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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada penelitian ini perancangan monitoring pemakaian daya listrik secara 

real time terbagi menjadi 2 bagian yakni perancangan sistem perangkat keras dan 

perancangan sistem perangkat lunak. Untuk perancangan perangkat keras 

(hardware) terdiri rangkaian pengkondisi sinyal, beberapa modul seperti sensor 

arus, modul penyimpanan SD Card, modul real time clock, dan  interface 

monitoring pada Android. Untuk perancangan perangkat lunak terdiri dari 

perancangan program Real Time Clock (RTC), perancangan program Bluetooth, 

perancangan program SD Card pada Mikrokontroller Arduino & program Java 

pada Android.  

3.1 Diagram Perancangan Perangkat Keras 

 
Gambar 3.1. Blok Diagram Perancangan Perangkat Keras 

(Sumber : Data Primer)  
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Blok diagram pada gambar 3.1 ialah bagian-bagian dari perancanagan 

monitoring daya listrik dimana masing-masing blok yang akan digunakan dalam 

perancangan sebagai berikut: 

1. Sensor arus 

Pada perancangan sistem, sensor arus yang digunakan adalah SCT-

013-000 dengan ratio 100A : 50mA. Sensor ini berjenis non – invasive 

artinya fleksibel digunakan dan tidak mengganggu rangkaian yang sedang 

diukur. Prinsip kerjanya perubahan medan magnet terjadi disekitar atau 

sekeliling konduktor pembawa arus yang dideteksi oleh koil induksi. 

2. Pengkondisi sinyal 

Untuk mendapatkan nilai tegangan pada pengukuran arus pada 

sensor arus perlu adanya sebuah rangkaian untuk membagi tegangan. 

Resistor digunakan untuk menaikkan seberapa besar tegangan searah (DC). 

Komponen kapasitor difungsikan sebagai penghalang sinyal tegangan 

searah (DC) terhadap masukan atau sinyal input dapat melewatkan 

kapasitor. Nilai keluaran sensor berupa tegangan antara 0-5 volt selanjutnya 

akan digunakan pin analog yang terdapat pada mikrokontroller arduino. 

3. Beban listrik 

Proses pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui besar 

pemakaian listrik perlu adanya peralatan listrik yang aktif dan terhubung 

dengan sensor arus. Peralatan listrik yang digunakan berupa peralatan 

elektronik rumah tangga dengan tegangan referensi sebesar 220 volt setiap 

peralatan yang akan diukur. 
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4. Real Time Clock (RTC) 

Modul RTC DS3231 digunakan sebagai penampil waktu secara real 

time, modul ini menggunakan komunikasi data I2C. RTC memiliki 2 pin 

yang berfungsi SDA (serial data) dan SCL (serial clock) kemudian data 

transfer antara modul dengan mikrokontroller dapat disinkronisasi. 

5. SD card 

SD card adalah sebuah alat penyimpan data atau yang lebih familiar 

disebut penyimpan data (memori). Pada perancangan sistem SD card 

digunakan sebagai penyimpan data hasil pengukuran dari sensor arus. 

Kemudian data yang telah tersimpan dapat keluarkan dalam bentuk grafik 

menggunakan software seperti matlab, microsoft excel, dan digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar pemakaian listrik. 

6. Mikrokontroller Arduino 

Nilai inputan dari pengukuran sensor arus berupa tegangan akan 

dihubungkan pada pin analog arduino dan diproses menjadi nilai arus yang 

sebenarnya menggunakan rumus arus dan daya. Hasil dari perhitungan arus 

dan daya kemudian akan dikirimkan pada aplikasi android menggunakan 

bluetooth. 
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7. Android 

Perancangan sistem ini menggunakan aplikasi android sebagai 

Interface untuk menampilkan besar arus dan daya listrik yang dikirimkan 

dari mikrokontroller arduino. Pada perancangan aplikasi android akan 

dibuat 3 Activity yaitu bagian Login, bagian Device List, dan Main Activity. 

Pembuatan aplikasi android menggunakan Software android studio dengan 

minimum OS (Operating System) android 7.0 (Nougat). 

8. LCD Display 16 x 2 

Selain menggunakan aplikasi android sebagai Interface keluaran 

interface pada system juga menggunakan display LCD 16 x 2 yang 

menampilkan besar arus dan daya listrik yang dikirimkan dari 

mikrokontroller arduino. Display ini menggunakan tambahan modul I2C 

sehingga membutuhkan library yang tepat dalam pengaplikasianya. 

9. Bluetooth 

Komunikasi bluetooth digunakan untuk mengirimkan data 

pengukuran daya listrik ke aplikasi android dalam bentuk serial. Selanjutnya 

pembacaan daya listrik akan dimonitoring secara real time. 

3.2 Flowchart Perancangan Sistem 

Pada gambar 3.2 menjelaskan cara kerja dari alur proses monitoring daya 

listrik yang di rancang dimana parameter yang hitung adalah arus, daya, dan energi 

listrik. 
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Ketika mikrokontroller arduino mendapatkan sumber tegangan maka sistem 

akan bekerja sesuai perintah pada program. Sensor arus akan melakukan 

pengukuran terhadap beban yang sedang diukur, kemudian hasil pengukuran 

tersebut diolah dengan rangkaian pengkondisi sinyal yaitu rangkaian pembagi 

tegangan. Dengan demikian didapatkan nilai keluaran dari pengukuran listrik 

berupa tegangan 0-5 volt. Pada mikrokontroller arduino inputan tegangan akan 

dihubungkan pada pin analog dan dihitung setiap parameter listrik yang digunakan 

untuk mendapatkan hasil pengukuran arus, daya, dan energi listrik yang tepat. Hasil 

perhitungan arus, daya, dan energi listrik selanjutnya mengambil data waktu pada 

RTC dan ditampilkan pada serial monitor. Setiap data yang olah pada 

mikrokontroller arduino akan disimpan pada modul SD Card sebagai dokumentasi 

pemakaian daya listrik. Pada perancangan sistem semua data akan dikirimkan pada 

aplikasi android menggunakan modul bluetooth untuk memonitoring daya listrik 

secara real time. 
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Start

Hitung Parameter :

IRMS, P, Energi

Tidak

Deklarasi Variabel, 

Konstanta, Library

Inisialisasi :

I/O, Serial, RTC, 

SD Card

Baca ADC 

Sensor Arus

Ambil Data Waktu 
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Tampilkan Ke 
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Terhubung 

Bluetooth ?

Simpan Parameter Listrik 

Ke SD Card

Kirim Data 

Parameter Listrik Ke 

Aplikasi Android

Gambar 3.2 Flowchart Sistem 

(Sumber: Data Primer) 

3.3 Perancangan Hardware 

Perancangan hardware dirancang sesuai dengan perumusan awal dengan 

tujuan mendapatkan hasil kerja alat yang baik. Gambar 3.3 merupakan rancangan 

hardware dari sistem monitoring daya listrik. 
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Gambar 3.3 Rancangan Hardware Monitoring Daya Listrik 

(Sumber : Data Primer) 

Rancangan perangkat keras digunakan dibagi menjadi 2 bagian yaitu: 

1. Desain perangkat keras 

2. Modul sistem 

3.3.1 Desain Perangkat Keras 

Perangkat keras pada penelitian ini didesain sesederhana mungkin 

agar memudahkan proses monitoring daya listrik. Berikut gambar 3.4 desain 

perangkat keras alat montoring daya listrik. 
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Gambar 3.4 Desain 2D Perangkat Keras Monitoring Daya Listrik 

(Sumber : Data Primer) 

 

Gambar 3.5 Desain 3D Perangkat Keras Monitoring Daya Listrik 

(Sumber : Data Primer) 

Proses perancangan perangkat keras membutuhkan sebuah panel box 

untuk memuat seluruh komponen-komponen untuk sistem kontrol monitoring 

daya listrik. Adapun komponen-komponen yang terdapat didalam panel box 

sebagai berikut: 
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1. Sensor arus SCT 013-000 

2. Mikrokontroller arduino mega 2560 

3. Modul SD card 

4. Modul RTC (Real Time Clock) 

5. Modul bluetooth HC-05 

6. Rangkaian pengkondisi sinyal 

7. LCD Display 16 x 2 

Dari semua komponen – komponen diatas, kemudian dilakukan 

proses pengkabelan sesuai dengan skematik pada masing – masing modul dan 

rangkaian pengkondisi sinyal dengan arduino. 

3.3.2 Modul Sistem 

Modul sistem yang dirancang pada penelitian ini digunakan untuk 

mempermudah proses pengkabelan dan didesain dengan ukuran minimalis 

agar mudah dalam pemasangan ke panel box. Adapun komponen yang 

terdapat dalam modul sistem berupa modul SD Card, modul RTC (Real Time 

Clock), modul bluetooth, dan rangkaian pengkondisi sinyal. Berikut gambar 

3.6 skematik perancangan modul sistem. 
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Gambar 3.6 Skematik Perancangan Modul Sistem 

(Sumber : Data Primer) 

3.4 Perancangan Software 

Perancangan software utuk sistem monitoring daya listrik terdiri dari 

beberapa perancangan yaitu:  

1. Perancangan sistem monitoring pemakaian daya listrik. 

2. Perancangan penyimpanan data monitoring daya listrik. 

3. Perancangan aplikasi Android. 

 

 

Gambar 3.7 Blok Diagram Perancangan Perangkat Lunak 

(Sumber : Data Primer) 

 

Perancangan 

sistem monitoring 

daya listrik 

perancangan 

penyimpanan data 

perancangan 

aplikasi android 
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3.4.1 Perancangan Sensor Arus 

Pembacaan nilai sensor arus yang menghasilkan keluar tegangan 

dihubungkan pada pin analog menggunakan perintah dibawah ini. 

int sensorpin = analogRead(A3); 

double sumbertegangan = 230.0;  

double arus = 0;  

double daya = 0;  

double dayakonsumsi;  

 

Analog input pada pin arduino digunakan untuk menerima nilai 

sebesar 10bit atau jika dikonversikan kedesimal bernilai 1024. Untuk 

menentukannya dengan merepresentasikan nilai 0 sebagai tegangan 0V dan 

1023 sebagai tegangan 5V. Nilai tersebut dikonversi menggunakan proses 

ADC (Analog to Digital Conversion). 

5 volt
= 0,004887585 volt

1023
  

Setiap 1 angka desimal mewakilkan tegangan 0,004887585 dan 

untuk angka 512 mewakilkan tegangan sebagai berikut. 

  

Jenis sensor arus dengan seri SCT 013-000 mempunyai keluaran arus 

dengan ratio perbandingan sebesar 100 A : 50 mA, dan untuk mendapatkan 

nilai tegangan keluaran perlu menggunakan rangkaian pembagi tegangan. 

Berikut dapat dilihat rangkaian sensor arus pada gambar 3.8. 

≈
5 volt

512. = 2,50244 volt 2,5 volt
1023
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Gambar 3.8 Skematik Rangkaian Sensor Arus 

(Sumber : https://learn.openenergymonitor.org[5]) 

Untuk mendapatkan nilai resistor ideal, maka langkah-langkah yang 

harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan range nilai sensor arus yang ingin digunakan (0 – 100A). 

2. Menghitung maksimum nilai arus yang akan mengalir pada arus primer:  

Ip = Irms× 2 ampere   

Ip = 100A× 2 = 141,4A  

3. Menghitung maksimum nilai arus yang akan mengalir pada arus sekunder: 

Ip
Is =  ampere

jumlah lilitan sensor
  

141,4
Is =  = 0,0707A

2000
  

4. Dengan mendapatkan nilai resolusi tegangan, tegangan referensi yang 

digunakan pada mikrokontroller arduino (0 – 5 volt): 

AREF 5 volt
 =  = 2,5 volt

2 2
 

5.  Hitung resistor ideal menggunakan hukum ohm: 

Ω
V

R =  
I
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 Ω
Vref

R burden =  
Is

  

Ω
2,5 volt

R =  = 35, 3 
0,0707A

 

Hasil perhitungan resistor ideal untuk rangkaian sensor arus yaitu 35,3 

Ω, dikarenakan dengan nilai resistor tersebut tidak didapatkan resistor yang 

sesuai maka digunakan resistor yang mendekati dengan nilai resistor hasil 

perhitungan yaitu 33 Ω. 

Proses nilai masukan arus dapat diolah pada mikrokontroller dengan 

cara memasukkan bentuk rumus dari pengukuran daya (W), dan arus (A). 

Sinyal dari masukan arus disampling sebanyak 60 kali nilai untuk daya sesaat. 

Dengan demikian jumlah sampling daya sesaat akan didapatkan daya rata-

rata dengan rumus berikut: 

∑
N-1

n=0

1
P = v (n)× i (n) W

N
  

N= jumlah sampel 

v (n)= sampling dari input sinyal tegangan v (t) 

i (n) = sampling dari input sinyal arus i  (t) 

Rumus untuk mendapatkan nilai arus RMS (Root Mean Square): 

2∑N-1

n=0
i(n)  

Irms = A
N

.  

N = jumlah sampel 

i (n) = sampling dari input sinyal arus i (t) 
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3.4.2 Perancangan Modul RTC 

Real Time Clock atau sering disebut modul RTC adalah perangkat 

atau modul yang digunakan untuk penanda waktu. Modul ini menampilkan 

informasi berupa waktu. Informasi tersebut cukup lengkap karena berisi 

tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik dan hari. Modul RTC ini pada 

umumnya dibutuhkan bagi pengguna yang sedang melakukan pembuatan 

data logger ini, karena modul ini berfungsi sebagai media informasi mengenai 

waktu. Dengan adanya modul tersebut data yang diambil sebuah sensor dapat 

diketahui berdasarkan waktu, dan penggunaan modul RTC  digunakan dalam 

pembuatan sistem akusisi data atau monitoring. 

Untuk penggunaan modul RTC ini pada program arduino 

menggunakan library dengan perintah dibawah ini: 

DS3231  rtc(SDA, SCL); 

//  rtc.setTime(10, 43, 0); 

//  rtc.setDate(31, 03, 2018); 

Program diatas merupakan pengaturan waktu agar dapat sesuai 

dengan waktu sekarang. Kemudian untuk pemasangan pengkabelan 

perhatikan gambar 3.9 skematik modul RTC. 

 
Gambar 3.9 Skematik Real Time Clock 

(Sumber : Data Primer) 
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3.4.3 Perancangan Modul SD Card 

Modul SD Card adalah modul yang berfungsi mempermudah 

antarmuka antara mikrokontroler dengan SD Card. Modul ini dapat 

digunakan sebagai media penyimpanan dan dapat digunakan keberbagai 

media aplikasi yang menggunakan sistem penyimpanan data. Penggunaan 

modul SD Card oleh pengguna biasanya sering digunakan untuk pembuatan 

data logger. Modul SD Card berkomunikasi dengan mikrokontroler 

menggunakan jalur SPI yang telah tersedia pada mikrokontroler. 

Skema rangkaian antara modul SD Card dengan mikrokontroler pada 

gambar 3.10 dengan pin arduino yang digunakan yaitu pin miso, mosi, sck , 

dan ss dengan program berikut. 

pinMode(53, OUTPUT);  

digitalWrite(53, HIGH);  

delay(500); 

SD.begin(53); 

 

 

Gambar 3.10 Skematik SD Card 

(Sumber : Data Primer) 
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Pada perancangan sistem monitoring SD Card digunakan untuk 

merekam pengukuran daya listrik setiap jam dengan waktu yang telah 

disesuaikan. 

3.4.4 Perancangan Bluetooth 

Modul bluetooth berfungsi untuk port serial kemudian dihubungkan 

ke mikrokontroller arduino, dalam perancangan modul ini berfungsi untuk 

mengirimkan data serial keaplikasi android. Komunikasi serial modul 

bluetooth ini digunakan untuk mengirimkan data serial yang telah diolah pada 

mikrokontroler arduino kemudian dapat dimonitoring pada aplikasi android. 

Berikut dapat dilihat gambar 3.11 skematik rangkaian modul bluetooth. 

 

Gambar 3.11 Skematik Bluetooth HC-05 

(Sumber : Data Primer) 

3.4.5 Perancangan LCD Display 16 x 2 

LCD digunakan untuk menampilkan hasil pengukuran daya listrik 

berupa monitoring daya listrik secara real time daya konsumsi. LCD pada 

penelitian ini dapat mereset pengukuran daya konsumsi setiap jamnya. 

dibawah ini adalah perintah LCD pada arduino. 
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if(millis()-hitungkonsumsi >= 3600000) { 

  hitungkonsumsi = millis(); 

  lcd.clear(); 

  dayakonsumsi = 0; 

  return dayakonsumsi;        

  } 

LCD display menggunakan komponen tambahan yaitu I2C khusus 

untuk LCD. Penggunakan I2C khusus untuk LCD ini bertujuan agar routing 

kabel dari arduino menjadi lebih sedikit yaitu hanya menggunakan 4 kabel. 

Penggunan I2C khusus LCD ini hanya bisa digunakan untuk satu LCD saja 

dan pin yang digunakan pada arduino adalah pin SDA dan pin SCL. Berikut 

skemaik rangkaian LCD menggunakan I2C pada gambar 3.12. 
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Gambar 3.12 Skematik LCD menggunakan I2C  

(Sumber : Data Primer) 

3.4.6 Perancangan Interface Login 

Pada perancangan interface sistem login akan dibuat menggunakan 

Android studio, pada perancangan ini akan dirancang sistem login interface 

dari system activity dengan tujuan untuk membut sistem pengaman dari 

aplikasi sehingga hanya id yang telah terdaftar yang dapat mengakses sistem. 

Pada perancangan ini terdapat 1 button sign in dan terdapat 2 buah Text Fields 

yang digunakan sebagai input user id dan password pengguna aplikasi. 

Pada perancangan interface langkah pertama ialah dengan 

menentukan jenis layout yang ingin digunakan. Kemudian, menentukan 

ruang horizontal dan vertikal yang diatur disekitar area konten dengan 
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menentukan nilai padding pada layout, apabila layout dan padding telah 

ditentukan tahapan selanjutnya adalah memberikan palette Plain Text yang 

akan digunakan sebagai input data username pada interface, dan pallete 

Password, yang akan digunkan sebagai input data Password pada interface, 

selanjutnya penambahan fungsi button sign in yang digunakan untuk login 

kedalam sistem. Untuk source code perintah login dapat dilihat dibawah ini. 

Login.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

@Override 

    public void onClick(View v) { 

    if (Username.getText().toString().equals("ekohamdanni") && 

        Password.getText().toString().equals("010295")) 

        { 

            Toast.makeText(getApplicationContext(), "Redirecting...", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

            Thread timerThread = new Thread() { 

                public void run() { 

                    try { 

                        sleep(500); 

                    } catch (InterruptedException e) { 

                        e.printStackTrace(); 

                    } finally { 

                        Intent intent = new Intent(getBaseContext(), Devicelist.class); 

                        startActivity(intent); 

                    } 

                } 

            }; 

            timerThread.start(); 

        } 

    }}); 
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Gambar 3.13 Interface Login 

(Sumber : Data Primer) 

3.4.7 Perancangan Interface Device List 

Perancangan interface device list bertujuan untuk menghubungkan 

perangkat baru yang terjangkau disekitar modul bluetooth dengan demikian 

interface device list dapat mengkoneksikan apabila modul bluetooth pada 

perancangan sistem dalam keadaan tersambung atau aktif. Proses pairing 

antara android dan modul bluetooth pada arduino berguna untuk 

mengirimkan data serial berupa hasil monitoring daya listrik yang kemudian 

ditampilkan pada aplikasi android. 

Proses tahapan yang dilakukan adalah menentukan jenis layout yang 

akan digunakan. Kemudian, menentukan ruang horizontal dan vertikal yang 

diatur disekitar area konten. Perancangan interface device list membutuhkan 

1 buah listview untuk menginput perangkat modul bluetooth pada arduino 

agar dapat dihubungkan dengan android. Berikut gambar 3.14 tampilan 

inteface device list. 
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Gambar 3.14 Interface Device List 

(Sumber : Data Primer) 

Berikut adalah source code dari perancangan inteface device list. 

private AdapterView.OnItemClickListener mDeviceClickListener = new 

AdapterView.OnItemClickListener() { 

    public void onItemClick(AdapterView<?> av, View v, int arg2, long arg3) { 

        String info = ((TextView) v).getText().toString(); 

        String address = info.substring(info.length() - 17); 

 

        Intent i = new Intent(Devicelist.this, MainActivity.class); 

        i.putExtra(EXTRA_DEVICE_ADDRESS, address);        startActivity(i); 

    } 

}; 

 

3.4.8 Perancangan Interface Main Activity 

Pada perancangan interface main activity dibuat menggunakan 

android studio, perancangan ini bertujuan untuk memungkinkan pengguna 

aplikasi untuk memonitoring pemakaian daya listrik menggunakan aplikasi 

android. Pada perancangan ini terdapat 5 buah textview untuk menampilkan 

hasil pengukuran sistem monitoring dan 1 buah button untuk menutup 
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aplikasi android. Adapun proses monitoring yang ditampilkan pada aplikasi 

android berupa tanggal, waktu, daya, arus, dan daya konsumsi. Proses 

monitoring pada interface main activity dilakukan secara real time. 

 

Gambar 3.15 Interface Main Activity 

(Sumber : Data Primer) 

Semua data serial yang dikirimkan pada aplikasi android 

keseluruhannya masih tergabung jadi satu data serial, untuk itu diperlukan 

parsing data agar data serial yang ditampilkan pada aplikasi android dapat 

tersusun sesuai dengan jenis karakter yang dimonitoring. Berikut source code 

untuk parsing data monitoring pada interface main activity. 
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bluetoothIn = new Handler() { 

public void handleMessage(android.os.Message msg) { 

if (msg.what == handlerState) {                                                              

String readMessage = (String) msg.obj;                                                                                        

recDataString.append(readMessage);                                                              

 int endOfLineIndex = recDataString.indexOf("~");                     

if (endOfLineIndex > 0) {                                            

String dataInPrint = recDataString.substring(0, endOfLineIndex);                             

if (recDataString.charAt(0) == ' ')                                                         { 

String separated[] = dataInPrint.split(","); 

 

     String data1 = separated[0]; 

     String data2 = separated[1]; 

     String data3 = separated[2]; 

     String data4 = separated[3]; 

     String data5 = separated[4]; 

 

     txtDate.setText(data1); 

     txtTime.setText(data2); 

     txtCurrent.setText(data3); 

     txtWatt.setText(data4); 

     txtWh.setText(data5); 

} 

recDataString.delete(0, recDataString.length());                                       

dataInPrint = " "; 

           } 

        } 

    } 

}; 
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3.5 Rancangan Pengujian 

Pada proses ini akan dijelaskan bagaimana rancangan pengujian pada sistem 

monitoring pemakaian daya listrik pada rumah tangga menggunakan aplikasi 

android. Perancangan sistem ini perlu diuji tingkat keberhasilannya , dengan 

melakukan pengujian dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu : 

1. Menguji sensor arus SCT-013-000 dengan melakukan kalibrasi arus 

menggunakan Multimeter atau Tang Ampere. 

2. Menguji Real Time Clock (RTC) DS3231 dengan menyesuaikan waktu dan 

tanggal berdasarkan yang ditentukan. 

3. Menguji SD Card Shield sebagai media penyimpanan data pemakaian daya 

listrik. 

4. Menguji LCD Display 16 x 2 sebagai media interface sistem monitoring pada 

panel box. 

5. Melakukan pengujian dengan mengirimkan data pemakaian daya listrik dari 

arduino yang akan ditampilkan pada aplikasi Android. 
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