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DESKRIPSI  MATAKULIAH 

Mata Kuliah Pengukuran besaran listrik mempelajari tentang memahami prinsip kerja alat listrik, 
macam-macam alat ukur listrik, cara mengunakan alat ukur listrik, memperbesar batas alat ukur, 
pemasangan alat ukur listrik, mengoperasikan alat ukur, pengunaan trafo instrumentasi dan KWH 
meter. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI 

1. Mampu menunjukkan ketaatan menjalankan ajaran agama dan aktifitas amal, memiliki akhlak dan 
kepribadian serta tata krama yang baik dikampus maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagai 
implementasi visi Universitas Medan Area (S1) 

2. Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian yang tinggi terhadap 
masyarakat dan lingkungannya juga memiliki jiwa mandiri, kreatif dan inovatif. (S2) 

3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta 
pendapat/temuan orisinal orang lain. (S3) 

4. Mampu memahami etika dan tanggungjawab profesional dan kode etik seorang electrical 
prefesional (S5) 

5. Mampu bekerja dan bekerjasama dalam lingkungan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu (KU1) 
6. Mampu menggunakan teknologi informasi (KU2) 
7. Mampu menerapkan ilmunya berdasarkan kepribadian dan semangat enterpreneurship dan 

memiliki jiwa leadership (KU3) 
8. Mampu memahami pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi 

terbaru dan terkini dibidang sistem tenaga listrik, sistem kendali, atau sistem elektronika (P6) 
9. Mampu merumuskan solusi alternatif solusi untuk masalah rekayasa pada sistem tenaga listrik, 

sistem kendali, atau sistem elektronika dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan 
dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan (environmental consideration). (KK4) 

10. Mampu memberikan penilaian dan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan 
data. (KK7) 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK) 

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar dan prinsip pengukuran listrik 

2. Mampu memahami dan mengetahui macam-macam alat ukur listrik 



 

POKOK BAHASAN 

Pertemuan ke 
/Tanggal 

Meteri/Bahan Ajar 
Referensi/

Daftar 
Pustaka 

I 
04 Sept 2018 

Pendahuluan, penyampaian kontrak kuliah, Konsep-konsep 
pengukuran, Kesalahan-kesalahan pembacaan alat ukur. 

 

II 
11 Sept 2018 

Satuan pengukuran dan besaran standar listrik, Nilai dan fungsi satuan 
besaran listrik, Alat ukur dengan termokopel, besi putar, elektr o 
dinamis, elektrostatis dan induksi. 

 

III 
18 Sept 2018 

Instrument penunjuk arus searah, Volt Ammeter DC, Prinsip kerja, 
Cara kerja, Penggunaan alat ukur DC. 

 

IV 
25 Sept 2018 

Instrument arus bolak-balik, Voltmeter elektrostatis, Prinsip Kerja, 
Cara kerja, Penggunaan alat ukur untuk AC. 

 

V 
02 Okt 2018 

Pengukuran daya, Wattmeter, Pengukuran daya tanpa Wattmeter, 
Type alat pengukur daya. 

 

VI 
09 Okt 2018 

Penggunaan jembatan Wheatstone, Prinsip dari jembatan 
wheatstone, Contoh dari jembatan wheatstone. 

 

VII 
16 Okt 2018 

Review materi dan Quiz  
 

VIII Ujian Tengah Semester  

IX 
6 Nov 2018 

Penggunaan jembatan Wheatstone Lanjutan dan alat ukur tahanan 
tinggi. 

 

X 
13 Nov 2018 

Pengukuran dengan alat ukur oscilloscope 
 

XI 
20 Nov 2018 

Pengukuran dengan alat ukur oscilloscope  dan generator sinyal 
 

XII 
27 Nov 2018 

Generator sinyal Lanjut  
 

XIII 
04 Des 2018 

Instrumentasi digital, Alat-alat ukur digital, Voltmeter digital, 
Frekuensi digital meter. 

 

XIV 
11 Des 2018 

Trafo Instrumentasi, Trafo arus untuk alat ukur, Trafo tegangan 
alatukur, Kwh meter. 

 

XV 
19 Des 2018 

Latihan soal dan Quiz  

XVI Ujian Akhir Semester  

PRASYARAT 

------ 
 

PUSTAKA/ REFERENSI 

3. Mampu menjelaskan prosedur cara penggunaan alat ukur listrik. 
4. Mahasiswa dapat mengidentifikasi alat ukur dan memperbesar batas nilai alat ukur. 
5. Mampu memasang dan mengoperasikan alat ukur listrik. 
6. Mampu menghitung dan membaca nilai alat ukur listrik. 
7. Mampu menganalisis dan mensimulasikan operasi alat-alat ukur. 
8. Memahami sistem penggunaan KWH meter dan trafo sebagai lat ukur listrik. 



Stanley Wolf, Guide to Electronic Measurement dan Laboratory-practice, 2nd edition, Prentice Hall inc, 
1986. 

 
Sudjana Syafei, Pengukuran Listrik 
 
Sumanto, Alalt-alat ukur listrik, Andi yogyakarta 
 
Soedjana Sapiie, Pengukuran dan alat-alat ukur listrik, pratdnya paramitha, Jakarta 

 


