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BAB IV 

ALAT-ALAT KETRAMPILAN ELEKTRONIKA 

 

A. Alat-alat Tangan 

1. Obeng 

Obeng adalah alat yang digunakan untuk memutar sekrup, baik memasang maupun 

membuka. Ada bermacam-macam ukuran obeng. Oleh karena itu sebaiknya dimiliki 1 

set obeng mulai dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Ada dua macam bentuk obeng 

yaitu obeng ujung pipih dan obeng kembang.  

 

 

2. Tang 

Tang dibedakan menjadi 3 macam yaitu: 

a. Tang besar: digunakan untuk memutar atau memegang mur dari baut yang sedang 

kita keraskan. Tang ini juga dapat digunakan untuk membengkokkan plat logam 

yang tipis. 

 

b. Tang pemotong: digunakan untuk memotong atau mengupas kabel. Tang ini dapat 

digunakan untuk memotong kaki-kaki pada komponen elektronika yang terlalu 

panjang. 
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c. Tang runcing: digunakan untuk membengkokkan kaki-kaki komponen yang akan 

kita pasang pada chasis atau PCB (Printing Circuit Board). 

 

 

3. Pinset 

Alat ini digunakan untuk memegang komponen-komponen yang kecil, juga dapat 

digunakan untuk memegang kawat kaki transistor pada waktu transistor dipatri 

 

 

B. Alat-alat Listrik 

1. Solder  

Alat ini digunakan untuk mematri komponen-komponen maupun kawat-kawat 

penghubung pada terminalnya. Yang baik digunakan adalah solder listrik yang 

berdaya 30 Watt atau kurang. Transistor akan mudah rusak bila kita gunakan solder 

yang memberikan panas terlalu tinggi. Dengan daya 30 Watt itu timah patri sudah 

dapat melebur. Ukuran kawat timah patri yang dipakai dapat dipilih sendiri. 
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2. Tespen 

Alat ini semacam obeng dengan bagian dalam tangkainya ada semacam lampu. Lampu 

ini dapat menyala bila digunakan untuk mengetes dan benar-benar ada aliran listrik. 

Cara menggunakan: mata tespen ditempatkan pada tempat yang akan dites, ibu jari 

kita tempelkan pada pangkal pegangan tespen. Bila ada arus listrik maka lampu dalam 

pegangan tespen akan merah menyala. 

 

 

C. Alat Ukur 

Dalam bidang kelistrikan kita kenal 3 besaran utama yakni arus, tegangan, dan 

tahanan. Karena relatifnya perasaan manusia maka manusia memerlukan suatu alat untuk 

mengetahui atau mengukur besaran-besaran tersebut pada suatu keadaan tertentu. Alat 

tersebut lazimnya disebut alat ukur. Untuk mengukur 3 besara utama kita menggunakan 

alat yang disebut AVO Meter. 
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Menurut tekniknya, alat ukur dibedakan menjadi 2 jenis yaitu alat ukur analog dan alat 

ukur digital. Alat ukur analog bekerja dengan besaran-besaran yang analog atau bersifat 

continue dengan alat dasarnya adalah AVO Meter (Multitester). Sedangkan alat ukur 

digital bekerja dengan besaran-besaran yang diskrit dengan alat ukur dasarnya frekuensi 

meter.  

AVO Meter merupakan 3 alat ukur yang digabung menjadi satu yaitu: 

- Amperemeter untuk mengukur arus listrik 

- Voltmeter untuk mengukur tegangan listrik 

- Ohmmeter untuk mengukur hambatan/tahanan listrik 

 


