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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Penelitian 

Erik Mubarak (2011) melakukan penelitian sistem kendali dan monitoring jarak 

jauh peralatan elektronik rumah tangga melalui media transmisi jala-jala listrik 

[2]. Perancangan perangkat keras meliputi pembuatan driver lampu yang 

digunakan untuk mengendalikan lampu AC tegangan bolak balik 220V/50, 

pembuatan detektor arus untuk mengetahui kondisi lampu, dan mikrokontroler 

sebagai pengendali peralatan yang di setting agar dapat berkomunikasi secara 

serial. Diimplementasikan protokol Scaleable Node Address Protocol (SNAP) 

agar komputer dan mikrokontroler dapat saling berkomunikasi dan mengirim 

informasi. Dari hasil pengujian proses komunikasi data dapat dikirim dan 

diterima dengan baik tanpa terjadi kesalahan, driver lampu dapat berfungsi 

dengan baik saat diberi masukan logika 1, dan detektor arus dapat digunakan 

untuk mendeteksi kondisi lampu.  

Riny Sulistyowati, Dedi Dwi Febriantoro (2012) melakukan penelitian yaitu 

perancangan prototype sistem kontrol dan monitoring pembatas daya listrik 

berbasis mikrokontroler [3]. Pada penelitian ini menggunakan mikrokontroler 

ATMega 16, sensor arus ACS712, relay, buzzer, LCD, dan keypad, sistem 

kontrol otomatik yang diterapkan untuk membatasi daya listrik telah dirancang 

dan dikembangkan berbasis mikrokontroler ATMega 16. Dalam melakukan 

pengontrolan, sistem tersebut menggunakan aksi kontrol on/off. Hasil pengujian 

alat pada proyek akhir ini mampu menghasilkan arus dengan error rata-rata 

sebesar 4.88% pada setiap ruang dan daya listrik dengan error rata-rata sebesar 

2.76% pada setiap ruang. 

Muhammad Fauzi, Iwan Krisnadi (2015) melakukan penelitian alat monitoring 

tegangan, arus , daya, dan proteksi suhu pada motor listrik berbasis IoT  [4]. Pada 

penelitian prototype sistem yang dibuat terdiri dari komponen-komponen 



 

 

5 

 

elektronik seperti sensor arus, sensor tegangan, sensor suhu, wemos lolin32, 

relay, dan motor listrik, serta dilengkapi dengan fasilitas cloud IoT. Hasil 

perbandinga pembacaan dari hasil pengujian diperoleh nilai error pada sensor 

arus 0.32%, sensor tegangan 0.73%, dan sensor suhu 2%, dengan demikian 

prototype yang dibangun pada penelitian tugas akhir ini dapat berjalan dan 

berfungsi dengan baik. 

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengontrolan dan 

perhitungan daya beban peralatan listrik rumah tangga dapat dilakukan dengan 

perangkat sistem antarmuka pengguna melalui aplikasi android ataupun web 

server. Dimana terdapat perangkat yang terdiri dari mikrokontroler, sensor 

tegangan, sensor arus, relay, dan modul WiFi. Pada penelitian ini penulis 

membangun sistem yang dapat mengontrol peralatan listrik rumah tangga dan 

memberikan informasi ke pengguna melalui aplikasi android yaitu besaran daya 

pada beban yang digunakan. Penulis membangun aplikasi android menggunakan 

platform MIT App Inventor 2 dengan cloud server Thingspeak. 

 

2.2 Tinjauan Komponen Penelitian 

2.2.1 Arduino Mega 2560 

Arduino Mega adalah board berbasis ATmega 2560. Board ini beroperasi 

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

dan sumber daya eksternal dengan rekomendasi tegangan masukan 7-12V. 

Selain itu arduino menyediakan pin daya 3.3V yang dapat digunakan untuk 

mengoperasikan modul komunikasi dengan mudah. Arduino Mega 2560 

yang digunakan ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Arduino Mega 2560 [5]. 
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Mikrokontroler yang digunakan dalam implementasi adalah Arduino Mega 

2560, salah satu keunggulannya adalah ukuran flash memory yang 

mencapai 256 KB, memiliki frekuensi clock 16 MHz, sehingga model 

Arduino Mega 2560 menjadi platform target proyek perangkat lunak yang 

kompleks. Terdapat 54 pin digital input/output yang digunakan untuk 

menghubungkan sensor yang membutuhkan banyak pin. Karakteristik 

lainnya adalah memiliki empat port komunikasi serial, Light Emitting 

Diode (LED) terintegrasi, dan tombol reset eksternal [5]. Spesifikasi 

Arduino Mega 2560 dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Spesifikasi Arduino Mega 2560 

Mikrokontroler ATmega 2560 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage 7-12V 

Input Voltage (limit) 6-20V 

Digital I/O Pins 54 Pin 

Analog Input Pins 16 

DC Currennt for I/O Pin 40 mA 

DC Current for 3,3V Pin 50 mA 

Flash Memory 256 KB 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 Hz 

 

2.2.2 Sensor Tegangan ZMPT101B 

 
Gambar 2.2 Sensor tegangan ZMPT101B [6]. 
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Sensor tegangan ZMPT101B merupakan komponen yang sesuai jika 

dihubungkan dengan mikrokontroler karena fungsi sinyal yang akurat. 

Sensor ini dapat digunakan pada tegangan pengoperasian sebesar 250 VAC 

dan mengeluarkan sinyal analog yang sesuai untuk dikonversikan menjadi 

sinyal digital oleh mikrokontroler. Sensor ini memiliki 4 pin diantaranya 

pin 1 dan pin 2 untuk input utama, pin 3 dan pin 4 untuk output. Isolasi 

tegangan pada sensor ini sebesar 4000V dan bekerja optimal pada suhu -

40C sampai 70C [6]. Sensor tegangan ZMPT101B yang digunakan 

ditunjukkan pada Gambar 2.2, sedangkan spesifikasi dari sensor tegangan 

dapat dilihat pada Tabel 2.2.  

Tabel 2.2 Spesifikasi Sensor Tegangan ZMPT101B 

Nama Komponen Sensor Tegangan ZMPT101B  

Supply Voltage 5 VDC 

Operating Range 250 VAC  

Operating Temperatur -40 – 70 oC  

Dimensi 20 x 50 mm 

Linearitas <0.2% 

 

2.2.3 Sensor Arus ACS712 

 
Gambar 2.3 Sensor Arus ACS712 [6]. 

Sensor ini berfungsi mendeteksi aliran arus listrik yang melewatinya, 

dipasang secara seri dengan beban yang akan diukur menggunakan kabel 

sehingga dapat mengukur arus bolak-balik (AC) atau arus searah (DC) 

sampai 30A. Sensor ini memiliki pembacaan dengan ketepatan yang tinggi 
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karena didalamnya terdapat rangkaian low-offset linear hall dengan satu 

lintasan yang terbuat dari tembaga [6]. Sensor arus ACS712 ditunjukkan 

pada Gambar 2.3, sedangkan spesifikasi dari sensor arus yang digunakan 

ditunjukkan pada Tabel 2.3.  

Tabel 2.3 Spesifikasi Sensor Arus ACS712 

Nama Komponen Sensor Arus ACS712 

Supply Voltage 5 VDC 

Measurement Range -5 sampai +5 

-20 sampai +20 

-30 sampai +30 

Scale Factor 185 mV per A/ 5A module 

100 mV per A/ 20 module 

66 mV per A/ 30 module 

Dimensi  31 x 13 mm 

 

2.2.4 NodeMCU 

 
Gambar 2.4 Mikrokontroler NodeMCU V3 [7]. 

NodeMCU yang digunakan adalah NodeMCU V3. Versi ketiga ini 

merupakan versi modifikasi yang dikembangkan oleh produsen LoLin 

dengan beberapa perbaikan yang membuat perangkat ini lebih cepat dari 

versi sebelumnya. Pada NodeMCU sudah terdapat modul ESP8266 [7]. 

NodeMCU dilengkapi dengan mikro USB port yang berfungsi untuk 

pemprograman maupun power suplai. Mikrokontroler NodeMCU yang 

digunakan dapat dilihat pada Gambar 2.4.  
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2.2.5 Relay 

 
Gambar 2.5 Relay 5 VDC. 

Relay elektromagnetik digunakan untuk mengendalikan on/off pada beban 

yang terhubung, input kendali relay berasal dari sumber step down 5 VDC. 

Penggunaan relay 5 VDC dalam sistem ini juga terhubung dengan 

mikrokontroler NodeMCU. Pada kondisi awal relay yaitu NO sehingga 

pada saat sumber PLN 220 VAC terhubung, maka beban akan dapat 

berfungsi apabila mendapat perintah dari aplikasi pengguna. Gambar 2.5 

merupakan relay empat channel yang digunakan dalam sistem i 

 

2.2.6 Adaptor 

 
Gambar 2. 6 Adaptor 12 VDC 1A. 

Adaptor berfungsi sebagai suplai daya secara keseluruhan pada sub-

sistem agar dapat beroperasi secara optimal. Adaptor yang digunakan 

yaitu memiliki spesifikasi 12 VDC dengan arus 1A agar dapat menyuplai 
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seluruh komponen dan modul tanpa ada kendala drop tegangan. 

Komponen adaptor yang digunakan pada sistem ini ditunjukkan pada 

Gambar 2.6. 

2.2.7 DC to DC Step Down Converter 

 

 
Gambar 2.7 DC to DC stepdown converter [8]. 

Step down converter merupakan suatu rangkaian yang dapat menurunkan 

tegangan DC ke DC dengan motode switching. Secara umum, buck 

converter menggunakan komponen salah satunya adalah Metal Oxide 

Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET). Prinsip kerja 

MOSFET yaitu sebagai saklar yang dapat membuka atau menutup 

rangkaian sehingga arus dapat dikendalikan sesuai dengan duty cycle 

yang diinginkan [8]. Buck converter yang digunakan dapat dilihat pada 

Gambar 2.7. sedangkan spesifikasi dari DC to DC stepdown converter 

yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 2.4. 

Tabel 2. 4 Spesifikasi DC to DC stepdown converter 

Nama Komponen DC to DC Stepdown LM2596S 

Tegangan Input 3.2V – 46 VDC 

Tegangan Output 1.25V – 35 VDC 

Arus Maksimum 3A (rekommended 2,5A) 

Efisiensi Stepdown 92% 

Operating Temperature -45 – 85oC 

Switching frequency 65 kHz 
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Output ripple 30 mV 

Ukuran 43 x 21 x 14 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


