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RESISTOR

Resistor digunakan untuk membatasi
arus atau untuk mengatur besarnya
tegangan

https://www.makerspaces.com/basic-electronics/



Resistor 
Color 
Code

https://www.digikey.com/en/articles/t
echzone/2017/apr/big-boys-race-
young-girls-violet-wins-resistors-color-
codes



Variable Resistor

Digunakan pada dimmer 
atau pengatur volume 
suara pada radio



Light-Dependent Resistor (LDR)

Merupakan variable resistor namun
tidak seperti variable resistor yang 
dikendalikan oleh putaran, ia
dikendalikan oleh intensitas cahaya. 
Aplikasi: menyalakan lampu saat
magrib dan mematikan saat matahari
terbit.



Kapasitor

Kapasitor menyimpan listrik dan
mengembalikannya ke rangkaian saat
ada tegangan jatuh. Bersifat seperti
baterai reachargeable yang dapat
discharge dan di discharge. Nilai
kapasistansi diukur dalam Farad atau
nano Farad



Dioda

Dioda bekerja dengan cara mengalirkan
arus satu arah dan mencegah arus ke
arah sebaliknya



Light Emitting Diode

• Seperti dioda hanya
mengalirkan arus ke satu
arah

• Ketika dialiri arus
mengeluarkan cahaya



Saklar

Berfungsi untuk menyalakan
atau mematikan rangkaian



Transistor

Transistor merupakan saklar
mini yang mengalirkan atau
memutus arus ketika dipicu
sinyal elektrik. Dapat juga
digunakan untuk menguatkan
sinyal elektrik. 
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Multimeter

Multimeter merupakan alat yang 
dapat mengukur arus (A), 
tegangan (V) dan resistansi
(Ohm, Ω)



Bagian-bagian multimeter

• Display

• Selektor

• Port (dihubungkan hitam-
common, negative)



Mengukur Tegangan

Dua Pilihan: tegangan searah (DC) dan bolak-balik (AC)



Menggunakan Selektor

Yang mana dipilih?
• Jika yang akan diukur

tengangannya sampai
dengan 5 V, pilih 20V
• Jika diperkirakan tegangan

sekitar 1.5 V, pilih 2V dst



Menggunakan selektor

• Bagaimana jika yang tegangan
yang diukur melebihi skala
maksimum yang dipilih?

• Display akan menunjukkan 1, 
OL atau OVER
• Pada multimeter analog jarum

langsung menuju maksimum

• Jika skala yang dipilih terlalu
besar?

• Display akan menunjukkan
nilai yang sangat dekat nol

• Pada multimeter analog jarum
cenderung diam



Mengukur Hambatan (Resistansi)

• Letakkan satu probe pada satu kaki 
resistor dan probe satunya pada kaki 
yang lain.

• Pilih sembarang skala, misal 20K

• Pembacaan 0.97 

berarti 0.97x1 K=0.97x1000=970Ω



Mengukur Hambatan (Resistansi)

• Ubah skala ke 2K Ω

• Pembacaan 0.981 

berarti 0.981x1 K Ω 
=0.981x1000=981Ω



Mengukur Hambatan (Resistansi)

• Ubah skala ke 200 Ω

• Pembacaan 1 artinya hambatan
yang diukur melebihi skala
maksimum



Mengukur Arus

• Paling sulit dilakukan dibandingkan dengan mengukur
tegangan karena harus dilakukan secara SERI 

• Mulai dari skala paling besar





Pada display adalah
1.81, maka arus
adalah 1.81 mA



Bagaimana jika probe 
terbalik?

Pembacaan akan
menunjukkan negatif



Terimakasih


