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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan membahas mengenai analisis dan perancangan sistem listrik 

pascabayar mengunakan AVR ATMEGA328. Pada prinsipnya perancangan 

dengan sistematika yang baik akan memberikan kemudahan dalam pembuatan 

tugas akhir ini. 

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

Perancangan sistem listrik pascabayar diperlukan dalam memantau 

penggunaan daya listrik secara real time. Pengguna dapat bekerja lebih efektif 

dengan menggunakan smartphone (android), bila sensor ACS712-5A 

mengetahui beban penggunaan daya listrik, maka sistem akan mengir im 

informasi melalui jaringan TCP/IP. Informasi tersebut diolah oleh Application 

Programming Interfaces (APIs). sistem yang dibangun diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai pemakaian listrik kepada pengguna aplikasi 

android. 

Beberapa software dan spesifikasi hardware yang dibutuhkan untuk dapat 

membangun sistem yang sesuai dengan fungsi yang telah dirancang, 

diantaranya: 

1. Software

Perangkat lunak yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

a. IDE Arduino : AVR ATMEGA 328 memanfaatkan bahasa

pemograman C yang tidak lagi rumit karena terbantu oleh

library. Untuk menulis program kedalam IC diperlukan

software processing. Processing sendiri adalah perpaduan

antara bahasa pemograman Java dan C. Software AVR

ATMEGA 328 (Arduino UNO) dapat dijalankan di berbagai

operating system (OS) seperti: LINUX, Windows, MacOS.

Terdapat tiga bagian Software IDE Arduino, yaitu: 
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1) sketch merupakan editor program untuk 

mengubah dan menulis program dalam bahasa 

Processing Listing program pada Arduino. 

2) Microcontroller hanya memahami satu bahasa 

pemograman yaitu kode biner. Untuk mengubah 

kedalam kode biner dari bahasa processing 

(kode program) diperlukan Compiler. 

3) Uploader merupakan modul yang memilik i 

peran sebagai input kode biner kedalam memori 

microcontroller. 

 

Gambar 3.1 Integrated Development Environment (IDE) Arduino [14] 

b. Databases : Database menggambarkan sekumpulan berkas 

yang telah ditata sedemikan rupa menggunakan metode 

khusus tentunya saling terhubung satu sama lain. Tujuannya 

adalah untuk memudahkan user dalam pengoperasiannya. 

Selain itu juga mempermudah pengguna dalam menerima 

informasi. Selain menjadi pusat informasi, database juga 

berupa gabungan arsip, file, atau tabel yang saling terhubung 

satu sama lain dan tersimpan dalam piranti elektronik.  
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Gambar 3.2  Databases 

Salah satu contoh database freeware adalah MySql. 

MySql merupakan software DBMS (Databases Management 

System ) yang berfungsi untuk memanipulasi data mulai dari 

insert, update, edit dan delete. Untuk penggunaan interface 

MySql mengunakan command line. Tujuannya adalah untuk 

mempermudah proses dalam manajemen data MySql dan dapat 

di integrasikan dengan phpMyAdmin. 

 

Gambar 3.3 Interface phpMyAdmin 

c. Apache : Apache web service merupakan perngkat lunak yang 

telah menyajikan jasa pengembangan data dan lainnya. 

Perbedaan secara global software apache web service dan 

software web service lain ialah software apache web service 

tidak mempunyai antarmuka, tetapi terdapat support sejumlah 

antarmuka berbasis GUI (Graphical User Interface). 
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Web Service adalah sistem yang disusun untuk 

melakukan dukungan interoperabilitas dan interaksi 

komunikasi antar sistem (aplikasi) pada suatu jaringan[15]. 

Web service dapat diartikan sebagai bagian informasi atau 

suatu operasi yang mampu dilakukan oleh sembarang orang 

dan kapanpun dengan memanfaatkan dukungan berbagai 

platform (Operating System ). Tentunya hal itu dapat dilakukan 

dengan yang terikat pada sistem operasi atau bahasa 

pemrograman yang digunakan[16]. 

 

Gambar 3.4 Web Service 

d. Raspbian : Raspbian merupakan sistem operasi terbuka 

berbasis Linux Debian GNU. Sistem operasi ini 

dimaksimalkan untuk piranti keras Raspberry Pi (arsitektur 

prosesor armhf). Pada Raspbian terdapat sejumlah 35.000 

paket  yang mencukupi kebutuhan, atau pre-compiled package 

software. Disusun dengan format yang khas linux untuk 

kemudahan dalam instalasi pada piranti Raspberry Pi. Pada 

awalnya Raspbian dirilis sejak bulan Juni 2012 dan sebagai 

distro yang berperan aktif, dalam pengembangannya fokus 

terhadap hal untuk meningkatkan kapasitas dan stabilitas[17].  

 

Gambar 3.5 Tampilan Raspbian Server 
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e. Android Studio : Android Studio merupakan IDE (Entegrated 

Development Enviroment) pengembang Android berlandaskan 

IntelliJIDEA. Miripnya antara Eclipse dan ADT Plugin, 

android studio juga menyajikan fasilitas untuk berkomunikas i 

dengan alat pengembang yang terintegrasi langsung dengan 

pengembangan dan debugging. Android Developer Lab adalah 

platform editor berbasis Gradle, dengan Android Developer 

lab metode refactoring dan pembaruan berjalan secara cepat. 

Cara tersebut bisa diterapkan berkat adanya code scanning tool 

bernama Lint yang berguna untuk mengidentifikasi masalah 

dan memperbaiki kinerja kompatibilitas versi Android. 

Android Developer Lab adalah suatu pengembangan yang 

didalamnya memiliki berbagai macam fitur dengan penyajian 

secara interface, sehingga tidak menutup kemungkinan selama 

melangsungkan drag-and-drop komponen[18]. 

2. Hardware 

Adapun perangkat keras yang dibutuhkan diantaranya: 

a. AVR ATMEGA328 

b. Modul WiFi ESP12-8266 

c. Sensor ACS712-5A 

d. Modul Relay  

e. MCB 

f. Raspberry Pi 2 Model B : Sebagai Server 

3.2 Perancangan Alat 

Dalam bagian ini akan dijelaskan bagaimana perancangan akan di lakukan 

hingga selesai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Perangkat yang dibutuhkan 

adalah sebagai berikut: 

a. AVR ATMEGA 328 

b. Modul WiFi ESP12-8266 

c. Sensor ACS712-5A 
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d. Modul Relay 

e. MCB 

f. Raspberry pi sebagai server 

g. Smartphone (Android) digunakan sebagai client. 

Perangkat diatas merupakan perangkat utama yang akan digunakan dalam 

perancangan alat monitoring listrik. Tahapan yang dilakukan dalam 

pembangunan perancangan alat monitoring listrik ini adalah: 

Pemasangan Modul Wifi ESP-12 8266 pada AVR ATMEGA 328. Modul 

Wifi ESP-12 8266 adalah yang memungkinkan AVR ATMEGA 328 terhubung 

dengan network, sehingga AVR ATMEGA 328 dapat mengirim paket data ke 

server setelah itu data tersebut diolah untuk mendapatkan nilai kWh. 

1. Menghubungkan sensor ACS712-5A pada pin analog AVR ATMEGA 

328. Output dari sensor ACS712-5A berupa data analog sehingga 

butuh dikonversi ke data digital. 

2. Melakukan coding IDE arduino untuk membuat script sampling data 

ampere, script me-nonaktikan relay dan mengirim data ke server setiap 

interval 1 menit.   

3. Membuat user interface(UI) pada android yang akan dikoneksikan 

dengan alat AVR ATMEGA 328 yang terinstalasi sensor ACS712-5A 

dan modul relay. Menggunakan bahasa pemograman JAVA, PHP dan 

database MySql. 

3.3 Perakitan Sensor ACS712-5A 

Bagian ini membahas tentang komponen-kompenan yang dibutuhkan 

untuk membangun sistem listrik pascabayar. Adapun tahapan-tahapan 

perancangan alat akan dijelaskan sebagai berikut: 
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Gambar 3.6 Sistem kerja listrik pascabayar 

Gambar 3.6 merupakan sistem kerja dari listrik pascabayar dengan AVR 

ATMEGA 328. Cara kerja sensor ACS712-5A adalah arus yang dibaca menga lir 

melalui kabel tembaga yang terdapat didalamnya yang menghasilkan medan 

magnet yang di tangkap oleh Integrated Hall IC dan diubah menjadi tegangan 

proporsional dan yang keluar masih berupa data analog. Selanjutnya data 

tersebut diprosess di dalam AVR ATMEGA 328 mengkonversi menjadi data 

ampere dan dikirim ke web service. 

1. Pemasangan Modul WiFi ESP-12 8266 

Arduino tidak menyediakan perangkat keras bawaan untuk 

terkoneksi dengan jaringan wireless maupun kabel. ESP-12 8266 

adalah modul tambahan mikrokontroler seperti Arduino agar dapat 

terhubung langsung dengan WiFi dan membuat koneksi TCP/IP. 

 

Gambar 3.7 CHIP ESP-12 8266[6] 
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Pemasangan Modul ESP-12 8266 dengan menancapkan kabel 

dari pin GPIO4 ESP-12 8266 ke board AVR ATMEGA 328 pin GND, 

dan pin GPIO5 ESP-12 8266 ke board AVR ATMEGA 328 pin 

AREF. 

 

Gambar 3.8 Pemasangan ESP-12 8266 pada AVR ATMEGA 328 

2. Pemasangan Sensor 

Sensor arus ACS712-5A memiliki bentuk SMD atau surface 

mounting device berkaki delapan dimana ada empat kaki yang 

dihubungkan dengan terminal jalur yang akan diukur. Sesuai dengan 

kaidah pengukuran arus, yaitu arus diukur secara seri antara sumber 

arus dan beban yang diukur arusnya. Implementasi sensor arus pada 

sistem ini yaitu sensor di pasang secara seri pada salah satu kabel 

penghubung antara sumber ke beban, kemudian pin output dari sensor 

dihubungkan dengan mikrokontroler pada AVR ATMEGA 328 

melalui jalur ADC pada pin A0 AVR ATMEGA 328. Implementas i 

sensor ini ditunjukkan pada Gambar 3.9 

 

Gambar 3.9 Pemasangan sensor ACS712-5A pada AVR ATMEGA 328 
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3. Setting ESP-12 8266 IP addresses 

Perangkat Wireless semua memerlukan dua alamat identifikas i 

yang unik agar dapat beroperasi pada jaringan TCP/IP : static IP 

addresses, "SSID access point dan password". Dua alamat beroperasi 

pada lapisan jaringan yang berbeda, dan meskipun banyak orang yang 

akrab dengan alamat IP. Tetapi menggunakan AVR ATMEGA 328 

harus menggunakan konfigurasi static IP serta SSID dan password 

access point saat menghubungkan ke jaringan. Untuk melihat contoh 

konfigurasi dapat dilihat di Arduino IDE, selanjutnya buka menu File 

 ESP-12 Wireless WebServer  

 

Gambar 3.10 Setting ESP-12 8266 IP addresses 

4. Mengirimkan data ke webserver. 

Untuk mengirimkan data ke server AVR ATMEGA 328 

membutuhkan library yang bernama ESP8266WiFi.h. Library ini 

secara default disertakan dalam packet instalasi IDE arduino yang 

berbentuk dalam format .exe atau .rar.  
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Gambar 3.11 Script pengiriman data dari AVR ATMEGA 328 ke server side 

3.4 Arsitektur Sistem 

3.5.1 Topologi Jaringan Listrik pascabayar 

Secara garis besar dalam perancangan arsitektur sistem ini, sebelum 

listrik PLN masuk ke jaringan instalasi listrik masing-masing kamar 

terdapat relay yang berfungsi sebagai saklar on/off, untuk selanjutnya 

sensor ACS712-5A mengcapture beban ampere pada masing-mas ing 

kamar, karena data masih berupa data analog sehingga butuh diproses 

menjadi data digital dan dikirimkan ke web service yang melewati koneksi 

jaringan TCP/IP. Sistem akan melakukan polling setiap 24 jam dan akan 

menampilkan penggunaan daya listrik per-hari pada channel tertentu. 

Kemudian sistem  juga melakukan akumulasi penggunaan daya listrik 

sehingga dapat menampilkan list per-bulan pada channel tertentu. Gambar 

3.12 menunjukkan arsitektur secara global pada sistem. Gambar 3.13 

merupakan detail dari sistem listrik pascabayar. 
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Gambar 3.12 Arsitektur sistem secara global 

 

Gambar 3.13 Arsitektur sistem secara detail 

3.5.2 Diagram Alur  

Gambar 3.14 merupakan diagram alur program listrik pascabayar 

pada rusunawa menggunakan AVR ATMEGA 328 yang berada pada 

server side. Yang pertama server harus mengetahui arus masing-mas ing 

channel dan status kuota. Jika kuota masih mencukupi, sistem akan 

melakukan pengurangan kuota secara otomatis dengan acuan terdapat 
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peningkatan ampere pada channel, setiap interval 1 menit maka data di 

dalam databases akan di-update. Data tersebut digunakan untuk membuat 

sistem informasi penggunaan daya listrik yang akan di-update setiap 

interval 60 menit, sehingga didapat data kWh. 

 

Gambar 3.14 Diagram Alur 

3.5.3 Perancangan Database 

Database yang digunakan dalam web service listrik pascabayar pada 

rusunawa mengunakan databases MySQL. Terdapat dua tabel yang 

memiliki relasi, yaitu table user_kamar dan table detail_user_kamar.   

 

Gambar 3.15 Desain Databases 

Gambar 3.15 merupakan racangan tabel yang terdapat pada 

databases sistem listrik pascabayar menggunakan AVR ATMEGA 328, 

user_kamar berfungsi untuk menyimpan data user. Fungsi dari 



36 

 

detail_user_kamar untuk menyimpan data polling yang dilakukan oleh 

server. 

3.6 Desain Interface 

3.6.1 Tampilan Login 

Form login digunakan untuk membedakan pengguna antara admin 

dan user. Dan masing-masing memiliki hak akses yang berbeda. 

 

Gambar 3.16 Rancangan form login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

3.6.2 Form Admin  

Setelah melakukan proses authentification maka akan muncul 

tampilan informasi channel yang aktif, sisa quota masing-masing kamar.   

 

 

Gambar 3.1 Rancangan form admin 
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3.6.3 Form Pengaturan User 

Form ini digunakan untuk melakukan penambahan dan pengeditan 

data user.   

 

             

 

Gambar 3.2 Rancangan form pengaturan user 
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3.6.4 Form Penggunaan Kuota Listrik 

Form ini dibuat bertujuan untuk agar admin mudah dalam 

melakukan input kuota listrik. 

         

 

Gambar 3.3 Racangan form pengaturan kuota listrik 
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3.6.5 User Interface Cek Kuota User 

Setelah user login sukses maka pada tampilan utama sistem akan 

memberikan informasi tentang user dan sisa kuota. 

 

 

Gambar 3.20 Racangan interface cek kuota user 
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3.6.6 Form Add 

Hanya admin yang dapat menggunakan fungsi add, jika user biasa 

maka akan muncul toast messege “Anda bukan admin”, dan menampilkan 

form kosong. 

 

Gambar 3.21 Rancangan tampilan user gagal akses 
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3.6.7 Change Password User 

User memungkin untuk melakukan pengatian password demi privasi 

user. Agar informasi yang bersifat rashasia tidak di ketahui oleh pengguna 

yang tidak berhak mengakses informasi tersebut. 

 

 

Gambar 3.22 Rancangan form change password user 
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3.6.8 Form Master Control 

Menu ini digunakan untuk admin dalam proses management aplikasi 

listrik pascabayar, konfigurasi pada host pengambilan data ampere, 

mematikan channel tertentu secara paksa dan admin dapat melakukan 

penggantian password. 

 

Gambar 3.23 Racangan form master control 
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3.6.9 Konfirmasi Logout 

Sistem akan memberikan konfirmasi jika pengguna layanan aplikasi 

ingin keluar dari aplikasi. Berikut adalah tampilan dari informasi tersebut.   

 

Gambar 3.24 Racangan form logout 


