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ABSTRACT 
At this time, KWH meters recording system is still carried out by manpower in a door to door basis. PLN officer will be 
required to come to each customer home.  If the home owner is out, the recording process can not be performed because, 
in general, KWh meter is placed inside the customer house. The data recorded may not be also in accordance with the 
counter in the KWH meter. Therefore, a new system for recording data from the KWH meter is required. In this research, 
the designing and implementation of handheld system capable to record data from the KWH meter wirelessly and the 
database application for PLN customer are conducted. The handheld consists of microcontroller AVR ATmega8535 as 
the main component, RF (radio frequency) module for wireless communication, EEPROM 24C256 as external memory to 
store PLN customers data. Keypad and LCD are used to interface between the PLN officer and the handheld. The 
recording of the handheld is connected to database to calculate the charge for each customer.  
Keywords: KWH Meter, Microcontroller ATmega 8535, Module RF, Handheld, Database. 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Sistem pembacaan KWH meter saat ini masih dilakukan secara konvensional dengan memanfaatkan tenaga manusia 
yaitu secara door to door. Pada saat pencatatan dilakukan petugas PLN diharuskan untuk mendatangi rumah setiap 
pelanggan. Jika rumah yang didatanginya sedang tidak ada penghuninya maka proses pencatatan tidak dapat dilakukan 
karena pada umumnya KWH meter diletakkan di dalam rumah pelanggan. Data yang diambil atau dicatat juga sangat 
mungkin tidak sesuai dengan counter pada KWH meter. Untuk keperluan itu, diperlukan sistem baru sehingga proses 
pencatatan data dapat dilakukan walaupun pelanggan tidak ada di rumah saat itu. 
 
Proses pencatatan dilakukan pada jarak tertentu dengan menggunakan suatu alat yang akan dibawa oleh petugas. Petugas 
mengambil data menggunakan alat tersebut dan tidak perlu melihat langsung data yang ada di KWH meter pelanggan. 
Sistem ini terdiri dari dua perangkat, yang pertama perangkat dipasang pada sisi KWH meter sebagai penghitung 
pemakaian daya selama sebulan. Perangkat yang kedua adalah handheld yang mampu mencatat data KWH meter di 
rumah pelanggan. Antara perangkat yang dipasang pada KWH meter dan handheld yang digunakan harus mampu 
mendukung jarak yang cukup jauh. Oleh karena itu, dipilih komunikasi menggunakan media wireless dengan frekuensi 
operasi tertentu (radio frequency). 
 
Pada penelitian ini dibahas tentang perangkat (handheld). Perangkat ini terdiri dari mikrokontroler sebagai komponen 
utama sistem. Untuk komunikasi wireless, mikrokontroler dihubungkan dengan modul RF YS 1020ua. Hasil pencatatan 
data akan disimpan sementara pada perangkat tersebut untuk kemudian disimpan ke dalam suatu aplikasi database di 
pusat PLN. Pengiriman data dari mikrokontroler ke database menggunakan komunikasi serial RS232. 
 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Membuat perangkat yang mampu mengambil data pemakaian daya dari KWH meter secara wireless. 
2. Membuat database sementara pemakaian daya dari KWH meter beberapa pelanggan di perangkat petugas. 
3. Membuat aplikasi database pusat untuk menyimpan data dari database sementara di mikrokontroler. 
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana merancang alat handheld yang mampu mencatat informasi penggunaan energi listrik pada KWH meter. 
2. Bagaimana cara menyimpan dan menyusun data tentang informasi pemakaian energi listrik ke dalam EEPROM 

dengan format data tertentu. 
3. Bagaimana bentuk format data yang digunakan pada sistem yang akan dibangun ini. 
 
Batasan Masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Aplikasi database yang dirancang hanya untuk golongan tarif dasar listrik untuk keperluan rumah tangga 

menggunakan software Delphi 7.0. 
2. Komunikasi handheld menggunakan wireless RF dengan menggunakan modulasi digital dan dua arah. 
3. Handheld menggunakan EEPROM 24c256, dengan kapasitas tiap pelanggan 100 Byte sehingga kapasitas handheld 

maksimum 320 pelanggan. 
4. Tidak melakukan perancangan hardware modul RF transceiver. 
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2. Dasar Teori 
2.1 AVR ATmega 8535 
Mikrokontroler alf and vegard’s risc processor (AVR) adalah generasi terakhir perkembangan mikrokontroler produksi 
atmel yang memiliki arsitektur RISC (reduced instruction set computing) 8 bit dimana semua instruksi dikemas dalam 
kode 16 bit dan sebagian besar instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock. AVR memiliki struktur I/O yang cukup 
lengkap sehingga penggunaan komponen eksternal dapat dikurangi. Beberapa fitur yang dimiliki mikrokontroler keluarga 
AVR adalah internal oscillator, timer, UART, SPI, pull-up resistor, PWM, ADC, analog comparator, watch dog timer, 
dan lain-lain. 
 
Bagian inti dari arsitektur mikrokontroler AVR adalah register file RISC yang terdiri atas 32 x 8 bit general purpose 
working register dan dapat diakses dengan cepat. Enam dari 32 register tersebut dapat berfungsi sebagai 3 buah pointer 
16 bit dalam data sapce addressin, sehingga dapat membuat proses perhitungan menjadi lebih effisien. 

 
2.2  Komunikasi serial mikrokontroler AVR Atmega 8535 
Dalam komunikasi serial dikenal 2 cara pengiriman yaitu secara sinkron dan asinkron. Pada transmisi data secara 
sinkron, sinyal clock diperlukan oleh penerima data untuk mengetahui adanya pengiriman setiap bit data. Data akan 
dikirim dan diterima dengan kecepatan yang sama. Sedangkan pada transmisi data secara sinkron tidak memerlukan 
sinyal clock sebagai sinkronisasi, namun pengiriman data harus diawali dengan start bit dan diakhiri dengan stop bit. Jadi 
data bisa dikirimkan kapan saja. Penerima hanya perlu mendeteksi adanya start bit sebagai awal pengiriman data, dan 
menunggu adanya stop bit sebagai tanda bahwa data telah dikirim.  
 
Tegangan pada mikrokontroller adalah standard digital +5V dan 0V, maka Integrated Circuit (IC) MAX232 digunakan 
untuk mengubah level TTL menjadi level RS232. Pada RS232 biner 1 disebut mark dan bisa memiliki tegangan dari -3 
sampai -15 Volt. Biner 0 disebut space dan memiliki jangkauan tegangan antara +3 sampai +15 Volt. Karena perbedaan 
level tegangan RS232 dengan TTL/CMOS maka diperlukan satu antarmuka/driver seperti IC max232. 

 
Gambar 1. Level Tegangan RS232 

 
2.2  EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) 
EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) adalah memori yang tetap dapat menyimpan data 
saat tidak ada catu daya yang mencatunya dan dapat diubah saat program berjalan. Oleh karena itu, EEPROM sangat 
berguna untuk menyimpan informasi, seperti nilai kalibrasi, nomor ID, dan juga password. 
 
2.3  Komunikasi I2C 
I2C-Bus atau Inter-Integrated Circuit Bus merupakan bus serial yang dikembangkan oleh Phillips sekitar tahun 1980. 
Phillips telah mengeluarkan I2C-Bus versi 1.0 pada tahun 1992, versi 2.0 pada tahun 1998 dan versi terbaru 2.1 pada 
tahun 2000. Setiap data yang dikirimkan harus dalam panjang 8-bit atau 1-byte. Sedangkan jumlah byte yang bisa 
dikirimkan dalam satu kondisi Start-Stop tidak dibatasi. Setiap pengiriman 8-bit selalu diikuti dengan acknowledgment 
bit. Urutan data yang dikirim adalah most significant bit (MSB) first. Sehingga data pertama yang keluar adalah D7 
menyusul D6 hingga D0. 

 
Gambar 2. Data Transfer 

 
2.4 YS1020 RF Modul 
YS-1020 series Low Power RF Module didesain untuk sistem transmisi data UART jarak dekat. YS-1020 merupakan 
adaptasi Texas Instruments (Chipcon) CC1020 RF IC, bekerja pada ISM frequency band, transmisi half duplex. Modul 
dapat langsung tersambung dengan monolitik prosesor, PC, perangkat RS485, dan komponen UART lain dengan RS232, 
RS485, dan TTL interface port. 
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RF Data Transceiver ini biasa digunakan untuk berbagai aplikasi industri maupun rumah tangga. Sebagai contoh adalah 
sebagai wireless remote control, sistem telemetri, monitoring, dan lain-lain. 
 
2.5  Pengaksesan Port Serial pada PC Menggunakan Software Borland Delphi 7 dan Comport 3.0 
Delphi 7.0 merupakan salah satu program pengembangan aplikasi dari Borland. Delphi 7.0 adalah bahasa pemrograman 
visual yang sudah terkenal akan keandalannya, dimana kita dapat dengan mudah untuk mengatur tampilan dari program 
aplikasi, sehingga kita dapat lebih memfokuskan ke dalam pembuatan aplikasi tersebut. 
 
Pada sistem operasi windows 2000/XP, pengaksesan port serial tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi 
membutuhkan bantuan dari library tambahan yaitu Comport library. Comport library  adalah salah satu visual 
component library (VCL) yang ditulis oleh Dejan Crnila yang dapat digunakan untuk mengakses port serial pada PC. 
VCL ini dapat digunakan pada Borland Delphi dan Borland C++ builder. 
 
Pembacaan data byte secara asinkron dilakukan dengan memanggil fungsi ReadStr(buffer, Count). Fungsi ReadStr 
dipanggil untuk membaca sekumpulan data byte ke dalam variable buffer. Variable buffer sendiri tidak memiliki tipe 
data, sehingga perlu ditentukan tipe datanya, karena dalam penelitian ini dipakai data 8 bit maka dipilih tipe byte. 
Variable count diisi 1 karena yang dibaca hanya sekumpulan 1 byte. Pengiriman data byte secara asinkron dilakukan 
dengan memanggil fungsi Comport1.WriteStr(result). Result merupakan suatu data yang bersifat string 1 byte. 
Misalnya diinginkan mengirimkan bilangan 10 heksadesimal, maka result diganti dengan #$10 sehingga programnya 
adalah Comport1.WriteStr(#$10). 
 
2.5  Pengaksesan Database Pada PC Menggunakan Software Borland Delphi 7 Dengan Metode ADO 
ADO adalah satu kumpulan komponen COM yang memungkinkan kita untuk mengakses basisdata seperti halnya 
mengakses e-mail dan sistem file. Aplikasi yang dibangun dengan komponen ADO tidak memerlukan BDE. 
 
Model pemrograman ADO dibangun meliputi beberapa objek ADO yang digunakan untuk mengakses bermacam macam 
sumber data. Objek-objek ini menyediakan kemampuan untuk menghubungkan ke sumber data, query dan 
memperbaharui kumpulan record, dan melaporkan kesalahan. Delphi, melalui beberapa komponen VLC menyediakan 
pembungkusan komponen untuk mengakses objek-objek. 
1. Connection object, menghadirkan suatu koneksi ke sumber data dengan string koneksi. Di dalam BDE/DELPHI 

suatu objek connection adalah suatu kombinasi komponen database dan session. 
2. Command Object, memungkinkan kita untuk mengoperasikan pada suatu sumber data, yang menghasilkan suatu 

perintah (juga dikenal sebagai suatu query atau statement) untuk dapat diproses misalnya untuk menambahkan data, 
menghapus data, query atau memperbaharui data di dalam suatu basis data. 

3. Recordset Object, adalah suatu hasil perintah query. Suatu recordset dapat dilihat sebagai tabel deplhi atau 
komponen query. Masing – masing baris yang dikembalikan recordset terdiri dari banyak field object. 
 

 
Gambar 3. Alur Pengaksesan Basisdata Lewat Mesin Basis Data (Engine DB) 

 
3. Perancangan dan Realisasi Sistem 
Secara umum tujuan dari alat yang dibuat adalah mampu melakukan pencatatan data pemakaian daya KWH meter 
kemudian menyimpannya ke dalam suatu database terpusat. 

 
Gambar 4. Gambaran Sistem Umum 

  
Secara garis besar cara kerja dari sistem alat tersebut adalah LCD dan Keypad berfungsi sebagai interface antara user 
dengan handheld agar mudah digunakan. Handheld mengambil data ID pelanggan dari database pusat kemudian 
menyimpannya ke dalam EEPROM eksternal di handheld. Handheld akan mengambil data pemakaian daya KWH meter 
dengan menggunakan komunikasi wireless RF dua arah terhadap KWH meter. Handheld akan mengirimkan ID kepada 
perangkat KWH meter, jika ID pada KWH meter benar maka perangkat KWH meter akan mengirimkan data pemakaian 
KWH meter pelanggan ke handheld. Data yang diterima tersebut akan disimpan di EEPROM eksternal dengan format 
data tertentu. Data yang telah terkumpul akan disimpan ke dalam database pusat dan dilakukan perhitungan pemakaian 
KWH meter. 
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3.1  Perancangan Hardware Handheld 
Pada perancangan alat ini akan digunakan untuk mengambil data di rumah- rumah pelanggan (alat bersifat portable) 
sehingga membutuhkan catu daya yang mudah dibawa kemana mana. Oleh karena itu, dipilih sumber catuan baterai 
sebesar 9 volt. Tegangan ini akan diregulasikan oleh regulator 7805 dapat dilihat menjadi tegangan 5 Volt. 
 
Rangkaian komunikasi serial mikrokontroler AVR Atmega 8535 menghubungkan port serial (PD0 dan PD1) ke IC 
max232 untuk mengubah tegangan TTL menjadi RS232. Komunikasi serial ini digunakan agar handheld dapat 
berkomunikasi dengan PC (database). 
 
Rangkaian EEPROM eksternal yang digunakan cukup sederhana hanya saja yang harus diperhatikan adalah pin SDA dan 
port SCL pada EEPROM tersebut. Pada kedua pin tersebut harus terhubung dengan baik dan benar ke mikrokontroler 
agar data yang akan dibaca atau ditulis sesuai yang diinginkan. Selain itu, kedua pin tersebut terhubung dengan resistor 
pull-up sebesar 4,7 Kohm. Pada perancangan ini pin Write Protected (WP) EEPROM dihubungkan dengan ground agar 
data dalam EEPROM data diperbaharui. 
 
LCD 4x20 memiliki 16 pin. Pada perancangan ini tidak semua pin dari LCD dihubungkan. Pin data LCD yang digunakan 
hanya 4 dari 8 pin data LCD yang dihubungkan ke port I/O mikrokontroler yaitu PC.4 – PC.7. Selain itu, ada 3 pin 
kontrol LCD (RS, RW, dan EN) yang dihubungkan ke port I/O mikrokontroler, PC.0 – PC.2. 

 
3.2  Perancangan Software AVR Atmega8535 
Dalam perancangan software ini digunakan bahasa C untuk memprogram mikrokontroler dan Borland Delphi 7.0 untuk 
memprogram aplikasi database-nya. Algoritma program sistem di dalam handheld adalah sebagai berikut: 
1. Scanning keypad menjadi program utama pada handheld untuk mendeteksi masukan dari keypad untuk memilih 

menu yang ditampilkan pada LCD 4x20. 
2. Algoritma komunikasi data serial antara database dengan mikrokontroler dan antara mikrokontroler dengan 

perangkat KWH meter. 
3. Proses pembacaan dan penulisan data tiap pelanggan yang ada di EEPROM dan ditampilkan ke LCD. 

 
3.2.1 Prosedur Komunikasi Serial Mikrokontroler 
Prosedur ini meliputi pengambilan ID pelanggan dari database ke handheld dan peng-update-an data pelanggan ke 
database. Pada proses pengambilan ID PC mengirimkan data. Data tiap pelanggan yang diterima selalu diawali dengan 
flag 0xC1 dan diakhiri dengan 0xFD. Pada akhir pengiriman dikirim flag 0xC2 diikuti dengan data 0xAA sebagai akhir 
data pelanggan. Database mengirimkan data – data pelanggan dengan format data seperti di bawah ini: 

 
Gambar 5. Format Data Pengiriman PC - µC 

 
Berikut ini diagram alir komunikasi serial antara PC dengan mikrokontroler saat handheld mengambil data ID dari 
database: 

 
Gambar 6. Diagram Alir Prosedur Pengambil ID  
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Pada proses peng-update-an database, algoritma program yang digunakan sebagai berikut: 

 
Gambar 7.  Prosedur Update Database 

 
Format data yang dikirim ke PC adalah 

 
Gambar 8.  Format Data Untuk Update Database 

 
3.2.2 Prosedur Komunikasi Antara Mikrokontroler dengan KWH meter 
Algoritma untuk mengambil data pemakaian KWH meter sebagai berikut. Mikrokontroler mengakses data pelanggan di 
EEPROM yang akan diambil data pemakaian KWH meternya kemudian menampilkannya ke LCD. User diberi pilihan 
untuk mengambil data KWH meter pelanggan tersebut atau ingin mengambil data  KWH meter pelanggan yang lain. Saat 
pengambilan data KWH meter, mikrokontroler mengirimkan ID pelanggan ke KWH meter dengan komunikasi serial RF. 
Jika mikrokontroler menerima data KWH meter kurang dari 10 detik maka pengambilan data KWH meter berhasil. Jika 
lebih dari 10 detik maka akan dianggap gagal. 

 
Gambar 9. Diagram Alir Komunikasi µC Dengan KWH Meter 

 
4. Pengukuran dan Analisa 
Pengukuran merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh data nilai ukur dari alat yang dirancang, 
sehingga diketahui karakteristik dan spesifikasinya. 
 
4.1 Pengukuran Sinyal Keluaran Blok Hardware 
Sistem yang direalisasikan terdiri dari beberapa blok di antaranya blok catu daya, blok I/O yang terdiri dari blok serial, 
blok RF modul, blok memori eksternal, serta blok mikrokontroler Atmega8535. Pengukuran blok-blok ini dilakukan 
dengan alat bantu osiloskop digital dan multimeter digital, dan stopwatch. 
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4.1.1  Pengukuran Blok Serial RS232 
Pada blok serial RS232 data serial dengan tegangan TTL diubah menjadi tegangan RS232 atau sebaliknya. Dari hasil 
pengukuran sinyal keluaran mikrokontroler (tegangan TTL) untuk data logika 1 direpresentasikan dengan 4 Volt dan 
untuk data logika 0 direpresentasikan dengan 0 Volt. Pada saat pengukuran digunakan osiloskop digital untuk melihat 
bentuk sinyal dari data serial keluaran mikrokontroler. Pada osiloskop dilakukan pengaturan skala tegangan 5 volt/div. 
Berikut merupakan hasil pengukuran data keluaran mikrokontroler AVR atmega8535. 
 
Untuk mengubah data dari format TTL ke RS232 atau sebaliknya digunakan IC max232. Sesuai datasheet IC max232 
data logika 1 direpresentasikan dengan tegangan -3 sampai -15 Volt dan untuk data logika 0 direpresentasikan dengan 
tegangan 3 – 15 Volt. Dari hasil pengukuran untuk data logika 1 direpresentasikan dengan -9,05 Volt dan untuk data 
logika 0 direpresentasikan dengan 8,94 Volt. Berikut merupakan data keluaran IC max232. 

 

 
Gambar 10. Sinyal Data Serial Keluaran ATmega8535 dan IC max232 

 
4.1.2 Pengukuran Performansi dan Analisis Komunikasi RF Dengan KWH Meter 
Pengukuran performansi komunikasi RF ini dilakukan dengan 2 kondisi yaitu menguji komunikasi RF dengan kondisi 
free space dan dengan meletakkan obstacle diantara handheld dan perangkat KWH meter. Pengujian terhadap 
komunikasi RF dilakukan dengan cara melakukan prosedur pengambilan data KWH meter. Indikasi pengambilan ID 
berhasil terlihat pada LCD di handheld. Pada komunikasi ini digunakan baudrate sebesar 9600 bps. 

 
Tabel 1. Tabel Pengukuran Komunikasi RF Handheld dan Perangkat KWH Meter 

Obstacle 
Pengukuran (detik) Jarak 

(m) 1 2 3 
5 1.18 1.29 1.29
10 1.29 1.18 1.18
15 1.18 1.18 1.18
20 1.29 1.29 1.29
25 1.18 1.18 1.18
… … … … 

120 2.3 2.3 2.3 
125 2.3 1.29 1.29
130 2.3 2.3 2.3 
135 Failed Failed 2.3 
140 Failed 2.3 2.3 

 
Rata – rata waktu yang dibutuhkan untuk satu kali pengambilan data KWH meter adalah 1,505 detik dengan kondisi 
terdapat obstacle. Faktor kegagalan yang terjadi dari 84 pengambilan data KWH meter adalah 5.95% dengan jarak 
maksimum 140 m. Untuk pengambilan data KWH meter 300 pelanggan, waktu yang dibutuhkan adalah: 

 
 
4.1.3 Analisa Kapasitas Memori eksternal (EEPROM 24C256) 
Kapasitas memori yang dialokasikan untuk 1 pelanggan PLN adalah 100 byte. Format data untuk 1 pelanggan adalah 
seperti yang dibahas pada Bab 3 tentang perancangan. Sementara kapasitas memori yang digunakan adalah sebesar 256 
Kbit atau 32 Kbyte = 32768 byte. Jadi untuk 1 EEPROM 24C256 mampu menyimpan data pelanggan sebanyak: 

 
Pada program mikrokontroler yang dibuat, kapasitas memori dibatasi hingga mampu menampung data pelanggan 
sebanyak 300 pelanggan. 
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5. Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil analisis dari pengujian dan pengukuran yang dilakukan terhadap system pembacaan data KWH meter secara 
wireless menggunakan handheld dan PC server sebagai database pusat pelanggan, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk satu kali pengambilan data KWH meter adalah 1,505 detik dengan kondisi 

terdapat obstacle. Faktor kegagalan yang terjadi dari 84 pengambilan data KWH meter adalah 5.95% dengan jarak 
maksimum 140 m. 

2. Waktu (time out) yang diberikan untuk proses pengambilan data KWH meter adalah 10 detik. 
3. Software yang berfungsi sebagai aplikasi database memiliki beberapa fitur memberikan ID pelanggan ke handheld, 

meng-update data pelanggan setelah pencacatan data KWH meter, dan melihat rincian tagihan pelanggan. 
4. Kapasitas EEPROM dibatasi dalam program mikrokontroler hingga 300 pelanggan.  
 
5.2 Saran 
Pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian ini antara lain: 
1. Handheld mampu mencatat data secara manual jika blok RF yang ada di perangkat KWH meter tidak bekerja. 
2. Membuat fungsi handheld berada di gardu listrik sehingga alat tersebut berfungsi sebagai data collector yang bekerja 

secara otomatis dalam melakukan pencatatan data KWH meter pada tanggal tertentu. 
3. Memperbesar kapasitas memori eksternal di handheld untuk dapat menyimpan data – data pelanggan yang lebih 

lengkap. 
4. Handheld mampu mengatur perangkat di KWH meter untuk dapat memutuskan aliran listrik khusus pelanggan yang 

telat membayar iuran listrik. 
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