
I. Pendahuluan

Kebutuhan manusia akan konsumsi energi listrik 
terus meningkat setiap harinya. Penggunaan perangkat 
elektronik yang praktis dan efisien menjadi kebutuhan. 
Pertumbuhan konsumsi energi listrik yang tinggi 
menyebabkan terjadinya defisit energi oleh pihak PLN 
(Pembangkit Listrik Negara) sebagai penyedia energi 
listrik. Akibat terjadinya pemadaman listrik secara tiba-
tiba menyebabkan peralatan elektronik menjadi kehilangan 
data, reset ataupun rusak. 

Untuk mengantisipasi pemadaman secara tiba-tiba 

dibutuhkan sumber energi cadangan sementara yang 
dapat mensuplai energi listrik. Uninterrruptible Power 
Supply (UPS) dapat digunakan sebagai backup energi 
sementara guna kontinuitas energi listrik untuk beban 
yang tidak boleh terputus (sensitif). Penerapan dari UPS 
telah mencakup fasilitas kedokteran, komputer sistem, 
telekomunikasi dan juga industri.

Jenis UPS terbagi 2 jenis yaitu, UPS AC dan UPS DC, 
dimana UPS DC merupakan UPS yang tidak menggunakan 
inverter sebagai pengubah tegangan AC menjadi DC. UPS 
DC memiliki kelebihan dari pada jenis UPS AC antara 
lain, sedikit rugi-rugi dikarenakan tidak ada inverter dan 
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Abstrak—Uninterruptible Power Supply (UPS) merupakan suatu perangkat yang menggunakan baterai sebagai 
penyimpan energi listrik sementara. UPS yang ada saat ini memiliki tahapan konversi tegangan dari AC ke DC 
kemudian dirubah kembali ke AC, sehingga menimbulkan rugi-rugi pada saat konversi tegangan. Untuk mengatasi 
masalah ini didesain suatu UPS yang memiliki sistem yang lebih handal sehingga dapat menangani beberapa 
perangkat penting yang tidak boleh padam seperti Router, Fingerprint dan sebagainya yang mengkonsumsi energi 
listrik rendah. Desain UPS DC berdaya rendah ini menggunakan ArduinoUno sebagai pengendali dengan sensor 
arus ACS712 juga sensor tegangan untuk membaca arus dari sumber PLN dan membaca tegangan baterai, serta 
relai sebagai pemindah dari sumber listrik PLN ke baterai. Desain UPS pada penelitian ini  memiliki output 6 
VDC dengan arus maksimal 3 Ampere, sehingga sangat cocok digunakan untuk mengbackup beberapa perangkat 
elektronik guna kontinuitas penyuplaian energi listrik apabila terjadi pemadaman listrik. Melalui prototipe UPS 
DC berdaya rendah ini perangkat elektronik berdaya rendah seperti router, finggerprint dan sebagainya dapat 
tersuplai energi listrik selama beberapa saat tanpa terjadi pemutusan hingga sumber listrik dari PLN mengalir 
kembali.

Kata kunci: Uninterruptible Power Supply, Arduino Uno, sensor arus ACS712, sensor  tegangan

Abstract— Uninterruptible Power Supply (UPS) is a device that uses battery as an energy storage. On the other hand, 
UPS that exists now has voltage convertion step from AC to DC then is converted back to AC. Therefore, this results 
in electric loss when voltage conversion. To solve such a problem, an UPS has been designed.  It has a finer system 
so that it can tackle several devices that cannot be turned off such as Router, Fingerprint, and so on, that consume 
lower power. The use of UPS as a backup energy provider equipment is very important for electronic devices that 
should not be extinguished although it is temporary. Currently UPS for low load  only backup one device with a little 
power, so it cannot handle multiple devices simultaneously. To resolve this issue researcher designed a UPS which 
has a more reliable system that can handle some important device that must not be extinguished such as Router, 
Fingerprint and others that consume low energy. Design of this DC UPS low power uses ArduinoUno as controller 
with current sensor ACS712 and voltage sensor to sense the current from PLN and sense the battery voltage, as 
well as relay that acts as a switch of the PLN power source to the battery source.This design of UPS has a maximum 
current output 6VDC and maximum current 3 Ampere, which is suitable for backing up several electronic devices 
for the continuity of energy supplies of electric energy in case of a power outage. Through this low power DC UPS 
prototype, electronic devices such as routers, fingerprint and others energy can be well supplied for some time 
without the interruption until the source of electricity from PLN run again.  
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memiliki efesiensi lebih baik
Maka berdasarkan kelebihan ini didesain UPS DC 

untuk perangkat elektronik berdaya rendah untuk beban 
seperti router internet, fingerprint yang membutuhkan 
daya listrik yang kontinue dan handal, dikarenakan 
peralatan elektronik tersebut sangat rentan kehilangan data 
apabila suplai daya listrik yang diterima terputus. Dengan 
diterapkannya penggunaan UPS beban DC diharapkan 
mampu memberikan suplai energi listrik yang konstan 
kepada peralatan elektronik tertentu sehingga dapat aktif 
beberapa saat.

II. StudI PuStaka

Uninterrruptible power supply (UPS) yang diagramnya 
ditunjukkan pada Gambar 1 digunakan sebagai backup 
energi, meningkatkan kehandalan, dan kualitas daya 
untuk beban yang sensitif. penerapan dari UPS mencakup 
fasilitas kedokteran, komputer sistem, telekomunikasi dan 
juga industri. UPS menyuplai energi listrik yang konstan 
untuk menjaga suplai energi yang mengalir ke beban. 

UPS memiliki dua sumber daya listrik : Primary 
Power Source dan Secondary Power Source. Primary 
Power Source merupakan sumber listrik utama (PLN)  
sedangkan secondary power source merupakan listrik 
cadangan digunakan baterai.

III. Metode

Secara umum penjelasan konsep desain adalah pada 
saat kondisi listrik PLN menyala maka adaptor akan 
mengisi baterai, terdapat sensor arus dan sensor tegangan 
yang telah diprogram sebagai tolak ukur keadaan baterai. 
Pengendalian pengisian baterai dikontrol menggunakan 
Arduino berdasarkan hasil pengukuran sensor arus. Pada 
saat sensor arus menunjukan baterai terisi penuh makan 
relay akan memutus pengisian daya oleh adaptor. Dari 
baterai menuju ke beban (perangkat elektronik) juga 
terdapat relai yang berfungsi memutuskan arus listrik pada 
saat tegangan baterai telah mencapai batas minimumnya. 
Output Uninterrruptible Power Supply dapat di setting 
menggunakan buck converter Lm2596  dengan tengangan 
6VDC dan arus maksimal 3A. Penyusunan program 
menggunakan software Arduino IDE. Logika program 
tersebut akan dibuat menjadi bahasa pemograman C 

melalui software Arduino IDE. Lalu di compile (disusun) 
ke dalam mikrokontroler Atmega 328p yang terdapat pada 
Arduino.

IV. haSIl dan PeMbahaSan

A. Pengujian Sensor Tegangan

Pengujian prototipe ini dilakukan beberapa tahapan, 
pengujian sensor tegangan, pengujian sensor arus 
ACS712, pengujian relai dan pengujian baterai. Pengujian 
ini dilakukan dengan menggunakan voltmeter. Tujuan dari 
pengujian ini adalah untuk mengetahui tegangan baterai. 
Pengujian ini membandingkan tegangan yang ditampilkan 
sensor tegangan dan yang ditampilkan voltmeter. Maka 
didapatkan data seperti Tabel 1.

Dari hasil perbandingan didapat rata-rata kesalahan 
ukur pada monitoring tegangan sebesar 0,7%. 

B.  Pengujian Sensor Arus ACS712

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 
ampermeter. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk 
mengetahui arus baterai. Pengujian ini membandingkan 
arus yang ditampilkan sensor arus dan yang ditampilkan 
ampermeter. Maka didapatkan data seperti Tabel 2. 

Dari hasil perbandingan didapatkan kesalahan ukur 
pada sensor arus jika sebesar 1,25 %. penggunaan sensor 

Gambar 1. Diagram dasar uninterruptible power supply

V Arduino (Volt) V ukur (Volt) Persentase Kesalahan (%)

2.45 2.55 1.606426

4.8 4.88 1.639344

7.25 7.32 0.956284

9.69 9.76 0.717213

12.07 12.12 0.412541

14.3 14.37 0.487126

16.66 16.71 0.299222

19.2 19.25 0.259740

21.55 21.64 0.415896

24 24.05 0.20790

rata-rata kesalahan 0.700169

I Arduino (Ampere) I Ukur (Ampere) Persentase Error (%)

1.26 1.27 0.7874

2.14 2.16 0.9259

3.09 3.14 1.5923

4.41 4.49 1.7817

rata-rata kesalahan 1.250610809

Tabel 1. Hasil perbandingan sensor tegangan dan voltmeter

Tabel 2. Hasil kalibrasi sensor arus dan ampermeter
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arus dalam hal ini sebagai pengukur arus yang masuk ke 
baterai pada saat pengecasan.

C.  Pengujian Relai

Pada pengujian Relai dilakukan dalam dua kondisi 
yaitu, pada saat baterai dalam keadaan berkapasitas rendah 
dan saat sumber listrik PLN padam sehingga Relai harus 
menggunakan sumber baterai sebagai pengganti sumber 
PLN.

Dari hasil Tabel 3 dan 4 dapat dilihat bahwa relai 
beroperasi sesuai dengan perintah dari Arduino, dimana 
apabila supply arus yang mengalir ke baterai telah 
mencapai maksimum (bernilai 0) maka arduino akan 
memerintah relai untuk memutuskan arus pengecasan. 
Pada relay 2 apabila tegangan dari baterai telah mencapai 
nilai minimum maka relai 2 akan memutuskan beban dan 
relai 1 akan ON sehingga baterai akan kembali diisi ulang.

D. Pengujian Baterai

1. Pengujian Charger (Pengisian) Baterai
Pada pengujian charger (pengisian) baterai dilakukan 

pengukuran tegangan dan arus pengisian. Sebelum 
pengisian kapasitas baterai sekitar 30% (2,44 AH) dari 7 
AH. Pengujian dilakukan dari jam 09.00 – 11.00. Hasil 

dari pengujian prototipe UPS saat pengisian baterai dapat 
dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 adalah data pengukuran baterai saat 
pengecasan dari adaptor. Dari hasil pengukuran dapat 
dilihat bahwa tegangan pada baterai akan terus bertambah 
hingga mencapai maksimal tegangan baterai. Tegangan 
yang bertambah setiap waktunya akan menunjukkan 
kapasitasnya bertambah.  Pada data arus pengisian dapat 
dilihat arus akan terus menurun saat baterai mendekati 
penuh.

2. Pengujian Discharge (Pemakaian) Baterai
Pada pengujian discharge (pemakaian) baterai 

dilakukan pengukuran tegangan baterai dan arus pengisian. 
Pengujian dilakukan dari jam 13.00 – 18.00 pada tanggal 
22 Oktober 2016 dengan 2 buah beban DC berupa router 
wifi. Hasil dari pengujian prototipe alat saat pengisian 
baterai dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 adalah data pengukuran baterai saat pemakaian 
ke beban, pengukuran ini saat pembebanan baterai oleh 2 
buah router wifi 6 VDC dengan daya dibawah 10 watt. Data 
dari tabel 6 merupakan data tegangan baterai saat dibebani 
dan arus dari baterai yang terhubung dengan beban.  Dari 
hasil pengukuran dapat dilihat bahwa tegangan pada 
baterai akan terus menurun hingga mencapai minimal 
tegangan baterai. Tegangan akan terus berkurang setiap 
waktunya akan menunjukkan kapasitasnya berkurang.  
Nilai dari arus tidak bervariasi karena beban yang 
digunakan konstan.

E. Pengujian Prototipe UPS

Pada Pengujian prototipe UPS dilakukan pengujian 
pada seluruh sistem UPS. Pengujian dilakukan dengan 

Gambar 3. Grafik pengukuran arus saat pengisian

Tabel 3. Data pengujian relai 1

Tabel 4. Data pengujian relai 2

Tabel 5. Hasil pengukuran pengisian baterai

Gambar 2. Grafik pengukuran tegangan saat pengisian

No Kondisi Relai

1 I = 0,1 NO

2 0 > I < 0,27 NC

No Kondisi Relai

1 Tegangan < 12.28 NO

2 Tegangan > 12.28 NC

No

Waktu Arus 
Pengisian 

(A)

Tegangan 
Arus 
Trafo

Daya 

Pengukuran Baterai (V) Baterai 
(W)

1 0 0,27 12,35 4,7 58,045

2 0,5 0,22 12,68 4,7 59,596

3 1 0,17 12,99 4,7 61,053

4 1,5 0,12 13,37 4,7 62,839

5 2 0,07 13,78 4,7 64,766

Keterangan       
Arus = 0,1 A : Baterai terisi penuh
Arus 0 > I < 0,27 A : Pengecasan Baterai

Keterangan      
Tegangan < 12.28 V : Baterai terputus ke beban
Tegangan > 12.28 V : Baterai terhubung ke beban
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menggunakan beban router wifi sebanyak 2 buah dengan 
daya total 10 watt.    

Pada saat listrik menyala, adaptor berfungsi sebagai 
pengisi daya ke baterai. Indikator bahwa baterai telah 
penuh adalah pada saat arus pengisian mencapai nilai 

minimum mendekati 0,05 Ampere, maka relai 1 akan 
berada pada kondisi NC (Normally Close) sehingga arus 
pengecasan terputus, juga pada saat listrik PLN padam 
relai 2 akan beroperasi pada kondisi NO (normally 
open) sehingga beterai berfungsi sebagai sumber energi 
cadangan sementara.

Keberhasilan prototipe UPS ini dapat dilihat dari sensor 
tegangan dan arus ACS712 yang mempunyai ketepatan 
pengukuran yang baik sehingga pembacaan data oleh 
Arduino Uno mendekati akurat. Hal ini mengakibatkan 
perpindahan relai sangat cepat sehingga router wifi tidak 
reset ataupun padam dan juga output gelombang tegangan 
yang dihasilkan sangat baik.

V. keSIMPulan

Berdasarkan pengukuran dan pengujian dari prototipe 
dapat disimpulkan bahwa pada saat pengisian tegangan 
baterai akan terus bertambah dari 12 V batas tegangan 
minimum ke batas maksimum 13,80 V. Baterai di-charger 
selama 125 menit atau 2 jam 5 menit dengan tegangan 
supply 16,5 V  dan arus pengisian sebesar 5 A. Pada saat 
(discharge) pemakaian baterai dapat dikonsumsi selama 
300 menit atau 5 jam dengan menggunakan beban router 
wifi berdaya 10 Watt dan tegangan 6 VDC.

Dengan menggunakan metode yang sama, hasil 
penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan 
kapasitas baterai yang lebih besar, sehingga dapat 
diterapkan pada listrik rumah yang memiliki instalasi 
listrik DC atau pabrik-pabrik yang menggunakan listrik 
DC sebagai energi cadangan.
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Gambar 4. Grafik tegangan UPS DC pengujian berbeban

Gambar 5. Grafik Daya UPS DC pengujian berbeban

No
Jam Tegangan Arus Daya Beban

Pengukuran Baterai (V) Beban (A)  (W)

1 0 13,78 0,72 9,9216

2 1 13,48 0,72 9,7056

3 2 13,18 0,72 9,4896

4 3 12,88 0,72 9,2736

5 4 12,58 0,72 9,0576

6 5 12,28 0,72 8,8416

Tabel 6. Hasil pengukuran pemakaian baterai
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