
 

33 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengujian Sensor 

 Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian pengujian sensor yang telah 

dilakukan berupa perencanaan dan pembuatan kWh meter berbasis Arduino Mega 

2560. Pengujian dilakukan secara terpisah agar dapat diketahui kondisi dari tiap 

rangkaian, apakah dapat bekerja secara normal sesuai yang diinginkan. Setelah 

semua rangkaian secara normal, maka dilakukan pengujian secara keseluruhan  

yaitu dengan memasang semua perangkat sehingga dapat digunakan. Sensor yang 

diuji pada penelitian sebagai berikut: 

4.1.1 Pengujian sensor tegangan 

 Pada pengujian sensor tegangan digunakan sebuah single phase 

transformator ZMPT101B yang digunakan untuk mengukur tegangan pada 

sumber, berupa tegangan satu fasa dari PLN. Sensor tegangan dirangkai dengan 

beberapa komponen elektronika seperti resistor variabel sebagai burden, 

penyearah untuk mengubah tegangan AC keluaran menjadi tegangan DC. 

Kemudian dirangkai dengan filter untuk mengurangi ripple pada keluaran sensor. 

Tegangan input primer sensor sebesar 240 VAC dan tegangan output sekunder 2.5 

VAC dengan dibatasi menggunakan resistor variabel. Untuk pengujian digunakan 

Eksperimental transformator tipe 725 77 (Tegangan Variabel) untuk mendapatkan 

besar tegangan yang berubah sehingga pembacaan tegangan pada sensor juga 

berubah. Gambar 4.6 adalah rangkaian pengujian sensor tegangan: 

 

Gambar 4.1 Pengujian sensor tegangan 
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 Selanjutnya dilakukan pengukuran tegangan output sensor tegangan 

dengan cara memberi input nilai tegangan yang berbeda-beda 180-240 V dengan 

output maksimal dari sensor tegangan sebesar 2.5 volt, disebabkan karena adanya 

pembagian tegangan antara burden dan resistor. Berikut tabel hasil pengukuran 

rata-rata output sensor tegangan. 

Berdasarkan hasil yang didapat dari pengukuran yang telah dilaukan 

dengan merubah tegangan input untuk mendapatkan hasil keluaran sensor yang 

berubah pula dengan menggunakan power supply yang tersedia di laboratorium 

sistem tenaga. Dari hasil pengujian tersebut kemudian dibuat pendekatan untuk 

mendapatkan persamaan yang digunakan sebagai pemrograman pembacaan 

sensor. Nilai rata-rata dari hasil pengukuran tersebut dapat dihasilkan dengan 

menjumlahkan nilai kelima hasil pengukuran kemudian dibagi lima, dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Hasil rata-rata pengukuran 

Tegangan 

Input 

(VoltAC) 

Tegangan output sensor (VoltAC) Rata-rata 

hasil 

pengukuran 

(Volt) 

Pengambilan 

data 1 

(Volt) 

Pengambilan 

data 2 

(Volt) 

Pengambilan 

data 3 

(Volt) 

Pengambilan 

data 4 

(Volt) 

Pengambilan 

data 5 

(Volt) 

180 1.812 1.814 1.813 1.815 1.813 1.8134 

190 1.91 1.906 1.911 1.908 1.910 1.909 

200 2.018 2.020 2.019 2.020 2.019 2.0192 

210 2.112 2.109 2.106 2.108 2.110 2.109 

220 2.219 2.208 2.212 2.210 2.219 2.2136 

230 2.309 2.308 2.311 2.310 2.309 2.3094 

240 2.409 2.411 2.415 2.412 2.411 2.4116 

 

Untuk Pendekatan linier orde satu yang dibuat berdasarkan rata-rata data 

hasil pengujian sensor tegangan ZMPT101B menggunakan fungsi dari microsoft 

excel. Hasil pendeatan linier tersebut didapatkan persamaan untuk melihat 

hubungan tegangan ukur dengan tegangan keluaran dari sensor tegangan, sebagai 

berikut: 

������� �������� = 0.01 × �������������� + 0.0198 
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Nilai 0.01 dan 0.0198 didapatkan dari integrasi linier dengan 

menggunakan microsoft excel untuk mengeplotnya sehingga didapatkan nilai 0.1 

merupakan nilai x dan 0.0198 nilai y. Setelah hasil pendekatan linier didapatkan, 

maka dapat dibuat grafik perbandingan hasil pengujian dengan hasil pendeatannya 

sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2 Grafik pengujian sensor tegangan 

Pendekatan yang didapatan kemudian kemudian dimasukkan kedalam 

program arduino IDE untuk memperoleh nilai arus yang mendekati nilai dari 

amperemeter. Berikut gambar rangkaian pengujian sensor arus dengan  

mikrokontroler Arduino Mega 2560: 

 

Gambar 4.3 Rangkaian pengujian sensor tegangan 
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Setelah merangai rangkaiannya, hasil pendekatan linier orde satu yang 

telah didapatkan kemudian dimasukkan kedalam listing  program Arduino IDE 

sebagai nilai kalibrasinya. Berikut tampilan listing program  yang dibuat: 

# include <Wire.h> 
# include <LiquidCristal_I2C.h> 
# include <SPI.h> 
LiquidCristal_i2c lcd (0x27,2,1,0,4,5,6,7,3,POSITIVE); 
void setup () { 
 Serial.begin(9600); 
lcd.begin(20,4); 
} 
void loop (){ 
doudle jumlahV =0; 
double tegangan [700]; 
  for (int x=0; x<200; x++){ 
tegangan[x]= analogRead(A0); 
  } 
for (int x=0; x<200; x++){ 
tegangan[x]=(tegangan[x]*5*118.5)/1023; 
} 
for (int x=0; x<200; x++){ 
jumlahV+= (tegangan[x])*(tegangan[x]); 
} 
int Vrms = sqrt (jumlahV); 
lcd.setCursor(1,0); 
lcd.Print(“ “); 
lcd.Print(“V”); 
lcd.Print(Vrms); 
lcd.setCursor(2,1); 
 } 

 

Gambar 4.4 Tampilan listing program  yang dibuat 

Dari listing program yang telah dimasukkan ke mikrokontroler Arduino 

Uno akan didapat nilai arus keluaran yang disesuaikan besarnya dengan alat ukur 

multimeter dan didapatkan nilai error pengukuran dengan persamaan: 

����� = �
����� ���������� ������������ ���������� ���������

����� ���������� ���������
� × 100%   

Perhitungan error untuk sensor tegangan saat arus input 100 V  

����� = �
180 − 175.58

175.58
� × 100% 

����� = 2.517 % 

Untuk data selanjutnya dapat dilihat pada Tabel: 
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Tabel 4.2  Hasil pengukuran sensor tegangan 
 

Tegangan Input 

(Volt) 

Tegangan Ukur 

(Volt) 

Persentase Error 

(%) 

180 175.58 2.517 

190 185.58 2.38 

200 197.55 1.24 

210 209.66 0.162 

220 220.24 0.109 

230 230.03 0.013 

240 240.03 0.0125 

Error Minimal 0.0125 

Error Maksimal 2.517 

Error Rata-rata 0.919 

 

Hasil pengukuran yang didapat memiliki selisih perbandingan relatif kecil 

dari besar tegangan yang masuk ke sensor. Hasil ukur dan hasil input tegangan ke 

sensor tegangan tersebut akan didapatkan kesalahan pembacaan saat pengukuran 

yaitu persentase error. Berdasarkan hasil yang didapat dari Tabel 4.3 tersebut 

dapat disimpulkan bahwa sensor tegangan tersebut dapat digunakan untuk 

pengukuran tegangan AC pada penelitian ini. 

4.1.2 Pengujian Sensor Arus 

Pada pengujian sensor arus digunakan sebuah single carent transformator 

ZMCT102C yang digunakan untuk mengukur arus pada sumber dari PLN. Sensor 

arus dirangkai dengan beberapa komponen elektronika seperti resistor fariabel 

sebagai burden, dua buah resistor sebagai pembagitegangan DC dari arduino ke 

rangkaian sensor dari 5 volt menjadi 2,5 volt. Kemudian dirangkai dengan filter 

untuk mengurangi ripple pada keluaran sensor. Arus input yang melewati 

kumparan sensor sebesar 5 Ampere dan tegangan output sensor 2,5 volt. Untuk 

pengujian digunakan resistansi variabel untuk mendapatkan nilai arus yang 

berubah-ubah. Gambar 4.6 adalah rangkaian pengujian sensor arus: 
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Gambar 4.5 Rangkaian pengujian sensor arus 

Selanjutnya dilakukan pengukuran tegangan output sensor arus dengan 

cara memberi input nilai arus yang berbeda-beda (0 – 2 A) dengan output 

maksimal dari sensor arus sebesar 2,5 volt. Berikut tabel hasil pengukuran rata-

rata output sensor arus. 

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan dari pengukuran sebelumnya, 

dengan menggunakan beban resistor variabel untuk mendapatkan nilai arus yang 

berubah-ubah. Nilai arus yang terukur adalah semakin besar dengan arus yang 

terukur semakin besar pula.  

Dari hasil pengujian tersebut, kemudian dibuat pendekatan linier untuk 

mendapatkan persamaan yang digunakan untuk pemrograman pembacaan sensor. 

Dari kelima kali pengambilan tegangan output sensor, masing-masing memiliki 

nilai output yang relatif sama. Nilai rata-rata dari hasil pengukuran tersebut dapat 

dihasilkan dengan menjumlahkan nilai kelima hasil pengukuran kemudian dibagi 

lima, dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Hasil rata-rata pengukuran 
 

Arus 

Input 

(Ampere) 

Tegangan output sensor (Vrms) Rata-rata 

hasil 

pengukuran 

(Volt) 

Pengambilan 

data 1 

(Volt) 

Pengambilan 

data 2 

(Volt) 

Pengambilan 

data 3 

(Volt) 

Pengambilan 

data 4 

(Volt) 

Pengambilan 

data 5 

(Volt) 

0 0 0 0 0 0 0 

0.25 0.126 0.126 0.125 0.125 0.126 0.1256 

0.5 0.253 0.255 0.254 0.254 0.253 0.2538 

0.75 0.378 0.376 0.376 0.375 0.376 0.3762 

1 0.504 0.503 0.503 0.504 0.504 0.5036 

1.25 0.630 0.631 0.631 0.625 0.631 0.6296 

1.5 0.756 0.755 0.756 0.754 0.756 0.7554 

1.75 0.882 0.881 0.882 0.881 0.882 0.8816 

2 1.006 1.008 1.006 1.006 1.008 1.0068 

 

Untuk Pendekatan linier orde satu yang dibuat berdasarkan rata-rata data 

hasil pengujian sensor arus ZMCT103C menggunakan fungsi dari microsoft 

excel. Hasil pendeatan linier tersebut didapatkan persamaan untuk melihat 

hubungan arus ukur dengan tegangan AC keluaran dari sensor arus, sebagai 

berikut: 

������� ���� = 0.5035 × ���������� + 0.0002 

Nilai 0.5035 dan 0.0002 didapatkan dari integrasi linier dengan 

menggunakan microsoft excel untuk mengeplotnya sehingga didapatkan nilai 

0.5035 merupakan nilai x dan 0.0002 nilai y. Setelah hasil pendekatan linier 

didapatan, maka dapat dibuat grafik perbandingan hasil pengujian dengan hasil 

pendeatannya sebagai berikut: 
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Gambar 4.6 Grafik pengujian sensor arus 

Pendekatan yang didapatan kemudian dimasukkan kedalam program 

Arduino IDE untuk memperoleh nilai arus yang mendekati nilai dari 

amperemeter. Berikut gambar rangkaian pengujian sensor arus dengan  

mikrokontroler Arduino Mega 2560: 

 

Gambar 4.7 Rangkaian pengujian dengan program 
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Setelah merangkai rangkaiannya, hasil pendekatan linier orde satu yang 

telah didapatkan kemudian dimasukkan kedalam listing  program Arduino IDE 

sebagai nilai kalibrasinya. Berikut tampilan listing program  yang dibuat: 

# include <Wire.h> 
# include <LiquidCristal_I2C.h> 
# include <SPI.h> 
LiquidCristal_i2c lcd (0x27,2,1,0,4,5,6,7,3,POSITIVE); 
void setup () { 
 Serial.begin(9600); 
lcd.begin(20,4); 
} 
void loop (){ 
doudle jumlahIU =0; 
double arusU [700]; 
  for (int x=0; x<200; x++){ 
arusU[x]= analogRead(A1); 
  } 
for (int x=0; x<200; x++){ 
arusU[x]=(arus[x]*5*1.4)/1023; 
} 
for (int x=0; x<200; x++){ 
jumlahIU+= (arusU[x])*(arusU[x]); 
} 
int IrmsU = sqrt (jumlahIU); 
lcd.setCursor(1,0); 
lcd.Print(“ “); 
lcd.Print(“I”); 
lcd.Print(IrmsU); 
lcd.setCursor(2,1); 
 } 

 
Gambar 4.8 tampilan listing program  yang dibuat 

Dari listing program yang telah dimasukkan ke mikrokontroler Arduino 

Uno akan didapat nilai arus keluaran yang disesuaikan besarnya dengan alat ukur 

multimeter dan didapatkan nilai error pengukuran dengan persamaan: 

����� = �
����� ���������� ������������ ���������� ���������

����� ���������� �����������
� × 100%   

Perhitungan error untuk sensor arus saat arus input 0 A  

����� = �
0 − 0

0
� × 100% 

����� = 0 % 

Untuk data selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 4.6: 
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Tabel 4.4  Hasil pengukuran sensor arus dengan amperemeter 
 

Arus Input 

(Ampere) 

Hasil Pengukuran 

(Volt) 

Besar Kesalahan Error 

(%) 

0 0 0 

0.25 0.26 3.846 

0.5 0.51 1.96 

0.75 0.77 2.597 

1 1.02 1.96 

1.25 1.27 1.574 

1.5 1.54 2.597 

1.75 1.77 1.129 

2 2.03 1.477 

Error Minimal 0 

Error Maksimal 3.846 

Error Rata-rata 1.904 

 

4.2 Pengujian Relay 

Pengujian ini dibuat untuk pemutus rangkaian dari PLN ke beban. Hal ini 

bertujuan untuk mengetaui relai dapat memutuskan dan menyambungkan beban 

dengan sumber. Berikut Gambar menunjukkan rangkaian pengujian relay dengan 

arduino uno. 

 

Gambar 4.9 Rangkaian pengujian relay 
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Pada penelitian ini menggunakan dua buah relay yang fungsinya adalah 

untuk memutuskan beban dengan sumber. Setelah rele dipasang pada port 

Arduino Uno relay diatur pada program IDE Arduino pada posisi normally close. 

Berikut contoh listing program. 

int sisa_daya; 
int batas_minimal_daya; 
void setup() { 
Serial.begin(9600); 
pinMode(2, OUTPUT); 
digitalWrite(2, HIGH); 
} 
 
void loop() { 
if(sisa_daya<=batas_minimal_daya){ 
  digitalWrite(2, LOW); 
  } 
} 

 

Gambar 4.10 Tampilan listing program  yang dibuat 

Hasil pengujian ketika rele diseting pada keadaan awal normally close di 

mikrokontroler, ketika terjadi gangguan maka relay akan bekerja menjadi keadaan 

normally open atau kembali pada keadaan normally close. Relay akan bekerja 

(normally open) saat output port digital mikrokontroler bernilai low (0) sebaliknya 

jika bernilai high (1) maka relay tidak akan bekerja (normally close). Tabel 4.6 

adalah pengujian kerja rele. 

Tabel 4.5 Pengujian kerja relay 

NO Keterangan Keadaan awal relay Keadaan relay setelah 

gangguan 

1 Relay fase L HIGH LOW 

2 Relay fase N HIGH LOW 

 

4.3 Pengujian Seluruh Rangkaian Dengan Inputan Dari Bluetooth 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji seluruh komponen yang telah diuji 

sebelumnya untuk mengetahui komponen tersebut dapat bekerja dengan 

komponen-komponen yang lainnya. Berikut rangkaian pengujiannya: 
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Gambar 4.11 Rangkain keseluruhan 

Setelah semua komponen dihubungkan dan memasukkan program ke 

arduino mega 2560, selanjutnya dilakukan pengujian karakteristik perubahan 

tampilan terhadap inputan yang diberikandari bluetooth. Adapun pengujian yang 

dilakukan adalah: 

4.3.1 Mengganti Nama Meter 

Tujuan dari penggantian nama meter adalah untuk membedakan meter satu 

dengan meter yang lain. Berikut cara menggantikan nama meter: 

 Bentuk tampilan awal sebelum nama meter dirubah 
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Gambar 4.12 Bentuk tampilan meter dan android sebelum nama meter dirubah 

Gambar 4.12 menunjukkan bahwa keadaan awal meter ketika belum 

biberikan inputan dari android. Dari keadaan ini, meter membaca data yang 

tersimpan dimemori sehingga jumlah Rp besar.  Pada kondisi awal meter hanya 

menampilkan nama yang terdapat diprogram dan kunci pengamannya masih 

menggunakan kode keamanan dari program pertama. 

 Bentuk tampilan meter setelah nama meter dirubah 

 

Gambar 4.13 Tampilan meter setelah dirubah 
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Gambar 4.13 menunjukkan bahwa keadaan meter setelah biberikan 

inputan dari android. Untuk dapat mengganti nama meter tersebut pengguna harus 

membuka aplikasi yang telah dibuat serta bluetooth dalam keadaan menyala dan 

tersambung ke meter, setelah itu ketikkan kode untuk mengganti nama meter yang 

baru. Dari gambar tersebut terlihat bahwa tampilan nama meter telah berubah 

setelah nama kode tersebut dikirim. Perubahan nama meter tergantung dari nama 

yang dikirim melalui android. 

4.3.2 Memasukkan Kode Token  

Token merupakan jumlah kredit berbentuk kode yang dimasukkan kemeter 

dan dikonversikan menjadi satuan rupiah dan daya. Berikut cara memasukkan 

kredit atau token kemeter: 

 Bentuk tampilan meter sebelum token dimasukkan: 

 

Gambar 4.14  Tampilan meter sebelum token dimasukkan 
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Gambar 4.14 menunjukkan bahwa keadaan awal meter ketika belum 

biberikan inputan dari android.  Gambar 4.14 tersebut terlihat bahwa jumlah sisa 

rupiah (Rp) dan sisa daya (T) merupakan tampilan sebelum token dikirim.   

 Bentuk tampilan setelah token dimasukkan 

 

Gambar 4.15  Tampilan setelah token dimasukkan 

Gambar 4.15 menunjukkan bahwa keadaan setelah diberikan inputan dari 

android berupa kode token. berdasarkan gambar tersebut merupakan tampilan 

jumlah kredit setelah token dikirim.  Jumlah kredit yang masuk tergantung dari 

jenis kode token yang dimasukkan, adapun berdasarkan Gambar 4.15 

Menunjukkan bahwa jumlah kredit yang dimasukkan adalah 10.000. 

4.3.3 Ketika Ada Gangguan Dari Luar 

Tujuan pengaman ketika ada gangguan dari luar adalah untuk menjaga 

keaman ketika ada orang tidak bertanggung jawab yang mencoba memaksa 

membuka kesing meter. Berikut skenario pemberian gangguan dari luar dengan 

menekan tombol pengamannya: 
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 Bentuk tampilan sebelum diberikan gangguan 

 

Gambar 4.16 Tampilan sebelum diberikan gangguan 

Gambar 4.16 menunjukkan bahwa keadaan normal, dimana relay keadaan 

tertutup, led keadaan mati dan buzzer dalam keadaan mati. 

 Bentuk tampilan setelah diberikan gangguan 

 

Gambar 4.17 Tampilan setelah diberikan gangguan 
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Gambar 4.17 Menunjukkan bahwa meter dalam keadaan tidak aman 

karena tombol keamanannya telah tertekan sehingga mengakibatkan relay terbuka, 

led menyala dan bazzer berbunyi. 

 Bentuk tampilan setelah meter direset 

 

Gambar 4.18 Tampilan  seteah meter direset 

Gambar 4.18 menunjukkan keadaan meter setelah direset dengan kondisi 

relay tertutup, led mati dan buzzer mati. Tujuan mereset meter adalah untuk 

menormalkannya kembali ketika meter gangguan. 

4.3.4 Mereset Meter Kekeadaan Awal 

Tujuan mereset meter kekeadaan awal adalah sebagai solusi ketika meter 

telah diakses oleh banyak pihak dan tidak mengetahui perubahan isi data yang 

tersimpan di meter. Sehingga dengan mereset program meter maka isi data yang 

tersimpan di meter akan kembali kekeadaan awal meter. 

 Bentuk tampilan sebelum isi program direset kekeadaan awal 
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Gambar 4.19 Tampilan sebelum isi program meter direset 

Gambar 4.19 menunjukkan keadaan meter sebelum direset isi programnya. 

Dimana nama meter telah berubah, nilai kredit telah berubah dan kode keamanan 

telah berubah. 

 Bentuk tampilan setelah isi program meter telah direset 

 

Gambar 4.20 Tampilan meter setelah isi programnya direset 
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Gambar 4.20 menunjukkan keadaan meter setelah direset, dimana kode 

keamanannya kembali seperti awal, jumlah kreditnya tidak ada, relay terbuka, 

bazzer berbunyi dan led menyala. 

4.4 Pengujian Dengan Beban Rumah Tangga 

Pengujia ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik beban terhadaphasil 

pengukuran. Beban yang digunakan adalah bebab rumah tangga seperti mejikom, 

kipas angina, seterika, TV dan lampu. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 

4.6 berikut: 

Tabel 4.6 Hasil pengujian beban rumah tangga 

Beban Kondisi Alat Ukur 
Pengambilan Data  (Irms) Ampere 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mejikom 

395/77 

W 

Menghangat 
LCD 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 

Multimeter 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 

Memasak 
LCD 0.96 0.96 0.97 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 

Multimeter 0.97 0.96 0.97 0.97 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 0.96 

Kipas 

angina 

Pelan 
LCD 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 

Multimeter 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

Cepat 
LCD 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

Multimeter 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

Seterika 350 W 
LCD 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 

Multimeter 0.86 0.86 0.86 0.87 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.87 

TV 85 W 
LCD 0.34 0.34 0.33 0.34 0.33 0.33 0.34 0.34 0.33 0.33 

Multimeter 0.322 0.322 0.308 0.322 0.306 0.308 0.322 0.322 0.306 0.308 

Lampu 

7 W 
LCD 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Multimeter 0.03 0.03 0.029 0.03 0.029 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

14 W 
LCD 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

Multimeter 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 

21 W 
LCD 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

Multimeter 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 

28 W 
LCD 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

Multimeter 0.127 0.127 0.128 0.127 0.128 0.127 0.128 0.128 0.127 0.127 

 

Berdasarkan hasil yang telah didapat menunjukkan bahwa hasil 

pengukuran multimeter hamper sama dengan kWh meter arduino mega 2560. 

Berubahnya nilai arus yang terukur dipengaruhi oleh berubahnya tegangan.  


