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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Tinjauan Penelitian 

Pada dasarnya pembangkit listrik tenaga angin ini telah banyak diteliti oleh peneliti 

sebelumnya. Pada tahun 2013, Sumiati [3] membahas permasalahan tentang 

pengaruh jumlah , variasi kecepatan angin dan pengaruh jumlah lilitan terhadap 

kerja turbin angin savonis dengan arus yang dihasilkan. Metode yang digunakan 

adalah melakukan percobaan. Percobaan tersebut menggunakan suatu miniatur 

turbin yang mempunyai 3 variabel bebas sebagai acuan untuk mengetahui pengaruh 

dari masing-masing variabel terhadap kerja turbin angin. Variabel bebas tersebut 

adalah jumlah sudu, jumlah lilitan dan kecepatan angin. Terdapat dua hasil dari 

pengujian utama. Pertama, adanya hubungan kecepatan angin dengan tegangan 

yang dihasilkan. Semakin cepat kecepatan angin maka semakin besar momentum 

angin yang menghasilkan putaran pada kincir angin tersebut. Akibat dari putaran 

kincir angin tersebut menyebabkan peningkatan tegangan dan arus yang dihasilkan 

oleh generator turbin. Kedua, adanya korelasi dari jumlah lilitan pada generator 

terhadap tegangan yang dihasilkan. Ketika suatu generator mempunyai lilitan yang 

lebih banyak maka tegangan yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Ketiga, korelasi 

dari jumlah sudu terhadap tegangan yang dihasilkan, semakin banyak jumlah sudu 

maka menghasilkan tegangan yang lebih besar. Hal tersebut karena semakin banyak 

jumlah sudu maka gaya dorong pada putaran turbin lebih besar sehingga putaran 

motor yang dihasilkan semakin meningkat. Pada tahun 2016, Hidayatullah dan 

Ningrum [2] membahas tentang permasalahan meningkatkan efisiensi rasio daya 

keluaran pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin 

mempunyai efisiensi daya yang rendah, sehingga energi angin yang dapat di proses 

hanya sekitar 30% hingga 40%. Metode yang digunakan adalah Maximum Power 

Point Tracker (MPPT). MPPT adalah suatu metode untuk mengoptimalkan daya 

keluaran dari pembangkit listrik tenaga angin. MPPT tersebut dapat digunakan 

untuk mengoptimalkan daya yang keluar dari generator. Selain itu, fungsi MPPT 

dapat digunakan sebagai pengendali daya yang berlebihan ketika kecepatan angin 

melebihi beban pada turbin angin. Hasil dari metode MPPT ini adalah sistem ini 
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dapat meningkatkan efisiensi daya yang keluar. Rasio daya yang keluar lebih tinggi 

menggunakan MPPT. 

Anggher Dea Pangestu, Feby Ardianto, Bengawan Alfaresi (2019) melakukan 

penelitian sistem monitoring secara real-time dengan menggunakan aduino 

nodemcu esp8266 [8]. Peneliti menggunakan nodeMCU ESP8266 dengan 

mikrokontroler tambahan ATmega8 dan sensor arus ACS712. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan dua buah lampu LED sebagai beban induktif dan setrika 

listrik sebagai beban resistif. Hasil pengukuran kemudian ditampilkan pada LCD 

dan aplikasi Blynk. Dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh tingkat akurasi 

pengukuran daya dengan tegangan tetap 220 Vac untuk beban induktif 96,33%, 

untuk beban resistif 99,75%, dan untuk beban induktif-resistif 99,8%.  

Jefri Lianda, Dolly Handarly, dan  Adam (2019) melakukan penelitian alat untuk 

melakukan monitoring konsumsi daya listrik berbasis IoT [9]. Tujuannya yaitu 

untuk merancang dan menerapkan teknologi IoT pada sistem monitoring konsumsi 

daya listrik. Alat ini menggunakan sensor arus SCT 013-000, sensor tegangan 

ZMPT101b, dan ethernet shield, serta ubidot sebagai server menyimpanan dan 

penampilan data. Hasil penelitiam ini diperoleh akurasi perbandingan antara hasil 

yang terbaca pada tampilan monitoring dengan alat ukur referensi, yaitu akurasi 

sensor tegangan 98,93%, akurasi sensor arus 95,66%, dan akurasi hasil konsumsi 

daya listrik 97,56. 

I Gusti Putu Mastawan Eka Putra, Ida Ayu Dwi Giriantari, dan Lie Jasa (2017) 

melakukan penelitian berkaitan dengan monitoring daya listrik dengan 

menggunakan wireless sensor network sebagai implementasi IoT [10]. Wireless 

sensor network yang dirancang menggunakan Atmega328P sebagai 

mikrokontroler, transformator step down sebagai sensor tegangan, dan sensor 

SCT013 sebagai sensor arus, sedangkan penguhubung dengan jaringan Wi-Fi 

menggunakan modul ESP8266. Pada penelitian ini informasi parameter listrik 

ditampilkan mealalui aplikasi android dan web browser. Hasilnya sistem yang  
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dibuat dapat me-monitor parameter listrik AC seperti tegangan efektif, arus efektif, 

daya aktif, daya semu,faktor daya, dan jumlah daya listrik, serta mampu mengontrol 

beban listik melalui internet. 

Temy Nusa, Sherwin R.U.A. Sompie, ST., MT. Dan Dr. Eng Meita Rumbayan, 

S.T., M.T. (2015) melakukan penelitian pada suatu perangkat elektronika agar bisa 

melakukan manajemen listrik yang lebih baik dirumah dengan memonitor dan 

membatasi pemakaian energi listrik [11]. Perangkat yang dikembangkan 

menggunakan mikrokontroler AVR Atmega328 yang diharapkan dapat bekerja 

layaknya kWh meter prabayar PLN. Perangkat ini menggunakan transformator step 

down untuk mengukur sumber tegangan dari PLN, sensor arus ACS712 untuk 

mengukur arus beban, dan LCD karakter 20x4 untuk memberikan informasi kepada 

pengguna. Selain itu ditambahkan fitur untuk dapat dikontrol dan dimonitor 

menggunakan andorid dan SMS gateway. Hasil penelitian ini yaitu perangkat 

mampu mengukur arus listrik pada beban resistif murni dengan error <1%, namun 

pada beban lampu LED SiCermat terdapat error 14,3% dan pada lampu Philips 

Softone terdapat error 5,73%. Peneliti menulis bahwa adanya error dipengaruhi 

oleh ketidakstabilan catu daya yang menjadi tegangan referensi ADC 

mikrokontroler. Pada penelitian ini juga komunikasi nirkabel dengan SMS Gateway 

dan bluetooth tidak bekerja sesuai dengan desain awal sistem dikarenakan 

ketidakstabilan catu daya yang ada. 

Dari keempat penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran konsumsi 

daya listrik rumah dapat dilakukan dengan perangkat sistem monitoring melalui 

aplikasi android ataupun web server. Perangkat minimum terdiri dari 

mikrokontroler, sensor tegangan, sensor arus, dan modul Wi-Fi. Dari keempat 

penelitian tersebut juga diketahui bahwa pengukuran arus dengan ACS712 

memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dari pada SCT013. 

Pada penelitian ini penulis akan membangun sistem monitoring yang terintegrasi 

dengan IoT dimana monitoring dapat dilakukan pada sumber listrik PLN dan 

genset. Hal ini dapat dilakukan atas dasar dibangunnya juga panel listrik ATSLER 

untuk listrik rumah tangga yang dapat memindahkan sumber listrik PLN ke sumber 

listrik genset apabila terjadi pemadaman listrik PLN. Sistem monitoring yang 
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dibangun dilengkapi dengan sensor frekuensi dan sensor power factor sehingga 

akumulasi konsumsi daya lebih akurat, selain itu juga dibangun perangkat fuel level 

genset sebagai perangkat tambahan yang berfungsi untuk mengukur level bahan 

bakar genset. Agar memudahkan pengguna dalam memantau kelistrikan rumahnya, 

penulis membangun aplikasi android menggunakan platform MIT app inventor 

dengan cloud-server Thingspeak.  

2.2.Tinjauan Komponen Penelitian 

2.2.1. Arduino Uno 

Arduino uno adalah board berbasis Atmega328. Board ini beroperasi pada 

tegangan 5 V dan dapat diberikan sumber daya melalui koneksi USB dan sumber 

daya eksternal dengan rekomendasi tegangan masukan 7-12 V. Selain itu arduino 

menyedikan pin daya 3.3 V yang dapat digunakan untuk mengoperasikan modul 

komunikasi dengan mudah. Tampak fisik Arduino Uno seperti ditunjukkan pada 

Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.0.1 Tampak fisik arduino Uno 

Pada arduino uno tersedia 14 pin digital yang dapat digunakan sebagai input dan 

output. Sebelas dari pin digital tersebut memiliki spesialisasi LED built in, SPI 

(Serial Peripheral Interface), PWM (Pulse Width Modulation), External 

Interrupts, dan Serial. Fungsi serial dimiliki oleh pin 0 (Rx) dan 1 (Tx). Fungsi 

ini dapat digunakan untuk mengkomunikasikan modul komunikasi ke 

microcontroller secara serial. Selain itu terdapat 6 pin analog yang memiliki 

resolusi 10 bit. Pin ini dapat digunakan untuk menerima data analog dari sensor 

arus dan tegangan. Spesifikasi Arduino Uno [12] seperti ditunjukkan pada Tabel 

2.1. 
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Tabel 2. 1 Spesifikasi Arduino Uno. 

Operating voltage 5 V 

Input voltage 7-12 V 

Digital I/O pins 14 

Analog input pins 6 

DC current per I/O 

pin 

40 Ma 

Flash memory 32 KB 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Clock speed 16 MHz 

Dimensi 685.8 mm x 533.4 mm 

 

2.2.2. Sensor Tegangan ZMPT101b 

 
Gambar 2.0.2 Sensor Tegangan ZMPT101b. 

Sensor ini dilengkapi dengan summing amplifier sehingga dapat digunakan pada 

pengukuran tegangan dengan microcontroller. Sensor ini dapat digunakan pada 

tegangan 250 Vac dengan tegangan supply pada modul sebesar 5Vdc dari 

microcontoller. Modul sensor ZMPT101b memiliki 6 pin yaitu 1 pin vcc, 1 pin 

output, 2 pin ground, dan 2 pin input tegangan. Tampak fisik dan spesifikasi [13] 

modul sensor tegangan ZMPT101b seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2 

dan Tabel 2.2. 

Tabel 2. 2 Spesifikasi Sensor ZMPT101b. 

Supply Voltage 5 Vdc 

Operating Range 250 Vac 

linearitas <0.2% 
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Operating 

Temperature 

-40℃ - +60℃ 

Dimensi 20mm x 50mm 

 

 

 

 

 

2.1.1. Sensor Arus ACS712 

 

Gambar 2.0.3 Sensor ACS712 

Sensor arus ACS712 merupakan sensor berbasis Allegro ACS712ELC chip yang 

mana menggunakan teknologi hall effect untuk mengukur arus AC dan DC [14]. 

Tampak fisik sensor ACS712 seperti ditunjukkan pada Gambar 2.3. Modul sensor 

arus ACS712 tersedia pada range pembacaan arus 5A, 20A, dan 30A. Pada 

penggunaannya, sensor ini bersifat plug and play dimana memliki 5 pin yaitu pin 

vcc, pin ground, pin output, dan 2 pin untuk menghubungkan modul sensor ke 

beban secara seri. Spesifikasi [15] modul sensor ACS712 seperti yang 

ditunjukkan oleh Tabel 2.3. 

Tabel 2. 3 Spesifikasi ACS712. 

Supply Voltage 5 Vdc nominal 

Measurement 

Range 

-5 to +5 A 

-20 to +20 A 

-30 to +30 A 

Scale Factor 185 mV per A / 5A module 

100 mV per A / 20A module 
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66 mV per A / 30A module 

Dimensi 31mm x 13mm 

 

2.1.2. Sensor Anemometer 

Anemometer merupakan sensor angin untuk mengukur kecepatan angin di 

sekitaran-nya dan juga banyak digunakan pada stasiun pengukuran cuaca. 

Pengukuran kecepatan/RPM angin yang bisa digunakan ada beberapa metode 

yang digunakan, salah satunya menghitung waktu yang terjadi tiap munculnya 

sinyal pulsa, namun perhitungan yang diterapkan pada percobaan ini didasarkan 

atas konsep rotasi per menit, yakni menghitung jumlah rotasi yang dilakukan 

peralatan selama satu menit, jumlah rotasi tersebut dapat diketahui dengan 

menghitung jumlah pulsa yang dibangkitkan oleh sensor.  

2.1.3. ESP8266 

ESP8266 adalah modul yang bersifat SoC (System on chip) dan terintegrasi 

dengan Wi-Fi sehingga memiliki penggunaan daya yang efisien, desain yang 

ringkas, dan kinerja yang andal untuk IoT(Internet of things) [19]. Hal ini 

dikarenakan ESP8266 mengintegrasikan antena, balun RF, penguat daya, 

penguat penerima derau rendah, filter, dan modul manajemen daya. 

 

Gambar 2.0.4 Modul ESP8266 

ESP8266 memiliki rentang frekuensi Wi-Fi 2.4G – 2.5G dengan antena PCB 

trace yang dapat ditambahkan antena eksternal. Hardware ESP8266 memiliki 

tegangan operasi 2.5V – 3.6V dan arus operasi 80mA. Selain itu pengguna dapat 

mengkonfigurasikan ESP8266 dengan aplikasi android/IOS maupun cloud-

server. Tampak fisik [20]dan spesifikasi [19] ESP8266 seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 2.4 dan Tabel 2.4. 
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Tabel 2. 4 Spesifikasi ESP8266. 

Operating voltage 2.5 V - 3.6 V 

Frequency range 2.4G ~ 2.5G (2400M ~ 2483.5M) 

TX Power 802.11 b: +20 dBm 

802.11 g: +17 dBm 

802.11 n: +14 dBm 

Rx Sensitivity 802.11 b: –91 dbm (11 Mbps) 

802.11 g: –75 dbm (54 Mbps) 

802.11 n: –72 dbm (MCS7) 

CPU Tensilica L106 32-bit processor 

Peripheral 

Interface 

UART/SDIO/SPI/I2C/I2S/IR Remote Control 

GPIO/ADC/PWM/LED Light & Button 

Operating Voltage 2.5V ~ 3.6V 

Operating Current Average value: 80 mA 

Operating 

Temperature 

Range 

–40°C ~ 125°C 

Wi-Fi Mode Station/SoftAP/SoftAP+Station 

User Configuration AT Instruction Set, Cloud Server, Android/iOS 

App 

Package Size QFN32-pin (5 mm x 5 mm) 

 

2.2.3.  Real time clock (RTC) 

Modul RTC adalah pewaktu elektronik yang dipasang chip yang dapat 

menghitung waktu dalam rentang detik hingga tahun. Modul ini dilengkapi 

baterai sehingga dapat menyimpan atau menjaga data waktu tersebut secara real 

time. Chip RTC dapat dijumpai pada motherboard PC untuk menyimpan 

informasi jam terkini. RTC dinilai cukup akurat sebagai pewaktu karena 

menggunakan osilator kristal. Salah satu RTC yang mudah digunakan adalah 

DS1307 [21]. 
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2.3.Tinjauan Metode Pengolahan data 

Energi angin merupakan bentuk tidak langsung dari energi matahari karena angin 

terjadi akibat pemanasan yang tidak merata pada permukaan bumi oleh matahari 

sehingga terjadilah perbedaan tekanan pada atmosfer. Aliran angin bergerak dari 

daerah yang mempunyai tekanan tinggi ke daerah yang mempunyai tekanan rendah 

[6]. Oleh karena itu energi angin juga merupakan suatu energi kinetik dari 

pergerakan massa udara. Sistem PLTB memanfaatkan energi angin untuk 

memutarkan turbin, sehingga dengan adanya putaran dari turbin tersebut dapat 

mengonversikan energi angin menjadi energi listrik [2]. Perumusan energi kinetik 

pada suatu turbin sebagai berikut :  

𝐸𝑘 =
1

2
𝑚𝑣    (2.1) 

dengan nilai :  

𝐸𝑘 = Energi Kinetik (Joule),  

𝑚 = massa udara (kg),  

𝑣 = kecepatan angin (m/s).  

Laju aliran massa diberikan oleh persamaan :  

𝑚 = 𝜌𝐴𝑣    (2.2) 

dengan nilai :  

𝜌 = massa jenis angin (kg/m3 ) (ketetapan 𝜌 =1,225 kg/m3 ), 

𝐴 = luas penampang turbin (m2 ) bisa ditulis ( 𝐴 = 𝜋𝑟2 ). 

Energi mekanik pada turbin angin merupakan salah satu proses yang terjadi pada 

konversi energi. Koefisien daya (𝐶𝑃) pada turbin angin adalah ukuran efisiensi 

untuk mengubah daya angin menjadi daya mekanik dan nilai dari efisiensi tersebut 

tidak dapat melebihi 0,593 yang dikenal sebagai batas betz [7],[8].  

𝐶𝑃 = 𝑃𝑚𝑃𝑎  (2.4) 

dengan nilai :  
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𝑃𝑚 = daya mekanik (watt),  

CP = Koefisien daya pada turbin angin  

Sehingga daya mekanik pada turbin angin dapat diekspresikan sebagai berikut, 

𝑃𝑚 =
1

2
𝜌𝐴𝑣3𝐶𝑃    (2.6) 

dengan asumsi bahwa massa jenis udara konstan dan kondisi kerja turbin ideal, 

maka nilai 𝐶𝑃 dapat diketahui yaitu 0,593 [6]. Angka tersebut secara teori adalah 

nilai efisiensi maksimal yang dapat dicapai oleh turbin angin. Dari Persamaan 2.5, 

dengan mengganti 𝐶𝑃 sebesar 0,593 dapat dinyatakan bahwa daya maksimum atau 

kondisi ideal turbin angin dapat dilihat dari persamaan 2.6.  

0,2965𝜌𝐴𝑣3 

dengan nilai : 𝑃𝑚𝑎𝑘𝑠 = daya maksimum atau daya turbin angin dalam kondisi ideal. 

2.2. Tinjauan Metode Pengujian 

Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji 

fungsionalitas perangkat tersebut tanpa memperhatikan bagaimana cara kerjanya 

[23], [24]. Pengujian ini berfokus pada output berdasarkan input yang diberikan 

tanpa perlu mengetahui program internal perangkat lunak untuk memperoleh 

output. Untuk melakukan pengujian perlu diketahui desain fungsi spesifik yang 

diinginkan dari perangkat, sehingga tes dapat dilakukan untuk menunjukkan bahwa 

tiap fungsi beroperasi penuh dan mencari error pada tiap fungsi [25]. Adapun 

kategori error dalam metode black box testing [25], yaitu: 

1. Fungsi yang hilang atau tidak sesuai 

2. Error pada interface 

3. Error pada struktur data atau akses database eksternal 

4. Error pada kinerja 

5. Error  pada inisialisasi atau terminasi 

Metode black box testing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam 

penggunaannya [26]. Kelebihan dan kekurangan metode ini seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 2.5. 
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Tabel 2. 5 Kelebihan dan kekurangan black box testing. 

Kelebihan Kekurangan 

1. Penguji tidak perlu memiliki 

pengetahuan tentang bahasa 

pemrograman tertentu 

2. Pengujian dilakukan dari sudut 

pandang pengguna, sehingga 

membantu mengungkapkan 

ambiguitas atau inkonsistensi 

dalam spesifikasi persyaratan 

3. Programmer dan tester keduanya 

saling bergantung satu sama lain. 

1. Uji kasus sulit didesain tanpa 

spesifikasi yang jelas 

2. Kemungkinan memiliki 

pengulangan tes yang sudah 

dilakukan programmer 

3. Beberapa bagian back end tidak 

diuji sama sekali. 

 

 

 


