
PENGUKURAN 

 

A. Besaran  

Definisi besaran adalah sifat-sifat benda yang dapat diukur, seperti massa, 

suhu, panjang. Besaran fisika terdiri dari besaran dasar (pokok), besaran turunan, 

dan besaran pelengkap. Besaran dasar (pokok) merupakan besaran yang tak 

tergantung pada besaran lain, ada 7 besaran dasar dalam fisika yaitu massa, suhu, 

intensitas cahaya, panjang, kuat arus, jumlah zat, waktu. Besaran turunan 

merupakan besaran yang diturunkan dari besaran dasar, misalnya kecepatan, 

percepatan, gaya, tekanan. Sedangkan besaran pelengkap adalah besaran yang 

diperlukan untuk membentuk besaran turunan, misalnya sudut datar dan sudut 

ruang. 

Pengukuran merupakan hal yang paling dasar dalam fisika untuk melakukan 

pengujian suau teori, yaitu membandingkan suatu besaran yang diukur dengan 

besaran standar, sehingga dalam melakukan aktivitas pengukuran diperlukan sistem 

satuan yang konsisten (misalnya pengukuran panjang, dalam SI satuannya meter). 

Aktivitas pengukuran yang dilakukan dengan membandingkan besaran yang diukur 

dengan suatu alat ukur disebut pengukuran langsung, misalnya untuk mengukur 

temperatur ruang, maka diperlukan termometer. Sedangkan pengukuran yang 

dilakukan melalui besaran-besaran lain yang dapat diukur disebut pengukuran tidak 

langsung, misalnya untuk mengukur kecepatan diperlukan mengukur perpindahan 

benda yang ditempuh dan waktu yang diperlukan oleh benda untuk berpindah. 

Hasilnya dari suatu pengkuran dapat berupa angka (kuantitatif) maupun pernyataan 

yang merupakan sebuah kesimpulan (kualitatif).  

B. Sistem Satuan 

Setiap besaran memiliki satuan yang berbeda dengan besaran lainnya. 

Penggunaan satuan dalam kaitannya antara besaran yang satu dengan besaran 

yang lain perlu diatur melalui suatu sistem yang disebut sistem satuan. Sistem 

satuan dibagi menjadi beberapa, antara lain: 

1. Sistem gaussian (cgs) 

2. Sistem di USA (USCS) & UK 

Sistem satuan yang digunakan di USA dan UK sering disebut sebagai sistem 

kebiasaan 

Tabel 1.1 Besaran dengan Satuan USCS 



No. Besaran Satuan USCS Simbol 

1 Massa slug slug 

2 Suhu Derajat Rankine ᵒR 

3 Panjang foot ft 

4 Waktu Second s 

5 Berat (Gaya) pound Lb 

 

3. Sistem Internasional (SI) 

Sistem Internasional mulai berlaku sejak 1960 pada konferensi Internasional dari 

“Bureu of Weights add Measures”. Sistem Internasional (SI) memiliki sifat antara 

lain: 

a. Bersifat metrik (desimal), tidak sukar dalam perhitungan; 

b. Bersifat mutlak,tidak bergantung pada lokasi; 

c. Bersifat praktis, sudah banyak dipergunakan;  

d. Bersifat koheren, setiap besaran dengan SI dapat dikalikan atau dibagikan 

pada besaran dengan SI lain dan menghasilkan besaran dengan SI juga; 

e. Bersifat lengkap, memiliki sejumlah besaran dasar yang mencakup semua 

besaran fisis yang ada. 

Tabel 1.2 Besaran Dasar dengan Satuan SI 

No. Besaran Dasar Satuan SI Simbol 

1 Massa kilogram kg 

2 Suhu Kelvin K 

3 Intensitas Cahaya candela cd 

4 Panjang meter m 

5 Kuat Arus Ampere A 

6 Jumlah Zat mole mol 

7 Waktu sekon s 

Besaran Pelengkap 

8 Sudut Datar radian rad 

9 Sudut Ruang steradian sr 

Sumber: 

 

Tabel 1.3 Definisi Satuan Besaran Standar dalam SI 

No Besaran Definisi Satuan 

1 Massa 1 Kilogram adalah massa satu silinder yang terbuat dari 
platinum-iridium yang disimpan di kota Sevres, Perancis. 

2 Suhu 
1 Kelvin adalah xT

16,273

1
, dengan T adalah suhu titik tripel 

3 Intensitas 
Cahaya 

1 candela adalah intensitas cahaya dalam arah tegak lurus 

pada permukaan benda hitam seluas m
2

600

1
pada suhu 



cair platina dengan tekanan luar 101.352 N/m2. 

4 Panjang 1 meter adalah 1.650.763,72 x panjang gelombang dalam 
ruang hampa yang dipancarkan oleh atom kripton -86 pada 
peralihan antara tingkat energi 2 P10 dan 5 d5. 

5 Kuat Arus 1 Ampere adalah arus listrik yang bila dialirkan dalam dua 
kawat lurus sejajar pada jarak 1 meter dalam ruang hampa 
menghasilkan gaya sebesar 2 x 10-7 Newton pada setiap 
meter kawat. 

6 Jumlah Zat 1 mole adalah banyaknya zat yang mengandung unsur 
dasar zat yang sama jumlahnya dengan jumlah atom 
carbon -12 yang massanya 0,012 kg. 

7 Waktu 
1 sekon adalah  0

77,631.192.9 x , dengan 



1

0

= frekuensi 

pancaran yang dikeluarkan pada peralihan elektron atom 
cesium 133 antara dua tingkat “hyperfine”, yaitu tingkat 
f=4, mf=0, ke tingkat f=3, mf=0. 

Sumber: 

Untuk menyatakan satuan suatu besaran dari sistem satuan tertentu ke sistem 

satuan lainnya, misal besaran panjang dengan satuan meter diubah kedalam satuan 

mil ataupun foot, maka diperlukan angka yang disebuat angka konversi. Berikut 

adalah beberapa angka konversi: 

Tabel 1.4 Angka Konversi Satuan 

No Satuan Nilai Konversi No Satuan Nilai Konversi 

Panjang  Waktu  

1 1 inci 2,54 cm 1 1 Hz 1 s
1
 

2 1 foot 1’2 in 2 1 tahun 365 hari= 52 minggu= 12 
bulan 

3 1 foot 0,3048 m 3 1 tahun 
kabisat 

366 hari 

4 1 mil 5280 ft 4 1 hari  24 jam 

5 1 mil 1,609 km 5 1 fortnight 14 hari 

6 1 mil 1760 yds 6 1 jam 60 menit 

7 1 m 39,37 in 7 1 menit 60 s 

8 1 yard 0,9144 m 8 1 
millenium 

1000 tahun 

9 1 yard 3 ft = 36 in = 5280 ft 9 1 abad 100 tahun 

10 1 furlong 220 yard = 660 ft 10 1 dekade 10 tahun 

Massa Daya 

1 1 lbm 0,45359 kg 1 1 hp 745,7 Watt 

2 1 slug  32,174 lbm (pound 
mass) = 14,59 kg 

2 1 W 1 J/s 

3 1 mt  1,102 st Luas 

4 1 mt 19,684 cwt (lmp) 1 1 ft
2

 144 in
2
 



5 1 mt 22,046 cwt (Us) 2 1 in
2
 6,4516 cm

2
 

6 1 lt 1,016 mt 3 1 m
2
 1550 in

2
 

7 1 nt 0,9842 lt 4 1 acre 43559,66 ft
2

= 0,4047 

ha 

8 1 pound 0,45359237 kg 5 1 ha 10 m
2
 

Tekanan Volume 

1 1 mkg
2

/
 0,2048 psf 1 1 cc 1 cm

3
 

2 1 cmg
2

/  0,0142 psf 2 1 ft
3

 1782 in
3
 

3 1 Mpa 10 cmkg
2

/  3 1 L 1 dm
3
 

4 1 Mpa 142 psi  4 1 gallon 3,785412 L 

5 1 psi 70,31 cmg
2

/  5 1 barret 158,9873 L 

6 1 psi 6900 Pa    

Energi Kecepatan 

1 1 kw 1,341 hp 1 1 mph 
(miles per 
hour) 

0,8689762 knot 

2 1 k cal  3,968 Btu 2 1 knot 1852 km/jam = 514,44 
m/s 

3 1 k cal/kg 1,80 Btu/lb    

4 1 Rp 0,7457 kw    

Gaya 

1 1 N 1 skgm
2

/ = 100000 

dyne 

3 1 lb 16 0z (ounce) = 4448 N 

2 1 dyne  10
6

2248


x lb 

(pound) 

4 1 lbf 
(pound 
force) 

32,174 pdl (poundal) 

Sumber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Kecepatan aliran air pada sebuah selang adalah 0,35 knot. Hitung nyatakan 

kecepatan aliran air tersebut dalam satuan m/s! 
Jawab: 
1 knot = 514,44 m/s 
0,35 knot= 0,35 x 514,44 = 180 m/s 
 
 

Contoh Soal 

 
2. Sebuah tangki bahan bakar minyak berbentuk silindris berdiameter 4 meter 

dengan tinggi 6 meter. Berapa banyak minyak untuk mengisi tangki 
tersebut hingga penuh? Nyatakan dalam satuan liter! 
Jawab: 
Volume tangki = Lalas x h 
   =  xhD

2

4
1   

Contoh Soal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain angka konversi, ada pula awalan yang dapat diaplikasikan ke dalam satuan 

SI untuk membentuk sebuah satuan yang menandakan kelipatan dari satuan 

tersebut. Berikut awalan SI yang sering digunakan: 

Tabel 1.5 Awalan SI 

No Nama Awalan SI Simbol Faktor Pengali (10n) 

1 Yotta Y 10
24

 

2 Zetta Z 10
21

 

3 Exa (Eksa) E 10
18

 

4 Peta P 10
15

 

5 Tera T 10
12

 

6 Giga G 10
9
 

7 Mega M 10
6
 

8 Kilo K 10
3
 

9 Hekto H 10
2
 

10 Deka Da 10
1
 

11 Desi D 10
1
 

12 Centi C 10
2
 

13 Mili M 10
3
 

14 Mikro   
10

6
 

15 Nano N 10
9
 

16 Piko P 10
12

 

17 Femto F 10
15

 



18 Atto A 10
18

 

19 Zepto Z 10
21

 

20 Yocto Y 10
24

 

Sumber: 

Cara penulisan bilangan dalam bentuk pangkat seperti di atas sering kali disebut 

sebagai notasi ilmiah. Atau biasa ditulis a x 10n. 

 a disebut sebagai signifikan, merupakan bilangan real yang memenuhi syarat 

1≤ a ˂10 

 n disebut sebagai eksponen, merupakan bilangan bulat yang memenuhi positif 

dan negatif. 

Contoh penulisan bilangan dengan notasi ilmiah: 

 massa bumi adalah 5.970.000.000.000.000.000.000.000 kg = 5,97 x 1024 kg 

 muatan elektron Cx
x

C 10
10

19

19
6,1

6,1

1

000.000.000.000.000.000.16

1 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Dimensi  

Dimensi menyatakan sifat fisis dari suatu kuantitas, dengan maksut untuk 

memudahkan pernyataan suatu besaran turunan dengan menggunakan besaran 

dasar yang dinyatakan dengan simbol. Dimensi bisa pula digunakan untuk 

mengoreksi suatu persamaan.dengan memperlakukan sebagai kuantitas aljabar 

misalnya perkalian dan pembagian, serta penjumlahan dan pengurangan untuk 

satuan yang sama. Dimensi untuk besaran dasar sebagai berikut: 

Tabel 1.6 Dimensi Besaran Dasar 

Besaran Dasar Panjang  Massa Waktu 

Dimensi L M T 

 

 

 
Panjang sirkuit balap F1 adalah 5.793 km, nyatakan panjang sirkuit tersebut 
degan awalan satuan Mega! 
Jawab: 
1 Mega  = 106 meter 
5.793 km  = 5.793 x 103 meter 
5.793 km = 5.793 x 103 M = 5,793 M 

Contoh Soal 

 
Tentukan dimensi dari  
a. Kecepatan 
b. Percepatan 
c. Gaya  

Contoh Soal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Ketidakpastian Pengukuran 

Dalam melakukan pengukuran sering kali menghasilkan data ukur yang tidak 

sebenarnya, baik karena keterbatasan alat ukur maupun karena kondsi lingkungan 

yang disebut dengan ketidakpastian pengukuran. Pendekatan ketidakpastian hasil 

perhitungan dapat dituliskan dengan menggunakan aturan angka penting. 

1. Angka Penting 

Angka penting merupakan bilangan yang diperoleh dari hasil perhitungan yang 

masih dapat dipastikan. Berikut aturan untuk angka penting: 

Tabel 1.7 Aturan Angka Penting 

No Aturan Angka Penting Contoh 

1 Semua angka bukan nol adalah angka penting 1234          4 angka penting 
52,1           3 angka penting 

2 Angka nol termasuk angka penting, ketika: 
 Terletak diantara angka bukan nol 

201            3 angka penting 
13,00         4 angka penting 

 
1. Tentukan dimensi dari besaran-besaran berikut: 

a. Tekanan 
b. Usaha 
c. Daya 
d. Momentum 
e. Rapat massa 
f. Energi potensial grafitasi 
g. Kuat medan grafitasi 

2. Buktikan bahwa setiap suku persamaan berikut memiliki dimensi sama  

 vhgP
2

2

1
..  konstan 

Latihan Soal 

 



 Terletak di belakang angka bukan nol 
terakhir dalam bilangan yang mempunyai 
tanda desimal 

1300          2 angka penting 
3,50           3 angka penting 
0,004         1 angka penting 

3 Semua angka dalam notasi ilmiah adalah 
angka penting 

2,40 x 104  3 angka penting 

Sumber: 

Pengoperasian dengan angka penting: 

a. Penjumlahan dan pengurangan, hasil yang diperoleh harus memiliki angka di 

belakang koma yang jumlah digitnya sama dengan salah satu kuantitas yang 

dioperasikan dengan jumlah digit paling sedikit. 

Contoh: 1,21 + 2,1 + 8,243 =11,6 

  12,48 – 8,3 =4,2 

b. Perkalian dan pembagian, hasil yang diperoleh harus memiliki angka penting 

yang sama jumlahnya dengan salah satu kuantitas yang dioperasikan dengan 

jumlah digit paling sedikit. 

Contoh: 4 x 2,2 = 9 

  6,2 : 3, 45 = 1,8 

2. Ketidakpastian Pengukuran 

Alat ukur dikatakan tepat jika memiliki akurasi yang baik, yaitu hasil 

pengukuran menunjukkan ketidakpastian yang kecil. Hal ini bisa terjadi ketika alat 

dalam keadaan terkalibrasi dengan baik, pengertian kalibrasi disini dapat dilakukan 

dengan membandingkan alat ukur dengan referensi standar, bila referensi standar 

tidak ada, maka dapat membandingkan hasil ukur dengan hasil ukur alat ukur lain 

yang lebih teliti, dan apabila masih tidak dapat dilakukan, maka hasil ukur dapat 

dibandingkan dengan hasil lain yang dapat digunakan sebagai acuan misalnya 

melalui hasil perhitungan secara teoritik. Alat ukur bisa disebut presisi ketika 

pengukuran besaran dilakukan berulang, maka alat ukur menghasilkan data yang 

sama seperti sebelumnya, sehingga sifat presisi alat ukur bergantung pada resolusi 

(mampu mengukur untuk skala perubahan yang kecil) dan stabilitas (penunjukan 

hasil baca yang tidak berubah-ubah selama pengukuran) alat ukur. 

Ketidakpastian pengukuran menyatakan besar simpangan hasil ukur dari nilai 

benar yang seharusnya. Penulisan ketidakpastian pengukuran  x  diletakkan 

setelah penulisan hasil pengukuran yang diawali dengan  , maksutnya nilai benar 

pada pengukuran tersebut berada pada jangkauan xx 
0

 dan xx 
0

. 



 xx x 
0

 satuan yang sesuai 

x besaran yang diukur 

x0
nilai yang diperoleh dari pengukuran  

x ketidakpastian pada pengukuran 

Berikut beberapa macam ketidakpastian: 

a. Ketidakpastian berdasar sumbernya 

1) Ketidakpastian oleh adanya nilai skala terkecil (NST) alat ukur 

Ketidakpastian yang diperkirakan oleh adanya skala terkecil dapat dilakukan 

ketika pengukurannya tunggal (pengukuran hanya dilakukan satu kali). Hasil 

pengukuran dengan membaca skala pada alat ukur hanya dapat dipastikan hingga 

batas (jumlah angka) tertentu. Misalnya pengukuran dengan menggunakan mistar 

dapat digunakan untuk mengukur dalam jangkauan milimeter saja, skala terkecil 

mistar sebesar 1 mm, sehingga bila objek yang diukur melebihi 1 mm namun kurang 

dari 2 mm, maka kelebihan tersebut hanya dapat diperkirakan. Berikut cara 

menentukan ketidakpastian pengukuran ( x  ) dari skala terkecil: 

NSTx .2/1  

Apabila goresan terlalu tajam atau terlalu tipis, maka ketidakpastian bisa lebih kecil 

dari NST.2/1 , sehingga menggunakan persamaan: 

NSTx .5/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Ketidakpastian bersistem 

Ketidakpastian bersistem memberikan efek tetap terhadap hasil ukur dan dengan 

analisa lebih lanjut, efek tersebut tidak akan mempengaruhi hasil yang diharapkan. 

Ketidakpastian ini berasal dari keadaan awal, lingkungan, metode pengamatan, 

ataupun dasar teori dari suatu persamaan yang mengabaikan faktor besaran lain 

dan berpengaruh dalam eksperimen.Ketidakpastian bersistem terdiri dari: 

 
Dalam pengukuran tunggal, meja belajar diukur dengan mistar terbaca skala 
94,5 cm, bagaimana penulisan hasil pengukuran tersebut bila memperhatikan 
ketidakpastiannya. 
Jawab: 
NST mistar = 0,1 cm 
Sehingga cmx 05,01,0.2/1   

Jadi Panjang Meja=  cm05,05,94   

Contoh Soal 



a) Kesalahan dari lingkungan 

Kesalahan ini akibat kondisi lingkungan yang berpengaruh pada penunjukan skala 

hasil pengukuran, misalnya suhu dan tekanan lingkungan. 

b) Kesalahan kalibrasi 

Kesalahan kalibrasi diakibatkan adanya pergeseran skala pada alat ukur yang 

digunakan dibandingkan dengan referensi standar untuk jenis alat ukur yang 

sama, misalnya neraca yang terkalibrasi skala menunjukkan penyimpangan 1 

gram, apabila neraca digunakan untuk mengukur massa, maka menunjukkan 

hasil yang selalu lebih tinggi 1 gram. Sehingga disarankan setiap kali akan 

menggunakan alat ukur, lakukan pengkalibrasian dengan referensi standar, baik 

dengan menggunakan standar untuk jenis alat ukur yang sama, catatan atau 

grafik. 

c) Kesalahan Paralaks 

Kesalahan arah pandang saat membaca skala, misalnya membaca skala dengan 

kepala miring ke kanan atau ke kiri (mata dalam posisi tidak tegak lurus dengan 

skala baca) mengakibatkan pembacaan skala tidak sesuai dengan penunjukan 

skala pada alat ukur. 

Untuk mengetahui adanya ketidakpastian bersistem yaitu dengan melakukan 

metode pengukuran dan penggunaan alat ukur yang berbeda-beda, selanjutnya 

dianalisis untuk memastikan kontribusi ketidakpastian bersistemnya. Kemudian dari 

ketidakpastian bersistem ini dapat diupayakan pengukuran yang baik yaitu dengan 

meminimalkan adanya ketidakpastian pengukuran. 

3) Ketidakpastian Acak 

Ketidakpastian acak bersifat fluktuatif (tidak tetap) yaitu pengukuran kadang 

menunjukkan nilai yang terlalu besar atau nilai terlalu kecil yang disebabkan oleh 

lingkungan misalnya gerakan molekul udara, tegangan listrik, getaran mekanik, 

perubahan suhu, dan lainnya. Penyebab dari ketidakpastian acak sering kali diluar 

kemampuan manusia untuk mengendalikan, namun bisa diminamilisir seperti 

pengukuran dilakukan pada ruang tertutup yang pengaruh anginnya tidak terlalu 

besar, sumber tegangan yang tepat (tidak terlalu tinggi), serta pengukuran dilakukan 

secara berulang sehingga dapat diperoleh nilai rata-rata hasil pengkuran.. 

 

b. Cara menentukan ketidakpastian 



Nilai ketidakpastian dapat ditentukan dari banyak faktor, sehingga untuk 

menentukan ketidakpastian diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai metode 

analisis data. Semakin kecil ketidakpastian )( x  yang dicapai, maka semakin tepat 

hasil pengukuran yang dilakukan. Berikut cara untuk menentukan nilai 

ketidakpastian sesuai dengan jenis datanya 

1. Data tunggal atau data yang diperoleh cukup sekali pengamatan 

 

2. Data berulang atau data yang diperoleh lebih dari satu kali pengamatan 

Pada pengukuran berulang, data diperoleh dari hasil rata-rata nilai sampel 

yang telah didapatkan dari pengamatan yang ditentukan dengan cara: 

n

xxxx
x

xx

n

o

n

i
io







...
321

1
 

Sedangan ketidakpastian pada nilai rata-rata dapat dihitung dari deviasi standar 

yang ditentukan sebagai berikut:     

 











 


1

22
1

2

1

n

xxn
s

ii

n
x

x
 

Ketidakpastian )( x  pada data tunggal maupun data berulang tersebut disebut 

dengan ketidakpastian mutlak yang memberikan informasi mengenai “mutu alat ukur 

yang digunakan namun belum mengungkapkan mutu pengukuran”. Mutu 

pengukuran dinyatakan dengan ketidakpastian relatif, dengan persamaan: 

Ketidakpastian relatif = %100.
xo

x
 

Pada ketidakpastian relatif dikalikan dengan 100% dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa 

a) Ketelitian 1% memberikan hak untuk menuliskan sampai dua angka di belakang 

koma pada ketelitian mutlaknya 

b) Ketelitian 10% memberikan hak untuk menuliskan sampai satu angka di 

belakang koma pada ketelitian mutlaknya 

 

 

Hasil pengukuran hambatan dengan menggunakan ohm meter diperoleh 

data sebagai berikut:  mmm xxx 4,3,3
321

, tuliskan data hasil 

pengukuran  dengan ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif ! 
Jawab: 









m

n

x

xxx
x

o

o

3,3
3

433

321

 

Contoh Soal 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


