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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pada tahun 2013, Husnawati dari jurusan Sistem Komputer dan Fakultas 

Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, perancangan energi meter digital pada listrik 

satu phasa dengan sebuah sensor arus ACS712. Cara kerja dari alat ini ialah 

memantau daya listrik yang sedang digunakan kemudian dikonversikan kedalam 

Rupiah. Namun pada penelitian ini masih dalam tahapan simulasi dengan beberapa 

perangkat elektronik [3]. 

Pada tahun 2013, Muhammad Iqbal dari Universitas Pendidikan Indonesia, 

merancang sistem monitoring beban energi listrik berbasis mikrokontroller arduino. 

Cara kerja dari sistem ini dilakukan pendeteksian arus oleh sensor dan pendeteksi 

menggunakan transformation yang kemudian diolah oleh penyearah dan diturunkan 

tegangannya oleh pembagi kemudian diolah oleh mukrokontroller arduino yang 

selanjutnya ditampilkan oleh LCD dimana setiap data yang masuk akan secara 

otomatis masuk juga dalam database. Dari penelitian tersebut didapat perancangan 

sistem ini masih menggunakan antarmuka sederhana dan juga proses penyimpanan 

data masih belum menggunakan media internet [4]. 

Pada tahun 2015, Hestry Angraini dari jurusan Teknik Komputer UNIKOM, 

Bandung merancang sistem monitoring energi listrik menggunakan mikrokontroler 

berbasis web. Cara kerja dari sistem ini selain memonitoring konsumsi energi 

listrik, juga sebagai option mematikan dan menghidupkan listrik secara manual. 

Proses pemantauan daya listrik dilakukan pada kamar-kamar kontrakan/kost 

sebanyak tujuh kamar menggunakan relay sebagai pengontrol tiap  masing-masing 
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kamar. Akses monitoring digunakan aplikasi berbasis web untuk menampilkan 

jumlah kWh yang digunakan secara otomatis. Perancangan sistem monitoring ini 

hanya cocok digunakan untuk pemilik kost dan proses monitoring tidak dilakukan 

secara real-time. [2]. 

Pada tahun 2015, Temy Nusa dari Jurusan Teknik Elektro UNSRAT, 

Manado Sistem Monitoring Konsumsi Energi Listri Secara Real Time Berbasis 

Mikrokontroler. Cara kerja dari sistem ini dilakukan pendeteksian arus oleh sensor 

dan pendeteksi tegangan menggunakan transformation yang kemudian diolah oleh 

penyearah dan diturunkan tegangannya oleh pembagi kemudian diolah oleh 

mukrokontroller arduino yang selanjutnya ditampilkan oleh LCD dan komunikasi 

nirkabel SMS Gateway. Namun pada penelitian ini komunikasi nirkabel SMS 

Gateway belum dapat diakses dengan baik untuk menerima pesan pemakaian 

listrik. [8]. 

2.2 Monitoring Energi Listrik 

Monitoring merupakan proses dimana pengumpulan informasi dan analisis 

informasi dari penerapan suatu program untuk mengecek apakah program berjalan 

sesuai perancangan. Sehingga jika terjadi masalah dapat diidentifikasi dan 

diperbaiki. Energi listrik adalah energi yang terjadi ketika adanya muatan listrik 

statis kedalam konduktor sebagai penghantar listrik atau ion dalam zat cair atau gas. 

Sedangkan energi listrik dinamis dibagi menjadi energi dengan tiga komponen 

dasar, disesuaikan mengikuti sifat arusnya. Jadi energi utama yang dibutuhkan 

untuk menggunakan berbagai jenis peralatan listrik adalah energi listrik. Jadi 

monitoring energi listrik mengintegrasikan perangkat listrik di sebuah rumah atau 

sebuah ruangan dengan satu sama lain. Sistem monitoring energi listrik juga 
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berfungsi sebagai cara untuk memantau, proses analisa dan pengontrolan sistem 

energi listrik sehingga pengguna dapat melakukan penghematan energi yang 

maksimal. 

Untuk memudahkan dalam penerapan sistem monitoring energi listrik, sistem 

ini memilih Android untuk melakukan proses monitoring. Dengan adanya sistem 

monitoring energi listrik berbasis Android maka pemantauan akan terasa mudah 

dan juga dapat dilakukan kapan saja serta tidak menggunakan media internet. Hal 

ini dikarenakan tidak semua rumah mempunyai jaringan internet, dengan demikian 

digunakanlah koneksi bluetooth sebagai media pengiriman data ke aplikasi 

Android. [2]. 

2.3 Daya Listrik 

Daya listrik merupakan cepat hantaran energi listrik  dengan satuannya yaitu 

watt yang berarti seberapa banyak tenaga listrik mengalir dengan satuan waktu 

(joule/detik). Arus listrik yang dialirkan kedalam rangkaian menggunakan 

hambatan listrik akan menimbulkan kerja yang dikonversikan keberbagai bentuk 

seperti panas contohnya setrika, cahaya contohnya bola lampu, energi kinetik yaitu 

yang menghasilkan gerakan ketika teraliri arus listrik contohnya motor listrik, dan 

suara sebagai contoh loudspeaker. Energi listrik juga dapat diperoleh dari 

pembangkit pembangkit listrik seperti air, uap, gas, nuklir, diesel dan lain-lain atau 

menggunakan penyimpanan energi seperti baterai. 

Daya listrik seperti halnya daya mekanik dilambangakan dengan huruf P 

dalam persamaan listrik. Berdasarkan definisi tersebut, berikut perumusan daya 

listrik : 
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xP = V  I ……………………………………………………………..….(1) 

2

R

V
P = ………………………………………………………………..…(2) 

2
x RP = I   ………………………………………………………..………(3) 

Dimana: 

P = Daya Listrik dengan satuan Watt (W). 

V = Tegangan Listrik dengan Satuan Volt (V). 

I = Arus Listrik dengan satuan Ampere (A). 

R = Hambatan dengan satuan Ohm (Ω). 

2.4 Mikrokontroller Arduino 

Arduino adalah platform prototipe elektronik open source yang berdasarkan 

perangkat keras dan lunak yang fleksibel dan mudah digunakan. Arduino 

diperuntukkan bagi desainer, programmer, hobis, dan siapa pun yang tertarik untuk 

membuat alat yang interaktif. 

Arduino secara fisik adalah perangkat keras berbentuk rangkaian eletronik 

dengan ukuran yang kecil dan berfungsi sebagai kontroller. Dihubungkan dengan 

sensor yang akan memberikan informasi keadaan objek atau lingkungan 

disekitarnya, kemudian mengolah informasi tersebut lalu menghasilkan suatu aksi. 

Proses ini akan dilakukan berulang-ulang. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan board mikrokontroller arduino mega 2560. 

2.4.1 Jenis-Jenis Papan Arduino 

Saat ini bermacam-macam bentuk papan Arduino yang disesuaikan 

dengan peruntukannya seperti diperlihatkan berikut ini :  
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1. Arduino Uno  

 
Gambar 2.1 Arduino Uno 

(Sumber: Yuwono,2015) 

Menggunakan USB sebagai antar muka pemrograman atau 

komunikasi komputer. Contoh Arduino Uno, Arduino Duemilanove, Arduino 

Diecimia, Arduino NG Rev.C, Arduino NG (Nouva Generazioner, Arduino 

Extreme dan Arduino Extream v2, Arduino USB dan Arduino Usb v2.0. 

2. Arduino Serial  

Menggunakan RS232 sebagai antar muka pemrograman atau 

komunikasi komputer. Contohnya adalah Arduino serial dan arduino serial 

v2.0.  

 
Gambar 2.2 Arduino Serial 

(Sumber: Yuwono,2015) 
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3. Arduino Mega  

Papan arduino dengan spesifikasi yang lebih tinggi, dilengkapi 

tambahan pin digital, pin analog, port serial dan sebagainya. Contohnya 

Arduino mega dan arduino mega 2560. 

 
Gambar 2.3 Arduino Mega 2560 

(Sumber: Yuwono, 2015) 

 

4. Arduino FIO  

Arduino Fio ditujukan untuk penggunaan nirkabel. 

 
Gambar 2.4 Arduino Fio 

(Sumber: Yuwono, 2015) 
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5. Arduino Lilypad  

 

Gambar 2.5 Arduino Lilypad 

(Sumber: Yuwono, 2015) 

Papan dengan bentuk yang melingkat. Contoh: Lilypad Arduino 00, 

Lilypad Arduino 01, Lilypad Arduino 02, Lilypad Arduino 03, Lilypad 

Arduino 04. 

6. Arduino Bluetooth 

Arduino Bluetooth mengandung modul bluetooth untuk komunikasi 

nirkabel.  

 
Gambar 2.6 Arduino Bluetooth 

(Sumber: Yuwono, 2015) 
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7. Arduino Nano  

Papan berbentuk kompak dan digunakan bersama breadboard. 

Contoh : Arduino nano 3.0, Arduino nano 2.x , adruino mini 04, Arduino 

mini 03, arduino stamp 02. 

 
Gambar 2.7 Arduino Nano 

(Sumber: Yuwono, 2015) 

2.4.2 Pengenalan Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 merupakan board mikrokontroller yang 

menggunakan chip ATmega2560. Arduino seri ini  mempunyai pin input 

dan output yang banyak yaitu sejumlah 54 pin digital input dan output 

diantaranya 15 pin digunakan untuk PWM, kemudian 16 pin analog input, 

dan 4 buah pin UART atau serial port hardware. Arduino Mega 2560 juga 

dilengkapi dengan oscillator 16 Mhz, port USB, sebuah power jack DC, 

sebuah ICSP header, dan  satu buah tombol reset untuk mereset arduino 

apabila terjadi kendala. mikrokontroller ini sudah cukup lengkap dan 
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mumpuni untuk segala hal yang dinginkan untuk sebuah mikrokontroller 

Arduino mega 2560. Proses penggunaan yang terbilang sangat sederhana 

dengan menghubungkan koneksi kabel power USB terhadap PC atau 

laptop dan dapat juga menggunakan adaptor AC/DC sebagai power untuk 

mengaktifkan arduino tersebut. 

Arduino ini bersifat open source sehingga dapat memberi manfaat 

serta keuntungan yang banyak dalam menggunakan mikrokontroller ini. 

Karena dengan demikian kita dapat mengakses semua komponen di 

pasaran dan tidak bergantung pada satu merek komponen saja. Untuk 

bahasa pemrograman, arduino menggunakan bahasa C yang telah 

dipermudah algoritmanya sehingga memudahkan kita dalam proses 

mempelajarinya. 

Berbagai fasilitas yang diberikan pada mikrokontroller arduino mega 

2560 diantaranya dapat mendukung komunikasi I2C dan SPI, dan untuk 

programnya juga dimudahkan dengan menggunakan SPI library yang 

terdapat pada software arduino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Board Arduino Mega 2560 

(Sumber: www.arduino.cc/en/Products) 
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2.4.3 Arsitektur Arduino Mega 2560 

Arduino mega 2560 dengan chip ATmega2560 didalamnya 

mempunyai kapasitas memori sebesar 256 KB, diantaranya digunakan 8 

KB untuk bootloader dan 8 KB SRAM serta 4 KB EEPROM berfungsi 

untuk membaca dan menulis menggunakan EEPROM library. 

Untuk memprogram board arduino ini dapat dilakukan dengan 

menginstall arduino software (IDE). Kemasan awal dari arduino mega 

2560 sudah terisi program pada chip ATmega 2560 yang disebut 

bootloader. Tugas atau fungsi dari bootloader sendiri adalah untuk 

memudahkan dalam pemrograman dengan software arduino. Dengan 

menghubungkan atau mengkoneksikan USB power arduino terhadap 

laptop ataupun PC kita dapat langsung menjalankan dan memprogram 

arduino tersebut. Pada mikrokontroller arduino pengguna dimudahkan 

dengan diberikannya contoh-contoh program sebagai latihan untuk lebih 

mengerti menggunakan aplikasi arduino dan mempelajari hal-hal baru 

yang akan muncul. Ketika pengguna dirasa sudah terbiasa menggunakan 

bootloader, sebaiknya mencoba mempelajari pemrograman langsung via 

header ICSP (In Circuit Serial Programming) menggunakan 

mikrokontroller arduino ISP. 

Mikrokontroller arduino mega 2560 dibekali dengan chip 

ATmega16U2 untuk mengkonverter USB to serial. Untuk firmware 

ATmega16U2 digunakannoleh DFU bootloader, dan jika ingin 

merubahnya pengguna bias menggunakan software atmel flip dari 
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windows dan DFU programmer menggunakan Mac OSX atau Linux, dan 

bias juga menggunakan header ISP dengan hardware external programmer. 

Polyfuse sudah dipasang pada pengembangan board 

mikrokontroller arduino mega 2560 yang berfungsi untuk memberi 

perlindungan port USB PC atau laptop pengguna dari over current atau 

kelebihan arus. Dengan demikian laptop atau PC yang digunakan sudah 

mempunyai pelindung port, akan lebih aman dengan adanya pelindung 

yang terdapat pada mikrokontroller arduino. Hal ini memberikan 

kemudahan dan keamanan saat menyambung dan memutuskan port karena 

setiap proses melepaskan port akan menimbulkan atau mengeluarkan arus 

sebesar 500 mA dan bisa kekondisi batas aman kembali. 

Untuk menghidupkan mikrokontroller arduino pengguna dapat 

menghubungkan kabel USB ke PC atau laptop, atau menggunakan sumber 

tegangan dari luar. 

Penggunaan mikrokontroller arduino juga dimudahkan dengan 

adanya serial monitor saat pengguna ingin melihat hasil data yang 

diprogran pada software arduino lalu dikirim kearduino dan keluar 

arduino. Lampu LED pada pengirim (TX) dan penerima (RX) akan 

berkedip ketika data yang sudah kita program lalu dikirimkan melalui 

kabel USB ke PC atau laptop. Komunikasi juga dapat digunakan dengan 

pin digital akan tetapi harus menggunakan software serial library. 

Jika menggunakan sumber tegangan dari luar juga bisa digunakan 

adaptor AC-DC, baterai, dan power supply. Mikrokontroller arduino dapat 

bekerja pada tegangan 6V hingga 12V. Dengan begitu yang perlu 
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diperhatikan ialah mengingat ada Batasan tegangan yang digunakan 

mikrokontroller tersebut. Untuk menggunakan tegangan dibawah 8V 

menghidupkan arduino dirasa bisa namun pada pin tidak dapat 

mengeluarkan nilai 5V, sebaiknya menggunakan sumber tegangan 9V 

sampai 12V. Kemudian jika menggunakan sumber tegangan lebih dari 12V 

untuk menghidupkan board pada arduino disarankan tidak dilakukan, 

karena bisa terjadi kelebihan panas pada regulator tegangan yang dapat 

merupak pcb pada mikrokontroller arduino.   

Mikrokontroller arduino mega 2560 juga dibekali dengan beberapa 

fasilitas diantaranya dapat berkomunikasi dengan PC atau laptop, dapat 

berkomunikasi antar arduino lainnya seperti master-slave atau sebaliknya, 

dan dapat juga berkomunikasi dengan mikrokontroller lainnya dengan 

contoh raspberry pi.  Pada arduino mega 2560 diberikan komunikasi serial 

UART TTL dengan tegangan 5V dapat dikoneksikan pin (RX) 

menggunakan pin 0 dan pin (TX) menggunakan pin 1. Sementara untuk 

chip ATmega 16U2 memiliki pcb yang digunakan untuk mengenali bentuk 

komunikasi dengan port USB akan diperlihatkan pada virtual port pada 

PC. Firmware untuk ATmega 16U2 juga masih menggunakan driver USB 

standart maka dari itu tidak diperlukan driver tambahan untuk 

menggunakan mikrokontroller arduino mega 2560. 

Berbagai fasilitas yang diberikan pada mikrokontroller arduino mega 

2560 diantaranya dapat mendukung komunikasi I2C dan SPI, dan untuk 

programnya juga dimudahkan dengan menggunakan SPI library yang 

terdapat pada software arduino. 
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Gambar 2.9 ATmega 2560 Pada Arduino Mega 2560 

(Sumber: Atmel Corporation.2014) 

2.4.4 Konfigurasi Pada Pin ATmega 2560  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Konfigurasi Pada Pin ATmega 2560 

(Sumber: Atmel Corporation ATMega 2560 Datasheet, 2014) 

Beberapa fungsi-fungsi pin pada arduino mega 2560 sebagi berikut: 

1. Pin GND merupakan negatif atau ground, atau bernilai nol. 

2. Pin Vin sebagai pin yang dapat digunakan untuk memberikan 

sumber tegangan langsung terhadap arduino dengan range tegangan 

direkomendasikan 7V sampai 12V. 

3. 5V digunakan sebagai pin keluaran yang berfungsi untuk 

meberikan tegangan pada komponen yang ingin deprogram.  
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4. Pin 3.3V merupakan pin keluaran yang telah disediakan untuk 

mengkoneksikan komponen yang menggunakan tegangan 3.3V. 

5. Pin IOREF yaitu sebuah pin yang dapat menyediakan tegangan 

referensi pada mikrokontroller arduino. Untuk tegangan referensi 

bisa menggunakan board shield yang telah disediakan berupa 3.3V 

dan 5V. 

Mikrokontroller arduino mega 2560 merupakan arduino yang 

mempunyai jumlah pin paling banyak diantara seri arduino lainnya. Terdiri 

dari 54 pin digital yang digunakan bisa sebagai input ataupun output, dengan 

menggunakan fungsi pinMode(), digitalRead(), dan digitalWrite() pada 

program arduino software. Tegangan kerja yang digunakan untuk 

mengaktifkan pin digital sebesar 5V dan masingmasing pin yang digunakan 

akan dialiri arus sebesar 20 mA,dengan resistansi sebesar 20k sampai 50k. 

kemudian untuk arus maksimum yang boleh dialiri arus pada pin digital 

sebesar 40 mA, hal ini sebaiknya dihindari mengingat dapat menyebabkan 

kerusakan pada chip mikrokontroller arduino akibat kelebihan arus. 

Berikut merupakan fungsi dari beberapa fungsi khusus pada pin 

arduino mega 2560: 

1. Pin serial terdiri dari 4 serial dengan setiap serial memiliki 2 pin, 

diantaranya serial 1 terdapat pada pin 0 sebagai penerima (RX) dan 

pin 1 sebagai pengirim (TX). Serial 2 pada pin 19 penerima (RX) dan 

pin 18 pengirim (TX). Serial 3 berupa pin 17 penerima (RX) dan pin 

16 pengirim (TX),dan yang terakhir serial 4 dengan pin 15 sebagai 

penerima (RX) dan pin 14 sebagai pengirim (TX). 
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2. Pin external interrupts terdiri dari pin 2 untuk interrupt 0, pin 3 

untuk interrupt 1, pin 21 untuk interrupt 2, pin 20 sebagai interrupt 

3, pin 19 interrupt 4, dan pin 18 sebagai interrupt 5. Total pin 

external interrupts yang dimiliki arduino mega 2560 berjumlah 6 

pin dan cara menggunakan pin tersebut dengan menuliskan perintah 

attactInterrupt() pada program arduino. 

3. Pin PWM terdapat pada pon 2 sampai pin 13 dan pin44 sampai pin 

46 dengan output PWM sebesar 8bit dengan menuliska perintah 

analogWrite(). 

4. Pin SPI terdapat pada pin 50 untuk MISO, pin 51 untuk MOSI, pin 

52 untuk SCK, dan pin 53 digunakan untuk SS. Semua pin tersebut 

dapat mendukung komunikasi SPI menggunakan library SPI yang 

terdapat di program arduino. 

5. Pin LED terhubung pada pin 13 jadi untuk menghidupkan LED 

tersebut dengan memberikan perintah HIGH dan mematikan LED 

dengan perintah LOW pada program. 

6. Pin TWI menggunakan library wire sebagai komunikasinya. Untuk 

pin yang digunakan adalah pin 20 sebagai SDA dan pin 21 sebagai 

SCL. 

Pada pin analog yang terdapat di arduino mega 2560 mempunyai 

16 pin. Semua pin tersebut mempunyai resolusi 10bits jika dijadikan 

desimal bernilai 1024 dengan tegangan masing-masing pin sebesar 5V, 

tetapi dapat menggunakan pin  AREF dengan perinrah analogReference(). 

Berikut pin-pin lain yang terdapat pada board arduino mega 2560: 
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1. Pin AREF digunakan untuk tegangan referensi input analog. 

2. Pin reset digunakan untuk mereset mikrokontoller ketika terjadi 

kendala dalam proses pemrograman dan pengiriman data pada 

arduino. 

2.5 Modul Bluetooth 

Modul Bluetooth merupakan sebuah alat komunikasi berbentuk wireless 

atau tanpa kabel dengan frekuensi 2.4 GHz untuk mengirimkan data atau 

menerima data dengan perangkat seperti handphone, laptop atau PC, dan lain-

lain. Modul yang banyak digunakan oleh mahasiswa dan pengguna lainnya 

seperti model HC-05. Modul tersebut memiliki 6 pin dan masing-masing pin 

mempunyai fungsi berbeda dan bluetooth HC-05 mudah didapatkan dipasaran 

dengan harga yang ekonomis. Berikut gambar 2.11 merupakan tampilan modul 

bluetooth HC-05 beserta pin konektornya: 

 

Gambar 2.11 Modul bluetooth HC-05 

(Sumber : Rafi Sukram, 2016) 

Modul HC-05 adalah jenis bluetooth yang dapat digunakan menjadi 

master ataupun slave dengan percobaan memberikan indikator saat terhubung 

keperangkat lain dan perangkat lain yang melakukan pairing ke modul bluetooth 
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HC-05. Proses mengatur modul ini membutuhkan perintah AT command dimana 

perintah tersebut dapat direspon oleh bluetooth dalam kondisi tidak terhubung 

pada perangkat lainnya. 

2.6 SD Card 

SD card adalah alat penyimpan data atau lebih familiar disebut alat 

penyimpan data (memory). Seperti sebagian besar dari kita sudah diketahui bahwa, 

kecepatan pembacaan SD Card sangat penting peranannya. Setidaknya berpengaruh 

terhadap beberapa aktifitas yang berhubungan dengan akses ke SD card seperti 

mengambil file-file yang telah ada. 

Kartu SD card adalah hasil dari spesifikasi standard yang ditetapkan oleh 

assosiasi SD. Saat ini ada 3 faktor yang berbeda untuk SD card : 

1. SD Card ukuran standard 

Kartu ini paling umum di pakai di camera digital dengan ukuran 24mm x 

32mm x 2.1mm. Kartu ini paling banyak yang digunakan di camera digital 

dari semua ukuran. 

2. Mini SD 

Kartu mini SD ini berukuran 20mm x21.5 mm x 1.4mm. Awalnya kartu 

mini SD ini sangat umum dalam ponsel. Tapi sekarang seperti yang kita 

lihat mini SD tidak hanya dipakai di ponsel saja melainkan sudah dipakai 

untuk camera digital dan alat kompak yang lainnya. 

3. Micro SD 

Kartu ini berukuran 11mm x 15mm, kira-kira kartu ini seukuran kuku 

anak kecil. Kartu micro SD ini sekarang sudah banyak digunakan di 

kamera digital dan ponsel. 
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Gambar 2.12 Mikro SD Dan Adapter 

(Sumber : Anggar Pradema, 2014) 

Sebelum menghubungkan mikro SD pada pin arduino, hal yang perlu 

diperhatikan adalah memastikan pin-pin pada mikro SD terkoneksi sesuai dengan 

fungsi masing-masing pin. Untuk mengetahui fungsi-fungsi dari pin mikro SD 

dapat dilihat pada gambar 2.13 sebagai berikut: 

  

Gambar 2.13 Fungsi Pin-Pin Mikro SD 

(Sumber : Anggar Pradema, 2014) 

Untuk mengkoneksikan dengan arduino dengan menyesuaikan pin-pin pada 

mikro SD pada pin arduino yang telah disediakan dan juga dapat menggunakan SPI 

mode biasanya menggunakan adapter. Berikut dapat dilihat gambar 2.14 untuk SPI 

mode: 
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Gambar 2.14 SPI Mode Pada Mikro SD 

(Sumber : Anggar Pradema, 2014) 

Gambar 2.15 dibawah ini merupakan SD Card yang sudah terintegrasi 

dengan arduino yang memudahkan pengguna dalam menggunakan media 

penyimpanan:  

 

Gambar 2.15 Modul SD Card 

(Sumber : Anggar Pradema, 2014) 
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2.7 Sensor Arus 

Pengukuran atau pemantauan arus listrik adalah sebuah parameter yang 

digunakan dalam dunia kelistrikan. Contohnya dalam pendeteksi daya dan 

pemantauan proteksi arus. Current Transformer atau lebih dikenal dengan CT 

merupakan sebuah trafo yang dapat menghasilkan arus sekunder disesuaikan 

dengan ratio dari arus primer. Mengacu pada standart yang paling banyak diikuti 

oleh pengguna yaitu IEEE C57.13 (ANSI) dan IEC 60044-1 (BSEN 60044-1). 

Untuk standart lain juga bisa mengacu pada standart Kanada dan Australia. 

Pada umumnya CT terdiri inti besi yang dililitkan dengan konduktor yang 

banyak hingga ratusan kali. Keluaran dari  arus sekunder bisa 1 Ampere dan 5 

Ampere, contohnya jika CT dengan spesifikasi 200:1 artinya arus primer bernilai 

200 Ampere dan arus sekundernya 1 Ampere atau CT 800:5 yang berarti arus 

primernya 800 Ampere dan arus sekunder 5. Hal ini tergantung pada ratio arus yang 

digunakan. Dari contoh diatas untuk CT yang banyak ditemui dilapangan adalah 

CT dengan arus sekunder 5 Ampere, disamping harganya relative lebih murah.  

Transformer arus (CT) merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur 

arus AC. Dapat digunakan untuk mengukur seluruh arus listrik di sebuah bangunan. 

Sensor ini bentuknya non-invasive sehingga dapat digunakan tanpa perlu mengubah 

wiring existing terlebih dahulu. Cara kerjanya yaitu mendeteksi perubahan dari 

medan magnet terjadi mengelilingi konduktor arus menggunakan koil induksi. 

Banyaknya arus yang dihasilkan oleh koil induksi, pengguna dapat menjumlahkan 

arus yang dapat melewatkan konduktor. 

Berikut ini merupakan spesifikasi dari sensor arus (Current Transformer 

Non-Invasive): 
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1. Model 
: SCT-013-000. 

2. Bahan inti 
: ferrit. 

3. Bahan eksternal 
: plastik. 

4. Panjang kabel 
: 1.5 m. 

5. Input Current 
: 0 ~ 100A AC. 

6. Output Mode 
: 0 ~ 50mA. 

7. Non-linearitas 
: ± 3%. 

8. Putar Ratio 
: 100A: 0.05A. 

9. Temperatur Kerja 
: -25 ° C ~ + 70 °C. 

10. Kemampuan Tegangan antara pelindung dan keluaran : 1000 VAC / 

1 Min 5 mA. 

11. Terbuka Ukuran : 13mm x 13mm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Sensor Arus SCT-013-000 

(Sumber : Hestry Angraini, 2015) 

2.8 Modul RTC (Real Time Clock) 

Modul ini merupakan IC (Integrated Circuit) yang digunakan untuk 

menghitung waktu terdiri dari tanggal, bulan, tahun, detik ,menit, dan jam. 

Eko Hamdanni. Perancangan Sistem Monitoring Pemakaian Daya Listrik Pada Rumah Tangga Secara Real Time Menggunakan Aplikasi Android. 

UIB Repository©2018



27 

 

                        Universitas Internasional Batam 

 

 

Modul Real Time Clock seri DS3231 12C mempunyai akurasi dan presisi 

yang cukup bagus dalam melakukan  perhitungan waktu. RTC jenis DS3231 

mempunyai rangkaian kapasitor tuning dan kristal internal dimana suhu yang 

terdapat pada kristal dapat dipantau dan kapasitor juga dapat menjaga kestabilan 

frekuensi secara otomatis dalam pengaturan. 

Untuk jenis RTC lainnya perhitungan waktu dapat berubah atau bergeser 

seiring digunakan setiap bulannya diakibatkan oleh cuaca atau perubahan suhu 

yang sangat ekstrim. Pada modul RTC DS3231 perhitungan waktu dapat bergeser 

paling banyak sebesar kurang dari 1 menit setiap tahunnya, maka dari itu modul ini 

sangat direkomendasikan untuk aplikasi yang sanagt bergantung pada akurasi 

waktu dan tidak perlu disamakan dengan waktu lain. 

Real Time Clock dapat menampilkan waktu detik, menit, jam, hari, tanggal, 

bulan, dan tahun. Untuk tanggal dapat disesuaikan secar otomatis pada tanggal 

akhir bulan, begitu juga untuk mengoreksi tahun, dan dapat juga mengatur jam 

dengan format 12 jam atau 24 jam dan indikator PM maupun AM. 

Akses modul RTC juga dilakukan dengan cara antar muka  menggunakan 

I2C yang identic sebagai pengelamatan modul DS3231 ini, untuk itu perintah 

program pada arduino dapat digunakan tanpa harus dimodif. 

Berikut merupakan spesifikasi dari modul Real Time Clock (RTC) DS3231: 

1. Accuracy 2ppm from 0C to +40C 

2. Accuracy 3.5 ppm from -40 C to +85 C  

3. Terdapat baterai backup untuk menjalankan waktu  

4. Operating Temperature Ranges-Commercial: 0 C to +70 C, Industrial: -

40 C to +85C 
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5. Daya konsumsi sedikit 

6. Modul dapat menjumlahkan detik, menit, jam, hari, tanggal, bulan, dan 

tahun sampai dengan tahun 2100  

7. 2 waktu perhari untuk alarm 

8. Pemrograman keluaran square – wave 

9. Keceapatan 400 kHz untuk I2C antar muka 

10. Tegangan operasi 3.3 V 

11. Keluaran sensor suhu : akurasi 3 C 

12. Aging trim untuk registrasi 

13. Terdapat tombol reset 

14. Recognized underwriterlaboratorium (UL) 

 

Gambar 2.17 RTC DS3231 

(Sumber : Hestry Angraini, 2015) 

2.9 LCD (Liquid Crystal Display) 

 LCD adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menampilkan 

berupa teks dan angka, dan display ini memiliki 2 macam layar dengan perintah 

program dapat ditampilkan bentuk teks maupun angka. 

Kristal yang dibentuk menjadi bar dapat menampilkan angka dan teks 

dengan mengatur kristal kedalam pola titik. Kristal disini mempunyai koneksi 
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listrik secara individu untuk itu dapat dikontrol, dan ketika kristal tersebut tidak 

aktif atau tidak dialiri arus listrik maka warna dari kristal akan sama dengan warna 

bahan dari latar belakang, sehingga tidak dapat terlihat kristal tersebut atau 

menyamakan warna backgroundnya. Dan ketika kristal dialiri arus listrik maka 

kristal akan menyerap cahaya dan membuat karakter sesuai dengan perintah yang 

akan ditampilkan. 

Perlu diingat bahwa yang membedakan anatra layar LCD dan layar LED 

atau yang sering digunakan untuk radio jam merupakan sejumlah LED yang dpat 

mengeluarkan cahaya dan bisa dilihat dalam kondisi gelap. Berbeda dengan layar 

LCD yang mempunyai sifat mencerminkan cahaya dan berkebalikan dengan layar 

LED saat kondisi gelap.  

Modul LCD yang sering digunakan untuk membuat proyek-proyek dengan 

harga yang murah dengan seri LMB162A ini merupakan konfigurasi dari 16 

karakter yang terdiri 2 baris dan 8 karakter untuk setiap barisnya.  

Spesifikasi dari LCD tersebut mempunyai kapasitas penyimpanan sebesar 

9.920bit CGROM, 64byte CGRAM, dan 80x 8bit DDRAM yang dapt diatur 

menggunakan address counter dan metode pembacaan dan penulisannya dapat 

diakses dengan register data. 

Untuk tipe LCD LMB162A mempunyai register perintah dan register data, 

dan cara memproses data dari register data atau menuju register data dapat diakses 

melalui CGROM, CGRAM, dan DDRAM hal ini tergantung kondisi daripada 

addres counter tersebut. Sementara untuk register perintah dapat diakses decoder 

instruksi yang nantinya menentukan perintah yang dilakukan LCD. 
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(a) 

 
(b) 

Gambar 2.18 (a) Blok Diagram LCD (b). Karakter LCD 16 x 2 

(Sumber : Andriyana, 2011) 

Klarifikasi LCD Display 16x2 karakter:  

1. 2 baris x 16 karakter 

2. 5 x 7 titik matriks karakter + kursor  

3. LCD HD44780 Equivalent kontroller  

4. 4 bit atau 8 bit MPU Interface  

5. Standar tipe 

6. Dapat digunakan pada semua mikrokontroller 

2.9.1 Karakter LCD Display 16 x 2 

Sebuah kode darikarakter dapat didapatkan dengan menambah angka 

diatas kolom dan sebuah nomor pada sisi baris. Karakter berikut juga 

terbilang merupakan karakter khas yang disediakan pada layar LCD tersebut. 
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Untuk kode dari karakter 32 – 127 dapat dikatakan sama digunakan untuk 

semua LCD, akan tetapi untuk karakter 16 – 31 dan 128 -255 layar LCD nya 

dapat bervariasi sesuai dengan produsen LCD. Dengan demikian ada 

beberapa LCD yang dapat menampilkan karakter berbeda berdasarkan 

gambar 2.19. 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh user defined untuk karakter 0 

sampai 15 harus didefinisi terlebih dahulu sebelum ingin digunakan. Atau 

akan terjadi perubahan karakter secara acak pada LCD. Untuk melihat secara 

detail, lengkap dari macam-macam karakter dapat memperhatikan gambar 

2.20. 
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Gambar 2.19 Data - Data Karakter LCD 

(Sumber : Andriyana, 2011) 

2.9.2 Fungsi Pin - Pin LCD 

LCD merupakan media antarmuka terhadap suatu komponen 

elektronika menggunakan mikrokontroller arduino. Berikut penjelasan pin – 

pin yang terdapat pada LCD.  

1. Pin kaki 1 adalah negatif atau bernilai nol, lebih dikenal dengan sebutan 

ground (GND).  
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2. Pin kaki 2 untuk VCC dan terhubung dengan negatif atau graund.  

3. Pin kaki 3 merupakan VEE atau VLCD sebagai pengatur tegangan kontras 

pada LCD.  

4. Pin kaki 4 digunakan sebagai Register Select (RS) dimana untuk 

mengakses kedua register dapat diakses menggunakan logika 1 untuk 

register data dan register perintah dengan logika bernilai 0.  

5. Pin kaki 5 yaitu R atau W yang berfungsi untuk logika 1 menginformasika 

modul LCD ini dalam keadaan mode pembacaan sedangkan untuk logika 

bernilai 0 menunjukkan modul LCD pada mode penulisan. Selain itu untuk 

modul yang tidak memerlukan pembacaan data dapat menghubungkan 

pada ground atau negatif.  

6. Pin kaki 6 berfungsi sebagai Enable Clock LCD, untuk mengaktifkannya 

diberi logika 1 ketika sedang melakukan penulisan data dan pembacaan 

data.  

7. Pin kaki 7 hingga 14 memiliki fungsi data bus dari D0 – D7 yang mana 

kedelapan kaki pada LCD ini sebuah bagian  aliran data sebesar 4bit 

maupun 8bit akan mengalir seiring proses pembacaan dan penulisan data.  

8. Pin kaki 15 merupakan tegangan positif (anoda) yang berasal dari 

backlight LCD dengan tegangan sekitar 4.5 V.  

9. Pin kaki 16 merupakan tegangan negatif berasal dari backlight LCD 

dengan niali tegangan 0 V.  
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Gambar 2.20 Blok Pin Pada LCD 16 x 2 

(Sumber : Andriyana, 2011) 

2.10 Android 

Android merupakan sebuah operating sistem yang berbasis linux dan 

terbentuk dari aplikasi, operating system, dan middleware. Android memungkinkan 

user untuk mengembangkan aplikasi atau bersifat Open Source. Selain itu terdapat 

native Google yang terintegrasi, contohnya Google Calendar,  push e-mail Gmail, 

Google Talk, dan Google Map [5]. 

2.11 Java 

Java digunakan sebagai develop program seperti bahasa C++ dan Pascal. 

Java dapat diimplementasikan pada aplikasi yang berbasis client / server pada 

jaringan lokal atau jaringan berskala luas [1]. Kelebihan java, antara lain: 

1. Java bersifat relative murah dan sederhana.  

2. Java dapat berorientasi pada sebuah objek (object oriented). Artinya java 

dapat terintegrasi dengan aplikasi klien/server, jaringan local LAN atau 

berskala luas WAN  

2.12 Android Studio  

Android Studio merupakan sebuah lahan pengembangan untuk android 

terbaru mengikuti Intellij IDEA. Denga tersedianya fitur-fitur baru beserta 

perbaikan dari Eclipse ADT dan nantinya dapat menjadi resmi. Android juga 

menawarkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Sistem membangunnya sangat fleksibel  

2. Membangun generasi APK dan membangun varian.  
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3. Untuk berbagai macam perangkat agar dapat memperluas template untuk 

layanan google. 

4. Android studio sudah memiliki layout editor sebagi dukungan untuk 

mengedit teman.  

5. Dengan link tool pengguna dapat mendapatkan hasil kinerja, versi 

kompatibilitas, kegunaan, dan lain-lain.  

6. Sistem proteksi dan juga aplikasi penandatanganan aplikasi kemampuan 

kemarin.  

7. Mode build in sangat mendukung google cloud platform, hasilnya 

lebih mudah dalam mengintegrasi google cloud messanging dan juga 

app engine. 
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