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ABSTRAK
Penelitian ini menitikberatkan pada Sistem kWH digital (prabayar) dengan
fungsi pengontrol jarak jauh via sms. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang
suatu alat dalam sistem pengisian voucher listrik jarak jauh via sms berbasis
mikrokonroller pada Kwh digital. Sistem pengisian voucher listrik jarak jauh ini
adalah sistem yang dirancang untuk mempermudah pengisian voucer listrik
dimanapun dan kapanpun.Sistem ini dibangun menggunakan SIM 800 untuk
menerima sms berupa kode voucer listrik. Servo dan stepper di gunakan untuk
menekan angka digit voucher pada kWH meter digital. Mikrokontroller yang
digunakan adalah Ardiuno Uno sebagai kontrol utama sistem. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yang dilakukan
adalah metode penelitian eksperimental. Penelitian ini menggunakan metode
pengumpulan data observasi, studi literatur, dan wawancara. Teknik pengujian
yang digunakan adalah Black Box. Hasil penelitian ini adalah sebuah alat yang
dapat mengisi voucher listrik jarak jauh menggunakan sms.
Kata kunci:KWH Digital,SMS, SIM800, Servo,Stepper, dan Ardiuno Uno
I.PENDAHULUAN
Di zaman moderen ini terutama di negara Indonesia energi listrik di kelola
oleh PT.PLN (Perusahaan Listrik Negara ) untuk menyalurkan listrik ke rumah
warga. Penyaluran listrik awalnya menggunakan metode pasca-bayar yaitu
seseorang menggunakan listrik dalam sebulan setelah itu baru melakukan
transaksi pembayaran tagihan listrik. Metode ini mempunyai kekurangan yaitu
tagihan listrik yang di bayar setiap bulannya tidak sama, akhirnya PT.PLN
mengubah menjadi metode pra-bayar. Metode pra-bayar di bagi 2 yaitu kwh meter
analog, dan kwh meter digital. Seiring perkembangan teknologi saat ini
masyarakat lebih banyak menggunakan kwh meter digital.

Salah satu kelemahan metode pasca-bayar yang akan diatasi oleh meteran
listrik metode prabayar adalah kesulitan dalam pencatatan konsumsi energi listrik
yang membutuhkan usaha yang lebih seperti jumlah pekerja pencatat meteran
listrik, transportasi dan waktu. Dengan kondisi ini maka fluktuasi tagihan listrik
kadang tidak bisa diprediksi oleh pelanggan. Khususnya di daerah terpencil,
karena rumah pelanggan relatif jauh dari kantor petugas sehingga petugas
pembaca meter tidak disiplin dalam melakukan perkiraan. Akibatnya tagihan
pelanggan dimungkinkan tidak sama setiap bulan
Dengan penerapan meteran listrik digital (kWh digital) saat ini, pihak
pelanggan diharuskan untuk mengatur sendiri penggunaan listriknya, baik dari sisi
daya yang digunakan, biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli pulsa (token)
dan waktu yang diperlukan untuk masa penggunaan listrik. Sehingga antara pihak
PLN dan pihak pelanggan tidak lagi bisa saling menyalahkan satu sama lain
apabila ada kekeliruan dari penggunaan listrik. Meski demikian, meteran listrik
digital yang digunakan saat ini masih memiliki kekurangan apabila ditinjau dari
aspek kontrol dan perilaku pengguna listrik.
Dari permasalahan tersebut, dirancang sebuah terobosan baru dengan
membuat suatu sistem pengisian voucher lisrik jarak jauh via sms. Pengisian ini
lebih praktis tanpa bersentuhan dengan meteran , dan seseorang dapat mengisi
voucher lisrik di mana saja tanpa berada di rumah.
II. METODE PENELITIAN
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian
Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Adapun lokasi penelitian ini
dilakukan di laboratorium mikrokontroller UIN Alauddin Makassar.

B. Instrumen Penelitian
Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu:
1. Perangkat Keras
Perangkat keras yang digunakan untuk menguji coba terbagi menjadi beberapa
bagian antara lain :
a.) Elektronika:
1) Arduino Uno
2) Motor Servo
3) Keypad dan LCD
4) GSM Sheild
5) Telephone seluler
6) Short Message Service (SMS)
b) Mekanik:
1) Fiber
2) Baut dan mur
c) Laptop dengan spesifikasi adalah processor AMD A8 yang kapasitas harddisk
500 GB dan memory RAM 4 GB
2. Perangkat Lunak
Adapun perangkat lunak yang digunkan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut :
a) Sistem Operasi, Windows 8 64 Bit
b) Software Arduino IDE

C. Perancangan Sistem
1. Perancangan Alat Mekanik

Gambar 1. Diagram Blok Sistem Alat

Gambar 2. Perancangan Alat Secara Keseluruhan

2. Perancangan Perangkat Lunak

Gambar 3. Flowchart Pengisian Vouceher Listrik Jarak Jauh
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Perancangan Perangkat Keras

Gambar 4.Hasil Rancangan sistem pengisian voucher listrik jarak jauh via sms

Gambar 5.keypad dan LCD yang di rakit pada kWh Meter

Gambar 6. pemasangan alat pada keypad dan LCD yang dirakit

B. Hasil Pengujian
1. Langkah Pengujian Sistem

Gambar 7. Langkah Pengujian Sistem
2. Pengujian pergerakan Motor Servo dan Stepper
Untuk pengujian pergerakan Motor Servo dan Stepper dilakukan dengan
menguji alat secara keseluruhan apakah alat mampu bergerak untuk mencapai
kolom dan baris pada keypad.

Gambar 8. Posisi Tekan Motor Servo

3. Pengujian GSM Shield
proses inisialisasi ketika berhasil maka GSM Shield sudah aktif . Setelah GSM
Shield aktif maka di lakukan pengujian dengan cara pengiriman SMS pada
GSM Shield yakni mengirim beberapa angka pada GSM Shield dalam hal ini
berupa kode voucher

Gambar 9.GSM Shield Aktif

C.Pembahasan
Pengujian secara keseluruhan dilakukan untuk melihat proses keseluruhan
pada sistem pengisian voucher listrik jarak jauh via SMS mulai dari Motor yaitu
Stepper untuk bergerak ke posisi angka pada Keypad dan Servo untuk menekan
angka Keypad , GSM Shield untuk mengirim beberapa angka kode voucher
dengan via SMS , serta keseluruhan proses pada pengisian voucher listrik jarak
jauh ini.
Ketika GSM Shield selesai menginisialisasi maka GSM Shield akan aktif
dan siap untuk menerima SMS berupa kode vouher . Kode voucher akan di ubah
dari Variabel Charakter menjadi integer agar dapat di Looping dan di gabungkan
dengan program Servo dan Stepper

IV. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapat kesimpulan sebagai
berikut :
1. Sistem pengisian voucher listrik jarak jauh via SMS berhasil di rancang dan
dibuat dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Uno dengan GSM Shield
dan 2 Motor yaitu Motor Stepper dan Motor Servo. Keseluruhan sistem ini salaing

terintegrasi sehingga apabila salah satu terganggu/error maka sistem pengisian
voucher ini tidak akan berfungsi dengan baik.
2. Pengujian Motor Stepper dapat bergerak dengan 3 tahapan untuk bergerak ke
keypad yang akan ditekan dapat bekerja dengan baik
3. Pengujian Motor Servo yang berfungsi untuk menekan tombol Keypad pada
satu tahapan pergerakan Stepper dapat bekerja dengan baik..
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