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Deteksi Pemakaian Tenaga Listrik Terhadap Deviasi Kwh Meter 
Berbasis Mikrokontroller 

Duta Widhya S., Noor Suyaningsih 

Fakultas Teknik Elektro Universitas Pancasila 
 
Abstrak - Sebuah alat Deteksi Pemakaian Tenaga Listrik Terhadap Deviasi kWh Meter Berbasis 
Mikrokontroller dibuat karena adanya kelainan pada KWh meter yang disengaja maupun yang tidak 
disengaja yang berpengaruh terhadap nilai KWh meter. Meskipun pemeriksaan KWh meter dilaksanakan 
secara rutin melalui kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk upaya memerangi deviasi 
KWh meter. Namun kenyataan di lapangan, pelaksanaan P2TL dalam pemeriksaan KWh meter ini kurang 
optimal dikarenakan SDM  yang bertugas di lapangan  belum memahami penghitungan deviasi KWh meter. 
Alat ini dibuat untuk memudahkan mengetahui adanya deviasi pada KWh meter dari sisi pelanggan 
pascabayar maupun prabayar, dan untuk membantu petugas P2TL menganalisa adanya kelainan pada KWh  
meter. Metode ini dilakukan dengan cara membaca menghitung jumlah kedipan impuls pada kWh meter 
sebagai parameter daya dan dibandingkan dengan pembacaan sensor tegangan dan arus sebagai parameter 
daya.  Dari melakukan pengujian sensor tegangan mendapatkan error rata-rata sebesar 2.74 %, pengujian 
sensor arus sebesar 7.1% dan pengujian deviasi pada pengawatan normal sebesar 5.9 % serta pengujian 
deviasi pada pengawatan tidak normal sebesar 92.01 %.  

 
Kata Kunci : Arduino, Sensor cahaya, Sensor Tegangan, Sensor  Arus, Deviasi, kWh Meter.  
 
I. PENDAHULUAN 

 
Beberapa aspek proses pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) belum optimal 

disebakan karena belum adanya alat uji APP untuk mendeteksi awal kelainan yang terdapat pada APP, 
petugas yang mengecek hanya berdasarkan pengamatan fisik APP secara visual saja tanpa melakukan 
perhitungan deviasi kWh meter. Perhitungan deviasi kWh meter ini dimaksud agar petugas dapat 
memastikan kondisi kWh meter yang diperiksa. 

Hal yang sering dilakukan petugas lapangan adalah dengan pemeriksaan secara visual kWh meter dan 
instalasi milik pelanggan. Sering kali petugas kesulitan mengidentifikasi adanya sambungan langsung yang 
dipasang pelanggan didalam kWh dengan tujuan mempengaruhi pengukuran kWh meter. Hal ini 
menyebabkan petugas akan menyatakan bahwa kWh meter dan instalasi yang diperiksa dalam kondisi 
normal.  

Untuk memudahkan petugas dalam melaksanakan P2TL perlu adanya solusi yang tepat dalam 
mengatasi kendala – kendala yang ada. Dalam merealisasikan hal tersebut diatas penulis melakukan 
penelitian untuk membuat sebuah alat Deteksi Penghitung Deviasi kWh Meter Pemakaian Tenaga Listrik 
Berbasis Mikrokontroller yang dapat digunakan oleh petugas P2TL pada kegiatan P2TL dilapangan. 

 
II.    LANDASAN TEORI 

 
A. Sistem Distribusi Tenaga Listrik 

Energi listrik yang dihasilkan (dibangkitkan) tidak dapat disimpan, melainkan langsung habis 
digunakan oleh konsumen. Oleh karena itu, daya yang dibangkitkan harus selalu sama dengan daya yang 
digunakan oleh konsumen. Apabila pembangkitan daya tidak mencukupi kebutuhan konsumen, maka hal ini 
akan ditandai oleh turunnya frekuensi dalam sistem. Sebaliknya, apabila pembangkitan daya lebih besar 
daripada kebutuhan konsumen, maka frekuensi sistem akan naik. [3]. 
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Dalam sistem distribusi tenaga listrik, penyaluran dari tempat dibangkitkan sampai ke tempat 
pelanggan memerlukan penanganan teknis. Tenaga listrik hanya dibangkitkan pada tempat-tempat tertentu, 
sedangkan pemakaian tenaga listrik atau pelanggan tenaga listrik tersebar diberbagai tempat. 

Penempatan sistem distribusi (distribution plant) menduduki tempat yang paling penting dalam suatu 
sistem penyaluran tenaga listrik, dan keberhasilan dalam sistem distribusi dapat terjamin bila beberapa 
persyaratan berikut ini dapat dipenuhi : 

• Kontinuitas pelayanan baik  
• Fleksibilitas terhadap pertumbuhan beban. 

 
Saluran transmisi jaringan tegangan menengah terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu saluran transmisi dengan 

menggunakan kawat udara (overhead line cable) dan kabel bawah tanah (underground cable). Pada saluran 
transmisi dan distribusi PLN yang digunakan kebanyakan yaitu kawat udara karena kawat udara harganya 
lebih murah dibandingkan dengan kabel bawah tanah 

Setelah tenaga listrik disalurkan melalui jaringan distribusi primer kemudian tenaga listrik diturunkan 
tegangannya dalam gardu-gardu distribusi menjadi tegangan rendah dengan tegangan 380/220 Volt, yang 
kemudian disalurkan melalui jaringan tegangan rendah untuk selanjutnya disalurkan ke rumah-rumah 
pelanggan (konsumen) PLN melalui sambungan rumah. 

Pelanggan yang mempunyai daya tersambung besar tidak disambung langsung pada jaringan tegangan 
rendah melainkan disambung langsung pada jaringan tegangan menengah, seperti pada pelanggan besar atau 
industri. 

Transformator banyak sekali diperlukan gunanya untuk menaikkan dan menurunkan tegangan, pada 
dasarnya tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan rugi-rugi dijalan. Karena luasnya jaringan distribusi 
sehingga diperlukan banyak sekali trafo distribusi, maka gardu disrtibusi seringkali disederhanakan menjadi 
trafo tiang. 

Setelah tenaga listrik melalui Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Jaringan Tegangan Rendah (JTR), 
dan Sambungan Rumah (SR) maka tenaga listrik selanjutnya mengalir melalui alat pemutus daya dan KWH 
meter. Rekening listrik pelanggan tergantung kepada daya tersambung serta pemakaian KWH, oleh karena 
itu PLN memasang pembatas daya dan KWH meter. 

KWH meter yang masuk ke rumah ialah instalasi milik PLN, dimana KWH meter yang dipasang oleh 
PLN bertujuan untuk mengetahui pemakaian beban listrik yang digunakan oleh pelanggan sehingga untuk 
selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung berapa rincian biaya yang harus dibayar oleh pelanggan 
kepada PLN. Instalasi PLN pada umumnya hanya sampai dengan KWH meter dan setelah itu instalasi listrik 
umumnya adalah milik pelanggan. Pelanggan bebas untuk menggunakan tenaga listrik yang ada di rumah-
rumah sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Pada umumnya pelanggan menggunakan tenaga 
listrik untuk langsung digunakan pada peralatan listrik milik pelanggan tersebut seperti lampu, radio, televisi, 
lemari es, dan lain-lain. 
 
B. Pengertian Susut (Losses) 

Pada dasarnya pengertian tentang kebocoran atau kerugian listrik adalah selisih antara jumlah energi 
listrik yang di bangkitkan dibandingkan dengan jumlah rekening listrik yang ditangguhkan atau terjual ke 
pelanggan PLN. 

Pengertian susut (losses) menurut Sofyan Syafri Harahap dalam bukunya yang berjudul “Teori 
Akuntansi”, mendefinisikan bahwa : 
“Losses adalah turunya nilai ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidentil dan bukan kegiatan utama entitas 
dan dari seluruh transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama periode tertentu kecuali yang 
berasal dari biaya atau pemberian kepada pemilik (prive)”. [4] (2007:241) 

Susut (losses) menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 431/KMK.06/2002, 
mendefinisikan bahwa : “Susut (losses) adalah sejumlah energi yang hilang dalam proses pengaliran energi 
listrik mulai dari Gardu Induk sampai dengan konsumen. Apabila tidak terdapat gardu induk, susut (losses) 
dimulai dari gardu distribusi sampai dengan konsumen”. [5] (2002:4) 
Dari penjelasan diatas susut (losses) adalah suatu bentuk kehilangan energi listrik yang berasal dari selisih 
sejumlah energi listrik yang tersedia dengan sejumlah energi listrik yang terjual. Susut (losses) ini 
diakibatkan oleh dua faktor yaitu faktor teknis yang berupa masalah jaringan dan faktor non teknis yaitu 
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ketidakserempakan dalam pencatatan pemakaian atau dalam perhitungan kWh. Dalam istilah ekonomi losses 
ini erat kaitannya dalam masalah biaya efisiensi, sehingga bisa ditarik kesimpulan semakin tidak efisien 
(biaya tinggi) maka akan semakin kecil keuntungan dari pendapatan yang diperoleh. Ketidakefesienan biaya 
yang terjadi dalam aliran energi listrik erat kaitannya dengan permasalahan dalam segi teknologi dan peranan 
sumber daya manusia. 
Jenis susut (losses) menurut Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.217-1.K/DIR/2005 tentang Pedoman 
Penyusunan Laporan Neraca Energi (Kwh). 
Berdasarkan kutipan diatas maka penjelasannya adalah sebagai berikut: 
• Berdasarkan sifatnya :  

a. Susut Teknis, yaitu hilangnya energi listrik yang dibangkitkan pada saat disalurkan karena berubah 
terjadi energi panas. Susut teknis ini tidak dapat dihilangkan (fenomena alam). 

b. Susut Non Teknis, yaitu hilang energi listrik yang dikonsumsi pelanggan maupun non pelanggan 
karena tidak tercatat dalam penjualan. 
 

• Berdasarkan tempat terjadinya :  
a. Susut Transmisi, yaitu hilangnya energi listrik yang di bangkitkan pada saat disalurkan melalui 

jaringan transmisi ke gardu induk.  
Susut Distribusi, yaitu hilangnya energi listrik yang didistribusikan dari gardu induk melalui jaringan 
distribusi ke pelanggan. 
 
C. Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) 

P2TL merupakan kegiatan untuk menurunkan angka susut tenaga listrik dengan melakukan 
pemeriksaan secara visual terhadap instalasi yang terpasang di  rumah atau bangunan milik pelanggan, 
seperti memeriksa kelengkapan Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dan segel yang terpasang. Selain itu, 
dilakukan pengukuran dengan menggunakan peralatan yang telah dipersiapkan. Hasil pemeriksaan dan 
pengukuran akan dituangkan secara tertulis ke dalam Berita Acara Pemeriksaan yang nantinya 
ditandatangani oleh tuan rumah atau yang mewakili dan petugas P2TL susut [2]. 

PLN sudah mengelompokkan jenis pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam beberapa bagian, yakni;  
• Pelanggaran Golongan I (PI) : Pelanggan yang mempengaruhi pembatas daya. Contoh : Mengubah 

kemampuan alat pembatas atau MCB menjadi lebih besar dari daya kontrak. 
• Pelanggaran Golongan II (PII) : Pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi. Contoh : 

Melubangi tutup kWh meter, membengkokkan piringan meter. 
• Pelanggaran Golongan III (PIII) : Pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan pengukuran energi. 

Contoh : Adanya sambungan langsung tanpa melalui kWh meter yang digunakan untuk sebagian 
instalasi rumah. 

Pelanggaran Golongan IV (PIV) : Pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan. Contoh: Pemakaian 
listrik secara ilegal langsung dari tiang listrik.  
 
D. kWh Meter Elektronik  

kWh Meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur energi listrik. Menurut (Pasurono, 2013) 
KWh-meter elektronik PLN menggunakan system pembacaan sensor arus dan tegangan. Keluaran dari 
sensor tegangan dan sensor arus akan diintegrasikan oleh komponen pengali (multiplier). Sebelum masuk 
ADC, keluaran dari rangkaian pengali akan disearahkan oleh rangkaian penyearah. Sebuah Analog to Digital 
Converter (ADC) berfungsi untuk mengubah sinyal kontinu (analog) menjadi keluaran diskrit/digital. 
Komponen memori berfungsi untuk menyimpan informasi digital berupa bilangan-bilangan biner, sedangkan 
indikator operasi akan memberikan sinyal kasat mata, yang menunjukan bahwa alat ukur sedang beroperasi. 
Output dari rangkaian ADC akan diproses oleh   mikroprosesor dan hasil akhir dari seluruh proses kWh-
meter elektronik yaitu berupa energi listrik yang sedang dipakai dan informasi sisa pulsa kWh akan 
ditampilkan pada display. 

Ketika pelanggan resmi menjadi pengguna kWh-meter elektronik digital maka pelanggan akan 
mendapat sebuah kartu prabayar (ID Card). Kartu prabayar selain sebagai nomor identitas pelanggan 
prabayar, juga berfungsi sebagai alat transaksi pembelian energi listrik (token stroom). Pembelian token 
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stroom dapat dilakukan di kantor pelayanan PLN terdekat dan di bank yang telah bekerjasama dengan pihak 
PLN [6]. 

Pengisian ulang pulsa dilakukan dengan cara memasukkan 20 digit angka yang terdapat pada struk 
token stroom. Apabila proses pengisian berhasil maka sisa pulsa kWh-meter yang masih ada sebelumnya 
akan segera ditambahkan dengan jumlah pulsa kWh yang baru saja diisikan. 
 
 
E. PERHITUNGAN DAYA TERUKUR KWH METER ELEKTRONIK 

kWh meter berarti Kilo Watt Hour Meter dan diartikan menjadi n ribu watt dalam satu jamnya. Pada 
setiap nameplate kWh meter terdapat nilai sebuah konstanta yang tercantum x impuls per kWh, artinya untuk 
mencapai 1 kWh dibutuhkan kedipan impuls sebanyak x kali dalam setiap jamnya.  

  (1)  

Dimana : 
P = Daya Listrik Sebuah Alat (watt) 
t = Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu kedipan impuls (detik) 
K = Standar kedipan impuls per KWH (impuls/kWh) 
 

F. PERHITUNGAN DAYA 
Berdasarkan hukum Ohm, untuk mencari daya maka diperlukan :   

  (2)  
Sehingga untuk mencari nilai energi aktif:  

  (3)   
  (4)  

Dimana :      P   =  Daya (Watt)  
      V   =  Tegangan (Volt)  
      I   =  Arus (Ampere)  
    Wa  =  Energi Aktif (Watt-Hour)  
      t    =  Waktu (Jam) 

 
 
III.  PERANCANGAN SISTEM 

A. Perancangan Perangkat Keras 
Pada bab ini dirancang alat untuk deteksi deviasi kWh meter dengan menggunakan berbagai sensor 

yang dipadukan, sensor tersebut antara lain: Sensor cahaya untuk membaca Impuls kWh meter, sensor 
tegangan, dan sensor arus (beban), serta output berupa LCD 1602 untuk menampilkan hasil deviasi kWh 
meter. Perangkat diinginkan bersifat portable dilengkapi dengan baterai dan dapat digunakan dilapangan.  

 
Gambar 1. Blok diagram alat deteksi deviasi kWh meter 
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Gambar 2. Rancangan desain alat hitung deviasi kWh meter. 

 
1. Membaca Impuls kWh Meter 

Membaca Impuls kWh berfungsi untuk mendeteksi jumlah impuls kWh meter pada satuan waktu. 
Impuls tersebut digunakan sebagai indikator pemakaian energi listrik.  

Mikrokontroller

kWh Meter

Led Imp/kWh 

Sensor Cahaya 

 
Gambar 3. Blok Diagram Sistem Membaca Impuls kWh Meter. 

 
Sistem ini dirancang menggunakan sensor cahaya photodioda yang mampu membaca impuls menggunakan 
prinsip perubahan nilai resistansi pada sensor photodioda. Sensor photodioda diletakkan dekat dengan led 
impuls kWh meter dan dihubungkan dengan mikrokontroller.  
 
2. Sistem Pengukuran Tegangan 

Sistem pengukuran tegangan berfungsi untuk mengukur tegangan listrik yang terdapat di kWh meter. 
Pengukuran tegangan menggunakan sensor ZMPT 101B. Sensor ZMPT101b merupakan sebuah sensor yang 
diaplikasikan untuk berbagai macam fungsi salah satunya dapat digunakan untuk memantau nilai tegangan 
sumber arus bolak-balik AC (Alternating Current) yang terdapat pada dua buah titik dalam sebuah rangkaian. 
Sensor ZMPT101B ini dapat mengukur tegangan listrik yang berkisar antara 110-250V AC dengan fitur 
sistem active transformer, kompatibel dengan arduino ataupun mikrokontoller AVR, serta dapat langsung 
disambungkan dengan sumber listrik tegangan PLN 220V. 

 
Gambar 4.  Diagram alat membaca tegangan 

 
 
3. Pengukuran Arus 

Pengukuran arus berfungsi untuk mengukur arus yang mengalir ke kWh meter. Pengukuran arus 
menggunakan sensor YHDC SCT013.  Sensor SCT 013-000 merupakan sebuah sensor yang dirancang 
khusus untuk melakukan pengukuran parameter arus listrik dengan  range  maksimal sampai  30A dengan 
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pembacaan nilai  output  dari 0-50 mA sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan untuk setiap sensor 
yang berbeda-beda serinya.    

 
Gambar 5 Skematik Konektor SCT-013 dengan Arduino Uno R3 

 
Pada gambar di atas menunjukkan skematik dari konektor sensor SCT 013-000 terhadap pin analog arduino 
R3, sebab untuk mengkoneksikan sensor dengan arduino uno R3 diperlukan sebuah rangkaian lagi agar 
sensor tersebut dapat terhubung dan  error dari pembacaan nilai arus dapat diminimalisir sekecil mungkin 
sehingga perlu untuk menghitung nilai dari burden resistor.   
Untuk menghitung nilai dari  resistor maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 
Dimulai dengan mencari nilai rentang nilai ukur yang dibaca sensor  dan nilai maksimum arus yang mengalir 
pada kumparan primer (Rumus 2-5 dan 2-6) 

 (5) 
  (6) 

 
Karena nilai arus dari keluaran sensor sangat dipengaruhi oleh kumparan arus sekunder. Sesuai (Rumus 2-7) 
menentukan arus maksimum yang mengalir pada kumparan sekunder sesnsor dengan jumlah keluaran arus 
dengan ratio 100 A : 50 mA (Ratio keluaran arus = 2000) 

  (7) 

  (8) 
 

Untuk mendapatkan nilai ADC dari arduino yang presisi maka nilai arus output  dari sensor dikalikan dengan 
tegangan arduino yang telah dibagi dengan angka 2 sesuai. 

  (9)  

  (10)  
 

Sehingga dapat ditentukan nilai resistor dengan dengan menggunakan hukum Ohm  
 (11)  

 (12) 
  

Karena di pasaran tidak tersedia nilai resistor dengan ukuran 35,4Ω maka diganti dengan yang mendekatinya 
yaitu 33Ω.  
 
4. Menampilkan Deviasi kWh Meter 

Untuk menampilkan hasil pembacaan sensor dan hasil pengolahan data oleh mikrokontroller 
ditampilkan melalui LCD 1602. Dalam prakteknya LCD 16X2 sebenarnya langsung bisa di pasang pada port 
arduino, namun dalam hal ini untuk mempermudah dan mempersingkat pin dibutuhkan I2C agar pin yang 
digunakan lebih sedikit yaitu 4 pin. Sebelumnnya dibutuhkan library I2C agar LCD dapat terbaca oleh 
arduino. 
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Gambar 6 Skematik LCD 1602 dengan I2C 

 
B. Perancangan Perangkat Lunak 
 
1. Perancangan Pemrograman pada Arduino 

 Karena output dari sensor cahaya, SCT-013 dan ZMPT101B  masih berupa sinyal analog dengan 
range yang sangat kecil, namun setelah melewati rangkaian pengkondisi sinyal sensor cahaya, SCT-013 dan 
ZMPT101B, data dari sensor cahaya, SCT-013 dan ZMPT101B dapat terbaca oleh input ADC Board 
Arduino. Syarat sinyal input yang dapat terbaca oleh input ADC Board Arduino adalah tegangan dengan 
maksimal tegangan  sampai 5V. sebelum membuat program untuk membaca input ADC, terlebihn dahulu 
membuat flow chart diagram sebagai acuan dalam pembuatan program tersebut. 
 
 

 
Gambar 7  Flowchart diagram pada pemrograman Board Arduino. 

 
 
2. Metode Perhitungan Nilai Error pada kWh Meter 

Deviasi atau error kwh meter tersebut merupakan perbandingan antara daya yang terukur melewati 
kWh meter dengan daya hasil pengukuran langsung. Perbandingan deviasi kWh meter dapat dihitung dengan 
cara sebagai berikut. [10] 
Energi Total yang Diukur Meter yang Diuji 
 

P2 =    (13) 
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Energi Total yang Diukur kWh Standar 
P1 = V x I x Cos   (14) 

 
Kesalahan kWh meter (E) dapat dihitung, 

E =  x 100   (15) 

 
Keterangan: 
n = Jumlah impuls kWh meter 
C = Konstanta kWh meter 
t = Waktu yang ditempuh kWh meter dalam n impuls 
V = Tegangan kerja (Volt) 
I = Arus pada beban (Ampere) 
Cos  
 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan dijelaskan tentang sistem kerja dan pengujian keseluruhan alat deteksi error kWh 

meter yang telah dibuat. Pengujian dilaksanakan dalam 2 tahapan sebagai berikut: 

 
Gambar 8  Tahapan Pengujian 

 
Terdapat 2 tahapan pengujian yaitu pengujian setiap komponen dan pengujian keseluruhan sistem. Pengujian 
setiap komponen terdiri dari pengujian LCD, keypad matrix, sensor cahaya, sensor tegangan, dan sensor 
arus. 
 
A. Pengujian Setiap Komponen 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui performa pada setiap komponen yang digunakan pada alat 
deteksi hitung kWh meter, apakah sudah sesuai seperti yang diharapkan atau belum. 
 
1. Pengujian Sensor Cahaya 

Sensor cahaya yang digunakan adalah sensor Photodioda. Sensor ini pada alat deteksi hitung kWh 
meter digunakan untuk membaca jumlah impuls pada kWh meter. Sensor cahaya dihubungkan dengan board 
Arduino pada pin digital 3, GND, dan VCC.  
Sebelum melakukan pengujian dilakukan pengujian respon tegangan yang masuk ke sensor photodioda saat 
menerima cahaya. 
 

Tabel 1. Pengujian Tegangan sensor Photodioda 
No Pengujian V Terukur 
1 Saat disinari cahaya 0.12 V 
2 Saat tidak disinari cahaya 4.71 V 

 
Selanjutnya pengujian dilakukan dengan memasukkan script program untuk menguji coba kemampuan 
sensor cahaya membaca impuls dan ditampilkan melalui serial monitor Arduino.  
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Gambar 9.  Hasil Pengujian Sensor Cahaya dengan Serial Monitor 

 
2.  Pengujian Sensor Tegangan 

Sensor Tegangan yang digunakan adalah ZMPT101b ini merupakan sensor tegangan yang 
menggunakan transformer step down sebagai media untuk mengkonversikan parameter tegangan 
sebenaarnya ke parameter tegangan yang akan dibaca oleh Arduino untuk nantinya diproses lebih lanjut. 
Untuk melakukan kalibrasi dari sensor ini dapat dilakukan dengan cara memutar variable resistor yang ada 
pada sensor sampai mendapatkan perbandingan nilai yang pas terhadap alat ukur yang sekiranya lebih 
presisi,  

 
Tabel 2. Pengujian Tingkat Akurasi terhadap Sensor Tegangan ZMPT101b 

No Media Pengujian Error 

Pengukuran 

(%) 

APPA Clamp 

On Meter (V) 

Sensor ZMPT 

101b (V) 

1 227.2 227 0.20 

2 6.55 7 0.45 

3 9.71 10 0.29 

4 13.11 13 0.11 

5 19.22 17 2.22 

6 27 26 1.00 

7 34.27 33 1.27 

8 113.1 113 0.10 

9 124.1 124 0.10 

10 225.4 226 0.60 

11 236.8 237 0.20 

 
Dari data hasil pengukuran sensor ZMPT101b di atas maka dapat dihitung nilai error rata-rata dari sebagai 
berikut: 

 

 
 

 

 
Grafik 10. Perbandingan Pengukuran Tegangan 
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3.  Pengujian Sensor Arus 
Pada sensor arus seri SCT 013-000 ini untuk melakukan pengkalibrasiannya terlebih dahulu ditentukan nilai 
burden resistor seperti yang telah diuraikan pada bab III tentang perhitungan nilai kalibrasi dan rangkaian 
konverter dari pin analog menuju jack sensor SCT 013-000. Untuk melakukan pengujiannya maka terlebih 
dahulu membuat script programnya dengan library emonlib.h seperti di bawah ini: 
 

 
 

Gambar 12 Potongan Script Pembacaan Arus Emonlib.cpp 
 
Proses selanjutnya adalah melakukan upload script ke board Arduino, ketika di upload akan tampil parameter 
arus pada serial monitor software Arduino IDE seperti tampak pada gambar di bawah ini: 

 
Gambar 13  Tampilan Script Pembacaan Nilai Sensor Arus 

 

 
Gambar 14  Hasil Pembacaan Arus oleh APPA Voltage Meter 

 
Pengujian tingkat akurasi sensor arus dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengukuran sensor 
dengan hasil pengukuran menggunakan alat ukur arus atau beban standar tipe APPA Clamp On Meter.  
Pengujian dilakukan dengan menjepitkan rahang penjepitnya ke kabel listrik. Kemudian putar setting saklar 
Clamp Meter pada posisi Ampere Meter. [11]. 

 
Gambar15. Gambar penggunaan Clamp Meter untuk mengukur arus 

 
Tabel 3. Pengujian Tingkat Akurasi Sensor Arus SCT 013-000 

No Jenis Beban 
Media Pengujian 

Error Pengukuran (%) 
APPA Current Meter (A) Sensor SCT 013-000 (A) 

1 Magic Com 1.3 1.27 2.3 

2 Setrika 2.2 2.06 6.36 

3 Magic Com + Setrika 3.6 3.33 7.5 

4 Lampu Pijar 200 W 0.8 0.90 12.5 

 
Dari data pengukuran di lapangan nilai arus yang didapatkan pada setiap beban dengan kapasitas daya yang 
berbeda-beda, mendapatkan hasil pengukuran pada sensor SCT 013-000 dengan nilai yang tidak terlalu jauh 
akurasinya dibandingkan dengan hasil pengukuran dari alat ukur APPA Clamp On Meter.  
Dari data hasil pengukuran dan uji coba sensor SCT 013-000 di atas maka dapat dihitung nilai error rata-rata 
dari setiap pengujian sebagai berikut: 
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 7,165 % 

 
Gambar 16. Perbandingan Pengukuran Arus 

 
4.  Analisa Pengujian Setiap Komponen 

Pengujian LCD dapat menghasilkan karakter dengan maksimal 16 kolom dan 2 baris. Tegangan 
kerja LCD terukur 5V DC dengan sumber dari 5V Arduino Uno. Sedangkan pengujian Keypad Matrix 4x4 
terdapat 8 pin untuk komunikasi Keypad Matrix dengan Arduino Uno yaitu pada pin digital 
4,5,6,7,8,9,10,dan 11. Pin digital harus dipasang secara berurutan untuk menghindari kesalahan karakter 
yang diinput tidak sesuai dengan output yang ditampilkan.  

Pengujian Sensor Cahaya sensor cahaya dihubungkan dengan board Arduino pada pin digital 3, 
GND, dan VCC. Saat sensor cahaya disinari cahaya tegangan yang terukur sebesar 0.12 Volt dan saat tidak 
mendapat sinar cahaya tegangan yang terukur sebesar 4.71 Volt. Pengujian Sensor Tegangan sensor 
tegangan yang digunakan tipe ZMPT 101b. Pengujian dilakukan dengan memberikan variabel nilai tegangan 
yang berbeda-beda, hasil pengujian mendapatkan hasil error rata-rata setiap pengukuran sebesar 2.74 %. 
Pengujian Sensor Arus sensor arus yang digunakan tipe SCH-003. Pengujian dilakukan dengan memberi 
variabel beban arus yang berbeda-beda, hasil pengujian mendapatkan hasil error rata-rata setiap pengukuran 
sebesar 7.1 %. 

 
B.  Pengujian Keseluruhan Sistem 

Percobaan pengujian keseluruhan sistem dilakukan dengan menguji sensor cahaya sebagai parameter 
daya, menguji sensor tegangan dan arus sebagai parameter daya, dan menguji deviasi kWh.  
 
1.  Pengujian Sensor Cahaya sebagai Parameter Daya (P2) 
Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk memastikan pembacaan sensor cahaya dapat dijadikan sebagai 
parameter Daya. Dengan memperhatikan nameplate kWh meter terdapat nilai sebuah konstanta yang 
tercantum x impuls per kWh, artinya untuk mencapai 1 kWh dibutuhkan kedipan impuls sebanyak x kali 
dalam setiap jamnya. Hasil pengujian pembacaan sensor cahaya sebagai parameter daya dibandingkan 
dengan pengujian berdasarkan pembacaan waktu kedipan menggunakan stopwatch. 
Pengujian sensor cahaya sebagai parameter Daya (P2) dengan beban berupa magic com dan menggunakan 
stopwatch untuk menghitung waktu antar kedipan, serta 2 kWh meter 1 phasa, sebagai berikut: 

• kWh meter 1 phasa Pascabayar dengan konstanta 1600 impuls/kWh 
Tabel 4. Pengujian Pertama (P2) 

INDIKATOR ALAT PEMBANDING SELISIH 

C (imp/kwh) 1600 1600  

t (sekon) 7.11 7.12  

n 1 1  

P2 (Watt) 316.01 316.01 0 
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• kWh meter 1 phasa Prabayar dengan konstanta 6400 impuls/kWh 

 
Tabel 5. Pengujian Kedua (P2) 

INDIKATOR ALAT PEMBANDING SELISIH 

C (imp/kwh) 6400 6400  

t (sekon) 1.761 1.71  

N 1 1  

P2 (Watt) 319.39 328.94 9.55 

 
Perhitungan daya beban menggunakan rumus (2-1), dimana: 

P2 = Daya Listrik Sebuah Alat (watt) 
t = Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu kedipan impuls (detik) 
C = Standar kedipan impuls per KWH (impuls/kWh) 

 
2.  Pengujian Sensor Arus dan Tegangan sebagai Parameter Daya (P1) 
Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk memastikan pembacaan sensor arus dan tegangan dapat dijadikan 
sebagai parameter Daya. Pengujian membandingkan hasil perhitungan daya dari pembacaan sensor dengan 
perhitungan daya hasil pembacaan alat ukur standar APPA Clamp On Meter. Beban yang digunakan berupa 
magic com. 

• Pengujian pertama 
 

Tabel 6. Pengujian Pertama (P1) 
INDIKATOR ALAT CLAMP 

METER 

SELISIH 

V (Volt) 221.45 222  

I (Ampere) 1.37 1.3  

Cos Phi 1 0.98  

P1 (Watt) 303.38 282.82 20.56 

• Pengujian kedua 
 

Tabel 7. Pengujian Kedua (P1) 
INDIKATOR ALAT CLAMP METER SELISIH 
V (Volt) 222.43 223  
I (Ampere) 1.41 1.71  
Cos Phi 0.96 0.99  
P1 (Watt) 300.26 377.51 77.25 

 
 
3.  Pengujian Deviasi kWh Meter 
Pengujian dilakukan dengan membandingkan pengukuran P1 dengan P2 berdasarkan rumus (2-6). 

• Pengujian dengan Pengawatan Normal 

 
Gambar 17.  Pengawatan Normal 
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Gambar 18. Pengujian Pertama Deviasi 

 
Tabel 8. Pengujian Pertama Deviasi 

INDIKATOR ALAT CLAMP METER 
P1 (Watt) 303.38 282.82 
P2 (Watt) 316.01 316.01 
Deviasi (%) 3.88 10.5 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 19. Pengujian Kedua Deviasi 
 
Tabel 9. Pengujian Kedua Deviasi 
INDIKATOR ALAT CLAMP METER 
P1 (Watt) 300.26 377.51 
P2 (Watt) 319.39 328.94 
Deviasi (%) 5.9 14.76 

 
• Pengujiann dengan pengawatan tidak normal 

 
Gambar 20. Penagawatan tidak Normal 
 
Tabel 10. Pengujian Deviasi Pengawatan Tidak Normal 
INDIKATOR ALAT CLAMP METER 
P1 (Watt) 303.38 282.82 
P2 (Watt) 158 158 
Deviasi (%) 92.01 79 
 

 
C.   Pengujian Dilapangan 

Percobaan pengujian dilapangan dilakukan dengan mengukur tegangan, arus, pembacaan sensor 
cahaya, dan pengukuran error menggunakan alat deteksi error kWh meter yang telah dibuat dan dibandingan 
dengan pengukuran menggunakan Clamp Meter. Pengujian dilakukan langsung pada kWh meter yang 
terpasang di pelanggan.  
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Gambar 21  Foto Pengujian Alat dilapangan 
Tabel 11. Tabel Hasil Pengujian P1 dilapangan 
INDIKATOR ALAT CLAMP METER 
V (Volt) 220 V 219 V 
I (Ampere) 1.37 A 1.4 A 
Cos Phi 0.72 0.72 
P1 (Watt) 216.40 220.75 
 
Tabel 12. Tabel Hasil Pengujian  P2 Dilapangan  
INDIKATOR ALAT STANDAR ALAT 
C (imp/kWh) 3200 3200 
T (Sekon) 4.77  4.75  
n 1 1 
P2(Watt) 235.67 236.84 
 
Tabel 13. Tabel Hasil Pengujian Deviasi kWh Meter dilapangan 
INDIKATOR ALAT ALAT STANDAR SELISIH 
P1 (watt) 216.40 220.75 4.35 
P2 (watt) 235.67 236.84 1.17 
Deviasi (%) 8.9  7.2  1.7  

 
 Analisa Hasil Pengujian Keseluruhan Sistem 

1. Pengujian Sensor Cahaya Sebagai Paramter Daya 
Setelah dilakukan pengujian dan pembandingan dengan perhitungan menggunakan alat stopwatch 
didapatkan selisih hasil yaitu pada pengujian pertama terdapat selisih 0 Watt dan pengujian kedua 
mendapat selisih 9 Watt. Kondisi pembacaan dipengaruhi oleh letak sensor terhadap sumber kedipan 
harus dalam posisi berdekatan. Sehingga dapat disimpulkan sensor cahaya dapat digunakan sebagai 
parameter daya setelah dilakukan perhitungan dengan memperhatikan konstanta pada setiap kWh 
meter. 

2. Pengujian Sensor Arus dan tegangan sebagai parameter daya 
Didapatkan hasil pada pengujian pertama terdapat selisih sebesar 20 Watt dan pengujian kedua 
mendapatkan selisih sebesar 77 Watt. Hal-hal yang mempengaruhi perbedaan tersebut adalah waktu 
pembacaan sensor dan pembacaan alat APPA Clamp Meter tidak sama atau terdapat selisih. 

3. Pengujian Deviasi kWh meter 
Pengujian pada kondisi Normal Deviasi yang terukur dibawah 10% sedangkan pada kondisi 
pengawatan tidak Normal deviasi yang terukur sebesar lebih dari 50%. 

4. Pengujian dilapangan 
Alat dapat dibawa secara portable dan dapat digunakan dilapangan. 

 
 
V. KESIMPULAN 
 

Sensor tegangan yang digunakan memiliki akurasi  sebesar 2.74 %, sensor arus memiliki akurasi 
sebesar 7.1 %. Pada pengujian pengawatan kWh meter normal menghasilkan deviasi dibawah 10 % dan pada 
pengawatan tidak normal menghasilkan deviasi yang terukur sebesar lebih dari 50%.  
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