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Alat Ukur Digital 

Dr Ir Dina Maizana MT 

maizanadina@gmail.com 

Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan 
masing-masing sebelum kelas dimulai. 

Doa dimulai… 
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Jadwal Kandungan Jam 

Minggu-1 
Pendahuluan,  penyampaian kontrak kuliah, Konsep-konsep pengukuran, Kesalahan-
kesalahan pembacaan alat ukur 

Selasa 
(9.40-12.10 
wib) R. III.3 
 
Selasa 
(19.00-
20.30 wib) 
R. A.II.6  

Minggu-2 Satuan pengukuran dan besaran standar listrik, Nilai dan fungsi satuan 

Minggu-3 
Besaran listrik,  Alat ukur dengan termokopel,  besi putar,  elektrodinamis,  
elektrostatis dan induksi. 

Minggu-4 
Instrument  penunjuk  arus searah, Volt Ammeter DC, Prinsip kerja, Cara kerja, 
Penggunaan alat ukur DC 

Minggu-5 
Instrument arus bolak-balik,  Voltmeter elektrostatis, Prinsip Kerja,Cara kerja, 
Penggunaan alat ukur untuk AC 

Minggu-6 
Pengukuran daya, Wattmeter, Pengukuran daya tanpa Wattmeter, Type alat 
pengukur daya 

Minggu-7 
Penggunaan jembatan Wheatstone, Prinsip dari jembatan wheatstone,  Contoh dari 
jembatan wheatstone 

Minggu-8 UTS 

Minggu-9 Pengukuran dengan alat ukur oscilloscope 

Minggu-10 Generator sinyal 

Minggu-11 Alat-alat ukur digital 

Minggu-12 
Trafo Instrumentasi,  Trafo arus untuk alat ukur, Trafo tegangan alat ukur,  Kwh 
meter. 

Minggu-13 Transduser 

Minggu-14 Konversi Data analog ke digital 

Minggu-15 Sistem data akusisi 

Minggu-16 UAS 

Rencangan 
Pembelajaran 
Semester (RPS) 
Sem. A ta 2019/20 

CPMK  

• Mahasiswa mampu menjelaskan alat ukur digital 
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Alat ukur digital 

Keuntungan 

• Meningkatkan akurasi 

• Resolusi 

• Kecepatan pengukuran yang tinggi 

• Mengurangi error akibat salah 
pembacaan(manusia) 

Kelebihannya 

• Murah 

• Mudah dioperasikan 

• Praktis 

 



1/13/2020 

4 

Alat ukur digital terbagi 2: 

• Alat ukur digital 

• Alat ukur pembacaan digital 

Alat ukur analog 

• Sinyal input berupa sinyal analog di proses 
melalui rangkaian analog yang kemudian sinyal 
tadi di transformasikan kedalam besaran 
fisik/mekanik sehingga dapat diukur besarnya 
sinyal melalui display (jarum penunjuk) 
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Alat ukur pembacaan digital 

• Sinyal analog input akan di proses melalui rangkaian 
analog (penguat dll), kemudian hasil proses sinyal tadi 
di konversikan kedalam bentuk sinyal digital atau ADC 
sehingga hasil pengikuran dapat di tampilkan kedalam 
display digital 

Alat ukur digital 

• Sinyal analog input akan dikonversikan terlebih 
dahulu kedalam bentuk sinyal digital oleh ADC, 
sinyal digital dari ADC tadi akan diproses oleh 
rangkaian digital (multiplex, mikrokontroller dll) 
kemudian hasil pengukuran ditampilkan melalui 
display digital. 
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Tampilan penunjukan digital 

• Multimeter digital 
mampu 
menampilkan 
beberapa 
pengukuran  untuk 
arus miliAmper, 
temperatur  0C, 
tegangan miliVolt, 
resistansi Ohm, 
frekuensi Hz, daya 
listrik mW sampai 
kapasitansi nF 
 

Sistem kerja alat ukur digital 

• Blok  diagram alat ukur digital terdiri  komponen sensor, 
penguat sinyal  analog, Analog to Digital converter ,  
mikroprosesor, alat cetak dan display digital. 

• Sensor mengubah besaran listrik dan non elektrik menjadi 
tegangan, karena tegangan masih dalam orde mV perlu 
diperkuat oleh penguat input.  

• Sinyal input analog yang sudah diperkuat, dari sinyal analog 
diubah menjadi  sinyal digital dengan (ADC) Analog to Digital 
akan diolah oleh perangkat PC  atau mikroprosessor dengan 
program tertentu dan hasil pengolahan disimpan  dalam 
sistem memori digital. Informasi digital ditampilkan dalam 
display atau dihubungkan dicetak dengan mesin cetak. 
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Sistem kerja alat ukur digital 

 

 

 
Tiga jenis display digital 

 
• Display digital akan menampilkan angka diskrit dari 0 

sampai angka 9 ada tiga jenis, yaitu 7-segmen, 14-segmen 
dan dot matrik 5x7. 
 

• Sinyal digital terdiri atas 0 dan 1, ketika sinyal 0 tidak 
bertegangan atau OFF, ketika sinyal 1 bertegangan atau ON.  
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Macam-macam Alat Ukur Digital 

• TERMOMETER DIGITAL 
• Termometer digital memiliki beberapa jenis menurut cara 

pemakaiannya, ada yang diletakakan pada telinga dan ada pula yang 
di letakkan pada mulut untuk memperoleh hasil pengukurannya 
tetapi memiliki prinsip kerja yang sama dengan termometer yang 
lainnya yaitu pemuaian. 

• Pada termometer digital menggunakan logam sebagai sensor 
suhunya yang kemudian memuai dan pemuaiannya ini 
diterjemahkan oleh rangkaian elektronik dan ditampilkan dalam 
bentuk angka yang langsung bisa dibaca. Termometer digital 
biasanya dilengkapi dengan bunyi (misalnya bip) yang akan 
memberitahukan bahwa pengukuran suhu telah selesai dilakukan. 

• Termometer air raksa sangat akurat dan murah harganya. 
Sayangnya, bila jatuh akan langsung pecah sehingga tidak terlalu 
dianjurkan penggunaannya pada bayi dan balita. Termometer digital 
lebih mahal harganya tetapi relatif lebih aman penggunaannya. 

CARA PENGUKURAN TERMOMETER 

• Cara pengukuran umumnya sama dengan cara 
pengukuran dengan memakai termometer 
konvensional (air raksa), hanya saja Anda tidak 
perlu melihat jam untuk mengetahui kapan 
pengukuran suhu selesai.Walau demikian, 
biasakan membaca dahulu petunjuk yang 
disertakan oleh pabrik pembuat termometer 
tersebut. Sebab mungkin saja termometer 
yang Anda beli memerlukan cara berbeda 
untuk pemakaiannya. 
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PRINSIP KERJA TERMOMETER DIGITAL  

• Sensor yg berupa PTC atau NTC dengan tingkat 
sensitifitas tinggi akan berubah nilai tahanannya 
jika terjadi sebuah prubahan suhu yg 
mengenainya..Perubahan nilai tahanan ini linear 
dengan perubahan arus, sehingga nilai arus ini 
bisa dikonversi ke dalam bentuk tampilan display- 
Sebelum dikonversi, nilai arus ini di komparasi 
dengan nilai acuan dan nilai offset di bagian 
komparator, fungsinya untuk menerjemahkan 
setiap satuan amper ke dalam satuan volt yg akan 
dikonversi ke display. 

Material Penyusunnya : 

• Ø sensor PTC/ NTC 

• Ø komparator (OP-amp dan sejenisnya) 

• Ø Analog to Digital konverter 

• Ø dekoder display (IC 7447 TTL misalnya) 

• Ø display (7 segmen, LCD, monitor) 
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Multimeter digital AC dan DC 

• Sebuah multimeter digital, terdiri 
dari tiga jenis alat ukur sekaligus, 
yaitu mengukur tegangan, arus 
dan tahanan. Mampu untuk 
mengukur besaran listrik DC 
maupun AC. 

• Saklar pemilih mode digunakan 
untuk pemilihan jenis 
pengukuran, mencakup tegangan 
AC/DC, pengukuran arus  AC/DC, 
pengukuran tahanan, pengukuran 
diode dan pengukuran  kapasitor.  

• Terminal kabel untuk tegangan 
dengan  arus berbeda. Terminal 
untuk pengukuran arus kecil 
300mA dengan arus  sampai 10A 
dibedakan. 
 
 

 

Pengukuran arus dan tegangan 
dengan multimeter : 

• 1. Pilih jangkah ukur dengan lebih besar dari dengan 
pembacaan yang masih dapat dilakukan. 

• 2. Sambungkan meter, yakinlah sambungan pada sisi 
yang benar. 

• Multimeter sangat mudah rusak oleh perlakuan 
sembrono mohon diperhatikan hal ini: 

• Ø  Selalu melepas meter sebelum memindah jangkah 
ukur 

• Ø  Selalu periksa letak jangkah sebelum dihubungkan 
kerangkaian 

• Ø  Jangan membiarkan pengukuran arus paling besar 
resiko kerusakannya berada pada resistansi rendah. 
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Pengukuran resistansi dengan Digital 
Multimeter : 

• 1. Letakkan jangkah ukur lebih besar dari yang 
ada. Perhatikan penampil  menunjukan “off dari 
skala” (biasanya kososng atau 1 pada sisi kiri). 

• 2. Lebih besar dari yang ada Sentuhkan ujung 
pengukur meter bersama dan periksa apakah 
terbaca nol, jika tidak nol, putar saklar ‘set zero’ 
jika tidak coba lagi. 

• 3. Letakkan ujung penduga ke komponen. 
• Jauhi sentuhan lebih dari satu sambungan pada 

waktu yang sama atau anda akan dapatkan 
kenaikan pembacaan. 
 

Misalkan pada gambar terbaca nilai tahanan suatu Resistor: 
Kemudian saklar pemilih menunjukkan perkalian skala yaitu x 
10k maka nilai resistansi tahanan / resistor tersebut adalah: 
Nilai yang di tunjuk jarum   = 26 
Skala pengali                     = 10 k 
Maka nilai resitansinya       = 26 x 10 k 
                                         = 260 k 
                                         = 260.000 Ohm. 
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Ammeter digital 

• Desain ammeter digital menggunakan resistor shunt untuk 
menghasilkan tegangan yang dikalibrasi sebanding dengan 
arus yang mengalir. Tegangan ini kemudian diukur dengan 
voltmeter digital, melalui penggunaan konverter analog ke 
digital (ADC); tampilan digital dikalibrasi untuk 
menampilkan arus melalui shunt. 

•  Instrumen semacam itu sering dikalibrasi untuk 
menunjukkan nilai RMS untuk gelombang sinus saja, tetapi 
banyak desain akan menunjukkan RMS yang sebenarnya 
dalam batasan faktor puncak gelombang. 

• Ammeters dirancang untuk penurunan tegangan rendah di 
terminal mereka, jauh lebih kecil dari satu volt; kerugian 
sirkuit ekstra yang dihasilkan oleh ammeter disebut 
"beban" pada sirkuit yang diukur. 

• Pengaturan yang lebih 
baik adalah Ayrton 
shunt atau universal 
shunt, yang diciptakan 
oleh William E. Ayrton, 
yang tidak memerlukan 
sakelar buat-sebelum-
istirahat.  

• Itu juga menghindari 
ketidakakuratan karena 
resistensi kontak. 
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Cara mengukur menggunakan 
amperemeter : 

Ø  Posisikan Saklar Selektor ke DCA. 
Ø  Cari skala yang sesuai dengan perkiraan arus yang akan 

diukur. Jika Arus yang akan diukur adalah 200mA maka 
putarlah saklar selector ke 300mA (0.3A). Jika Arus yang 
diukur melebihi skala yang dipilih, maka sekering (fuse) 
dalam Multimeter akan putus. Kita harus menggantinya 
sebelum kita dapat memakainya lagi. 

Ø  Putuskan Jalur catu daya (power supply) yang terhubung ke 
beban. 

Ø  Hubungkan probe Multimeter ke terminal Jalur yang kita 
putuskan tersebut. Probe Merah ke Output Tegangan 
Positif (+) dan Probe Hitam ke Input Tegangan (+) Beban 
ataupun Rangkaian yang akan kita ukur. Untuk lebih jelas, 
silakan lihat gambar berikut ini. 
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Voltmeter Digital 

• Digital voltmeter (DVM) mengukur tegangan input yang tidak dikenal 
dengan mengubah tegangan menjadi nilai digital dan kemudian 
menampilkan tegangan dalam bentuk angka. DVM biasanya dirancang di 
sekitar jenis konverter analog-ke-digital khusus yang disebut integrating 
converter. 
 

• Akurasi pengukuran DVM dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk suhu, 
impedansi input, dan variasi tegangan catu daya DVM. DVM yang lebih 
murah sering kali memiliki resistansi input pada urutan 10 MΩ. DVM 
presisi dapat memiliki resistansi input 1 GΩ atau lebih tinggi untuk rentang 
tegangan yang lebih rendah (mis. Kurang dari 20 V). Untuk memastikan 
keakuratan DVM berada dalam toleransi yang ditentukan pabrikan, ia 
harus dikalibrasi secara berkala terhadap standar tegangan seperti sel 
Weston. 
 

• Voltmeter digital pertama ditemukan dan diproduksi oleh Andrew Kay dari 
Non-Linear Systems (dan kemudian pendiri Kaypro) pada tahun 1954.  

• Instrumen digital, yang harus memasukkan amplifier, menggunakan 
prinsip yang sama dengan instrumen analog untuk pembacaan 
resistansi.  

• Untuk pengukuran resistansi, biasanya arus konstan kecil dilewatkan 
melalui perangkat yang sedang diuji dan multimeter digital 
membaca penurunan tegangan yang dihasilkan; ini menghilangkan 
kompresi skala yang ditemukan dalam meter analog, tetapi 
membutuhkan sumber arus yang akurat.  
 

• Multimeter digital autoranging dapat secara otomatis 
menyesuaikan jaringan penskalaan sehingga sirkuit pengukuran 
menggunakan presisi penuh dari konverter A / D. 
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• Mengacu pada diagram rangkaian di bawah ini, modul 
tampilan digital 3 digit dibangun melalui IC CA 3162 yang 
merupakan IC konverter analog ke digital, dan IC CA 3161 
pelengkap yang merupakan IC decoder segmen BCD hingga 
7 segmen, kedua IC ini diproduksi oleh RCA. 

1.      Pasanglah kabel hitam yang sudah ada ke COM (Ground), kemudian pasang pula 
kabel merah ke lubang paling kanan yang berada di voltmeter (V/Ohm) 

2.      Setelah terpasang (kedua kabel yaitu merah dan hitam) sekarang tentukan obyek 
yang ingin diukur beda potensialnya. Kali ini kami member contoh menguku baterai hp 
n-k-ayang berkapasitas 3,7 Volt 

3.      Kemudian lihat pada multitester pada bagian V, bagian ini ada dua yaitu:  

–        DC Volt yaitu tegangan yang searah, contohnya tegangan baterai, teg. Output IC, 
dan lain sebagainya (terdapat polaritas + dan -). 

–     AC Volt yaitu tegangan yang bolak balik, contohnya tengan listrik PLN. 

4.      Biasanya jika ingin mengukur tegangan lemah seperti tegangan baterai hp 
digunakan yang DC Volt. 

5.      Setelah memilih DC Volt (karena pada contoh ini kami mengambil baterai Hp 
untuk obyek pengukuran) ada nilai-nilai yang tertera pada bagian DC Volt, yaitu : 

–          200mV artinya dapat mengukur tegangan maksimal 0,2 V 

–          2 V artinya dapat mengukur tegangan maksimal 2 V 

–          20 V artinya dapat mengukur tegangan maksimal 20 V 

–          200 V artinyan dapat mengukur tegangan maksimal 200 V 

–          750 V artinya dapat mengukur tegangan maksimal 750 V 
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6.      Agar pengukuran tegangan berjalan akurat, maka 

piilihlah nilai yang tepat. Contohnya untuk mengukur 

baterai bertegangan 3,76 V maka pilihlah nilai 20 V. 

7.      Apa bila kita memilih nilai 2 V maka akan tertera 

1 tandanya oveeload atau melebihi skala maksimum. 

8.      Jika kita memilih nilai 200 V nilai tegangan akan 

tertera, namun tidak bisa akurat. Baterai 3,76 V akan 

tertera 3,6 V 

9.      Dan jika menggunakan 750 V nilai tegangan pun 

bisa tertera, naum tentu tidak akurat. Baterai 3,76 V 

akan tertera 3 atau 4 V. 

10.  Jika kita sudah memilih nilai yang tepat maka 

tempelkan kabel merah ke kutub positif baterai dan 

kabel hitam ke kutub negative baterai. Jika kita salah 

menempelkan maka didepan nilai tegangan yang tertera 

akan menjadi negatih (-). 

Kelebihan Alat Ukur Digital Dibanding 
Dengan Analog 

1. Alat-alat ukur digital menunjukan kebesaran yang 
diukur dalam bentuk angka, sedangkan alat ukur 
analog menacu pada sistem kerja mekanik. 

2. Sistem digital secara umum lebih mudah 
dirangcang 

3.  Penyimpanan informasi lebih mudah 
4.  Ketepatan dan ketelitian lebih besar 
5.  Untai digital lebih kebal terhadap derau (noise) 
6. Lebih banyak untai digital dapat dkemas dalam 

keping IC 
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Tugas merancang alat ukur listrik 
digital (Group) 

• Termometer digital 

• Ammeter digital 

• Voltmeter digital 

• Ohmmeter  digital 

• Wattmeter digital 

• Buat rangkaian 

• Terangkan cara kerja rangkaian 

• Terangkan cara penggunaan alat 

Laporan 

• Cover berisi; judul tugas, logo UMA; Tim 
penyusun,Prodi, Fak, Univ, thn 

• Kata pengantar 
• Pendahuluan 
• Rancang bangun rangkaian elektronik 
• Anggaran biaya 
• Cara kerja rangkain 
• Cara penggunaan 
• Sampel pengukuran 
• Penutup 
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Thank you for coming 

• . 


