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Ringkasan 

Pada makalah ini dibuat suatu sistem untuk memantau energi listrik yang terpakai pada 

lampu penerangan jalan umum dan mengirimkan datanya, berbasis wireless sensor network 

dengan topologi mesh. Terdapat modul slave yang dipasang pada tiang lampu jalan yang 

terdiri dari sensor tegangan jala-jala PLN, sensor arus yang terpakai oleh lampu, dan sensor 

intensitas cahaya  yang dihasilkan lampu. Mikrokontroler Arduino pro mini 3,3V 8MHz 

digunakan untuk mengolah data dari sensor sehingga dapat diketahui besarnya daya yang 

digunakan oleh lampu. Wireless sensor network dengan topologi mesh dirancang untuk untuk 

mengatasi gagalnya pengiriman data dari modul slave ke modul master di komputer server. 

Wireless sensor network dirancang menggunakan RF transceiver. Hasil pengujian 

menunjukkan sensor tegangan, arus dan intensitas cahaya memiliki ralat di bawah 3%. 

Perancangan wireless sensor network dengan topologi mesh berhasil direalisasikan, dimana 

ketika salah satu modul slave yang tidak berfungsi, semua data dari modul slave yang 

berfungsi tetap dapat diterima oleh modul master. 
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1. Pendahuluan 

Energi listrik yang sangat berharga, banyak digunakan untuk lampu penerangan 

jalan umum dalam jumlah banyak. Untuk satu buah lampu jalan,   konsumsi daya yang 

dibutuhkan cukup besar yaitu antara 18W sampai 700W. Namun sering terlihat bahwa 

lampu jalan belum mati saat siang hari, sehingga memboroskan  energi listrik. Belum lagi 

jika lampu sudah mulai menurun kualitasnya sehingga intensitas cahayanya menjadi 

tidak maksimal. 

Maka dari itu, dirancang sebuah sistem pemantau energi listrik yang digunakan 

lampu jalan dengan pengiriman data berbasis wireless sensor network bertopologi mesh. 

Data tersebut nantinya diharapkan dapat digunakan untuk mengambil langkah yang 

tepat jika terjadi masalah pada lampu jalan, yang tujuan utamanya adalah menghemat 

pemakaian energi listrik. Penggunaan wireless sensor network dengan topologi mesh 

dirancang menggunakan modul RF transceiver NRF24L01 0dBm yang hemat daya,  tidak 

memerlukan biaya dalam pengiriman datanya dan dapat digunakan untuk pengiriman 

data jarak jauh. 




