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Abstract: The rapid development of technology makes electrical energy one of the most widely used energy by humans. The 
use of this energy continues to increase every year. According to PLN's data, the biggest electricity consumers are from the 
household sector, where consumption reached 97,832.28 GWh in 2018. However, this energy demand often cannot be met due 
to limited electricity availability. So to overcome this it is necessary to control the use of electricity to conserve its use. This 
study aims to build a monitoring system which can easily monitor the use of home electricity from PLN and generator sources 
by utilizing IoT. In this research a monitoring system will be made consisting of three devices, namely the main device, 
enhancements, and smartphone applications. The results showed that the application can receive data on voltage, current, 
frequency, power factor, and fuel level of the generator every 15 seconds. The average voltage detection error is 0.9%. The 
average current detection error is 0.6% and 1.4% for PLN and generator sets. The average frequency detection error is 0.7%. 
The average power factor detection is 4%. 

Keywords: ACS712, Frequency, IoT, Power factor, ZMPT101b. 

Abstrak: perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat energi listrik menjadi salah satu energi yang paling banyak 
digunakan manusia. Penggunaan energi ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Menurut data PLN konsumen listrik 
terbesar berasal dari sektor rumah tangga dimana konsumsinya mencapai 97.832,28 GWh di tahun 2018. Namun seringkali 
kebutuhan akan energi ini tidak dapat terpenuhi karena ketersediaan listrik yang terbatas. Maka untuk mengatasi hal ini perlu 
dilakukan pengendalian penggunaan listrik untuk menghemat pemakaiannya. Penelitian ini bertujuan untuk membangun 
sistem monitoring dimana dapat memantau penggunaan listrik rumah baik dari sumber PLN maupun sumber genset secara 
mudah dengan memanfaatkan IoT. Pada penelitian ini akan dibuat sistem monitoring yang terdiri dari tiga peragkat, yaitu 
perangkat utama, perangkat tambahan, dan aplikasi smartphone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi dapat 
menerima data tegangan, arus, frekuensi, power factor, dan level bahan bakar genset setiap 15 detik. Rata-rata error 
pendeteksian tegangan sebesar 0,9%. Rata-rata error pendeteksian arus sebesar 0,6% dan 1,4% untuk sumber PLN dan genset. 
Rata-rata error pendeteksian frekuensi sebesar 0,7%. Rata-rata pendeteksian power factor sebesar 4%. 

Kata Kunci : ACS712, Frekuensi, IoT, Power factor, ZMPT101b. 

 

Introduction / Pendahuluan 

Sub-Heading 

Energi listrik merupakan satu dari sekian banyak jenis 

energi yang paling banyak digunakan manusia. Kemudahan 

konversi energi listrik menjadi energi lainnya mendorong 

para pakar untuk terus mengembangkan berbagai teknologi 

sehingga dapat mempermudah pekerjaan manusia sehari-

hari. Hingga saat ini energi listrik telah menjadi salah satu 

energi yang memiliki peranan penting dalam berbagai aspek 

kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan sebagian besar 

peralatan yang digunakan oleh manusia menggunakan 

energi listrik untuk beroperasi.  

PLN mencatat pada tahun 2018 telah memiliki 71.917.397 

pelanggan yang mana jumlah terbesarnya berasal dari 

sektor rumah tangga, yaitu sebanyak 66.071.133 pelanggan 

[1]. Tercatat pada tahun tersebut pelanggan rumah tangga 
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merupakan konsumen listrik terbesar dengan jumah 

konsumsi mecapai 97.832,28 GWh. Jumlah ini merupakan 

peningkatan 6,52 % dari tahun sebelumnya [1]. Tingginya 

kebutuhan akan energi listrik ini seringkali tidak dapat 

terpenuhi karena ketersediaan listrik yang terbatas, 

sehingga pada beberapa waktu akan terjadi pemadaman 

listrik. Hal ini juga  mendorong penggunaan sumber daya 

cadangan seperti genset untuk memenuhi kebutuhan listrik 

selama masa pemadaman. Maka penghematan energi listrik 

menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan ini. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk membuat 

sistem pemantau daya listrik yang dapat memudahkan 

masyarakat dalam mengendalikan pemakaian listrik rumah. 

Zakky Ramadhan, Sabriansyah Rizqika Akbar, dan Gembong 

Edhi Setyawan (2019) melakukan penelitian untuk 

merancang sistem monitoring daya listrik melalui web 

dengan memanfaatkan terminal untuk memonitoring 

peralatan listrik [2]. Hasilnya sistem monitoring yang dibuat 

dapat memantau daya dengan akurasi 95,87% hingga 98%.  

Anggher Dea Pangestu, Feby Ardianto, Bengawan 

Aalfaresi (2019) melakukan penelitian sistem monitoring 

secara real-time dengan menggunakan aduino nodemcu 

esp8266 [3]. Hasilnya arus dan daya listrik yang digunakan 

dapat dimonitoring melalui aplikasi dengan akurasi 96% 

sampai 98%. 

Maka berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, akan 

dilakukan penelitian untuk membangun sistem monitoring 

dimana dapat memantau penggunaan listrik rumah baik 

dari sumber PLN maupun sumber genset. Pengguna dapat 

melakukan pemantauan secara mudah dimana pemantauan 

yang dapat dilakukan tidak hanya terbatas pada daya listrik 

saja, namun juga sumber listrik yang sedang digunakan, 

tegangan, arus, hingga power factor dari kedua sumber 

listrik. Hal ini dilakukan dengan harapan pengguna dapat 

memantau listrik rumahnya dan dapat mengendalikan 

penggunaan listrik dengan sebaik mungkin. 

Method / Metode 

Adapun metode penelitian sistem monitoring ATSLER 

seperti ditujukkan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Metode penelitian sistem 

monitoring ATSLER. 

Pada tahap awal, peneliti mengidentifikasi masalah 

pemadaman listrik yang terjadi di masyarakat. Kemudian 

peneliti merancang alat yang dapat me-monitoring listrik 

rumah baik dari sumber PLN maupun genset dimana alat 

dapat me-monitoring kwh pemakaian listrik harian dan 

bulanan PLN serta genset, tegangan dan arus yang 

digunakan, dan frekuensi serta power factor dari kedua 

sumber. Selain itu perangkat tambahan dapat mendeteksi 

level bahan bakar genset. Berdasarkan tujuan tersebut 

peneliti kemudian menentukan spesifikasi dari alat yang 

dirancang. Pada tahap desain, peneliti menentukan bentuk 

alat yang akan dibuat serta komponen-komponen 

pengusunnya.  

Hasil desain kemudian diimplementasikan dalam bentuk 

alat dan aplikasi hingga siap dilakukan pengujian. Pada 

tahap pengujian, peneliti akan menguji akurasi 

pendeteksian tegangan, arus, frekuensi, power factor, dan 

level bahan akar, serta menguji fungsionalitas aplikasi 

ATSLER. 

Start 

Identifikasi Masalah 

Perancangan alat 

Menentukan spesifikasi alat 

Menentukan desain alat 

Implementasi alat 

pengujian 

End 
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Design and Implementation / Perancangan dan 
Implementasi 

A. Perancangan 

Perancangan system monitoring terbagi pada tiga bagian, 

yaitu perancangan perangkat keras monitoring, 

perancangan perangkat tambahan monitoring, perancangan 

perangkat lunak sistem monitoring termasuk perancangan 

interface aplikasi. Perancangan bagian-bagian tersebut 

sebagai berikut: 

1) Perangkat keras monitoring 
Perangkat keras sub-sistem monitoring didesain agar 

mampu membaca tegangan dan arus listrik dari 

sumber listrik, kemudian mengolah data yang 

diperoleh, dan mengirimkan data tersebut ke cloud-

server untuk diakses oleh pengguna melalui 

smartphone. Desain Alur kerja perangkat keras sub-

sistem monitoring digambarkan dalam bentuk 

Flowhart seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Flowchart perangkat keras 
sistem monitoring. 

Adapun komponen-komponen penyusun perangkat keras 

monitoring yaitu: 

a. Microcomtroller Ardiono Uno 
b. Sensor Arus ACS712 20 A 
c. Sensor tegangan ZMPT101b 
d. Rangkaian pendeteksian frekuensi  
e. Rangkaian pendeteksian power factor 
f. Modul komunikasi ESP8266 01 

 

2) Perangkat keras tambahan 
Perangkat keras tambahan berfungsi sebagai 

pemantau level bahan bakar genset. Perangkat ini juga 

bertugas mengirimkan hasil pendeteksian ke cloud-

server. Perancangan perangkat keras tambahan 

digambarkan dalam bentuk Flowhart seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 3. 

Adapun komponen-komponen yang digunakan 

sebagai berikut: 

1. Wemos D1 Mini  
2. Dc-dc converter step down 

 

 

Gambar 3. Flowchart perangkat 
tambahan sistem monitoring. 

START 
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END 

tidak 

ya 
START 

Menghubungkan modul 

komunikasi 

Terhubung? 

Mendeteksi level bahan 

bakar 

Mengirim data ke cloud-

server 

END 
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3) Perangkat lunak sistem monitoring 
Perangkat lunak sistem monitoring dirancang untuk 

melakukan komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah 

dengan panel secara mudah. Pada bagian ini terdiri dari 3 

bagian, yaitu aplikasi ATSLER, cloud-server, dan 

pemrograman perangkat keras. Gambar 4, Gambar 5, dan 

Gambar 6 menunjukkan flowchart dari 3 bagian tersebut. 

 

Gambar 4. Flowchart program 
perangkat lunak sistem monitoring. 

 

 

Gambar 5. Diagram usecase aplikasi 
sistem monitoring. 

 

Gambar 6. Usecase diagram aplikasi 
smartphone ; cloud-server. 

B. Implementasi 

Hasil implemetasi perangkat sistem monitoring ATSLER 

seperti ditunjukkan pada Gambar 6. Perangkat ini dilengkapi 

START 

Menghubungkan 

internet 
Terhubung

? 

Mengunduh data dari 

cloud-server 

Mengirim perintah reset 

kegagalan starting genset ke 

cloud-server 

Menampilkan 

informasi 

END 

tidak 

ya 

benar? 

tidak 
ya 

Input username dan 

password 
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dengan konverter tegangan DC 12 V ke 7 V sebagai sumber 

daya eksternal. 

 

Gambar 7. Implementasi alat sistem 
monitoring. 

Hasil implementasi perangkat sistem tambahan seperti 

ditunjukkan pada Gambar 8. Perangkat ini dilapisi dengan 

box plastik untuk mengamankan komponen elektronik 

didalamnya dengan dilengkapi dua socket input yaitu power 

dan sensor. 

 

Gambar 8. Implementasi alat 
tambahan sistem monitoring. 

Hasil implementasi aplikasi ATSLER seperti ditunjukkan 

pada Gambar 9. Aplikasi ini dibuat dalam platform MIT app 

inventor yang menyediakan pembuatan aplikasi dengan 

sistem drag serta pemrograman blok. 

 

Gambar 9. Interface aplikasi sistem monitoring. 

Results And Discussion 

Pengujian sistem monitoring ATSLER tahap awal 

dilakukan dengan menguji 4 parameter utama sistem, yaitu 

tegangan, arus, frekuensi, dan power factor. Masing-masing 

parameter ini diverifikasikan akurasinya dengan 

menggunakan multimeter digital. 

Pada pengujian parameter tegangan, terdapat 2 objek 

pengujian, yaitu sensor tegangan VS01  dan sensor 

tegangan VS02. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

voltage regulator sehingga sumber uji dapat diatur sesuai 

keinginan yaitu pada rentang 0 – 250 Vac. 

Algoritma arduino untuk menjalankan sensor tegangan 

adalah dengan membaca nilai ADC pada pin output yang 

terpasang. Kemudian dilakukan logging data pada nilai ADC 

terbaca dengan menggunakan library filter.h selama 1 detik. 

Koefisien slope dan intercept digunakan untuk mengolah 

logging data sehingga nilai tegangan yang diperoleh sesuai 

dengan tegangan referensi. Intercept akan mengoreksi 

tegangan terbaca sehingga hasil pendeteksian memiliki 

error yang kecil. Persamaan (1) digunakan untuk 

menentukan nilai slope. 

      
              

         
   …(1) 
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Sensor = analogRead(ZMPT_Pin);  

    inputStats.input(Sensor); 

    current_Volts = intercept + slope * inputStats.sigma(); 

  

Hasil pengujian sensor kode VS01 seperti ditunjukkan 

pada Gambar 9. Tegangan yang terdeteksi oleh sensor 

memiliki nilai yang linear dan mendekati nilai referensi. 

Pada pendeteksian tegangan 0 – 250 V diperoleh rata-rata 

error 0,9%. 

 
Gambar 9. Pendeteksian sensor 
tegangan ZMPT01b kode VS01. 

 

Gambar 10. Pendeteksian sensor 
tegangan ZMPT01b kode VS03. 

Pada Gambar 10 merupakan hasil pendeteksian 

tegangan oleh sensor VS03 pada rentang 0 – 250 V. Hasil 

yang diperoleh memiliki nilai yang sama dengan tegangan 

referensi dengan rata-rata error 0,9%. 

Pada pengujian parameter arus, terdapat 2 objek 

pengujian, yaitu sensor arus CS01  dan sensor arus CS02. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan beban listrik 

rumah sehingga diperoleh arus referensi pada rentang 0 – 7 

A. Hasil pendeteksian sensor seperti ditunjukkan pada 

Gambar 11 dan Gambar 12. 

 

Gambar 11. Hasil pengukuran arus 
menggunakan ACS712 kode CS02 

 

Gambar 12. Hasil pengukuran arus 
menggunakan ACS712 kode CS03. 

Hasil pendeteksian arus pada sensor arus CS02 dan 

sensor arus CS03, menunjukkan hasil pendeteksian yang 

baik. Kedua sensor memiliki nilai pendeteksian mendekati 

nilai referensi. Hal ini ditujukkan oleh grafik pendeteksian 

sensor (warna merah) yang beriringan dengan grafik arus 

referensi (warna biru). Adapun rata-rata error pendeteksian 

untuk sensor arus CS02 dan sensor CS03 sebesar 0.6% dan 

1.4%. 

 Pada pengujian parameter frekuensi dilakukan 

pengambilan data pada 10 menit sekali. Pendeteksian ini 

dibandingkan nilainya dengan nilai frekuensi referensi yang 

diambil pada saat yang sama dengan pengambilan data 

sensor frekuensi. Hasil pendeteksian seperti ditunjukkan 
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pada Gambar 13 dengan rata-rata error 0.7%. 

 

 

Gambar 13. Hasil pendeteksian sensor  
frekuensi. 

Sensor frekuensi dibuat dengan prinsip zero crossing 

detector sehingga gelombang tegangan yang menjadi input 

sensor diubah menjadi gelombang kotak dengan tegangan 

5Vdc. Hal ini dapat terjadi karena tegangan input 220Vac 

telah disearahkan setengah gelombang dan mengaktifkan ic 

optocoupler 817b ketika gelombang positif. Pada saat aktif 

tegangan 5Vdc dapat melewati bagian transistor sehingga 

gelombang akan berlogika high, kemudian gelombang akan 

berlogika low saat ic tidak  tidak aktif. Sehingga program 

Arduino dibuat untuk membaca periode satu gelombang 

dengan menghitung waktu ketika gelombang high dan 

gelombang low. Pada Arduino waktu dalam satuan 

microsecond. Persamaan (2) menunjukkan hubungan 

frekuensi (Hz) dan periode (s).  

  
 

 
   …(2) 

  Htime = pulseIn(12, HIGH); 

  Ltime = pulseIn(12, LOW); 

 

  Ttime = Htime + Ltime; 

  if(Ttime!=0){ 

  frequency = 1000000/Ttime; 

  } else{ 

    frequency=0; 

    } 

  

Sensor power factor memiliki prinsip kerja yang sama 

dengan sensor frekuensi. Gelombang tegangan dan 

gelombang arus dari ACS712 diubah menjadi gelombang 

kotak dengan prinsip zero crossing detector menggunakan 

LM324 [4]. Pada pendeteksian power factor, gelombang 

tegangan dan gelombang arus harus dibandingkan untuk 

memperoleh sudut fasa dengan menggunakan gerbang 

logika XOR. Sesuai degan prinsip kerja gerbang logika XOR, 

hanya logika yang berbeda yang menghasilkan logika 1. Hal 

ini menyebabkan ketika terjadi perbedaan sudut fasa antara 

gelombang tegangan dan gelombang arus maka akan 

menghasilkan gelombang kotak yang akan memiliki nilai 

high pada perbedaan sudut tersebut. 

Prinsip pendeteksian Arduino yaitu dengan menghitung 
lama waktu ketika gelombang bernilai high. Kemudian 
menggunakan algoritma untuk merubah waktu menjadi 
degree. Sedangkan power factor merupakan cosinus dari 
degree, namun fungsi cosinus pada Arduino menggunakan 
satuan radian, sehingga degree dikonversi ke radian. 

                  …(3) 

             …(4) 

angle = ((((pulseIn(pin, HIGH)) * nano)* degree)* 

frequency); 

  

if (angle > angle_max){ 

     pf_max = cos(angle_max / rads); 

} 
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Pengujian sensor power factor dilakukan dengan 

menggunakan tegangan 220Vac dan beban air conditioner 

(AC).   Hasil pendeteksian sensor seperti ditunjukkan pada 

Gambar 14 dimana rata-rata error pendeteksian sebesar 

4%..   

 

Gambar 14. Hasil Pendeteksian sensor 
power factor. 

Hasil penerimaan data di aplikasi ATSLER seperti 

ditunjukkan pada Gambar 14. Tampilan tersebut 

merupakan parameter pendeteksian listrik dari sumber PLN 

dengan pembaruan data setiap 15 detik sekali.  

 

Gambar 15. Hasil penerimaan data di aplikasi ATSLER. 

Conclusions / Kesimpulan 

 Pendeteksian sensor tegangan menggunakan sensor 

ZMPT101b memiliki rata-rata error 0,9%  

 Pendeteksian sensor arus menggunakan sensor 

ACS712 memiliki rata-rata error 0,6% dan 1,4% 

 Pendeteksian sensor frekuensi memiliki rata-rata error 

0.7% 

 Pendeteksian sensor power factor memiliki rata-rata 

error 4% 

 Aplikasi ATSLER dapat menerima data pendeteksian 

sensor setiap 15 detik. 
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