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Di tengah kemajuan informasi dengan teknologi yang semakin canggih, minat dan motivasi 
belajar mahasiswa harus terus ditingkatkan. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan minat 
mahasiswa dalam proses belajar mengajar dilingkungan jurusan teknik mesin Universitas 
Muhammadiyah Malang diperlukan sarana pendukung, terutama yang berkaitan dengan 

beberapa mata kuliah seperti teknik pengukuran, dan mekatronika khususnya yang berkaitan 
dengan pengukuran regangan. Sampai saat ini sarana pendukung yang semestinya ada belum 

tersedia dilaboratorium yang sudah ada. Disisi lain pembelian sarana pendudukung pada 
matakuliah yang telah disebutkan diatas dirasakan sangan mahal. Dengan demikian kami 
mencoba mengatasi kendala diatas dengan mula-mula mendesain salah satu komponen utama 

alat pengukur regangan yang berupa amplifier instrumentasi.  
 

Amplifier instrumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai perangkat yang akan memperbesar 
sinyal keluaran dari sensor setelah mendeteksi regangan yang terjadi karena pengaruh gaya atau 
tekanan, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk alat peraga dalam menganalisa cara kerja, 

komponen yang digunakan, cara pembuatan porgram, dll.  
 

Penelitian ini bertujuan untuk mempersiapkan rancangan elektrik dari perangkat elektronika 
untuk mengukur regangan, dengan cara merancang rangkaian pengkondisian sinyal yang berasal 
dari sensor, merancang rangkaian penguat untuk memperbesar sinyal keluaran dari sensor, serta 

merancang perangkat penunjang untuk membaca atau mengukur sinyal keluaran dari dinamic 
strain amplifier serta mentransfer data kekomputer.  

 
Perangkat yang digunakan untuk menghubungkan alat pembaca dengan sensor atau rangkaian 
pengkondisian sinyal yang berasal dari sensor adalah jembatan wheatstone. Karena sinyal 

keluaran dari jembatan wheatstone sangat kecil maka diperlukan perangkat (rangkaian) yang 
akan memperbesar sinyal keluaran dari sensor, perangkat yang bisa memenuhi hal itu adalah 

dinamic strain amplifier. Namun pada penelitian ini dinamic strain amplifier didekati dengan 
penguat instrumentasi. Karena penguat instrumentasi memiliki persamaan dengan dinamic strain 
amplifier yaitu memperbesar sinyal output dari rangkaian jembatan wheatstone sekaligus sebagai 

rangkaian yang dapat mengeliminasi noise. Perangkat penunjang yang digunakan untuk 
mengubah data analog menjadi data digital dan sekaligus segabai komponen (perangkat) yang 

akan mentransfer data kekomputer adalah mikrokontroler Atmega 8535.  

 


