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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan mulai dilakukan pada bulan Mei 2019 di Laboratorium Program 

Studi Fisika Institut Teknologi Sumatera. Berikut perencanaan waktu penelitian ini: 

Tabel 3. 1.Waktu  Pelakasaan Penelitian 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini merupakan salah satu jenis penelitian eksperimental dimana 

peneliti melakukan perancangan sistem, pembuatan sistem, dan pengujian beserta 

analisis data pengujian dengan kajian bidang fisika instrumentasi. 

3.3 Alat dan Bahan 

3.3.1 Alat  

Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian: 

1. Multimeter digital (CD771) 

2. Laptop 

3. Alat tulis 

4. Handphone 

5. Wi-fi 

6. Solder  

7. Penyedot timah 

8. Catu daya 5volt 

9. Perkakas penelitian 

 

No. Jadwal 
Bulan 

Ke-1 Ke-2 Ke-3 Ke-4 

1 Perancangan sistem dan program alat     

2 Pembuatan alat     

3 Pengujian alat dan pengambilan data alat     

4 Analisis data dan penulisan laporan tugas akhir     
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3.3.2 Bahan 

Berikut bahan yang digunakan dalam penelitian: 

1. Node MCU 

2. Kabel jumper 

3. Project board 

4. Sensor arus (ACS712) 

5. Sensor tegangan (ZMPT101B) 

6. Relay 4 kanal 

7. Terminal listrik 

8. Resistor 220kilo ohm 

9. Terminal beban listrik 

10. ADS1115 

11. Papan PCB berlubang 

12. Kabel tembaga 

13. Stopkontak 

14.  Double tape 

15. Kotak modul 

16. Kabel USB 
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3.4 Tahapan Penelitian 

3.4.1 Diagram Alir Penelitian 

Pada penelitian ini memiliki tahapan penelitian yang harus dilakukan seperti 

diagram alir penelitian yang ditunjukkan pada Gambar 3.1: 

  

Gambar. 3. 1 Diagram alir penelitian 
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3.4.2 Perancangan sistem alat monitoring dan kontrol daya listrik 

Tahapan ini merupakan tahapan perancangan dalam pembuatan sistem alat 

monitoring dan kontrol daya listrik. Pada tahap ini ada dua perancangan yaitu 

perancangan perangkat keras dan pembutan program, yaitu: 

3.4.2.1 Perancangan perangkat keras 

Rancangan perangkat keras sistem monitoring dan kontrol daya listrik ditunjukan 

pada skema Gambar 3.2 dengan menentukan komponen-komponen apa saja yang 

dibutuhkan pada pembuatan alat. 

 

  

Gambar. 3. 2 Skema perangkat keras sistem monitoring daya listrik 

Pada blok-blok Gambar 3.2 diatas memiliki fungsinya masing-masing dalam 

sistem kerjanya, berikut fungsi dari blok diatas: 

1. Catu daya berfungsi sebagai sumber listrik untuk komponen-komponen lain 

agar komponen tersebut dapat bekerja. Pada sistem ini catu daya dengan 

keluaran 5volt digunakan untuk menghidupkan node MCU, sensor 

tegangan, dan sensor arus. 

2. Node MCU berfungsi untuk memproses perintah yang dikirimkan oleh 

pengguna atau mengontrol relay apakah on atau off dan berfungsi sebagai 
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pemroses hasil dari sensor agar bisa ditampilkan dan dikirim ke internet atau 

server. 

3. Internet (blynk) merupakan server penerima data dari node MCU dan dapat 

menampilkan data monitoring yang dapat dilihat secara online, serta sebagai 

perantara pengiriman perintah secara online dalam mengontrol relay. 

4. User merupakan pengguna yang ingin melihat hasil monitoring melalui 

laptop atau handphone secara online dan pemberi perintah dalam 

pengontrolan. 

5. Sensor tegangan (ZMPT101B) merupakan komponen yang dipasang pada 

jalur beban listrik untuk membaca tegangan AC yang digunakan pada beban 

listrik yang kemudian diproses di node MCU. 

6. Sensor arus (ACS712) komponen yang dipasang pada jalur beban listrik 

untuk membaca arus AC yang digunakan pada beban listrik yang kemudian 

diproses di node MCU. 

7. Beban listrik merupakan suatu piranti yang diukur untuk diketahui 

tegangan, arus, dan daya listrik yang digunakan pada piranti tersebut.  

8. Relay 4 kanal berfungsi sebagai saklar untuk menentukan apakah beban 

listrik tersebut hidup atau mati.  

3.2.4.2 Perancangan Program Sistem 

Perancangan program sistem pada penelitian ini menggunakan perangkat lunak IDE 

Arduino dengan bahasa C/C++ yang kemudian ditanamkan pada node MCU. 

Dalam membuat algoritma dari suatu program diperlukan suatu diagram alir 

(flowchart), hal ini berguna untuk mempermudah langkah-langkah dalam membuat 

algoritma dari program yang dibuat. Diagram alir pada sistem monitoring daya 

listrik ditunjukkan pada Gambar 3.3 dan untuk diagram alir pada sistem kontrol 

daya listrik ditunjukkan pada Gambar 3.4. 
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Gambar. 3. 3 Diagram alir sistem program monitoring daya listrik 

Pada bagian monitoring daya listrik mikrokontroler yang berfungsi sebagai 

pengelola data dari sensor tegangan dan sensor arus untuk menjadi parameter-

parameter energi listrik ialah node MCU. Pada diagram alir pada Gambar 3.3 

menunjukan algoritma program yang akan dibuat dimulai dari memasukan library 

yang digunakan perangkat keras untuk sistem monitoring pada inisialisasi program. 

Kemudian, deklarasikan variabel-variabel yang dibutuhkan pada inisialisasi 

program. Setelah itu dilanjutkan dengan menerima input dari sensor arus dan 

tegangan, kemudian diolah dan dihitung menjadi parameter-parameter energi listrik 

seperti arus, tegangan, dan daya listrik. Selanjutnya, hubungkan node MCU ke wi-

fi, jika belum terhubung maka kembali lagi ke langkah program awal. Jika telah 

terhubung ke wi-fi, data yang telah diolah akan dikirim ke server (internet), 
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sehingga data tersebut dapat dilihat oleh pengguna dengan mengakses alamat server 

yang telah ditentukan. Server yang digunakan pada penelitian ini ialah blynk. 

 

Gambar. 3. 4 Diagram alir sistem program kontrol daya listrik 

Pada bagian sistem kontrol daya listrik mikrokontroler yang digunakan ialah node 

MCU yang berfungsi sebagai pengelola perintah yang dikirimkan pengguna dan 

data yang dikirimkan oleh sensor, sehingga dapat menentukan apakah kondisi relay 

sedang hidup atau mati. Diagram alir yang ditunjukan Gambar 3.4 merupakan 

algoritma program yang akan dibuat. Hal pertama yang dilakukan pada algoritma 

tersebut ialah menginisialisasi library dari perangkat keras yang digunakan pada 

sistem kontrol, kemudian menginisialisasi variabel-variabel yang dibutuhkan dalam 
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sistem kontrol. Dilanjutkan dengan menghubungkan mikrokontroler node MCU 

dengan server (internet). Jika belum terhubung, program akan mengulang proses 

penghubungan ke internet sampai terhubung. Mikrokontroler yang telah terhubung, 

dapat memberikan input perintah yang diinginkan. Selanjutnya, data sensor dan 

perintah yang diberikan pengguna akan diolah menjadi perintah yang mengontrol 

relay untuk memberikan informasi apakah dalam kondisi hidup atau mati.  

Tampilan output yang menunjukkan jika daya lebih besar dari batas yang ditetapkan 

dan tidak ada perintah ‘hidup’ dari pengguna, relay dalam kondisi mati, dan jika 

sebaliknya, kondisi relay tetap hidup. 

3.4.3 Pembuatan Sistem Alat Monitoring dan Kontrol Daya Listrik 

Setelah selesai melakukan perancangan perangkat keras dan program sistem, 

selanjutnya adalah melakukan pembuatan alat dan program sistem sesuai dengan 

rancangan yang telah dibuat. Dalam pembuatan perangkat keras sistem alat 

monitoring dan kontrol daya listrik. Hal yang dilakukan ialah merakit komponen-

komponen yang telah disiapkan sesuai dengan skema yang dibuat seperti pada 

Gambar 3.2. Setelah perakitan perangkat keras selesai dilakukan, dilanjutkan 

dengan membuat program sesuai dengan rancangan diagram alir yang dibuat, 

seperti pada Gambar 3.3 dan Gambar 3.4., dan kemudian program tersebut 

ditanamkan pada perangkat keras yang telah dibuat. 

3.4.4 Pengujian Sistem Alat Monitoring dan Kontrol Daya Listrik 

Pada tahap ini, hal yang dilakukan ialah pengujian terhadap performa dan kalibrasi 

pada alat yang telah dibuat. Pengujian yang pertama dilakukan adalah menguji 

apakah alat yang telah dibuat telah sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Apabila 

alat tersebut telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dilanjutkan dengan 

pengujian kalibrasi dari keluaran alat tersebut terhadap alat ukur parameter energi 

listrik. Hasil pengukuran dengan alat yang dibuat disesuaikan dengan alat ukur 

standar laboratorium, setelahnya hitung persentase kesalahan pengukuran pada alat 

tersebut. Langkah selanjutnya adalah menguji performa alat tersebut, seperti berapa 

lama respon dari alat tersebut dalam mengirim dan menerima perintah masukan dari 

pengguna, dengan cara menghitung time respons dari alat tersebut. 


