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ABSTRACT 

This paper discusses the Arduino Uno-based public street lighting energy management system. 

This study uses Arduino Uno to control the time of the output voltage amplitude of the stepdown 

transformer. Arduino uno is used This system has been able to control the voltage of 400 watt 

mercury lamps. Street lights are supplied with a voltage of 220 volts at 4
00

 PM  until 10
00

 PM. In 

this condition produces a brightness level of 91.3 lux at a distance of 10 meters. Automatically 

the lamp voltage is reduced to 200 volts from 10
00

 PM to 06
00

 AM resulting in a brightness level 

of 65.5 lux and electrical power of 355 watts. This research can reduce the electrical load on 

street lights by 45 watts for 8 hours per day. This research also does not reduce the convenience 

of road users themselves. 
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ABSTRAK  

Makalah ini membahas tentang sistem pengaturan penghematan energi penerangan jalan umum 

berbasis arduino uno. Penelitian ini menggunakan arduino uno untuk mengontrol waktu dari 

amplitudo tegangan keluaran dari transformator stepdown. Arduino uno digunakan Sistem ini 

telah dapat mengontrol tegangan lampu mercuri 400 watt. Lampu jalan disuplai dengan 

tegangan 220 volt pada saat 16
00

 WIB sampai 22
00 

WIB. Pada kondisi ini menghasilkan tingkat 

kecerahan sebesar 91,3 lux pada jarak 10 meter. Secara otomatis tegangan  lampu diturunkan 

sampai dengan 200 volt dari jam 22
00

 WIB sampai 06
00

 WIB sehingga menghasilkan tingkat 

kecerahan sebesar 65,5 lux dan daya listrik sebesar 355 watt. Penelitian ini dapat mengurangi 

beban listrik pada lampu jalan sebesar 45 watt selama 8 jam per hari. Penelitian ini juga tidak 

mengurangi kenyamanan penguna jalan itu sendiri. 

 

Kata kunci: energi, arduino uno, transformator, lux 

 

PENDAHULUAN  

 Pada saat ini, energi listrik  menjadi  

salah  satu  kebutuhan  bagi kehidupan  

manusia.  Dengan  kebutuhan  energi listrik  

yang  besar,  harus  diupayakan  adanya 

efisiensi  dalam  penggunaan  listrik  agar  

listrik yang  dibutuhkan  tidak  boros  dan  

terjadi penghematan  energi.  Salah  satu  

teknologi  yang perlu  diupayakan  tingkat  

efisiensinya  yaitu sistem penerangan jalan 

umum (PJU), baik pada jalan  perkotaan,  

pedesaan,  jalan  tol,  maupun jembatan  tol. 

Tetapi  teknologi  penerangan  jalan yang  

diterapkan  selama  ini  masih  teknologi 

konvensional yang tergolong boros energi 

karena masih  menggunakan  sistem  

menyala  terus menerus dan juga sumber 

listrik masih dari PLN. Pembanguan fisik 

PJU dilaksanakan oleh Pemerintah 

kabupaten Bengkalis dan pembayaran 

rekening listrik PJU melibatkan  masyarakat  

luas  melalui  Pajak Penerangan  Jalan  

(PPJ).  Namun  permasalahan  PJU timbul  

karena  terlalu  banyak  konsumsi  daya yang 
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disebabkan oleh penggunaan lampu mercuri 

250 watt dan waktu  pengoperasian  lampu.   

 Peneliti sebelumnya telah banyak yang 

membahas mengenai sistem kontrol lampu 

menggunakan piranti elektronika seperti 

PWM, TRAIC dan DIAC namun 

menghasilkan tingkat harmonisa yang cukup 

tinggi dan kapasitas daya yang masih 

rendah.  Dengan  permasalahan  tersebut  tim 

pengusul akan melakukan  penelitian  sistem  

kontrol penghematan energi pada lampu  

penerangan jalan umum berbasis arduino 

uno dengan tidak meningkatkan Total 

Harmonic Distortion (THD). Penelitian ini 

diharapkan dapat diaplikasi di Bengkalis 

karena mengingat PLN Sub. Rayon 

Bengkalis sedang mengalami defisit listrik 

sehingga tidak ada lagi pemadaman di 

beberapa titik PJU yang ada di kawasan 

Bengkalis serta dapat mengurangi besarnya 

biaya rekening PJU. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Penerangan  lampu  jalan  merupakan  

salah  satu  sistem  penerangan  yang  berada 

diluar  gedung.  Sistem  lampu  jalan  yang  

baik  merupakan  bagian  dari  tata 

pencahayaan  yang  berguna  menunjang  

keselamatan  bagi  pengguna  trotoar  jalan 

maupun  pengemudi  kendaraan.  Biasanya, 

tingkat kecerahan jalan duperlukan untuk 

menerangi jalan dihitung berdasarkan 

tingkat pencahayaan yang direkomendasikan 

oleh International 

Commission on Illumination (CIE) dan 

standart lokal [1].  

 Saat  ini,  sebagian  besar  jalan-jalan  

masih menggunakan lampu penerangan jalan 

umum (PJU) yang konvensional dan tidak 

menggunakan teknologi terkini yang sudah 

tersedia. Pada dini hari, terjadi penurunan 

beban pada jaringan listrik karena  

penurunan  aktivitas  manusia  sehingga  

menyebabkan  lampu  jalan  menyala  lebih  

terang  dari  yang seharusnya,  sehingga  ada  

kecenderungan  penggunaan  listrik  

penerangan  jalan  umum (PJU)  menjadi  

boros  dan menghabiskan biaya. 

 Penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Diulos dkk, mengenai pemanfaatan 

dimmer dalam penghematan energi listrik 

pada lampu pijar T5 [2]. Pada penelitiannya 

membahas hubungan antara konsumsi daya 

terhadap ilimunasi lampu pijar T5, hubungan 

antara faktor daya terhadap ilimunasi lampu 

pijar T5. Faktor daya masih stabil diatas 0,8 

pada tegangan pada level 60%. 

 Penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh M. Amir dan Ade Irman F, berkaitan 

pengaruh harmonisa akibat penggunaan 

Variable Speed Drive (VSD) [3]. Penelitian 

menghasilkan pengukuran individual distorsi 

harmonisa dan individual distorsi harmonisa 

tegangan dari setiap orde harmonisa. Orde 

harmonisa yang ditampilkan adalah orde 

harmonisa ganjil dari ke-1 sampai dengan 

orde ke-13. 

 Pada penelitian sebelumnya dilakukan 

oleh M. Agam Syaiful dkk, dengan 

memanfaatkan Fuzzy Logic dan jaringan 

internet untuk mengontrol dan monitoring 

penerangan jalan umum (PJU) [4]. 

Penelitian ini berdasarkan jumlah kendaraan 

dan jumlah kendaraan keluar. Ketika 

kendaraan masuk maksimal dan kendaraan 

keluar minimal, lampu  menyala  terang  

dengan  maksimal  PWM  227,51  dan  lux  

988.  Kemudian  ketika kendaraan  masuk  

minimal  dan  kendaraan  keluar  maksimal,  

lampu  redup  dengan  minimal  PWM  

27,49  dan  lux  112.  

 Pada penelitian sebelumnya dilakukan 

oleh Jefri dan Johny, telah membuat simulasi 

penghematan energi listrik pada penerangan 

jalan umum menggunakan aplikasi 

Programable Logic Control (PLC) [5].  

Penelitian ini menghasilkan pengaturan 

tingkat kecerahan (ilumenasi) berdasarkan 

waktu yaitu jam 18
30

 WIB - 22
00 

WIB dan 

22
00

 WIB - 06
00 

WIB. Pada saat 22
00

 WIB - 

06
00

 WIB menghasilkan iluminasi lampu 

sebesar 70%. 
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 Pada penelitian sebelumnya dilakukan 

oleh Ganjar dkk, meneliti tentang pengendali 

intensitas lampu ruangan berbasis arduiono 

uno [6]. Intensitas lampu dikontrol oleh 

tegangan pulsa (PWM). Cahaya yang diukur 

dari lampu dimmer dengan daya lampu 75 

watt. Penelitiannya menghasilkan data 

pengukuran intensitas cahaya terendah 

(gelap) 3 lux dan data tertinggi (terang) 500 

lux. 

 Pada penelitian sebelumnya dilakukan 

oleh Ullin dkk, telah membahas hubungan 

antara tegangan dan intensitas cahaya pada 

lampu [7]. Penelitiannya menghasilkan 

lampu masih terang (lumenansi 116 lux) 

pada level tegangan 120 volt (55%).  

Tegangan pada level  40% menghasilkan 

lumenansi sekitar 55 lux atau dalam keadaan 

redup. 

 Pada penelitian sebelumnya dilakukan 

oleh Herlan dan Briliant Adhi, telah 

membahas rangkaian dimmer untuk 

pengatur iluminasi lampu pijar berbasis 

internally triggered TRIAC [8]. Penelitian ini 

memperoleh sistem yang responsif terhadap 

iluminasi sebuah lampu pijar, melalui 

pengaturan tegangan root mean square 

(rms). Perubahan gelombang sinus dari 

penyalaan phasa selain 0
0
 dan 180

0
 

menghasilkan gelombang yang memiliki 

harmonisa. 

 

METODE PENELITIAN  

 Sistem pengaturan energi penerangan 

jalan umum berbasis arduino uno 

ditunjukkan pada Gambar. 1. Komponen 

utama terdiri dari langkah-langkah 

transformer, arduino uno, lampu merkuri, 

sensor arus AC dan sensor tegangan AC. 
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Gambar 1. Blok diagram sistem 

Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

a. Sumber PLN 220 V AC digunakan untuk 

sumber tegangan PJU dan Arduino Uno 

b. Sensor arus  digunakan untuk membaca 

nilai arus PJU. 

c. Transformator digunakan untuk 

mengkonversi amplitudo tegangan 

d. Sensor tegangan AC digunakan untuk 

membaca nilai tegangan pada lampu PJU. 

e. Arduino nano sebagai pusat kontroler 

yang menerima data masukan dari sensor 

tegangan, sensor arus,  mengolah data 

sensor, menampilkan informasi ke LCD 

karakter 16x2 dan mengontrol tegangan 

keluaran dari transformator melalui 

motor DC sesuai dengan level tegangan 

yang diinginkan. 

f. LCD karakter untuk menampilkan data 

berupa daya listrik yang dideteksi oleh 

kedua sensor 

g. Lampu PJU 400 watt digunakan sebagai 

penerangan jalan umum.  

h. Catu daya 5 volt digunakan untuk 

memberi tegangan ke arduino uno dan 

motor DC. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pengujian perangkat lunak dilakukan 

pada program arduino. Pengujian perangkat 

keras dilakukan pada setiap bagian sesuai 

dengan diagram blok. Pengujian ini 

bertujuan untuk menguji apakah setiap blok 

sistem telah sesuai dengan seluruh sistem 
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yang direncanakan. Pengujian yang 

dilakukan termasuk pengujian: 

a. Tegangan sensor untuk mendeteksi 

tegangan pada lampu 

b. Sensor arus untuk mendeteksi arus 

sumber. 

c. Sirkuit LCD untuk menampilkan data 

daya. 

d. Tegangan output trafo pada level 80%, 

85%, 90%, 95% dan 100% 

 

Pengujian Sensor Arus AC 

 Pengujian sensor arus dilakukan dengan 

membandingkan hasil pengukuran arus 

keluaran dengan nilai ADC yang diukur 

dengan ampere meter. Berdasarkan hasil 

pengujian yang dilakukan maka diperoleh 

data pada tabel 1. Nilai ADC sebanding 

dengan arus. Jika arus lampu berkurang 

maka data ADC yang dibaca oleh Arduino 

juga semakin kecil. 

Tabel 1. Pengujian sensor arus AC 

Arus (A) ADC 

1,90 520 

1,75 519 

1,63 518 

1,54 517 

1,45 516 

1,37 514 

 

Pengujian Sensor Tegangan AC 
 

 Pengujian sensor tegangan AC dilakukan 

dengan membandingkan hasil pengukuran 

tegangan output dengan nilai ADC yang 

diukur oleh volt meter. Berdasarkan hasil 

pengujian yang dilakukan maka diperoleh 

data pada tabel 2. Jika tegangan lampu 

menurun maka data ADC yang dibaca oleh 

Arduino juga semakin kecil. 

Tabel 2. Pengujian sensor tegangan AC 

Tegangan (Volt) ADC 
220 641 

210 627 

200 620 

190 613 

180 612 

170 605 

Hubungan antara Tegangan dengan 

Intensitas Cahaya 

 

 Penelitian ini menggunakan lampu 

mercury 400 watt. Ukur intensitas 

pencahayaan pada jarak 9 meter 

menggunakan lux meter. Hasil pengukuran 

ditunjukkan dengan tabel 3 di bawah ini. 

 

Tabel 3. Pengukuran intensitas lampu 

Tegangan 

(Volt) 
Illumination 

(lux) 
Kondisi 

220 91,3 Cerah 

210 80,4 Cerah 

200 76,2 Cerah 

190 65,5 Cerah 

180 49,6 Cerah 

170 32,8 Redup 

 

 Pada tabel 3 menunjukkan hubungan 

antara tegangan dan tingkat kecerahan lampu 

merkuri 400 watt. Secara umum, lampu 

merkuri beroperasi pada tegangan 190 volt 

hingga 230 volt. Tegangan 180 volt hingga 

220 volt menghasilkan intensitas cahaya 

yang terang. Lampu merkuri mulai memudar 

pada tegangan 170 volt. Berdasarkan 

pengukuran ini, lampu merkuri masih bisa 

menerangi jalan pada 180 volt. 

 

KESIMPULAN  

Lampu merkuri masih menyala terang pada 

180 volt dengan intensitas cahaya 49,6 lux. 

Lampu merkuri tidak dapat digunakan pada 

tegangan di bawah 170 volt. Total Harmonic 

Distortion yang dihasilkan oleh lampu 

mercury 400 watt adalah sekitar 18,7% 

hingga 27,5%. Sistem kontrol ini dapat 

menghemat sekitar 1120 watt listrik setiap 

hari. Penghematan ini terjadi dari jam 10 

malam sampai jam 6 pagi. 
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