
Pengukuran dengan Osiloskop dan Generator Sapu 
 

 

1. Osiloskop 
 

 

 

Osiloskop dapat digunakan 

untuk mengamati tingkah tegangan 

bolak balik. Dengan cara-cara 

sederhana piranti itu akan dapat cepat 

mengukur empat karakteristik 

1. harga puncak-puncak 

2. waktu perioda 

3. bentuk gelombang fasa 

4. selisih fasa dengan gelombang 

lain 

 

 

Disamping itu masih banyak kegunaan lain yang sangat luas, misalnya dapat 

berguna sebagai: 

 alat ukur volt (DC) 

 alat ukur cacat 

 alat ukur frekuensi 

 alat ukur fasa 

 

Kekurangan osiloskop adalah alat ini tidak dapat dipakai dalam pekerjaan 

pengukuran sangat cermat. Untuk mengukur amplitudo, dengan memakai alat ukur 

volt akan lebih cermat; untuk mengukur waktu perioda akan lebih cermat memakai 

alat ukur( atau pencacah) frekuensi. 

 

Konstanta waktu masukan osiloskop (pengarah saklar AC-DC)ini berguna 

untuk mengukur tegangan bolak-balik dan searah. Namun perlu diperhatikan bila 

saklar AC-DC kita taruh pada AC maka akan terdapat cacat bentuk gelombang, hal ini 

terjadi karena kemungkinan besar ada kondensator 0,1uF berderet dalam jalan masuk 

 

PENGUKURAN AC  
 

Dalam pengukuran AC sama seperti yang sudah dipelajari pada mata kuliah 

RL I, dimana harus mengetahui dasar pengukuran pada osiloskop. 

Berikut penjelasan singkat mengenai osiloskop : 

 



1  

 

Panel osiloskop 

 

 

Tombol-tombol yang terdapat di panel osiloskop antara lain :  

Focus : Digunakan untuk mengatur fokus 

Intensity  : Untuk mengatur kecerahan garis yang ditampilkan di layar 

Trace 

rotation  

: Mengatur kemiringan garis sumbu Y=0 di layar  

Volt/div : Mengatur berapa nilai tegangan yang diwakili oleh satu div di layar 

Time/div  : Mengatur berapa nilai waktu yang diwakili oleh satu div di layar 

Position : Untuk mengatur posisi normal sumbu X (ketika sinyal masukannya nol)  

AC/DC  : Mengatur fungsi kapasitor kopling di terminal masukan osiloskop. Jika 

tombol pada posisi AC maka pada terminal masukan diberi kapasitor 

kopling sehingga hanya melewatkan komponen AC dari sinyal masukan. 

Namun jika tombol diletakkan pada posisi DC maka sinyal akan terukur 

dengan komponen DC-nya dikutsertakan. 

Ground  : Digunakan untuk melihat letak posisi ground di layar. 

Channel  : Memilih saluran / kanal yang digunakan chanel 1 atau 2 

X-Y     :  Memposisikan masukan sebagai sumbu X dan Y 

 

PENGUKURAN DC 
 

 TEGANGAN 
 

Pengukuran agak sedikit berbeda, karena arus searah(DC) bila ditampilkan 

dalam osiloskop hanya berbentuk garis lurus sehingga kita harus mengetahui dimana 

letak yang tegangannya 0 volt. Dengan perubahan skala ketinggian vertikal dikali 

dengan kepekaan maka akan didapat nilai tegangannya. 

 

 Taruh saklar AC-DC pada posisi DC 



 Atur kepekaan pada 1V/div 

 Hubungkan jalan masuk osiloskop ke bumi (ground) sehingga dapat 

mengetahui posisi 0 volt berupa garis lurus. 

 

 

       

Posisi 0 volt 

 

 

 

 

 Setelah mengetahui posisi 0 voltnya, lalu hubungkan osiloskop ke sumber DC, 

maka akan didapat: 

 

 Posisi 3 volt DC 

 

 

 Posisi 0 volt 

 

 

 

 

 ARUS 
 

Perlu diingat bahwa osiloskop hanya dapat megukur tegangan, namun ada 

kalanya kita ingin mengukur arus, untuk itu kita deretkan pelawan kecil didalam 

rangkaian. Pelawan ini kita namai pelawan ukur(Ru). Harganya kurang lebih 5% dari 

hambatan total atau sering dipakai 100 Ω. Hal ini berguna agar terjadi penyimpangan 

yang terlalu besar. 

 

 
Perhitungan Kesalahan alat ukur: 

 Arus sebenarnya =  5 mA 

 Bila menggunakan perlawanan ukur =  

   5 / ( 1k Ω + 100 Ω) = 4,54 mA 

  

Kesalahan ukur =   4,54 mA – 5mA =  - 0,46 mA 

  

 Kesalahan dalam % =  -0,46 / 5  x  100 % = -9,2% 

 

 Tanda minus berarti penyimpangan pada alat ukur 

Y 



 

Dari hasil keluaran di osiloskop hanya tegangan ,  maka kita harus membagi 

dengan nilai perlawanan ukur sehingga akan didapat arus yang lewat pada rangkaian. 

 

 HARGA EFEKTIF 
 

Pengukuran tegangan menggunakan multimeter, maka tampilan nilai tegangan 

pada multimeter dapat dianggap menunjukkan nilai tegangan yang sebenarnya. Tapi 

tidak halnya untuk sumber tegangan AC. Karena seperti di ketahui bahwa tegangan 

AC merupakan tegangan dengan fungsi dari waktu.. Oleh karena itu dikenal istilah 

tegangan maksimum dan tegangan efektif yang dirangkai dengan persamaan : 

 
2

2 2

maks maks
eff

V V
V  

 
Pada pengukuran osiloskop yang digunakan adalah harga maksimum, selain itu bila 

osiloskop yang kita gunakan menghasilkan sinyal sinus dimana tegangan yang 

dihasilkan 

            

          Vpp(volt peak to peak) = 2 x   V maks 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Osilator 
 

 

Kegunaan osilator seperti gambar disamping merupakan 

pembangkit sinus dan sinyal kotak yang dilengkapi dengan 

frekuensi variabel yang dapat diubah-ubah. Osilator meruipakan 

alat pembangkit secara umum, dimana gambar disamping hanyalah 

salah satu contoh yang dapat diambil dan masih banyak contoh 

lain yang dapat membangkitkan sinyal kotak, segitiga dll. 

 

Kekurangan pada osilator tipe ini adalah tampilan 

pengubah frekuensi masih analog sehingga untuk menentukan nilai 

yang akurat sangat sulit. 

 

 

III Sweep Function Generator 
  

Secara umum sweep generator mempunyai tingkah yang serba bergantung 

frekuensi yang terdapat pada rangkaian elektronik. Perbedaan yang utama dengan 

Ru 

Vpp 



osilator adalah sweep generator ini bentuk sinyalnya yang tidak berubah walaupun 

frekuensi diubah-ubah  

  

Berikut beberap fungsi tombol sweep generator : 
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1. Display = untuk menampilkan frekuensi dengan max 2Mhz 

2. INT / EXT = menentukan frekuensi yang masuk atau keluar. 

3. 0db / 20 db = penurunan nilai db input sensitivity. 

4. Range selektor = menetukan faktor range frekuensi. 

5. Mode switch =  betuk keluaran gelombang (kotak, sinus, gergaji). 

6. Output sockets = output soket dengan keluaran maksimal 20vpp 

7. frekuensi couter = mengukur nilai frekuensi masukan. 

8. Amplitude = mengontrol tinggi gelombang keluaran 

9. Duty = mengubah bentuk  perbandingan output. Untuk frekuensi 

generator letakkan pada posisi cal. 

10. Sweep rate = merubah sweep rate pada internal sweep generator 

11. Width = amplituda sweep generator  

12. Frequensi dial = mengontrol nilai frekuensi keluaran. 

 

Kelebihan dari generator tipe ini terdapat masukan dan keluaran frekuensi 

yang digital, selain itu dilengkapi dengan frekuensi counter dimana fungsinya untuk 

mengukur frekuensi masukan(sebagai alat ukur). 

  

 OPERATING INSTUCTION 

 

A. SWEEP GENERATOR 

 Power pada posisi ON 

 Range selector (4) sesuai yang digunakan 

 Duty posisikan cal 

 DC offset posisikan centered 

 Putar fungsi sweep pada posisi ON 

 Atur width untuk lebar sinyal 

 Hubungkan output socket (6) sebagai keluaran generator sapu. 

 Display sebagai tampilan frekuensinya 
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B. FUNCTION GENERATOR 

 Power pada posisi ON 

 Range selector (4) sesuai yang digunakan 

 Duty posisikan cal 

 Dc offset posisikan centered 

 Amplitude sesuai yang digunakan 

 Mode (5) sesuai yang digunakan 

 INT/EXT pada posisi INT 

 ATT 0db/20 dB pada posisi 0 Db 

 Hubungkan output socket (6) pada rangkaian  

 Display sebagai tampilan frekuensinya. 

 

 

C. FREQUENCY COUNTER  

 Power pada posisi ON 

 Hubungkan nilai frekuensi yang akan diukur pada socket (7) 

 INT/EXT pada posisi EXT 

 Range selector (4) sesuai yang digunakan 

 Duty posisikan cal 

 Dc offset posisikan centered 

 Display sebagai tampilan frekuensi yang diukur. 

 

 


