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Test dan pengukuran instrumen digunakan secara ekstensif dalam   

modern manufaktur dan pengolahan organisasi. Ketepatan pengukuran 

dibuat oleh instrumen ini memiliki dampak langsung pada kualitas produk 

atau layanan yang disediakan oleh organisasi. Perkembangan terakhir di 

lapangan kualitas bersertifikat dan sistem manajemen lingkungan, yaitu 

pendaftaran ISO 9000 dan ISO 14000 standar, mengharuskan pengujian dan 

pengukuran peralatan secara berkala di kalibrasi menggunakan standar 

pengukuran yang mengacu ke sistem pengukuran internasional.  Selain itu 

ada juga perlunya untuk pengujian dan kalibrasi laboratorium harus di 

akreditasi oleh sertifikasi pihak ketiga tubuh sesuai dengan standar 

internasional ISO / IEC 17025 (sebelumnya ISO / IEC Guide 25). 

Meskipun sejumlah buku yang tersedia menggambarkan pengukuran 

tertentu bidang seperti suhu dan tekanan, buku yang mencakup sejumlah 

penting bidang pengukuran beberapa. Buku ini bermaksud untuk mengisi 

kesenjangan ini. Buku ini terutama ditujukan untuk orang-orang yang bekerja 

di industri menangani tugas yang berkaitan dengan kalibrasi dan 

pemeliharaan uji dan peralatan pengukuran.  Anak Murid membaca untuk 

derajat atau ijazah sarjana di bidang listrik, mekanik dan teknik produksi dan 

program berbasis teknologi terkait juga bisa menggunakannya sebagai 

pengantar metrologi. 

Buku ini merupakan pengantar untuk prinsip-prinsip pengukuran 

fundamental dan teknik-teknik praktis yang digunakan dalam kalibrasi uji dan 

peralatan pengukuran milik tujuh bidang pengukuran, yaitu panjang, sudut, 

massa, temperatur, tekanan, kekuatan dan metrologi listrik. Konsep dasar 

pengukuran dan perhitungan ketidakpastian pengukuran juga ditangani. 
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PERSYARATAN ISO 9000 STANDAR  

UNTUK PENGUJIAN DAN ALAT UKUR 

 
A. PENDAHULUAN 

Sertifikasi untuk 9000 standar ISO sudah menjadi kebutuhan utama untuk 

kedua manufaktur   dan   organisasi   berorientasi   layanan.   Kalibrasi   dan   

kontrol   pengujian, pengukuran dan peralatan inspeksi merupakan salah satu 

persyaratan yang lebih penting yang diberikan dalam standar. Sebuah 

perusahaan yang ingin memperoleh sertifikasi ISO 9000 karena itu harus 

melihat ke dalam aspek penting ini operasi mereka. Pengujian atau kalibrasi 

yang ingin mendapatkan sertifikasi pihak ketiga yang independen harus 

dipandu oleh persyaratan ISO / IEC  17025:  1999 (sebelumnya ISO / IEC Guide 

25).  Sebuah gambaran singkat dari persyaratan standar ISO 9001 diberikan 

dalam bab ini. 

 

B. EVOLUSI STANDAR ISO 9000 

Asal usul seri ISO 9000 standar manajemen mutu dapat ditelusuri ke 

Amerika Serikat (AS) standar militer. AS spesifikasi militer MIL-I-Q9858 dan 

MIL-I-45208 untuk pemeriksaan mutu adalah standar pertama yang 

persyaratan untuk sistem jaminan kualitas dalam organisasi pemasok   

tertentu. Selanjutnya standar ini diterbitkan sebagai Sekutu Quality Assurance 

Publikasi (AQAP) 1, 4 dan 9. Pada tahun 1972, Inggris mendirikan UK 

Pertahanan Standar 21/05, 24/05 dan 29/05 berdasarkan dokumen AQAP 1, 4 

dan 9. terkenal British Standard BS 5750: 1979, bagian 1, 2 dan 3, yang 

didasarkan pada saat ini usang UK Pertahanan Standar 21/05, 24/05 dan 

29/05. Pada tahun 1985 Organisasi Internasional untuk Standardisasi melalui 

Panitia Teknis pada Manajemen Mutu dan Jaminan (ISO / TC 176) melakukan 
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KONSEP DASAR PENGUKURAN 

 
A. PENDAHULUAN 

Metrologi atau ilmu pengukuran adalah ilmu yang mempunyai peran 

penting dalam mempertahankan masyarakat modern. Ini berkaitan tidak 

hanya dengan pengukuran yang kita buat dalam kehidupan sehari-hari, 

misalnya di toko atau stasiun bensin, tapi juga dalam industri, ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi dunia masa kini tidak akan 

mungkin terjadi jika tidak dibuat untuk kontribusi oleh metrologis seluruh 

dunia untuk menjaga sistem pengukuran yang akurat. 

Kegiatan metrologi awal telah di lacak kembali ke zaman prasejarah. 

Sebagai contoh, sebuah balok keseimbangan tanggal 5000 BChas telah 

ditemukan di sebuah makam di Nagada di Mesir. Hal ini juga diketahui bahwa 

Sumeria dan Babilonia telah mengenal sistem nomor. Tingkat yang sangat 

tinggi dari astronomi dan canggih status pengukuran waktu dalam budaya ini 

Mesopotamia awal kontribusi banyak perkembangan ilmu pengetahuan di 

masa kemudian di seluruh dunia. Stupa kolosal (kubah hemispherical besar) 

dari Anuradhapura dan Polonnaruwa dan tank-tank besar dan kanal 

peradaban beruang hidrolik banyak kesaksian sistem canggih pengukuran 

linear dan volume yang ada di kuno Sri Lanka. 

Ada bukti bahwa sistem pengukuran mapan ada di Lembah Indus dan 

Mohenjedaro peradaban. Bahkan sistem nomor kami digunakan saat ini, yang 

dikenal sebagai angka yang 'Indo - Arab' dengan notasi posisional untuk 

simbol 1-9 dan konsep nol, diperkenalkan ke masyarakat barat oleh seorang 

biarawan Inggris yang menerjemahkan buku-buku dari penulis Arab Al – 

Khawanizmi ke dalam bahasa Latin pada abad kedua belas. 
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PENGUKURAN LINEAR DAN  

PENGUKURAN SUDUT 

 
A. PENDAHULUAN 

Metrologi dimensi sangat penting untuk produksi rekayasa komponen. 

Pertukaran adalah bagian dari pembuatan komponen untuk toleransi yang 

telah ditentukan. Pengukuran linear dan pengukuran sudut. Oleh karena itu 

sangat penting dalam bidang produksi dan rekayasa mekanik, dan juga 

penting di bidang lain seperti arsitektur, sipil rekayasa konstruksi dan survei. 

 

B. PENGUKURUAN PANJANG 

1. SI dan Satuan Lainnya 

Satuan atau unit dasar SI untuk pengukuran panjang adalah meter 

didefinisikan sebagai “Panjang jalan yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang 
hampa selama selang waktu dari 1/299792458 detik” 

Definisi ini diadopsi oleh Konferensi General ede Poidset Mesures (CGPM) 

pada tahun 1983 dan perbaikan kecepatan cahaya pada 299792458 m/s. 

Sejumlah kelipatan dan sub multi plesmeter adalah umum digunakan: 

 

nanometer(nm) =10-9meteran  

mikrometer(m) =10-6meteran  

milimeter(mm) =10-3meteran  

kilometer(km) =103meteran 
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PENGUKURAN MASSA 

  
A. PENGANTAR 

Pengukuran massa dipraktekkan secara luas baik dalam industri dan 

perdagangan dan perdagangan. Massa didefinisikan sebagai 'kuantitas soal 

obyek'. Namun, pengukuran massa sebagian besar dilakukan dengan 

menimbang, menggunakan berbagai saldo. 

 

B. STANDAR PRIMER DAN UNIT SI 

Unit dasar SI untuk massa adalah kilogram (kg), didefinisikan sebagai 

massa kilogram prototipe internasional dipertahankan pada Biro des Poids et 

Mesure (BIPM) di Sevres, Perancis. Kilogram tetap satu-satunya standar 

artefak dari sistem SI modern unit. Standar utama massa juga kilogram 

prototipe internasional, terbuat dari paduan platinum iridium. 

 

C. STANDAR SEKUNDER DAN BEKERJA 

Pada penandatanganan Perjanjian dari Meter, 48 salinan kilogram itu 

dibuat dan didistribusikan ke 48 laboratorium nasional dari negara-negara 

anggota. Kilogram ini merupakan standar sekunder massa. Negara-negara 

yang bergabung dengan meteran konvensi kemudian juga diberikan   salinan   

kilogram.   Selain   laboratorium   nasional memelihara satu set bobot yang 

dikenal sebagai standar tersier. Standar ini digunakan untuk kalibrasi bobot 

yang digunakan dalam industri dan perdagangan dan perdagangan, kecuali 

dalam keadaan-keadaan di mana ketidakpastian bobot memerlukan kalibrasi 

menuntut standar tingkat yang lebih tinggi yang akan digunakan.  
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PENGUKURAN SUHU 

 
A. PENDAHULUAN 

Tekanan adalah salah satu dari jumlah yang paling penting dan banyak 

diukur dalam industri. Pengukuran tekanan akurat dan dapat dilacak penting 

di berbagai sektor, misalnya kesehatan, meteorologi, transportasi, listrik. 

Berbagai instrumen yang digunakan untuk pengukuran tekanan dan prinsip-

prinsip operasi dasar dari beberapa instrumen ini bersama-sama dengan 

pedoman untuk kalibrasi mereka diberikan dalam bab ini. 

 

B. SI DAN UNIT LAINNYA 

Satuan SI untuk pengukuran tekanan adalah newton (N) per meter 

persegi (m2), memiliki nama khusus pascal (Pa). Pascal yang relatif kecil 

dalam besarnya dan karena itu paling praktis untuk pengukuran desimal 

kelipatan kilopascal, megapascal dan Gigapascal digunakan. Unit metrik lain 

yang umum digunakan untuk pengukuran tekanan adalah bar, kilogram-force 

per sentimeter persegi, dan milimeter merkuri. Namun, penggunaan unit 

yang terakhir sangat tidak dianjurkan karena definisi yang tidak memadai. 

Sebuah populer non-satuan metrik untuk pengukuran tekanan pound-

force per square inch (lbf / in2). Dalam kedua sistem metrik dan non-metrik, 

kadang-kadang tekanan yang keliru ditunjukkan dalam satuan massa, 

misalnya '200 PSI', yang harus benar ditulis sebagai '£ 200-force per square 

inch' atau '200 lbf / in2'. Definisi, simbol dan faktor konversi unit tekanan 

yang diberikan pada Tabel 5.1. 

Unit manometric milimeter merkuri dan inci air tergantung pada 

kepadatan cair diasumsikan dan percepatan gravitasi. Kedua asumsi ini 

inheren membatasi hubungan mereka dengan pascal tersebut. Penggunaan 

unit ini, meskipun diberikan dalam tabel di atas demi kelengkapan, sangat 

BAB  

5 



 

 
 

PENGUKURAN GAYA 

 
A. PENDAHULUAN 

Alat pengukur gaya seperti sel beban, proving ring, pengujian yang 

universal dan pengujian kompresi digunakan dalam sejumlah industri.  

Sebuah transduser sel beban adalah komponen utama dalam sejumlah 

industri jenis mesin berat. Pengujian laboratorium di industri konstruksi 

sangat bergantung pada tarikan yang akurat dan dapat di amati dan 

pengujian kekuatan tekan. Pengukuran kekuatan juga di lakukan di sektor lain, 

misalnya pembuatan kabel, pembangkit listrik, transmisi listrik dan 

transportasi. 

 

B. SI DAN UNIT LAIN 

Standar internasional untuk pengukuran gaya adalah newton. Hal ini di 

definisikan sebagai gaya yang dibutuhkan untuk mempercepat massa 1 kg 

melalui 1m/s2. Newton yang relatif besar kecilnya dan oleh karena itu untuk 

pengukuran yang paling praktis menggunakan desimal kelipatan, kilonewton, 

meganewton dan giganewton. 

Kilogram-force dan ton-force adalah satuan unit metrik lain yang biasa 

digunakan untuk pengukuran kekuatan. Kilogram-force adalah gaya yang 

dialami oleh massa satu kilogram akibat percepatan 9,806 65 m / s2. 

Percepatan 9,806 65 m / s2 itu dikenal sebagai akselerasi standar dan 

diperkenalkan untuk menentukan unit kekuatan yang independen dari 

percepatan karena gravitasi, namun kurang lebih sama dengan unit gravitasi. 

Ton-force adalah sama dengan seribu kekuatan kilogram, yang merupakan 

kekuatan yang sama yang dibutuhkan untuk mempercepat massa 

1.000kilogram melalui percepatan standar (9,806 65 m / s2). 
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PENGUKURAN SUHU 

 
A. PENDAHULUAN 

Suhu merupakan salah satu parameter pengukuran yang paling penting 

dari sudut pandang industri. Sejumlah besar instrumen mengukur suhu 

seperti termometer merkuri-in-kaca, termometer panggil, thermocouple 

sensor, perangkat suhu resistansi (RTDs) dan pemancar suhu digunakan di 

sebagian besar sistem industri. Hal ini juga merupakan parameter penting 

dalam kesehatan layanan, untuk memantau sistem lingkungan dan 

keselamatan. 

 

B. UNIT SI 

Unit dasar SI untuk suhu adalah kelvin, yang didefinisikan sebagai fraksi 1 

/ 273,16 dari suhu termodinamika titik tripel air. Itu derajat Celcius juga 

diakui dalam sistem SI dan didefinisikan oleh hubungan: t = T - 273,15 (7,1) di 

mana t adalah suhu dalam derajat Celcius dan T adalah kelvin setara 

temperatur. 

 

C. SKALA TERMODINAMIKA 

Suhu adalah derajat panasnya obyek dan diatur oleh undang-undang 

termodinamika. Skala suhu berdasarkan hukum pertama dan kedua 

termodinamika dikenal sebagai skala suhu termodinamika. Itu Batas terendah 

dari skala termodinamika adalah nol mutlak atau 0 kelvin (K). Karena skala 

linier dengan definisi hanya satu titik referensi non-zero lainnya diperlukan 

untuk membuat kemiringannya. Titik acuan ini awalnya didefinisikan sebagai 

titik beku air (0 ° C atau 273,15 K). Pada tahun 1960 titik referensi adalah 

berubah ke titik yang lebih tepat direproduksi, yaitu triple point air (0,01 ° C). 

Namun, pengukuran suhu pada skala termodinamika hamper cocok untuk 
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STANDAR PENGUKURAN LISTRIK 

 
A. PENDAHULUAN 

Standar pengukuran listrik adalah metode, perangkat dan perhitungan 

yang digunakan untuk mengukur besaran listrik. Pengukuran besaran listrik 

dapat dilakukan untuk mengukur parameter listrik dari sistem. Menggunakan 

transduser, sifat fisik seperti temperatur, tekanan, aliran, dan gaya dapat 

dikonversi menjadi sinyal listrik, yang kemudian dapat dengan mudah diukur 

dan dicatat. Pengukuran laboratorium presisi tinggi dari besaran listrik yang 

digunakan dalam percobaan untuk menentukan sifat fisik fundamental 

seperti muatan elektron atau kecepatan cahaya, dan dalam definisi satuan 

untuk pengukuran listrik, dengan presisi dalam beberapa kasus pada urutan 

beberapa bagian per juta. Pengukuran kurang tepat diperlukan setiap hari 

dalam praktik industri. pengukuran listrik merupakan cabang dari ilmu 

metrologi. 

 

B. UNIT SI 

1. Ampere 

Ampere adalah bahwa arus konstan yang, jika dipelihara dalam dua 

konduktor lurus sejajar dengan panjang tak terbatas, di abaikan melingkar 

penampang, dan ditempatkan terpisah 1 meter vakum, akan menghasilkan 

antara konduktor ini kekuatan sebesar 2x10-7 newton per meter panjang. 

Definisi ampere secara efektif mendefinisikan µ0 (konstanta magnetik, 

permeabilitas ruang bebas) menjadi 4πx10-7. Karenac2=ε0µ0 dan kecepatan 
cahaya ditentukan oleh definisi meter, yang ε0 konstan elektrostatik 
(permitivitas ruang bebas)  
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