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MODUL 1 – MULTIMETER ANALOG 

I.   Kompetensi Umum: 

     Mahasiswa mampu menggunakan multimeter analog dengan baik dan benar 

II.  Kompetensi Khusus: 

1. Mahasiswa mampu mengukur besaran listrik (AC dan DC) dan komponen elektronika (resistor, kapasitor, 

dioda, dan transistor) dan menyatakan hasil pengukuran sesuai dengan akurasi meter. 

2. Mahasiswa mampu menggunakan fitur tambahan pada AM47 Constant yaitu pengukuran dB, pemancar 

infrared dan resistance box. 

3.    Mahasiswa mampu mengukur dan mengoreksi pengukuran sinyal AC yang bukan sinus murni. 

III. Alat – alat 

1. Multimeter Analog Constant AM47  2. Sumber Tegangan DC 

3. Sumber Tegangan AC/ Sinyal Generator  4. Capit Buaya 

5. Resistor, Kapasitor, LED Infra Red, Transistor, dan Dioda 

III. Percobaan  

1. A. Lakukan pengukuran untuk masing – masing resistor yang diberikan oleh asisten dengan menggunakan 

multimeter dan catat hasilnya dalam tabel. Nyatakan hasil pengukuran secara lengkap berdasarkan 

spesifikasi meter. 

No Berdasarkan pengukuran dengan multimeter ( X ± ΔX ) Berdasarkan kode warna ( X ± ΔX ) 
 1     
 2     
 3     
 4     
 5     

 

B.  Lakukan pengukuran pada 10 buah resistor yang tidak diketahui secara acak dan nyatakan hasil 

pengukurannya berdasarkan teori angka berarti (angka penting) dan hitung probable errornya. 

No Berdasarkan pengukuran dengan multimeter (X) 
 1   
 2   
 . 
 . 

  
  

10   
   Setelah itu lakukan konfirmasi dengan asisten nilai resistor berdasarkan kode warnanya. 

 

2. Lakukan proses pengukuran yang sama dengan No. 1 untuk komponen kapasitor. 

 

3. Lakukan pengukuran untuk menentukan jenis transistor ( npn atau pnp ), posisi kaki BCE, dan besar Hfe 

untuk masing – masing transistor yang diberikan oleh asisten dengan menggunakan multimeter dan catat 

hasilnya kemudian cocokkan dengan datasheet. 
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4. Tunjukkan cara mengetahui adanya pancaran LED Infra Red dengan menggunakan multimeter pada 

asisten. 

 
5. Lakukan pengukuran pada dioda, tentukan kondisi diode. (apakah diode dalam kondisi baik, short atau 

open).  Tentukan pula letak kaki anoda dan katodanya, tunjukkan pada asisten ! 

 

6.                              Vs = 5V, Ω==Ω= 21,1 321 kRRkR .  

Ukur besarnya arus dan tegangan pada masing – masing hambatan! Catat 

hasilnya ke dalam tabel!  

VR1=….. IR1=….. VR2=….. IR2=….. VR3=…..  IR3=….. 

 

 

7. Lakukan pengukuran sinyal AC( sinyal sinus dan sinyal kotak ) dengan menggunakan sinyal generator, cari 

Vrms, Vmax, Vdc dan Vp-p serta koreksinya kemudian catat hasilnya. Lakukan juga hal yang sama jika 

sinyal kotak dan sinus disearahkan secara ½ gelombang ! 

 

8.   Carilah tegangan beban (LV) dan arus beban (LI) pada dioda kemudian catat 

hasilnya dan gambarkan kurva V - I yang diperoleh !  

Vs = -5Volt, -3 Volt, -1 Volt, 1 Volt, 3 Volt, dan 5 Volt 

 

 

 

9. Ukurlah besarnya dB pada tegangan AC (sinyal generator) ketika Vac = 12V, 50V dan 60V. Catat 

hasilnya. 

 

10.   Ukur besarnya tegangan pada multimeter,  kemudian hitung tahanan 

dalam meter dengan metoda pembagi tegangan. Bandingkan nilai tahanan 

meter dengan standard  resistance yang terdapat pada spesifikasi multimeter. 

Catat hasilnya dalam tabel! ( PSS menunjuk pada 5mA dan R= 56Ω , 5V dan 

R=1K2, dan 50mA dan R=1Ω  ). *PSS=Position  

 

No Vs R PSS VR Vmeter Standart Resistance 
               
              
              

 

Vs 

R1 

R2 R3 

R 

R Vs 


