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Percobaan 1 Pengenalan alat ukur 

Pokok bahasan : Instrumentasi 

Judul Praktikum : Pengenalan alat ukur 

Lokasi   : Laboratorium TET 2 

Waktu   : 3 jam 

 

 

A. Tujuan dan instruksional khusus 

1. Mahasiswa mengetahui bentuk-bentuk alat ukur di laboratorium Energi Terbarukan 

2. Mahasiswa mengetahui sekilas prinsip kerja alat ukur di laboratorium Energi Terbarukan 

 

B. Dasar teori 

1. AVO meter 

Merupakan alat ukur listrik yang dapat mengukur nilai Arus, Tegangan, dan 

Hambatan. Di laboratorium energi terbarukan terdapat AVO meterdigital dan analog. AVO 

meter analog merk memiliki sensitivitas yang tinggi sehingga dapat mengukur nilai arus dan 

tegangan dalam satuan mA dan mV, namun dalam penggunaannya harus memiliki 

pengetahuan khusus. Berbeda dengan AVO meter digital yang sangat mudah sekali dalam 

penggunaannya, nilai yang terukur langsung tampil di layar. Namun, alat ini memiliki 

sensitivitas yang rendah sehingga tidak bisa mengukur nilai arus dan tegangan yang kecil. 

Berikut Gambar AVO meter analog ditunjukkan dalam gambar 1. 

 
 

Gambar1. AVO meter analog 

2. Clamp meter 

Merupakan alat ukur listrik yang dapat mengukur nilai Arus, Tegangan, dan 

Hambatan. Alat ini memiliki batas pengukuran arus yang sangat tinggi yaitu sebesar 600 

ampere. Clamp meter juga dapat mengukur suhu ruangan.  

 

 
Gambar 2. Clamp meter 
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C. Tugas 

1. Jelaskan pengertian dan prinsip kerja secara umum alat instrumentasi dibawah ini 

- Termometer air raksa dan alkohol 

- Termokopel 

- Hygrometer 

- AVO meter analag dan digital 

- Clamp meter 

- Anemometer 

- Luxmeter 

- Solar power meter 

- Tachometer 
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Percobaan 2 Penerapan Termometer Air Raksa dan Alkohol 
Pokok bahasan : Instrumentasi 

Judul Praktikum : Penerapan Termometer Air Raksa dan Alkohol 

Lokasi   : Laboratorium TET 2 

Waktu   : 3 jam 

 

 

A. Tujuan dan instruksional khusus 

1. Mahasiswa mengetahui bentukfisik termometer 

2. Mahasiswa mengetahui karakteristik kinerja termometer 

 

B. Dasar Teori 

Termometer merupakan alat ukur suhu yang pada umumnya terbaca dalam satuan 
oC. Terdapat berbagai macam jenis termometer berdasarkan skala, penggunaan, dan zat cair 

yang digunakan yang dijelaskan sebagai berikut. 

1. Termometer berdasarkan skala 

• Termometer berskala Reamur;titikbeku:0°R dan titikdidih: 80°R 

• Termometer berskala Fahrenheit;titikbeku:32°F dan titikdidih:212°F 

• Termometer berskala Kelvin;titikbeku:273K dan titik didih :373K 

• Termometer berskala celcius;titikbeku: 0°C dan titik didih: 80°C 

 

2. Termometer berdasarkan penggunaannya 

• Termometer ruangan, 

• Termometer badan, 

• Termometer tanah 

• Termometer apung,  

• Termometer Maksimum  

• Termometer minimum,dsb 

 

3. Termometer berdasarkan zat cair yang digunakan 

• Termometer air raksa 

✓ Raksa memiliki sifat yang tidak membasahi medium kaca pada termometer. 

✓ Raksa dapat dilihat dengan mudah karena warnanya yang mengkilat. 

✓ Raksa memiliki sifat pemuaian / memuai yang teratur dari temperatur ke 

temperatur. 

✓ Raksa memiliki titik beku-38,82 oC dan titik didihnya adalah 357oC 

 

 
 

Gambar 1. Termometer air raksa 

• Termometer alkohol 

✓ Membasahi dinding kaca 
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✓ Tidak berwarna sehingga sulit dilihat (harus diwarnai) 

✓ Pemuaiannya tidak teratur 

✓ Alkohol memiliki titik beku -114o C dan titik didih 78o C 

✓ Alkohol lebih murah jika dibandingkan dengan air raksa 

✓ Alkohol lebih cepat mengalami pemuaian meskipun kenaikan suhunya kecil 

sehingga lebih akurat. 

 

 
 

Gambar 2. Termometer alkohol 

 

C. Bahan dan Alat 

1. Heater    1 biji 

2. Teko air   1 biji 

3. Termometer air raksa 1 biji 

4. Termometer alkohol 1 biji 

5. Air   1 liter 

6. Tali kasur   30 cm 

7. Penggaris 30 cm  1 biji 

8. Stopwatch  

 

D. Prosedur Percobaan 

1. Mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok 

2. Siapkan alat dan bahan 

3. Ukur panjang dan lebar aklirik 

4. Isi air secukupnya dalam teko 

5. Letakkan termometer air raksa dan termometer alkohol secara bersamaan ke teko seperti 

dalam gambar 1. 

6. Nyalakan heater. 

7. Catat nilai suhu yang terukur dalam ke dua termometer setiap 2 menit selama 16 menit. 

8. Setelah 16 menit, matikan heater. Dan Catat nilai suhu yang terukur dalam ke dua 

termometer setiap 2 menit selama 16 menit. 

 

 

air

Term. air raksaTerm. alkohol
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Gambar 1. Model pemasangan alat 

 

E. Analisa data  

 

Tabel 1. Tabel hasil percobaan pertama ketika heater nyala 

Waktu 

ke - 

Hasil pemabacaan suhu (oC) pada -  
% perbedaan ukur 

Termometer Alkohol Termometer air raksa 

1 menit    

2 menit    

3 menit    

4 menit    

5 menit    

6 menit    

7 menit    

8 menit    

9 menit    

10 menit    

 

Tabel 2. Tabel hasil percobaan pertama ketika heater mati 

Waktu 

ke - 

Hasil pemabacaan suhu (oC) pada -  
% perbedaan ukur 

Termometer Alkohol Termometer air raksa 

1 menit    

2 menit    

3 menit    

4 menit    

5 menit    

6 menit    

7 menit    

8 menit    

9 menit    

10 menit    

 

 

 
 

Gambar 2.Grafik ketika heater menyala 
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Gambar 3.Grafik ketika heater mati 

 

 

% perbedaan =  

 

 

(menjelaskan analisa grafik) 

 

 

F. Kesimpulan 
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Percobaan 3 Percobaan pengukuran suhu menggunakan Termometer Digital 
Pokok bahasan : Instrumentasi 

Judul Praktikum : Percobaan pengukuran suhu menggunakan Termometer Digital 

Lokasi   : Laboratorium TET 2 

Waktu   : 3 jam 

 

A. Tujuan dan instruksional khusus 

1. Mahasiswa mengetahui bentuk fisik termometer digital 

2. Mahasiswa mengetahui karakteristik kinerja termometer digital 

3. Mahasiswa mengetahui perbedaan alat ukur dan kalibrasi termometer digital 

 

B. Dasar Teori 

Termometer digital merupakan suatu alat ukur suhu yang didalamnya terdapat sensor 

suhu, rangkaian elektronika, dan media penampil berupa LCD yang dikemas sedemikian 

rupa hingga menjadi alat ukur praktis dan mudah pembacaannya. Terdapat beberapa jenis 

sensor yang terpasang dalam termometer digital seperti sensor suhu LM35, ds18b20, 

termokopel, SHT11, dan lain sebagainya. Berikut adalah gambar bentuk fisik termometer 

digital menggunakan sensor termokopel yang ditunjukkan dalam Gambar 1. Setiap sensor 

suhu mempunyai tingkat ketelitian dan resolusi pengukuran yang berbeda-beda. Sehingga 

perlu dikalibrasi dengan alat ukur konvensional yang mempunyai tingkat ketelitian tinggi. 

Dalam percobaan ini, dilakukan pengukuran air es yang dipanaskan menggunakan heater 

dengan alat ukur termometer air raksa dan termometer digital. Termometer digital yang 

dipilih adalah jenis termokopel digital. 

 

 
 

Gambar 1. Termokopel Digital 

 

C. Bahan dan Alat 

1. Heater    1 biji 

2. Teko air   1 biji 

3. Termokopel  1 biji 

4. Termometer air raksa 1 biji 

5. Air    1 liter 

6. Tali kasur   30 cm 

7. Penggaris 30 cm  1 biji 

8. Es batu 

9. Stopwatch  
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D. Prosedur Percobaan 

1. Mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok 

2. Siapkan alat dan bahan 

3. Ukur panjang dan lebar aklirik 

4. Isi air dan es batu secukupnya dalam teko 

5. Letakkan termokopel air raksa dan termometer alkohol secara bersamaan ke teko seperti 

dalam gambar 2. 

6. Nyalakan heater. 

7. Catat nilai suhu yang terukur dalam ke dua termometer setiap 2 menit selama 12 menit. 

8. Setelah 12 menit, matikan heater. Dan Catat nilai suhu yang terukur dalam ke dua 

termometer setiap 2 menit selama 12 menit. 

9. Lakukan pengamatan data termometer, dengan mengkalibrasi data termokopel terhadap 

termometer air raksa. 

 

 

Gambar 3. Sketsa Pengujian  

E. Analisa data  

 

Tabel 1. Tabel hasil percobaan pertama ketika heater nyala 

Waktu 

ke - 

Hasil pemabacaan suhu (oC) pada -  
% perbedaan ukur 

Termometer Alkohol Termometer air raksa 

2 menit    

4 menit    

6 menit    

8 menit    

10 menit    

12 menit    

 

Tabel 2. Tabel hasil percobaan pertama ketika heater mati 

Waktu 

ke - 

Hasil pemabacaan suhu (oC) pada -  
% perbedaan ukur 

Termometer Alkohol Termometer air raksa 

2 menit    

4 menit    

6 menit    

8 menit    

10 menit    

12 menit    
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Gambar 4.Grafik ketika heater menyala 

 

 

 
Gambar 5.Grafik ketika heater mati 

 

% perbedaan =  

 

 

(menjelaskan analisa grafik) 

 

(menjelaskan angka kalibrasi) 

 

 

F. Kesimpulan 

 

 



12 
Sistem Instrumentaasi dan Pengukuran 

 

Percobaan 4 Penerapan LDR Menggunakan Jembatan Wheatstone 

Pokok bahasan : Instrumentasi 

Judul Praktikum : Penerapan LDR Menggunakan Jembatan Wheatstone 

Lokasi   : Laboratorium TET 3 

Waktu   : 3 jam 

 

 

 

A. Tujuan dan instruksional khusus 

1. Mahasiswa mengetahui cara kerja jembatan wheatstone 

2. Mahasiswa  mengetahui penerapan jembatan wheatstone untuk mengukur perubahan 

nilai resistansi 

3. Mahasiswa mengetahui cara kerja LDR (Light Dependent Resistor) 

 

B. Bahan dan Alat 

1. Project board 

2. R1 680      3 biji 

3. LDR (Light Dependent Resistor)  1 biji 

4. Power supply     1 biji 

5. Kabel konektor    8 biji 

6. AVO meter analog   1 biji 

7. Senter     1 biji 

 

C. Prosedur Percobaan 

1. Mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok 

2. Siapkan alat dan bahan 

3. Komponen dirangkai seperti pada gambar 1.  

4. Ukur resistor menggunakan AVO meter. 

5. Nyalakan power supply. 

6. Ubah tingkat intensitas cahaya yang masuk di LDR menggunakan senter dan ukur 

hambatan di LDR serta ukur tegangan Vc dan Vd. 

7. Lakukan Prosedur Percobaan nomer 6 dengan pengambilan data sebanyak 5 kali. 

8. Pengisian Tabel 1 pada kolom intensitas cahaya dilakukan dengan cara perhitungan 

yang diberikan oleh dosen pembimbing 

 

 

 
 

Gambar 1. Rangkaian jembatan wheatstone 
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D. Analisa Data 

 

Tabel 1.Tabel hasil percobaan 

No. Vs (V) R1( ) R2( ) R3( ) RLDR( ) Vcd (V) Intensitas Cahaya 

(Lux)  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

RLDR1( ) = ……  lumen 

RLDR2( ) = ……  lumen 

RLDR3( ) = ……  lumen 

RLDR4( ) = ……  lumen 

RLDR5( ) = ……  lumen 

 

E. Kesimpulan 

(menjawab tujuan) 

 

F. Lampiran 

(datasheet LDR) 
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Percobaan 5 Percobaan Penguat Differential 

Pokok bahasan : Instrumentasi 

Judul Praktikum : Percobaan Penguat Differential 

Lokasi   : Laboratorium TET 3 

Waktu   : 3 jam 

 

A. Tujuan dan instruksional khusus 

Mahasiswa memahami analisa rangkaian penguat differential 

 

B. Dasar Teori 

Penguat differential merupakan penguat tegangan yang bekerja dengan cara 

menghitung selisih tegangan yang masuk pada V1 dan V2 kemudian dikuatkan menghasilkan 

tegangan Vout. Gambar rangkaian penguat differential ditunjukkan dalam gambar 1. Besar 

penguatan tergantung dari konfigurasi nilai resistor. Cara menghitungnya ditunjukkan dalam 

persamaan (4) 

 

-

+

5 volt

V1

V2

R1

R2

R3

R4

Vout

+

-

Vx

Vy

Ia
Ib

Voffset

+

-

 
 

Gambar 1. Rangkaian Penguat Differential 

 

     (1) 

 

 
 

Op-amp dianggap ideal, sehingga Voffset = 0, jadi 

 

      (2) 
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 =   

 

  

 

      (3) 

 

Persamaan (1) dan (2) disubstitusikan ke persamaan (3) 

 

     (4) 

 

C. Alat dan Bahan 

1. Project Board 

2. Resistor 10 k ohm, 68 ohm 

3. LDR (Light Dependent Resistor) 

4. Op-amp 741 

5. Kabel tunggal 

6. Power Supply 

7. AVO meter analog 

 

D. Prosedur Percobaan Percobaan 

1. Mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok  

2. Siapkan alat dan bahan 

3. Komponen dirangkai seperti pada gambar 2. 

4. Ra=Rb=Rc 

5. R1 = 10 k ohm, R2 = 68 ohm, R3 = 68 ohm, R4 = 10 k ohm 

6. Ubah intensitas cahaya yang masuk ke LDR dengan cara, tutup LDR menggunakan 

tangan. 

7. Catat nilai Vout nya 

8. Ulang Prosedur Percobaan nomer 6 dengan mengubah kondisi LDR diberi cahaya ruang, 

dan diberi cahaya dari senter. 

 
5 volt

Ra Rb

Rc

RLDR

Va Vb

Vc

Vd

-

+

5 volt

R1

R2

R3

R4

Vout
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Gambar 2. Rangkaian Percobaan 

 

 

 

 

 

E. Analisa Data 

Tabel 1.Tabel hasil percobaan 

No. V (volt) R1( ) R2( ) R3( ) R4( ) Ra( ) RLDR( ) Va( ) Vb( ) Vout (volt) 

1.           

2.           

3.           

 

F. Kesimpulan 

(Menjawab tujuan) 
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Percobaan 6 Percobaan Fotodioda 

Pokok bahasan : Instrumentasi 

Judul Praktikum : Percobaan Fotodioda 

Lokasi   : Laboratorium TET 3 

Waktu   : 3 jam 

 

 

A. Tujuan dan instruksional khusus 

1. Mahasiswa mengetahui bentuk fisik fotodioda 

2. Mahasiswa mengetahu prinsip kerja fotodioda 

3. Mahasiswa mengetahui analisa perhitungan rangkaian fotodioda 

 

B. Dasar Teori 

Fotodioda adalah jenis dioda yang bekerja karena pengaruh cahaya yang 

mengenainya, sehingga dalam fungsinya dioda jenis ini bisa digunakan untuk mendeteksi 

cahaya. Fotodioda merupakan sensor cahaya semikonduktor yang dapat mengubah besaran 

cahaya menjadi besaran listrik. Cahaya yang dapat dideteksi oleh fotodioda ini mulai dari 

cahaya infra merah, cahaya tampak, ultra ungu sampai dengan sinar-X. 

 

 
Gambar 1. (a) simbol fotodioda, (b) bentuk fisik fotodioda 

 

Prinsip kerja dari fotodioda jika sebuah sambungan-pn dibias maju dan diberikan 

cahaya padanya maka pertambahan arus sangat kecil sedangkan jika sambungan pn dibias 

mundur arus akan bertambah cukup besar. Cahaya yang dikenakan pada fotodioda akan 

mengakibatkan terjadinya pergeseran foton yang akan menghasilkan pasangan electron-hole 

dikedua sisi dari sambungan. Ketika elektron-elektron yang dihasilkan itu masuk ke pita 

konduksi maka elektron-elektron itu akan mengalir ke arah positif sumber tegangan 

sedangkan hole yang dihasilkan mengalir ke arah negatif sumber tegangan sehingga arus 

akan mengalir di dalam rangkaian. Besarnya pasangan elektron ataupun hole yang 

dihasilkan tergantung dari besarnya intensitas cahaya yang dikenakan pada fotodioda. 

 

B. Bahan dan Alat 

1. Project board 

2. Power supply 

3. Kabel konektor 

4. Fotodioda 

5. Resistor 3,3 k ohm 

6. Senter cahaya putih 

7. Senter lampu bohlam warna kuning 

8. Cahaya infrared  

9. AVO meter analog 

 

C. Prosedur Percobaan 

1. Mahasiswa dibagi 4 kelompok 

2. Siapkan alat dan bahan 

3. Komponen dirangkai seperti pada gambar 2. 
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4. Sensor fotodioda diberi senter cahaya putih. 

5. Sensor fotodioda diberi senter lampu bohlam warna kuning. 

6. Sensor fotodioda diberi cahaya infrared. 

7. Ukur Vout pada setiap pengujian nomor 4, 5 dan 6 

8. Cata hasil percobaan.  

 

 

Gambar 2. Rangkaian Fotodioda 

 

D. Analisa Data 

Tabel 1. Data Hasil Percobaan 
Kondisi Vout (volt) 

Sensor diberi cahaya putih  

Sensor diberi cahaya kuning  

Sensor diberi cahaya infrared  

 

E. Tugas 

1. Jelaskan aplikasi sensor fotodioda 

2. Lampirkan datasheet sensor fotodioda 

 

F. Kesimpulan 

(menjawab tujuan)  
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Percobaan 7 Perancangan sensor optoswitch 

Pokok bahasan : Instrumentasi 

Judul Praktikum : Perancangan sensor optoswitch 

Lokasi   : Laboratorium TET 2 

Waktu   : 3 jam 

 

 

A. Tujuan dan instruksional khusus 

1. Mahasiswa mengetahui bentuk fisik sensor optoswitch 

2. Mahasiswa memahami cara merancang sensor optoswitch 

 

B. Dasar teori 

H21A3 terdiri atas LED inframerah gallium arsenide dan fototransistor silicon dalam 

wadah plastik. Sistem paket ini didesain untuk mengoptimalkan resolusi mekanik, efisiensi 

kopling, meniadakan hamburan cahaya, dan mengurangi biaya. Celah yang disediakan 

dimaksudkan sebagai sinyal interrupt dengan memberikan  opaque material  di dalamnya 

yang dapat men-switch sinyal keluaran dari keadaan “ON” ke “OFF”.  

 

 

 

Gambar 1. Bentuk fisik Opto Switch. 

 

C. Bahan dan Alat 

1. Project board 

2. Power supply 

3. Kabel konektor 

4. Optoswitch H21A3 / optocoupler U 

5. Resistor 3,3 k ohm 

6. Resistor 220 ohm 

7. Lampu LED 3mm 

8. Kertas warna hitam pekat 

9. Kertas transparan buram 

10. AVO meter analog 

 

D. Prosedur Percobaan 

1. Mahasiswa dibagi 4 kelompok 

2. Siapkan alat dan bahan 
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3. Tentukan nilai resistor 220 ohm dan 3,3 k ohm dengan cara menghitung gelang-

gelangnya 

4. Rangkai komponen tersebut sesuai dengan gambar 2. 

5. Rangkaian ditunjukkan kepada dosen atau teknisi  

6. Ukur nilai Vout dengan kondisi sensor tanpa ada halangan. 

7. Ukur nilai Vout dengan kondisi sensor terhalang kertas berwarna hitam pekat 

8. Ukur nilai Vout dengan kondisi sensor terhalang kertas transparan buram 

9. Ukur tegangan LED2 pada point nomor 6,7 dan 8.  

10. Catat semua hasil pengukuran 

 

 
Gambar 2. Rangkaian percobaan 

 

E. Analisa Data 

 

Tabel 1. Data Hasil Percobaan 
Kondisi Vout (volt) VLED2 (volt) 

Terhalang kertas hitam pekat   

Terhalang kertas transparan   

Tidak terhalang   

 

F. Tugas 

1. Tulis analisa hasil perhitungan arus dan tegangan pada VLED2 

2. Jelaskan aplikasi sensor optoswitch H21A3 

3. Lampirkan datasheet sensor optoswitch / optocoupler H21A3 

 

G. Kesimpulan 
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Percobaan 8 Pengukuran Intensistas cahaya 

Pokok bahasan : Instrumentasi 

Judul Praktikum : Pengukuran Intensistas cahaya 

Lokasi   : Laboratorium TET 3 

Waktu   : 3 jam 

 

 

A. Tujuan dan instruksional khusus 

1. Mahasiswa mengetahui cara menggunakan alat ukur cahaya 

2. Mahasiswa mengetahui prinsip kerja alat ukur intensitas cahaya 

 

B. Bahan dan Alat 

1. Luxmeter 

2. Senter 

3. Kertas buram 

 

C. Dasar Teori 

Luxmeter atau Light meter merupakan alat ukur cahaya yang memanfaatkan sensor 

cahaya seperti LDR (Light Dependent Resistor) sebagai pengukur cahayanya. Alat yang 

digunakan adalah Light meter LX-101A dari Lutron. Perangkat ini mempunyai pengukuran 

maksimum sebesar 20000 lux dengan range yang dapat di ubah – ubah seperti yang 

ditunjukkan dalam gambar 1 berikut. 

 

 
Gambar 1. Bentuk fisik Luxmeter 

 

D. Prosedur Percobaan 

1. Mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok 

2. Mahasiswa menyiapkan bahan dan alat 

3. Mahasiswa melakukan 4 kali pengambilan data, yaitu ketika 

• Sensor pada luxmeter ditutup  
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• Luxmeter dalam ruangan pada titik uji pertama dan titik kedua 

• Lux meter dibawa keluar ruangan 

• Sensor pada luxmeter diberi senter 

4. Catat hasil pembacaan sensor disetiap pengujian.  

5. Jelaskan dan gambarkan sketsa disetiap lokasi pengujian 

 

E. Analisa data 

1. Gambar sketsa uji lokasi intensitas cahaya. 

2. Data hasil percobaan 

3. Analisa data hasil percobaan 

 

F. Kesimpulan 

 

G. Lampiran 

(Datasheet Luxmeter yang digunakan) 
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Percobaan 9 Pengukuran suhu dan kelembaban 

Pokok bahasan : Instrumentasi  

Judul Praktikum : Pengukuran suhu dan kelembaban 

Lokasi   : Laboratorium TET 2 

Waktu   : 3 jam 

 

 

A. Tujuan dan instruksional khusus 

1. Mahasiswa mengetahui bentuk fisik alat ukur suhu dan kelembaban 

2. Mahasiswa memahami prinsip kerja alat ukur suhu dan kelembaban 

 

B. Dasar Teori 

1. Higrometer 

Merupakan alat untuk mengukur suhu dan kelembaban udara. Suhu yang terukur 

dalam satuan oC (derajat celcius) dan kelembabannya dalam satuan % (persen relative 

humidity). Higrometer tersedia dalam bentuk digital dan analog seperti yang ditunjukkan 

pada gambar 1. Alat ini banyak dipakai untuk mengukur kelembaban ruangan pada 

budidaya jamur, kandang reptil, sarang burung walet maupun untuk pengukuran kelembaban 

pada penetasan telur. 

 

 
 

(a)                                         (b) 

 

Gambar 1. (a) Higrometer analog. (b) Higrometer digital 

 

Jenis-jenis higrometer 

1. Hygrometer logam / kertas coil berguna untuk memberikan indikasi cepat dari 

perubahan kelembaban, tapi paling sering digunakan pada perangkat yang sangat 

murah dan akurasinya sangat terbatas. Higrometer ini bekerja dengan pencarian 

melalui unit identik yang banyak ditampilkan dan menunjukkan perbedaan dalam 

kelembaban ditunjukkan dari 10% atau lebih.  

2. Higrometer Rambut Ketegangan. Perangkat ini menggunakan rambut manusia atau 

hewan di bawah ketegangan. Panjang perubahan rambut dengan kelembaban dan 

perubahan panjang dapat diperbesar dengan mekanisme dan / atau ditunjukkan pada 

dial atau skala. 

3. Higrometer Elektronik. Higrometer elektronik ini menggunakan Dewpoint yang 

merupakan temperatur di mana sampel udara lembab (atau uap air lainnya) berada 

pada tekanan konstan mencapai saturasi uap air.  

 

 

C. Bahan dan Alat 
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1. Higrometer digital 

2. Kipas angin / AC 

3. Heater 

4. Air 

5. stopwatch 

 

D. Prosedur Percobaan 

1. Mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok 

2. Siapkan alat dan bahan 

3. Suhu dan kelembaban di ukur pada ruangan terbuka selama 2 menit 

4. Suhu dan kelembaban di ukur pada ruangan tertutup ber AC selama 4 menit 

5. Aktifkan heater berisi air, tunggu selama 15 menit. 

6. Hygrometer di letakkan diatas heater 

7. Ukur suhu dan kelembaban pada uap air 

8. Catat semua data hasil percobaan 

 

E. Analisa Data 

Tulis data hasil percobaan 

 

F. Tugas 

1. Lampirkan datasheet / manual book higrometer yang digunakan 

2. Lampirkan datasheet sensor kelembaban 

3. Diantara ke tiga data suhu kelembaban, manakah yang terbaik untuk kesehatan? Carilah 

jurnal pendukung nya.  
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Percobaan 10 Pengukuran kecepatan motor 

Pokok bahasan : Intrumentasi 

Judul Praktikum : Pengukuran kecepatan motor  

Lokasi   : Laboratorium TET 2 

Waktu   : 3 jam 

 

 

A. Tujuan dan instruksional khusus 

1. Mahasiswa mengetahui bentuk fisik alat ukur suhu dan kelembaban 

2. Mahasiswa memahami prinsip kerja alat ukur suhu dan kelembaban 

 

B. Dasar Teori 

Tachometer adalah sebuah alat pengujian yang dirancang untuk mengukur kecepatan 

rotasi dari sebuah objek, seperti alat pengukur dalam sebuah mobil yang mengukur putaran 

per menit (RPM) dari poros engkol mesin. Tachometer pada awalnya dibuat dengan dial, 

jarum yang menunjukkan pembacaan saat ini dan tanda-tanda yang menunjukkan tingkat 

yang aman dan berbahaya. Saat ini tachometer telah berkembang pesat dan canggih dengan 

adanya digital tachometer yang memberikan pembacaan numerik tepat dan akurat 

dibandingkan menggunakan dial dan jarum. Prinsip kerja alat ini adalah dari masukan data 

berupa putaran diubah oleh sensor sebagai suatu nilai frekuensi kemudian frekuensi tersebut 

dimasukkan ke dalam rangkaian frekuensi to voltage converter (f to V) hasil keluarannya 

berupa tegangan, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan jarum pada tachometer 

analog atau dimasukkan ke perangkat analog to digital converter (ADC) pada tachometer 

digital untuk diubah menjadi data digital dan ditampilkan pada display. Berikut adalah 

bentuk fisik dari tachometer digital yang ditunjukkan dalam gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Tachometer digital 

 

C. Bahan dan Alat 

1. Tachometer Digital 

2. Hand Bor 

3. AVO meter digital Lucas Nuelle 

 

D. Prosedur Percobaan 

1. Mahasiswa dibagi 4 kelompok 

2. Siapkan alat dan bahan 

3. Alat dirangkai seperti pada gambar 2. 

4. Tandai bagian yang berputar pada Hand bor dengan warna putih. 
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5. Nyalakan Hand bor 

6. Tembakkan laser tachometer ke bagian yang berputar 

7. Catat hasil pembacaan tachometer dan avometer. 

8. Ulangi Prosedur Percobaan nomer 5 dengan mengubah kecepatan Hand bor. 

9. Kecepatan Hand bor dapat diubah dengan cara menekan tombol seperti yang 

ditunjukkan dalam gambar 3. 

 

AC V

A

Hand Bor

 
Gambar 2. Rangkaian Percobaan  

 

 

Pengatur kecepatan
 

 

Gambar 3. Bentuk fisik hand bor 

 

E. Analisa Data 

1. Isi data pada tabel hasil percobaan 

2. Kemudian gambar grafik seperti yang ditunjukkan dalam gambar 4. 

 

Tabel 1. Tabel Hasil Percobaan 

 

No. Kecepatan 

(rpm) 

Tegangan 

(volt) 

Arus 

(ampere) 

1.    

2.    

3.    
4.    

5.    
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Kecepatan (rpm)

Tegangan (volt)

 
 

Gambar 4. Gambar contoh grafik 

 

F. Kesimpulan 

(menjawab tujuan) 
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Percobaan 11 Pengukuran kecepatan angin 

Pokok bahasan : Instrumentasi 

Judul Praktikum : Pengukuran kecepatan angin 

Lokasi   : Laboratorium TET 3 

Waktu   : 3 jam 

 

 

A. Tujuan dan instruksional khusus 

1. Mahasiswa mengetahui bentuk fisik anemometer digital dan analog 

2. Mahasiswa mengetahui prinsip kerja dan perbandingan ukur anemometer digital dan 

analog 

 

B. DasarTeori 

Merupakan perangkat atau alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin. 

Dengan anemometer dapat diperkirakaan cuaca pada hari itu. Selain itu anemometer juga 

dapat difungsikan sebagai alat pendeteksi cuaca buruk seperi angin topan ataupun badai. 

Pada dasarnya anemometer adalah alat untuk mengukur kecepatan udara atau kecepatan gas 

dalam femonema terjadinya hembusan angin, contohnya untuk mengkur aliran udara di 

dalam saluran, atau juga pengukuran arus terbatasi, seperti angin atmosfer. Untuk 

menentukan kecepatan, anemometer mendeteksi perubahan di beberapa sifat fisik dari fluida 

atau efek fluida pada alat mekanis dimasukkan ke dalam aliran. 

Fungsi anemometer semakin bermanfaat dengan adanya termometer terbaru dan 

tercanggih yaitu laser dopler. Alat ini merupakan anemometer ultrasonik yang berteknologi 

tinggi dan sangat akurat. Anemometer Doppler Laser mengukur kecepatan angin dengan 

mendeteksi seberapa banyak cahaya dari sinar laser telah terpantul dari partikel udara yang 

bergerak. Anemometer ultrasonik menentukan kecepatan angin dengan mengirimkan 

gelombang suara antara sepasang transduser dan menentukan bagaimana kecepatan mereka 

terpengaruh. Karena anemometer ultrasonik mampu mengukur baik kecepatan angin dan 

arah angin, mereka populer untuk digunakan pada kapal, pesawat terbang, stasiun cuaca 

meteorologi, dan turbin angin ilmiah. 

 

 
 

Gambar 1. Anemometer 

http://komponenelektronika.biz/wp-content/uploads/2014/02/Fungsi-Anemometer.jpg
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C. Bahan dan Alat 

1. Anemometer Digital Lutron 

2. Anemometer analog Deutron 

3. Stopwatch 

4. Kipas angin 

5. Penggaris 

 

D. Prosedur Percobaan 

1. Mahasiswa dibagi menjadi 4 kelompok 

2. Siapkan alat dan bahan 

3. Dekatkan anemometer digital dan analog ke kipas angin pada jarak 30 cm. 

4. Nyalakan kipas angin pada kecepatan mode 1. 

5. Tunggu sampai 1 menit, kemudian catat hasil pembacaan anemometer digital dan 

analog. 

6. Ulangi mulai Prosedur Percobaan nomer 3 dengan mengubah-ubah mode kecepatan 

kipas angin. 

7. Lakukan percobaan di luar laboratorium dengan mengukur angin di alam. 

8. Pengambilan data di alam dilakukan sebanyak 2 kali dengan rentang waktu 1 menit. 

9. Catat hasil percobaan. 

 

 

E. Analisa Data 

 

Tabel 1.Tabel Hasil Percobaan 

No. Waktu 
Kecepatanangin (m/s) 

% perbedaan Keterangan 
Anemometer Digital Anemometer analog 

1 1 menit    
Di 

dalamruangan 
2 2 menit    

3 3 menit    

4 4 menit    Di 

luarruangan 5 5 menit    

 

 
   

 

Gambar 1. Grafik hasil percobaan 
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% perbedaan =  

 

F. Kesimpulan 

1. Mahasiswa membahas hasil pengujian dan karakteristik anemometer 

 

G. Lampiran 

1. Datasheet atau manual book anemometer digital dan anemometer analog 
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Percobaan 12 Percobaan Flowmeter 

Pokok bahasan : Instrumentasi 

Judul Praktikum : Percobaan Flowmeter 

Lokasi   : Laboratorium TET 3 

Waktu   : 3 jam 

 

 

A. Tujuan dan instruksional khusus 

1. Mahasiswa mengetahui bentuk fisik flowmeter 

2. Mahasiswa memahami prinsip kerja flowmeter 

 

B. Dasar Teori 

Flowmeter adalah alat untuk mengukur jumlah atau laju aliran dari suatu fluida yang 

mengalir dalam pipa atau sambungan terbuka. alat ini terdiri dari primary device, yang 

disebut sebagai alat utama dan secondary device (alat bantu sekunder). Flowmeter umumnya 

terdiri dari dua bagian, yaitu alat utama dan alat bantu sekunder. Alat utama menghasilkan 

suatu signal yang merespons terhadap aliran karena laju aliran tersebut telah terganggu. Alat 

utamanya merupakan sebuah orifis yang mengganggu laju aliran, yaitu menyebabkan 

terjadinya penurunan tekanan. Alat bantu sekunder menerima sinyal dari alat utama lalu 

menampilkan, merekam, dan/atau mentrasmisikannya sebagai hasil pengukuran dari laju 

aliran 

 

 
 

Gambar 1. Flowmeter 

 

C. Bahan dan Alat 

1. Sensor flowmeter 

2. Power supply 

3. Pompa akuarium 

4. Akurium 

5. Air 

6. Selang 

7. Dimmer 

8. AVO meter 

 

D. Prosedur Percobaan 
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1. Mahasiswa dibagi 4 kelompok 

2. Siapkan alat dan bahan 

3. Alat dirangkai seperti pada gambar 2. 

4. Aktifkan alat. 

5. Ukur tegangan dan arus setelah dimmer 

6. Ukur pembacaan aliran air yang terbaca pada flowmeter.  

7. Catat hasil pengukuran pada tabel 1. 

8. Ulangi Prosedur Percobaan nomer 5 dengan mengubah tegangan masukan pada pompa 

akuarium dengan mengubah Dimmer 

 

AC

Pompa 

akuarium

Sensor 

flowmeterDimmer (pengatur 

tegangan)

Air

Selang 

mengeluarkan air 

dari pompa

Selang 

mengembalikan air 

ke akuarium

akuarium

VAC

 
Gambar 2. Sketsa percobaan 

 

E. Analisa data 

 

Tabel 1. Tabel Hasil Percobaan gambar 1.a 

No. V(volt) I (ampere) Kecepatan aliran air 

1.    

2.    

3.    
4.    

5.    

6.    

 

 

(Gambar kan grafik dimana “sumbu y” adalah tegangan dan arus dan “sumbu x” adalah 

kecepatan aliran air) 

 

F. Kesimpulan 

(menjawab tujuan) 

 


