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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Monitoring 

Monitoring merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara rutin untuk mengecek 

atau mengawasi suatu perkerjaan yang sedang dilakukan. Hal ini dilakukan 

bertujuan untuk memeriksa apakah program atau perkerjaan yang dilakukan telah 

sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna, selain itu juga monitoring 

memberikan pembelajaran yang sedang berjalan dengan mengetahui umpan balik 

dari data yang didapatkan dari monitoring. 

Berikut beberapa tujuan dari monitoring menurut Zulpa[12] yaitu: 

1. Mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan pengguna sehingga 

terdapat proses pembelajaran. 

2. Memberikan masukan tentang apa saja yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan perkerjaan yang dilakukan. 

3. Mendapatkan informasi tentang metode apa yang tepat dalam melakukan 

suatu perkerjaan yang sedang berlangsung. 

4. Mendapatkan informasi tentang hambatan apa saja yang ditemui dalam 

proses pekerjaan yang sedang berlangsung. 

5. Memberikan umpan balik dalam sistem sehingga bisa lebih baik lagi.  

6. Memberikan suatu pernyataan berupa fakta dan nilai terhadap proses 

pekerjaan yang telah dilakukan. 

7. Melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja dari pekerjaan yang 

sedang berlangsung, sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik dan 

efektif.  

8. Mempelajari apakah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan telah sesuai 

dengan rencana, dan juga mengidentifikasi masalah yang telah timbul agar 

dapat langsung diatasi.   

Monitoring energi listrik dilakukan dengan cara pengumpulan data dari besaran 

listrik yang dihantarkan per satuan waktu. Pesatnya perkembangan teknologi saat 

ini merujuk pada pentingnya keefektifan dan efisiensi dalam penggunaan energi 

listrik, dalam kebutuhan menggunakan berbagai piranti listrik tidak hanya 
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dilakukan dengan mengharuskan  berada di depan piranti listrik tersebut. Untuk itu 

konsep sistem monitoring via internet dapat digunakan, dimana pengguna dapat 

mengontrol dan memantau sistem secara langsung dengan terhubung melalui 

internet. Untuk mendapatkan hasil informasi monitoring yang baik, maka informasi 

yang dihasilkan harus spesifik, terukur, dapat diperoleh, relevan, dalam rentang 

waktu tertentu[1]. 

 

2.2 Sistem Kontrol 

Sistem kontrol merupakan kumpulan dari beberapa komponen yang saling 

berkombinasi dan melakukan pekerjaan bersama – sama untuk mencapai tujuan 

tertentu. Sasaran dari suatu sistem kontrol ialah mengolah atau memproses suatu 

masukan (input) yang telah ditetapkan melalui elemen sistem kontrol, kemudian 

mengatur keluaran (output) dalam menentukan suatu sikap atau kondisi sesuai 

dengan keinginan pengguna.  

 

Gambar 2. 1 Skema Umum Sistem Kontrol 

Berikut merupakan definisi dari istilah-istilah yang berkaitan dengan sistem kontrol 

dan sering dipakai: 

1. Sistem adalah suatu objek  yang dibentuk dari kombinasi komponen-

komponen yang saling berkerja sama. 

2. Variabel kontrol merupakan suatu besaran atau kondisi yang terkontrol dan 

terukur. Pada keadaan normal variabel kontrol merupakan keluaran dari 

sistem. 

3. Variabel termanipulasi merupakan suatu besaran atau kondisi yang 

divariasikan sehingga dapat mempengaruhi nilai atau keluaran dari variabel 

terkontrol. 

4. Plant merupakan suatu objek fisik yang dikontrol. 
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5. Gangguan adalah sinyal yang dapat mempengaruhi dari nilai keluaran yang 

diinginkan. 

6. Kontroler merupakan suatu alat atau cara untuk modifikasi sehingga 

karakteristik dari sistem dinamik yang dihasilkan sesuai dengan yang 

diinginkan. 

7. Aksi kontrol adalah nilai atau besaran yang diberikan pada plant 

berdasarkan perhitungan dari kontroler (pada kondisi normal aksi kontrol 

merupakan variabel termanipulasi). 

 

2.2.1 Sistem Kontrol Loop Terbuka 

Sistem kontrol loop terbuka merupakan sistem kontrol yang tidak dapat mengubah 

kondisinya sendiri terhadap situasi yang ada. Hal ini dikarenakan tidak adanya 

umpan balik (feedback) dari sistem kontrol loop terbuka. Sehingga pada 

penggunaan sistem kontrol loop terbuka di butuhkannya manusia sebagai operator. 

Berikut blok diagram sistem kontrol loop terbuka pada Gambar 2.2.  

 

Gambar 2. 2 Blok Diagram Sistem Kontrol Loop Terbuka 

Pada sistem kontrol loop terbuka masukan pada sistem dikontrol oleh operator, dan 

perubahan kondisi lingkungan tidak mempengaruhi sistem secara langsung, 

melainkan dikontrolkan oleh operator. 

 

2.2.2 Sistem Kontrol Loop Tertutup  

Sistem kontrol loop tertutup merupakan sistem kontrol yang nilai keluarannya 

berpengaruh langsung terhadap kontrol yang dilakukan oleh sistem. Pada sistem 

kontrol loop tertutup memiliki proses umpan balik yang digunakan untuk 

memperbaiki nilai keluaran sistem agar semakin mendekati nilai yang diinginkan. 

Berikut blok diagram sistem kontrol loop tertutup pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2. 3 Blok Diagram Sistem Kontrol Loop Tertutup 

 

2.3 Node MCU 

Node MCU merupakan sebuah platform IoT (internet of things) yang bersifat open 

source, yaitu  sebuah board elektronik dimana terdapat fitur wi-fi didalam firmware 

dan hardware yang terdapat di dalamnya. Node MCU juga memiliki sebuah chip 

ESP8266 yang digunakan untuk menjalankan firmware-nya. Chip tersebut 

merupakan buatan perusahaan espressif system, dan juga memiliki hardware 

berupa ESP-12. Node MCU merupakan istilah yang mengacu pada firmware-nya, 

bukan pada kit elektroniknya. Node MCU dapat di-program dengan bahasa 

pemrograman C/C++ menggunakan software Arduino IDE [13]. Pin  node MCU 

dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut. 

 

Gambar 2. 4 Pin Node MCU[13] 
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Berikut tabel fungsi dari pin node MCU : 

Tabel 2. 1. Fungsi node MCU[13] 

Pin  ESP8266 

GPIO 

Fungsi  Catatan 

D0 GPIO16 LED_BUILTIN or 

BUILTIN _LED 

Menginisialisasi pin 

LED_BUILTIN sebagai output 

D1 GPIO5 I2C-SCL or CLK  Mengirim informasi data  

D2 GPIO4 I2C-SD (serial data) Mengirim informasi data  

D3 GPIO0 SPI-RES or RST Mengirim data ke microkontroler  

D4 GPIO2 SPI-DC 

(Converter Digital) 

Mengkonversi sinyal masukan  

D5 GPIO14 SPI-SCL or CLK Mengirim data ke microkontroler 

D6 GPIO12 SPI-MISO (Master 

Input Slave Output) 

Jika di konfigurasi sebagai 

master maka pin MISO sebagai 

input tetapi jika jika 

dikonfigurasi sebagai slave maka 

pin MISO sebagai output  

D7 GPIO13 SPI-SDA or MOSI 

(Master Output 

Slave Input) 

Jika di konfigurasi sebagai 

master maka pin MISO sebagai 

output tetapi jika jika 

dikonfigurasi sebagai slave maka 

pin MISO sebagai input 

D8 GPIO15 SPI-CS or SS  Mengaktifkan slave 

D9 GPIO3 Serial RX0 Mengirim informasi UART dari 

shield 

D10 GPIO1 Serial TX0 Mengirim informasi UART dari 

shield 

D11 GPIO9 Tidak digunakan  - 

D12 GPIO10 Tidak digunakan - 
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2.4 Internet of Things (IoT) 

Internet of Things merupakan  sebuah konsep yang dibentuk dengan tujuan 

memperluas konektivitas internet dan tersambung secara terus menerus. IoT sendiri 

mengacu pada benda yang teridentifikasi secara unik sebagai representasi fisik 

dalam struktur yang berbasis internet.  Konsep IoT sendiri biasa digunakan untuk 

berbagi data dengan jarak yang jauh melalui internet, remote kontrol, dan 

sebagainya, termasuk dalam merepresentasikan benda di dunia nyata ke dunia 

maya[1].  

Konsep Internet of Things pertama kali dikenalkan oleh Kevin Ashton pada tahun 

1999. Berawal dari Auto-IDCenter, teknologi yang berbasis pada Radio Frequency 

Identification (RFID) yang dapat mengidentifikasi kode dari produk elektronik 

yang bersifat unik, kemudian dikembangkan menjadi teknologi dimana  pada setiap 

benda memiliki alamat internet protocol. Sehingga, benda-benda di sekitar kita 

dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui jaringan internet seperti skema 

IoT berikut: 

 

Gambar 2. 5 Skema Umum Sistem IoT[13] 

Prinsip kerja dari sistem IoT ini ialah menghubungkan suatu objek benda atau 

piranti ke internet dan ke server yang diinginkan, sehingga pengguna dapat melihat 

atau mengirimkan data dengan cepat dan dimana saja. Hal tersebut dimulai dengan 

menghubungkan modul (sensor dan mikrokontroler) ke piranti yang ingin diambil 
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datanya, kemudian piranti tersebut di hubungkan dengan wi-fi agar dapat terhubung 

ke internet, selanjutnya data piranti yang telah diambil oleh modul dikirim ke server 

melalui internet dan kemudian data yang diinginkan dapat dilihat di web yang 

diinginkan. 

 

2.5 Sensor Arus Listrik dan Tegangan Listrik 

2.5.1 Sensor Arus Listrik (ACS712) 

Sensor arus listrik (ACS712) merupakan sensor yang diproduksi oleh Allegro 

Mircosystems,Inc. Sensor ini memanfaatkan peristiwa hall effect (efek medan) yang 

bekerja menggunakan prinsip gaya Lorentz. Hall effect merupakan peristiwa 

berbeloknya aliran arus listrik (electron) dalam plat konduktor kerena pengaruh 

medan magnet. Cara kerja sensor tersebut ialah arus yang mengalir pada kabel 

tembaga kemudian menghasilkan medan magnet yang ditangkap oleh hall effect IC 

dan diubah  menjadi tegangan proposional[3]. Sensor ini dapat mengukur arus AC 

maupun arus DC. Berikut karakteristik dari sensor arus ACS712 : 

1. Memiliki sinyal analog dengan sinyal gangguan yang rendah (low noise). 

2. Bandwidth 80kHz. 

3. Total output error 1,5% pada temperatur 25 derajat celcius. 

4. Memiliki resistansi dalam 1,2mili ohm. 

5. Tegangan sumber operasi tunggal 5volt. 

6. Sensitivitas keluaran 66 sampai dengan 185mV/A. 

7. Tegangan keluaran proposional terhadap arus AC atau DC. 

8. Kalibrasi fabrikasi. 

9. Tegangan offset keluaran yang stabil. 

10. Hysterisis akibat medan magnet mendekati nol. 

11. Rasio keluaran mendekati nol. 

Berikut gambar bentuk fisik dari sensor arus ACS712 : 
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Gambar 2. 6 Sensor Arus Listrik (ACS712)[15] 

2.5.2 Sensor Tegangan Listrik (ZMPT101B) 

Sensor tegangan listrik (ZMPT101B) merupakan sensor yang terdiri dari trafo step 

down yang berfungsi sebagai penurun tegangan dari tegangan sumber (PLN), 

sehingga tegangan-tegangan tersebut dapat dibaca oleh mikrokontroler, tegangan 

hasil keluaran sensor tersebut adalah 0-5volt. Skematik sensor tegangan 

(ZMPT101B) pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2. 7 Skema Sensor Tegangan (ZMPT101B)[7] 

 

Berikut persamaan yang digunakan dalam perhitungan sensor tegangan pada 

tengangan output : 

𝑈2 =
𝑈1

𝑅
× 𝑅′    (1) 

Dengan : 

𝑼𝟏= tegangan input 

𝑼𝟐= tegangan output 

R= hambatan pembanding 

R’= hambatan pembatas arus 
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Kemudian berikut persamaan yang digunakan dalam perhitungan sensor tegangan 

pada tegangan input:  

𝑈1 =
𝑈2

𝑅′
× 𝑅     (2) 

Prinsip kerja dari sensor ini ialah dari transformator tegangan AC 220volt 

dikonversi menjadi 4,5volt lalu sinyal tersebut disearahkan dengan penyearah 

gelombang penuh, kemudian agar menghasilkan tegangan DC yang murni pada 

ujung rangkaian dipasang sebuah filter kapasitor.  

Berikut deskripsi Sensor tegangan listrik (ZMPT101B) : 

1. Sensor tegangan 110-220volt AC sistem active transformer. 

2. Langsung dapat disambung ke tengngan PLN 220volt. 

3. Ukuran papan PCB 50×19mm. 

4. Nilai input arus 2mA. 

5. Retardasi (dinilai input) 20 (input 2mA, sampling hambatan 100 ohm). 

6. Kisaran linier 0-1000volt. 

7. Isolasi tegangan 4000volt. 

8. Suhu operasi -40 sampai 70 derajat celcius. 

9. Linieritas ≤ 0,2% (20% dot ~120% dot). 

10. Enkapsulasi epoxy. 

11. Instalasi PCB mount (pin panjang > 3mm) 

12. Tegangan resolusi analog 0,00489V 

Berikut gambar bentuk fisik dari sensor tegangan ZMPT101B : 

 

Gambar 2. 8 Sensor Tegangan Listrik (ZMPT101B)[7] 
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2.6 Besaran Energi Listrik 

Besaran listrik yang penting untuk diketahui yaitu arus, tegangan, dan daya listrik.  

2.6.1 Arus Listrik AC 

Banyaknya muatan yang mengalir pada sebuah penghantar (kabel) per satuan waktu  

(coulombs per second) dinyatakan sebagai arus listrik. Arus listrik diukur dalam 

satuan ampere (A)[14]. Berikut persamaan arus listrik : 

I = 
dQ

dt
     (3) 

Dengan :  I = arus listrik (A) 

  Q = muatan listrik (C) 

  t = waktu (s) 

Pada arus rangkaian AC gelombang sinyal yang dibentuk merupakan gelombang 

sinusoidal, sehingga arus yang terukur ialah 𝐼𝑟𝑚𝑠 (arus dalam nilai kuadrat rata-

rata), dimana pada pengukuran statistik besarnya suatu fungsi memiliki suatu fungsi 

dengan magnitudo yang berubah-ubah[3]. Berikut persamaanya :  

𝐼𝑟𝑚𝑠  = 𝐼𝑚 ×
1

√2
 = 𝐼𝑚× 0,7071   (4) 

Dengan :   𝐼𝑟𝑚𝑠 = arus efektif (A) 

  𝐼𝑚 = arus maksimum / puncak (A) 

 

2.6.2 Tegangan Listrik AC 

Besarnya selisih perbedaan energi potensial antara dua titik yang diukur, inilah yang 

dimaksud sebagai tegangan listrik atau dapat juga diartikan dengan Joule per 

Coulomb. Satuan dari tegangan listrik ialah volt yang diambil dari nama Alessandro 

Volta[11]. Berikut persamaan tegangan listrik:  

V = 
E

Q
     (5) 

Dengan :  V = tegangan listrik (V)  
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  E = energi (J) 

  Q = muatan (C)  

Pada tegangan yang melalui berbagai jenis bahan penghantar, terdapat hambatan 

dalam dari bahan tersebut, sehingga tegangan berbanding lurus dengan arus dan 

hambatan tersebut. 

Berikut persamaannya: 

V= I×R    (6) 

Dengan : R= hambatan atau resistansi (Ω) 

Sama seperti arus AC, tegangan yang terukur ialah 𝑉𝑟𝑚𝑠 karena bentuk sinyal 

gelombang yang sinusoidal.  

Berikut persamaan 𝑉𝑟𝑚𝑠: 

𝑉𝑟𝑚𝑠 =  𝑉𝑚 ×
1

√2
 = 𝑉𝑚 × 0,7071  (7) 

Dengan :  𝑉𝑟𝑚𝑠 = tegangan efektif (V) 

  𝑉𝑚 = tegangan maksimum (V) 

2.6.3 Daya Listrik 

Daya listrik merupakan banyaknya energi yang mengalir setiap detiknya pada 

rangkaian listrik, energi yang dikeluarkan biasanya disebabkan oleh arus dan 

tegangan listrik. Satuan dari daya listrik ialah watt (W) atau Joule per Second. 

Berikut persamaan daya listrik adalah sebagai berikut:  

P = 
𝑑𝐸

𝑑𝑡
     (8) 

dengan : P = daya listrik (watt) 

  E = energi listrik (J)   

t = waktu (s) 

untuk hubungan antara arus, tegangan dan daya listrik memiliki persamaan sebagai 

berikut:  
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P = 𝐼2×R    (9) 

dengan R = 
𝑉

𝐼
 

P = I×V    (10) 

Pada sumber tegangan AC, sinyal gelombang yang terbentuk ialah gelombang 

sinusoidal, sehingga daya listrik yang terukur terbagi menjadi beberapa macam 

seperti daya kompleks, daya aktif, dan daya reaktif[11]. 

Daya aktif merupakan daya hamburan ysng sebenarnya digunakan oleh beban 

listrik. Satuan dari daya listrik ialah watt. Dengan perumusan sebagai berikut:  

P = V · I · cos ɵ    (11) 

dengan: ɵ = sudut fasa 

Daya reaktif  merupakan daya yang diperlukan  untuk membentuk medan magnet, 

daya ini juga merupakan daya yang tidak dihamburkan atau digunakan oleh beban 

listrik, dimana daya tersebut diserap kembali oleh sumbernya. Satuan dari daya 

reaktif ialah VAR (voltampere-reactif). Daya reaktif dirumuskan sebagai berikut: 

Q = V · I · sin ɵ    (12) 

Dengan : Q = daya reakif (VAR) 

Daya tampak / semu merupakan hasil penjumlahan dari daya aktik dan reaktif 

secara trigonometri. Satuan dari daya tampak ialah VA (voltampere) dan simbol 

S. Dirumskan dengan: 

S = V · I      (13). 

 

2.7 Kesalahan Dalam Pengukuran (Galat) 

Pada pengukuran hal yang cukup sulit untuk dilakukan ialah mengetahui apakah 

nilai hasil dari pengukuran yang telah dilakukan telah sesuai dengan nilai yang 

sebenarnya, dikarenakan pada setiap alat ukur hanya dapat menghasilkan sebuah 

nilai perkiraan saja. Untuk itu dibutuhkan sebuah nilai pembanding yang dihasilkan 

dari alat ukur yang telah diakui kemampuannya untuk dibandingkan dengan hasil 
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alat ukur yang kita gunakan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui besar kesalahan 

dalam pengukuran dan mengetahui ketelitian dari alat ukur kita, sehingga dapat 

menentukan kualitas dari alat ukur tersebut. Menurut standar IEC No.13B-2,  

klasifikasi alat ukur listrik berdasarkan ketelitiannya dibagi menjadi 8 kelas yaitu : 

0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; dan 5. Kelas tersebut mengartikan besarnya 

kesalahan pada masing-masing alat ukur yaitu ±0,05%, ±0,1%, ±0,2%, ±0,5, 

±1,0%, ±1,5%, ±2,5%, dan ±5%. Terdapat  4 golongan berdasarkan daerah 

pemakaiannya dari 8 kelas alat ukur tersebut, yaitu : 

a. Untuk kelas 0,05; 0,1; dan 0,2 merupakan golongan 1, dimana termasuk alat 

ukur yang memiliki presisi yang tinggi, dan biasa digunakan di laboratorium 

yang standar. 

b. Untuk kelas 0,5 merupakan golongan 2 yang memiliki presisi lebih rendah 

dari 0,2, yang biasanya digunakan pada alat ukur portable. 

c. Untuk kelas 1,0 memiliki persisi yang lebih rendah dari 0,5 yang termasuk 

kegolongan 3, dan biasa digunakan pada alat ukur pada panel. 

d. Untuk kelas 1,5; 2,5; dan 5 termasuk kedalam golongan 4, yang biasa 

digunakan pada panel panel yang tidak begitu mementingkan presisi nilai 

dan ketelitian. 

Cara umum yang digunakan untuk menentukan kesalahan ialah dengan cara 

menentukan persentasi kesalahan. Berikut persamaannya : 

Persen kesalahan (galat) = 
׀ nilai pengukuran – nilai pembanding׀

nilai pembanding
× 100% (14) 

 

 

 

 

 

 

 


