai Sesaat (instantaneous) 

Merupakan nilai tegangan atau arus pada waktu atau phase tertentu. Lambang   

nilai sesaat adalah  ( )  dan  ( ) . Tegangan dan arus sesaat dapat dihitung dengan 

(Hayt:2012) : 

 ( )       (    )  (2-1) 

 ( )        (    )  (2-2) 

b. Nilai Maksimum 

Merupakan nilai puncak (amplitudo) dari sinyal sinusoidal tegangan atau arus. 

Lambang nilai maksimum adalah    dan   . 

c. 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): 

     √
 

 
∫     
 

 
     (2-3) 

     √
 

 
∫     
 

 
     (2-4) 

Nilai efektif juga dapat diturunkan dari nilai maksimum, yaitu (Hayt:2012): 

       √ ⁄     (2-5) 

       √ ⁄     (2-6) 

 

2.2.2 Daya 

a. Daya Nyata (P) 

Daya nyata atau daya aktif 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 

 ( ) dan arus sesaat  ( ) berikut(Hayt:2012): 

  
 

 
∫ ( )   ( )             (2-7) 

b. Daya Semu (S) 

Daya merupakan produk dari tegangan dan arus. Jika tegangan dan arus sesaat 

dari persamaan (2-1) dan (2-2) dikalikan akan menghasilkan 

  
 

 
       (   )              (2-8) 
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Jika persamaan RMS (2-5) dan (2-6) di subtitusikan pada persamaan diatas akan 

menghasilkan (Hayt:2012): 

             (   )               (2-9) 

Daya semu merupakan perkalian dari nilai tegangan RMS dan arus RMS. 

                       (2-10) 

      (   )             (2-11) 

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) : 
 

c. 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) : 

                    (2-12) 

Daya semu, nyata dan reaktif dapat direpresentasikan dengan istilah daya 

kompleks dimana daya rata-rata merupakan komponen real sedangkan daya reaktif 

merupakan komponen imajiner(Hayt:2012) : 

                   (2-13) 

Jika nilai kompleks diatas dikonversi kedalam phasor maka magnitude S 

merupakan daya semu dan sudut fasanya adalah sudut faktor daya. Jika 

direpresentasikan secara grafis, hubungannya dapat dilihat melalui diagram segitiga 

daya. Diagram ini membuktikan jika diketahui 2 besaran daya, maka besaran yang 

ketiga dapat dicari dengan persamaan trigonometri. 

 

Gambar 2.1 Segitiga Daya (Hayt:2012)
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2.2.3 Energi 

Energi atau pekerjaan adalah bagian integral dari daya sesaat. Mengamati 

konvensi tanda pasif, energi yang diserap oleh komponen dalam interval waktu dari t1 

sampai t2 adalah 


2

1
)(

t

t
dttpW                  (2-14) 

Jika V(t) dalam satuan volt dan i(t) dalam satuan ampere, daya dalam satuan watt, 

dan energi dalam satuan joule. 

 

2.2.4 Regresi Linier 

Regresi merupakan alat ukur yg digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

korelasi antarvariabel.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 2-22 yang digunkan dalam Regresi Linier. 

Y = a + bx                  (2-15) 

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 2-16 dan 2-17  : (Sudjana, 

2002:310) 

 

                     (2-16) 

 

                     (2-17) 

Untuk mengetahui derajat keeratan hubungan linier antara variabel X dengan 

variabel Y, dengan menggunakan rumus koefisien korelasi pada persamaan (2-18) 

                      

           (2-18) 
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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 2.1 yaitu klasifikasi koefisien 

korelasi mengenai tingkat hubungannya.  

Tabel 2.1 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 

 

 

2.2.5 Arduino ATmega 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 2.2 merupakan tampilan fisik Arduino Mega 2560 

 

Gambar 2.2 Board Arduino (www.arduino.cc) 

Arduino Mega 2560 memiliki spsifikasi pada tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Spesifikasi arduino mega 

Chip mikrokontroller ATmega2560 

Tegangan operasi 5V 

Tegangan input (via jack DC) 7V - 12V 

Tegangan input (limit, via jack DC) 6V - 20V 

Digital I/O pin 54 buah, 6 PWM output 

Analog Input pin 16 buah 

Arus DC per pin I/O 20 Ma 

Arus DC pin 3.3V 50 mA 

Memori Flash 256 KB, 8 KB untuk bootloader 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock speed 16 Mhz 

Dimensi 101.5mm x 53.4 mm 

 

Dibanding denga mikrokotroler yang lain.arduino memiliki beberapa kelebihan 

yang membuatny banyak di pilih untuk berbagai projek.kelebihan tersebut yaitu: 

1. Tidak perlu perangkat chip programmer karna didalamnya sudah ada bootloader 

yang akan menangani upload program dari komputer. 

2. Sudah memiliki sarana USB,sehingga pengguna laptop yang tidak memiliki port 

serial/RS323 bisa menggunakannya. 

3. Bahasa pemrograman realtif mudah karna software Arduino di lengkapi dengan 

kumpulan library yang cukup lengkap. 

4. Memiliki modul siap pakai yang bias ditancapkan pada board arduino. 

 

2.2.6 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 

Gambar 2.3. 

        

Gambar 2.3 Sensor tegangan ZMPT101B
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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 2.4 Output karakteristik
 
(Hartono:2016) 

 Dari Gambar 2.4 (a) dapat dilihat bahwa semakin besar nilai input arus (Irms) 

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

juga dengan Gambar 2.4 (b) bahwa semakin besar nilai input arus (Irms) maka nilai 

sudut fasa (derajat) semakin kecil untuk semua tahanan. 

ZMPT101B memiliki spesifikasi pada tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Spesifikasi Elektrik(Hartono (2016)) 

Spesifikasi Elektrik 

Arus Primer 2 mA 

Arus Sekunder 2 mA 

Rasio Balik 1000:1000 

Jarak Arus 0 – 3 mA 

Linearitas 0.1% 

Tingkat Akurasi 0.2 

Nilai Beban  200  

Range Frekuensi 50-60 Hz 

Resistansi DC 20
o
C 110  

 

2.2.7 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. 
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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 2.5. 

 

Gambar 2.5 Tegangan  keluaran dengan arus sensor arus ACS712 (Allegro, 2006). 

 

2.2.8 Relay 

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 kaki relay. Tampilan fisik relay dapat dilihat pada 

Gambar 2.6, dan simbol relay dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.6 Tampilan Fisik Relay (www.mycomkits.com) 

http://www.mycomkits.com)/
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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) relay. Istilah lain kondisi ini adalah Normaly 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. Istilah lain kondisi ini adalah Normaly Open (NO).  

 

 

Gambar 2.7 Symbol Relay 

 

2.2.9 GSM Shield 

GSM Shield adalah komponen yang sangat diperlukan untuk komunikasi antara 

handphone penerima dan sistem alat, hal ini dikarenakan fungsi modul GSM Shield ini 

berfungsi sebagai pengganti dari handphone yang berperan sebagai pengirim SMS 

melalui suatu sistem. Sistem ini juga telah dilengkapi oleh simcard seperti layaknya 

handphone yang biasa kita pakai. Modul komunikasi GSM/GPRS ini menggunakan 

modem M10 dari Quectel yang digunakan untuk pengiriman data yang menggunakan 

sistem SMS (Short Message Service). SIM900A adalah dual band module yaitu GSM 

900/1800 Mhz yang mensupport Voice Call, SMS dan juga GPRS. Tetapi tidak  

memiliki jack audio on board , yang berarti tidak dapat mendengar atau berbicara 

melalui panggilan.  

Untuk interface dengan jaringan selular, Board ini memerlukan kartu SIM yang 

disediakan oleh operator jaringan.  
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Gambar 2.11 GSM Shield(Yakub,2017) 

 

Ringkasan spesifikasi GSM module : 

Tabel 2.4 spesifikasi GSM module 

NO Spesifikasi Elektrik 

1 Power supply 5 v 

2 Arus 1A 

3 Ic Sim 900A 

4 Ukuran  5x5cm 

5 Indikator sinyal Led 

 

2.2.10 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, 
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±1,0%, ±1,5%, ±2,5%, dan ±5%. Dari 8 kelas alat ukur tersebut digolongkan menjadi 4 

golongan sesuai dengan daerah pemakaiannya, yaitu: 

1) Golongan dari kelas 0,05, 0,1 dan 0,2 termasuk alat ukur presisi yang tertinggi, 

biasa digunakan pada laboratorium yang standar. 

2) Golongan dari kelas 0,5 memiliki ketelitian dan tingkat presisi berikutnya dari 

0,2. Alat ukur ini biasa digunakan pada pengukuran-pengukuran presisi. Alat 

ukur ini biasanya portabel. 

3) Golongan dari kelas 1,0 memiliki ketelitian dan tingkat presisi yang lebih rendah 

dari alat ukur kelas 0,5. Alat ini biasa digunakan pada alat-alat ukur portabel 

yang kecil atau alat ukur yang digunakan pada panel. 

4) Golongan dari kelas 1,5, 2,5 dan 5. Alat ukur ini biasa digunakan pada panel-

panel yang tidak begitu memperhatikan presisi dan ketelitian. 

Ada beberapa cara dalam menentukan kesalahan, namun yang umum digunakan 

adalah dengan menentukan persentasi kesalahan (percent of error) menggunakan 

Persamaan berikut: 

100% X 
pembanding nilai

pembanding nilai   - pengukuran nilai 
   errorPersen                (2-19) 

 


