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ABSTRAKSI 
 

Hemat listrik adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan, penghematan 

dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk melakukannya, salah satunya adalah dengan 

membatasi energi lisrik sehari - hari. Penggunaan listrik dapat diketahui dengan melihat 

pada KWH Meter namun hanya untuk mengetahui jumlah energi yang telah digunakan. 

Penghematan manual dapat dilakukan oleh penguna listrik namun membutuhkan kesadaran 

untuk melakukannya, sedangkan penghematan secara otomatis dapat dilakukan dengan 

menggunakan perangkat kendali mikrokontoler sebagai pengganti kerja manusia, sehingga 

batas energi listrik dapat dilakukan secara otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk 

membuat KWH Meter Digital dengan kendali menggunakan mikrokontroler sehingga 

penghematan listrik dapat berjalan dengan otomatis. 

KWH Meter Digital dengan pembatas energi listrik ini dikendalikan oleh mikrokontroler 

Atmega16 menggunakan sensor tegangan berupa trafo stepdown, sensor arus menggunakan 

trafo arus dan rangkaian komparator beserta gerbang XOR sebagai sensor zero crossing. 

Nilai energi lisrik yang telah terbaca dibandingkan dengan nilai batas yang sudah 

ditentukan, jika nilai energi melebihi batas maka KWH Meter akan memutuskan aliran 

listrik. Semua proses data pada mikrokontroler ditampilkan melalui LCD 16x2 agar lebih 

mudah diakses. Sebagai pemutus aliran listrik menggunakan relay dengan kekuatan 

mekanis yang lebih kuat dibandingkan transistor. Pengkondisian waktu perdetik menggukan 

RTC DS1307 agar didapatkan waktu akurat dalam perhitngan. 

Hasil pengujian konsumsi energi listrik didapatkan dengan membaca hasil pembacaan 

alat penelitian ini kemudian dibandingkan dengan hasil pengukuran dari KWH Meter PLN. 

Pada saat uji coba dengan memberikan beban yang sama, alat menunjukkan nilai 

pemakaian sebesar 1 KWH dan pada KWH Meter PLN juga menunjukkan nilai 1 KWH. 

 

Kata kunci: KWH Meter Digital, mikrokontroler Atmega16, Zero Crossing Detector

1. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah Negara yang 

mempunyai sumber daya alam yang sangat 

melimpah. Sumber listrik di Indonesia 

semua memanfaatkan sumber daya alam 

tersebut mulai dari air, angin, matahari, 

batubara, gas alam dan lain-lain. Banyaknya 

permintaan pelanggan listrik semakin 

meningkat, hal ini menyebabkan 

pembangkit listrik melewati batas 

kemampuannya sehingga PLN menambah 

pembangkit baru untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. 

Kebutuhan yang besar tersebut 

disebabkan oleh borosnya penggunaan 

listrik yang tidak terkendali sehingga banyak 

sekali listrik yang terbuang secara sia-sia, 

hal ini disebabkan kelalaian maupun 

kemalasan maupun gaya hidup. Perlu 

kesadaran bahwa berhemat itu akan 

membantu banyak hal yang menguntungkan 

bagi kehidupan. 



 

 

Menghemat listrik dengan manual dapat 

dilakukan oleh siapa saja  dengan 

mematikan alat yang tidak digunakan 

maupun cara lain, dan menghidupkan pada 

saat yang dibutuhkan saja, namun hal ini 

membutuhkan kesadaran untuk 

melakukannya, sedangkan untuk 

mendapatkan kesadaran untuk melalakukan 

hal ini sangat sulit.  

Secara otomatis penghematan dapat 

berjalan sendiri tanpa kerja manusia dengan 

jadwal dan batas listrik tertentu. Terciptalah 

sebuah gagasan untuk menangani 

permasalahan tersebut dengan membuat 

sebuah alat untuk membatasi penggunaan 

energi listrik secara yang dapat mengatur 

konsumsi daya. Alat yang dibuat mampu 

membatasi penggunaan listrik dan mampu 

memutuskan maupun menyambungkan 

aliran listrik sehingga dengan harapan 

pengguna listrik akan mulai sadar akan 

penghematan listrik. 

2. METODE PENELITIAN 

Proses penelitian dan perancangan 

dilakukan dengan berbagai tahap dan proses 

sehingga mendapatkan data dan informasi 

lengkap, dengan lengkapnya data maka 

proses perancangan penelitian dapat 

dilakukan 

Komponen utama pada perancangan 

sistem yaitu sensor tegangan sebagai 

pembaca nilai tegangan dari jala – jala PLN, 

sensor arus sebagai pembaca nilai arus yang 

mengalir pada penghantar, kontroler sebagai 

kit utama untuk mengolah semua data 

masukkan kemudian diproses untuk 

menghasilkan nilai -  nilai tertentu yang 

akan dibutuhkan, dan pemutus hubungan 

listrik menggunakan relay. Blok diagram 

semua komponen secara garis besar 

ditunjukkan pada gambar 1. 

Perancangan semua sistem dibagi 

menjadi dua bagian yaitu perancangan 

perangkat keras dan perancangan perangkat 

lunak 

 

 

Jala – jala PLN

Sensor tegangan

Sensor arus

Kontroler Relay

  Gambar 1. Blok diagram perancangan alat 

listrik menggunakan relay. Blok diagram 

semua komponen secara garis besar 

ditunjukkan pada gambar 1. 

Perancangan semua sistem dibagi 

menjadi dua bagian yaitu perancangan 

perangkat keras dan perancangan perangkat 

lunak 

2.1 Minimum Sistem ATmega16 

Perancangan pada board minimum 

sistem menyesuaikan konfigurasi pin yang 

digunakan mulai dari pin input dan output. 

Mikrokontroler ditempatkan didalamnya 

yang bertugas untuk mengendalikan semua 

komponen yang terhubung, yaitu 

pengendalian relay, membaca sensor 

tegangan, membaca sensor arus, membaca 

data RTC dan tampilan LCD. 

Komponen utama yang digunakan pada 

perancangan minimum sistem terdiri dari 

kapasitor, kristal, tombol, resistor, soket dan 

led. Rangkaian minimum sistem Atmega16 

ditunjukkan pada gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Rangkaian minimum sistem 

ATmega16 

 



 

 

2.2 Layar Penampil 

LCD digunakan untuk menampilkan 

kinerja sistem dari KWH meter mulai dari 

tampilan utama hingga pengaturan. LCD 

16x2 terdapat 16 buah pin dan yang 

digunakan hanya sebanyak 10 pin yaitu 

VSS, VDD, VEE, D4, D5, D6, D7 , RS, 

RW, dan E. Penghubung antara LCD ke 

mikrokontroler menggunakan soket dengan 

konfigurasi RS=PortB 0, RW=PortB 1, 

E==PortB 2, D4==PortB 4, D5=PortB 5, 

D6=PortB 6, D7=PortB 7. Skema LCD 16x2 

ditunjukkan pada gambar 3. 

2.3 Real Time Clock  

Penyesuaian waktu agar mendapatkan 

nilai pewaktu yang tepat digunakan Real 

Time Clock (RTC) sebagai acuan waktu 

yang dihubungkan ke mikrokontroler 

dengan jalur komunikasi Serial Data (SDA) 

dan Serial Clock (SCL). Jalur pin 

mikrokontroler yang digunakan adalah 

PortD4 sebagai jalur SDA dan PortD3 

sebagai jalur SCL. Sumber clock yang 

digunakan pada RTC adalah kristal dengan 

nilai berkecepatan 32,768 KHz. Skema 

rangkaian RTC ditunjukkan pada gambar 4. 

2.4 Senxor Tegangan 

Sensor tegangan digunakan untuk 

membaca nilai tegangan yang akan 

dimasukkan ke ADC mikrokontroler. 

Tegangan dari PLN adalah 220 V sedangkan 

tegangan masukkan ADC maksimal adalah 

sebesar 5 V, maka dibutuhkan trafo penurun 

tegangan agar dapat dibaca oleh 

mikrokontroler melalui ADC1/PortA1 

 
Gambar 3. Rangkaian LCD 16x2 

 

 

Gambar 3. Rangkaian RTC 

 

 
Gambar 4. Rangkaian sensor tegangan 

dengan aman dengan rangkaian yang 

ditunjukkan pada gambar 4. 

2.5 Senxor Arus 

Sensor arus digunakan untuk membaca 

nilai arus yang mengalir pada suatu 

penghantar, metode pembaca yang 

digunakan yaitu dengan mengukur nilai 

medan magnet yang timbul pada penghantar 

yang dilewati oleh arus listrik. Nilai 

magnetik ini dibaca menggunakan trafo arus 

dengan rangkaian pengubah arus ke 

tegangan, sehingga nilai tegangan akan 

dimasukkan ke mikrokontroler melalui 

ADC0/PortA0 dengan skema rangkaian yang 

ditunjukkan pada gambar 5. 

2.6 Senxor Faktor Daya 

Faktor daya didapatkan dari perbedaan 

sudut antara tegangan dan arus sesuai 

dengan jenis beban yang sedang aktif. 

Proses membaca nilai perbedaan sudut dapat 

dilakukan dengan cara membuat rangkaian 

Zero Cross Detector (ZCD). Rangkaian 

yang digunakan yaitu op-amp yang 

difungsikan sebagai pembanding tidak 



 

 

membalik. Dengan menggunakan dua 

pembanding untuk masukkan tegangan dan 

arus kemudian kedua keluaran tersebut 

dimasukkan ke dalam gerbang logika xor 

yang mana jika kedua inputan bernilai sama 

akan mengeluarkan logika 0. Nilai yang 

keluar dari xor akan berupa pulsa high/1 

yang mempunyai lebar pulsa sesuai dengan 

perbedaan sudut yang dibaca dengan 

rangkaian yang ditunjukkan pada gambar 6. 

2.7 Pemutus Arus Listrik 

Pemutus aliran listrik digunakan untuk 

menyambung dan memutuskan hubungan 

listrik jika sudah melewati batas tertentu. 

Pemutus menggunakan rangkaian relay yang 

ditunjukkan pada gambar 7. 

2.8 Program 

Perangkat lunak pada KWH meter 

digunakan untuk menjalankan dan 

mengendalikan semua rancangan  perangkat 

yang telah dibuat. Perangkat lunak yang 

digunakan pada sistem ini menggunakan 

bahasa pemrograman dengan bahasa C, 

sedangkan compiler untuk bahasa 

Cmenggunakan CodeVision AVR karena di 

dalamnya telah didesain untuk pemrograman 

mikrokontroler Atmel yang sudah terdapat 

berbagai library sehingga programmer dapat 

menjalankan dengan mudah. Codevision 

AVR dilengkapi dengan fitur downloader 

program yang mendukung banyak jenis 

downloader salah satunya adalah 

downloader K-125 yang dapat terhubung 

secara langsung dengan compiler dan 

mikrokontroler. 

Awal berjalannya KWH meter akan 

menginisialisasi mikrokontroler berupa 

mengaktifkan LCD, mengaktifkan Port 

keluaran dan masukkan,mengaktifkan 

timer/counter, mengaktifkan komunikasi 

device dan menberi nilai awal pada Port 

mikrokontroler. 

Setelah program inisialisasi dijalankan 

kemudian akan menjalankan program 

tampilan utama berupa menampilkan nilai 

energi yang telah digunakan yang di 

dalamnya membaca nilai arus dan tegangan 

kemudian dihitung dan ditampilkan. Selain  

 
Gambar 5. Sensor arus 

 
Gambar 6. Rangkaian ZCD 

 
Gambar 7. Skema rangkaian relay 

menampilkan tampilan utama juga akan 

dapat menampilkan program menu ketika 

tombol menu ditekan. 

Program untuk pemutusan arus relay 

harus membaca nilai energi listrik yang telah 

digunakan, jika sudah melewati batas yang 

telah ditentukan maka akan memutuskan 

aliran listrik. 

Program menu sangat dibutuhkan untuk 

penyesuaian hardware dengan cara 

kerjanya. Menu akan dijalankan ketika 

tombol menu ditekan, yang di dalamnya 



 

 

terdapat pengaturan waktu, pengaturan batas 

energi listrik, monitoring nilai masukkan 

dan keluaran. 

3. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

Alat yang dibuat mempunyai beberapa 

masukkan dan keluaran sesuai dengan 

proses dan cara kerjanya. Masukkan utama 

adalah sensor arus, sensor tegangan, dan 

tombol. Sedangkan untuk keluaran yang 

dihasilkan adalah LCD dan relay. Semua 

perangkat yang terhubung akan diproses 

sesuai dengan tugas masing – masing agar 

mendapatkan nilai yang dibutuhkan dalam 

pengumpulan data. 

Proses untuk mendapatkan data yaitu 

dengan cara membandingkan dengan alat 

ukur yang telah diproduksi oleh perusahaan 

tertentu. Cara melihat dan mengambil data 

pada penelitian ini yaitu dengan 

mengehentikan sementara atau Hold pada 

tampilan alat ukur dan sebagian dengan cara 

mengambil nilai rata – rata pada alat ukur. 

Pengujian beban dilakukan untuk 

mengetahui beban perangkat – perangkat 

elektronik yang ada pada pasaran dengan 

memperhatikan nilai daya yang diserap oleh 

peralatan tersebut, hasil pengujian beban 

ditunjukkan pada tabel 1. 

Pengujian energi listrik dilakukan untuk 

mengkalibrasi hasil pembacaan energi agar 

dapat menghitung konsumsi penggunaan 

listrik dengan tepat. Data yang didapatkan 

dibandingkan dengan KWH meter milik 

PLN dengan cara menggunakan beban yang 

sama, hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 

2. 

 

Tabel 1. Hasil pengujian beban 

Jenis Beban Nilai KWH Meter 

Motor 300W 295,88 W  

Solder 30W 29,75 W  

Lampu TL 40W 41,10 W 

Lampu Pijar 40W  40,23 W  

Setrika 300W  280,22 W  

Mesin Cuci 300W 290,90 W 

 

Tabel 2. Hasil pengujian energi 

KWH Meter PLN 
KWH Meter 

Penelitian 

1  KWH  1  KWH  

2  KWH  2  KWH  

4  KWH  4  KWH  

8  KWH  8  KWH  

10 KWH 10 KWH 

 

 
Gambar 8. Pengujian pembatas energi 

 

Pengujian pembatas energi bertujuan 

untuk melihat cara kerja pembatas jika 

penggunaan energi listrik telah melewati 

batas, aliran listrik akan terputus jika kondisi 

tersebut telah tercapai, hasil pengujian 

ditunjukkan pada gambar 8. 

Nilai yang didapatkan tidak linear 

disebabkan perbedaan beban yang diberikan. 

Beban yang menimbulkan harmonik akan 

menyebabkan pembacaan tidak berada pada 

nilai yang sama, sehingga perbedaan sudut 

juga akan selalu berubah dan nilai yang 

terbaca tidak sama dengan nilai yang tercatat 

pada peralatan listrik dikarenakan tegangan 

pada PLN tidak tetap dan toleransi pada 

perangkat listrik. 

Data hasil pengujian dengan KWH 

meter milik PLN dengan hasil KWH meter 

penelitian menunjukan nilai yang sama 

walaupun pada pengujian arus, tegangan, 

dan faktor daya berbeda, ini disebabkan 

setiap perubahan arus dan tegangan akan 

dihitung dengan nilai faktor daya yang 

selalu berubah sehingga menghasilkan nilai 

yang sama. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari 

penelitian dan pembuatan alat KWH Meter 

dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu : 



 

 

1. Penggunaan KWH Meter Digital dengan 

pembatas energi dapat mengingatkan 

pada pengguna dalam penggunaan 

energi dengan cara memberikan indikasi 

pemutusan aliran listrik bahwa 

penggunaannya sudah melewati batas 

yang telah diatur. 

2. Membaca sudut faktor daya harus 

dirubah menjadi sinyal logika digital 

agar dapat dibaca oleh mikrokontroler 

sehingga sudut perbedaan antara 

tegangan dan arus dapat diketahui 

dengan tepat.  

3. Menurut hasil dari uji coba ternyata daya 

yang tertulis peralatan elektronik yang 

ada pada pasaran ternyata tidak sesuai 

dengan daya yang sebenarnya dan niai 

tersebut adalah hanya nilai perkiraan 

maupun nilai maksimal. 
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