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ABSTRAK 

 

 

PROTOTIPE ALAT UKUR DIGITAL BERBASIS ATMEGA 328P UNTUK 

APLIKASI PENGUKURAN ARUS, TEGANGAN DAN DAYA LISTRIK 

SERTA PENGUKURAN KOMPONEN RLC  

 

Oleh 

 

RISA AMELIA PUTRI 

 

 

 

Penelitian mengenai prototipe alat ukur digital banyak dikembangkan dalam 

beberapa tahun terakhir. Namun, dalam proses pengukuran arus, tegangan, daya 

listrik serta pengukuran komponen RLC masih memiliki kendala dalam pengukuran 

parameter yang dihasilkan. Pada penelitian ini telah direalisasikan prototipe alat 

ukur digital berbasis atmega 328P untuk aplikasi pengukuran arus, tegangan dan 

daya listrik serta pengukuran komponen RLC. Tujuan penelitian adalah merancang 

sistem digital untuk mengukur besaran listrik seperti arus, tegangan daya listrik, 

resistansi, induktansi dan kapasitansi menggunakan atmega 328P. Pengambilan 

data dilakukan dengan mengimplementasikan sistem secara keseluruhan yakni pada 

sistem pengukuran listrik AC dan DC, serta pengukuran komponen RLC. Hasil 

penelitian menunjukan sistem dapat mengukur dan dapat menampilkan hasil 

pengukuran arus, tegangan, daya listrik serta pengukuran komponen RLC dengan 

baik. Nilai persentase akurasi untuk alat pengukur komponen pada uji resistor 

sebesar 99,35%, error sebesar 0,65% dan presisi 99,87% . Pada pengukuran uji 

induktor nilai persentase akurasi sebesar 94,11%, error sebesar 5,89% dan presisi 

sebesar 96,77%. Pada pengukuran uji kapasitor diperoleh persentase akurasi 

sebesar 98,03%, error sebesar 1,97% dan presisi sebesar 98,65%. Pada sensor 

tegangan DC persentase akurasi sebesar 97,31%, error sebesar 2,69% dan presisi 

sebesar 99,77%. 

Kata kunci : Atmega 328P, RLC, prototipe, komponen 
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ABSTRACT 

 

 

 

PROTOTYPE OF DIGITAL MEASURING EQUIPMENT BASED ON 

ATMEGA 328P FOR MEASURING APPLICATIONS OF CURRENT, 

VOLTAGE AND ELECTRICAL POWER AND MEASURMENT OF RLC 

COMPONENTS 

 

By 

 

RISA AMELIA PUTRI 

 

 

 

Research on prototype digital measuring instruments has been developed in recent 

years. However, in tmhe process of measuring current, voltage, electrical power 

and measuring RLC component, there are still obstacles in measuring the 

parameters. In this research, a prototype digital measuring instrument based on 

atmega 328P has been realized for the application of measuring current, voltage, 

resistance, inductance and capacitance using atmega 328P. The data collection in 

this study by implementing the system as a whole on AC and DC electrical 

measurement systems, and measuring RLC components. The results showed that 

the system can measure and can display the reasult of measuring current, voltage, 

electric power and measuring RLC components properly. The percentage value of 

accuracy for the component measuring instrument on the resistor test is 99,35%, 

error is 0,65% and precision is 99,87%. In the inductor test measurement, the 

percentage value of accuracy is 94,11%, error is 5,89% and precision is 96,77%. 

In the capacitor test measurement, , the percentage  of accuracy is 98,03%, error 

is 1,97% and precision is 98,65%. On the DC voltage sensor the percentage of 

accuracy is 97,31%, error is 2,69% and precision is 99,77%.  

Keywords : Atmega 328p, RLC, Prototype, Components 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Dalam beberapa dekade terakhir ini, peneliti di bidang fisika telah memulai untuk 

melihat lebih dalam pemahaman siswa dan mahasiswa tentang konsep dasar ilmu 

fisika (Engelhardt dan Beichner, 2004). Hal ini merupakan salah satu tujuan 

terpenting dalam pembelajaran ilmu fisika yaitu dapat menjelaskan fenomena alam 

(Galilea dan Goichberg, 2004) dan menghantarkan siswa atau mahasiswa untuk 

memahami secara mendalam konsep-konsep dasar dalam ilmu fisika, sehingga 

mampu menerapkannya untuk memecahkan suatu masalah (Sutopo, 2016). Salah 

satu pemecahan masalah ilmu fisika yang menjadi fokus adalah materi kelistrikan. 

 

Materi kelistrikan merupakan salah satu cabang ilmu fisika yang menekankan 

pendekatan kualitatif dikarenakan kemampuan siswa maupun mahasiswa dalam 

memahami dan menganalisis rangkaian merupakan bagian terpenting dalam 

pembelajaran ilmu kelistrikan (Wahyudi, 2015). Masih banyak mahasiswa dan 

siswa yang kesulitan dalam menyajikan rangkaian seri dan paralel, hal ini 

disebabkan masih banyak mahasiswa ataupun siswa yang belum memahami 

karakteristik utama dari rangkaian seri dan paralel. Oleh karena itu, materi 

kelistrikan menjadi permasalahan bagi siswa atau mahasiswa yang membutuhkan 
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keefektifan dalam menjelaskan fenomena mikroskopis secara prakteknya 

dibutuhkan suatu alat yang dapat mengukur besaran listrik secara digital. 

 

Berdasarkan hasil temuan beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

masih banyak siswa maupun mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam 

memahami materi ilmu fisika yang berhubungan dengan konsep rangkaian listrik 

(Stetzer dkk, 2013), arus listrik pada rangkaian (Vreeland, 2002), beda potensial 

(Smith dan Kampent, 2011), dan hambatan listrik (Kock dkk, 2014). Hal ini, 

membuktikan masih banyak siswa yang sulit dalam menggambarkan dan 

mengimplementasikan konsep rangkaian listrik. Serta mahasiswa tidak dapat 

mengembangkan pemahaman dengan baik tentang konsep beda potensial, seperti 

tidak dapat membedakan antara arus dengan beda potensial (Rosenthal dan 

Henderson, 2006). Penelitian lainnya juga menemukan beberapa mahasiswa 

berpendapat bahwa arus dan hambatan merupakan konsep utama, sedangkan 

tegangan dianggap sebagai konsekuensi dari arus dan bukan sebagai penyebabnya 

(Pfister, 2004). Selain itu juga, mahasiswa cenderung sukar memahami konsep 

tentang tegangan, hambatan serta memiliki anggapan yang tidak benar tentang 

konsep arus listrik bahwa arus akan berkurang dengan tidak adanya beban yang 

diberikan (Lukman, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Singh (2010), 

menemukan permasalahan yang berhubungan dengan rangkaian listrik adalah 

rangkaian seri dan paralel. Penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa banyak 

mahasiswa yang masih bertanya-tanya mengapa arus dalam rangkaian seri memiliki 

konsep yang berbeda dengan rangkaian paralel, sehingga menyebabkan mereka 

kesulitan dalam menghubungkan arus listrik, tegangan dan hambatan dalam 
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rangkaian seri dan paralel atau yang disebut dengan konsep hukum ohm (Vreeland, 

2002). 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka pada penelitian ini akan dibuat prototipe alat 

ukur digital berbasis ATMega 328P untuk aplikasi pengukuran arus, tegangan dan 

daya listrik AC/DC dan pengukuran komponen resistor, induktor dan kapasitor 

(RLC). Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk membuat instrumen yang 

memudahkan pengguna dalam memahami konsep-konsep dasar tentang kelistrikan 

yang meliputi konsep arus listrik, tegangan listrik dan daya listrik. Sistem ini 

menggunakan adaptor sebesar 9V 2A sebagai sumber tegangan alat, sedangkan 

sumber listrik 0-42 VDC digunakan sebagai sumber utama lampu pijar, serta 

dilengkapi dengan sensor ACS712 yang digunakan untuk mengukur arus listrik 

alternating current (AC) dan sensor ZMPT101B untuk membaca tegangan listrik 

AC. Hasil pengukuran kedua sensor diproses oleh mikrokontroler ATMega 328P. 

Sedangkan sistem instrumen yang digunakan untuk mengukur komponen resistor 

(R), inductor (L) dan kapasitor (C). Sistem ini menggunakan adaptor 9V 2A sebagai 

sumber tegangan alat komponen tester, serta dilengkapi dengan minimum sistem 

ATMega 328P sebagai pemroses data pengukuran komponen. dan hasil pengukuran 

akan ditampilkan pada liquid crystal display (LCD) karakter 16x2. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana merancang sistem digital untuk mengukur besaran listrik seperti 

arus, tegangan, daya listrik, resistansi, induktansi dan kapasitansi 

menggunakan ATMega 328P yang mudah dan praktis? 

2. Bagaimana mengkalibrasi arus, tegangan, daya listrik, resistansi, induktansi 

dan kapasitansi menggunakan alat ukur standar? 

 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang mendasari dilakukannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Merancang sistem digital untuk mengukur besaran listrik seperti arus, 

tegangan, daya listrik, resistansi, induktansi dan kapasitansi menggunakan 

ATMega 328P yang mudah dan praktis. 

2. Mengkalibrasi data arus, tegangan, daya listrik, resistansi, induktansi dan 

kapasitansi menggunakan alat ukur standar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu 

instrumen yang dapat mengukur besaran listrik seperti arus, tegangan, daya listrik, 

resistansi, induktansi dan kapasitansi secara digital menggunakan ATMega 328P 

untuk aplikasi pengukuran komponen RLC dan beban lampu DC. Instrumen yang 
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dikembangkan digunakan sebagai alat praktikum laboratorium yang dapat 

dioperasikan dengan praktis dan mudah. 

 

1.5 Batasan Masalah  

 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menggunakan ATMega 328P sebagai sistem pengendali sekaligus pengolah 

data. 

2. Multimeter merk Digital sebagai alat kalibrator standar pengukuran arus, 

tegangan, resistansi, induktansi dan kapasitansi pada penelitian ini. 

3. Lampu merk Neco Soe beroperasi pada tegangan 12 Volt DC 3 watt. 

4. Sumber tegangan lampu berasal dari power supply yang memiliki range 

tegangan keluaran 0 sampai dengan 42 volt DC. 

5. Sumber tegangan direct current (DC) berasal dari adaptor sebesar 9V 2A. 

6. Media penampil data menggunakan LCD I2C tipe 16x2. 

7. Menggunakan sensor ACS712 untuk mengukur arus listrik AC. 

8. Menggunakan sensor ZMPT101B untuk mengukur tegangan listrik AC. 

9. Menggunakan modul step down 0-35 VDC untuk mengkonversi tegangan 

masukkan adaptor dengan tegangan keluaran yang dapat diatur sesuai 

kebutuhan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terkait 

 

Penelitian tentang perancangan alat ukur daya listrik lampu pijar telah dilakukan 

sebelumnya oleh Herda Erlanda dan Bambang Sutopo (2014) dalam jurnalnya 

dengan judul ‘Perancangan Alat Ukur Daya Listrik Lampu Pijar Menggunakan 

ADC TLV2543  Dengan Tampilan Komputer” yang menjelaskan tentang 

penggunaan mikrokontroler ADC serial yang dapat dikendalikan secara paralel 

dengan hasil yang cukup baik. ADC TLV2543 menggunakan 12 bit data, 

pembacaannya dapat dilakukan 2 kali pada memori mikrokontroler. ADC 

TLV2543 kurang baik digunakan  karena errornya yang cukup besar, disamping itu 

kecepatan per byte-nya kecil disebabkan clock yang dipakai dibagi untuk 12 bit 

datanya. Sensor arus dengan prinsip efek hall dapat mengukur arus dengan sangat 

tepat. Di samping itu sensor medan magnet ini dapat dimanfaatkan dalam banyak 

keperluan, karena medan magnet dapat direspon dalam range frekuensi yang cukup 

besar. Semuanya tergantung dari kualitas penguatan sinyalnya. Pengukuran daya 

listrik dapat dilakukan dengan mengukur Vrms dan Irms, atau dengan menghitung 

V sesaat dan I sesaat dalam beberapa titik dalam 1 gelombang sinusnya. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hilman HR., dkk (2014) tentang Rancang 

Bangun Alat Ukur Daya Arus Bolak-Balik Berbasis Mikrokontroler Atmega8535 
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telah dibuat alat ukur daya listrik berupa power meter digital berbasis 

mikrokontroler AVR ATmega 8535 dengan menggunakan perangkat keras berupa 

sensor arus ACS712 5 ampere, perata tegangan DC, rangkaian sistem minimum 

mikrokontroler AVR ATmega 8535 dengan ADC (analog to digital) di dalamnya, 

dan LCD 2 x 16 karakter. Alat ini dapat mengukur dan menampilkan daya listrik 

suatu peralatan elektronik rumah tangga. Sensor arus ACS712 dengan keluaran 

maksimum 5 Ampere dan berfungsi untuk mendeteksi arus AC yang mengalir pada 

beban dan memberikan output berupa tegangan AC yang kemudian diubah menjadi 

tegangan DC. ADC internal mikrokontroler AVR ATmega 8535 berfungsi untuk 

mengkonversi tegangan output sensor arus menjadi data digital agar dapat diolah 

dan ditampilkan pada LCD. Rangkaian sistem minimum mikrokontroler AVR 

ATmega 8535 dan tampilan LCD dikendalikan oleh program yang dibuat melalui 

software CodeVision AVR dan didownload ke mikrokontroler ATmega 8535 

melalui software AVR Studio dengan menggunakan downloader ISP untuk AVR 

ATmega 8535. Dari pengujian dan kalibrasi yang telah dilakukan terhadap alat ukur 

daya listrik ini diperoleh hasil rata-rata persentase kesalahan sebesar 4,3214% 

dengan tingkat ketepatan pengukuran sebesar 95,67%. 

 

2.2 Listrik  

 

Di abad modern ini listrik sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir 

tidak ada teknologi tanpa menggunakan listrik. Listrik sudah menjadi bagian 

penting dalam kehidupan sehari-hari. Di Pusat Pembangkit Listrik, energi primer 

(seperti minyak, batubara, gas, panas bumi dan lain-lain) diubah menjadi energi 

listrik, alat pengubah energi tersebut adalah generator, generator mengubah energi 



8 
 

mekanis (gerak) menjadi energi listrik. Perpindahan energi dalam suatu rangkaian 

akan membangkitkan medan listrik (elektromagnetik) sehingga timbullah apa yang 

disebut dengan arus listrik (Bhisop dan Owen, 2004). 

2.2.1. Arus listrik  

Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara terus menerus dan 

berkesinambungan pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada 

beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Satuan arus listrik adalah 

Ampere. Arus listrik dibagi menjadi 2, yaitu arus listrik searah (DC) dan arus listrik 

bolak-balik (AC). Arus listrik searah (direct current atau DC) adalah aliran elektron 

dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya 

lebih rendah. Sumber arus listrik searah biasanya adalah baterai dan panel surya. 

Arus listrik searah biasanya mengalir pada sebuah konduktor. Arus listrik searah 

kondisinya lebih stabil dibandingkan arus listrik bolak-balik sehingga lebih banyak 

digunakan untuk menghidupkan peralatan elektronik. Arus bolak-balik (alternating 

current atau AC) adalah arus listrik yang besar dan arah arus berubah-ubah secara 

bolak-balik. Bentuk gelombang dari listrik arus bolak-balik berbentuk gelombang 

sinusoida. Aplikasi-aplikasi spesifik yang lain bentuk gelombang lain pun dapat 

digunakan, misalnya bentuk gelombang segitiga (triangular wave) atau bentuk 

gelombang segi empat (square wave). Arus listrik bolak-balik dapat ditemui dalam 

penyaluran listrik dari PLN ke rumah atau kantor (Jumadi, 2015). 

2.2.2. Tegangan Listrik  

Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian 

listrik, dan dinyatakan dalam satuan volt. 

Rumus tegangan listrik yaitu: 
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     V = I x R               (2.1) 

Keterangan:   

V : Beda potensial pada kedua ujung rangkaian. Satuan Volt (V) 

I  : Kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Satuan Ampere (A).  

R :  Besarnya hambatan dalam sebuah rangkaian. Satuan Ohm (Ω). 

 

2.2.3. Hambatan Listrik  

Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen 

elektronik (misalnya resistor) dengan arus listrik yang melewatinya. Hambatan 

listrik yang mempunyai satuan Ohm dapat dirumuskan sebagai berikut: 

     R = 
𝑉

𝐼
          (2.2) 

Keterangan:   

R : Besarnya hambatan dalam sebuah rangkaian. Satuan Ohm (Ω).  

V : Beda potensial pada kedua ujung rangkaian. Satuan Volt (V).  

I : Kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Satuan Ampere (A).  

Hambatan dapat disusun secara seri maupun paralel di dalam sebuah rangkaian. 

Rangkaian listrik memiliki lebih dari satu komponen penyusunnya. Rumus untuk 

menghitung nilai hambatan total pada rangkaian seri adalah sebagai berikut: 

        R Total = R1 + R2 + R3 + . . . + Rn           (2.3) 

Rumus untuk menghitung nilai hambatan total pada rangkaian paralel adalah 

sebagai berikut: 

 
1

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=  

1

𝑅1
+ 

1

𝑅2
+ 

1

𝑅3
+ ⋯ + 

1

𝑅𝑛
           (2.4) 
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Keterangan:  

RTotal  : Hambatan total (ohm)  

R1  : Hambatan pertama (ohm)  

R2  : Hambatan kedua (ohm) 

R3  : Hambatan ketiga (ohm)  

Rn  : Hambatan ke n (ohm) 

(Hutagalung, 2018) 

 

2.2.4. Rangkaian Listrik 

Rangkaian Listrik adalah interkoneksi dari sekumpulan elemen atau komponen 

penyusunnya ditambah dengan rangkaian penghubungnya disusun dengan cara-

cara tertentu dan minimal memiliki satu lintasan tertutup. Rangkaian listrik 

memiliki tiga jenis rangkaian yang sering dijumpai yaitu rangkain seri, rangkaian 

paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah salah satu rangkaian listrik 

yang disusun secara sejajar (seri).  Rangkaian Paralel adalah salah satu rangkaian 

listrik yang disusun secara berderet (paralel) dan  semua input komponen berasal 

dari sumber yang sama. Susunan paralel dalam rangkaian listrik menghabiskan 

biaya yang lebih banyak (kabel penghubung yang diperlukan lebih banyak). 

Susunan paralel memiliki kelebihan tertentu dibandingkan susunan seri. Kelebihan 

susunan paralel adalah jika salah satu komponen dicabut atau rusak, maka 

komponen yang lain tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Gabungan antara 

rangkaian seri dan rangkaian paralel disebut rangkaian seri paralel atau kadang 

disebut sebagai rangkaian campuran atau rangkaian kombinasi (Sapiie,dkk., 2000) 
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2.3 Sensor Arus ACS712 

Sensor arus ACS712 adalah solusi untuk pembacaan arus di dalam dunia industri, 

otomotif, komersial dan sistem-sistem komunikasi. Sensor ini biasanya digunakan 

untuk mengontrol motor, deteksi beban listrik, switched mode power supplies dan 

proteksi beban berlebih. Sensor ini memiliki pembacaan dengan ketepatan yang 

tinggi, karena didalamnya terdapat rangkaian low-offset linear Hall dengan satu 

lintasan yang terbuat dari tembaga. Cara kerja sensor ini adalah arus yang dibaca 

mengalir melalui kabel tembaga yang terdapat didalamnya yang menghasilkan 

medan magnet yang ditangkap oleh integrated Hall IC dan diubah menjadi tegangan 

proporsional (Wahyunggoro dan Oyas, 2000). Ketelitian dalam pembacaan sensor 

dioptimalkan dengan cara pemasangan komponen yang ada didalamnya antara 

penghantar yang menghasilkan medan magnet dengan hall transducer secara 

berdekatan. Persisnya, tegangan proporsional yang rendah akan menstabilkan Bi 

CMOS Hall IC yang didalamnya yang telah dibuat untuk ketelitian yang tinggi oleh 

pabrik. Dimana titik tengah output sensor sebesar (VCC/2) saat peningkatan arus 

pada penghantar arus yang digunakan untuk pendeteksian.  

Hambatan dalam penghantar sensor sebesar 1,5mΩ dengan daya yang rendah. 

Ketebalan penghantar arus didalam sensor sebesar 3x kondisi overcurrent. Sensor 

ini telah dikalibrasi oleh pabrik. 

Adapun tabel spesifikasi dari sensor yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Spesifikasi sensor ASC712 

 

Parameter Spesifikasi 

Bandwidth 80 KHz 

Rise time out 5 μs 

Tahanan konduktor dalam 1,2 mΩ 

Tegangan isolasi minimum 2,1 kVrms 

Sensitivitas sensor 185 mV/A 

Total error output 1,5% pada suhu kerja 25oC 

Pengukuran arus untuk AC dan DC 

Tegangan output Proposional terhadap inputan 

Tegangan kerja sensor 5 VDC 

 

 

 

Gambar 2.1 Sensor arus ACS712 ( Datasheet, 2013) 

 

 

2.4 Sensor Tegangan ZMPT101B 

 

Pengukuran tegangan AC dapat dilakukan dengan cara dirubah menjadi DC agar 

lebih mudah dibaca oleh mikrokontroler. Mikrokontroler yang dilengkapi dengan 

ADC (Analog to Digital Converter) tidak dapat membaca sinyal negatif, maka dari 



13 
 

itu tegangan negatif harus dinaikkan offsetnya menjadi 2,5 V sehingga terdapat 

perbedaan antara nilai negatif dan positif. Sensor tegangan ZMPT101B telah 

dilengkapi summing amplifier sehingga dapat digunakan untuk menaikkan 

tegangan negatif sehingga baik untuk pengukuran tegangan dengan menggunakan 

mikrokontroler. Berikut merupakan gambar fisik dari sensor tegangan ZMPT101B 

yang ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Sensor Tegangan ZMPT101B (Abubakar dkk, 2017). 

Sensor tegangan ZMPT101B merupakan komponen yang sesuai jika dihubungkan 

dengan mikrokontroler karena fungsi sinyal yang akurat. Sensor ini dapat 

digunakan pada tegangan pengoperasian sebesar 250 VAC dan mengeluarkan 

sinyal analog yang sesuai untuk dikonversikan menjadi sinyal digital oleh 

mikrokontroler. Sensor ini memiliki 4 pin diantaranya pin 1 dan pin 2 untuk input 

utama dan pin 3 dan 4 untuk output. Sensor tegangan ZMPT101B memiliki isolasi 

tegangan sebesar 4000V dan bekerja optimal pada suhu 40℃ sampai 70℃. 

 

2.5 Liquid Crystal Display karakter 16x2 

 

Liquid Crystal Display (LCD) adalah suatu jenis media tampil yang menggunakan 

kristal cair sebagai penampil utama.Adapun fitur yang disajikan dalam LCD ini 
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terdiri dari 16 karakter dan 2 baris, mempunyai 192 karakter tersimpan, terdapat 

karakter generator terprogram, dapat dialamati dengan mode 4-bit dan 8-bit dan 

dilengkapi dengan back light. Proses inisialisasi pin arduino yang terhubung  ke pin 

LCD RS, Enable, D4, D5, D6, dan D7, dilakukan dalam baris LCD (2, 3, 4, 5, 6, 7) 

dimana lcd merupakan variabel yang dipanggil setiap kali instruksi terkait LCD 

akan digunakan. Definisi pin lcd 16x2 dapat dilihat di tabel 1. dan gambar 3. adalah 

device LCD (Andi, 2004). 

Tabel 2.2 Spesifikasi LCD 16x2 

 

Pin Deskripsi 

1 Pin GND 

2 Pin VCC/VDD 

3 Pin VO untuk pengaturan kontras 

4 Pin register select (RS) 

5 Pin read/write register 

6 Pin enable (E) 

7 – 14 Pin data I/O 

15 Pin anoda terhubung ke VCC 

16 Pin katoda terhubung ke GND 

 

Gambar 2.3 LCD (Liquid Crystal Display) 16x2 (Ardiansyah, 2020). 



15 
 

2.6 Mikrokontroler ATMega 328P 

 

Mikrokontroler merupakan sebuah prosesor yang digunakan untuk kepentingan 

kontrol. Meskipun mempunyai bentuk yang jauh lebih kecil dari suatu komputer 

pribadi dan komputer mainframe, mikrokontroler dibangun dari elemen elemen 

dasar yang sama. Seperti umumnya komputer, mikrokontroler adalah alat yang 

mengerjakan instruksi–instruksi yang diberikan kepadanya. Artinya, bagian 

terpenting dan utama dari suatu sistem terkomputerisasi adalah program itu sendiri 

yang dibuat oleh seorang programer. Program ini menginstruksikan komputer 

untuk melakukan tugas yang lebih kompleks yang diinginkan oleh programmer 

(Sumardi, 2013). 

 

Beberapa fitur yang umumnya ada di dalam mikrokontroler adalah sebagai berikut:  

1. ROM (Read Only Memory) ROM berfungsi untuk tempat penyimpanan 

variable. Memori ini bersifat volatile yang berarti akan kehilangan semua 

datanya jika tidak mendapat catu daya.  

2. RAM (Random Access Memory) RAM digunakan oleh mikrokontroler untuk 

tempat penyimpanan program yang akan diberikan oleh user  

3. Register Merupakan tempat penyimpanan nilai – nilai yang akan digunakan 

dalam proses yang telah disediakan oleh mikrokontroler.  

4. Special Function Register Merupakan register khusus yang berfungsi untuk 

mengatur jalanya mikrokontroler. Register ini terletak pada RAM.  

5. Input dan Output Pin input adalah bagian yang berfungsi sebagai penerima 

sinyal dari luar, pin ini dapat dihubungkan ke berbagai media inputan seperti 
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keypad, sensor, dan sebagainya. Pin output adalah bagian yang berfungsi 

untuk mengeluarkan signal dari hasil proses algoritma mikrokontroler. 

6. Interrupt adalah bagian mikrokontroler yang berfungsi sebagai bagian yang 

dapat melakukan interupsi, sehingga ketika program utama sedang berjalan, 

program utama tersebut dapat diinterupsi dan menjalankan program instruksi 

terlebih dahulu (Almanda, 2017). 

 

Mikrokontroler ATMega 328P adalah mikrokontroler keluaran dari atmel yang 

mempunyai arsitektur RISC (Reduce Instruction Set Computer) yang dimana setiap 

proses eksekusi data lebih cepat dari pada arsitektur CISC (Completed Instruction 

Set Computer). Mikrokontroler ini memiliki beberapa fitur antara lain: 

1. 130 macam instruksi yang hampir semuanya dieksekusi dalam satu siklus 

clock. 

2. 32 x 8-bit register serba guna. 

3. Kecepatan mencapai 16 MPS dengan clock 16 MHz. 

4. 32 KB Flash memory dan pada arduino memiliki bootloader yang 

menggunakan 2 KB dari flash memori sebagai bootloader. Memiliki 

EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) sebesar 

1 KB sebagai tempat penyimpanan data semi permanent karena EEPROM 

tetap dapat menyimpan data meskipun catu daya dimatikan. 

5. Memiliki pin I/O digital sebanyak 14 pin 6 diantaranya PWM (Pulse Width 

Modulation) output. 

6. Master / Slave SPI Serial interface. 
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Mikrokontroler ATMega328 memiliki arsitektur Harvard, yaitu memisahkan 

memori untuk kode program dan memori untuk data sehingga dapat 

memaksimalkan kerja dan parallelism. Instruksi-instruksi dalam memori program 

dieksekusi dalam satu alur tunggal, dimana pada saat satu instruksi dikerjakan 

instruksi berikutnya sudah diambil dari memori program. Konsep inilah yang 

memungkinkan instruksi instruksi dapat dieksekusi dalam satu siklus clock 

(Setiyono, 2018). 

 

Hampir semua instruksi AVR memiliki format 16-bit. Setiap alamat memori 

program terdiri dari instruksi 16-bit atau 32-bit. Selain register serba guna di atas, 

terdapat register lain yang terpetakan dengan teknik memory mapped I/O selebar 

64 byte. Beberapa register ini digunakan untuk fungsi khusus antara lain sebagai 

register control Timer / Counter, Interupsi, ADC, USART, SPI, EEPROM, dan 

fungsi I/O 7 lainya. Register-register ini menempati memori pada alamat 0x20h – 

0xFh (Syahid, 2014). Berikut ini konfigurasi pin ATMega 328P dapat dilihat pada 

Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Pinout ATMega328P (Junaidi dan Prabowo, 2018). 
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2.7 Resistor 

 

 

Resistor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau 

membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor 

merupakan komponen pasif pada rangkaian elektronika. Sebagaimana fungsi 

resistor yang sesuai namanya bersifat resistif dan termasuk salah satu komponen 

elektronika dalam kataegori komponen pasif. satuan atau nilai resistansi suatu 

resistor disebut Ohm dilambangkan dengan simbol Omega (Ω). Hukum Ohm 

menyatakan bahwa resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang 

mengalir melaluinya. Selain nilai resistansi (Ohm), resistor juga memiliki nilai yang 

lain seperti nilai toleransi dan kapasitas daya yang mampu dilewatkannya. Semua 

nilai yang berkaitan dengan resistor tersebut penting untuk diketahui dalam 

perancangan suatu rangkaian elektronika oleh karena itu pabrikan resistor selalu 

mencantumkan dalam kemasan resistor tersebut (Rahmawati, 2018).  

Simbol resistor  dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut. 

 

Gambar 2.5 Simbol resistor 

Resistor dalam suatu teori dan penulisan formula yang berhubungan dengan resistor 

disimbolkan dengan huruf “R”. Kemudian pada desain skema elektronika resistor 
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tetap disimbolkan dengan huruf “R”, resistor variabel disimbolkan dengan huruf 

“VR” dan untuk resistor jenis potensiometer ada yang disimbolkan dengan huruf 

“VR” dan “POT”. Kapasitas daya pada resistor merupakan nilai daya maksimum 

yang mampu dilewatkan oleh resistor tersebut. Nilai kapasitas daya resistor ini 

dapat dikenali dari ukuran fisik resistor dan tulisan kapasitas saya dalam satuan 

Watt untuk resistor dengan kemasan fisik besar. Menentukan kapasitas daya  

resistor ini penting dilakukan untuk menghindari resistor rusak karena terjadi 

kelebihan daya yang mengalir sehingga resistor terbakar dan sebagai bentuk 

efisiensi biaya dan tempat dalam pembuatan rangkaian elektronika. 

Toleransi resistor merupakan perubahan nilai resistansi dari nilai yang tercantum 

pada badan resistor yang masih diperbolehkan dan dnyatakan resistor dalam kondisi 

baik. Toleransi resistor merupakan salah satu perubahan karakteristik resistor yang 

terjadi akibat operasional resistor tersebut. Nilai toleransi resistor ini ada beberapa 

macam yaitu resistor dengan toleransi kesalahan 1%, 2%, 5%, dan 10%. Nilai 

toleransi resistor ini selalu dicantumkan dikemasan resistor dengan kode warna 

ataupun kode huruf. Sebagai contoh resistor dengan toleransi 5% maka dituliskan 

dengan kode warna pada cincin ke 4 warna emas. Resistor yang banyak dijual 

dipasaran pada umumnya adalah resistor dengan toleransi kesalahan 5% dan 1% 

(Rahmawati, 2018). 

 

2.8 Pengukuran 

Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang tidak diketahui harganya 

dengan besaran lain yang telah diketahui nilainya. Dalam elektronika sering 

dilakukan pengukuran komponen resistor (R), induktor (L) dan kapasitor (C). 
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komponen-komponen tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda dalam 

rangkaian elektronika. Resistor satuannya Ohm (Ω) adalah komponen yang 

berfungsi untuk menghambat arus listrik, untuk mendapatkan tegangan yang di 

inginkan. Resistor bekerja tidak terpengaruh oleh frekuensi. Kapasitor dan induktor 

biasanya diaplikasikan pada rangkaian yang berhubungan dengan frekuensi. 

Induktor berfungsi untuk menyimpan arus listrik (I) dalam bentuk medan magnet 

(H) dan satuannya Henry (H). kapasitor berfungsi untuk menyimpan tegangan 

listrik (V) dalam bentuk medan listrik (E), dan satuan kapasitor adalah Farad (F). 

 

2.9 RLC 

RLC terdiri dari  resistor (R),  induktor  (L) dan kapasitor (C). Resistor adalah 

komponen elektronik pasif yang menghambat arus listrik. Satuan nilai resistor 

adalah Ohm, biasa disimbolkan Ω. Sedangkan resistor sendiri biasa disimbolkan R. 

Secara umum besarnya resistansi dari suatu resistor dipengaruhi oleh nilai 

resistifitas (tahanan jenis) dari bahan, panjang dan luas permukaan dari resistor 

tersebut. dengan demikian besarnya resistansi dari suatu resistor dapat dinyatakan 

dengan : 

         𝑅 =  
𝜌𝐿

𝐴
                                               (2.5) 

Berdasarkan persamaan (2.5), maka resistansi suatu resistor dipengaruhi oleh tahan 

jenis dari bahan resistor tersebut. Bahan yang memiliki nilai tahanan jenis besar 

bagus untuk isolator, sedangkan bahan yang memiliki nilai tahanan jenis yang kecil 

bagus untuk konduktor. Demikian pula dengan panjang dan besar atau luas suatu 

benda juga memengaruhi nilai resistansi dari resistor. Sebuah induktor atau reaktor 
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adalah sebuah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi pada 

medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melintasinya.Kemampuan 

induktor untuk menyimpan energi magnet di tentukan oleh induktansinya, dalam 

satuan Henry. Biasanya sebuah induktor adalah sebuah kawat penghantar yang 

dibentuk menjadi kumparan, lilitan membantu membuat medan magnet yang kuat 

didalam kumparan dikarenakan hukum induksi Faraday. Induktor adalah salah satu 

komponen elektronika dasar yang digunakan dalam rangkaian yang arus dan 

tegangannya berubah-ubah dikarenakan kemampuan induktor untuk  memproses 

arus bolak-balik. Fungsi induktor berfungsi sebagai penyimpan arus listrik dalam 

bentuk medan magnet, menahan arus bolak-balik, meneruskan atau meloloskan 

arus searah, sebagai penapis (filter) dan sebagai penalaan (tuning).  

Kapasitor (kondensator) yang dimana dalam rangkaian elektonika dilambangkan 

dengan huruf “C” adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan 

listrik di dalam medan listrik, dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan 

internal dari muatan listrik. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday (1791-

1867). Satuan kapasitor disebuh Farad (F). Satuan Farad = 9 X 1011 cm2 yang 

artinya luas permukaan kepingan tersebut. Fungsi pengunaan kapasitor dalam suatu 

rangkaian yaitu sebagai kopling antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yng 

lain (pada PS = power supply), sebagai filter dalam rangkaian PS, sebagai 

pembangkit frekuensi dalam rangkaian antenna, untuk menghemat daya listrik pada 

lampu neon dan menghilangkan bouncing (loncatan api) bila dipasang pada saklar 

(Saputra dkk, 2020). 
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2.10 Prinsip-prinsip Pengukuran  

Dasar-dasar dari pengukuran nilai Resistor, Induktor dan Kapasitor menggunakan 

prinsip-prinsip pembagian tegangan, pembagian arus, pengisian dan pengosongan 

muatan listrik serta osilasi pada elemen-elemen yang dimaksud, seperti di uraikan 

lebih lanjut. 

2.10.1 Rangkaian Dasar 

Rangkaian pembagi tegangan adalah sebuah rangkaian elektronika sederhana yang 

merubah tegangan besar menjadi tegangan yang lebih kecil. Pembagi tegangan 

(voltage divider) secara sederhana dibentuk oleh rangkaian seri dua buah hambatan, 

dengan sebuah supply tegangan. Diantara kedua hambatan tersebut, diambil sebuah 

jalur yang akan digunakan sesuai keperluan kita, misalnya sebagai inputan ke 

mikrokontroler seperti Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Rangkaian dasar pembagi tegangan 

 

 

Dari rangkaian pembagi tegangan di atas maka persamaan matematis pembagi 

tegangan dibuat dengan asumsi terdapat arus tunggal yang mengalir pada rangkaian 

tersebut (I1= I2 = I) dan dua buah resistor (R1 dan R2) yang terhubung secara seri, 
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selanjutnya dijadikan sebagai sebuah hambatan pengganti. Seperti yang telah 

diketahui bahwa R = R1 + R2, maka arus yang mengalir pada rangkaian adalah : 

 𝐼 =
𝑉 𝑖𝑛

𝑅
=

𝑉𝑖𝑛

𝑅1+𝑅2
       (2.5) 

Karena I ekuivalen dengan I2 maka Vout dapat dicari sebagai berikut : 

                                   𝑉𝑜𝑢𝑡 =
𝑉𝑖𝑛

𝑅1+ 𝑅2
 𝑅2                  (2.6) 

          𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛
𝑅2

𝑅1+ 𝑅2
                               (2.7)  

Dalam penerapannya hanya dengan mengatur besar R1 dan R2, didapat variasi 

nilai Vout (Almanda, 2017). 

 

2.10.2  Rangkaian RLC Paralel 

Rangkaian RLC paralel, sifat dari rangkaian paralel adalah terjadi percabangan arus 

dari sumber menjadi tiga, yaitu arus yang menuju resistor, induktor dan kapasitor. 

Sedangkan tegangan jatuh pada resistor, pada induktor dan pada kapasitor sama 

besar dengan sumber tegangan. Suatu rangkaian arus bolak-balik yang terdiri dari 

resistor (R), reaktansi induktif (XL) dan reaktansi kapasitif (XC), dimana ketiganya 

dihubungkan secara paralel. Fasor tegangan sebagai sumber tegangan total 

diletakan pada 𝜔𝑡 = 0. Arus efektif berada sefasa dengan tegangan. Arus yang 

melalui reaktansi induktif (XL) tertinggal sejauh 900 terhadap tegangan dan arus 

yang melalui reaktansi kapasitif (XC) mendahului sejauh 900 terhadap tegangan. 

Arus reaktansi induktif dan arus reaktansi kapasitif bekerja dengan arah 

berlawanan, dimana selisih dari kedua arus reaktif tersebut menentukan sifat 

induktif dan kapasitif suatu rangkaian. Arus gabungan adalah jumlah geometris 
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antara arus efektif dan selisih arus reaktif yang membentuk garis diagonal empat 

persegi panjang yang dibentuk antara arus efektif dan selisih arus reaktif. 

Posisi arus terhadap tegangan ditentukan oleh selisih kedua arus reaktif. Bila arus 

yang melalui reaktansi induktif lebih besar daripada arus yang melalui reaktansi 

kapasitif, maka arus total tertinggal sejauh 900 terhadap tegangan, maka rangkaian 

paralel ini cenderung bersifat induktif. Sebaliknya jika arus yang melalui reaktansi 

induktif lebih kecil daripada arus yang melalui reaktani kapasitif, maka arus total 

mendahului sejauh 900 terhadap tegangan, maka rangkaian paralel ini cenderung 

bersifat kapasitif. Untuk menghitung hubungan seri antara R, XL dan XC pada 

setiap diagram fasor kita ambil segitiga yang dibangun oleh arus total, arus selisih 

dan arus efektif. Dari sini dapat dibangun segitiga daya hantar yang terdiri dari daya 

hantar resistor, daya hantar reaktif dan daya hantar impedansi. 

Aplikasi lainnya untuk rangkaian RLC paralel adalah penggunaannya didalam 

proses multiplexing dan pada filter-filter (piranti tipis) yang menyaring sinyal-

sinyal harmonik. Jika sebuah induktor tidak ideal (selain unsur induktif juga 

mengandung unsur resistif) dihubungkan secara paralel dengan sebuah kapasitor, 

maka rangkaian ekivalennya adalah sebuah rangkaian RLC paralel tanpa sumber 

seperti pada Gambar 2.7. 

Gambar 2.7 Rangkaian RLC paralel tanpa sumber 
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Pada Gambar 2.7 rangakain tersebut memiliki energi yang tersimpan didalam 

rangkaian sebagai kondisi awal tetap diberlakukan baik  berupa arus yang melalui 

induktor maupun tegangan yang melintasi kedua ujung kapasitor. 

 

2.10.3  Rangkaian RLC Seri  

Pada rangkaian RLC seri komponen penyusun seperti kapasitor, resistor maupun 

induktor akan disusun atau dihubungkan secara seri juga. jenis arus yang digunakan 

pada rangkaian seri adalah jenis arus bolak-balik (AC).Untuk mengetahui analisis 

yang terjadi pada rangkaian RLC seri dapat dilihat mulai dari ketika arus masuk ke 

resistor, induktor hingga kapasitor. Arus AC ketika masuk ke resistor akan 

mempunyai jumlah tegangan yang sama dengan arus yang keluar. Dengan begitu, 

jika arus yang masuk bernilai besar, maka demikian pula arus yang keluar juga sama 

besarnya (sefase). Untuk menggambarkan kondisi tersebut dapat dilihat dari 

persamaan berikut. 

                                                         𝑽𝑹 =  𝑰𝑹                                                  (2.8) 

 

Keterangan : 

V = tegangan  (V) 

I = arus (ampere) 

R = nilai tahanan (Ω) 

 

Ketika arus AC masuk pada induktor maka nilai nya akan terus berubah-ubah atau 

tidak menentu. untuk menggambarkan nilai tegangan pada induksi VL dapat dilihat 

dengan persamaan berikut. 
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      𝑉𝐿 =  𝐿 𝑑𝑙/𝑑𝑡                                       (2.9) 

Kemudian arus AC pada kapasitor , dimana tegangan AC yang terdapat pada 

kapasitor umumnya akan semakin naik perlahan. Jadi apabila arus masuk ke dalam 

rangkaian maka akan muncul tegangan yang nilainya adalah Vc. dapat dilihat pada 

persamaan berikut. 

                                                   𝑉𝑐 =  1/𝐶 ⎰ (𝑙𝑐 𝑑𝑡)                (2.10) 

Sedangkan pada rangkaian seri RLC jumlah tegangan arus yang ada pada resistor 

umumnya mempunyai kesamaan. Terutama sama antara fasa yang dimiliki dengan 

tegangan yang terdapat pada komponen induktor, yaitu mendahului sejauh 90 

derajat demikian pula dengan kapasitor yang didahului sebanyak 90 derajat. Untuk 

menghitung jumlah impedansi pada rangkaian RLC seri dapat dilihat pada 

persamaan berikut. 

   𝑍 =  √𝑅2 +  (𝑋𝐿 − 𝑋𝑐)2                 (2.11) 

Keterangan : 

Z = impedansi rangkaian RLC seri (Ω) 

R = hambatan (Ω) 

𝑋𝐿 = reaktansi induktif  (Ω) 

𝑋𝑐 = reaktansi kapasitif (Ω)   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Elektronika Dasar dan Instrumentasi 

Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Lampung pada bulan September 2021 sampai dengan Juni 2021. 

 

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Alat-alat penelitian 

No. Nama Fungsi 

1. PCB Fiber Untuk membuat papan rangkaian pada 

penelitian ini. 

2. Bor PCB Untuk melubangi pad komponen pada 

PCB. 

3. Timah Untuk merekatkan komponen dengan pad 

pada PCB. 

4. Solder Untuk memasang atau membongkar 

komponen elektronika yang terdapat pada 

PCB. 

5. Box plastik Sebagai wadah pada alat penelitian ini. 

6. Peralatan kerja lainnya Untuk mendukung dalam pembuatan alat 

ini peralatan tersebut meliputi tang potong, 

gergaji, obeng, dan lain-lain. 
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Bahan yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Bahan-bahan penelitian 

 

No. Nama Fungsi 

1. ATMega 328P Untuk mengolah data pengukuran. 

2. Sensor ACS712 Untuk mengukur arus AC. 

3. Sensor ZMPT101B Untuk mengukur tegangan AC. 

4. Sensor Tegangan DC Untuk mengukur tegangan DC 

5. Catu daya 9V 2A Untuk sumber tegangan alat instrumentasi. 

6. LCD tipe 16x2 Untuk menampilkan data pengukuran. 

7. Modul Stepdown DC Untuk mengatur keluaran tegangan dari 0-

36 Volt DC 

8. Multimeter digital tipe 

XL830L 

untuk mengukur arus dan tegangan 

9. Lampu merk Neco Soe Sebagai beban utama yang beraporasi pada 

tegangan 12VDC 

10. Power supply adjustable Sebagai sumber tegangan DC 

 

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Perangkat lunak 

 

No. Nama Fungsi 

1. Arduino IDE 1.8.10 Untuk membuat, mengedit, dan membuka 

program yang akan dimasukkan ke papan 

Arduino Nano. 

2. Microsoft Excel 2019 Untuk membuat grafik hasil pengukuran. 

3. Microsoft Word 2019 Untuk menulis laporan penelitian. 

4. Microsoft Visio 2019 Untuk membuat diagram flowchart dan 

blok. 

 

 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

 

Secara garis besar, penelitian ini terbagi menjadi beberapa tahapan yaitu 

perancangan sistem instrumentasi, pengujian, dan pengambilan data. Adapun 

langkah-langkah yang harus dilakukan pada penelitian ini ditunjukkan dalam 

diagram alir penelitian pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 

 

 

3.1.1 Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem instrumentasi pengukuran arus, 

tegangan dan daya listrik AC dan DC, serta sistem instrumentasi pengukuran 

komponen resistor, induktor dan kapasitor (RLC) dengan program pengendali 

mikrokontroler ATMega 328P yang telah diselamatkan bootloader Arduino UNO. 
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Secara umum, rancangan, sistem yang akan dibuat ditunjukkan dalam diagram blok 

pada Gambar 3.2. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 

Gambar 3.2 (a) Diagram blok instrumentasi pengukuran arus, tegangan dan daya 

      AC DC dan 

         (b) Diagram blok instrumentasi pengukuran komponen RLC 
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Pada penelitian ini parameter pengukuran yang dilakukan meliputi arus, tegangan, 

dan daya listrik baik AC maupun DC. Secara umum, rangkaian sistem yang 

dibangun meliputi pembacaan parameter inputan, pemroses, dan menampilkan 

hasil pengukuran pada LCD karakter 16x2. Pada tahap pembacaan parameter, 

sensor ACS712, sensor Tegangan DC dan sensor ZMPT101B membaca parameter 

fisis dan mengubahnya menjadi besaran elektrik dalam bentuk sinyal analog. 

Selanjutnya, sinyal analog dikonversi menjadi sinyal digital dengan menggunakan 

pemroses ATMega 328P. Nilai digital hasil konversi tersebut akan ditampilkan ke 

LCD karakter 16x2. Sedangkan untuk sistem instrumentasi pengukuran komponen 

RLC dalam penelitian ini akan dilakukan pengukuran besaran nilai resistor, 

induktor dan kapasitor. Pengukuran tersebut dilakukan melalui tiga tahap yaitu 

tahap inputan dimana pembacaan nilai resistor, induktor dan kapasitor dengan 

besaran fisis yang diubah menjadi sinyal-sinyal analog. Selanjutnya untuk tahap 

pemrosesan dilakukan konversi sinyal analog menjadi bentuk sinyal digital oleh 

mikrokontroler ATMega 328P. Tahap terakhir yaitu output berperan untuk 

menampilkan hasil pemrosesan data yang dapat dilihat pada layar LCD karakter 

16x2. 

 

Tahap perancangan sistem instrumentasi pengukuran arus, tegangan dan daya 

listrik AC dan DC, serta perancangan sistem instrumentasi pengukuran komponen 

RLC. Pada tahapan ini terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya ialah: 
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3.1.1.1 Skema Rangkaian 

Skema rangkaian sistem instrumentasi pengukuran arus, tegangan dan daya listrik 

AC dan DC ditunjukkan pada Gambar 3.3. 

 
 

Gambar 3.3 Skema rangkaian 

Gambar 3.3 merupakan skema rangkaian sistem instrumentasi daya listrik AC dan 

DC. Pada sistem ini terdapat 12 pin mikrokontroler ATMega 328P yang digunakan 

beserta 2 pin power yakni VCC dan GND. Kemudian 3 pin analog ATMega 328P 

yang digunakan diantaranya pin A0, A4, dan A5. Pin A0 digunakan untuk membaca 

data dari sensor tegangan DC. Sementara itu, pin A4 merupakan pin yang 

digunakan untuk membaca input data dari sensor ACS712. Pin A5 digunakan untuk 

membaca input data dari sensor ZMPT101B. Sementara untuk 3 pin digital yang 

digunakan untuk komunikasi keypad 1x4 dengan mikrokontroler ATMega 328P 

adalah D8, D9 dan D10. Sedangkan untuk LCD karakter 16x2 menggunakan 6 pin 

digital yaitu terdapat pada pin D2, D3, D4, D5, D6 dan D7. 
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Selanjutnya untuk skema rangkaian pada sistem instrumentasi pengukuran 

komponen RLC dapat dilihat pada Gambar 3.4. 

 
Gambar 3.4 Skema rangkaian sistem instrumentasi pengukuran komponen RLC 

 

Pada Gambar 3.4 merupakan skema rangkaian sistem instrumentasi pengukuran 

komponen RLC. Pada sistem ini LCD karakter 16x2 terhubung dengan 6 pin pada 

mikrokontroler ATMega 328P yaitu PD0, PD1, PD2, PD3, PD4 dan PD5. Terdapat 

juga rangkaian proteksi dari inputan pin test point sebelum ke mikrokontroler 

ATMega 328P yaitu dengan menambahkan relay dan dioda dapat dilihat pada 

Gambar 3.5. Rangkaian proteksi digunakan untuk memproteksi saat pengukuran 

komponen kapasitor yang masih membawa sisa tegangan. Oleh karena itu untuk 

pengukuran kapasitor sebaiknya harus dilakukan pengosongan tegangan dengan 

cara menghubungkan kedua kaki (short). 
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Gambar 3.5 Skema rangkaian proteksi pada sistem pengukuran komponen RLC 

 

Sistem pengukuran komponen RLC juga dapat melakukan pengukuran frekuensi 

yang terhubung dengan PD4 (XCK/T0) mikrokontroler ATMega 328P. Sedangkan 

untuk pin TP4 digunakan sebagai pin inputan frekuensi atau yang bertuliskan f pada 

papan pcb. Adapun skema rangkaian untuk pengukuran frekuensi dapat dilihat pada 

Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Skema rangkaian pengukuran frekuensi 

 

Sedangkan untuk mempermudah penggunaan pada sistem instrumentasi 

pengukuran komponen RLC terdapat rangkaian pengontrolan menggunakan rotary 

encoder yang berfungsi untuk mempermudah pemilihan menu yang telah 

disediakan. Rotary encoder dihubungkan dengan pin PD1 dan PD3 yang terdapat 

pada mikrokontroler ATMega 328P dapat dilihat pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Skema rangkaian pengontrolan menggunakan rotary encoder 

 

3.1.1.2 Program Pengendali 

Program pengendali untuk mikrokontroler ATMega 328P dibuat dengan 

menggunakan software Arduino IDE versi 1.8.10. program tersebut berisikan 

kumpulan dari beberapa perintah untuk menjalankan fungsi dari rangkaian 

pengendali. Secara umum, rancangan program pengendali sistem instrumentasi 

pengukuran listrik AC dan DC diperlihatkan dalam diagram alir pada Gambar 3.8. 

Pada diagram alir tersebut dapat dilihat bahwa program pengendali dibuat untuk 

menjalankan tiga tugas pokok. Tugas pertama adalah membuat program menu 

menggunakan keypad 1x4 sebagai opsi untuk memilih pengukuran dalam dua mode 

yaitu AC atau DC. Tugas dua adalah membaca parameter besaran listrik dari ketiga 

sensor dan mengubahnya menjadi nilai digital oleh mikrokontroler ATMega 328P 

sebagai pemroses. Tugas tiga parameter fisis yang terukur akan ditampilkan pada 

layar LCD karakter 16x2. 
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Gambar 3.8 Diagram alir rancang program pengendali sistem instrumentasi 

pengukuran listrik AC dan DC 

 

 

Sedangkan untuk rancangan program pengendali sistem instrumentasi pengukuran 

komponen RLC diperlihatkan dalam bentuk diagram alir seperti pada Gambar 3.9. 

Secara sederhana diagram alir tersebut akan menjalankan beberapa tugas bagian, 

yaitu pada bagian pertama membuat program menu menggunakan rotary encoder. 
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Selanjutnya, untuk bagian kedua membuat program pengendali pembacaan besaran 

listrik dalam sinyal analog dan mengubah dalam bentuk digital melalui 

mikrokontroler ATMega 328P yang bertindak sebagai pemroses data. Bagian 

ketiga yaitu menampilkan hasil pengukuran pada layar LCD karakter 16x2. 

 

 
 

Gambar 3.9 Diagram alir sistem instrumentasi pengukuran komponen RLC 
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3.3.2 Pengujian Sistem 

Pengujian pada sistem instrumentasi pengukuran komponen RLC, serta sistem 

instrumentasi pengukuran listrik AC dan DC meliputi: 

3.3.2.1 Pengujian Pengukuran Besaran Resistor, Induktor dan Kapasitor 

Sistem instrumentasi pengukuran komponen RLC yang telah dirancang selanjutnya 

akan dilakukan pengujian pengukuran besaran komponen agar hasil pengukuran 

sesuai dengan masing-masing nilai komponen. Adapun mekanisme pengukuran 

komponen dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan pada komponen resistor, 

induktor dan kapasitor seperti pada Tabel 3.4-3.6. Apabila pembacaan 

mendapatkan hasil pengukuran yang tidak sesuai dengan nilai komponen maka 

sebelum melakukan pengujian atau pengukuran sebaiknya dilakukan proses 

kalibrasi dengan cara memilih menu kalibrasi lalu mengikuti instruksi yang tampil 

pada layar LCD karakter 16x2. 

Tabel 3.4 Data pengujian nilai hambatan pada resistor 

Resistor (Ω) 
Instrumen RLC (Ω) 

1 2 3 

100    

1K    

10K    

100K    

 

Tabel 3.5 Data pengujian nilai hambatan pada induktor 

Induktor (µH) 
Instrumen RLC (mH) 

1 2 3 

33    

100    
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Tabel 3.6 Data pengujian nilai hambatan pada kapasitor 

 

Kapasitor (F) 
Instrumen RLC (F) 

1 2 3 

22n    

220n    

10µ    

100µ    

330µ    

1000µ    

 

3.3.2.2 Pengujian Sensor Tegangan DC, Sensor ACS712 dan Sensor ZMPT101B 

Sistem instrumentasi monitoring yang telah dirancang kemudian dilakukan 

pengujian agar hasil pengukuran sensor sesuai dengan instrumen yang telah 

terkalibrasi. Terdapat 3 parameter yang diuji yaitu arus listrik, tegangan dan daya 

listrik. Pengujian sensor dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran dari 

sistem instrumentasi pengukuran listrik AC dan DC dengan instrumen terkalibrasi 

yaitu multimeter digital tipe XL830L. Adapun mekanisme pengukuran pada kuat 

arus listrik dan tegangan dilakukan sebanyak 3 kali perulangan pada beban lampu 

DC dan beban rangkaian RLC yang tersusun secara seri maupun paralel seperti 

pada Tabel 3.7-3.9 menunjukkan data yang dicuplik untuk memperoleh nilai 

akurasi dan presisi dari kedua sensor yang terdapat pada sistem instrument daya 

meter. 

Tabel 3.7 Data pengujian tegangan pada sensor tegangan DC 

Beban Uji 
Sensor Tegangan DC (volt) Multimeter (volt) 

1 2 3 1 2 3 

Lampu DC Seri       

Lampu DC Paralel       

 

Tabel 3.8 Data pengujian tegangan pada sensor ZMPT101B 

Beban Uji 
Sensor ZMPT101B (volt) Multimeter (volt) 

1 2 3 1 2 3 

RLC Seri       

RLC Paralel       
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Tabel 3.9 Data pengujian arus listrik pada sensor ACS712 

 

Beban Uji 
SensorACS712 (ampere) Multimeter (ampere) 

1 2 3 1 2 3 

Lampu DC Seri       

Lampu DC Paralel       

RLC Seri       

RLC Paralel       

 

 

Data hasil pengujian tersebut akan digunakan untuk menghitung persentase 

kesalahan (error), akurasi dan presisi pada sistem instrumentasi daya listrik AC dan 

DC menggunakan Persamamaan 3.1 – 3.3. 

 

    % 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
𝑌 − 𝑋𝑛

𝑌
|  𝑥 100%                                             3.1 

 

% 𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = (1− |
𝑌 − 𝑋𝑛

𝑌
|)  𝑥 100%      3.2 

 

% 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖 = (1− |
𝑋𝑛 − 𝑋𝑛

𝑋𝑛
|)  𝑥 100%     3.3 

dengan: 

Y = Nilai parameter referensi; 

Xn = Nilai parameter terukur ke-n; 

𝑋𝑛 = Rata-rata nilai parameter n terukur (Jones dan Chin, 1991). 

 

3.3.3 Pengambilan Data 

Pada penelitian ini, setelah dilakukan pengujian maka sistem secara keseluruhan 

diimplementasikan menjadi media praktik pengukuran arus, tegangan dan daya 

listrik pada rangkaian seri dan paralel. Pengukuran akan dilakukan dengan 
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memasangkan beban lampu DC maupun pengukuran daya listrik yang mengalir 

pada komponen RLC secara seri dan paralel pada papan rangkaian yang sudah 

disediakan. Oleh karena itu, untuk mempermudah proses analisis data maka 

dibuatkan tabel hasil pengukuran sistem instrumentasi pengukuran listrik AC dan 

DC sebagai berikut. 

Tabel 3.10 Hasil pengukuran sistem pada beban lampu DC 

 

Beban Arus (ampere) Tegangan (volt) Daya (watt) 

Lampu DC Seri    

Lampu DC Paralel    

 

 

Tabel 3.11 Hasil pengukuran resistor pada beban RLC seri dan paralel 

 

Beban Uji 
Resistor 

Arus  (ampere)         Tegangan (volt)     Daya (watt) 

RLC Seri       

RLC Paralel       

 

Tabel 3.12 Hasil pengukuran induktor pada beban RLC seri dan paralel 

 

Beban Uji 
Induktor 

Arus  (ampere)         Tegangan (volt)     Daya (watt) 

RLC Seri       

RLC Paralel       

 

Tabel 3.13 Hasil pengukuran kapasitor pada beban RLC seri dan paralel 

 

Beban Uji 
Kapasitor 

Arus  (ampere)         Tegangan (volt)     Daya (watt) 

RLC Seri       

RLC Paralel       

       

 



 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

1. Sensor tegangan DC pada penelitian ini dapat mengukur besaran tegangan 

dari range 0 Volt sampai dengan  24 Volt DC. 

2. Sensor ACS712 pada penelitian ini dapat diaplikasikan untuk mengukur 

besaran arus yang mengalir pada rangkaian AC dan DC. 

3. Sensor ZMPT101B pada penelitian ini dapat diaplikasikan untuk mengukur 

tegangan AC dari range 0 Volt - 250 Volt AC. 

4. Persentase akurasi alat pengukuran komponen pada uji resistor diperoleh 

99,35% dengan rata-rata persentase error sebesar 0,65%. Sedangkan 

persentase presisi diperoleh sebesar 99,87%. 

5. Persentase akurasi alat pengukuran komponen pada uji induktor diperoleh 

94,11% dengan rata-rata persentase error sebesar 5,89%. Sedangkan 

persentase presisi diperoleh sebesar 96,77%.  

6. Persentase akurasi alat pengukuran komponen pada uji kapasitor diperoleh 

98,03% dengan rata-rata persentase error sebesar 1,97%. Sedangkan 

persentase presisi diperoleh sebesar 98,65%.  
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7. Persentase akurasi sensor tegangan DC diperoleh 97,31% dengan rata-rata 

persentase error sebesar 2,69%. Sedangkan persentase presisi diperoleh 

sebesar 99,77%. 

8. Hasil perhitungan tegangan total (Vtotal) dibandingkan dengan tegangan 

peak to peak (Vpp) osiloskop pada beban RLC seri diperoleh persentase 

selisih sebesar 7,33%, sedangkan pada beban RLC paralel diperoleh 

persentase selisih sebesar 48,75%. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya yaitu sistem pengukuran 

listrik AC dan DC maupun sistem pengukuran komponen RLC dapat 

dikembangkan dengan menjadikan satu sistem pengukuran yang dapat digunakan 

dalam satu alat seperti multimeter.
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