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Percobaan 

PENGGUNAAN MULTIMETER DAN OSILOSKOP (CRO) 

(Oleh : Sumarna, Lab-Elins, Jurdik Fisika FMIPA UNY) 

E-mail : sumarna@uny.ac.id 

 

 

1. Tujuan : 

1. Menggunakan alat ukur multimeter (voltmeter,  ohmmeter, amperemeter) 

dengan benar. 

2. Menggunakan osiloskop (CRO) dengan benar untuk mengukur tegangan 

maupun frekuensi dan melihat bentuk gelombang. 

3. Mengukur hambatan suatu resistor. 

4. Menguji keadaan komponen (baik atau sudah rusak). 

5. Menentukan kaki-kaki suatu diode, LED, 7-segment maupun transistor. 

 

2. Alat-alat yang diperlukan :  

1. Multimeter (analaog atau digital) 

2. Osiloskop (CRO). 

3. AFG (Audio Frequency Generator) atau Signal Generator 

4. Kabel-kabel penghubung. 

5. Berbagai komponen elektronik (transistor, dioda, resistor, kapasitor dan 

transformator). 

6. Catu daya DC  atau  baterei. 

 

3. Dasar Teori 

Multimeter 

Multimeter atau multitester  (analog)  merupakan  piranti yang pada 

umumnya  digunakan  untuk  mengukur  besaran-besaran tegangan (AC, DC), kuat 

arus (biasanya DC saja), dan hambatan. Sesuai dengan fungsinya  multimeter  juga  

disebut  AVO-meter, yaitu sebagai Amperemeter, Voltmeter dan Ohmmeter. Pada 

dasarnya multimeter menggunakan meter arus tipe D'Arsonval. Spesifikasi pokok 
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dalam memilih multimeter adalah kepekaannya atau sensitifitasnya. Kepekaan 

berkaitan dengan efek pembebanan pada rangkaian yang diukur. Nilai kepekaan 

tampak pada bilangan /volt yang biasanya dinyatakan sebagai :  

 

V


 = konstan       di mana     

V


 = 

mI

1
     dengan  Im adalah arus skala penuh. 

 

Amperemeter (Am-meter) 

Bagian pokok dari Ammeter adalah  mikrometer  (A)  yakni pengukur arus 

yang hanya memerlukan puluhan mikroampere untuk menyimpangkan jarum 

penunjuknya pada skala penuh.  Mikroampere ini memiliki tahanan-dalam Rm. Jika  

dikehendaki  untuk  dapat mengukur arus yang lebih besar (misal berorde mA atau  

lebih), maka batas ukur alat tersebut harus dinaikkan dengan cara  memasang 

tahanan paralel dengan A tersebut.   Tahanan ini dikenal dengan tahanan-Shunt 

(RSh). Besar RSh tergantung  dari  batas ukur yang dikehendaki. Misal diinginkan 

batas ukur n kali dari skala penuh mA tanpa tahanan-shunt, maka  harus  dipasang  

RSh   sebesar : 

 

               RSh    =  (
1

1

n
) x Rm . 
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Voltmeter 

Bagian pokok dari voltmeter adalah mikroampere A (microamperemeter)  

dengan tahanan dalam Rm. Untuk memperbesar batas ukurnya sebagai alat ukur 

tegangan, maka pada A tersebut  harus  dipasang  tahanan secara seri. Tahanan ini 

disebut tahanan-depan (RS).  Misalkan diinginkan batas ukur n kali dari skala penuh 

A tanpa tahanan depan, maka harus dipasang RS  sebesar : 

 

                      RS  = (n - 1) x Rm . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika yang diukur tegangan atau  arus  bolak-balik  (AC),  maka sebelum masuk A 

tegangan atau arus tersebut harus disearahkan lebih dahulu dengan rangkaian 

penyearah dioda. Dengan demikian arus yang lewat A tetap searah,  meskipun  

masukannya  bolak-balik. 

Untuk keperluan pembacaan skala pada  Ammeter  atau  pada Voltmeter, 

penunjukkan jarum pada angka tertentu  tidak  langsung menunjukkan besar hasil 

pengukuran yang sebenarnya.  Jika jarum menunjuk pada angka A, batas ukur 

(tombol pemilih  batas ukur) pada posisi BU, sedangkan  skala  yang  digunakan  

untuk membaca mempunyai nilai tertinggi ST (skala  tertinggi),  maka hasil 

pengukuran tersebut adalah HP yang  besarnya  ditentukan dengan cara : 

 

                   HP  =  
ST

A
 x BU. 
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Apabila dua titik yang hendak diukur tegangannya dapat dianggap sebagai dua ujung 

terbuka, maka antara kedua titik tersebut dapat digantikan dengan ekivalen 

Thevenin-nya sebagai : 

 

 

 

 

 

Dengan VTh :  tegangan terbuka antara kedua ujung (kedua titik) 

  RTh :  tahanan Thevenin antara kedua ujung itu. 

 

Jika voltmeter memiliki tahanan dalam Rm, maka nilai tegangan yang terbaca oleh 

voltmeter adalah : 

    Vbaca =  
Thm

m

RR

R


 VTh. 

 

Dalam hal ini VTh adalah tegangan yang sebenarnya dari kedua titik yang diukur. 

Terlihat bahwa tegangan yang terbaca selalu lebih kecil dari pada tegangan yang 

sebenarnya diukur. Hal ini disebabkan karena pada pengukuran tegangan 

voltmeternya selalu mengambil sebagian daya dari sistem yang diukur sehingga 

menimbulkan kesalahan ukur. Kesalahan tersebut merupakan kesalahan akibat 

pembebanan (loading error  =  V)  yang besarnya dapat dinyatakan sebagai : 

 

  V  =  Vsebenarnya - Vbaca 

atau 

  V (%)   =  
sebenarnya

bacasebenarnya

V

VV 
 x 100 %. 

 

Dalam kenyataannya, sumber-sumber tegangan seperti baterei, aki dan sejenisnya 

hanya memiliki tahanan dalam sumber (RTh) yang jauh lebih kecil dari pada tahanan 

dalam voltmeter (Rm), sehingga secara prkatis  Vbaca = Vsebenarnya . 

RTh 

VTh 
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Ohmmeter 

Penggunaan A sebagai pengukur hambatan adalah  kebalikan dari A 

sebagai pengukur tegangan . Cara kerja Ohmmeter  dapat dijelaskan dengan 

memperhatikan gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rpot adalah tahanan variabel yang berguna  untuk  meng-nol-kan skala Ohmmeter 

(sama dengan skala penuh untuk A)  jika  kedua colok A dan B dihubungkan 

langsung. Jika A dan  B  dipisahkan, maka A menunjuk nol yang berarti tahanan 

antara A dan  B  tak berhingga (sangat besar). Jadi arah  simpangan  jarum  sebagai 

meter arus dan sebagai Ohmmeter adalah kebalikan.  Oleh  sebab itu, Rtotal = R1 + R 2 

+ R3 + R4  haruslah cukup  kecil  apabila dibandingkan dengan Rm. Pada posisi 1 

dengan batas ukur terkecil. Sedangkan pada posisi 2, 3, dan 4 batas  ukurnya  

semakin besar. A sebagai Ohmmeter  ini  memerlukan  tegangan  sebagai sumber 

arus. Untuk membaca hambatan yang terukur adalah  sebagai berikut. Jika jarum 

menunjukkan angka A  pada  skala  Ohm, sedangkan tombol pemilih pada batas ukur 

BU, maka hasil pengukuran hambatan  RHP  adalah : 

 

                   RHP  = A x BU. 
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Dalam memperlakukan multimeter agar terhindar dari  kerusakan yang tidak 

disengaja, maka perlu memperhatikan dan mematuhi hal-hal berikut : 

1. Jangan sekali-kali meletakkan saklar pemilih pada kedudukan ohm ataupun 

mA atau A, kecuali dipakai untuk keperluan itu.  Kedudukan yang paling 

aman adalah pada volt-AC tertinggi  atau   off (mati). 

2. Pada pengukuran  tegangan  dan kuat arus dc  jangan sekali-kali terbalik 

polaritasnya. 

3. Sebelum memulai pengukuran  pastikan  bahwa  jarum penunjuk tepat pada 

posisi nol. Jika belum aturlah  melalui  sekerup pengatur yang telah tersedia. 

4. Jika hendak mengukur besaran yang belum dapat  diperkirakan   besarnya, 

mulailah dengan batas ukur  yang  paling  tinggi. Jika simpangan jarum 

terlalu kecil barulah berpindah ke batas ukur yang lebih kecil. 

5. Setiap kali hendak memulai  pengukuran,  pastikan  terlebih dahulu bahwa 

sakelar pemilih telah  sesuai  dengan  besaran   yang diukur. 

 

 

Osiloskop (CRO) 

Cathode Ray Oscilloscope (CRO) sering juga disebut  sebagai Skop atau 

Osiloskop.  Dasar kerja piranti  tersebut  adalah adanya sinar katoda yang 

dipengaruhi oleh  medan  listrik  dan dapat mengakibatkan perpendaran bila 

mengenai zat pendar. 
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K adalah sumber elektron (katoda). G  adalah kisi-1 yang  bertegangan negatif 

terhadap K digunakan untuk mengatur  intensitas gambar. G  dan G  adalah kisi-2 

dan kisi-3 yang bertegangan positif terhadap K berguna untuk memfokuskan  berkas  

elektron agar diperoleh gambar yang tajam  pada  layar.  A  adalah anoda dengan 

tegangan positif tinggi (+  1  KV)  yang  berguna untuk menarik elektron dari K 

menuju  layar.  T  adalah  layar berlapiskan zat pendar yang akan bercahaya bila 

ditumbuk  oleh elektron. V adalah lempeng vertikal yang berguna untuk menarik 

elektron pada arah vertikan (atas-bawah). Dan H adalah lempeng horisontal untuk 

menarik elektron pada arah horisontal (kanan-kiri menyilang sumbu tabung). 

Mengingat elektron merupakan partikel bermuatan  negatif, maka apabila 

pada V bagian atas dipasang tegangan positif akan mengakibatkan elektron berbelok 

ke atas. Dan  sebaliknya.  Sedangkan jika pada kedua lempeng  V  dipasang  

tegangan  bolak-balik, maka pada layar muncul berkas elektron yang  naik-turun dan 

karena gerakannya sangat cepat berkas itu tampak diam membentuk garis lurus 

vertikal. Gejala naik turun ini dapat dibuat bergerak ke kanan atau ke kiri dengan 

cara  memasukkan  tegangan gigi gergaji pada lempeng H.  Jadi  masukan  naik-

turun tersebut sambil bergerak  ke  kanan  atau  ke  kiri  membentuk gambar 

sinusoida. 

Pada prinsipnya CRO dapat digunakan untuk  menyelidiki  :  

1. tegangan, baik AC maupun DC 

2. bentuk gelombang,  

3. frekuensi gelombang (tentu juga perioda gelombang), dan 

4. beda fase. 

 

Dengan CRO dua masukan dapat diamati dua gejala listrik secara simultan. Bahkan 

CRO dua  beam  (dua  sumber  elektron)  dapat diamati tiga gejala listrik secara 

sekaligus. 

Dengan tidak mengabaikan tombol  yang  lain,  dua  tombol yang berguna 

untuk menentukan kuantitas suatu  besaran  adalah tombol VOLT/DIV dan tombol 

TIME/DIV atau SWEEP TIME.  VOLT/DIV menyatakan besar tegangan tiap kotak 
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pada layar. Dan  TIME/DIV atau SWEEP TIME menyatakan selang waktu berkas 

elektron menempuh panjang satu kotak pada layar. 

 

Metode Operasi CRO 

Berikut ini dikemukakan sekilas tentang nama dan manfaat beberapa tombol 

yang sering dijumpai pada panel depan CRO dua masukan. Beberapa tombol yang 

dimaksud adalah : 

 

POWER 

Saklar daya utama untuk menghidup-matikan CRO. Jika dalam keadaan 

hidup biasanya ditandai dengan nyala LED indikator. 

 

ILLUM atau INTEN 

Tombol untuk mengendalikan atau mengatur tingkat illuminasi (intensitas) 

atau tingkat kecerahan jejak/berkas. 

 

FOCUS 

Tombol untuk memfokuskan jejak/berkas agar diperoleh jejak yang paling 

tajam (tidak menyebar). 

 

TRACE ROTATION 

Potensio untuk meluruskan jejak/berkas agar diperoleh jejak yang sejajar 

dengan garis-garis horisontal pada layar CRO. 

 

CHOP 

Tombol untuk gelombang dari Ch-1 atau Ch-2 secara bersama-sama tetapi 

tetap terpisah (tidak berinterferensi). Tombol ini biasa digunakan pada 

frekuensi rendah (angka pada TIME/DIV besar). 

ADD 

Tombol untuk melihat bahwa gambar yang muncul pada layar adalah hasil 

penjumlahan (interferensi atau superposisi) antara gelombang dari Ch-1 dan 

gelombang dari Ch-2. 
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ALT 

Tombol untuk menunjukkan bahwa gelombang yang dimasukkan melalui 

Ch-1 dan Ch-2 akan terlihat pada layar secara bergantian. Tombol ini biasa 

digunakan pada frekuensi tinggi (angka pada TIME/DIV kecil). 

 

CH-1 (X)  INPUT 

Terminal masukan vertikal dari Ch-1. Bilamana dalam operasi tombol 

TIME/DIV pada posisi  X-Y,  maka Ch-1 ini merupakan terminal masukan 

sumbu-X (absis). 

 

CH-2 (Y)  INPUT 

Terminal masukan vertikal dari Ch-2. Bilamana dalam operasi tombol  

TIME/DIV pada posisi  X-Y,  maka Ch-2 ini merupakan terminal masukan 

sumbu-Y (ordinat). 

 

AC-GND-DC 

Saklar untuk memilih ragam (mode) hubungan antara sinyal masukan dan 

penguat vertikal.  

 

AC :  Komponen dc dari sinyal masukan diblokir oleh kapasitor dalam    

              CRO dan karenanya sinyal yang terukur adalah tegangan ac. 

GND :  Masukan penguat vertikal ditanahkan (GND) dan terminal-terminal  

   masukan terputus. 

DC  :  Terminal masukan terhubung langsung dengan penguat, sehingga 

   semua komponen sinyal masukan diperkuat. Sinyal yang terlihat 

   pada layar CRO adalah hasil penjumlahan komponen ac dan dc. 

 

VOLT/DIV 

Tombol untuk memilih sensitivitas (kepekaan) sumbu vertikal (pada 

umumnya dari 5 mV/div sampai dengan 5 V/div dengan jangkauan 10). 



 11 

VAR 

Tombol untuk mengatur kepekaan halus dengan faktor 0,4 atau di atas nilai 

yang ditunjukkan pada panel. Bilamana pada kedudukan CAL, kepekaan 

dikalibrasi pada nilai yang ditunjukkan pada panel. Jika tombol ini ditarik 

keluar (x5 MAG state), maka kepekaan penguat dikalikan dengan 5. 

 

VERTICAL POSITION (   ) 

Tombol pengendali jejak/berkas pada kedudukan vertikal. Dengan tombol 

ini, jejak dapat digeser ke atas atau ke bawah. 

 

VERTICAL POSITION (       ) 

Tombol pengendali jejak/berkas pada kedudukan horisontal. Dengan tombol 

ini, jejak dapat digeser ke kanan atau ke kiri. 

 

SLOPE 

Tombol untuk memilih kemiringan sulutan (pemicuan). 

+ :  Sulutan terjadi bila sinyal sulutan memotong tingkat sulutan dalam  

   arah positif (ke atas). 

- :  Sulutan terjadi bila sinyal sulutan memotong tingkat sulutan dalam  

   arah negatif (ke bawah). 

 

VERT MODE 

Tombol untuk memilih ragam (mode) operasi penguat Ch-1 dan Ch-2. Juga 

untuk memilih pemicu internal. 

Ch-1 :  CRO bekerja sebagai alat saluran tunggal dengan Ch-1 semata. 

   Sinyal masukan Ch-1 digunakan sebagai isyarat sumber pemicuan  

   internal. 

Ch-2 :  CRO bekerja sebagai alat saluran tunggal dengan Ch-2 semata. 

   Sinyal masukan Ch-2 digunakan sebagai isyarat sumber pemicuan  

   internal. 

TV-V :  0,5 Sec/div – 0,1 Sec/div. 

TV-H :  50 Sec/div – 0,2 Sec/div. 
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TIME/DIV  (SWEEPTIME) 

Tombol untuk memilih waktu penyapuan tiap kotal/skala/bagian pada layar 

dalam arah mendatar. 

 

VAR SWEEP 

Tombol sebagai pengendali sapuan waktu. Sapuan waktu dapat diperlambat 

dengan faktor 2,5 atau lebih dari nilai yang ditunjukkan pada panel. Nilai 

yang ada pada panel dikalibrasi dengan mengatur tombol pada posisi CAL. 

Jika tombol ini ditarik keluar berarti untuk keadaan x10 MAG. 

 

SWEEP MODE 

Tombol untuk memilih ragam (mode) sapuan yang diinginkan. 

AUTO    :  Bila tidak ada isyarat sulutan yang digunakan atau jika 

   frekuensi isyarat sulutan kurang dari 50 Hz, sapuan berjalan  

   dalam ragam jalan bebas. 

NORM :  Bila tidak ada isyarat sulutan yang digunakan, sapuan berada 

   dalam keadaan siap dan jejak dihilangkan. Tombol ini 

   terutama dipakai untuk pengamatan sinyal dengan frekuensi  

   50 Hz atau lebih rendah. 

SINGLE :  Digunakan untuk sapuan tunggal. 

 

 

 

4. Langkah-langkah Percobaan : 

A. Penggunaan Multimeter 

a. Mengukur tegangan AC 

Pasanglah  transformator  bagian primernya  pada sumber dari PLN. Putarlah 

saklar pemilih multimeter pada kedudukan AC volt dengan batas ukur 250 volt. 

Hubungkan salah satu colok pada CT atau 0 (nol) dari transformator. Ukurlah 

tegangan keluaran pada bagian  sekunder  transformator dengan colok yang lain. 
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Catatlah hasil  pengukuran ini dan bandingkan  hasilnya  dengan  angka  yang tertulis 

pada terminal sekunder tersebut. Buatlah tabel untuk menuliskan data hasil 

pengamatan ! 

 

b. Mengukur tegangan DC 

Pasanglah saklar pemilih multimeter pada volt dc dengan batas ukur 50 volt. 

Selanjutnya ukurlah tegangan  keluaran catu daya yang telah tersedia. Ukur pula 

tegangan 2 (dua) batu  batere satu persatu, tersusun seri, dan jika tersusun paralel.  

Buatlah tabel untuk menuliskan data hasil pengamatan ! 

 

c. Mengukur nilai hambatan dari suatu resistor  

Pasanglah saklar pemilih multimeter pada kedudukan ohm. Jika kedua colok 

multimeter dihubungkan  pastikan bahwa  jarum penunjuk tepat pada posisi 0 (nol) 

ohmmeter.  Selanjutnya ukurlah nilai hambatan dari 5 (lima) buah resistor satu 

persatu dan jangan lupa mencatat kode warna dari setiap resistor tadi dengan urutan 

yang benar. Buatlah tabel untuk menuliskan data hasil pengamatan ! 

 

d. Menguji kapasitor  

Pasanglah saklar pemilih multimeter pada kedudukan ohm. Selanjutnya 

periksalah beberapa kapasitor  apakah  keadaannya masih baik atau sudah rusak, 

dengan cara  menghubungkan kaki-kaki kapasitor  masing-masing dengan kedua 

colok multimeter. Amati gerakan jarum penunjuk dari awal hingga beberapa  saat  

kemudian.  Untuk  kapasitor polar  cermati bahwa polaritasnya tidak terbalik. 

Buatlah format untuk menuliskan data hasil pengamatan ! 

 

e. Menguji dioda  

Pasanglah saklar pemilih multimeter pada kedudukan ohm. Selanjutnya tentukan 

mana kaki anoda dan katodanya, dari beberapa dioda yang terssedia,  dengan  cara  

menghubungkan  kedua kaki dioda  masing-masing  dengan colok-colok multimeter, 
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ingat polaritasnya, dan amati gerakan jarum penunjuk.  Akhirnya  hubungan kaki dan 

colok tadi dibalik polaritasnya  dan amati gerakan jarum penunjuk. Berdasarkan 

keadaan ini dapat dipastikan anoda dan  katodanya. Jika dioda tersebut rusak tentu 

akan menampilkan gerak jarum penunjuk yang berbeda. Gerak jarum tersebut 

menunjukkan  seberapa besar  hambatan suatu dioda pada kedudukan tertentu. 

Buatlah format untuk menuliskan data hasil pengamatan ! 

 

f. Menguji transistor  

Pasanglah saklar pemilih multimeter pada kedudukan ohm. Selanjutnya 

tentukan jenis transistor pnp atau npn  dan tentukan pula kaki-kaki basis, kolektor, 

dan emitor dari setiap transistor yang tersedia  dengan cara menghubungkan kaki-

kaki transistor masing-masing dengan kedua colok multimeter, mengamati gerak 

jarum penunjuk  (mencatat hambatannya), dan membalik polaritasnya. Terlebih dulu 

menguji kaki pertama dan ke dua,  selanjutnya kaki ke dua dan ke tiga,  akhirnya 

kaki pertama dan ke tiga. Setiap pasang kaki tadi diamati hambatannya dan dibalik 

polaritasnya.  Jika transistor tidak rusak, berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat 

ditentukan jenis dan kaki-kakinya.  Buatlah format  untuk menuliskan data hasil 

pengamatan ! 

 

B. Penggunaan Osiloskop (CRO) 

a. Mengukur tegangan DC 

Ukurlah tegangan keluaran catu daya yang telah tersedia. Gunakan salah satu 

masukan osiloskop (CH-X atau CH-Y). Jangan lupa menghubungkan  GND catu 

daya dengan GND osiloskop.  Pasanglah tombol VOLT/DIV pada kedudukan 5 volt.  

Letakkan  sorot garis mendatar di tengah layar  saat  kedudukan  tombol pemilih AC-

GND-DC pada GND. Pengukuran tegangan DC  hanya mengamati besar loncatan 

sorot garis mendatar  dari saat kedudukan GND ke kedudukan DC. Buatlah tabel 

untuk menuliskan data hasil pengamatan ! 
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b. Mengukur tegangan AC 

Ukurlah tegangan Vpp pada keluaran catu daya ac telah tersedia. Gunakan 

salah satu masukan osiloskop (CH-X atau CH-Y). Pasanglah  transformator  bagian 

primernya  pada sumber dari PLN. Hubungkan GND CRO pada CT atau 0 (nol) dari 

transformator. Ukurlah tegangan puncak ke puncak keluaran pada bagian  sekunder  

transformator dengan probe (kait). Hitunglah tegangan efektifnya. Catatlah hasil  

pengukurandan perhitungan tersebut serta bandingkan  hasilnya  dengan  angka  yang 

tertulis pada terminal sekunder yang diukur. Buatlah tabel untuk menuliskan data 

hasil pengamatan ! 

 

c. Mengukur frekuensi  

Hubungkan keluaran dari AFG  dengan  masukan  osiloskop pada salah satu 

kanalnya. Ukurlah  frekuensi  gelombang yang dari AFG dengan  osiloskop  tadi.  

Aturlah  tombol VOLT/DIV sedemikian hingga gelombang yang di layar tampak 

penuh (tidak terpotong dan tidak terlalu kecil). Atur pula tombol SWEEP TIME  

pada  kedudukan  sedemikian tampak satu sampai dengan empat  gelombang  yang  

utuh. Dan variasilah besar frekuensi masukan dari AFG. Jangan lupa selalu mencatat 

kedudukan tombol  SWEEP  TIME  dan banyaknya kotak yang ditempati satu 

gelombang utuh. Buatlah tabel untuk menuliskan data hasil pengamatan ! 

 


