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Abstrak- 

Perkembangan teknologi kendaraan sangat 

berkembang pesat, dahulu yang awal nya kendaraan 

hanya menggunakan energi dari manusia untuk 

menjalankannya. Lambat tahun dari perkembangan 

tersebut kendaraan sudah menggunakan BBM (Bahan 

Bakar Minyak), tetapi BBM mempunyai polusi udara 

yang membuat kesehatan manusia terganggu dan 

harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dari tahun ke tahun 

semakin meningkat maka sebagai pengganti dari BBM 

(Bahan Bakar Minyak) adalah dengan menggunakan 

baterai yang akan digunakan dibahan kendaraan 

sebuah mobil. Keuntungan dari penggunaan mobil 

listrik  yaitu tidak memiliki polusi udara. Mobil listrik 

menggunakan bahan bakar baterai. Baterai memiliki 

peran penting dalam perkembangan kebutuhan energi 

untuk mobil listrik, baterai yang baik akan mendukung 

perangkat yang ditunjangnya. Telah kita ketahui 

bahwasanya energi yang dapat tersimpan pada baterai 

jumlahnya terbatas, untuk itu baterai akan mengalami 

siklus charge dan discharge, proses dari charge dan 

discharge yang tidak tepat dapat menyebabkan 

performa baterai menurun. Oleh karena itu perlu 

adanya manajemen baterai agar peforma baterai dapat 

mencapai maksimal. Salah satu yang dilakukan untuk 

menjaga baterai tersebut dapat terpakai dengan 

maksimal yaitu pemonitoringan. Pemonitoringan 

dilakukan agar pengguna dapat mengetahui kondisi 

baterai saat sedang digunakan maupun tidak sedang 

digunakan, peneliti pun membuat riwayat pengisian 

baterai untuk dapat mengetahui keadaan baterai setiap 

harinya. 

Kata Kunci :  Baterai, Monitoring, Charging dan 
Discharging. 

I. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi transportasi pada jaman 

sekarang ini sudah semakin berkembang, transportai 

sekarang ini sudah mengalami perubahan mulai dari 

kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) hingga 

sekarang sudah terkenal yang namanya teknologi 

transportasi berbahan bakar listrik, seperti sepeda 

listrik dan mobil listrik. Bahan utama dari mobil listrik 

yaitu baterai karena baterai salah satu elemen penting 

pada stasiun pengisian kendaraan. Untuk pengisian 

baterai pada mobil listrik menggunakan (Plug-in 

Electrical Vehicle) atau tempat pengisisan kendaraan 

listrik yang diperkirakan akan mengalami peningkatan 

pesat. Hal ini dikarenakan banyak perbincanagan 

bahwa terkait menipisnya kendaraan yang ramah[1]. 

Pada mobil listrik perlu dilakukannya perawatan 

secara terus menerus agar usia baterai dapat bertahan 

lama, untuk itu maka dibuatlah monitoring suhu, 

tegangan dan arus pada setiap baterai agar pengguna 

dapat mengetahui kapasitas yang tersedia. Kemudian 

pengguna juga dimudahkan dengan adanya fitur 

monitoring data pengisian yang terkoneksi dengan 
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server dengan menginputkan data username dan 

password yang telah teregistrasi sebelumnya, sehingga 

pengguna dapat memantau kondisi baterai. Selain itu, 

terdapat peringatan berupa alarm dan indikator LED 

serta pengiriman pesan via smartphone kepada 

pengguna ketika proses pengisian baterai sudah full 

charging. 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Monitoring 
Sistem monitoring yaitu pemantauan yang 

dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang 

ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi 

dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui 

waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan 

atau menjauh dari itu.  

 

2.2 Via Web Server 

Via Web Server merupakan sebuah software atau 

perangkat lunak yang memberikan layanan berbasis 

data dan berfungsi menerima permintaan dari layanan 

berbasis data. Web server ini berfungsi untuk dapat 

menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada 

web browser (Mozila Firefox, Google Chrome) dan 

untuk mengirimkan kembali yang hasilnya dalam 

bentuk beberapa halaman web yang berbentuk 

dokumen HTML[2]. Fungsi utama dari web server 

yaitu untuk melakukan transfer berkas permintaan 

pengguna melalui protocol komunikasi yang telah 

ditentukan sedemikian rupa. Halaman web yang 

diminta terdiri dari berkas teks, video, gambar, fie dll. 

2.3 Cloud Server Xampp 

Xampp yaitu perangkat lunak yang mendukung 

banyak sistem operasi dari beberapa program, yang 

berfungsi sebagai server yang berdiri sendiri yang 

terdiri atas program apache http server, mysql 

database , dan penerjemah bahasa yang ditulis 

dengan bahasa pemrograman. Xampp dapat 

membantu membuat versi offline dari website dan 

dapat memiliki website tanpa harus memiliki hosting 

atau domain lebih dahulu[5]. 

 

Gambar 2.1 : Logo Xampp 

2.4 Database Server 

Database server adalah program komputer yang 

menyediakan layanan data lainnya ke komputer atau 

program komputer, seperti yang ditetapkan oleh model 

client-server. Istilah ini juga merujuk kepada sebuah 

komputer yang didedikasikan untuk menjalankan 

program server database. Database sistem manajemen 

database yang sering menyediakan fungsi server. 

Client-server model dapat diartikan sebagai model 

dari suatu sistem yang membagi proses sistem antara 

server yang mengolah database dan client yang 

menjalankan aplikasi. Database server mengurangi 

beban akses data oleh client pada server. Database 

dapat diakses oleh beberapa client secara bersamaan 

dimana data yang diakses hanya atau diubah berasal 

dari satu sumber yaitu database pada server. Server 

tersebut diakses baik melalui suatu front end yang 

berjalan di komputer pengguna yang menampilkan 

data yang diminta atau back end yang berjalan pada 

server dan menangani tugas-tugas seperti analisis data 

dan penyimpanan[3]. 

Dalam model master-slave, database server master 

adalah lokasi pusat dan utama data sementara database 



server pembantu disinkronisasi backup dari master 

bertindak sebagai proxy Beberapa contoh dari server 

basis data Oracle, DB2, Informix, Ingres, SQL Server. 

Setiap server menggunakan query sendiri logika dan 

struktur. Bahasa query SQL kurang lebih sama di 

semua server database.  

 

2.5 Nodemcu 

Modul WiFi ESP8266 NodeMCU akan digunakan 

untuk mengunggah data hasil sensing ke database. 

Data yang disimpan pada cloudserver yaitu data yang 

dibutuhkan untuk memonitoring sistem seperti riwayat 

pingisian baterai, sistem tersebut diharapkan berhasil 

mengirimkan data sensor dalam interval waktu 20 

detik sekali kirim (dalam keadaan normal) agar tidak 

terjadi penumpukan data yang terlalu besar pada 

cloudserver. Modul WiFi ESP8266 NodeMCU 

berbasis wifi board ESP-12E ESP8266 yang dapat 

dilihat pada gambar 2.1 

Dibawah ini. 

  

Gambar 2.2. Modul WiFi ESP8266 NodeMCU 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

Pada metode penelitian yang digunakan memiliki lima 

alur, yang dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

 

3.1 Proses tahapan perancangan yang 

digunakan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Metode Penelitian 

yang digunakan. 

3.2 Desain Perancangan Charger Mobil 

Listrik 

Charger Mobil Listrik yang terdapat pada itera dapat 

melakukan pengecasan sekaligus dengan 5 buah 

baterai melalui BMS (Battery Management System). 

Mobil listrik menggunakan baterai sebagai alat utama 

untuk dapat menjalankan mobil tersebut. Sehingga 

dalam hal ini untuk menjaga keadaan baterai 

diperlukan monitoring. Monitoring yang terdapat pada 

mobil listrik tersebut yaitu dapat melihat keadaan 

baterai dengan menampilkan nilai tegangan, arus dan 

suhu. Desain charger mobil listrik dapat diliat pada 

gambar 3.2 dibawah ini. 

 

Gambar 3.2 : Desain fisik sistem hardware 

Charger Battery tampak depan. 
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3.3 Desain Perancangan Battery 

Management System 

Battery Management System (BMS) merupakan alat 

yang digunakan untuk dapat melakukan pengecasan 

secara bersamaan dengan 5 buah baterai. Pada alat ini 

dapat memutus pengisian saat baterai sudah 

melakukan pengisian secara  full charging dengan 

informasi berupa Short Message Service (SMS). 

Berikut merupakan desain dari battery management 

system yang dapat dilihat pada gambar 3.3 dibawah 

ini. 

 

Gambar 3.3 : Desain fisik sistem hardware battery 

management system tampak depan. 

3.4 Desain perancangan software 

Pada desain software akan menampilkan riwayat 

pengisian baterai menggunakan xampp yang akan 

menampilkan nilai tegangan, arus dan suhu. Berikut 

merupakan diagram alir dari pembuatan software yang 

dapat dilihat pada gambar 3.4 dibawah ini. 

 

Gambar 3.4 : Diagram blok software. 

3.5 Desain Perancangan Alat Sy Montir 

Liar 

Sy Montir Liar merupakan singkatan dari system 

management and monitoring battery lead acid for 

electric car. Dalam sy montir liar terdapat 2 hardware 

dan 1 software, dimana hardware tersebut terdapat 

battery charger dan battery management system yang 

dapat dilihat pada gambar 3.5 dibawah ini. Sedangkan 

software berisi tentang monitoring pengisian baterai, 

untuk software dibuat via web server untuk dapat 

mengetahui riwayat pengisian baterai tersebut. 



 

Gambar 3.5 : Desain fisik sistem hardware BMS 

dan Charger baterai tampak depan 

 

IV. HASIL IMPLEMENTASI DAN 

PENGUJIAN 

4.1 Hasil Implementasi 

Berikut merupakan hasil implementasi monitoring  dari 

produk sy montir liar. Untuk produk sy montir liar dirancang 

monitoring nilai tegangan, arus, dan suhu pada baterai 

charger mobil listrik dan riwayat pengisian. Yang dapat 

dilihat pada gambar 4.1 dan 4.2  dibawah ini. 

 

 

Gambar 4.1 : Login Apps 

 

Gambar 4.2 : Tampilan menu pada web 

4.2 Hasil Pengujian 

Pada hasil pengujian mengenai monitoring pada 

charger battery dilakukan dengan melihat data yang 

terdapat pada web server. Data tersebut berupa nilai 

tegangan, arus dan suhu yang terdapat pada 

masingmasing dari lima buah baterai. Hasil pengujian 

tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Gambar 4.3 : Hasil Pengujian data yang 

masuk ke database 

 

Tabel 4.1 : Hasil pengujian pengisian pada 

baterai. 

No Proses Tampilan Aplikasi 

1  

 

Grafik hasil  

Pengujian 

nilai tegangan, arus arus 

dan suhu 

pada baterai  

1 dan 2. 
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Grafik hasil  

Pengujian 

nilai tegangan, arus arus 

dan suhu 

pada baterai  3. 
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Pengujian tabel histori 

pada  

batera 1. 
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Pengujian tabel histori 

pada  

batera 2. 
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Pengujian tabel histori 

pada  

batera 3. 
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Pengujian tabel 

histori pada  

baterai 4. 
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Pengujian tabel 

histori pada  

baterai 5. 

 

  

 

V. PEMBAHASAN 

Sistem monitoring pada baterai berbasis web 

server akan dapat menampilkan nilai tegangan, arus 

dan suhu saat pengisian. Menu yang terdapat pada 

web server berupa dashboard, report dan tabel 

histori. Dimana dashboard akan menampilkan grafik 

nilai tegangan, arus dan suhu sesuai saat pengisian 

pada baterai charger, sedangakan menu yang terdapat 

pada report akan menampilkan riwayat pengisian 

baterai sesuai dengan tanggal yang ingin kita ketahui 

sehingga pengisian baterai yang telah dilakukan dapat 

tersimpan dan dapat diketahui kapan saja, dan untuk 

tabel histori akan menampilkan nilai tegangan, arus 

dan suhu pada saat pengisian sekarang. Data-data 

yang diperoleh dari hasi pengujian saat pengisian 

baterai dapat dilihat pada tabel 4.1 diatas. Nilai 

tegangan, arus dan suhu yang didapat akan 

melakukan pergantian 20 detik secara bergantian dari 

mulai menampilkan nilai tegangan, arus dan suhu 

pada baterai 1 lalu baterai 2 hingga baterai terakhir 

dan ketika masih melakukan pengisian maka secara 



realtime data nilai tegangan, arus dan suhu tetap 

masih selalu menampilkan hingga pengisian akan 

berakhir di full charging. 

VI. KESIMPULAN  

Pada makalah ini disajikan perancangan hingga 

pengujian pada alat sistem monitoring pengisian daya 

pada baterai mobil listrik berbasis web server, dimana 

setelah pengujian alat dapat bekerja sesuai dengan 

fungsi yang diharapkan yaitu sistem monitoring 

pengisian daya pada baterai mobil listrik berbasis web 

server dapat menampilkan nilai tegangan, arus dan 

suhu pada web tersebut. 

 Sebagai kesimpulan, rancangan produk 

sistem monitoring pengisian baterai mobil listrik 

berbasis web server berhasil diimplementasikan dan 

bekerja dengan baik. Hal ini di buktikan dengan 

berfungsinya semua monitoring yang dibuat.  
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