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ABSTRAK 
Resistivity meter merupakan sebuah alat yang dapat mengukur resistivitas suatu bahan 
atau medium. Resistivity meter yang biasa digunakan masih melakukan pengukuran dan 
pencatatan data secara manual. Oleh karena itu dikembangkan sebuah sistem yang dapat 
melakukan pengambilan data dan perekaman data otomatis. Penelitian ini bertujuan 
untuk merancang sistem data logger resistivity meter digital dan menguji sistem yang 
telah dirancang. Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan analisis kebutuhan 
dan selanjutnya dilakukan perancangan dan pengujian. Dalam penelitian ini digunakan 
dua buah sensor, yaitu sensor INA219 dan sensor tegangan yang menggantikan 
multimeter dalam melakukan pengukuran arus dan tegangan. Sedangkan untuk 
perekaman data, sistem yang dirancang mampu merekam secara terus menerus selama 
11,5 jam dengan jeda waktu 3 menit, pembacaan oleh sensor cukup stabil. Dalam 
pengujian alat yang telah dilakukan, didapatkan kesalahan relatif pembacaan sensor 
tegangan sebesar 1,94% dan untuk sensor arus sebesar 2,06%, akurasi dari alat ini 
adalah 97,94% untuk pembacaan arus dan 98,06% untuk pembacaan tegangan. 
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ABSTRACT 
Resistivity meter is a tool that can measure the resistivity of a material or medium. 
Resistivity meter commonly used still do the measurement and recording data manually. 
Therefore developed a system that can perform data retrieval and automatic data 
recording. This study aims to design a digital data logger resistivity meter system and 
test the system that has been designed. The method used is to perform needs analysis 
and then done the design and testing. In this study used two sensors, namely sensor 
INA219 and voltage sensors that replace the multimeter in measuring current and 
voltage. As for data recording, the system designed to record continuously for 11.5 
hours with a delay of 3 minutes, the reading by the sensor is quite stable. In testing the 
tool has been done, obtained a relative error reading voltage sensor of 1.94% and for 
the current sensor of 2.06%, the accuracy of this tool is 97.94% for current readings 
and 98.06% for voltage readings. 
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I. PENDAHULUAN 
Resistivity meter merupakan alat yang 

dapat mengukur resistivitas suatu medium 
atau bahan. Alat ini digunakan dalam 
berbagai bidang, salah satunya dalam 
bidang geofisika. Penggunaan alat ini 
adalah untuk mengetahui daya hambat suatu 
medium atau bahan. Setiap bahan memiliki 
nilai resistivitas yang berbeda. Biasanya, 
resistivity meter digunakan dalam bidang 
geofisika yaitu untuk mencari air tanah 
maupun untuk mengetahui struktur bawah 
permukaan (Reed, 2018). Terdapat dua 
parameter yang diukur oleh resistivity 
meter, yaitu beda potensial dan arus 
(Aiman, 2014). Dalam penggunaannya, alat 
ini bekerja dengan menginjeksikan arus dan 
tegangan, hasil injeksi tersebut biasanya 
dibaca menggunakan dua buah multimeter. 
Ada berbagai jenis resistivity meter yang 
biasa digunakan baik untuk skala lapangan 
maupun laboratorium, untuk skala 
laboratorium dapat dihubungkan ke PC atau 
laptop untuk perekeman data. Namun untuk 
skala lapangan kebanyakan alat yang 
digunakan masih melakukan pencatatan 
data secara manual. Sehingga dalam 
pengambilan data berulang dengan banyak 
data akan membutuhkan waktu lebih lama. 

Sehingga perlu dikembangkan sebuah 
alat yang dapat mempermudah proses 
pengambilan data. Yaitu sebuah alat yang 
dapat melakukan pengambilan data dan 
pencatatan data secara otomatis, salah 
satunya dengan menambahkan data logger 
yang dapat menyimpan hasil pengambilan 
data ke dalam kartu memori maupun media 
lainnya. Sehingga dengan adanya alat 
tambahan tersebut dapat mengurangi waktu 
pengambilan data dan dapat mempermudah 
proses pengolahan data. Karena dengan 
adanya data logger, opertator tidak perlu 
melakukan pencatatan secara manual. 

Sebelumnya, Nugraha (2016) telah 
mengembangkan prototipe alat resistivity 
meter digital untuk skala lapangan. Alat 
yang dikembangkan sudah menggunakan 
arduino dan sensor sebagai pengganti 
multimeter dan diintegrasikan ke 
LabVIEW. Namun tidak dilakukan kalibrasi 
sensor terlebih dahulu sehingga pada saat 
pengujian memiliki selisih yang cukup 

besar dan pengendalian sepenuhnya melalui 
perangkat lunak LabVIEW. 

Dalam penelitian ini dikembangkan 
sistem data logger resistivity meter digital 
dengan media penyimpan data berupa kartu 
microSD. Alat ini juga dilengkapi dengan 
sebuah LCD yang akan menampilkan hasil 
pembacaan arus dan tegangan setelah 
injeksi untuk setiap pengulangan. Selain itu, 
dalam alat yang dirancang memiliki sistem 
pengulangan otomatis yaitu dapat 
melakukan pengambilan data berulang pada 
hanya dengan menekan tombol satu kali. 
Pembacaan arus dan tegangan dilakukan 
oleh sensor, yaitu sensor INA219 sebagai 
sensor arus dan rangkaian pembagi 
tegangan sebagai sensor tegangan. Hal ini 
dapat mempermudah proses pengukuran 
karena dalam melakukan perekaman 
berulang dengan banyak titik dilakukan 
dengan lebih sederhana dan dapat 
menghemat waktu pengambilan data. 

 
II. LANDASAN TEORI 
A. Resistivity Meter 

Resisitivity meter merupakan sebuah 
alat yang digunakan untuk mengukur arus 
listrik yang melalui tanah dari probe yang 
ditancapkan ke tanah. Alat ini digunakan 
untuk survei tanah, mencari air tanah, dan 
survei struktur bawah permukaan. 
Perbedaan dalam pembacaan akan 
menunjukkan keberadaan benda-benda 
bawah tanah yang berbeda dari tanah 
biasa (Reed, 2018). Data yang diperoleh 
dari alat ini yaitu nilai beda potensial (V) 
dan arus (I), data V dan I ini kemudian 
diolah untuk mendapatkan harga tahanan 
jenis semu (apparent) (Aiman, 2014). 

 
B. Data Logger 

Sebuah data logger adalah sebuah 
alat elektronik yang mencatat pengukuran 
pada interval tertentu selama periode 
waktu tertentu. Data logger biasanya 
terpadu, perangkat bertenaga baterai yang 
dilengkapi dengan mikroprosesor internal, 
penyimpanan data, dan satu atau lebih 
sensor. Dapat ditempatkan di dalam 
ruangan, di luar ruangan, dan di bawah 
air, dan dapat merekam data hingga 
berbulan-bulan sekaligus tanpa 



pengawasan (Onset Computer Corp., 
2016). 

 
C. INA219 

INA219 adalah monitor arus dan 
daya yang saat ini dengan antarmuka I2C 
atau SMBUS-compatible. Perangkat 
memonitor tegangan drop dan tegangan 
suplai bus, dengan waktu konversi dan 
pemfilteran yang dapat diprogram. Nilai 
kalibrasi yang dapat diprogram, 
dikombinasikan dengan pengganda 
internal, memungkinkan pembacaan 
langsung arus dalam ampere. Tambahan 
register pengali dapat menghitung daya 
dalam watt. Antarmuka yang kompatibel 
dengan I2C atau SMBUS memiliki 16 
alamat yang dapat diprogram. INA219 
dapat mengukur pada tegangan bus dari 0 
hingga 26 V (Texas Instruments, 2017). 

 
D. Pembagi Tegangan 

Rangkaian pembagi tegangan 
(potential divider) seringkali digunakan 
untuk mereduksi level tegangan pada 
suatu rangkaian. Rangkaian pembagi 
tegangan dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Rangkaian Pembagi Tegangan 
 
Tegangan output yang dihasilkan oleh 
rangkaian tersebut diberikan oleh: 

21

2

RR

R
VV inout 


 (Pers. 1) 

Namun harus dicatat bahwa tegangan 
output (Vout) akan berkurang ketika arus 
ditarik dari rangkaian (Tooley, 2002). 
Penggunaan rangkaian pembagi tegangan 
ini adalah sebagai pengkondisi sinyal 
untuk mengkonversi perubahan resistansi 
menjadi perubahan tegangan. 

E. ADC (Analog Digital Converter) 
ADC adalah suatu alat yang 

mengubah sinyal atau tegangan analog 
menjadi informasi digital. Resolusi ADC 
selalu dinyatakan sebagai jumlah bit-bit 
dalam kode keluaran digitalnya. Misalnya, 
ADC dengan resolusi n-bit memiliki 2n 
kode digital yang mungkin dan berarti 
juga memiliki 2n step level. Jika resolusi 
ADC semakin tinggi, maka semakin 
banyak nilai-nilai analog yang bisa 
disajikan (Andrianto, 2013). Selain itu 
penggunaan ADC juga dapat 
meningkatkan ketelitian pembacaan nilai 
analog. ADS1115 memiliki resolusi 16-bit 
dan dapat melakukan konversi hingga 860 
sps (sample per secon). ADC ini 
menggunakan komunikasi I2C dan 
memiliki 4-channel masukan analog 
(Texas Instruments, 2013). 

Beberapa faktor yang 
mempengaruhi pengukuran terkait dengan 
instrumen pengukuran itu sendiri. Faktor 
lainnya terkait dengan orang yang 
menggunakan instrumen. Kesalahan dapat 
dinyatakan sama absolutnya dengan 
persentase kesalahan. Kesalahan absolut 
dapat didefinisikan sebagai perbedaan 
antara nilai yang diharapkan dari variabel 
dan nilai variabel yang diukur. Jika kita 
ingin menyatakan error dalam persentase 
maka dapat dituliskan 

%100% 
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 (Pers. 2) 
dimana Yn =  nilai yang diharapkan, Xn = 
nilai yang terukur (Jones & Chin, 1990). 

 
III. METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen dan dilaksanakan mulai dari 
bulan Maret 2017 hingga bulan Juli 2018 
di Laboratorium Fisika, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Mataram. Tahapan 
perancangan pada penelitian ini secara 
umum terdiri dari perancangan sistem 
pembaca arus dan tegangan, sistem 
perekam dan penampil, sumber tegangan 
injeksi serta perancangan perangkat lunak. 
Diagram sistem instrumentasi alat yang 



akan dirancang dapat dilihat pada gambar 
2.  

 

 
Gambar 2. Diagram Sistem Instrumentasi 

 
A. Perancangan 

Perancangan Sistem Pembaca Arus 
dan Tegangan. Pada sensor tegangan, nilai 
resistor diatur agar dapat membaca 
tegangan maksimal sebesar 400V dengan 
tegangan keluaran maksimal 5V. Bentuk 
keluaran dari sensor ini adalah berupa 
tegangan, sehingga dapat dihubungkan ke 
pin A0 dan A1 ADS1115. Sensor arus 
INA219 merupakan sensor dengan 
antarmuka I2C. 

Perancangan sistem perekam yang 
akan merekam data yang terbaca oleh 
sensor. Hasil pembacaan ini terekam pada 
sebuah kartu microSD, data yang ditulis 
akan disimpan dalam format file (*.txt). 
Data yang terbaca tidak dapat langsung 
direkam, oleh sebab itu diperlukan sebuah 
adapter yang menghubungkan perangkat 
arduino dengan kartu microSD. Selain itu 
terdapat juga layar LCD yang akan 
menampilakan hasil pembacaan dari 
sensor. Hasil pembacaan sensor akan 
ditampilkan pada sebuah layar LCD, 
komunikasi yang digunakan berupa 
komunikasi I2C. 

Pada penelitian ini, sumber tegangan 
dirancang untuk menghasilkan tegangan 
sebesar 10 volt. Sumber tegangan ini 
terdiri dari dua buah IC regulator yaitu 
LM7805 yang menghasilkan tegangan 
+5V dan LM7905 yang menghasilkan 
tegangan -5V sehingga kombinasi dari 
kedua IC tersebut menghasilkan tegangan 
10V. Skema sumber tegangan yang akan 
dirancang dapat dilihat pada gambar 3. 
 

 
Gambar 3. Skema Sumber Tegangan 

 
Perangkat lunak berfungsi untuk 

mengendalikan sistem secara keseluruhan. 
Dalam perancangan perangkat lunak 
dilakukan pembuatan program / sketch 
arduino untuk sistem. Diagram alir 
perangkat lunak sistem dapat dilihat pada 
gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Diagram perangkat lunak 
 

B. Pengujian 
Pengujian dilakukan untuk 

mengetahui apakah sistem dapat bekerja 



dengan baik atau tidak, pengujian juga 
untuk menghindari kesalahan pada saat 
proses pengambilan data. 
1. Pengujian Masing-Masing Bagian 

a. Dilakukan pengujian terhadap 
sensor arus dan sensor tegangan 
hasil pembacaan sensor 
dibandingkan dengan hasil 
pembacaan multimeter. Jika hasil 
pembacaan sensor dan multimeter 
terdapat perbedaan, maka akan 
dilakukan kalibrasi sensor. 

b. Dilakukan pengujian terhadap 
sistem data logger dan layar 
penampil. Jika terdapat kesalahan, 
maka akan dilakukan perbaikan 
program. 

2. Pengujian Keseluruhan 
a. Dimasukkan kartu microSD ke 

adapter. 
b. Dihubungkan alat ke sumber daya 

(aki). 
c. Dirangkai resistor secara seri. 
d. Ditempatkan sumber tegangan 

masing-masing pada ujung 
rangkaian. 

e. Dilakukan pengukuran pada 
resistor kedua dengan mengunakan 
alat yang dirancang dan 
multimeter. 

f. Dilakukan langkah yang sama 
untuk nilai resistor lainnya. 

 
C. Penentuan Error Relatif 

Penentuan error perlu dilakukan 
untuk mengetahui tingkat kesesuaian hasil 
dengan nilai yang diharapkan. Digunakan 
multimeter sebagai alat pembanding nilai 
yang terukur oleh sensor tegangan dan 
sensor arus. Untuk mengetahui persentase 
error digunakan (Pers. 2). 

 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Rancangan 

   

Gambar 5.1 Hasil Rancangan Alat 
Bagian 1 : (a) Sensor Tegangan,  
(b) Sensor Arus, (c) ADC, 
Bagian 2 : (d) LCD, (e) MicroSD 
Card Adapter, 
Bagian 3 : Sumber tegangan injeksi 
Bagian 4 : Arduino Mega 2560 

 
B. Hasil Kalibrasi 

Kalibrasi perlu dilakukan untuk 
mengetahui ketepatan pembacaan sensor. 
Komponen yang diuji yaitu sensor 
tegangan dan sensor arus. Berdasarkan 
hasil uji yang telah dilakukan dapat 
diperoleh hasil pada gambar 5. Pada 
grafik tersebut didapatkan data yang 
linier, artinya pengukuran yang dilakukan 
menggunakan sensor mendekati hasil 
pengukuran menggunakan multimeter. 
Tingkat kesalahan relatif sensor yang 
didapatkan kecil yaitu sebesar 0,75%. 
Berdasarkan hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa sensor memiliki hasil 
pengukuran yang baik dangan akurasi 
99%. 
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Gambar 5. Hasil kalibrasi sensor tegangan 
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 Gambar 5. Hasil kalibrasi sensor arus 
 

Dari grafik hasil uji yang ditunjukkan 
oleh gambar 6 dapat dilihat hasil 
pembacaan sensor linier terhadap alat 
pembanding. Artinya, hasil pembacaan 
sensor mendekati hasil pembacaan 



multimeter. Hal ini juga ditunjukkan oleh 
tingkat kesalahan relatif yang kecil yaitu 
1,82%. Akurasi pembacaan sensor arus 
sebesar 98%. 

 
C. Hasil Pengujian 

Pengujian data logger dilakukan 
dengan melakukan perekaman secara terus 
menerus selama 11,5 jam dengan jeda 3 
menit setiap pengukuran. Selama 
pengujian dapat dilihat bahwa hasil 
pembacaan sensor yang terekam cukup 
stabil. Dengan konsumsi daya yang kecil, 
maka dapat dilakuakan perekaman data 
dalam waktu yang lama. Penggunaan data 
logger memudahkan proses perekaman 
data yang tidak bisa dilakukan oleh 
multimeter. Data yang terekam berupa 
data tegangan dalam milivolt dan arus 
dalam miliampere. 

Pengujian alat dilakukan dengan 
menggunakan resistor dengan nilai 
berbeda. Pengukuran tegangan dilakukan 
pada setiap resistor dan pengulangan 
pengukuran sebanyak tiga kali. Selain 
menggunakan alat yang dirancang, 
pengukuran juga dilakukan menggunakan 
multimeter sebagai data pembanding hasil 
pengukuran. Hasil pengujian dapat dilihat 
pada gambar 7 dan gambar 8. 
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Gambar 7. Grafik hasil uji untuk arus 
 

Dari grafik hasil uji dapat dilihat bahwa 
pembacaan sensor arus dan multimeter 
terdapat perbedaan. Namun hasil yang 
didapatkan sesuai dengan hukum Ohm, 
yaitu ketika nilai resistansi semakin besar 
maka arus yang melewati sebuah resistor 
akan semakin kecil. Adapun tingkat 
kesalahan rata-rata pembacaan sensor 
pada pengujian ini sebesar 2,06%. 
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 Gambar 7. Grafik hasil uji untuk tegangan 
 
Pada sensor tegangan tingkat kesalahan 
rata-rata sebesar 1,94%. Hasil pengujian 
menunjukkan bahwa pembacaan tegangan 
sudah sesuai dengan hukum Ohm, yaitu 
ketika nilai resistansi suatu resistor 
semakin besar maka tegangan yang 
terukur akan semakin besar. Hal ini 
disebabkan tegangan drop oleh resistor 
semakin kecil. 

Perbedaan hasil pengukuran oleh 
sensor arus maupun sensor tegangan ini 
dapat disebabkan oleh kurang stabilnya 
regulator sumber tegangan saat dilakukan 
injeksi. Selain itu, faktor toleransi nilai 
resistor yang digunakan pada sensor 
tegangan juga dapat mempengaruhi hasil 
pembacaan. Dapat juga disebabkan oleh 
keterbatasan skala pembacaan multimeter 
sehingga terjadi pembulatan nilai. Akurasi 
alat untuk pembacaan tegangan adalah 
98,06% dan untuk arus adalah 97,94%, 
hal ini menunjukkan bahwa alat yang 
dirancang memiliki kesesuaian hasil 
pembacaan mendekati multimeter. 

Dari hasil pengujian yang telah 
dilakukan, maka sistem data logger dapat 
digunakan untuk melakukan pengambilan 
data secara berulang dan melakukan 
perekaman ke dalam kartu microSD dalam 
waktu lama. Data dari file hasil 
perekaman dapat langsung dimasukkan ke 
Microsoft Excel melalui insert data. 

 
V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian yang 
telah dilakukan, dapat disimpulkan 
bahwa: 
1. Telah berhasil dirancang sistem data 

logger resistivity meter digital 
berbasis Arduino Mega 2560 yang 
tersusun dari tiga bagian. Bagian 



pertama sebagai pembaca arus dan 
tegangan yang terdiri dari sensor arus 
dan sensor tegangan. Bagian kedua 
sebagai penampil dan perekam hasil 
pembacaan yang terdiri dari OLED 
LCD dan MicroSD Card Adapter. Dan 
bagian ketiga adalah sumber tegangan 
untuk injeksi pada saat pengujian. 

2. Alat yang dirancang dapat bekerja 
dengan baik dangan akurasi 
pembacaan sensor sebesar 98,06% 
untuk pembacaan tegangan dan 
97,94% untuk pembacaan arus. Hasil 
pengujian secara terus menerus selama 
11,5 jam menunjukkan hasil 
pembacaan dan perekaman data yang 
stabil. 
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