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MODUL 7 – CLAMP METER, GROUNDING DAN INSULATION 
 

I.   Kompetensi Umum : 

 Mahasiswa dapat menggunakan instrument clamp ampere meter, grounding dan insulation tester. 

II.     Kompetensi Khusus : 

1. Mahasiswa mampu untuk membuat petanahan yang baik dan mengetahui factor factor nya. 

2. Mahasiswa mampu untuk menghitung R, S dan T serta dapat menemukan perbedaannya. 

3. Mahasiswa mampu menghitung tahanan karet isolasi untuk mendeteksi kebocoran listrik pada kabel. 

III.  Alat - alat 

 Constant 25ER (Earth Resistance) 

 Kyoritsu Insulation Tester 3316 

 Kyoritsu Analogue Earth Tester 4102A 

 Kabel Tembaga Grounding 

 Constant Clamp Meter AC600  

 Kabel Test 

 Paku Grounding 

 Capit Buaya 

IV.  Percobaan 

1. Pengukuran Tahanan Bumi 

A. Earth Tester 25ER 

1. Hubungkan kabel merah, hitam dan hijau pada terminal C, P dan E dengan Paku Grounding yang 

ditanamkan pada tanah (Beri jarak sekitar 5 meter pada setiap paku). 

2. Tekan tombol ACV, tegangan yang dapat ditoleransi untuk pengukuran adalah 5V. 

3. Tekan tombol x10Ω kemudian MEAS. Ketika jarum ukur mencapai full scale, pindahkan ke tombol 

x100Ω. 

4. Perhatikan lampu OK, jika lampu menyala maka pengukuran pada terminal C dan E baik. 

5. Bacalah nilai resistansi pada alat ukur. 

6. Lakukan pengukuran pada tanah kering dan tanah basah. 

7. Amati perbedaan besar tahanan bumi untuk tanah kering dan basah, juga efeknya dengan air garam 

8. Catat juga pengaruh parameter ground root dari segi bahan, diameter, dan kedalaman. Apakah liner? 

9. Lakukan pengukuran dengan metoda simplikasi. 

 

B. Kyoritsu Earth Tester 4102A 

1. Hubungkan kabel merah, hitam dan hijau pada terminal C, P dan E dengan Paku Grounding yang 

ditanamkan pada tanah (Beri jarak sekitar 5 meter pada setiap paku). 

2. Ukur tegangan pada Paku Gorunding, toleransi tegangan yang diijinkan adalah 10V untuk dapat 

menghasilkan pengukuran tahanan bumi yang baik. 

3. Pertama – tama arahkan selector pada x10Ω, jika tahanan yang terbaca melebihi 120Ω, pindahkan 

selector pada x100 Ω. 

4. Jika resistansi bumi terlalu besar (melebihi 1200Ω), maka lampu OK tidak akan menyala. 

5. Untuk mengurangi resistansi yang terlalu besar, siramkan air di sekililing Paku Grounding. 

6. Ukur dan catat data yang diperoleh. 

7. Lakukan percobaan pada 2 jenis tanah, tanah basah dan tanah kering. 

 

Jenis Tanah Besar Tahanan 

  

  

  

  
 

2.    Pengukuran Insulation 

1. Hubungkan kabel Line pada Line sumber AC dan kabel Earth pada ground. 

2. Tegangan AC yang diijinkan adalah 600V AC. 

3. Ukurlah tegangan yang ada, pada beberapa macam ground. 

4. Berikan kesimpulan. 

5. Pakailah plant yang berupa ember yang diisi oleh tanah dan semen. 
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Jenis Ground Besar Tahanan 

  

  

  

  
 

 

3. Clamp Meter 

  
1. Buatlah rangkaian seperti gambar di atas. 

2. Untuk mengukur daya, kabel hitam dan kuning dihubungkan ke N, kabel merah ke salah satu kabel yang 

akan diukur (S atau T). 

3. Untuk mengukur arus, langsung di clamp pada kabel yang akan diukur. 

4. Untuk mengukur tegangan, kabel hitam dan kuning dihubungkan ke N, kabel merah ke kabel yang akan 

diukur. 

5. Catatlah daya, arus dan tegangan yang tampil pada clamp meter. 

 

Ulangi percobaan dengan melakukan hal sebagai berikut : 

 

1. Apakah ada perbedanya clamp 1 kabel atau 2 kabel sekaligus? 

2. Bagaimana jika melakukan clampnya bersama kabel netral? 

3. Apakah ada perbedaan pengukuran jika posisi kabel yang diclamp di tengah atau di samping? 

4. Apakah ada perbedaan jika mengukur dengan posisi clamp terbalik? 

 

Berikan analisa dan kesimpulan anda. 

 

 
 

1. Hubungkan kabel hitam pada clamp meter ke S, kabel kuning ke T dan kabel merah ke R. Kemduian 

clamp di R, catalah daya yang ditampilkan pada clamp meter (i). 

2. Hubungkan kabel kuning dan hitam ke S, kabel merah di R. Kemudian clamp di R. Catat dayanya (P1). 

Kabel kuning dan hitam tetap di S, kabel merah di T. Kemudian clamp di T. Catat dayanya (P2). 

Kemudian jumlahkan kedua dayanya PTot = P1 + P2 . (ii) 

3. Bandingkan daya pada percobaan (i) dengan (ii). 

 

Pakailah beban sebagai berikut : memakai lampu bohlam untuk beban resistif, lampu neon untuk beban 

induktif dan capasitor untuk beban kapasitif, pemakaiannya akan di praktekkan pada papan yang 

dipakai untuk modul power). 
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Percobaan 1 

 

Tegangan  

Daya  

Arus  

 

Percobaan 2 

 

Daya Percobaan (i)  

Daya Percobaan (ii)  

 

 


