
BAB I 
 

Tujuan: 
Setelah mempelajari materi pelajaran pada bab I, diharapkan 

mahasiswa dapat: 
1. Mengenal dan menyebutkan beberapa alat ukur linier yang terdapat 

pada masa Mesir Kuno (Egyptians), Romawi Kuno (Romans) dan 
pada masa kerajaan Inggris (masa King Edward II dan abad ke-16). 

2. Menyebutkan definisi (batasan) Metrologi Industri. 
3. Menyebutkan beberapa tujuan mempelajari Metrologi Industri. 
4. Menyebutkan beberapa cabang ilmu pengetahuan lain yang 

mendukung dalam mempelajari Metrologi Industri. 
5. Menyebutkan beberapa istilah penting dalam pengukuran dan 

menjelaskannya. 
6. Mengetahui dan menjelaskan sistem pengukuran dan standar 

pengukuran. 
7. Mengenal dan menjelaskan arti dari batasan (limit) dan suaian (fit).  
8. Menyebutkan definisi pengukuran, menyebutkan dan menjelaskan 

klasifikasi alat ukur dan pengukuran serta menjelaskan sumber-
sumber penyebab terjadinya kesalahan atau penyimpangan 
pengukuran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
Untuk mengawali apa yang akan dibahas dalam buku ini ada 

baiknya bila dikutipkan disini semacam ungkapan yang dikatakan oleh 
Lord Kelvin (1883) yang ada kaitannya dengan masalah pengukuran, 
yaitu: 

 
When you can measure what you are speaking about and express it 
in numbers, you know something about it, but when you can not 
measure it, when you can not express it in numbers, your 
knowledge is of a meager and unsatisfactory kind .... 
 
Bila diterjemahkan secara bebas, ungkapan di atas kira-kira 

berbunyi demikian: bila anda dapat mengukur apa yang anda katakan 
dan dapat mengekspresikannya dalam bentuk angka-angka atau jumlah 
berarti anda tahu banyak tentang apa yang anda katakan, sebaliknya bila 
anda tidak dapat mengukur dan mengekspresikan dalam bentuk angka-
angka apa yang anda katakan berarti pengetahuan anda tentang apa 
yang anda katakan adalah sangat lemah dan merupakan sesuatu yang 
tidak memuaskan. 

 
Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan dengan benda 

hidup dan benda mati. Suatu saat kita kadang-kadang harus 
mengkomunikasikan sesuatu obyek, baik obyek hidup (bergerak) maupun 
obyek mati (diam) kepada orang lain. Seandainya informasi tentang 
obyek yang kita komunikasikan itu kurang lengkap maka orang yang 
menerima informasi sangat dimungkinkan untuk bertanya lebih jauh lagi. 
Misalnya kita mengkomunikasikan besar dan beratnya sebuah batu, 
cepatnya lari seseorang, jauhnya perjalanan, panasnya suatu benda dan 
sebagainya. Orang yang menerima informasi tentu akan bertanya lebih 
jauh lagi tentang seberapa beratnya batu tersebut, berapa kecepatan lari 
orang tersebut, seberapa jauh perjalanan yang ditempuh, seberapa tinggi 
panas benda tersebut, dan sebagainya. Pertanyaan ini sangat 
dimungkinkan timbul apabila obyek yang dikomunikasikan tidak 
dilengkapi dengan obyek pelengkap. Obyek pelengkap ini biasanya 
dinyatakan dalam bentuk ukuran dan satuan sehingga obyek yang 
diinformasikan mempunyai arti lebih luas. Misalnya, batu tersebut 
beratnya satu ton, kecepatan larinya sekitar 1 kilometer per jam, jalan 
yang sudah ditempuh sekitar 2 kilometer, panas badannya sekitar 40 
derajat Celcius, dan sebagainya. Dengan demikian peranan obyek 
pelengkap sebagai penambah keterangan dari obyek yang 
diinformasikan memang sangat penting. 
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Sebetulnya, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhadapan 

dengan sesuatu yang sifatnya harus diukur. Setiap saat kita harus 
memperhatikan waktu, setiap saat kita harus memperhatikan jarak atau 
panjang sesuatu, saat-saat tertentu kita harus memperhatikan berat 
sesuatu, setiap saat kita merasakan panas (suhu) sekitar, dan 
sebagainya. Dengan kata lain bahwa pada dasarnya dalam kehidupan 
sehari-hari kita tidak bisa lepas dari apa yang dinamakan pengukuran. 
Penggunaan kata pengukuran disini dikhususkan pada masalah 
pengukuran hasil-hasil industri yang menyangkut masalah pengukuran 
bentuk, pengukuran kehalusan permukaan, dan yang terbanyak adalah 
pengukuran dimensi (ukuran) dari suatu produk.  

 
Kini kita berada pada era yang serba otomatis, kemajuan dan 

perkembangan teknologi menghasilkan barang-barang atau produk yang 
sangat bagus bentuknya, canggih konstruksinya, dan presisi ukurannya. 
Salah satu dari sekian banyak hasil kemajuan teknologi itu misalnya alat 
untuk mengukur, dalam hal ini mengukur hasil-hasil industri atau pabrik. 
Dengan alat ukur yang serba canggih ini kita dapat mengukur semua 
hasil produksi maupun benda lain disekitar kita dengan cara yang mudah 
dan tepat. Bahkan benda yang tidak dapat dilihat misalnya suara, dapat 
diukur kecepatannya maupun getarannya. Ini semua karena adanya 
perkembangan peradaban manuasia yang semakin maju yang setiap 
saat selalu berusaha menghasilkan sesuatu yang baru dengan 
memanfaatkan kekayaan alam. Akan tetapi, bila kita menengok sejenak 
ke belakang, ke zaman purba, timbul pertanyaan: apakah yang dilakukan 
oleh manusia pada masa itu untuk menyelesaikan masalah pengukuran? 
Untuk itu, ada baiknya pula dilihat lagi sedikit sejarah tentang beberapa 
bangsa yang telah menangani masalah pengukuran terutama 
pengukuran panjang yang mempunyai dimensi bentuk yang bermacam-
macam. 

 
Sejak manusia mulai berkembang alam pemikirannya, masalah 

dimensi pengukuran mereka rasakan sebagai sesuatu yang sangat 
esensial. Untuk dapat mengkomunikasikan masalah pengukuran ini 
mereka mencari cara yang termudah. Berdasarkan sejarah, ada satu 
bangsa yang telah menggunakan sebagian anggota badan manusia 
untuk menentukan suatu satuan atau standar pengukuran. Mereka 
menggunakan tangan dan kaki sebagai alatnya. Kita tahu bahwa ribuan 
tahun yang lalu bangsa Mesir kuno telah berhasil membangun sebuah 
bangunan yang sangat terkenal hingga saat ini yaitu Piramid. 

 
Alat ukur macam apakah yang mereka gunakan untuk menentukan 

besarnya bahan-bahan bangunan tersebut? Sebagian besar alat ukur 
yang digunakan ternyata sangat sederhana sekali yang dapat dilihat pada 
contoh-contoh berikut ini: 
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Gambar 1.1. Standar Cubit. (Dikutip dari Machine Tool Practice). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.2. Span (Machine Tool Practice). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1.3. Palm. (Machine Tool Practice). 
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Gambar 1.4. Digit (Machine Tool Practice). 
 
Dari gambar 1.1. dapat dijelaskan bahwa satu Cubit panjangnya 

adalah sama dengan panjang siku tangan yaitu dari ujung siku sampai ke 
ujung jari tengah. Ada beberapa kelemahan dari alat ini yang salah 
satunya adalah sulit didapatkan dua orang yang panjang sikunya sama 
persis satu sama lain. Oleh karena itu dari alat ukur ini kemudian 
dibuatkan standarnya yang terbuat dari bahan batu granit hitam. Standar 
ini lebih dikenal dengan nama Royal Cubit dan disimpan serta dipelihara 
dengan aman ditempat tertentu. Hal ini dilakukan karena Royal Cubit ini 
digunakan sebagai alat untuk mengkalibrasi atau mengecek duplikasi 
cubit-cubit yang lain yang tersebar di berbagai tempat yang digunakan 
sebaai alat ukur standar kerja (pabrik). Dari standar cubit ini kemudian 
diturunkan lagi beberapa satuan yang lain. Gambar 1.2. menunjukkan 
besaran Span yang panjangnya adalah sama dengan satu jengkal jari 
tangan manusia. Kalau dihubungkan dengan standar cubit maka satu 
span kira-kira sama dengan setengah cubit. Atau bila dikaitkan denga 
satuan inchi yang ada sekarang maka satu span kira-kira sama dengan 
sembilan inchi. Gambar 1.3. menunjukkan besaran Palm yang 
panjangnya adalah selebar telapak tangan manusia. Kalau dikaitkan 
dengan standar cubit maka satu palm panjangnya kira-kira sama dengan 
satu per enam cubit atau kira-kira sama dengan tiga inchi. Sedangkan 
gambar 1.4. menunjukkan besaran Digit yang panjangnya adalah sama 
dengan selebar ujung jari tengah tangan manusia. Kalau dikaitkan 
dengan standar cubit maka satu digit kira-kira sama dengan satu per dua 
puluh empat cubit, atau kira-kira sama dengan tiga perempat inchi. 

 
Pada masa Romawi kuno juga sudah dikenal satuan inchi yang 

panjangnya adalah sama dengan selebar ujung jari tangan manusia. 
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Satuan inchi ini lebih dikenal dengan nama Thumb-Breadth. Gambar 1.5. 
menunjukkan besarnya Thumb-Breadth. 

 
Pada masa  kerajaan Inggris dibawah pimpinan King Edward II juga 

dikenal adanya satuan inchi yang panjangnya adalah sama dengan 
panjang tiga buah biji jagung yang kering dan keras yang diletakkan 
secara berjajar, lihat gambar 1.6. Juga pada masa kerajaan Inggris di 
abad ke-16 di kenal satuan Rod yang panjangnya kira-kira sama dengan 
enam belas setengah feet, l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.5. Thumb Breadth. (Machine Tool Practice) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.6. Inchi. (Machine Tool Practice) 
 
Itulah beberapa contoh dari suatu bangsa yang hidup ribuan tahun 

yang lalu dalam usahanya mengatasi problem pengukuran, yang dalam 
kaitan ini hanya pengukuran panjang. Dari usaha usaha-usaha tersebut 
ternyata mereka dapat menciptakan suatu standar pengukuran panjang 
yang bisa digunakan di berbagai tempat di negara masing-masing 
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dimana standar pengukuran tersebut dapat bertahan cukup lama. Makin 
lama populasi manusia makin bertambah banyak yang mengakibatkan 
juga semakin majunya peradaban manusia, di samping bertambah 
banyaknya pula manusia-manusia yang berkemampuan berpikir tinggi. 
Manusia, sebagai makhluk yang memiliki akal pikiran yang berbeda 
dengan makhluk-makhluk yang lain, terus berusaha menciptakan sesuatu 
yang lebih mudah dan praktis. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan-
kebutuhan yang serba kompleks, tidak saja dalam kehidupan sesama 
bangsa tetapi juga dalam kehidupan antar bangsa, termasuk di dalamnya 
kebutuhan masalah pengukuran. Secara cepat ilmu dan teknologi  makin 
berkembang dan hingga saat ini kita dapat menyaksikan betapa 
banyaknya jumlah hasil-hasil produksi yang sangat canggih karena 
kemajuan ilmu dan teknologi tersebut. Hasil-hasil produksi yang sangat 
canggih itu tidak bisa diperoleh kalau sistem dan proses pengukurannya 
tidak atau kurang memenuhi persyaratan.  

 
Seperti telah dikemukakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita 

tidak mungkin melepaskan diri dari masalah pengukuran. Walaupun anda 
sehari-hari hanya tinggal di rumah, apalagi anda yang bekerja di bidang 
perindustrian, tentu akan menghadapi masalah pengukuran. Kadang-
kadang kita harus memperhitungkan waktu bila bepergian, kadang-
kadang harus menentukan suhu badan dan tekanan darah seseorang, 
kadang-kadang kita harus menimbang sesuatu, mengukur panjang dan 
tinggi sesuatu, dan sebagainya. Ini semua merupakan sesuatu rangkaian 
kecil dari proses pengukuran yang memiliki karakteristik yang sangat 
luas. Dalam kehidupan sekarang ini semua berjalan dengan cepat. 
Sudah selayaknya bila setiap orang dapat mengukur sesuatu yang 
dikerjakannya agar tidak tertinggal dengan kemajuan ilmu dan teknologi. 

 
Saat ini untuk mengukur sesuatu tidaklah terlalu sulit karena adanya 

peralatan yang serba lengkap. Dalam kaitan ini, pengukuran terhadap 
sifat dan sikap manusia tidak akan dibicarakan. Yang dibicarakan hanya 
menyangkut masalah pengukuran dalam bidang perindustrian atau 
pabrik. Mengapa hal ini perlu dibicarakan? Kita tahu, saat ini eranya 
teknologi maju atau lebih tepat lagi era komputerisasi. Semua negara di 
dunia ini berlomba-lomba untuk menghasilkan sesuatu yang lebih unggul 
dari yang lain. Keadaan ini mereka ciptakan dari sektor perindustrian. 
Produk-produk yang presisilah akhirnya yang menang. Untuk 
mendapatkan produk-produk yang presisi ini tentunya tidak bisa lepas 
dari sistem dan proses pengukuran. Industri yang maju juga memerlukan 
sistem dan proses pengukuran yang maju pula. sistem dan proses 
pengukuran tidaklah sesederhana seperti yang dicontohkan di muka. 
Sifat atau karakteristik dari pengukuran sebetulnya sangat luas sekali. 
Banyak hal yang terkait didalamnya. Sudah barang tentu, untuk 
memberikan informasi mengenai apa dan bagaimana pengukuran itu, 
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maka harus ada disiplin ilmu tersendiri yang membahasnya. Dengan 
adanya ilmu ini maka setiap orang dapat mempelajarinya dengan maksud 
memperoleleh pengetahuan untuk mengatasi masalah-masalah yang 
timbul dalam dunia pengukuran. Salah satu bidang ilmu yang banyak 
membicarakan masalah pengukuran adalah metrologi.  
 
A. Batasan Metrologi 

Dari uraian diatas maka secara umum dapat dikatakan  bahwa 
Metrologi adalah ilmu yang mempelajari masalah pengukuran. 
Pengukuran di sini hanya yang berkaitan erat dengan perindustrian. 
Dalam bidang perindustrian biasanya banyak melibatkan ilmu 
pengetahuan keteknikan. Pengukuran di bidang keteknikan itu tidak 
hanya menyangkut pengukuran panjang saja, tetapi juga menyangkut 
pengukuran suara/bunyi, getaran, tekanan, tegangan, gaya, puntiran, 
usaha, kecepatan aliran zat cair dan temperatur. Buku ini tidak akan 
membicarakan secara menyeluruh mengenai jenis pengukuran seperti 
yang telah disebutkan diatas. Akan tetapi lebih dipersempit lagi pada 
masalah-masalah: geometris suatu produk, pengukuran panjang dengan 
berbagai bentuk, pengukuran sudut dengan berbagai bentuk, dan 
disinggung pula sedikit mengenai kontrol kualitas. Karena penggunaan 
kata metrologi ini akan dikaitkan dengan masalah geometris produk 
industri maka akan lebih tepat lagi kalau istilah metrologi lebih di 
khususkan lagi dengan istilah Metrologi Industri. Dengan pengertian 
metrologi industri tidak hanya semata-mata ilmu pengukuran. Akan tetapi, 
pengertian metrologi industri lebih mengkhususkan  pada pengukuran 
geometris suatu produk dengan cara dan alat yang tepat sehingga hasil 
pengukurannya mendekati kebenaran dari keadaan yang sesungguhnya. 
Untuk dapat melakukan proses pengukuran dengan tepat maka setiap 
orang, apalagi mereka yang bekerja di bidang keteknikan tidak bisa tidak 
harus mempelajari metrologi industri. Yang dipelajari dalam metrologi 
industri tidak hanya menyangkut cara menggunakan alat ukur saja, tetapi 
juga mempelajari pengetahuan-pengetahuan lain yang berkaitan erat 
dengan masalah pengukuran.  

 
B. Tujuan Mempelajari Metrologi Industri 

Mengapa metrologi industri harus dipelajari, khususnya bagi mereka 
yang bergerak di bidang industri? Mempelajari sesuatu tentu saja ada 
tujuan yang ingin dicapai. Demikian juga dengan belajar metrologi 
industri. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan mempelajari 
industri idealnya adalah menguasai seluk-beluk pengukuran sehingga 
bila di aplikasikan dibidang perindustrian akan diperoleh hasil/produk 
yang presisi dengan biaya yang semurah mungkin. Memang untuk 
memperoleh hasil yang ideal tidak mungkin seratus prosen dicapai. Akan 
tetapi, dengan dikuasainya seluk beluk pengukuran maka paling tidak 
sistem kerja industri yang efektif  dan efisien bisa dipenuhi. Secara rinci 
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dapat juga dikemukakan disini bahwa tujuan mempelajari metrologi 
industri adalah:  
1. Dapat mengelola laboratorium pengukuran baik yang ada di industri 

maupun dibengkel kerja pada pendidikan ketrampilan teknik.  
2. Dapat menggunakan dan membaca skala alat-alat ukur dengan tepat 

dan benar. 
3. Dapat menentukan dan memilih alat-alat ukur yang tepat sesuai 

dengan bentuk dari obyek yang akan diukur. 
4. Dapat mengkalibrasi dan memelihara alat-alat ukur sehingga alat-

alat ukur tetap terjamin ketepatannya bila digunakan untuk 
pengukuran.  

5. Memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber penyimpangan 
pengukuran dan dapat menentukan bagaimana caranya mengurangi 
seminimal mungkin penyimpangan tersebut. 

6. Dapat merendahkan biaya inspeksi semurah mungkin dengan 
penggunaan fasilitas yang ada secara efektif dan efisien.  

7. Dengan menguasai pengetahuan tentang kontrol kualitas, maka 
dapat membantu peningkatan produktifitas hasil kerja, baik hasil 
kerja dibidang pendidikan ketrampilan teknik maupun dibidang 
peridustrian. 

 
C. Pengetahuan Penunjang Dalam Mempelajari Metrologi Industri 

Walaupun sebagian besar alat-alat ukur dapat langsung digunakan 
dan dibaca skalanya, tapi ada pula sebagian alat ukur yang dalam 
penggunaannya masih memerlukan bantuan pengetahuan lain. Ilmu 
pengetahuan lain yang dapat menunjang dalam mempelajari metrologi 
industri antara lain adalah matematik, fisika dan statistik. Bagian 
matematik yang sering digunakan dalam proses pengukuran antara lain 
aritmatik, geometri, dan trigoneometri (sinus, cosinus, dan tangent). 
Cabang fisika yang banyak membantu dalam mempelajari metrologi 
industri antara lain yaitu mekanika terapan yang mencakup hukum 
gerakan, lenturan, tekanan, puntiran, bengkokan, dan momen inersia. 
Juga prinsip-prinsip optik atau lensa banyak terkait dalam peralatan ukur 
optik. Sedangkan beberapa prinsip statistik banyak digunakan dalam 
mempelajari masalah kontrol kualitas. Jadi, walaupun secara garis 
besarnya kita mempelajari metrologi industri, akan tetapi tidak begitu saja 
mengabaikan masalah matematik, fisika dan statistik. 

 
D. Beberapa Istilah Penting Dalam Pengukuran 

Kita ambil satu contoh dari pembuatan suatu produk yang dalam 
pembuatannya juga dilakukan proses pengukuran yang sangat 
sederhana, misalnya pembuatan kursi dari bahan kayu. Bahan dipotong-
potong sesuai dengan ukuran yang dikehendaki lalu diukur dengan 
meteran biasa. Kehalusan hanya dirasakan dengan rabaan tangan. 
Kesikuan hanya ditentukan dengan penyiku biasa. Kemudian potongan-
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potongan tadi dirakit menjadi sebuah kursi. Dalam perakitan ternyata ada 
beberapa potongan yang perakitannya harus di pukul atau dipaksa, ada 
juga yang terlalu longgar dan ada juga yang betul-betul pas. Kesikuan 
dari perakitan antara potongan satu dengan potongan yang lain ternyata 
ada yang betul-betul siku  (sudut kesikuan 900), ada yang lebih kecil dari 
pada 900 dan ada pula yang lebih besar daripada 900. Dengan bantuan 
pasak-pasak penguat akhirnya kursi tersebut pun bisa digunakan. Ini 
hanya pembuatan sebuah kursi yang walaupun tidak terlalu tergantung 
pada kelonggaran maupun kesesakan dari pasangan dua komponen dan 
juga tidak terlalu tergantung pada kesikuan pasangan dua komponen 
namun, masih tetap dapat dihasilkan sebuah kursi yang bisa 
dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan bahan 
yang digunakan hanya dari kayu dan penggunaannya pun tidak dituntut 
ukuran yang presisi. Sekarang, bagaimana kalau bahan yang digunakan 
untuk membuat produk itu akan digunakan dalam permesinan serta 
proses pembuatannya juga harus dengan mesin? Kalau dalam proses 
pembuatannya tidak memperhatikan masalah kelonggaran dan 
kesesakan serta kehalusan komponen, maka dapat dipastikan bahwa 
hasil atau produk yang dibuat kurang presisi. Disamping itu proses 
perakitannya juga mengalami kesulitan dan produk yang dibuat tidak bisa 
bertahan lama apabila digunakan atau bahkan tidak bisa digunakan sama 
sekali. Ini berarti efektifitas dan efisiensi dari suatu produksi tidak 
terpenuhi. Untuk dapat menghasilkan produk yang presisi maka harus 
mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku yang biasanya kebanyakan 
ketentuan tersebut dicantumkan dalam gambar teknik. Disamping itu juga 
harus memperhatikan pula prinsip-prinsip yang ada dalam masalah 
pengukuran. Ada beberapa istilah yang sering terkait dalam masalah 
pengukuran antara lain yaitu: ketelitian, ketepatan, ukuran dasar, 
toleransi, harga batas, kelonggaran.  

 
1. Ketelitian (Accuracy) 

Kata teliti dalam dunia keteknikan mempunyai dua arti. Pertama, 
teliti yang dikaitkan dengan apakah hasil suatu pengukuran persis atau 
mendekati sama dengan ukuran yang sudah ditentukan. Misalnya, pada 
tangkai bor biasanya dicantumkan ukuran diameter bor tersebut. Lalu kita 
ingin mengecek ukuran tersebut dengan menggunakan mikrometer. 
Setelah diukur ternyata diperoleh hasil yang sama persis dengan ukuran 
yang ada pada tangkai bor tersebut. Keadaan seperti ini dinamakan 
dengan istilah teliti. Kedua, teliti yang dikaitkan dengan proses 
pengukuran itu sendiri. Misalnya, seseorang mencoba mengecek ukuran 
diameter bor yang besarnya tertera pada tangkai bor tersebut. Alat yang 
yang digunakan adalah mistar baja. Setelah diletakkannya pada ujung 
tangkai bor tersebut kemudian dibaca skalanya, ternyata hasil 
pembacaan menunjukan bahwa diameter bor tersebut lebih besar tiga 
skala dari pada mistar baja. Lalu orang yang mengukur tadi  
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berkesimpulan bahwa ukuran yang tercantum pada tangkai bor tersebut 
adalah salah. 

 
Dari contoh ini dapat dikatakan bahwa proses pengukuran tersebut 

tidak teliti dikarenakan penggunaan alat ukur yang kurang tepat dan 
mungkin masih di tambah lagi dengan prosedur pengukuran yang tidak 
tepat pula. Jadi, dari kedua contoh diatas dapat disimpulkan bahwa kata 
teliti selalu dikaitkan dengan hasil pengukuran yang mengacu pada 
ukuran benda yang diukur. Makin dekat atau kalau mungkin persis sama 
antara hasil pengukuran dengan harga dari benda yang diukur, maka hal 
ini dikatakan semakin teliti atau dengan kata lain ketelitiannya tinggi. 
Perbedaan antara hasil pengukuran dengan ukuran dari benda ukur 
biasanya disebut dengan istilah kesalahan sistematis (systematic error). 
Semakin kecil kesalahan sistematis ini maka proses pengukuran yang 
dilakukan seseorang semakin teliti. 

 
2. Ketepatan (Precision) 

Untuk memberikan gambaran mengenai kata ketepatan ini dapat 
diambil contoh yang sangat sederhana berikut ini. Misalnya, seseorang 
menembak satu sasaran seratus kali dengan pistol dan cara menembak 
yang identik, ternyata dari seratus kali tembakan tersebut sembilan puluh 
lima kali diantaranya mengenai sasaran. Dari contoh ini dapat dikatakan 
bahwa orang tersebut memiliki ketepatan yang tinggi dalam menembak. 
Demikian pula halnya dengan proses pengukuran. Apabila seseorang  
melakukan pengukuran terhadap suatu obyek dengan cara berulang-
ulang dan diperoleh hasil yang hampir sama dari masing-masing 
pengukuran bila dibandingkan harga rata-rata pengukuran yang 
berulang-ulang tersebut, maka dikatakan proses pengukuran itu 
mempunyai ketepatan yang tinggi. 

 
Dasar untuk menentukan apakah ketepatan proses pengukuran itu 

tinggi atau rendah adalah besarnya kesalahan yang timbul yang dalam 
hal ini lebih dikenal dengan istilah “kesalahan rambang”. Jadi, dapat 
diulangi lagi disini bahwa suatu proses pengukuran dikatakan mempunyai 
ketepatan yang tinggi apabila pengukuran itu dilakukan secara berulang-
ulang dan sama dimana hasil dari masing-masing pengukuran tadi 
mendekati sama dengan harga rata-rata dari keseluruhan hasil 
pengukuran tersebut. 
 
3. Ukuran Dasar (Basic Size) 

Ukuran dasar merupakan dimensi atau ukuran nominal dari suatu 
obyek ukur yang secara teoritis dianggap tidak mempunyai harga batas 
ataupun toleransi. Walaupun harga sebenarnya dari suatu obyek ukur 
tidak pernah diketahui, namun secara teoritis ukuran dasar tersebut 
diatas dianggap sebagai ukuran yang paling tepat. Dalam gambar teknik 
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akan nampak jelas dimana letak dari ukuran dasar tersebut yang 
biasanya dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat. Dan kebanyakan pula 
ukuran dasar ini dipakai untuk mengkomunikasikan benda-benda yang 
berbentuk silindris melalui gambar teknik. Jadi ada istilah poros (shaft) 
dan istilah lubang (hole). Akan tetapi, tidak semua benda akan berbentuk 
poros dan lubang. Kalau demikian apakah penggunaaan istilah ukuran 
dasar ini bisa juga diterapkan pada bidang-bidang datar? Untuk ini dapat 
diganti istilah poros dan lubang dengan istilah-istilah ruangan padat dan 
ruangan kosong yang berarti ada pembatasan dari dua bidang singgung, 
misalnya tebal dari pasak dan lebar dari alur.  

 
4. Toleransi ( Tolerance) 

Toleransi memberi arti yang sangat penting sekali dalam dunia 
industri. Dalam proses pembuatan suatu produk banyak faktor yang 
terkait didalamnya, misalnya faktor alat dan operator. Oleh karena itu 
ukuran yang diperoleh tentu akan bervariasi. Variasi ukuran yang terjadi 
ini di satu pihak memang disengaja untuk dibuat, sedang dipihak lain 
adanya banyak faktor yang mempengaruhi proses pembuatannya. 

 
Dalam hal variasi ukuran yang sengaja dibuat ini sebetulnya ada 

tujuan-tujuan tertentu yang salah satunya adalah untuk memperoleh 
suatu produk yang berfungsi sesuai dengan yang direncanakan. Sudah 
tentu variasi-variasi ukuran ini ada batasnya dan batas-batas ini memang 
diperhatikan betul menurut keperluan. Batas-batas ukuran yang 
direncanakan tersebut menunjukkan variasi ukuran yang terletak diatas 
dan dibawah ukuran dasar (basic size). Dengan adanya variasi harga-
harga batas ini maka komponen-komponen yang dibuat dapat 
dipasangkan satu sama lain sehingga fungsi dari satuan unit komponen 
tersebut terpenuhi.  

 
Dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa toleransi 

merupakan perbedaan ukuran dari kedua harga batas yang diizinkan 
sehingga dari perbedaan ukuran ini dapat diketahui dimana ukuran dari 
komponen-komponen yang dibuat itu terletak. Besarnya toleransi 
merupakan selisih dari ukuran maksimum dan ukuran minimum. Jadi, dari 
benda yang berbentuk poros mempunyai toleransi dan dari benda yang 
berbentuk lubang juga mempunyai toleransi yang besarnya toleransi dari 
kedua benda tersebut tidak selalu sama.  

 
Penentuan besarnya toleransi sudah barang tentu harus 

memperhatikan segi-segi positif dan kegunaan dari komponen yang akan 
dibuat. Makin presisi suatu komponen dibuat maka besarnya toleransi 
juga makin kecil. Makin kecil toleransi yang harus dibuat maka makin 
kompleks pula proses pembuatannya, apalagi bila besarnya toleransi 
mendekati nol. Makin kompleks proses pembuatan suatu komponen 
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sudah tentu akan mempengaruhi pula pada biaya yang harus 
dikeluarkan. Kaitan antara biaya dengan besar kecilnya toleransi dapat 
dilihat pada Gambar 1.7. berikut ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari gambar di atas ternyata ada hubungan antara biaya 
pembuatan dengan besar kecilnya toleransi dari suatu komponen yang 
dibuat. Makin besar toleransi makin kecil biaya yang dikeluarkan. 
Sebaliknya makin kecil toleransi yang berarti makin presisi. 

 
Suatu komponen dibuat maka biaya pembuatan akan semakin 

mahal. Disamping itu, waktu yang diperlukan untuk proses 
pembuatannya juga bisa menjadi lebih lama daripada pembuatan 
toleransi yang lebih besar. Masalah toleransi ini masih akan disinggung 
sedikit pada pembahasan suaian.  

 
Cara penulisan dari toleransi pada gambar teknik ada beberapa 

macam. Dapat dilihat dibawah ini beberapa contoh penulisan toleransi.  
 

 
 
 
 
 

Gambar 1.8a. Penulisan toleransi dengan mencantumkan ukuran 
maksimum dan minimum secara langsung. 

 
 
 
 
 
 
Gambar 1.8b. Penulisan toleransi dengan mencantumkan ukuran dasar 

dan harga-harga penyimpangannya. Penyimpangan atas 
ditulis di atas penyimpangan bawah. Berlaku untuk poros 
dan lubang. 
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Gambar 1.7. Diagram hubungan antara toleransi dengan biaya pembuatan 
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Gambar 1.8c. Penulisan toleransi di mana besarnya toleransi terletak 

simetris terhadap ukuran dasar. Penyimpangannya di 
dahului dengan tanda plus-minus (+) 

 
 

                                                        
 
 

Gambar 1.8d. Penulisan toleransi menurut standar ISO. 
                                                   
5. Harga batas  (Limits) 

Harga batas adalah ukuran atau dimensi maksimum dan minimum 
yang diizinkan dari suatu komponen, di atas dan di bawah ukuran besar 
(basic size). Pada pembahasan mengenai statistik dalam metrologi harga 
batas ini akan dibagi menjadi dua yaitu harga batas atas dan harga batas 
bawah. 

 
6. Kelonggaran (Clearance) 

Kelonggaran merupakan perbedaan ukuran antara pasangan suatu 
komponen dengan komponen lain di mana ukuran terbesar dari salah 
satu komponen adalah lebih kecil dari pada ukuran terkecil dari 
komponen yang lain. Contoh yang paling jelas misalnya pasangan antara 
poros dan lubang. Kelonggaran akan terjadi pada pasangan poros dan 
lubang tersebut apabila dimensi terluar dari poros lebih kecil dari pada 
dimensi terdalam dari lubang. Pembahasan kelonggaran ini akan 
disinggung lagi dalam pembahasan masalah suaian. 
 
E. Karakteristik Geometris 

Dalam proses pembuatan suatu produk selalu diharapkan hasil 
yang baik, ditinjau dari segi bentuk maupun ukuran. Akan tetapi dalam 
kenyataannya sulit diperoleh hasil yang sangat sempurna dalam arti 
ukuran, bentuk dan kehalusannya sangat tepat. Kalau suatu komponen 
mesin yang kita buat ternyata mempunyai ukuran yang sangat tepat 
dengan bentuk yang sangat sempurna serta kehalusan permukaan 
komponen yang sangat halus, maka keadaan yang demikian ini barulah 
dikatakan bahwa komponen mesin tersebut memiliki karakteristik 
geometris yang ideal. Apakah mungkin dapat dicapai suatu hasil yang 
mempunyai geometris ideal dalam proses pembuatannya? Sudah 
dikatakan di muka bahwa hal tersebut adalah tidak mungkin. Karena di 
dalam proses pembuatannya banyak faktor yang terlibat sehingga faktor-

±0.01 

30 

50 h7 
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faktor ini dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh. Faktor-faktor 
tersebut antar lain yaitu: cara penyetelan mesin perkakas yang tidak 
mungkin diperoleh proses penyayatan logam dengan sangat teliti, 
metode pengukuran yang kurang tepat, gerakan mesin perkakas yang 
kadang-kadang menimbulkan penyimpangan baik gerakan translasi 
maupun rotasi, keausan perkakas potong yang pasti terjadi meskipun 
kecil, adanya perubahan temperatur yang mempengaruhi struktur benda 
kerja dan juga mesin perkakas, dan faktor yang terakhir adalah adanya 
gaya-gaya pemotongan baik yang ditimbulkan oleh mesin perkakas itu 
sendiri maupun yang timbul pada benda kerja. 

 
Itulah beberapa faktor yang memungkinkan timbulnya 

penyimpangan-penyimpangan dalam proses pembuatan suatu komponen 
sehingga tidak memungkinkan kita untuk menghasilkan suatu produk 
yang secara teoritis betul-betul ideal. Yang dapat kita lakukan hanyalah 
berusaha mengurangi adanya penyimpangan-penyimpangan sekecil 
mungkin, walaupun tidak mungkin menguranginya sampai seratus 
persen. Sebetulnya, untuk memperoleh suatu produk yang memiliki 
karakteristik geometris ideal menurut ukuran yang dapat diperbuat oleh 
manusia tidaklah semata-mata dipengaruhi oleh proses pengerjaannya 
pada mesin, melainkan juga dipengaruhi oleh bagaimana manusia 
merencanakannya dan bagaimana pula kondisi materialnya. Oleh karena 
itu, bagian perencanaan suatu komponen sudah seharusnya 
memperhatikan tentang perbedaan-perbedaan ukuran yang diizinkan 
sehingga fungsi dari komponen yang dibuat terpenuhi sesuai dengan 
tujuan. Jadi, bagian perencanaan harus memperhatikan masalah kualitas 
desain. Di samping itu perlu pula diperhatikan masalah kualitas 
materialnya. Bagaimana kekuatannya, bagaimana kekerasannya, dan 
sebagainya. Karena, kualitas material juga akan berpengaruh pada 
kuaitas fungsional. Dengan demikian, apabila bagian perencanaan telah 
merencanakan suatu komponen dengan perhitungan-perhitungan 
tertentu, kemudian dalam proses pengerjaannya pada mesin perkakas 
dapat mengurangi sekecil mungkin adanya penyimpangan-
penyimpangan, maka dapat diharapkan diperolehnya suatu produk yang 
memiliki karakteristik geometris ideal menurut ukuran kemampuan 
kemampuan manusia. Dan sekaligus dengan cara ini pula maka kualitas 
fungsional dari komponen yang dibuat bisa dipenuhi sesuai dengan 
tujuan. Sebagai hasil terbesar dari usaha-usaha manusia mengurangi 
adanya penyimpangan dalam proses pengerjaan suatu produk adalah 
munculnya prinsip dasar dalam dunia industri yaitu pembuatan komponen 
yang memiliki sifat mampu tukar (interchangeability). Salah satu contoh 
sederhana dari pembuatan komponen dengan sifat mampu tukar adalah 
pembuatan poros dan roda sudu pompa sentrifugal. Poros dan lubang 
roda sudu yang dibuat sengaja diberi kelonggaran tertentu. Namun 
kelonggaran tersebut masih dalam batas-batas maksimum dan minimum. 
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Dengan demikian, poros dan roda sudu tersebut masih tetap dapat 
dipasangkan. Sudah tentu dari kelonggaran ini terjadi variasi perbedaan 
besarnya beban penekanan. Akan tetapi, karena perbedaan penekanan 
itu sudah diperhitungkan maka kualitas fungsional dari pompa tersebut 
tetap dapat dipenuhi. 

 
Dengan menggunakan prinsip dasar adanya komponen yang 

mempunyai sifat mampu tukar seperti tersebut di atas, ternyata ada 
beberapa keuntungan ditinjau dari proses produksi. Keuntungan-
keuntungan tersebut antara lain adalah: 
1. Lamanya waktu produksi setiap unit mesin dapat dikurangi karena 

waktu untuk proses perakitan menjadi lebih cepat. 
2. Pembuatan komponen-komponen mesin dapat dilakukan secara 

terpisah di pabrik lain. Dengan demikian dapat dimungkinkan adanya 
jalinan kerja sama antar pabrik. 

3. Pembuatan suku cadang dapat dilakukan dalam jumlah yang besar 
dan biayanya juga menjadi murah. Suku cadang ini didistribusikan ke 
berbagai tempat sebagai persediaan untuk reparasi. Ini 
mengakibatkan waktu dan biaya reparasi menjadi turun.  

4. Proses pengelolaan produksi menjadi lebih mudah, kualitas produksi 
juga dapat dijaga, bahkan dapat ditingkatkan. 

 
Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa antara 

kualitas geometris dan kualitas fungsional suatu komponen terdapat 
hubungan yang sangat penting. Untuk mendapatkan kualitas fungsional 
yang tepat maka kualitas geometris harus diperhatikan. Untuk 
mendapatkan komponen yang berkualitas geometris menurut ukuran 
manusia maka pada proses pembuatannya harus berusaha mengurangi 
penyimpangan-penyimpangan termasuk di dalamnya penggunaan 
metode pengukuran. Sudah tentu, untuk dapat melakukan pengukuran 
perlu diketahui pula sistem dan standar pengukuran yang berlaku di 
bidang industri. 

 
F. Sistem dan Standar Pengukuran 

Pada pembahasan bagian pendahuluan telah disinggung sedikit 
mengenai dimensi pengukuran panjang yang digunakan oleh bangsa 
Mesir Kuno, Romawi dan Inggris (Britania). Pada bagian ini akan dibahas 
lagi mengenai perkembangan dimensi pengukuran yang termasuk di 
dalamnya sistem pengukuran, standar pengukuran dan organisasi 
internasional yang mengelola masalah pengukuran. 

 
Salah satu dari unit-unit pengukuran yang lebih awal dikenalkan 

adalah foot. Foot ini mempunyai dimensi panjang lebih kurang sepanjang 
telapak kaki manusia tanpa adanya spesifikasi dan modifikasi lebih lanjut. 
Melalui perubahan yang lambat tapi pasti, foot ini akhirnya banyak 
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digunakan oleh bangsa Greek, Romawi, lalu di bawa ke Britania Raya. Di 
Britania Raya, satu foot ditetapkan sebagai sepertiga (1/3) dari British 
Imperial Yard, atau sepertiga (1/3) dari United State Yard. 

 
Inchi, aslinya adalah selebar ujung ibu jari tangan manusia, oleh 

bangsa Romawi ditetapkan sebagai seperdua belas (1/12) foot. 
Kemudian dibawa ke Britania pada masa kekuasaan Romawi. Dan 
akhirnya, inchi ini menjadi salah satu bagian dari sistem pengukuran di 
Inggris. 

 
Mile oleh bangsa Romawi ditetapkan sebagi unit yang panjangnya 

kira-kira seribu (1000) pace. Satu pace panjangnya kira-kira lima (5) 
Roman feet. Jadi, satu (1) Roman mile sama dengan lima ribu (5000) 
Roman feet. Roman mile ini kemudian dibawa ke Britain menjadi lima ribu 
(5000) English feet. Tetapi pada masa Raja Henry VII yang berkuasa dari 
tahun 1485-1509 dan pada masa Ratu Elizabeth yang berkuasa dari 
tahun 1558-1603, satu mile ini diubah menjadi lima ribu dua ratus 
delapan puluh feet. Karena seperdelapan (1/8) mile sama dengan empat 
puluh (40) Rod. Satu Rod kira-kira sama dengan enam belas setengah 
(16 ½) feet. 

 
Yard, sebagai unit dari satuan panjang juga sudah dikenal sejak 

lama. Panjang satu yard ini kira-kira sama dengan dua (2) kali cubit. Akan 
tetapi, raja Henry I menetapkan bahwa satu yard sama dengan jarak dari 
ujung hidungnya sampai ke ujung ibu jari tangannya. 

 
Bangsa Romawi juga sudah mengenal adanya satuan untuk 

mengukur berat yaitu pound (libra). Satu pound ini kira-kira beratnya 
sama dengan satu foot kubik air menurut ukuran foot Mesir Kuno. Pound 
dari bangsa Romawi ini dibagi menjadi dua belas (12) ounce (ounce 
berasal dari kata unciae yang berarti 12 bagian). Satuan ini kemudian 
dikenalkan di Britania di mana akhirnya ditetapkan bahwa satu pound 
sama dengan enam belas (16) ounce. 

 
Di Britania juga sudah dikenal adanya satuan untuk berat yang 

disebut stone. Satu stone ini kira-kira sama dengan enam belas (16) 
pound. Kemudian diturunkan satuan berat lainnya sebagai berikut: 16 
pound = 1 stone, 16 stone = 1 weys, 16 weys = 1 last, ½ last = 1 ton. 
Untuk hal-hal tertentu, stone di Britania Raya ditetapkan sama dengan 
empat belas (14) pound. 8 stone = 112 lb = 1 hundredweight; 10 
hundredweight = 1 ton = 2240 lb, dan ton inilah yang digunakan di United 
State. Dalam kenyataannya memang sistem pengukuran di United State 
merupakan hasil dari pengaruh kebudayaan pada masa Britania Raya. 
Umumnya negara-negara yang pernah dijajah oleh Britania Raya 
menggunakan sistem pengukuran yang sama dengan sistem pengukuran 
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yang digunakan di Britania Raya. Hingga sekarang sistem pengukuran 
tersebut berkembang menjadi satu sistem tersendiri yaitu yang terkenal 
dengan nama sistem Inggris (English System), kadang-kadang disebut 
juga dengan sistem inchi. 

 
Teknologi perindustrian makin lama makin berkembang. Masing-

masing negara yang memiliki industri besar berusaha meningkatkan 
produktivitas perindustriannya dengan tujuan hasil perindustrian tersebut 
bisa digunakan oleh negara-negara lain. Dalam usaha meningkatkan 
produk industri ini, timbul pula usaha untuk menyempurnakan sistem dan 
standar pengukuran. Salah satu negara yang terkenal dengan 
perkembangan pengukuran adalah Perancis. Pada sekitar tahun 1791, 
Paris Academic of Science mengenalkan suatu sistem pengukuran 
mendasarkan pada satuan meter dan kilogram. Baru pada 20 Mei 1875, 
suatu badan Internasional yang bernama International Metric Convention 
bekerja sama dengan International Bureau of Weight and Measures, 
melakukan penyeragaman dan pembenahan diri sistem pengukuran yang 
hingga sekarang terkenal dengan nama sistem metrik (metric system). 

 
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam dunia 

perindustrian saat ini ada dua sistem pengukuran yang digunakan yaitu 
sistem metric dan sistem inchi (english system). Satu persatu dari sistem 
tersebut akan dibicarakan pada pembahasan berikut ini. 
 
1. Sistem Metrik (Metric System) 

Seperti telah dikemukakan bahwa sistem metrik telah 
dikembangkan oleh para ilmuwan Perancis sejak tehun 1790-an. Sistem 
ini mendasarkan pada meter untuk pengukuran panjang dan kilogram 
untuk pengukuran berat. Dari satuan meter dan kilogram ini kemudian 
diturunkan unit satuan lain untuk mengukur luas, volume, kapasitas, dan 
tekanan. 

 
Pada mulanya satu meter ini panjangnya diperkirakan sama dengan 

sepersepuluh juta dari kuadrant meredian bumi. Berdasarkan 
pengamatan lebih lanjut ternyata persamaan tersebut kurang tepat. Lalu 
dibuatlah standar meter dari bahan platinum-iridium yang kemudian 
dikenal dengan sebutan Prototip Meter Internasional (International 
Protoype Meter). Sejak tahun 1960, oleh General Conference of Weights 
and Measures (CGPM), satu meter didefinisikan sebagai satuan panjang 
yang panjangnya adalah sama dengan 1650763,73 kali panjang 
gelombang radiasi atom Krypton 86 dalam ruang hampa dan ini timbul 
karena adanya perubahan tingkatan energi antara 2p10 dan 5d5. 
Sedangkan satu kilogram didefinisikan sebagai masa dari satu decimeter 
kubik air destilasi pada kekentalan (density) maksimum yaitu pada 
temperatur 4°C. Dari dasar inilah kemudian dibuatkan prototipnya yaitu 
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Prototip Kilogram Internasional (International Prototype Kilogram). Kedua 
prototip di atas  yaitu prototip meter dan prototip kilogram semuanya 
disimpan di suatu tempat yang bernama Sevres, Perancis, dan dipelihara 
oleh suatu badan yang bernama International Bureau of Weights and 
Measures. Ada pula satuan untuk unit lain yaitu yang disebut liter (l). Liter 
adalah unit untuk kapasitas yang didasarkan atas standar masa. 
Definisinya adalah: satu liter kira-kira sama volume yang dimiliki oleh air 
putih yang masanya satu (1) kilogram. Volume ini mendekati satu (1) 
decimeter kubik, persamaan yang sesungguhnya adalah: 1 liter = 
1000.028 centimeter kubik. Jadi, satu liter lebih besar sedikit dari pada 
satu decimeter kubik. Untuk maksud-maksud tertentu kelebihan itu bisa 
diabaikan. (Menurut perhitungan awal yang dilakukan oleh International 
Bureau of Weights and Measures, didapatkan bahwa 1 liter = 1000.027 
centimeter kubik). 

 
Selanjutnya, untuk menggunakan satuan untuk unit-unit lain yang 

berdasar atas satuan dasar meter dan kilogram dapat dilihat konversi 
pada Tabel 1 berikut ini. 

 
Tabel 1. Konversi Meter (Metrik) dan Kilogram. 

UKURAN LINIER 
1 centimeter (cm) 
1 decimeter (dm) 
1 meter (m) 
1 dekameter (dkm) 
1 hectometer (hm) 
1 kilometer (km) 

= 10 milimeter (mm) 
= 10 centimeter = 100 ml 
= 10 decimeter = 1000 ml 
= 10 meter 
= 10 dekameter = 100 m 
= 10 hectometer = 1000 m 

UKURAN LUAS 
1 centimeter kuadrat (cm2) 
1 meter kuadrat (m2) 
1 are (a) 
1 hectare (ha) 
1 kilometer kuadrat 

= 100 milimeter kuadrat (mm2) 
= 10000 centimeter kuadrat 
= 100 meter kuadrat 
= 100 are 
= 100 ha = 10000000 m2 

UKURAN VOLUME 
1 centiliter (cl) 
1 deciliter (dl) 
1 liter (l) 
1 dekaliter (dkl) 
1 hectoliter (hl) 
1 kiloliter (kl) 

= 10 mililiter (ml) 
= 10 centiliter = 100 ml 
= 10 deciliter = 1000 ml 
= 10 liter 
= 10 decaliter = 100 liter 
= 10 hectoliter = 1000 liter 

UKURAN KUBIK 
1 centimeter kubik (cm3) 
1 decimeter kubik (dm3) 
1 meter kubik (m3) 

= 1000 milimeter kubik (mm3). 
= 1000 centimeter kubik. 
= 1000 decimeter kubik. 
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Lanjutan Tabel 1. 

UKURAN MASSA 
1 centigram (cg 
1 decigram (dg) 
1 gram (g) 
1 dekagram (dkg) 
1 hectogram (hg) 
1 kilogram (kg 
1 metrik ton (t) 

= 10 miligram (mg). 
= 10 centigram = 100 mg. 
= 10 decigram = 1000 mg 
= 10 gram 
= 10 dekagram = 100 gram 
= 10 hectogram = 1000 gram 
= 1000 kilogram 

 
Sekarang sistem ini banyak digunakan oleh hampir semua negara 

industri, baik industri yang sudah maju maupun industri yang baru 
berkembang. Akan tetapi, ada juga beberapa negara yang industrinya 
sudah maju namun masih tetap menggunakan sistem pengukuran yang 
bukan sistem metrik, misalnya Amerika dan Kanada. Negara-negara ini, 
sebagian besar industrinya masih menggunakan sistem pengukuran inchi 
(English System). Kita tahu bahwa Amerika dan Kanada merupakan 
negera industri maju yang produk-produk industrinya sudah dikenal dan 
digunakan orang sejak lama. Timbul pertanyaan, mengapa negara-
negara tersebut di atas masih mempertahankan sistem inchi? Alasan 
yang bisa diterima tentunya masalah biaya. Untuk mengubah suatu 
sistem pengukuran yang sudah mantap menjadi suatu sistem yang belum 
pernah digunakan sama sekali tentu membutuhkan biaya, dan tentunya 
masih ada pertimbangan-pertimbangan lain. Meskipun demikian, lambat 
laun negara-negara yang masih menggunakan sistem inchi tentu akan 
mempertimbangkan untuk menggunakan sistem metrik dalam 
perindustriannya. 

 
Sebetulnya, kalau dikaji lebih jauh, sistem metrik ini mempunyai 

banyak keuntungan dibandingkan sistem inchi. Keuntungan-keuntungan 
tersebut antara lain yaitu: 
1. Konversinya lebih mudah, perhitungannya juga lebih mudah dan 

cepat karena berdasarkan kelipatan sepuluh, dan terminologinya lebih 
mudah dipelajari. 

2. Dunia perdagangan dari negara-negara industri sebagian besar 
menggunakan sistem metrik sehingga hal ini memungkinkan 
terjadinya hubungan kerja sama antara industri satu dengan lainnya 
karena sistem pengukuran yang digunakan sama. (Ingat prinsip dasar 
industri untuk menghasilkan komponen yang mempunyai sifat mampu 
tukar). 

 
2. Sistem Inchi (English System) 

Sistem inchi, secara garis besar berlandaskan pada satuan inchi, 
pound dan detik sebagai dasar satuan panjang, massa dan waktu. 
Kemudian berkembang pula satuan-satuan lain misalnya, yard, mil, 
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ounce, gallon, feet, barrel, dan sebagainya. Pada umumnya sistem inchi 
yang digunakan di Inggris (British Standard) dan di Amerika (National 
Bureau of Standards) adalah tidak jauh berbeda. Hanya pada hal-hal 
tertentu ada sedikit perbedaan. Misalnya satu ton menurut British Standar 
adalah sama dengan 2240 pound, sedangkan di Amerika satu ton adalah 

sama dengan 2000 pound; satu yard Amerika = 
3937

3600
 meter, sedangkan 

satu yard menurut British Imperial sama dengan:
3937014

3600000
 meter; dan 

contoh yang lain lagi satu pound menurut British Imperial sama dengan 
0.4535924277 kilogram, sedangkan satu pound menurut British Imperial 
sama dengan 0.45359234 kilogram. Itulah beberapa contoh dari 
perbedaan besarnya satuan yang dipakai oleh National Bureau of 
Standard dan British Standard. 
 

Standar utama (primary standard) untuk panjang yang digunakan 
oleh industri-industri di Amerika adalah United States Prototype Meter 27. 
Prototip ini merupakan standar garis (line standard) yang terbuat dari 
90% platinum dan 10% iridium, dan mempunyai penampang yang 
berbentuk X. Batang ukur panjang (length bar) ini disimpan di National 
Bureau of Standards di Washington. Dasar untuk menentukan standar 
panjangnya bermacam-macam. National Bureau of Standards telah 
menetapkan bahwa panjang gelombang radiasi hijau dari isotop mercury 
198 sebagai dasar yang fundamental untuk ukuran panjang yang 
berbeda dengan dengan International Protoype Meter. Kalau 
dibandingkan dengan standar meter maka didapat bahwa 1 inchi = 
0.0254 meter. Dalam pemakaiannya di industri-industri ada dua macam 
skala yaitu skala decimal dan skala pecahan. Misalnya, 0.0001 inchi 
(decimal) dan 1/128 (pecahan atau fractional). Untuk pengukuran-
pengukuran presisi banyak digunakan skala decimal, misalnya 0.1, 0.01, 
0.0001, sampai 0.000001 inchi. Untuk skala pecahan yang banyak 
digunakan adalah 1/128, 1/64, 1/32, 1/20, 1/16, 1/8, ¼, dan ½ inchi. 
Untuk satuan-satuan yang lain: 1 foot = 12 inchi, 1 yard = 36 inchi = 3 
feet, 1 mil = 5280 feet. 

 
Sedangkan standar utama (primary standard) untuk massa yang 

berlaku di Amerika adalah United States Prototype Kilogram 20, terbuat 
dari platinum iridium dan dipelihara oleh National Bureau of Standards. 
Dalam praktek sehari-hari satuan massa yang digunakan adalah pound 
yang disesuaikan dengan Prototype Kilogram 20. Sejak tahun 1893 satu 
pound ini ditetapkan sama dengan 0.4535924277 kilogram. Dalam sistem 
inchi ini dikenal juga adanya istilah ton. Satuan ton ini pada dasarnya 
mempunyai dua pengertian yaitu: 
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a. Sebagai unit dari berat, misalnya: 

1) short atau net ton = 2000 pound,  
2) long, gross atau shipper ton = 2240 pound, 
3) metric ton = 1000 kilogram = 2204.6 pound. 

b. Sebagai unit dari kapasitas atau volume, misalnya: 
1) register ton = 100 feet kubik,  
2) measurement ton = 40 feet kubik, 
3) English water ton = 224 British Imperial Gallon. 

 
Yang banyak digunakan di Amerika dan Kanada adalah short ton, 
Britania Raya (Inggris sekarang) menggunakan long ton, dan untuk 
sistem metrik digunakan metric ton. 
 

Dengan demikian, dalam dunia perdagangan dan industri sekarang 
ini terdapat dua sistem pengukuran yaitu sistem metrik dan sistem inchi. 
Meskipun sistem metrik digunakan oleh sebagian besar negara industri, 
namun ada baiknya pula mempelajari sistem inchi. Hal ini disebabkan 
masih ada industri-industri besar misalnya di Amerika dan Kanada yang 
menggunakan sistem inchi dan semua hasil-hasil produksinya tersebar di 
berbagai negara. Sebagian besar obyek yang diukur dalam industri 
permesinan adalah menyangkut panjang dengan berbagai bentuk. Oleh 
karena itu, konversi dari satuan metrik ke inchi atau inchi ke metrik perlu 
juga dipelajari. 

 
3. Konversi antara Metrik dan Inchi 

Karena sejak semula sistem metrik dan sistem inchi maka tidak ada 
hubungan yang jelas antara kedua sitem itu dalam pengukuran panjang. 
Untuk itu perlu dilakukan konversi dari metrik ke inchi atau dari inchi ke 
metrik. Ada tiga (3) macam konversi yang sudah dilakukan yaitu: a. 
konversi secara matematika, b. konversi melalui tabel (chart), dan c. 
konversi dial mesin (convertion dial). 
 
3.1 Konversi Secara Matematika 

Konversi inchi ke metrik secara matematika diperlukan faktor 
konversi. Caranya adalah sebagai berikut: 

 

1 yard  = 
3937

3600
 meter = 0.914440 

1 yard  = 36 inchi, berarti: 
1 inchi  = 1/36 x 0.91440 meter = 0.025400 
Kita tahu bahwa 1 meter = 1000 milimeter 
Maka:  
1 inchi = 0.025400 x 1000meter 

= 25.40000 mm(faktor konversi) 
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3.2 Konversi dengan chart 

Konversi ini berupa tabel yang ada angka-angka konversinya. 
Sehingga mudah untuk menggunakannya karena tinggal melihat tabel 
saja. Dan tabel atau chart ini banyak terdapat di pabrik-pabrik.  
Contohnya dapat dilihat tabel 2 dibawah ini. 

 
Tabel 2. Konversi Metrik ke Inchi 

milimeter inchi milimeter inchi milimeter inchi 

0.01 
0.02 
0.03 
0.04 
0.05 
0.06 
0.07 
0.08 
0.09 
0.10 
0.11 
0.12 
0.13 
0.14 
0.15 
0.16 
0.17 
0.18 
0.19 
0.20 
0.21 
0.22 
0.23 
0.24 
0.25 
0.26 
0.27 
0.28 
0.29 
0.30 
0.31 
0.32 
0.33 
0.34 
0.35 
0.36 
0.37 

0.00039 
0.00079 
0.00118 
0.00157 
0.00197 
0.00236 
0.00276 
0.00315 
0.00354 
0.00354 
0.00394 
0.00433 
0.00472 
0.00512 
0.00551 
0.00591 
0.00630 
0.00709 
0.00748 
0.00787 
0.00827 
0.00866 
0.00906 
0.00945 
0.00984 
0.01024 
0.01063 
0.01102 
0.01142 
0.01182 
0.01220 
0.01260 
0.01299 
0.01339 
0.01378 
0.01417 
0.01457 

0.54 
0.55 
0.56 
0.57 
0.58 
0.59 
0.60 
0.61 
0.62 
0.63 
0.64 
0.65 
0.66 
0.67 
0.68 
0.69 
0.70 
0.71 
0.72 
0.73 
0.74 
0.75 
0.76 
0.77 
0.78 
0.79 
0.80 
0.81 
0.82 
0.83 
0.84 
0.85 
0.86 
0.87 
0.88 
0.89 
0.90 

0.02126 
0.02165 
0.02205 
0.02244 
0.02283 
0.02323 
0.02362 
0.02402 
0.02441 
0.02480 
0.02520 
0.02559 
0.02598 
0.02638 
0.02677 
0.02717 
0.02756 
0.02795 
0.02835 
0.02874 
0.02913 
0.02953 
0.02992 
0.03032 
0.03071 
0.03110 
0.03150 
0.03189 
0.03228 
0.03268 
0.03307 
0.03346 
0.03386 
0.03425 
0.03465 
0.03504 
0.03543 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

0.31496 
0.35433 
0.39370 
0.44307 
0.47244 
0.51181 
0.55118 
0.59055 
0.62992 
0.66929 
0.70866 
0.74803 
0.78740 
0.82677 
0.86614 
0.90551 
0.94488 
0.98425 
1.02362 
1.06299 
1.10236 
1.14173 
1.18110 
1.22047 
1.25984 
1.29921 
1.33858 
1.37795 
1.41732 
1.45669 
1.40606 
1.53543 
1.57480 
1.61417 
1.65354 
1.69291 
1.73228 
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Milimeter 

 
0.38 
0.39 
0.40 
0.41 
0.42 
0.43 
0.44 
0.45 
0.46 
0.47 
0.48 
0.49 
0.50 
0.51 
0.52 
0.53 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

Inchi 
 
0.01496 
0.01535 
0.01575 
0.01614 
0.01654 
0.01693 
0.01732 
0.01772 
0.01811 
0.01850 
0.01890 
0.01929 
0.01969 
0.02008 
0.02047 
0.02087 
2.44094 
2.48031 
2.51968 
2.55905 
2.59482 
2.63779 
2.67716 
2.71653 
2.75590 
2.79527 
2.83464 
2.87401 
2.91338 

Milimeter 
 
0.91 
0.92 
0.93 
0.94 
0.95 
0.96 
0.97 
0.98 
0.99 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 

Inchi 
 
0.03583 
0.03622 
0.03661 
0.03701 
0.03740 
0.03780 
0.03819 
0.03858 
0.03898 
0.03937 
0.07874 
0.11811 
0.15748 
0.19685 
0.23622 
0.27559 
2.95275 
2.99212 
3.03149 
3.07086 
3.11023 
3.14960 
3.18897 
3.22834 
3.26711 
3.30708 
3.34645 
3.38582 
3.42519 

Milimeter 
 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
60 
61 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 

Inchi 
 
1.77165 
1.81102 
1.85039 
1.88976 
1.92913 
1.96850 
2.00787 
2.04724 
2.08661 
2.12598 
2.16535 
2.20472 
2.24409 
2.29346 
2.32283 
2.36220 
3.46456 
3.50393 
3.54330 
3.58267 
3.62204 
3.66141 
3.70078 
3.74015 
3.77952 
3.81889 
3.85826 
3.89763 
3.93700 

 
3.3 Konversi Dial Mesin 

Konversi ini dilakukan pada dial yang terdapat pada mesin-mesin 
produksi, misalnya mesin bubut, frais dan sebagainya. Dengan demikian 
satu unit mesin dapat digunakan untuk membuat komponen-komponen 
baik yang ukurannya dalam inchi maupun yang ukurannya dalam metrik. 

 
4. Standar Pengukuran 

Yang paling banyak dijumpai dalam pengukuran adalah 
pengukuran panjang (linear). Bahkan sudutpun bisa diukur dengan 
kombinasi pengukuran linier. Untuk dapat melakukan pengukuran 
tersebut diperlukan standar. Dalam pengukuran dikenal ada tiga macam 
standar yaitu: a. standar garis, b. standar ujung, dan c. standar 
gelombang. 

Lanjutan Tabel 2. 
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4.1. Standar Garis( Line Standard) 

Prinsip pelaksanaan pengukuran dengan standar garis ini adalah 
berdasar pada jarak yang dibuat antara dua garis paralel, seakan-akan 
perhitungan ditentukan dari satu garis menuju ke garis yang lainnya. 
Contoh dari standar garis ini misalnya standar yard dan meter. Gambar 
1.9 dapat dilihat standar garis dari 1 yard. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1.9 standar garis satu yard. 

 
Standar garis ini dibagi menjadi empat (4) sub divisi lagi. Hal ini 

mengingat pentingnya standar master meter dan yard yang tidak bisa 
digunakan untuk sembarang keperluan. Keempat sub divisi standar garis 
tersebut adalah: standar primer, standar sekunder, standar tertier, dan 
standar kerja. 

 
4.1.1. Standar Primer (Primary Standard) 

Merupakan standar utama, misalnya standar meter dan yard. 
Jumlahnya hanya satu, tetap terkontrol dalam keadaan tertentu dan 
penggunaannya yang jarang sehingga kepresisiannya terpelihara. 
Standar primer ini digunakan sebagai standar pembanding dari standar 
sekunder. 
 
4.1.2. Standar Sekunder (Secondary Standard) 

Standar yang dibuat hampir sama dengan standar primer baik 
material maupun panjangnya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 
pada standar sekunder ini tetap dikontrol dengan membandingkannya 
dengan standar primer setelah digunakan beberapa lama. Standar 
sekunder ini ditempatkan ke berbagai lokasi dengan maksud sebagai 
standar pembanding bagi standar tertier. 
 
 
4.1.3. Standar Tertier (Tertiary Standard) 

Standar ini merupakan standar yang dikelola oleh National Physical 
Laboratories (NPL), dan merupakan standar pertama yang digunakan 
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sebagai referensi di laboratorium dan bengkel kerja. Standar ini juga 
merupakan standar pembanding bagi standar kerja. 
 
4.1.4. Standar Kerja (Working Standard) 

Merupakan standar garis yang juga didesain sama dengan standar 
primer, sekunder dan tertier, hanya bahan yang digunakan untuk 
membuatnya lebih murah ditinjau dari sudut ekonomi. Standar ini dipakai 
secara umum di laboratorium metrologi. 

 
Kadang-kadang sub divisi standar di atas diklasifikasikan sebagai: 

standar referensi yaitu untuk referensi tujuan-tujuan tertentu; standar 
kalibrasi yaitu untuk mengecek atau mengkalibrasi; standar inspeksi yaitu 
standar yang digunakan oleh inspector; dan standar kerja yaitu standar 
yang digunakan oleh operator. 
 
4.2. Standar Ujung (End Standar) 

Prinsip utama dari standar ujung ini adalah pengukuran dari kedua 
ujung yang datar dan paralel. Contoh alat ukur yang termasuk dalam 
kategori standar ujung ini antara lain adalah slip gauge, gap gauge, mikro 
meter anvil, batang ukur (length bar), dan sebagainya. Kesulitan untuk 
membuat standar ujung ini adalah sulitnya membentuk kedua ujung 
dengan permukaan yang betul-betul paralel dan juga agak sulit dalam 
mengeraskan kedua ujungnya sehingga tetap stabil. 

 
5. Organisasi Standar Pengukuran 

Suatu standar pengukuran memegang peranan penting dalam 
sektor industri. Karena pentingnya maka masalah standar pengukuran ini 
harus ada yang mengelolanya. Masing-masing negara industri menyadari 
akan hal ini dan berusaha untuk membentuk suatu badan yang 
menangani standar-standar pengukuran. Badan atau organisasi ini ada 
yang tumbuhnya dari pihak swasta dan ada pula dari pihak pemerintah 
dari masing-masing negara. Organisasi-organisasi ini tumbuh karena 
kebutuhan akan suatu wadah yang menangani masalah standar 
pengukuran. 

 
Di Amerika ada organisasi yang bernama National Bureau of 

Standards (NBS), merupakan bagian dari Departemen Perdagangan 
Amerika yang mengelola masalah standar pengukuran. Tugasnya antara 
lain adalah memeriksa, mengetes, mengkalibrasi alat-alat ukur dengan 
standar yang dimiliki. Bureau ini juga membantu industri-industri di 
Amerika dalam memelihara ketelitian dalam pengukuran. Ada juga 
organisasi lain dari pihak swasta yaitu American National Standard 
Institue (ANSI), yang anggota-anggotanya terdiri dari asosiasi teknik, 
kelompok-kelompok industri, dan orang-orang yang tertarik pada 
pengukuran. 
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Di India ada organisasi yang bernama Indian Standards Institution 

(ISI), bertugas mengelola standar alat-alat pengukuran. ISI memiliki 
banyak cabang di industri-industri. Di Inggris ada British Standard 
Institution (BSI) yang mempunyai peran yang sama dengan ISI.  

 
Di Eropa, ada International Federation of National Standardising 

Association (ISA), merupakan kerja sama dari negara-negara kontinental. 
Pada tahun 1946, ISA berubah namanya menjadi International 
Organisasi for Standardisation (ISO). 

 
Perancis, negara yang terkenal dengan museum pengukurannya 

sudah tentu memiliki organisasi yang mengelola standar pengukuran. 
Yang sudah lama berdiri adalah International Bureau of Weights and 
Measures yang berada di kota Sevres, didirikan 20 Mei 1975 atas kerja 
sama dengan International Metric Convention. Kemudian tahun 1975 di 
ubah menjadi International Organisation of Weights and Measures 
dibawah naungan International Metre Convention. International 
Organisation of Weights and Measures ini bertugas memelihara 
keseragaman pengukuran di seluruh dunia, dan terdiri dari tiga organisasi 
lagi yang lebih khusus yaitu: General Conference of Weights and 
Measures, International Committe of Weights and Measures, dan 
International Organisation of Legal Metrology. 

 
General Conference of Weights and Measures bertugas mengambil 

keputusan-keputusan yang perlu guna penyebaran dan penyempurnaan 
sistem dan standar pengukuran. Disamping itu juga bertugas 
membuktikan ketentuan-ketentuan metrologi yang mendasar dan 
penyelesaian-penyelesaian yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan 
masalah pengukuran. 

 
International Committe of Weights and Measures bertugas untuk 

mengadakan pengawasan dan supervisi terhadap kerja dari International 
Bureau of Weights and Measures, membangun kerja sama antar 
laboratorium metrologi, dan mengawasi serta mengkoordinasikan hasil-
hasil penyempurnaan pengukuran dan memelihara konservasi 
International Standard. 

 
International Organisation of Legal Metrology bertugas menentukan 

prinsip-prinsip umum dari Legal Metrology yang menyangkut kebutuhan 
akan unit-unit pengukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat 
ukurnya; membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan alat-alat 
ukur dan penggunaannya; dan mempersiapkan suatu rancangan tentang 
model organisasi untuk memverifikasi dan  mengongtrol alat-alat ukur. 
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Ada satu badan internasional yang dikelola oleh pihak swasta yang 

sangat terkenal hingga saat ini di dalam menangani masalah standar 
pengukuran yaitu International Organization of Standardization (ISO). ISO 
adalah sebagai pengganti dari ISA yang bubar tahun 1942.  

 
Tujuan ISO adalah menyatukan pengertian teknik antar bangsa 

dengan jalan membuat standar. Anggotanya terdiri dari para ahli-ahli 
teknik dari berbagai negara yang membahas masalah-masalah 
keteknikan yang timbul dari negaranya masing-masing. 

 
Ada juga badan internasional yang erat hubungannya dengan ISO 

yaitu International Electronical Comission (IEC), bergerak di bidang 
elektroteknik. Indonesia juga termasuk salah satu anggota dari ISO yang 
diwakili oleh Yayasan “DANA NORMALISASI INDONESIA” (YDNI). YDNI 
juga menghimpun beberapa standar lain seperti DIN, JIS, dan 
sebagainya. 

 
Dari sekian banyak organisasi internasional yang mengelola 

masalah standar pengukuran, ada satu badan yang berhasil membuat 
suatu sistem pengukuran yang banyak digunakan oleh negara-negara 
industri, organisasi tersebut adalah General Conference of Weights and 
Measures (CGPM). Adapun sistem pengukuran yang dimaksud adalah SI 
Units, atau International System of Units, atau Le Systeme International 
d’Unites. Istilah yang banyak digunakan sekarang adalah sistem 
internasional (SI). Satuan dasar dari sistem internasional ini dapat dilihat 
pada Tabel 3. 
 

Tabel. 3 Satuan Dasar SI 

Besaran Dasar Nama Satuan Dasar Simbol 

 
Panjang 
Massa 
Waktu 
Arus Listrik 
Temperatur Termodinamika 
Intensitas Cahaya 
Jumlah zat 

 
Meter 
Kilogram 
Detik (second) 
Ampera 
Kelvin 
Candela 
Mol (mole) 

 
m 
kg 
s 
a 
k 
cd 
mol 
 

 
Ada pula satuan yang merupakan turunan dari satuan dari SI tersebut. 
Satuan ini disebut satuan turunan, dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Contoh Satuan Turunan 
 

Besaran Nama Satuan Dasar Simbol 

 
Luas bidang 
Volume (isi) 
Kecepatan 
Percepatan 
Gaya 
Tekanan 
Energi, (kerja) 
Daya 
Potensi: 
Listrik 
Tahanan listrik 
Kekentalan 
Frekuensi 
Kapasitas 

 
meter kuadrat 
meter kubik 
meter per detik 
meter per detik kuadrat 
Newton 
pascal 
joule 
watt 
 
volt 
ohm 
kilogram per meter kubik 
herzt 
mililiter 
centiliter 
deciliter 
liter 
hectoliter 
 

 
M2 
M3 
m/s 
m/s2 
N, kgm/s2 
Pa, N/m2, kg/(m.s2) 
J, Nm, kg.m2/s2 
W, J/s, kg.m2/s3 
 
V, W/A, kgm2/(s3.A) 
, V/A, kgm2/(s3.A2) 
kg/m3 
Hz 
ml 
cl 
dl  
l 
hl 

 
Dari contoh satuan turunan di atas nampak bahwa satuan itu tidak saja 
diturunkan dari satu (1) satuan dasar, melainkan juga dari gabungan 
beberapa satuan dasar. 
 

Perlu juga diketahui nama-nama awalan guna membentuk hasil kali 
dengan bilangan dasar pengali sepuluh yang dikenakan bagi satuan 
standar, lihat Tabel 5. 

 
Tabel 5. Nama Awalan untuk Membentuk Hasil Kali dengan Bilangan 

Dasar Sepuluh Bagi Satuan Standar. 

Faktor Pengali Nama Awalan Simbol Contoh 

 
1018 
1015 
1012 
109 
106 
103 
102 

 
eksa (exa) 
peta (peta) 
tera (tera) 
giga (giga) 
mega (mega) 
kilo (kilo) 
hekto (hecto) 

 
E 
P 
T 
G 
M 
k 
h 

 
1 kg = 103g 
1 MW = 106W 
1 cm = 10-2m 
1 mm = 10-3m 
1 um = 10-6m 
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Faktor pengali 
 
101 
10-1 
10-2 
10-3 
10-6 
10-9 
10-12 
10-15 
10-18 

 

 
Nama awalan 

 
deka (deca) 
desi (deci) 
senti (centi) 
mili (milli) 
mikro (micro) 
nano (nano) 
piko (pico) 
femto (femto) 
ato (atto) 

 
Simbol 

 
da 
d 
c 
m 
 
n 
p 
f 
a 

 
 

Contoh 
 

 
G. Batasan dan Suaian (Limit and Fit) 

Untuk mendapatkan suatu komponen yang memiliki sifat mampu 
tukar (interchangeability) maka standar-standar tertentu harus diikuti 
dengan teliti. Untuk apa komponen itu dibuat, berapa ukuran maksimum 
ataupun minimum dari masing-masing komponen harus dibuat, 
bagaimana tingkat kehalusannya, dan sebagainya, ini semua harus 
diperhatikan betul-betul, Dalam rangka merencanakan untuk memperoleh 
pasangan antar komponen dengan kondisi tertentu (memiliki kelonggaran 
atau kerapatan tertentu bila komponen-komponen dipasangkan) maka 
perlu dibicarakan masalah batasan dan suaian. Dalam pembahasannya 
nanti banyak menyinggung masalah toleransi. Karena toleransi akan 
selalu terkait di dalamnya setiap kali membicarakan penentuan suaian. 

 
1. Definisi 

Telah disinggung di muka bahwa batasan atau harga-harga batas 
adalah harga atau ukuran maksimum dan minimum yang diizinkan dari 
suatu komponen. Jadi, ada ukuran yang paling tinggi dan ada ukuran 
yang paling rendah. Akan tetapi, tinggi rendahnya ukuran-ukuran ini 
masih dalam batas yang diizinkan. Dari adanya harga-harga batas 
maksimum dan minimum ini tentu ada perbedaan (selisih) besarnya 
ukuran. Perbedaan dari besarnya ukuran maksimum dan minimum dari 
suatu komponen inilah yang disebut dengan istilah toleransi. Dalam 
Gambar 1.8. dapat dilihat dimana letak dari toleransi tersebut. Karena 
masing-masing komponen mempunyai toleransi ukuran tertentu maka 
bila komponen-komponen tersebut dipasangkan (dirakit) akan diperoleh 
pasangan dengan kondisi tertentu. Keadaan yang demikian inilah yang 
disebut dengan istilah suaian. Jadi, suaian adalah keadaan atau 
hubungan yang terjadi pada dua komponen yang disatukan (dirakit) yang 
disebabkan karena adanya perbedaan ukuran antara kedua komponen 
sebelum kedua komponen tersebut disatukan. Disinilah nanti timbul 
pasangan yang longgar atau yang sulit untuk dipasangkan. Untuk lebih 
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mengenal mengenai kondisi pasangan dua komponen ini perlu 
dibicarakan masalah suaian yang didalamnya terkait pula masalah 
toleransi. 

 
2. Macam Suaian 

Dalam pembahasan akan dianggap bahwa komponen yang dibuat 
berbentuk silindris. Jadi, ada istilah lubang dan poros. Bila poros dan 
lubang ini dipasangkan satu sama lain ada beberapa kemungkinan yang 
terjadi karena adanya perbedaan ukuran antara keduanya. 
Kemungkinan-kemungkinan tersebut antar lain yaitu: ada pasangan yang 
longgar, berarti masuk suaian longgar; ada pasangan yang pas, berarti 
masuk suaian pas; dan ada pasangan yang harus dipaksa masuknya, ini 
dinamakan suaian paksa. Jadi, paling tidak ada tiga suaian yang terjadi 
bila dua buah komponen disatukan yaitu: suaian longgar, suaian pas, dan 
suaian paksa. 

 
2.1. Suaian Longgar (Clearance Fit) 

Suaian longgar adalah suaian yang selalu akan menghasilkan 
kelonggaran (clearance). Artinya, bila dua buah komponen disatukan 
maka akan timbul kelonggaran, baik sebelum maupun sesudah 
dipasangkan. Hal ini terjadi karena daerah toleransi lubang selalu terletak 
di atas daerah toleransi poros. 

 
2.2. Suaian Pas (Transition Fit) 

Suaian pas adalah suaian yang dapat menghasilkan kelonggaran 
atau kesesakan/kerapatan. Hal ini terjadi karena daerah toleransi lubang 
dan daerah toleransi poros saling menutupi. 

 
2.3. Suaian Paksa (Interfence Fit) 

Suaian paksa adalah suaian yang akan selalu menghasilkan 
kerapatan atau kesesakan. Artinya, sebelum ataupun sesudah dua 
komponen dipasangkan akan timbul kesesakan/kerapatan. Hal ini terjadi 
karena daerah toleransi lubang selalu terletak di bawah daerah toleransi 
poros. 

 
Terjadinya suaian-suaian tersebut di atas bukan karena kesalahan 

pada proses pembuatan, tetapi disebabkan hal ini memang direncanakan 
mengingat fungsi dari komponen yang dibuat tersebut. Dari ketiga 
macam suaian yang disebutkan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa 
untuk satu macam suaian dapat dibuat berbagi macam kombinasi. 
Misalnya, suaian paksa dapat dicapai asal daerah toleransi lubang selalu 
terletak dibawah daerah toleransi poros tanpa mempedulikan di mana 
letak daerah-daerah toleransi tersebut terhadap garis nol. Untuk 
membatasi adanya berbagai macam kombinasi ini maka ISO telah 
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menetapkan dua (2) macam sistem suaian yang bisa digunakan yaitu: 
sistem basis lubang dan sistem basis poros. 

Sistem basis lubang (hole basis system) memberi arti bahwa semua 
toleransi lubang ditentukan di daerah “H” tanpa memperdulikan tingkatan 
suaian yang akan dibuat. Mengenai macam tingkatan yang dikehendaki 
dapat dibuat dengan jalan mengubah-ubah ukuran poros. 

 
Sistem basis poros (shaft basis system) mempunyai arti bahwa 

semua toleransi poros ditentukan di daerah “h” juga tanpa 
memperdulikan tingkatan suaian yang dibuat. Untuk mendapatkan 
macam-macam tingkatan yang dikehendaki dapat dibuat dengan jalan 
mengubah-ubah ukuran lubang. 

 
Untuk memberikan gambaran di mana letak atau posisi dari ketiga 

jenis suaian (longgar, pas, paksa) pada kedua sistem suaian dapat dilihat 
pada Gambar 1.10. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.10. Tiga jenis suaian dalam sistem basis poros 
dan sistem basis lubang. 

 
Dari Gambar 1.10. tersebut nampak jelas bahwa apabila sistem 

yang digunakan adalah sistem basis poros maka penyimpangan atas dari 
toleransi poros akan selalu berharga nol. Untuk menyatakan 
penyimpangan atas dari toleransi poros biasanya dipakai simbol es, jadi 
es = 0. Sebaliknya bila sistem yang digunakan adalah sistem basis 
lubang maka penyimpangan bawah dari toleransi lubang akan selalu 
berharga nol. Untuk menyatakan penyimpangan bawah dari toleransi 
lubang biasanya dipakai simbol Il, jadi El = 0. Mengenai pemilihan dari 
kedua sistem (lubang dan poros), sebetulnya tidak terlalu mengikat dan 
harus dipilih salah satu. Bisa saja digunakan kombinasi sistem yang lain 
mengingat fungsi dari pasangan yang dikehendaki. 

 
3. Simbol ISO Untuk Toleransi dan Suaian. 
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Untuk menentukan toleransi suatu ukuran dasar dari suatu 

komponen ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu posisi dari daerah 
toleransi terhadap garis nol dan besarnya daerah toleransi itu sendiri. 
3.1. Posisi Daerah Toleransi Terhadap Garis Nol 

Posisi daerah toleransi terhadap garis nol merupakan suatu fungsi 
dari ukuran dasar. Agar mudah mengingatnya maka penyimpangannya 
dinyatakan dengan simbol satu huruf, kadang-kadang untuk hal-hal 
tertentu dipakai dua huruf. Huruf besar digunakan untuk menyatakan 
penyimpangan dari lubang dan huruf kecil untuk menyatakan 
penyimpangan poros. 

 
3.2. Besarnya Toleransi 

Besarnya toleransi juga ditetapkan sebagai suatu fungsi dari ukuran 
dasar. Untuk menyatakan besarnya toleransi ini digunakan simbol angka. 
Simbol angka ini menunjukkan kualitas. 

 
Dengan dasar pengertian di atas maka kita dapat menuliskan suatu 

ukuran yang telah diberi toleransi bersama ukuran dasarnya dan diikuti 
pula dengan simbol yang terdiri dari huruf dan angka. Sebagai contoh: 50 
g 7, artinya sebuah poros yang mempunyai ukuran dasar 50 mm, posisi 
daerah toleransinya berada di daerah g, dan mempunyai kualitas 
toleransi sama dengan 7. 

 
Posisi dan daerah toleransi terhadap garis nol beserta kualitas 

toleransi dari masing-masing komponen akan menentukan jenis suaian 
bila komponen-komponen tersebut dipasangkan. Dengan demikian, bila 
ada suatu suaian yang dinyatakan dengan simbol ISO dengan mudah 
dapat diperkirakan secara langsung jenis suaiannya. Bagaimana pula 
caranya menuliskan simbol ISO. Untuk pasangan poros dan lubang. 
Ukuran dasar dari lubang dan poros sudah tentu harus sama dan ini 
dinyatakan pula dalam menuliskan suaiannya yang kemudian diikuti pula 
dengan simbol toleransi dari kedua komponen. Simbol untuk lubang 
biasanya dituliskan terlebih dahulu. Contoh: 50 H 8 / g 7, artinya suatu 
lubang yang mempunyai ukuran dasar 50 mm dengan daerah toleransi 
terletak di H dan berkualitas toleransi 8, berpasangan dengan poros yang 
ukuran dasarnya juga 50 mm yang daerah toleransinya g dan mempunyai 
kualitas toleransi 7.  
Contoh yang dibuat di atas adalah jenis suaian longgar (clearance fit) 
yang mengikuti sistem basis lubang. 

 
3.2.1. Daerah Toleransi A sampai H (a sampai h) 

Huruf-huruf a sampai h (A sampai H) menyatakan minimum 
material condition (smallest shaft largest hole). Ini berarti bila 
dibandingkan dengan komponen yang ukuran dasarnya tepat 
(penyimpangannya nol) maka komponen-komponen yang mempunyai 
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simbol ini selalu mempunyai selisih negatif bila ditinjau dari luas 
penampangnya. Simbol tersebut juga menyatakan bahwa penyimpangan 
minimum absolutnya makin mengecil dan untuk h (H) harganya = 0. Jadi, 
penyimpangan atas poros (es) yang negatif berubah dari maksimum 
hingga mencapai nol. Sedangkan penyimpangan bawah lubang (EI) yang 
positif juga berubah dari maksimum hingga mencapai nol. Kalau kembali 
pada contoh 50H8/g7, maka EI = 0 karena daerah penyimpangannya 
adalah H, ini berarti mengikuti sistem basis lubang.  

 
Contoh di atas menunjukkan poros penyimpangannya adalah g  

yang berarti es tidak sama dengan nol. Karena penyimpangan atas poros 
(es) tidak sama dengan nol maka berarti daerah toleransi lubang selalu 
terletak di atas daerah toleransi poros. Maka dari itu suaian yang tejadi 
adalah suaian longgar (clearance fit). 

 
3.2.2. Daerah Toleransi Js 

Huruf Js menunjukkan daerah toleransi yang pada dasarnya adalah 
simetris terhadap garis nol. Oleh karena itu, daerah toleransi ini tidak 
mempunyai penyimpangan absolut minimum. 

 
3.2.3. Daerah Toleransi K sampai Z (k sampai z) 

Huruf K sampai Z (k sampai z) merupakan maksimum material 
condition (largest shaft smallest hole). Jadi, merupakan kebalikan dari 
daerah toleransi A sampai Z. Pada daerah toleransi dari K sampai Z (k 
sampai z) penyimpangan minimum absolutnya makin membesar. Ini 
berarti penyimpangan bawah poros (ei) yang postitif (+) makin membesar 
dan penyimpangan atas lubang (ES) yang negatif (-) makin membesar. 

 
3.3. Tingkatan Suaian 

Telah dibicarakan bahwa ada tiga jenis suaian yaitu suaian longgar, 
suaian pas dan suaian paksa. Juga telah dibicarakan mengenai daerah 
toleransi beserta simbolnya. Di huruf-huruf apakah letak dari ketiga jenis 
suaian tersebut? Berikut ini penjelasan dari tingkatan jenis suaian yang 
dimaksud. 
 
3.3.1. Kelompok Tingkatan Suaian Menurut Sistem Basis Lubang 

Kelompok tingkatan suaian tersebut adalah: untuk suaian longgar, 
daerah toleransi poros dari “a” sampai “h” dan daerah toleransi lubang 
selalu “H”. Untuk suaian pas, daerah toleransi poros dari “j” sampai “n” 
dan daerah toleransi lubang selalu dengan “H”. Untuk suaian paksa, 
daerah toleransi poros dari “p” sampai “z” dan daerah toleransi lubang 
selalu dengan “H”. 

 
3.3.2. Tingkatan Suaian Menurut Sistem Basis Poros 
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Kelompok tingkatan suaian menurut sistem basis poros adalah: 

Untuk suaian longgar, daerah toleransi poros selalu dengan “h” dan 
daerah toleransi lubang dari “A” sampai “H”. Untuk suaian pas, daerah 
toleransi poros selalu dengan “h” dan daerah toleransi lubang dari “J” 
sampai “N”. Untuk suaian paksa, daerah toleransi poros selalu dengan 
“h” dan daerah toleransi lubang dari “P” sampai “Z”.  
 
3.4. Toleransi Standar dan Penyimpangan Fundamental 

Setelah pemberian simbol untuk toleransi sudah dibahas maka 
perlu juga membahas harga numerik dari simbol-simbol tersebut. Seperti 
kita ketahui bahwa besarnya penyimpangan absolut minimum dan 
besarnya toleransi merupakan funsi dari ukuran dasar, artinya perubahan 
harga menurut perubahan harga ukuran dasar yang mengikuti rumus 
tertentu. Untuk mempermudah pembahasan selanjutnya maka perlu 
dilihat diagram skematis dari toleransi pada Gambar 1.11 berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1.11. Posisi daerah toleransi poros terhadap garis nol. 
 
Dari Gambar 1.11. diatas dapat disimpulkan bahwa bila harga 

toleransi dan penyimpangan minimumnya diketahui maka penyimpangan 
maksimumnya dapat diketahui melalui perhitungan. Akan tetapi, tidaklah 
semua ukuran dasar dapat digunakan untuk menghitung toleransi standar 
(standard tolerance) dan penyimpangan fundamental (fundamental 
deviation), walaupun menggunakan rumus-rumus yang akan dibicarakan. 
Untuk itu, ukuran dasar (diameter) dibatasi pada ukuran-ukuran tertentu 
saja. 
 
3.4.1. Toleransi Standar 

Perhitungan toleransi standar di sini hanya untuk diameter nominal 
sampai dengan 500 mm. Menurut sistem ISO ada delapan belas (18) 
kualitas toleransi (grades of tolerances), yang biasanya disebut juga 
dengan istilah toleransi standar. Ke-18 toleransi standar tersebut adalah 
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mulai dari IT 01, IT 0, IT 1 sampai dengan IT 16. Angka di belakang IT 
menunjukkan angka kualitas. Untuk kualitas 5 sampai dengan 16 (IT 5 
sampai IT 16) dari toleransi standar dapat dicari dengan menggunakan 
rumus satuan toleransi i (tolerance unit), yaitu: 

I = 0.45 3 001.0 DD   
 

Dimana: 
I = dalam mikrometer 
D = diameter nominal dalam mm, yang merupakan harga rata-rata 

geometris dari diameter minimum D1 dan diameter maksimum D2 
pada setiap tingkat diameter. 

 
Dari satuan toleransi di atas maka untuk IT 5 sampai IT 16 dapat 

dihitung toleransi standarnya dengan menggunakan ketentuan pada 
Tabel 6 di bawah ini. 

 
Tabel 6. Harga toleransi standar untuk IT 5 sampai IT 16. 

Harga 
IT 5 IT 6 IT 7 IT 8 IT 9 IT 10 IT 11 

7i 10i 16i 25i 40i 64i 100i 

 

Harga 
IT 12 IT 13 IT 14 IT 15 IT 16 

160i 250i 400i 640i 1000i 

 
Perlu diketahui pula bahwa untuk kualitas toleransi 6 (IT 6) 

harganya dikalikan dengan bilangan 10 untuk setiap lima tingkat 
berikutnya. Kita lihat IT 6 =10i, lalu IT 11 = 100i. Demikian pula dengan IT 
7 = 16i, lima tingkat berikutnya IT 12 = 160i. 

 
Untuk kualitas 01, 0 dan 1 (IT 01, IT 0 dan IT 1) tidak dihitung 

dengan dasar tabel 6, melainkan dapat dihitung secara langsung dengan 
rumus-rumus di bawah ini. 

 

IT01 = 0.3 + 0.008D 

Harga kualitas toleransi dalam mikrometer 
dan D dalam milimeter. 

IT0   = 0.5 + 0.012D 

IT1   = 0.8 + 0.020D 

 
Dengan menggunakan rumus-rumus di atas maka dapat dibuat 

tabel harga toleransi standar seperti dapat dilihat pada Tabel 7 berikut. 
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Perlu juga diketahui bahwa untuk IT 2 sampai IT 4 harga toleransi 
standarnya diperoleh dengan menginterpolasi harga-harga IT 1 dan IT 5 
melalui prinsip deret ukur. 

 
Tabel 7. Harga toleransi standar untuk diameter sampai dengan 500 mm 
 

Kualitas 01 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
 
3 

>  3-    6 
>  6-  10 
>10-  18 
>18-  30 
>30-  50 
>50-  80 
>80-120 

>120-180 
>180-250 
>250-315 
>315-400 
>400-500 

 
0.3 
0.4 
0.4 
0.5 
0.6 
0.6 
0.8 
1 

1.2 
2 

2.5 
3 
4 

 
0.5 
0.6 
0.6 
0.8 
1 
1 

1.2 
1.5 
2 
3 
4 
5 
6 

 
0.8 
1 
1 

1.2 
1.5 
1.5 
2 

2.5 
3.5 
4.5 
6 
7 
8 

 
1.2 
1.5 
1.5 
2 

2.5 
2.5 
3 
4 
5 
7 
8 
9 

10 

 
2 

2.5 
2.5 
3 
4 
4 
5 
6 
8 

10 
12 
13 
15 

 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

 
4 
5 
6 
8 
9 

11 
13 
15 
18 
20 
23 
25 
27 

 
3 
8 
9 

11 
13 
16 
19 
22 
25 
29 
32 
36 
40 

 
10 
12 
15 
18 
21 
25 
30 
35 
40 
46 
52 
57 
63 

 
14 
18 
22 
27 
33 
39 
46 
54 
63 
72 
81 
89 
97 

 
Lanjutan Tabel 7. 
 

Kualitas 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
3 

>  3-    6 
>  6-  10 
>10-  18 
>18-  30 
>30-  50 
>50-  80 
>80-120 

>120-180 
>180-250 
>250-315 
>315-400 
>400-500 

 
25 
30 
36 
43 
52 
62 
74 
87 

100 
115 
130 
140 
155 

 
40 
48 
58 
70 
84 

100 
120 
140 
160 
185 
210 
230 
250 

 
60 
75 
90 

110 
130 
160 
190 
220 
250 
290 
320 
350 
400 

 
100 
120 
150 
180 
210 
250 
300 
350 
400 
460 
520 
570 
630 

 
140 
180 
220 
270 
330 
390 
460 
540 
630 
720 
810 
890 
970 

 
250 
300 
360 
430 
520 
620 
740 
870 

1000 
1150 
1300 
1400 
1550 

 
400 
480 
580 
700 
840 

1000 
1200 
1400 
1600 
1850 
2100 
2300 
2500 

 

 
600 
750 
900 

1100 
1300 
1600 
1900 
2200 
2500 
2900 
3200 
3600 
4000 

 
3.4.2. Penyimpangan Fundamental 

Sama halnya dengan toleransi standar, pembahasan 
penyimpangan fundamental di sini dikhususkan pada komponen yang 
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berdiameter nominal sampai dengan 500 mm. Penyimpangan 
fundamental merupakan batas daerah toleransi yang paling dekat dengan 
garis nol. Perhitungan untuk mencari harga penyimpangan fundamental 
ini sama juga dengan perhitungan toleransi standar dengan diameter 
nominal sebagai variabel utamanya. Adapun rumus-rumus yang 
dipergunakan adalah rumus-rumus yang diperoleh melalui penyelidikan 
dan pengujian. Rumus-rumus tersebut dapat dilihat pada Tabel 8. Dari 
Tabel 8. dapat dilihat bahwa mulai dari daerah toleransi a sampai g 
penyimpangan fundamentalnya berarti penyimpangan atas (es) yang 
berharga negatif (-). Sedang dari daerah toleransi k sampai zc 
merupakan penyimpangan bawah (ei) tapi berharga positif (+). Apabila 
kualitas toleransi sudah ditentukan maka batas toleransi yang lain dapat 
ditentukan juga dengan menggunakan rumus-rumus berikut ini: 

 
Untuk daerah toleransi a sampai g,  
ei = es – IT (harganya negatif) dalam m. 
Untuk daerah toleransi j sampai zc, 
es = ei + IT (harganya positif) dalam m. 
 
Rumus-rumus di atas berlaku untuk poros. Untuk lubang, 

penyimpangan fundamentalnya berarti penyimpangan bawah (EI) yang 
berharga positif (+), hal ini hanya untuk daerah toleransi A sampai G. 
Sedangkan untuk daerah toleransi K sampai ZC, penyimpangan 
fundamentalnya berarti penyimpangan atas (ES) yang berharga negatif (-
). Keadaan ini diturunkan dari penyimpangan fundamental untuk poros 
(es dan ei) dengan simbol yang sama, lihat rumus berikut ini: 

 
Untuk daerah toleransi A sampai G,  
EI = - es (harganya positif) 
Untuk daerah toleransi J sampai ZC, 
ES = - ei (harganya negatif) 
 
Rumus di atas dibuat berdasarkan prinsip bahwa penyimpangan 

fundamental lubang dan penyimpangan fundamental poros pada daerah 
toleransi yang sama (huruf yang sama) adalah simetris terhadap garis 
nol, lihat gambar 1.10a. 

 
Tabel 8. Penyimpangan Fundamental Poros (D 500 mm) 

PENYIMPANGAN ATAS (ES) PENYIMPANGAN BAWAH (EI) 

Daerah 
Toleransi Poros 

Penyimpangan 
dalam um, 

D dalam mm 

Daerah 
Toleransi Poros 

Penyimpangan 
dalam um, 

D dalam mm 
 

 = - (265 + 1.3 D) j5 sampai j8 Tidak ada 
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a untuk D 120 rumusnya. 

 

= - 3.5D 
Untuk D>120 

k4 sampai k7 = +0.6 3 D  
 

Lanjutan Tabel 8 

PENYIMPANGAN ATAS (ES) PENYIMPANGAN BAWAH (EI) 

Penyimpangan 
dalam um, 

D dalam mm 

Daerah 
Toleransi Poros 

Penyimpangan 
dalam um, 

D dalam mm 

Daerah Toleransi 
Poros 

b 

 -(140 + 0.85 D) 
Untuk D  160 

k 3 
k 8 

= 0 

 -1.8 D 
Untuk D > 160 

m = + (IT7-IT6) 

c 

= -52 D0.2 
Untuk D  40 

n 
p 

= + 5 D0.34 
= + IT7 + 0 
sampai 5 

= - (95 + 0.8 D) 
Untuk D > 40 

r 
Rerata geometris 
dari harga ei untuk 
p dan s 

cd 

= rerata 
geometris dari 
harga es untuk c 
dan d s 

= + IT8 + 1 
sampai 4 
Untuk D  50 

d = - 16D0.44 
= + IT7 + 0.4 D 
Untuk D > 150 

e = - 11D0.41 
t = + IT7 + 0.63 D 
u = + IT7 + D 

ef 

= rerata 
geometris dari 
harga es untuk e 
dan f 

v = + IT7 + 1.25 D 

x = + IT7 + 1.6 D 

f = - 5.5 D0.41 y = + IT7 + 2 D 

fg 
= rerata 
geometris dari 
es untuk g dan g 

z = + IT7 + 2.5 D 

za = + IT8 + 3.15 D 

g = - 2.5D0.34 zb = + IT9 + 4 D 
h = 0 zc = + IT10 + 5D 

Js, kedua penyimpangannya = + (IT/2) 

 
 

3.4.3. Contoh  
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Hitunglah batas-batas toleransi dan kelonggaran untuk sebuah 

poros yang berdiameter 25 mm dengan daerah toleransi d dan angka 
kualitas toleransi 9, dipasangkan dengan lubang yang berdiameter sama 
dengan poros dan daerah toleransinya H dengan kualitas toleransi 8. 

 
Penyelesaian: 

Pasangan yang dimaksud adalah 25H8/d9, mengikuti sistem basis 
lubang. Untuk diameter 25 mm menurut tabel tingkatan diameter nominal 
(lihat apendiks) adalah terletak antara tingkatan 18 mm dan 30 mm. Maka 

dari itu, harga D =  18 x 30 mm = 23.2 mm. Toleransi standar i: 

I = 0.45 DD 001.0  

= 0.45 023.02.23   
I  = 1.305 mikrometer = 1.3 mikrometer. 
 

Untuk kualitas 8 atau IT 8 maka harga toleransi standarnya = 25 i (lihat 
Tabel 6). Jadi: 

IT 8 = 25i  
= 25 x 1.3 
= 33 mikrometer 

Untuk lubang dengan daerah toleransi H penyimpangan fundamentalnya 
= 0. Dengan demikian harga-harga batas lubang 

= 25 + 0 = 25 mm, dan 25 + 0.033 mm + 25.033 mm. 
Toleransi lubang = (25.033 – 25) mm = 0.033 mm. 
Untuk poros dengan kualitas toleransi 9 atau IT 9 toleransi standarnya = 
40 i = 40 x 1.3 = 52 mikrometer. Karena daerah toleransinya d maka 
menurut tabel 8 penyimpangan fundamentalnya: 

= - 16 D0.44 
= - 16 x (23.2)0.44  
= - 65 mikrometer. 

Maka harga-harga batas poros adalah 25 – 0.065 = 24. 935 mm dan 25 – 
(0.065 + 0.052) = 24. 883 mm. Jadi, toleransi poros = (24.935 – 24.883) 
mm = 0.052 mm. Kalau dibuat gambar secara skematis dapat dilihat 
gambar berikut ini: 
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3.4.4. Suaian yang Setaraf 

Telah dibicarakan bahwa ada dua sistem suaian yang bisa dipilih 
dalam membuat pasangan komponen yaitu sistem basis lubang dan 
sistem basis poros. Pemilihan sistem suaian tergantung banyak 
pertimbangan, misalnya dari segi fungsi dan biaya pembuatan 
komponen. Kadang-kadang harus diputuskan untuk mengubah sistem 
suaian yang sudah direncanakan. Misalnya, setelah dilakukan analisis 
ternyata sistem suaian harus diubah dari sistem basis lubang menjadi 
sistem basis poros. Seandainya hal ini harus terjadi maka perubahannya 
sangat mudah yaitu dengan mempertukarkan simbol-simbol huruf dari 
suaian yang bersangkutan yang biasanya tercantum dalam gambar 
teknik. Hal seperti ini bisa saja terjadi dan bisa dilakukan karena sistem 
ISO menjamin untuk maksud-maksud tersebut. 

 
Untuk kualitas suaian bisanya kualitas toleransi lubang dibuat lebih 

besar daripada kualitas toleransi poros (simbol angka untuk lubang lebih 
besar dari simbol angka untuk poros). Alasannya adalah bahwa untuk 
membuat lubang dengan toleransi yang sangat sempit adalah lebih sulit 
dari pada membuat poros dengan toleransi yang sama. Misalnya saja 
H7/g9, suaian longgar dengan sistem basis lubang akan diubah menjai 
suaian longgar dengan sistem basis poros maka simbolnya menjadi 
G7/h6. Agar lebih jelas lihat gambar 1.12. 

 
Dari gambar 1.12 nampak bahwa kelonggaran minimumnya adalah 

sama. Kelonggaran minimum untuk satuan lubang = es um dan 
kelonggaran minimum untuk satuan poros adalah = El um. Karena simbol 
hurufnya sama yaitu G dan g, maka penyimpangan fundamental untuk 
lubang dan poros juga sama yaitu es = El. Kelonggaran maksimum juga 
akan sama, karena: Kelonggaran maksimum untuk basis lubang: IT 7 + 
es + IT 6 um. Kelonggaran maksimum untuk sistem basis poros: IT 7 +El 
+ IT 6 um.  
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Gambar 1.12. Perubahan sistem basis untuk suaian longgar. 
Untuk suaian paksa dapat pula dilakukan prinsip perubahan simbol, 

tetapi tidak sama dengan yang dilakukan pada suaian longgar. Ada 
empat persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan 
perubahan simbol pada suaian paksa, yaitu: 
1. Kualitas toleransi lubang harus berada di atas satu tingkat dari 

kualitas toleransi poros. Kalau untuk lubang ITn maka untuk poros 
ITn-1. 

2. Harus dipilih satu sistem, apakah sistem basis lubang atau sistem 
basis poros. 

3. Perubahan sistem suaian hanya dilakukan dengan jalan 
mempertukarkan simbol huruf dari lubang dan poros. 

4. Jenis suaian harus tetap guna menjamin fungsi dari komponen. Juga 
kerapatan minimum (minimum interference) dan kerapatan 
maksimum (maximum interference) tidak boleh berubah. 

 
Berdasarkan keempat persyaratan di atas maka dapat dicari rumus 

yang menunjukkan hubungan antara penyimpangan fundamental lubang 
(ES) dengan penyimpangan fundamental poros (ei). Yang akan lubang 
(ES) dengan penyimpangan fundamental poros (ei). Yang akan dicari di 
sini adalah ES, sedangkan ei rumusnya ada pada Tabel 8. Untuk 
jelasnya lihat Gambar 1.13 berikut ini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.13. Perubahan sistem basis untuk suaian paksa. 
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Dari gambar 1.13 tersebut nampak bahwa harga penyimpangan 

lubang adalah: 

ES = -ei + (ITn – ITn – 1) um 

Persamaan di atas hanya berlaku untuk kualitas toleransi sampai 

dengan IT 7. Untuk huruf J, K, M, N berlaku sampai dengan IT 8. 

3.4.5. Toleransi Standar dan Penyimpangan Fundamental untuk 
Diameter Nominal Lebih Besar dari 500 mm 

Untuk diameter nominal lebih besar dari 500 mm, besarnya 
toleransi standar juga dihitung dengan dasar satuan toleransi I yang 
rumusnya sebagai berikut: 

I = 0.004 + 2.1 µm 
Dalam proses pembuatan komponen sering terjadi banyak 

kesalahan dan penyimpangan. Berkaitan dengan masa toleransi standar 
maka untuk diameter dengan ukuran dasar yang besar hanya dikenal 
kualitas toleransi sebanyak sebelas (11) buah yaitu mulai dari kualitas 6 
sampai dengan kualitas 16. Besarnya toleransi standar dapat dihitung 
dengan menggunakan rumus dalam Tabel 6. Untuk besarnya 
penyimpangan fundamental, simbol huruf yang digunakan tidaklah 
sebanyak yang digunakan pada ukuran dasar kurang dari 500 mm. 
Terhadap garis nol, penyimpangan dasar dari poros adalah simetris 
dengan penyimpangan dasar dari lubang untuk simbol huruf yang sama, 
karena memang dianjurkan bahwa pasangan yang dibuat haruslah 
dengan kualitas toleransi yang sama. Adapun rumus-rumus untuk 
penyimpangan fundamental dapat dilihat pada Tabel 9. 
 

Tabel 9. Penyimpangan fundamental untuk poros dan lubang yang 
berukuran dasar lebih dari 500 mm. 

Poros 

Penyimpangan 
dalam 

mikrometer, D 
dalam milimeter 

Lubang 

d es - 16 D0.44 + EI D 
e es - 11 D0.41 + EI E 
f es - 5.5 D0.41 + EI F 

(q) es - 2.5 D0.34 + EI (G) 
h es - 0 + EI H 
js ei - 0.5 ITn + EI Js 
k ei + 0 - ES K 
m ei + 0.024 D + 12.6 - ES M 
n ei + 0.04 D + 21 - ES N 
p ei + 0.072 D + 37.8 - ES P 
r ei + Rerata gemetris 

dari harga ei 
untuk p dan s. 

- ES R 
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(ES untuk P 

dan S) 
s ei + IT7 + 0.4 D - ES S 
t ei + IT7 + 0.63 D - ES T 
u ei + IT7 + D - ES U 

 
Untuk kualitas toleransi tertentu (IT) maka besarnya batas toleransi 

yang lain dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 
 
 
 
 

3.4.6. Contoh Perhitungan Suaian Setaraf 
 
Suaian Longgar 

Berapakah kelonggaran maksimum dan minimum untuk sebuah 
suaian yang bersimbol H7/g6 dengan diameter nominal 65 mm (terletak 
antara ukuran maksimum 80 mm dan ukuran 50 mm)? 

 
Penyelesaian: 
Pertama-tama mencari besarnya IT 7 dan IT 6 dengan rumus yang ada 
pada Tabel 6. 
  

 IT 7 = 16 i = 16 x 0.45  30um0.001x6565   

 IT 6 = 10 i = 10 x 0.45  19um0.001x6535   

 
Penyimpangan atas lubang (H): ES = EI + IT7. EI adalah penyimpangan 
bawah lubang yang besarnya = 0. Jadi, ES = 0 + 30 = 30 um. 
Penyimpangan atas poros es = -2.5 D0.34 = -29 um. Kelonggaran 
minimum akan tercapai apabila poros mempunyai dimensi tepat pada 
toleransi terbesarnya dan bersamaan dengan itu pula lubang tepat pada 
dimensi terkecilnya. Maka:  
 
Kelonggaran minimum  : KL min = El + es 

= 0 + 10 
= 10 um 

Kelonggaran maksimumnya : KL maks  = ES + ei 
      = 30 + 29 
      = 59 um 
 

Agar sistem suaian lubang H7/g6 dapat dijadikan suaian yang 
setaraf mengikuti sistem basis poros maka simbolnya berubah menjadi 
G7/h6. Penyimpangan atas poros (es) = 0. Sedangkan penyimpangan 
bawah poros (ei) = es – IT 6 = 0 – 19 = -19 um. Penyimpangan atas 

ei = es – IT 
es = ei + IT 

ES = EI + IT 
ESI = ES – IT 
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untuk poros (es) pada daerah g adalah simetris dengan penyimpangan 
bawah lubang (El) pada daerah toleransi yang sama yaitu G. Maka:  

 
El untuk G = - es untuk g = 10 um. 

Penyimpangan atas lubang (ES) = El + IT7 = ES = 10 + 30 = 40 um. 
 
Jadi: Kelonggaran minimum:  KL min  = El + es 
            = 10 + 0 

= 10 um. 
Kelonggaran maksimum: KL maks = ES + e 

= 40 + 19 
= 59 um. 

Dengan demikian kalau kita bandingkan kelonggaran minimum dan 
maksimum antara H7/g6 (sistem basis lubang) dengan G7/h6 (sistem 
basis poros) ternyata sama. 
 

Untuk suaian-suaian longgar yang lain dapat dicari dengan cara 
yang sama. Pada Lampiran 3 dapat dilihat harga-harga numerik dari 
suaian-suaian longgar yang lain. 
 
Suaian Pas 

Tidak semua simbol huruf dapat digunakan untuk mendapatkan 
suaian pas. Seperti diketahui untuk suaian pas, daerah toleransi poros 
dan lubang letaknya saling menutupi satu sama lain. Oleh karena itu, 
untuk perubahan suaian dari sistem basis lubang menjadi suaian dengan 
sistem basis poros pada jenis suaian pas haruslah diperhatikan 
kelonggaran maksimum dan kerapatan maksimum. Adapun simbol huruf 
yang dapat digunakan untuk membuat suaian pas adalah k, m, n, p 
(poros) dan K, M, N, P (lubang). 

 
Daerah toleransi js tidak mempunyai penyimpangan absolut 

minimum karena kelas toleransi js ini mempunyai toleransi yang simetris 
terhadap garis nol. Ada juga yang tidak simetris walau kelas toleransinya 
j, yaitu untuk kualitas toleransi dari 5 sampai 8. Biasanya, penyimpangan 
toleransi j ini ditentukan secara empirik dan banyak digunakan untuk 
menunjukkan toleransi dari bantalan peluru. Pada lampiran 4 dapat dilihat 
harga-harga numerik dari suaian pas untuk kedua sistem basis suaian. 

 
Suaian Paksa 

Untuk suaian paksa ini, pasangan dua komponen memerlukan 
persyaratan yang penting antara lain batas elastisitas dari komponen 
mesin yang bersangkutan tidak dilampaui. Sebab, bila kerapatan yang 
dihasilkan dari suaian paksa ini ternyata dapat melampaui batas 
elastisitas komponen maka keretakan akan terjadi. Oleh karena itu, untuk 
menghindari terjadinya keretakan waktu pemasangan maka untuk suaian 
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paksa hanya dianjurkan menggunakan kualitas toleransi 6 dan 7. 
Penyimpangan absolut minimum dari s sampai z dihitung dengan rumus: 

 
 
 

Kalau dibandingkan dengan kelas H7 dari lubang, maka kerapatan 
minimum akan berbanding lurus dengan diameter, 
 
 
 
 
 
Secara skematis dapat dilihat Gambar 1.14 yang menggambarkan suaian 
paksa dari H7/s6 dan S7/h6 pada diameter nominal yang lebih besar dari 
50 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.14. Suaian paksa yang setaraf dari H7/s6 menjadi S7/h6 
 
Untuk daerah toleransi s yang berdiameter nominal lebih kecil atau sama 
dengan mm, maka penyimpangannya dihitung dengan: 
 
 
 
 
Alasan penentuan rumus yang berbeda di atas karena untuk diameter 50 
mm suatu suaian H8/s6 harus mempunyai kerapatan minimum yang 
tertentu. Misalnya, poros yang berdiameter 30 mm, IT 6 = 13 µm, IT 7 = 
21 µm, dan IT 8 = 33 µm. 
 
 
 
 
Penyimpangan atas untuk huruf dan kualitas H8 (ES) = IT 8. IT 8 = 33 
um. Berarti ada kemungkinan tidak terjadi kerapatan sama sekali. 

Kr min = ei – IT 7 
=  D + Ity – IT7 
=  D 

 

ei = IT8 + n (n = 1, 2, 3, atau 4) 

Ei = 0.4 D + IT7 = 12 + 21 = 23 
µm 

Ei = IT7 +  D 
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Maka dari itu untuk diameter yang kecil penyimpangan minimum s6 harus 
dihitung dengan: 

 
 
 
Kerapatan minimum yang terjadi suaian H8/s6 ini: 
 

Kr min = 35 – 33 = 2 µm. 
 
3.4.7. Sistem Suaian Selain ISO 
 
3.4.7.1 Sistem Newall (Newall System) 

Sistem ini pertama kali digunakan di Britania Raya yang juga 
mempunyai jenis suaian longgar, pas dan paksa untuk ukuran dasar 
sampai 12 inchi. Pada sistem basis lubangnya mempunyai 12 tingkatan 
lubang, sedang untuk poros mempunyai 6 tingkatan toleransi. Diagram 
skematisnya dapat dilihat pada Gambar 1.18. Pada gambar di bawah 
tersebut nampak ada dua tingkatan lubang yaitu A dan B, terdapat dua 
jenis suaian paksa yaitu F dan D, satu suaian pas yaitu P, dan tiga suaian 
longgar yaitu Z, Y dan X. 

 
 
 
      
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.15. Sistem Suaian Menurut Newall System 
 

Harga-harga batas dihitung dengan rumus 

A: + 0.0006 D  dan – 0.0003 D  

B: + 0.0008 D  dan – 0.0004 D  
F: + 0.003 D0.75 dan + 0.0022 D0.87 
D: + 0.0012 D0.75 dan + 0.0008 D0.7 

P: - 0.0002 D  dan – 0.0006 D  

Z: - 0.0005 D  dan – 0.001 D  

Dimana: 
D adalah diameter nominal 
yang merupakan rerata 
geometris dari tingkatan 
diameter maksimum dan 
minimum 

Ei = IT8 + 2 =33 + 2 = 35 µm 

0.004 “ 
0.003 “ 
0.002 “ 
0.001 “ 

-0.001 “ 
-0.002 “ 
-0.003 “ 
-0.004 “ 

A B F D P Z Y Z 

Lubang Poros 
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Y: - 0.001 D  dan – 0.0018 D  

X: - 0.00125 D  dan 0.0025 D  
 
Tingkatan diameter untuk Sistem Newall ini adalah sebagai berikut: 

,
2

1
0 

10

9
-1, 1

10

1
-2, 2

16

1
-3, 3

16

1
-4, 4

16

1
-5. satuannya dalam inchi. 

 
 
3.4.7.2. Sistem Toleransi Menurut American Standards Association (ASA. 

B. 4a – 1955) 
Secara khusus sistem suaian menurus ASA ini mempunyai 8 suaian 

yang setiap suaian mempunyai hanya satu pasangan untuk lubang yang 
cocok. Ke delapan jenis suaian tersebut adalah: heavy force shrink fit, 
medium force fit, tight git, wringing fit, snug fit, medium fit, free fit, dan 
looses fit. Suaian yang banyak digunakan dalam rangka memperoleh 
komponen dengan sifat mampu tukar adalah snug fit, medium fit, free fit, 
dan looses fit. Untuk jelasnya lihat Gambar 1.19. 

 

Heavy 
Med  

Force 
Tight Wringing Snug Med Free Loose 

 
 
 
 
    

       
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1.16. Skematis Suaian Menurut ASA B.4a 

 
3.4.8. Pemilihan Suaian 

Suaian merupakan masalah yang sangat penting dalam 
permesinan. Dalam merencanakan fungsi tertentu dari suatu komponen 
tidak bisa tidak harus diperhatikan pula suaiannya. Bagaimana 
kerapatannya, bagaimana kelonggarannya, seberapa besar 

Lubang 

Poros 
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penyimpangan yang diizinkan, dan sebagainya. Ini semua menyangkut 
masalah suaian. Bagaimana caranya memilih suaian sehingga diperoleh 
pasangan komponen yang kualitas geometris dan kualitas fungsionalnya 
dapat dipenuhi. Untuk memilih suaian, ada tiga faktor yang harus 
diperhatikan, yaitu: 

 
1. Pemilihan sistem suaian,  
2. Pemilihan kualitas suaian, 
3. Pemilihan jenis/kelas suaian. 

 
3.4.8.1. Pemilihan Sistem Suaian  

Di muka telah dibahas adanya bermacam-macam sistem suaian. 
Yang banyak digunakan oleh negara-negara industri adalah sistem 
suaian menurut ISO yaitu sistem basis poros dan sistem basis lubang. 
Dari kedua sistem ini harus dipilih salah satu, apakah sistem basis poros 
atau sistem basis lubang. Dari satu sistem basis suaian dapat dipilih 
beberapa jenis suaian. Misalnya, dipilih sistem basis lubang, maka untuk 
jenis-jenis suaian lainnya dapat diperoleh dengan jalan memilih macam-
macam toleransi poros, atau dengan kata lain membuat poros dengan 
ukuran yang berubah-ubah. Bila yang dipilih sistem basis poros maka 
poros-poros dibuat ukurannya sampai pada satu toleransi tertentu saja 
yaitu jenis h. Sedang lubangnya juga dibuat ukuran yang berubah-ubah. 
Caranya adalah dengan menghaluskannya dengan menggunakan 
reamer yang ukurannya berbeda-beda sesuai dengan ukuran lubang 
yang dikehendaki. Manakah yang lebih menguntungkan antara sistem 
basis lubang dengan sistem basis poros? Kalau ditinjau dari proses 
pembuatannya maka sistem basis lubang agaknya lebih menguntungkan 
dari pada sistem basis poros. Alasannya, pertama, membuat poros 
dengan toleransi yang lebih sempit adalah lebih mudah dari pada 
membuat lubangnya; kedua, sulitnya dipenuhi bermacam-macam kaliber 
batas dan alat-alat pemeriksa serta perkakas potong untuk membuat 
lubang dengan toleransi yang sempit dan bermacam-macam variasinya. 
Akan tetapi, untuk maksud-maksud tertentu sistem basis poros perlu 
dipertimbangkan untuk dipilih. Pertimbangan itu antara lain menyangkut 
masalah biaya pembuatan, lamanya pembuatan, dan kemungkinan 
terjadinya kesalahan. Oleh karena itu, untuk memilih suatu sistem suaian 
perlu dipertimbangkan faktor-faktor dibawah ini: 
1. Macam atau bentuk pekerjaan, 
2. Biaya pembuatan/pengerjaan komponen,  
3. Biaya untuk mendapatkan komponen-komponen yang bisa dibeli, 

baik di pasar maupun di pabrik lain. 
4. Biaya untuk pengadaan alat-alat potong dan alat-alat pengukuran. 
5. Tingkat kemudahan ditinjau dari segi perencanaan, pengerjaan 

maupun proses perakitannya. 
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3.4.8.2. Pemilihan Kualitas Suaian  

Kualitas suaian mempengaruhi kualitas fungsional dari komponen 
atau mesin yang dibuat. Tidak semua mesin memerlukan kualitas suaian 
yang betul-betul teliti. Ada empat golongan besar dalam kualitas suaian 
yaitu: 
1. Kualitas sangat teliti: khusus untuk komponen-komponen yang 

memiliki sifat mampu tukar yang sangat tinggi. Biasanya dituntut 
pada suaian paksa. 

2. Kualitas teliti: kebanyakan digunakan untuk membuat komponen-
komponen mesin perkakas, motor listrik dan sebagainya. 

3. Kualitas biasa: digunakan untuk membuat batang-batang penggeser 
pada rumah roda gigi, kopling, dan alat-alat transmisi lainnya. 

4. Kualitas kasar: biasanya untuk komponen-kompenen yang tidak 
begitu teliti, namun sifat mampu tukarnya masih tetap terjamin. 
 

3.4.8.3. Pemilihan Jenis Suaian 
Telah dibicarakan bahwa maksud menentukan posisi dan besarnya 

daerah toleransi adalah untuk memperoleh bermacam-macam jenis 
suaian, baik yang suaiannya berdasarkan sistem basis lubang maupun 
sistem basis poros. Menurut rekomendasi ISO R 286 banyak sekali 
simbol dan angka toleransi yang bisa digunakan, akan tetapi dalam 
prakteknya tidak mungkin dapat menggunakan semua simbol dan angka 
toleransi tersebut. Oleh karena itu, untuk membatasi biaya proses 
pembuatan maka pihak industri atau pabrik seyogyanya dapat membatasi 
jenis toleransi. Adapun jenis-jenis toleransi yang dianjurkan untuk dipakai 
adalah jenis-jenis toleransi menurut standar ISO nomor 1829–1975 yang 
dapat dilihat pada tabel 10. 
 

Tabel 10. Jenis toleransi menurut standar ISO nomor 1829 – 1975 
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Catatan: simbol-simbol yang ada dalam kotak seyogyanya digunakan 
terlebih dulu kalau hal ini memungkinkan. 
 
 

Lebih terinci lagi jenis suaian tersebut dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
Suaian Kempa: 
Pemasangan komponen secara tetap dengan menggunakan mesin press 
dan pasangan tidak dapat dilepas lagi. Pengerjaan untuk basis lubang 
menggunakan H7/p6 (teliti). Contoh: rotor motor listrik dengan porosnya, 
cincin gigi kuningan pada roda besi tulang, dan sebagainya. 
 
Suaian tekan: 
Pemasangan komponen secara tetap dengan pukulan yang berat dan 
pasangan dapat dilepas untuk keperluan reparasi. Pengerjaan untuk 
basis lubang menggunakan H6/n5 dan H6/m5 (sangat teliti), H7/n6 dan 
H7/m6 (teliti) dan H8/n7 dan H8/m7 (biasa). Contoh: ring bantalan peluru 
pada poros, dan sebagainya. 
 
Suaian jepit: 
Pemasangan komponen secara tetap dengan pukulan ringan, dapat 
dilepas tapi agak susah, biasanya diberi pasak penguat. Pengerjaan 
basis lubang menggunakan H6/k5 (sangat teliti), H7/k6 (teliti) dan H8/k7 
(biasa). Contoh: pasangan komponen pada poros transmisi. 
 
Suaian sorong: 
Untuk pasangan komponen yang tetap tapi sering dibongkar, 
pemasangan dan pembongkaran bisa dilakukan secara mudah. Basis 
lubang dikerjakan dengan H6/j5 (sangat teliti), H7/j8 (teliti) dan H8/j7 
(biasa). Contoh: roda gigi lepas pada mesin produksi. 
 
Suaian lepas: 
Digunakan pada pasangan yang bergerak dengan sedikit pelumas. 
Pengerjaan basis lubang dengan menggunakan H6/h5 (sangat teliti), 
H7/h6 (teliti), H8/h7 (biasa) dan H11/h11 (kasar). Contoh: pisau frais 
(cutter) pada poros, bus senter tetap mesin bubut. 
 
Suaian jalan teliti: 
Digunakan untuk pasangan-pasangan komponen yang dapat bergerak 
tanpa ada goyangan. Pengerjaan basis lubang dengan menggunakan 
H6/g5 (sangat teliti) dan H7/g6 (teliti). Contoh: kopling tak tetap, roda gigi, 
geser pada rumahnya dan sebagainya. 
 
Suaian jalan: 
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Digunakan pasangan-pasangan komponen yang dapat bergerak bebas 
walaupun masih tetap ada goyangan kecil. Pengerjaan basis lubang 
dengan H7/f8 (teliti) dan H8/f8 (biasa). Contoh: Bantalan luncur. 
 
Suaian jalan longgar: 
Digunakan untuk komponen-komponen yang bergerak/berputar dengan 
kecepatan tinggi. Pasangan ini akan berfungsi dengan baik apabila 
sistem pelumasannya juga baik. Pengerjaan basis lubang dengan H7/e8 
(teliti), H8/e9 (biasa), dan H11/d11 (kasar). 
 
Suaian longgar: 
Digunakan untuk poros dengan putaran dan beban yang tinggi, 
putarannya lebih tinggi untuk poros yang digunakan pada suaian jalan 
longgar. Kelonggarannya cukup besar untuk berjalannya sistem 
pelumasan hidrodinamis sehingga menjamin adanya lapisan pelumas. 
Hal ini diperlukan karena untuk menjaga keawetan dari pasangan 
komponen yang memerlukan putaran tinggi. Basis lubang yang 
digunakan adanya H7/d9 (teliti), H8/d10 (biasa), H11/c11, H11/b11, dan 
H11/a11 (semuanya kualitas kasar). 
 
H. Alat Ukur dan Pengukuran 

Secara umum dikatakan bahwa pengukuran adalah 
membandingkan sesuatu dengan besaran standar. Agar dapat 
digunakan, maka besaran standar tersebut harus dapat didefinisikan 
secara fisik, tidak berubah karena waktu, dan harus dapat digunakan 
sebagai alat pembanding dimana saja, besaran standar tentunya 
memerlukan satuan-satuan dasar. Di muka telah disinggung mengenai 
sistem metrik dan sistem inchi. Sistem metrik digunakan oleh hampir 
seluruh negara-negara industri dimana satuan dasarnya banyak 
mengikuti international system of units atau SI Units yang di dalamya 
dikenalkan bermacam-macam satuan dasar. Untuk dapat melakukan 
pengukuran dengan bantuan satuan dasar tersebut diperlukan alat ukur. 
Dalam pembahasan bagian alat ukur dan pengukuran ini akan 
dibicarakan masalah-masalah konstruksi umum alat ukur, klasifikasi 
pengukuran, klasifikasi alat ukur dan sifat-sifat alat ukur. 

 
1. Konstruksi Umum dan Alat Ukur  

Kita telah mengenal apa yang disebut dengan mistar atau 
penggaris, mistar ini ada yang terbuat dari kayu, ada yang dari pastik, 
dan yang paling baik terbuat dari besi stainless. Pada salah satu 
penampang lebar dari mistar tersebut biasanya dicantumkan angka-
angka yang menunjukkan skala dari mistar. Dengan mistar ini kita dapat  
menentukan ukuran panjang sesuatu yang besarnya dapat dibaca 
langsung dari penunjukan skala yang ada pada mistar. Dengan mistar ini 
kita dapat menentukan ukuran panjang sesuatu yang besarnya dapat 
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dibaca langsung dari penunjukan skala yang ada pada mistar. Dengan 
demikian mistar yang digunakan untuk mengukur panjang tersebut dapat 
dinamakan sebagai alat ukur. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa 
mistar merupakan alat ukur yang paling sederhana bila ditinjau adanya 
satuan dasar. Dalam metrologi industri, benda-benda yang diukur 
tidaklah sesederhana kalau dibandingkan dengan pengukuran sebuah 
balok kayu yang panjang, lebar dan tingginya sudah begitu terakhir. 
Geometri benda ukur biasanya begitu komplek sehingga dalam 
pengukuran diperlukan kombinasi cara dan bentuk pengukuran yang 
bermacam-macam. Dengan demikian diperlukan juga bermacam-macam 
alat ukur yang memiliki karakteristik sendiri-sendiri. 

 
Karakteristik dari alat-alat ukur inilah yang menyebabkan adanya 

perbedaan antara alat ukur yang satu dengan alat ukur lainnya. 
Karakteristik ini biasanya menyangkut pada konstruksi dan cara kerjanya. 
Secara garis besar, sebuah alat ukur mempunyai tiga komponen utama 
yaitu sensor, pengubah dan pencatat/penunjuk. 

 
1.1 Sensor atau Peraba 

Sensor merupakan bagian dari alat ukur yang menghubungkan alat 
ukur dengan benda atau obyek ukur. Atau dengan kata lain sensor 
merupakan peraba dari alat ukur. Sebagai peraba dari alat ukur, maka 
sensor ini akan kontak langsung dengan benda ukur. Contoh dari sensor 
ini antara lain yaitu: kedua ujung dari mikrometer, kedua lengan jangka 
sorong, ujung dari jam ukur, jarum dari alat ukur kekasaran. Contoh-
contoh sensor ini termasuk dalam kategori sensor mekanis. Pada alat-
alat ukur optik juga memiliki sensor yaitu pada sistem lensanya. Ada juga 
sensor lain yaitu sensor pneumatis yang banyak terdapat dalam alat-alat 
ukur yang prinsip kerjanya secara pneumatis.  

 
1.2 Pengubah  

Bila sensor tadi merupakan bagian alat ukur yang menyentuh 
langsung benda ukur,maka bagian manakah dari alat ukur tersebut yang 
akan memberi arti dari pengukuran yang dilakukan. Sebab, tanpa adanya 
bagian khusus dari alat ukur yang meneruskan apa yang diterima oleh 
sensor maka si pengukurpun tidak memperoleh informasi apa-apa dari 
benda ukur. Ada satu bagian dari alat ukur yang sangat penting yang 
berfungsi sebagai penerus, pengubah atau pengolah semua isyarat yang 
diterima oleh sensor, yaitu yang disebut dengan pengubah. Dengan 
adanya pengubah inilah semua isyarat dari sensor diteruskan ke bagian 
lain yaitu penunjuk/pencatat yang terlebih dahulu di ubah datanya oleh 
bagian pengubah. Dengan demikian pengubah ini mempunyai fungsi 
untuk memperjelas dan memperbesar perbedaan yang kecil dari dimensi 
benda ukur. Pada bagian pengubah inilah yang diterapkan bermacam-
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macam cara kerja, mulai dari cara kinematis, optis, pneumatis, sampai 
pada cara gabungan. 

 
1.2.1. Pengubah Mekanis 

Cara kerja dari pengubah mekanis ini berdasarkan pada prinsip 
kinematis  yang melakukan perubahan gerakan lurus (translasi) menjadi 
gerakan berputar (roatasi). Contohnya antara lain yaitu: sistem kerja roda 
gigi dan poros bergigi dari jam ukur (dial indicator), sistem kerja ulir dari 
mikrometer. Gambar dibawah ini menunjukkan diagram skematis dari 
prinsip kerja mekanis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar1.16. Pengubah kinematis dari mikrometer dan jam ukur 
 
Contoh lain adalah alat ukur pembanding yang menggunakan cara 

kerja mekanis tetapi menghasilkan perubahan yang cukup besar, 
misalnya: Eden-Rolt “milionth” comparator, johanson mikrokator dan 
sigma comparator. 
 
1.2.1.1 Eden-Rolt “Milionth” Comparator 

Alat ini sangat cocok sekali untuk mengkalibrasi blok ukur (gauge 
block) karena bisa diperoleh perbesaran yang cukup tinggi. Hal ini terjadi 
karena adanya kombinasi gerakan mekanis yang didukung dengan 
sistem pengubah optis. Untuk lebih jelasnya bagaimana sistem kerja dari 
alat ukur komparator ini dapat dilihat gambar 1.17. 
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Lanjutan Gambar 1.17. 
 
Bila blok M bergeser 
sebesar:  
Maka pergeseran sudut 

= , pergeseran 

Web menjadi:  

Dan perbesaran Mekanis  
 

 
Gambar 1.17. Sistem kerja mekanis dari eden-rolt “milionth” comparator 

 
Blok ukur referensi B diletakkan diantara ujung anvil dan silinder 

pengukur. Dari sini akan menimbulkan suatu perubahan kecil sehingga 
terjadi gerakan lurus dari blok M yang relatif terhadap blok F. Kedua blok 
M dan F dihubungkan oleh plat strip yang tipis. Pada kedua ujung dari 
blok tersebut terdapat plat tipis yang dihubungkan dengan batang 
penunjuk. Bergeraknya blok M ini akan menyebabkan batang penunjuk 
yang panjangnya lebih kurang 200 milimeter berubah posisi (melentur). 
Perubahan dari posisi dari jarum penunjuk dapat dilihat pada skala yang 
diam karena adanya sistem optis yang dapat memperbesar perubahan 
tersebut. Diagram skematis dari sistem optis tersebut dapat dilihat pada 
Gambar 1.18. Perbesaran proyeksi dengan sistem optik itu adalah 50 
kali. Sedangkan perbesaran mekanik 400 kali. Jadi, perbesaran yang 
diperoleh adalah 400 x 50 = 20000 kali. 
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Gambar 1.18. Diagram skematis sistem optis dari Eden-Rolt “milionth” 
comparator. 

  
1.2.1.2 Alat ukur pembanding Johanson mikrokator 

Alat ini ditemukan oleh seorang insinyur bangsa Swedia yang 
kemudian dibuat oleh pabrik C.E. Johanson Ltd. Oleh karena itu disebut 
dengan nama Johanson Mikrokator. Gambar 1.23 menunjukkan 
konstruksi dari pengubah alat ukur tersebut. Pada bagian pengubah ini 
terdapat plat tipis dan jarum penunjuk yang diletakkan ditengah-
tengahnya. Dari tengah-tengah ini plat tipis tersebut dipuntir dengan arah 
yang berlawanan sehingga berbentuk spiral kiri dan spiral kanan. Salah 
satu ujung plat tipis dipasang tetap pada batang pengatur, dan ujung 
yang lain pada lengan penyiku dimana lengan penyiku ini di hubungkan 
dengan batang pengukur. Dengan naik turunnya batang pengukur ini 
maka lengan penyiku akan bergerak kekiri atau kekanan. Dengan 
bergeraknya lengan penyiku ini maka pelat tipis yang berbentuk spiral 
tadi juga akan menjadi bertambah kuat atau bertambah lemah pilinannya. 
Bertambah kuat atau lemahnya pilinan ini akan menyebabkan jarum 
penunjuk bergerak. Perubahan gerak ini dapat dibaca pada skala, yang 
berarti juga perubahan dimensi dari obyek ukur. Perbesaran alat ini 
mencapai 5000 kali.  
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Gambar 1.19. Konstruksi dari Johanson Mikrokator 
  

1.2.1.3 Alat ukur pembanding Sigma Comparator 
Alat ukur ini dibuat oleh Sigma Instrument Company. Bagian 

pengubah alat ini menggunakan sistem engsel yang bebas gesekan. 
Sistem engsel ini ditunjukkan oleh dua buah blok, blok tetap F dan blok 
bergerak M, yang kedua-duanya dihubungkan oleh tiga plat tipis secara 
menyilang. Apabila batang pengukur yang ada sensor pada ujungnya 
menyentuh obyek ukur maka batang ukur akan bergerak dan akan 
menggerakkan bagian penekan. Bergeraknya bagian penekan ini akan 
menggerakkan blok M yang dihubungkan oleh lengan Y ke bagian 
silinder penunjuk r yang pada bagian penunjuk ini ada perantara pita tipis 
dari posfor bronze. Pada silinder penunjuk juga ada jarum penunjuk R 
yang menunjukkan skala pengukuran. Karena lengan Y bergerak akibat 
perubahan blok M maka silinder penunjuk juga bergerak yang akibatnya 
jarum R juga bergerak. Jika panjang jarum penunjuk R adalah H dan 
diameter dari silinder penunjuk adalah ha maka perbesaran pada tahap 
ini adalah H/h. Seandainya panjang lengan Y adalah L dan bergeraknya 

blok M adalah x maka perbesaran totalnya adalah 
X

L
 x 

h2/1

H
 

Perlu ditambahkan di sini bahwa penekan yang ujungnya runcing 
dapat diatur jaraknya terhadap sumbu engsel dari blok M dan blok F 
dengan mengubah-ubah ikatan baut pengatur yang terikat pada poros 
pengukur. Pemasangan poros pengukur pada rumah ukur hanya 
menggunakan diafragma saja, sehingga kerugian gesekan dapat diatasi.  

 
1.2.2. Pengubah Mekanis Optis 

Dalam alat ukur pembanding ini digunakan sistem pengubah 
gabungan yaitu pengubah mekanis dan pengubah optis. Pengubah 
mekanis berfungsi untuk menghasilkan perubahan jarak karena 
persentuhan sensor dengan obyek ukur. Perubahan ini akan diperjelas 
melalui perbesaran optis. Gambar 1.24a menunjukkan diagram skematis 
dari gabungan antara pengubah mekanis dengan pengubah optis. 
Pengubah optis di sini bekerja menurut prinsip optik, yaitu dengan 
menggunakan beberapa cermin atau lensa. Dari gambar tersebut terlihat 
adanya cermin datar, proyektor kondensor. Perubahan batang pengukur 
akan mengubah posisi kemiringan dari cermin. Kemiringan posisi 
pemantul cahaya ini mengakibatkan perubahan bayangan yang terjadi 
yang diproyeksikan ke layar kaca yang berskala. Bila jarak kedua ujung 
batang kinematis terhadap engsel batang ukur (silinder ukur) adalah dua 
berbanding satu maka dari gambar 1.24a diperoleh perbesaran sebagai 
berikut: 
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perbesaran mekanis = 1x 20 x 1 
 = 20 satuan, 
perbesaran optis = 50 x 2 
 = 100 satuan, dan 
perbesaran total = 20 x 100 
 = 200 satuan. 
 

Angka 2 merupakan faktor perbesaran yang timbul akibat 
perubahan kemiringan cermin pemantul. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.20. Sistem pengubah mekanis optis. 
 
Bekerjanya sistem optis pada pengubah mekanis optis tersebut dapat 
diterangkan melalui gambar 1.25. Bila sinar datang membentuk sudut α 
terhadap garis normal maka sinar pantulnya akan membentuk sudut yang 
sama. Apabila cermin datar dimiringkan sebesar δ  sedangkan sinar 
datangnya arahnya tetap seperti tadi maka sinar pantul antara sinar 
pantul sebelum cermin dimiringkan dengan sinar pantul sesudah cermin 
dimiringkan akan membentuk sudut δ , sudut antara normal pertama dan 

normal kedua menjadi δ . Sudut antara sinar datang dan normal 2 adalah 

α + δ . Sudut antara normal 2 dan sinar pantul 2 adalah α + δ . Dengan 

demikian sudut antara sinar datang dan sinar pantul adalah 2 (α + δ ).  
 
 
 
 
 
 
 



DASAR-DASAR METROLOGI INDSUTRI 
Bab I Pendahuluan 

59 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 1.21. Prinsip optis. 
 

1.2.2. Pengubah Elektris 
Kini sudah banyak alat-alat ukur yang cara kerjanya menggunakan 

sistem elektronik, di samping alat-alat ukur yang dioperasikan secara 
manual. Prinsip kelistrikan yang digunakan dalam pengubah elektris ini 
mempunyai fungsi untuk mengubah semua isyarat yang diterima oleh alat 
ukur (besaran yang tidak bersifat elektris) menjadi suatu besaran yang 
bersifat elektris. Dengan adanya prinsip kelistrikan maka besaran yang 
bersifat kelistrikan tersebut diolah dan diubah menjadi lebih jelas 
sehingga perubahan ini dapat dibaca pada skala alat ukur. Salah satu 
contoh dari pengubah elektris ini adalah pengubah yang bekerjanya 
dengan prinsip kapasitor.  
 

Timbulnya kapasitor karena adanya dua buah pelat metal yang 

berpenampang sama diletakkan berdekatan dengan jarak  . Besarnya 

kapasitas tergantung pada jarak . Makin jauh jarak pelat maka 
kapasitasnya akan menjadi turun, sebaliknya makin dekat jarak pelat 
kapasitasnya makin naik. Bila silinder sensor menyentuh obyek ukur 
tentu terjadi perubahan jarak antara pelat metal karena diubah oleh 
silinder tadi. Prinsip perubahan inilah yang digunakan oleh alat-alat ukur 
yang mempunyai pengubah mengikuti sistem elektris. 
 
1.2.3. Pengubah Optis 

Dalam ilmu fisika dipelajari masalah optis dengan hukum-
hukumnya. Prinsip-prinsip dalam optis inilah yang digunakan oleh alat-
alat ukur yang mempunyai pengubah optis. Sebetulnya sistem optis di 
sini hanya berfungsi untuk membelokkan berkas cahaya dari obyek ukur 
sehingga terjadi bayangan maya atau nyata yang ukurannya bisa menjadi 
lebih besar dari pada obyek ukurnya. Dalam sistem optis kebanyakan 
menggunakan bermacam-macam lensa seperti cermin datar, lensa 
cekung dan cembung, lensa prisma, dan sebagainya. Contoh dari alat-
alat ukur yang menggunakan pengubah sistem optis ini adalah: kaca 
pembesar, mikroskop, proyektor, teleskop, autokolimator, dan teleskop 
posisi. 
 
1.2.3.1. Kaca Pembesar 
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Lensa pembesar merupakan alat ukur optis yang paling sederhana. 

Dengan alat ini seseorang dapat melihat langsung suatu obyek yang 
diletakkan tepat pada fokusnya di mana yang dilihat mempunyai ukuran 
yang lebih besar dari pada obyek sesungguhnya. Lihat Gambar 1.27 
dibawah ini. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.27 Skematis prinsip lensa pembesar. 
 
Dari gambar tersebut dapat dibuat suatu persamaan yang 

menunjukkan perbesaran yaitu: 

RS

PQ
 = 

f

L
 

Dimana: 
L = Jarak terdekat suatu benda yang masih mungkin dapat dilihat 

   dengan mata secara jelas, biasanya berjarak 250 mm. 
f = Fokus kaca pembesar dalam mm. 
 
1.2.3.2. Mikroskop 

Penggabungan dua buah lensa pembesar menjadi satu sistem optis 
biasa disebut dengan mikroskop. Dengan demikian terdapat dua lensa 
yang berbeda, namanya, ada yang disebut dengan okuler (dekat dengan 
mata) dan ada yang disebut dengan obyektip (dekat obyek ukur). 
Gambar 1.28 menunjukkan skematis kerja dari mikroskop. Benda BD 
yang terletak di depan lensa obyektip akan membentuk bayangan nyata 
yang terbalik RS. Bayangan RS ini akan terlihat oleh mata sebagai 
bayangan TU yang kelihatannya lebih besar dari BD dengan perbesaran 
sebagai berikut: 
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BD

TU
 = 

RS

TU
 x 

BD

RS
 

BD

TU
 = perbesaran total.

BD

RS
 = perbesaran obyektip 

RS

TU
 = perbesaran okuler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.23 Prinsip mikroskop. 
 
1.2.3.3 Proyektor 

Seperti halnya pada mikroskop, pada proyektor pun terdapat 
kombinasi sistem lensa yaitu lensa kondensor dan proyeksi. Tidak semua 
obyek ukur mempunyai sifat tembus cahaya. Dengan bantuan sinar yang 
lewat melalui kondensor maka berkas cahayanya akan menyinari benda 
ukur yang diletakkan di antara kondensor dan proyeksi. Benda ukur yang 
tidak tembus cahaya ini akan menimbulkan bayangan yang gelap tapi 
latar belakangnya terang. Pemeriksaan bayangan dari benda ukur 
dilakukan di balik layar yang terbuat dari kaca buram. Secara skematis 
dapat dilihat Gambar 1.24. 
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Gambar 1.24 Prinsip Proyektor. 

 
1.2.3.4. Teleskop 

Yang telah dibicarakan adalah alat-alat ukur yang mempunyai 
pengubah optis yang digunakan untuk melihat benda ukur yang letaknya 
relatif dekat. Bagaimana halnya dengan benda-benda ukur yang letaknya 
relatif jauh. Ada satu alat ukur optis yang dapat digunakan untuk melihat 
obyek ukur yang relatif jauh letaknya yaitu yang biasa disebut dengan 
teleskop. Pada alat ini juga digunakan dua lensa yaitu okuler dan 
obyektip. Bayangan atau berkas cahaya yang jauh difokuskan oleh 
obyektip tepat pada fikusnya okuler. Dengan adanya lensa okuler maka 
bayangan sebagai hasil pembiasan obyektip akan dibiaskan menjadi 
bayangan atau berkas yang sejajar. Hal ini menyebabkan bayangan dari 
obyek ukur menjadi lebih jelas dilihat oleh mata. Gambar 1.25 
menunjukkan skematis kerjanya teleskop. 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.25. Prinsip teleskop 
 
1.2.3.4. Autokolimator 

Autokolimator merupakan alat ukur optis yang menggunakan prinsip 
dasar dari teleskop. Lihat Gambar 1.26. Kondensor disini membuat 
berkas cahaya menjadi searah menuju ke suatu target yang berbentuk 
garis. Sebuah cermin semi reflektor yang kemiringannya 450 terhadap 
sumbu optis akan membuat target terletak pada sumbu optis dan tepat 
pada fokus obyektip. Obyektip di sini sering juga disebut dengan 
kolimator. Lensa obyektip ini menyebabkan berkas yang keluar menjadi 
sejajar. Berkas yang sejajar ini dipantulkan kembali oleh cermin yang 
terletak pada jarak tertentu di depan autokolimator. Bila posisi cermin 
dimiringkan sedikit maka berkas cahaya diterima kembali oleh obyektip, 
lalu difokuskan pada bidang fokus namun letaknya tidak tepat pada 
sumbu optis.Pada bagian okuler dilengkapi pula dengan mikrometer yang 
gunanya untuk mengetahui besarnya perubahan posisi. Dengan alat 
autokolimator ini bisa diperoleh hasil pengukuran dengan kemiringan 
maksimum 10 menit. Sedangkan kecermatan dari skala alat ukur optis ini 
adalah 0.1 detik. Perubahan posisi cermin terjadi karena ada perubahan 
posisi dari benda ukur. 
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Gambar 1.26. Prinsip Autokolimator. 

1.2.4. Pengubah Pneumatis 

Kondisi aliran udara yang tertentu akan berubah bila area di mana 
udara itu lalu juga berubah (menjadi lebih sempit atau lebih luas). Prinsip 
inilah yang digunakan dalam alat ukur yang memakai pengubah sistem 
pneumatis. Jadi, pada sistem pneumatis kondisi aliran udara akan 
berubah bila celah antara obyek ukur dengan sensor alat ukur dimana 
udara lalu juga mengalami perubahan. 

Untuk mengetahui perubahan ini digunakan cara yaitu pengukur 
perubahan tekanan dan kecepatan aliran udara. Dalam pengubah sistem 
pneumatis paling tidak terdapat tiga komponen yaitu:  
1. sumber udara tekan, 
2. sensor sekaligus sebagai pengubah, 
3. pengukur perubahan aliran udara. 

 
Ada dua macam sistem pengubah pneumatis yang biasa digunakan 

yaitu: 
1. sistem tekanan balik (back pressure system). 
2. sistem kecepatan aliran (flow velocyty system). 

 
1.2.4.1 Sistem Tekanan Balik (Back Pressure System) 

Pada Gambar 1.32 dapat dilihat secara skematis cara kerja dari 
sistem pneumatis. Udara yang bertekanan Pi mengalir lewat lubang 
pengontrol yang diatur diameter efektifnya masuk ke ruang perantara. 
Pada waktu pengukruan kondisi D1 tetap, sedangkan D2 berubah-ubah 
karena adanya perubahan celah udara antara benda ukur dengan sensor 
akibat adanya perubahan diameter benda ukur dan sensor. Perubahan ini 
mengakibatkan perubahan tekanan udara pada ruang perantara yang 
perubahan ini dapat dibaca pada barometer, Pa.  

 
Pengaturan diameter efektif D1 dan D2 berarti juga ada pengaturan 

luas lubang efektif yang dilalui udara yaitu A1 dan A2. Akibatnya juga 
tekanan Pi ikut berubah, biasanya sampai 29.6 N/cm2. Dari keadaan ini 
diperoleh hubungan antara Pa/Pi dengan A2/A1, yang dapat dijabarkan 
dalam bentuk kurve. Pada keadaan tertentu kurve ini terdapat kurve yang 
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berbentuk garis lurus yaitu pada daerah linier di mana harga Pa/Pi 
berkisar antara 0.6 dan 0.8. Untuk keadaan ini berlaku rumus: 

 

Pi

Pa
= a – b. 

1A

2A
 atau 

 

Pa = Pi.a – b 
1A

2A
.Pi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.27. Pengubah pneumatis sistem tekanan balik. 
 

Adapun kurve dari hubungan  antara Pa/Pi dengan A2/A1 dapat 
dilihat pada Gambar 1.28. Dengan menggunakan matematik deferensial 
maka dapat dicari kepekaannya yaitu: 

 

2dA

dPa
 = 

1A

b
 . Pi 

 
Rumus di atas menunjukkan bahwa kepekaan adalah berbanding 

lurus dengan tekanan udara Pi dan berbanding terbalik dengan luas 
penampang lubang pengontrol A1. 
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Gambar 1.28. Kurve hubungan Pa/Pi dengan A2/A1 
1.2.4.2. Sistem Kecepatan Aliran (Flow Velocity System) 

Kalau sistem tekanan balik berdasarkan atas perubahan tekanan, 
maka berbeda halnya dengan sistem kecepatan aliran yang bekerja atas 
dasar perubahan kecepatan aliran udara. Dalam sistem kecepatan aliran 
udara, lubang pengatur diameter efektip tidak diperlukan lagi. Akan tetapi, 
perubahan luas penampang efektif A masih diperlukan karena perubahan 
A akan mempengaruhi kecepatan aliran udara. Kecepatan aliran udara ini 
dapat diukur dengan menggunakan tabung gelas yang didalamnya 
dilengkapi dengan pengapung, juga dilengkapi dengan skala ukuran. Bila 
terjadi perubahan aliran udara maka pengapung tersebut akan naik turun. 
Pada kedudukan tertentu pengapung akan seimbang ini berarti gaya 
berat pengapung seimbang dengan tekanan ke atas dari aliran udara. 
Makin sempit celah udara antara sensor dengan obyek ukur maka aliran 
udara makin turun pula kecepatannya sampai pada posisi tertentu 
pengapung berhenti lagi (seimbang). Demikian pula sebaliknya. 
Pembacaan celah antara sensor dan obyek ukur dapat dilihat pada skala 
yang ada pada tabung gelas dengan melihat posisi dari pengapung. 
Gambar 1.34 menunjukkan secara skematis pengubah pneumatis 
dengan sistem kecepatan aliran udara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.29 Pengubah pneumatis sistem kecepatan aliran. 
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1.3 Penunjuk atau Pencatat 
Hampir semua alat ukur mempunyai bagian yang disebut dengan 

penunjuk atau pencatat kecuali beberapa alat ukur batas atau standar. 
Dari bagian penunjuk inilah dapat dibaca atau diketahui besarnya harga 
hasil pengukuran. Secara umum, penunjuk/pencatat ini dapat 
dikelompokkan menjadi dua yaitu: 
1. Penunjuk yang mempunyai skala,  
2. Penunjuk berangka (sistem digital). 
 
1.3.1. Penunjuk yang Mempunyai Skala 

Susunan garis-garis yang dibuat secara teratur dengan jarak garis 
yang tetap serta tiap garis mempunyai arti tertentu biasanya disebut 
dengan skala. Pada alat ukur panjang satu meter misalnya, jarak antara 
dua garis atau jarak antara garis-garis menunjukkan bagian-bagian dari 
satu meter. Demikian juga untuk alat-alat ukur yang lain misalnya derajat 
untuk sudut. Dalam pembacaan skala biasanya dibantu dengan garis 
indeks atau jarum penunjuk yang bergeser secara relatif terhadap skala. 
Dengan memperhatikan posisi dari garis indeks dan jarum penunjuk 
maka diketahui berapa besar dimensi dari obyek yang diukur.  

 
Kadang-kadang untuk skala-skala ukur tertentu tidak bisa dibaca 

langsung ukurannya karena masih harus dikalikan dengan bilangan 
tertentu sesuai dengan ketelitian alat ukurnya. Kadang-kadang posisi 
garis indeks tidak selalu tepat dengan garis skala ukur sehingga hal ini 
sering menimbulkan perkiraan dalam pembacaannya. Untuk mengurangi 
sistem perkiraan dalam membaca skala maka dibuat skala nonius 
sebagai pengganti garis indeks. Ada dua macam skala nonius yaitu skala 
nonius satu dimensi dan skala nonius dua dimensi.  
 
1.3.1.1 Skala Nonius Satu Dimensi 

Pada skala nonius satu dimensi terdapat dua skala yaitu skala 
utama dan skala nonius. Prinsip pembacaannya dapat dilihat pada 
Gambar 1.35. Misalkan jarak garis pada skala utama adalah x, jarak 
antara garis pada skala utama adalah n, jarak antara garis pada skala 
nonius adalah n. Satu bagian dari skala utama dibandingkan skala nonius 
mempunyai selisih sebesar “i”. Bila garis nol nonius tepat segaris dengan 
salah satu garis pada skala utama maka pembacaannya dapat secara 
langsung misalnya L. Selanjutnya bila skala nonius bergeser (garis nol 
bergeser) kekanan sebesar “i” maka garis pertama nonius akan tepat 
segaris dengan salah satu garis pada skala utama. Bila garis nol skala 
nonius bergeser lagi 2i, maka gari skedua dari nonius akan tepat segaris 
dengan salah satu garis skala utama. Demikian seterusnya.  
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Besarnya jarak “i” menunjukkan kecermatan dari skala nonius. 

Makin kecil “i” makin tinggi kecermatannya berarti posisi garis nol 
terhadap skala utama menjadi lebih jelas. Akan tetapi, jarak “i” ini tidak 
boleh terlalu kecil. Sebab sangat kecilnya harga i  berarti diperlukan 
jumlah garis yang lebih banyak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.30. Garis indeks serta prinsip skala nonius satu dimensi. 
 
Pada Tabel 11. Diberikan beberapa contoh kecermatan skala nonius dari 

beberapa alat ukur, misalnya alat ukur panjang dan alat 
ukur sudut. 

 
Tabel 11. Contoh Skala Nonius Satu Dimensi 

Kecermatan Jarak x skala Skala nonius 

Posisi garis nol nonius segaris 
dengan garis P skala utama.  
x = jarak satu bagian skala utama. 
n = jarak satu bagian skala 
nonius. i = x – n. 
 
Bergesernya garis nol nonius dari 
P sejauh i menyebabkan garis 
pertama nonius berada segaris 
dengan salah satu garis skala 
utama. 
 
 
Bergesernya garis non nonius dari 
P sejauh 2i menyebabkan garis 
kedua nonius berada segaris 
dengan salah satu garis dari skala  
utama. 
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utama 

Panjang n 
nonius 

Jumlah 
bagian 

 
Panjang 

keseluruhan 
 

10

1
 (0.10) mm 1 mm 0.9 mm 10 9 mm 

20

1
 (0.05) mm 

1 mm 
2 mm (n 

sama dengan 
2 kali bagian 
skala utama 

0.95 mm 
1.95 mm 

20 
30 

19 mm 
39 mm 

Lanjutan Tabel 11    

Kecermatan 
Jarak x skala 

utama 

Skala nonius 
Panjang n 

nonius 
Jumlah 
bagian 

Panjang 
keseluruhan 

50

1
 (0.02) mm 

1 mm 
1 mm 

0.98 mm 
0.98 mm 

50 
25 

49 mm 
24.5 mm 

(skala 
nonius 

setengah 
skala 

utama) 

12

10
 (5’) 

10 

 
 

20 (n dua 
kali skala 

utama 

12

110
 

 

12

230
 

12 
 
 

12 

110 (untuk 
profil 

proyektor). 
230 

60

10
 (1’) 10 

60

590
 30 29.20 

 
1.3.1.2 Skala Nonius Dua Dimensi 

Untuk menjelaskan skala nonius dua dimensi dapat dilihat Gambar 
1.36 berikut. Digambarkan sebuah segi empat dan satu diagonalnya. Sisi 
datar merupakan skala utama x dan sisi tegak merupakan skala n 
dengan bagian yang sama. Bekerjanya dua skala ini secara bersamaan 
dapat berfungsi sebagai skala nonius dua dimensi. Bila sisi tegak berimpit 
dengan garis skala utama maka diperoleh penunjukkan yang tepat. Pada 
nonius kanan, bergesernya sisi tegak sebelah kanan menuju ke arah 
kanan maka kedudukan terhadap garis L dapat diketahui dengan mencari 
perpotongan garis L dengan garis diagonal, kemudian membaca angka 
dari garis nonius mendatar yang tepat berpotongan dengan diagonal tadi. 
Jadi pembacaannya dari kiri ke kanan. Demikian juga untuk nonius kiri, 
namun pembacaannya dari kanan ke kiri. 
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Gambar 1.31 Skala nonius dua dimensi 
Jumlah garis mendatar nonius menunjukkan tingkat kecermatan 

pembacaan. Bila n sama dengan 10 maka kecermatannya = 1/10 kali x, n 
= 100 kecermatannya = 1/100 kali x. Pada Gambar 1.32 dapat dilihat 
contoh pembacaan skala nonius dua dimensi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.32 Pembacaan skala nonius dua dimensi 
 
Untuk penunjuk berangka tidak terlalu sulit menggunakannya 

karena hasil pengukuran dapat langsung dibaca pada penunjuknya yang 
secara otomatis menunjukkan besarnya dimensi obyek ukur. Penunjuk 
berangka ini ada yang bekerjanya secara mekanis dan ada pula yang 
secara elektronik. Penunjuk berangka secara mekanis misalnya pada 
jangka sorong dan mikrometer yang memang dilengkapi dengan 
penunjuk berangka. Sedang penunjuk berangka secara elektrik banyak 
dijumpai pada alat-alat ukur yang mempunyai pengubah elektris. 
Sekarang banyak mesin-mesin produksi yang bekerjanya dengan sistem 
komputer sehingga semua dimensi ukuran dari benda kerja dapat 
dimonitor secara langsung. Penunjuk berangka sering juga disebut 
dengan penunjuk digital. 

 
Pencatat merupakan penunjuk juga, akan tetapi hasil 

pengukurannya digambarkan dalam bentuk grafik pada kertas yang 
berskala. Untuk pengukuran kekasaran permukaan ataupun kebulatan 
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suatu poros banyak digunakan pencatat. Sebagian besar pencatat ini 
bekerja secara elektris. 
 
2. Klasifikasi Pengukuran 

Geometris obyek ukur mempunyai bentuk yang bermacam-macam. 
Oleh karena itu caranya mengukur pun bisa bermacam-macam. Agar 
hasil pengukurannya mendapatkan hasil yang paling baik menurut 
standar yang berlaku maka diperlukan cara pengukuran yang tepat dan 
benar. Untuk itu perlu juga diketahui klasifikasi dari pengukuran. Ada 
beberapa cara pengukuran yang bisa dilakukan untuk mengukur 
geometris obyek ukur yaitu: 

 
1. pengukuran langsung, 
2. pengukuran tak langsung, 
3. pengukuran dengan kaliber batas, 
4. pengukuran dengan bentuk standar. 
 
2.1. Pengukuran Langsung 

Proses pengukuran yang hasil pengukurannya dapat dibaca 
langsung dari alat ukur yang digunakan disebut dengan pengukuran 
langsung. Misalnya mengukur diameter poros dengan jangka sorong atau 
mikrometer. 

 
2.2. Pengukuran Tak Langsung 

Bila dalam proses pengukuran tidak bisa digunakan satu alat ukur 
saja dan tidak bisa dibaca langsung hasil pengukurannya maka 
pengukuran yang demikian ini disebut dengan pengukuran tak langsung. 
Kadang-kadang untuk mengukur satu benda ukur diperlukan dua atau 
tiga alat ukur, biasanya ada alat ukur standar, alat ukur pembanding dan 
alat ukur pembantu. Misalnya mengukur ketirusan poros dengan 
menggunakan senter sinus (sine center) yang harus dibantu dengan jam 
ukur (dial indikator) dan blok ukur. 

 
2.3. Pengukuran dengan Kaliber Batas 

Kadang-kadang dalam proses pengukuran kita perlu melihat berapa 
besar ukuran benda yang dibuat melainkan hanya untuk melihat apakah 
benda yang dibuat masih dalam batas-batas toleransi tertentu. Misalnya 
saja mengukur diameter lubang. Dengan menggunakan alat ukur jenis 
kaliber batas dapat ditentukan apakah benda yang dibuat masuk dalam 
kategori diterima (Go) atau masuk dalam kategori dibuang atau ditolak 
(No Go). Dengan demikian sudah tentu alat yang digunakan untuk 
pengecekannya adalah kaliber batas Go dan No Go. Pengukuran seperti 
ini disebut pengukuran dengan kaliber batas. Keputusan yang diambil 
adalah: dimensi obyek ukur yang masih dalam batas toleransi dianggap 
baik dan dipakai, sedang dimensi yang terletak di luar batas toleransi 
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dianggap jelek. Pengukuran cara ini tepat sekali untuk pengukuran dalam 
jumlah banyak dan membutuhkan waktu yang cepat. 

  
2.4. Pengukuran dengan Bentuk Standar. 

Pengukuran disini sifatnya hanya membandingkan bentuk benda 
yang dibuat dengan bentuk standar yang memang digunakan untuk alat 
pembanding. Misalnya kita akan mengecek sudut ulir atau roda gigi, 
mengecek sudut tirus dari poros kronis, mengecek radius dan 
sebagainya. Pengukuran dilakukan dengan alat ukur proyeksi. Jadi, di 
sini sifatnya tidak membaca besarnya ukuran tetapi mencocokkan bentuk 
aja. Misalnya sudut ulir dicek dengan mal ulir atau alat pengecek ulir 
lainnya.  
3. Klasifikasi Alat Ukur 

Geometris obyek ukur mempunyai bentuk dan ukuran yang 
bervariasi. Adanya variasi bentuk dan ukuran inilah yang menyebabkan 
timbulnya berbagai jenis alat ukur dan jenis pengukuran. Untuk jenis 
pengukuran sudah dibicarakan di atas, jenis alat ukur perlu juga 
dibicarakan yang dititik beratkan pada sifat alat ukur itu sendiri maupun 
pada jenis benda yang diukur. 

 
Menurut cara kerja dari alat ukur maka alat ukur dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: alat ukur mekanis, alat ukur elektris, alat 
ukur optis, alat ukur mekanis optis dan alat ukur pneumatis. Ini semua 
sudah dibicarakan pada bagian pengubah alat ukur. 

 
Menurut sifat dari alat ukur maka alat ukur dapat dibedakan 

menjadi: 
1. Alat ukur langsung, hasil pengukurannya dapat langsung dapat 

dibaca pada skala ukurnya. Misalnya jangka sorong, mikrometer dan 
sebagainya. 

2. Alat ukur pembanding, alat ukur yang mempunyai skala ukur yang 
telah dikalibrasi. Dipakai sebagai pembanding alat ukur yang lain. 
Misalnya: jam ukur (dial indicator), pembanding (comparator). 

3. Alat ukur standar, alat ukur yang mempunyai harga ukuran tertentu. 
Biasanya digunakan bersama-sama dengan alat ukur pembanding 
misalnya: blok ukur (gauge block), batang ukur (length bar) dan 
master ketinggian (height master). 

4. Alat ukur batas, alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah 
suatu dimensi obyek ukur masih terletak dalam batas-batas toleransi 
ukuran. Misalnya: kaliber-kaliber batas Go dan No Go. 

5. Alat ukur bantu, alat ukur yang sifatnya hanya sebagai pembantu 
dalam proses pengukuran. Misalnya: dudukan mikrometer, 
penyangga/pemegang jam ukur, dan sebagainya. 
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Pembahasan lengkap dari alat ukur-alat ukur tersebut di atas akan 

dijumpai pada bab-bab berikut dari buku ini. 
 

Menurut jenis dari benda yang akan diukur maka alat ukur dapat 
pula diklasifikasikan menjadi: 
1. Alat ukur-alat ukur linier, baik alat ukur linier langsung maupun alat 

ukur linier tak langsung. 
2. Alat ukur sudut atau kemiringan. Ada alat ukur sudut yang langsung 

bisa dibaca skala sudutnya ada juga yang harus menggunakan 
perhitungan secara matematika. 

3. Alat ukur kedataran. 
4. Alat ukur untuk mengukur profil atau bentuk. 
5. Alat ukur ulir. 
6. Alat ukur roda gigi. 
7. Alat ukur mengecek kekasaran permukaan. 
 
4. Sifat Umum Alat Ukur 

Bagaimanapun baiknya atau sempurnanya suatu alat ukur tentu 
ada kekurangan-kekurangannya. Karena memang disadari bahwa alat 
ukur adalah buatan manusia. Kesempurnaan buatan manusia ada 
batasnya. Oleh karena itu, bila ada kekurang tepatan dari alat ukur harus 
kita maklumi karena hal itu memang merupakan sifat dari alat ukur. Untuk 
itu perlu juga dipelajari masalah sifat-sifat dari alat ukur. Dalam istilah 
keteknikan ada beberapa sifat dari alat ukur yang perlu diketahui yaitu: 
rantai kalibrasi, kepekaan, kemudahan baca, histerisis, kepasifan, 
kestabilan nol dan pengambangan. 

  
4.1. Rantai Kalibrasi 

Kadang-kadang alat-alat ukur yang habis dipakai harus dicek 
kembali ketepatannya dengan membandingkannya pada alat ukur 
standar. Proses seperti ini biasa disebut dengan istilah kalibrasi. Kalibrasi 
adalah mencocokkan harga-harga yang ada pada skala ukur dengan 
harga-harga standar atau harga sebenarnya. Sebetulnya, kalibrasi ini 
tidak saja dilakukan pada alat-alat ukur yang sudah lama atau habis 
dipakai, tetapi juga untuk alat-alat ukur yang baru dibuat. Pemeriksaan 
alat-alat ukur standar panjang dapat dilakukan melalui rangkaian sebagai 
berikut: 

 
Tingkat 1: Pada tingkat ini kalibrasi untuk alat ukur kerja dengan alat 

ukur standar kerja. 
Tingkat 2: Pada tingkatan yang kedua, kalibrasi dilakukan untuk alat 

ukur standar kerja terhadap alat ukur standar. 
Tingkat 3:  Pada tingkat yang ketiga, dilakukan kalibrasi alat ukur 

standar dengan alat ukur standar yang mempunyai tingkatan 
yang lebih tinggi, misalnya standar nasional. 
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Tingkat 4:  Pada tingkat terakhir ini, dilakukan kalibrasi standar nasional 

dengan standar meter internasional. 
 

Dengan urut-urutan kalibrasi di atas maka dapat dijamin bahwa 
alat-alat ukur panjang masih tetap tepat dan teliti untuk digunakan dalam 
bengkel kerja. Di samping itu, dengan adanya rantai kalibrasi di atas 
dapat dihindari terjadinya pemeriksaan langsung alat ukur standar kerja 
dengan standar meter internasional. 

 
4.2. Kepekaan (Sentivity) 

Kepekaan alat ukur menyangkut masalah kemampuan dari alat 
ukur untuk memonitor perbedaan yang kecil dari harga-harga yang 
diukur. Kepekaan suatu alat ukur berkaitan erat dengan sistem 
mekanisme dari pengubahnya. Makin teliti sistem pengubah mengolah 
isyarat dari sensor maka makin peka pula alat ukurnya. 
4.3. Kemudahan Baca (Readability) 

Kalau kepekaan berkaitan erat dengan sistem pengubah maka 
kemudahan baca berkaitan erat dengan sistem skala yang dibuat. Jadi, 
kemampuan alat ukur untuk menunjukkan harga yang jelas pada skala 
ukurnya dapat diartikan sebagai kemudahan baca alat ukur tersebut. Di 
sini, pembuatan skala nonius dengan sistem yang lebih terinci 
memegang peranan penting dalam masalah kemudahan baca. Akhir-
akhir ini sistem penunjuk digital secara elektronis banyak digunakan 
dalam rangka mencari kemudahan baca yang tinggi. 

 
4.4. Histerisis 

Pada waktu dilakukan pengukuran sudut benda kerja di atas batang 
sinus (sine bar) atau dengan senter sinus (sine center) dengan 
menggunakan alat ukur pembanding jam ukur (dial indicator) biasanya 
dilakukan pengukuran bolak-balik. Bolak-balik di sini artinya jam ukur 
digerakkan dalam dua arah yaitu dari titik terendah menuju titik tertinggi 
dari benda ukur, dan dari titik tertinggi menuju ke titik terendah. Kalau 
diperhatikan pengukuran pada waktu menuju ke titik tertinggi dan kembali 
ke titik terendah kadang-kadang didapatkan penyimpangan. 
Penyimpangan yang terjadi sewaktu dilakukan pengukuran dari titik 
terendah (titik nol) sampai titik tertinggi (maksimum) kemudian kembali 
lagi dari titik tertinggi sampai ke titik terendah disebut dengan histerisis. 
Kalau digambarkan maka dapat dilihat secara grafis adanya perbedaan 
tersebut, Gambar 1.33. 
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Gambar 1.38 Histerisis 
Perbedaan tersebut timbul karena pada waktu poros jam ukur 

bergerak ke atas banyak gaya-gaya yang harus dilawannya seperti gaya 
pegas dan gaya gesek, pada waktu poros jam ukur turun gaya pegas 
malah mendorongnya tetapi gaya gesekan harus dilawannya. Kita lihat 
garis grafik waktu naik berbeda dengan garis grafik waktu turun. 
Seharusnya garis grafik waktu turun dan garis grafik waktu naik dapat 
berimpit walaupun kesalahan pengukuran dapat terjadi. Untuk 
menghindari histerisis maka gesekan poros dengan bantalannya harus 
dibuat seminimum mungkin. Kalaupun ada pengaruh histerisis, pengaruh 
ini dapat dikurangi dengan jalan membuat tinggi susunan blok ukur kira-
kira sama dengan tinggi benda ukur, sehingga dengan demikian 
perbedaan ukuran yang ditunjukkan oleh jam ukur adalah relatif kecil. 
 
4.5. Kepasifan 

Kadang-kadang sewaktu dilakukan pengukuran terjadi pula bahwa 
jarum penunjuk skala tidak bergerak sama sekali pada waktu terjadi 
perbedaan harga yang kecil. Atau dapat dikatakan isyarat yang kecil dari 
sensor alat ukur tidak menimbulkan perubahan sama sekali pada jarum 
penunjuknya. Keadaan yang demikian inilah yang sering disebut dengan 
kepasifan atau kelambatan gerak alat ukur. 

Untuk alat-alat ukur mekanis kalaupun terjadi kepasifan atau 
kelambatan gerak jarum penunjuknya mungkin disebabkan oleh 
pengaruh pegas yang sifat elastisnya kurang sempurnya. Pada alat ukur 
pneumatis juga sering terjadi kepasifan ini misalnya lambatnya reaksi dari 
barometer padahal sudah terjadi perubahan tekanan udara. Hal ini 
disebabkan volume udaranya terlalu besar akibat dari terlalu panjangnya 
pipa penghubung sensor dengan ruang perantara. 

 
4.6. Pergeseran (Shifting) 

Pergeseran adalah penyimpangan yang terjadi dari harga-harga 
yang ditunjukkan pada skala atau yang tercatat pada kertas grafik 
padahal sensor tidak melakukan perubahan apa-apa. Kejadian seperti ini 
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sering disebut dengan istilah pergeseran, banyak terjadi pada alat-alat 
ukur elektris yang komponen-komponennya sudah tua. 
 
4.7. Pengambangan (Floating) 

Kadang-kadang terjadi pula jarum penunjuk dari alat ukur yang 
digunakan posisinya berubah-ubah. Atau kalau penunjuknya dengan 
sistem digital angka paling kanan atau angka terakhir berubah-ubah. 
Kejadian seperti ini dinamakan pengambangan. Kepekaan dari alat ukur 
akan membuat perubahan kecil dari sensor diperbesar oleh pengubah. 
Makin peka alat ukur makin besar pula kemungkinan terjadinya 
pengambangan. Untuk itu, bila menggunakan alat-alat ukur yang 
mempunyai jarum penunjuk pada skalanya atau penunjuk digital harus 
dihindari adanya kotoran atau getaran, juga harus digunakan metode 
pengukuran yang secermat mungkin. 

 
4.8. Kestabilan Nol (Zero Stability) 

Pada waktu mengukur dengan jam ukur, kemudian secara tiba-tiba 
diambil benda ukurnya, maka seharusnya jarum penunjuk kembali pada 
posisi nol semula. Akan tetapi, sering terjadi bahwa jarum penunjuknya 
tidak kembali ke posisi nol. Keadaan ini disebut dengan kestabilan nol 
yang tidak baik. Salah satu penyebab tidak kembalinya pada posisi nol 
adalah adanya keausan pada sistem penggerak jarum penunjuk. 

Dengan demikian jelaslah bahwa banyak sekali hal-hal yang dapat 
menimbulkan penyimpangan dalam pengukuran yang salah satunya 
disebabkan oleh sifat-sifat dari alat ukur itu sendiri. Oleh karena itu, untuk 
mengurangi banyaknya penyimpangan perlu dilakukan pengecekan alat-
alat ukur, baik yang belum digunakan lebih-lebih lagi untuk alat-alat ukur 
yang sering digunakan. Jadi, kalibrasi alat ukur memang sangat 
diperlukan, disamping untuk mengecek sifat-sifat dari alat ukur. Kalau hal 
yang demikian ini dilakukan secara rutin maka penyimpangan 
pengukuran yang timbul dari alat ukur bisa dikurangi menjadi sekecil 
mungkin. 
 
I. Sumber-sumber Kesalahan Pengukuran 

Dalam proses pengukuran paling tidak ada tiga faktor yang terlibat 
yaitu alat ukur, benda ukur dan orang yang melakukan pengukuran. Hasil 
pengukuran tidak mungkin mencapai kebenaran yang absolut karena 
keterbatasan dari bermacam faktor. Yang diperoleh dari pengukuran 
adanya hasil yang dianggap paling mendekati dengan harga geometris 
obyek ukur. Meskipun hasil pengukuran itu merupakan hasil yang 
dianggap benar, masih juga terjadi penyimpangan hasil pengukuran. 
Masih ada faktor lain lagi yang juga sering menimbulkan penyimpangan 
pengukuran yaitu lingkungan. Lingkungan yang kurang tepat akan 
mengganggu jalannya proses pengukuran. 
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1. Kesalahan pengukuran karena alat ukur 

Di muka telah disinggung adanya bermacam-macam sifat alat ukur. 
Kalau sifat-sifat yang merugikan ini tidak diperhatikan tentu akan 
menimbulkan banyak kesalahan dalam pengukuran. Oleh karena itu, 
untuk mengurangi terjadinya penyimpangan pengukuran sampai 
seminimal mungkin maka alat ukur yang akan dipakai harus di kalibrasi 
terlebih dahulu. Kalibrasi ini diperlukan disamping untuk mengecek 
kebenaran skala ukurnya juga untuk menghindari sifat-sifat yang 
merugikan dari alat ukur, seperti kestabilan nol, kepasifan, 
pengambangan, dan sebagainya. 

 
 

2. Kesalahan pengukuan karena benda ukur 
Tidak semua benda ukur berbentuk pejal yang terbuat dari besi, 

seperti rol atau bola baja, balok dan sebagainya. Kadang-kadang benda 
ukur terbuat dari bahan alumunium, misalnya kotak-kotak kecil, silinder, 
dan sebagainya. Benda ukur seperti ini mempunyai sifat elastis, artinya 
bila ada beban atau tekanan dikenakan pada benda tersebut maka akan 
terjadi perubahan bentuk. Bila tidak hati-hati dalam mengukur benda-
benda ukur yang bersifat elastis maka penyimpangan hasil pengukuran 
pasti akan terjadi. Oleh karena itu, tekanan kontak dari sensor alat ukur 
harus diperkirakan besarnya.  

 
Di samping benda ukur yang elastis, benda ukur tidak elastis pun 

tidak menimbulkan penyimpangan pengukuran misalnya batang besi 
yang mempunyai penampang memanjang dalam ukuran yang sama, 
seperti pelat besi, poros-poros yang relatif panjang dan sebagainya. 
Batang-batang seperti ini bila diletakkan di atas dua tumpuan akan terjadi 
lenturan akibat berat batang sendiri. Untuk mengatasi hal itu biasanya 
jarak tumpuan ditentukan sedemikian rupa sehingga diperoleh kedua 
ujungnya tetap sejajar. Jarak tumpuan yang terbaik adalah 0.577 kali 
panjang batang dan juga yang jaraknya 0.544 kali panjang batang. 
Gambar 1.40 menunjukkan letak tumpuan yang seharusnya dipasang. 
Titik tumpuan ini biasanya disebut dengan Titik Airy (Airy point). 
 
 
 
 
 
 

Walaupun ada lenturan kedua permukaan ujung batang 
tetap dalam keadaan sejajar 
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Besarnya lenturan diujung dan di tengah adalah sama, 
Lenturannya berharga minimum. 

 
Gambar 1.34. Letak tumpuan 

 
Kadang-kadang diperlukan juga penjepit untuk memegang benda 

ukur agar posisinya mudah untuk diukur. Pemasangan penjepit ini pun 
harus diperhatikan betul-betul agar pengaruhnya terhadap benda kerja 
tidak menimbulkan perubahan bentuk sehingga bisa menimbulkan 
penyimpangan pengukuran. 
 
3. Kesalahan pengukuran karena faktor si pengukur  

Bagaimanapun presisinya alat ukur yang digunakan tetapi masih 
juga didapatkan adanya penyimpangan pengukuran, walaupun 
perubahan bentuk dari benda ukur sudah dihindari. Hal ini kebanyakan 
disebabkan oleh faktor manusia yang melakukan pengukuran. Manusia 
memang mempunyai sifat-sifat tersendiri dan juga mempunyai 
keterbatasan. Sulit diperoleh hasil yang sama dari dua orang yang 
melakukan pengukuran walaupun kondisi alat ukur, benda ukur dan 
situasi pengukurannya dianggap sama. Kesalahan pengukuran dari faktor 
manusia ini dapat dibedakan antara lain sebagai berikut: kesalahan 
karena kondisi manusia, kesalahan karena metode yang digunakan, 
kesalahan karena pembacaan skala ukur yang digunakan. 
 
3.1. Kesalahan Karena Kondisi Manusia 

Kondisi badan yang kurang sehat dapat mempengaruhi proses 
pengukuran yang akibatnya hasil pengukuran juga kurang tepat. Contoh 
yang sederhana, misalnya pengukur diameter poros dengan jangka 
sorong. Bila kondisi badan kurang sehat, sewaktu mengukur mungkin 
badan sedikit gemetar, maka posisis alat ukur terhadap benda ukur 
sedikit mengalami perubahan. Akibatnya, kalau tidak terkontrol tentu hasil 
pengukurannya juga ada penyimpangan. Atau mungkin juga penglihatan 
yang sudah kurang jelas walau pakai kaca mata sehingga hasil 
pembacaan skala ukur juga tidak tepat. Jadi, kondisi yang sehat memang 
diperlukan sekali untuk melakukan pengukuran, apalagi untuk 
pengukuran dengan ketelitian tinggi. 

 
3.2. Kesalahan Karena Metode Pengukuran yang Digunakan 

Alat ukur dalam keadaan baik, badan sehat untuk melakukan 
pengukuran, tetapi masih juga terjadi penyimpangan pengukuran. Hal ini 
tentu disebabkan metode pengukuran yang kurang tepat. Kekurang 
tepatan metode yang digunakan ini berkaitan dengan cara memilih alat 
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ukur dan cara menggunakan atau memegang alat ulur. Misalnya benda 
yang akan diukur diameter poros dengan ketelitian 0.1 milimeter. Alat 
ukur yang digunakan adalah mistar baja dengan ketelitian 0.1 milimeter. 
Tentu saja hasil pengukurannya tidak mendapatkan dimensi ukuran 
sampai 0.01 milimeter. Kesalahan ini timbul karena tidak tepatnya 
memilih alat ukur. 

 
Cara memegang dan meletakkan alat ukur pada benda kerja juga 

akan mempengaruhi ketepatan hasil pengukuran. Misalnya posisi ujung 
sensor jam ukur, posisi mistar baja, posisi kedua rahang ukur jangka 
sorong, posisi kedua ujung ukur dari mikrometer, dan sebagainya. Bila 
posisi alat ukur ini kurang diperhatikan letaknya oleh si pengukur maka 
tidak bisa dihindari terjadinya penyimpangan dalam pengukuran. Dalam 
Gambar 1.41 dapat dilihat beberapa contoh posisi alat ukur yang kurang 
tepat pada waktu melakukan pengukuran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.35. Kesalahan karena pengaturan 
posisi alat ukur yang kurang tepat 

 
3.3. Kesalahan Karena Pembacaan Skala Ukur 
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Kurang terampilnya seseorang dalam membaca skala ukur dari alat 

ukur yang sedang digunakan akan mengakibatkan banyak terjadi 
penyimpangan hasil pengukuran. Kebanyakan yang terjadi karena 
kesalahan posisi waktu membaca skala ukur. Kesalahan ini sering 
disebut, dengan istilah paralaks. Paralaks sering kali terjadi pada si 
pengukur yang kurang memperhatikan bagaimana seharusnya dia 
melihat skala ukur pada waktu alat ukur sedang digunakan. Di samping 
itu, si pengukur yang kurang memahami pembagian divisi dari skala ukur 
dan kurang mengerti membaca skala ukur yang ketelitiannya lebih kecil 
daripada yang biasanya digunakannya juga akan berpengaruh terhadap 
ketelitian hasil pengukurannya. 

Jadi, faktor manusia memang sangat menentukan sekali dalam 
proses pengukuran. Sebagai orang yang melakukan pengukuran harus 
menetukan alat ukur yang tepat sesuai dengan bentuk dan dimensi yang 
akan diukur. Untuk memperoleh hasil pengukuran yang betul-betul 
dianggap presisi tidak hanya diperlukan asal bisa membaca skala ukur 
saja, tetapi juga diperlukan pengalaman dan ketrampilan dalam 
menggunakan alat ukur. Ada beberapa faktor yang harus dimiliki oleh 
seseorang yang akan melakukan pengukuran yaitu: 
1. Memiliki pengetahuan teori tentang alat ukur yang memadai dan 

memiliki ketrampilan atau pengalaman dalam praktek-praktek 
pengukuran. 

2. Memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber yang dapat 
menimbulkan penyimpangan dalam pengukuran dan sekaligus tahun 
bagaimana cara mengatasinya. 

3. Memiliki kemampuan dalam persoalan pengukuran yang meliputi 
bagaimana menggunakannya, bagaimana, mengkalibarasi dan 
bagaimana memeliharanya. 

 
4. Kesalahan karena faktor lingkungan 

Ruang laboratorium pengukuran atau ruang-ruang lainnya yang 
digunakan untuk pengukuran harus bersih, terang dan teratur rapi letak 
peralatan ukurnya. Ruang pengukuran yang banyak debu atau kotoran 
lainnya sudah tentu dapat menganggu jalannya proses pengukuran. 
Disamping si pengukur sendiri merasa tidak nyaman juga peralatan ukur 
bisa tidak normal bekerjanya karena ada debu atau kotoran yang 
menempel pada muka sensor mekanis dan benda kerja yang kadang-
kadang tidak terkontrol oleh si pengukur. Ruang pengukuran juga harus 
terang, karena ruang yang kurang terang atau remang-remang dapat 
mengganggu dalam membaca skala ukur yang hal ini juga bisa 
menimbulkan penyimpangan hasil pengukuran. 

 
Akan tetapi, untuk penerangan ini ruang pengukuran sebaiknya 

tidak banyak diberi lampu penerangan. Sebeb terlalu banyak lampu yang 
digunakan tentu sedikit banyak akan mengakibatkan suhu ruangan 
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menjadi lebih panas. Padahal, menurut standar internasional bahwa suhu 
atau temperatur ruangan pengukur yang terbaik adalah 20°C apabila 
temperatur ruangan pengukur sudah mencapai 20°C, lalu ditambah 
lampu-lampu penerang yang terlalu banyak, maka temperatur ruangan 
akan berubah. Seperti kita ketahui bahwa benda padat akan berubah 
dimensi ukurannya bila terjadi perubahan panas. Oleh karena itu, 
pengaruh dari temperatur lingkungan tempat pengukuran harus 
diperhatikan. 

 
Menurut ilmu fisika dapat dijelaskan disini hubungan perubahan 

temperatur dengan perubahan hasil pengukuran yaitu: 

   =   ( t - st ) 

Dimana:  

   = perubahan panjang dalam milimeter 

  = panjang benda ukur dalam milimeter 
  = koefisien muai panjang dalam oC-1 

= 23.8 x 10-6 ( koefisien muai panjang alumunium) 
= 16.5 x 10-6 (koefisien muai panjang tembaga) 
= 12.0 x 10-6 (koefisien muai panjang baja) 
= 10.5 x 10-6 ( koefisien muai panjang besi tuang)  

t  = temperatur benda ukur 
ts = temperatur standar (200C) 

 
Rumus di atas berlaku untuk pengukuran yang sifatnya langsung. 

Dengan rumus tersebut maka dapat dihitung perubahan panjang yang 
terjadi pada suatu benda ukur yang temperaturnya lebih tinggi dari pada 
20°C. Sedangkan untuk pengukuran yang sifatnya membandingkan 
dengan alat ukur standar, maka rumusnya adalah sebagai berikut: 

   = (  2-  1) + (  2 2 -  1 1 ) ( t - st ) 

  = perbedaan panjang yang diukur dengan alat ukur 
pembanding, dalam milimeter 

 2 =    panjang benda ukur, dalam milimeter 

 1 =    panjang blok ukur (alat ukur standar), dalam milimeter 
 2 =    koefisien muai panjang benda ukur, dalam °C-1 
 1 =    koefisien muai panjang blok ukur, dalam °C-1 

t  = t - st  adalah perbedaan temperatur pengukuran dengan 

temperatur standar. 
 
Seandainya koefisien muai panjang benda ukur tidak begitu banyak 

bedanya dengan koefisien muai panjang blok ukur, maka rumusnya 
menjadi: 

 
    = (  2-  1) + (   ) x  t 
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Bila benda ukur yang baru selesai dikerjakan dibengkel kerja akan 

diukur dilaboratorium metrologi maka diperlukan waktu untuk 
penyesuaian temperatur terlebih dahulu. Hal ini diperlukan untuk 
membuat temperatur benda kerja minimal sama dengan temperatur alat 
ukur. Karena, temperatur ruang pengukuran (laboratorium metrologi) 
selalu dijaga untuk tetap memiliki temperatur standar 20°C. maka alat-
alat ukurnya juga akan mempunyai temperatur yang sama. Bila 
temperatur alat ukur maka kesalahan pengukuran perbandingan bisa 
diatasi. 

 
Namun demikian, bisa juga benda kerja dari dalam pabrik langsung 

diukur dengan alat ukur dari laboratorium khususnya pengukuran secara 
perbandingan    biasanya dibuat kedil sekali (dalam mikron),   t 
biasanya tidak lebih dari 30°C, dan harga   juga sangat kecil maka 

rumus terakhir perubahan panjang menjadi  = (  2-  1). Hal ini bisa 
saja dilakukan walaupun proses pengukurannya tidak pada temperatur 
standar. 
 
J. Pertanyaan-pertanyaan 

 
1. Sebutkan dan jelaskan beberapa alat ukur linier yang pernah 

digunakan oleh bangsa Mesir Kuno, Romawi Kuno dan pada masa 
Kerajaan Inggris. 

2. Sebutkan definisi dari Metrologi Industri. 
3. Sebutkan beberapa cabang ilmu pengetahuan lain yang bisa 

membantu dalam mempelajari Metrologi Industri. 
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan batasan, suaian, toleransi 

kelonggaran, ketelitian dan ketepatan. 
5. Sebutkan beberapa tujuan mempelajari Metrologi Industri. 
6. Apakah yang dimaksud dengan suaian longgar, suaian pas dan 

suaian paksa ? 
7. Ada berapa macam sistem basis suaian dan jelaskan maksud dari 

masing-masing sistem basis suaian tersebut. 
8. Jelaskan tingkatan-tingkatan suaian untuk suaian sistem basis 

lubang dan sistem basis poros. 
9. Sebutkan dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan 

besarnya toleransi ukuran dari suatu komponen. 
10. Apakah artinya 45 H8/g7? 
11. Tulislah rumus untuk menghitung toleransi unit (i). 
12. Apakah yang dimaksud dengan penyimpangan fundamental? 
13. Jelaskan apa yang dimaksud dengan suaian setaraf dan berikan 

contohnya. 
14. Jelaskan sistem suaian menurut Newall System dan menurut 

American Standards Association (ASA. B 4a – 1955). 
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15. Faktor-faktor apakah yang harus diperhatikan dalam memilih suaian? 
16. Faktor-faktor apakah yang harus dipertimbangkan dalam memilih 

suatu sistem suaian? 
17. Ada berapa macam kelas kualitas suaian? Jelaskan. 
18. Sebutkan masing-masing sebuah contoh dari pemakaian suaian 

kempa, suaian jepit, suaian lepas dan suaian jalan. 
19. Jelaskan konstruksi umum dari suatu alat ukur. 
20. Jelaskan maksud dari sistem pengubah mekanis dan berikan 

beberapa contohnya. 
21. Buatlah secara sederhana diagram skematis dari sistem optis yang  

digunakan pada alat ukur Eden-Rolt “milionth” Comparator. 
22. Sebutkan dan jelaskan beberapa contoh dari pengubah optis. 
23. Jelaskan prinsip yang digunakan dalam pengubah pneumatis. 
24. Sebutkan dan jelaskan macam sistem pengubah pneumatis yang 

banyak digunakan. 
25. Ada berapa macam skala nonius dan berikan contohnya. 
26. Sebutkan dan jelaskan klasifikasi dari pengukuran. 
27. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kalibrasi dan sebutkan 

rangkaian rantai kalibrasi. 
28. Apa yang dimaksud dengan kepekaan, kemudahan baca, histeris, 

kepasifan, kestabilan nol dan pengambangan? 
29. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber yang menyebabkan 

terjadinya penyimpangan dalam pengukuran. 


