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ABSTRAK 

 Pada saat ini kebutuhan daya listrik merupakan hal yang mutlak, untuk itu perlu adanya 

monitoring daya listrik agar pemakaian listrik bisa terpantau dengan mudah. Sistem kontrol 

otomatis yang diterapkan untuk membatasi daya listrik telah dirancang dan dikembangkan 

berbasis mikrokontroler Arduino Uno. Dalam melakukan pengontrolan, sistem tersebut 

menggunakan modul GSM SIM 900 untuk kontrol on-off. Sebagai aktuator digunakan relay 

beserta drivernya sedangkan sensornya menggunakan sensor arus ACS712 dan sensor 

tegangan ZMPT101B. Sistem tersebut dilengkapi dengan RTC DS3231 untuk mencatat waktu 

secara real time yang disimpan dalam modul SD Card.dengan sistem yang dirancang dapat 

diketahui biaya penggunaan listrik dengan beban yang digunakan, mengetahui nilai kWh dalam 

setiap jam. 

 

Kata Kunci : Arduino Uno, Sensor Arus ACS712, Sensor Tegangan ZMPT101B, RTC 

DS3231, modul SD Card. 

 

 

1. Latar Belakang 

Kemajuan teknologi semangkin 

meningkat dan sangat modern khususnya 

dalam peralatan listrik dan elektronika 

untuk rumah tangga  merupakan dampak 

yang bisa dirasakan manfaatnya oleh 

manusia dalam membantu meringankan 

pekerjaan dan aktivitas yang sangat padat 

setiap hari. Peralatan–peralatan listrik dan 

elektronika pada rumah tangga seperti 

kulkas, dispenser, setrika, mesin cuci, 

televisi, rice cooker, dan lampu-lampu 

penerangan sebagainya, oleh karena itu PT. 

PLN (Perusahaan Listrik Negara) 

menggunakan kWh (Kilo Watt Hour) 

dalam perhitungan pemakaian energi listrik 

yang digunakan oleh pelanggan rumah 

tangga. 

Dengan adanya suatu sistem untuk 

monitoring daya atau beban listrik pada 

alat-alat elektronika rumah tangga yang 

dapat membantu pemilik rumah untuk 

mengontrol pemakaian listrik pada alat-alat 

elektronika, sehingga bisa lebih 

menghemat pemakaian energi lisrik, 

dengan sistem informasi biaya pemakaian 

energi listrik dalam satu hari melalui pesan 

singkat atau SMS (Short Message Service) 

yang dikirmkan dari sistem mikontroller 

arduino ke handphone pemilik rumah. 

Tujuan dalam pengontrollan pengguanaan 

energi listrik dikarenakan adanya kenaikan 

TDL (Tarif Dasar Listrik) dari PLN 

(Perusahaan Listrik Negara) di tahun 2017 

ini sebesar 15% di Kepulauan Riau, 

sehingga biaya yang dikeluarkan semakin 

besar untuk pemakaian energi listrik. Oleh 

karena itu dalam penelitian ini dilakukan 

pengontrollan pemakaian daya 

menggunakan sistem monitoring daya via 

wreless sms module, penggunaan daya 

dapat dipantau melalui handphone dengan 

sistem penerima daya via sms, dan 

dilengkapi dengan kontrol output berupa 

lampu pijar dan lain sebagainya, sehingga 

On/Off dapat dilakukan melalui sms. Dari 
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beberapa penjelasan diatas maka judul 

penelitian ini adalah “ Prototipe Sistem 

Monitoring Daya Pada kWh Meter 1 Phase 

dan Via SMS Module”. 

Penelitian yang sudah dilakukan terkait 

dengan perangkat yang dirancang penulis 

dilakukan oleh Riswandi (2015) dengan 

judul “perancangan alat monitoring arus 

KWH (Kilo Watt Hours) meter tiga phase 

dengan memanfaatkan mikrokontroler 

arduino dan SMS gateway” metode yang 

digunakan adalah menggunakan sensor 

arus YHDC SCT-013-030 dengan 

pengukuran maksimal 30 amper, 

menggunakan modem GSM SIEMENS 

MC 39i sebagai Receiver atau penerima 

sebagai sms gateway. 

Penelitian terkait selanjutnya dilakukan 

oleh Teguh Yuwono (2015), penelitian 

tentang “sistem kendali dan monitoring 

beban-beban listrik rumah berbasis 

processing line comunication (PLC)” 

adapun komponen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah mikrokontroler 

ATMEGA8L, sensor ACS 712, PLC 

design. 
 

2. Landasan Teori 

a. kWh Meter Analog 

kWh meter analog salah satu kWh 

meter yang biasa dipakai pada tarif listrik 

reguler/pascabayar. Bagian utama dari 

sebuah kWh meter analog adalah kumparan 

tegangan koil yang diameternya tipis, 

kumpulan arus koil yang diameternya tebal, 

piringan aluminium, dan magnet tetap. Alat 

ini bekerja mengguanakan metode induksi 

magnet dimana medan magnet tersebut 

menggerakkan piringan aluminium dari 

induksi medan magnet yang memutarkan 

piringan aluminium dan gear mekanik yang 

mencatat jumlah perputaran piringan 

aluminium. Putaran piringan tersebut akan 

menggerakkan counter digit sebagai 

tampilan jumlah kWh. Besar tagihan listrik 

berdasarkan pada angka-angka yang tertera 

pada kWh meter setiap bulannya. 

Konstruksi dari kWh meter analog dapat 

digambarkan pada gambar 1. 

 
Gambar 1. Konstruksi kWh Meter 

b. Sensor Arus ACS 712 

Pengukuran arus biasanya membutuhkan 

sebuah resistor shunt yaitu resistor yang 

dihubungkan secara seri pada beban dan 

mengubah aliran arus menjadi tegangan. 

Tegangan tersebut biasanya diumpamakan 

ke current transformer terlebih dahulu 

sebelum masuk ke rangkaian pengkondisi 

signal. 

Teknologi Hall effect yang diterapkan ole 

Allergo menggantikan fungsi resistor shunt 

dan current transformer menjadi sebuah 

sensor dengan ukuran yang relatif jauh lebih 

kecil. Aliran arus listrik yang mengakibatkan 

medan magnet yang menginduksi bagian 

dynamic offset cancellation dari ACS712. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bentuk sensor ACS712 

 

c. Sensor Tegangan  ZMPT101B 

ZMPT101B Ultra Micro Voltage 

Transformer adalah sensor yang berukuran 

kecil, akurasi tinggi, konsisten yang baik 

untuk pengukuran tegangan dan 

pengukuran daya. Aplikasi dari sensor ini, 

diantaranya : 

a) Sensor arus lebih 

b) Ground fault detection 

c) Pengukuran  

d) Analog to digital circuit 
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Gambar 3. Sensor ZMPT101B 

Pada modul komponen sensor 

ZMPT101B terdiri dari trafo step down 

yang diumpamakan pada rangkaian op-amp 

sebagai pembanding dan kemudian akan 

menghasilkan nilai sinyal analog. 

d. RTC DS3231 (Real Time Clock) 

RTC merupakan komponen yang 

diperlukan untuk memberikan informasi 

mengenai waktu. Waktu disini dapat berupa 

detik, menit, hari, bulan dan tahun. Arduino 

(misalnya UNO) tidak dilengkapi secara 

internal dengan RTC. Dengan demikian, 

untuk aplikasi yang memerlukan 

pewaktuan, kita harus menyertakannya 

secara tersendiri. Agar tetap dapat bekerja, 

sebuah RTC dilengkapi dengan baterai, 

yang umumnya orang-orang 

menyebutkannya sebagai baterai "CMOS".  

 
Gambar 4. Bentuk fisik RTC DS3231 

 

e. Micro SD Card Adapter 

Micro Sd Card Adapter adalah modul 

untuk arduino yang berguna untuk baca 

tulis SD Card. Modul ini kompatibel 

dengan Micro SD yang biasa digunakan 

dalam mobile phone shingga dapat 

menyimpan data looger, audio, foto, video, 

dan grafik. Micro SD Card Adapter ini akan 

sangat membantu memperluas ruang 

kapabilitas dari arduino yang memiliki 

ruang memori terbatas. Modul ini memiliki 

interface SPI dan 5V untuk power suppy 

power suppy yang kompatible dengan 

Arduino UNO. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Bentuk fisik Micro SD Card 

Adapter 

 

f. Mikrokontroler Arduino UNO 

Arduino Uno adalah board berbasis 

mikrokontroler pada ATmega328. Ini 

memiliki 14 digital input / output pin 

dimana 6 dapat digunakan sebagai output 

PWM (Pulse Width Modulation) 6 input 

analog, resonator keramik 16 MHz, koneksi 

USB, jack listrik, header ICSP, dan tombol 

reset. Ini berisi semua yang diperlukan 

untuk mendukung mikrokontroler, hanya 

terhubung ke komputer dengan kabel USB 

atau dengan adaptor AC-DC atau baterai 

untuk membuat alat ini bekerja. 

 
Gambar 6. Konfigurasi pin Arduino UNO 

 

3. Metodologi Perancangan 

Pada bab ini akan dibahas tentang 

perancangan sistem, perangkat penelitian, 

cara kerja sistem, data yang diperlukan, 

metode pengumpulan data, dan flowchart 

penelitian. 

a. Perancangan Sistem Kerja 

Perancangan prototype sistem 

monitoring daya pada kwh 1 phase dan 

sistem kontrol on/off output via sms 

module ini akan menjadikan landasan 

penelitian agar memudahkan proses 

pengerjaan penelitian tersebut. Sistem ini 

menggunakan sensor arus dan sensor 

tegangan sebagai alat ukur listrik yang 

dialirkan dari kwh 1 phase pascabayar dan 

arduino uno sebagai mikrokontroler.  

Module sms digunakan sebagai alat 

komunikasi pemberitahuan biaya dan 
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pemakaian beban listrik untuk pemilik 

rumah kemudian bisa sebagai penerima 

perintah untuk on/off output yang 

terhubung pada sistem kontrol tersebut. 

Proses kerja sistem pada penelitian ini akan 

dipaparkan pada flow chart kerja sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamabar 7. Flow chart diagram kerja 

sistem. 

b. Pembuatan Sistem 

Pembuatan Sistem Monitoring Daya 

Pada KWH Meter 1 Phase Dan Sistem 

Kontrol On/Off Output Via SMS Module 

meliputi beberapa tahapan, diantaranya 

pembuatan perangkat keras (hardware) dan 

pembuatan perangkat lunak (software). 

Dalam pembuat perangkat keras, yaitu 

meliputi pemilihan komponen-komponen 

dan perangkat-perangkat pendukung 

lainnya, serta pembuatan rangkaiannya. 

Untuk perangkat lunaknyadengan 

melakukan pemograman sistem 

menggunakan software. Agar sistem dapat 

bekerja sesuai fungsinya maka diperlukan 

suatu pemrograman untuk 

menjalankannya. 

 

4. Pengujian Perangkat Dan 

Pembahasan 

a. Pengujian sensor tegangan ZMPT101B 
dan sensor arus ACS712 
program yang berfungsi sebagai 

pembaca nilai analog yang dikeluarkan 
oleh sensor, yang kemudian dikonversikan 

oleh Arduino untuk menjadi nilai 
pembacaan tegangan dan arus rata-rata 
yang sesungguhnya. Dari kedua nilai 
pembacaan tersebut, maka akan mudah 
mendapatkan estimasi daya dengan rumus 
sebagai berikut :   

 
Daya (P) = Tegangan (V) * Arus (I). 

 
Dari penelitian di atas, dapat diketahui 

cara pengambilan data pengukuran 
dengan kondisi sebagai berikut:  
1. Menggunakan sumber tegangan AC 220 

VAC. 
2. Menggunakan sebuah lampu pijar 220 

VAC 75W sebagai beban listirk. 
Tabel 1. Hasil pengukuran tegangan dan 

arus. 

Tegangan (V) Arus (A) 
Daya 
(watt) 

218.50 0.34 74.29 
218.50 0.34 74.29 
218.50 0.34 74.29 
220.5 0.34 74.29 
220.5 0.34 74.97 
219.5 0.34 74.97 
220.5 0.34 74.63 

218.50 0.34 74.97 
219.5 0.34 74.29 
219.5 0.34 74.63 
218.5 0.34 74.29 
220.5 0.34 74.97 
219.4 0.34 74.562 

dapat diketahui bahwa sensor tegangan dan 

sensor arus bekerja dengan hasil yang baik. 

Pembacaan sensor yang didapat juga 

terbilang cukup stabil. 

 

b. Pengujian modul RTC DS3231 dan SD 

Card. 

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui keakuratan modul RTC 

dalam memperoleh jam hari dan tanggal. 

Pengujian dilakukan dengan cara 

membandingkan hasil dari RTC dengan 

waktu di handphone yang mana diatur 

otomatis menggunakan internet bukan 

pengaturan manual sehingga 
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keakuratannya cukup terjamin. Modul RTC 

memiliki beberapa fungsi pada perangkat 

yang dan fitur pada yang mengandalkan 

ketersediaan dan ketepatan informasi 

waktu. Modul SD card berfungsi untuk 

menyimpan data tanggal,waktu  dalam 

penulisan RAW data secara realtime 

kedalam mikro SD card. Modul SD card 

menggunakan jalur komunikasi SPI (serial 

peripheral interface) perlu diperhatikan 

agar pin telah terhubung secara benar 

dengan I/O Arduino. Pembuatan program 

sederhana agar waktu yang dihasilkan oleh 

modul RTC akan tersimpan pada SD card 

setiap 2 detik sekali (RAW logger). Hasil 

dari pengujian yang tersimpan pada SD 

card. 

Tabel 2. Hasil pengujian modul SD Card 

dan RTC DS3231 

Tanggal Jam 

2017/8/5 14:25:47 

2017/8/5 14:25:49 

2017/8/5 14:25:51 

2017/8/5 14:25:53 

2017/8/5 14:25:58 

modul RTC dan SD card telah berfungsi 

dengan baik. RTC juga dapat mencatat 

waktu dengan benar sesuai dengan waktu di 

wilayah setempat. 

 

c. Pengujian GSM/GPRS modul 

1. Pengujian mengenali perintah yang 

berada di dalam SMS setelah 

program di compile dan di upload ke 

dalam board Aduino, maka dicoba 

untuk mengirimkan dua kali SMS 

yaitu dengan ketik #pm1 untuk 

mengaktifkan dan #pm0 untuk me-

non aktifkan. Hasil yang didapat 

adalah SIM900 dapat mengenali 

perintah dalam SMS dan melakukan 

reaksi seperti yang di harapkan. 

 

 
Gambar 8. SIM900 mengenali perintah 

#pm1 dan menyalakan relay 

 

2. Pengujian mengirim SMS ke telepon 

seluler pengguna, program pengujian di 

compile dan di upload ke dalam board 

Aduino. Sesaat kemudian SIM900 

langsung mengirim SMS ke telepon 

selular pengguna.  

 
Gambar 9. Contoh SMS yang 

diterima oleh telepon seluler 

pengguna. 

d. Pengujian keseluruhan perangkat 

 

1. Buka program Arduino IDE pada 
komputer lalu buka program monitoring 

daya yang telah disiapkan sebelumnya. 

Hubungkan board Arduino dengan 

komputer via USB kabel. Setelah board 

Arduino dikenali, compile  program 

monitoring daya dan upload ke board 

arduino. Setelah itu, buka serial monitor 

kemudian tunggu informasi GPRS 

modul (SIM900) hingga telah siap 
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menerima perintah via SMS (SIM900 

>> Ready to receive command!) 

 

 

Gambar 10. Contoh tampilan serial 

monitor. 

2. Dalam keadaan power monitoring 
belum di hidupkan, kirim perintah via 

SMS satu per satu, waktu yang 

diperlukan untuk mengeksekusi sebuah 

perintah SMS adalah sekitar 1-3 menit 

tergantung kondisi network operator 

telepon dan beban kerja yang sedang 

dilakukan oleh Arduino secara realtime. 

 

 

Gambar 11. Contoh tampilan serial 

monitor ketika diberi perintah #pm1. 

Pembahasan : perintah #pm1 digunakan 

untuk mengaktifkan Power Monitoring, 

setelah power Monitoring aktif, secara 

otomatis modul relay akan aktif (kontak 

saklar NO akan menjadi NC), lampu pijar 

sebagai beban listrik akan hidup, kWh 

meter analog akan ikut aktif, perhitungan 

kWh, biaya, dan logger data akan dilakukan 

oleh Arduino setiap detiknya secara 

realtime, dalam keadaan power monitoring 

aktif. 

3. Pembahasan : perintah #pm1 
digunakan untuk mengaktifkan 

Power Monitoring, setelah power 

Monitoring aktif, secara otomatis 

modul relay akan aktif (kontak saklar 

NO akan menjadi NC), lampu pijar 

sebagai beban listrik akan hidup, 

kWh meter analog akan ikut aktif, 

perhitungan kWh, biaya, dan logger 

data akan dilakukan oleh Arduino 

setiap detiknya secara realtime, 

dalam keadaan power monitoring 

aktif. 

Tabel  5. Hasil pengukuran 12 jam 

dapat diketahui hasil dari 
pengukuran penggunaan daya listrik setiap 
jam selama 12 jam. 

 

 

 

Tanggal Waktu KWh Biaya (Rp) 

16-Aug-17 22:22:00 0.000 0.00 

16-Aug-17 23:22:00 0.075 62.20 

17-Aug-17 00:22:00 0.075 62.62 

17-Aug-17 01:22:00 0.075 62.88 

17-Aug-17 02:22:00 0.077 64.11 

17-Aug-17 03:22:00 0.077 64.19 

17-Aug-17 04:22:00 0.076 63.72 

17-Aug-17 05:22:00 0.078 64.71 

17-Aug-17 06:22:00 0.077 64.45 

17-Aug-17 07:22:00 0.079 66.23 

17-Aug-17 08:22:00 0.077 63.90 

17-Aug-17 09:22:00 0.078 65.05 

17-Aug-17 10:22:00 0.076 63.60 

Jumlah 0.92 767.65 
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5. Penutup  

A. Kesimpulan 

1. Prototipe dapat memonitoring daya 

listrik dalam waktu yang telah diatur 

pada Arduino Uno, pada penelitian ini 

aturan waktu dalam perhitungan per 

jam. 

2.  Penelitian ini dapat menghitung 

estimasi biaya yang terpakai dengan 

mengalikan daya dengan harga per kWh 

yang telah ditetapkan pada PLN. 

3. Dengan konsep monitoring daya ini, 

pengguna akan dengan mudah untuk 

mengetahui, mengawasi, dan melakukan 

reaksi di awal waktu, apabila terjadi 

permasalahan pemakaian daya yang 

berlebihan dan diluar kebiasaan. 

4. Konsep monitoring dan sistem kontrol 

via SMS ini dapat digunakan dalam 

jarak jauh ketika pengguna berpergian 

keluar kota sekaligus dapat 

memonitoring beban listrik, dengan 

GSM/GPRS module Arduino dan 

pengguna telepon seluler masih berada 

dalam wilayah cakupan sinyal operator 

GSM telepon seluler. 

 

B. Saran 

Berikut beberapa saran untuk 

melanjutkan pennelitian ini : 

1. Karena keterbatasan spesifikasi dasar 

dari mikrokontroler Arduino Uno di 

bidang kecepatan pemprosesan, 

kapasitas memory dan SRAM, 
disarankan untuk mengupgrade board 

Arduino (contoh: Due) atau 

menggunakan mini komputer (contoh: 

Raspberry Pi) demi menaikkan performa 

dari pemprosesan (saat semua fitur 

dalam keadaan aktif secara realtime), 

dan untuk memungkinkan penambahan 

penggunaan library serta instruksi 

pemprograman yang lebih kompleks. 

2. Pemilihan ulang sensor/module Arduino 

yang memiliki tingkat keakurasian, dan 

keamanan yang tinggi agar dapat 

membaca arus listrik dengan benar dan 

tetap tanpa adanya pengaruh suhu dan 

komponen lain yang sedang bekerja.  

3. Diperlukan monitoring dan 

pemeliharaan ruang kosong memory 

mikro SD card secara berkala, terutama 

bila akan digunakan secara non-stop. 
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