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Standar Satuan Besaran 

Standar untuk Satuan Panjang 

Satuan standar untuk panjang adalah meter. Panjang merupakan besaran pokok yang digunakan 

untuk mengukur jarak antara dua titik dan ukuran geometri sebuah benda. Sebagai contoh, 

panjang sebuah silinder 15 cm dan diameternya 6 cm, jarak kota A ke kota B adalah 1000 meter. 

 
Satu meter (1 m) pada awalnya didefinisikan sebagai dua goresan pada batang meter standar 

yang terbuat dari campuran platinum-iridium yang disimpan di the International Bureau of 

Weights and Measures (Sevres, France). Jarak yang ditetapkan untuk satu meter adalah jarak 

antara equator dan kutub utara sepanjang meridian melalui Paris sebesar 10 juta meter, seperti 

terlihat pada Gambar 1.2. [dua definisi ini 

membingungkan, perlu dipertegas perbedaannya]. 
Pada tahun 1960, satu meter didefinisikan sama dengan 1.650.763,73 kali panjang gelombang 

sinar jingga yang dipancarkan oleh atom-atom gas kripton-86 (Kr-86) di dalam ruang hampa 

pada suatu loncatan listrik. Pada bulan November 1983, definisi standar meter diubah lagi dan 

ditetapkan menjadi “satu meter adalah jarak yang ditempuh cahaya (dalam vakum) pada selang 

waktu 1/299.792.458 sekon”. 

Perubahan ini dilakukan berdasarkan nilai kecepatan cahaya yang dianggap selalu konstan 

299.792.458 m/s. 

 

Gambar 1.2. Satu meter pernah ditetapkan sebagai jarak antara equator (katulistiwa) dan kutub 

utara melalui Paris (Sumber: Tipler,Physics for Scientists and Engineers, 5th edition) 

Standar untuk Satuan Massa 

Standar untuk massa adalah massa sebuah silinder platinumiridium yang disimpan di lembaga 

Berat dan Ukuran Internasional dan berdasarkan perjanjian internasional disebut sebagai massa 

satu kilogram. 

Standar sekunder dikirimkan ke laboratorium standar di berbagai negara dan massa dari benda-

benda lain dapat ditentukan dengan menggunakan neraca berlengan-sama dengan ketelitian 2 

bagian dalam 108. 
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Standar untuk Satuan Waktu 

Standar untuk satuan waktu adalah sekon (s) atau detik. Standar waktu yang masih dipakai 

sekarang didasarkan pada hari matahari rata-rata. Satu sekon atau satu detik didefinisikan 

sebagai selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium-133 untuk melakukan getaran sebanyak 

9.192.631.770 kali dalam transisi antara dua tingkat energi di tingkat energi dasarnya. 

Jam atomik jenis tertentu, yang didasarkan atas frekuensi karakteristik dari isotop Cs133, telah 

digunakan di Laboratorium Fisis Nasional, Inggris sejak tahun 1955. Gambar 1.3.b 

memperlihatkan jam yang serupa di Lembaga Standar Nasional, Amerika Serikat. 

Standar untuk satuan Arus listrik, Suhu, Intensitas Cahaya dan Jumlah Zat 

Secara singkat standar untuk arus listrik, suhu, intensitas cahaya dan jumlah zat dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

1.  Satu ampere adalah jumlah muatan listrik satu coulomb (1 coulomb = 6,25.1018 elektron) 

yang melewati suatu penampang dalam 1detik.  

2.  Suhu titik lebur es pada 76 cm Hg adalah T = 273,15 oK, Suhu titik didih air pada 76 cm 

Hg adalah T = 373,15 oK. [tandlah ‘°’] 

3.  Satuan kandela adalah benda hitam seluas 1 m2 yang bersuhu lebur platina (1773°C) akan 

memancarkan cahaya dalam arah tegak lurus dengan kuat cahaya sebesar 6 x 105 kandela. 

4.  Satu mol zat terdiri atas 6,025 x 1023 buah partikel. (6,025 x 1023 disebut dengan bilangan 

Avogadro). 

 

Gambar 1.3  

a) Kilogram standar No.20 yang disimpan di NIST (National Institute of Standards and 

Technology) di Amerika Serikat . Kilogram standar berupa silinder platinum, disimpan di bawah 

dua kubah kaca berbentuk lonceng.  
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b) Standar frekuensi atomic berkas cesium di 12 laboratorium Boulder di Lembaga Standar 

Nasional .  

Tabel 1.4 Awalan-awalan SI 

 (Sumber: 

Serway dan Jewett, Physics for Scientists and Engineers, 6th edition, 2004) 

 

Macam Alat Ukur 

Alat Ukur Panjang dan Ketelitiannya 

A. Mistar 

Alat ukur panjang yang banyak digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari adalah mistar. Skala terkecil dari mistar adalah 1 mm (0,1 cm) 

dan ketelitiannya setengah skala terkecil 0, 5 mm (0,05 cm). 

   

(a)      (b) 
Gambar 1.4 Mistar. 

a) Mistar dengan jangkauan pengukuran 10,5 cm; 

b) Contoh mengukur panjang menggunakan mistar [objeknya tidak 

B. Jangka Sorong 

Dalam prakteknya, mengukur panjang kadang-kadang memerlukan alat ukur yang mampu 

membaca hasil ukur sampai ketelitian 0,1 mm (0,01 cm). Untuk pengukuran semacam ini kita 

bisa menggunakan jangka sorong. 
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(a) 

 

(b) 

 

Gambar 1.5 Jangka Sorong  

a) Skala utama dan skala nonius.  

b) Cara membaca skala (Sumber: http://www.e-dukasi.net) 
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Kegiatan 1: 

 

Tugas mandiri : 

Coba ulangi langkah-langkah kegiatan 1 dengan dua macam benda yang berbeda. 

a) Catat berapa skala utama dan skala nonius untuk setiap benda yang Anda ukur. 

b) Nyatakan hasil yang Anda dapat dengan satuan cm dan mm. 

 

Tugas Mandiri : 

Coba ulangi langkah-langkah kegiatan 2 dengan dua macam benda yang berbeda. 

a) Catat berapa skala utama dan skala nonius untuk setiap benda yang Anda ukur. 

b) Nyatakan hasil yang Anda dapat dengan satuan cm dan mm. 
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Kegiatan 3: 

 

Tugas Mandiri : 

Coba ulangi langkah-langkah kegiatan 3 dengan dua macam benda yang berbeda. 

a) Catat berapa skala utama dan skala nonius untuk setiap benda yang Anda ukur. 

b) Nyatakan hasil yang Anda dapat dengan satuan cm dan mm. 

C. Mikrometer Sekrup 

Alat ukur panjang yang paling teliti adalah mikrometer sekrup yang memiliki ketelitian 0,01 

mm, biasanya digunakan oleh para teknisi mesin, terutama pada saat penggantian komponen 

mesin yang mengalami keausan. 

 

Gambar 1.6 Pembacaan skala Mikrometer. (Sumber: http://www.edukasi.net) 
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Kegiatan 4: Pembacaan skala diameter ulir 

 

Tugas Mandiri : 

Coba ulangi kegiatan 4 dengan dua macam benda yang berbeda. 

a) Catat berapa skala utama dan skala nonius untuk setiap benda yang Anda ukur. 

b) Nyatakan hasil yang Anda dapat dengan satuan cm dan mm. 

Kegiatan 5: Pembacaan skala ketebalan benda 

 

Alat Ukur Massa 

Dalam kehidupan sehari-hari, massa sering diartikan sebagai berat, tetapi dalam tinjauan fisika 

kedua besaran tersebut berbeda. Massa tidak dipengaruhi gravitasi, sedangkan berat dipengaruhi 

oleh gravitasi. Seorang astronot ketika berada di Bulan beratnya berkurang dibandingkan ketika 

berada di Bumi, karena percepatan gravitasi Bulan lebih kecil dibandingkan percepatan gravitasi 

Bumi, tetapi massanya tetap sama dengan di Bumi. Bila satuan SI untuk massa adalah kilogram 

(kg), satuan SI untuk berat adalah newton (N). Massa diukur dengan neraca lengan, berat diukur 

dengan neraca pegas, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.7. Neraca lengan dan neraca pegas 
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termasuk jenis neraca mekanik. Sekarang, sudah banyak digunakan jenis neraca lain yang lebih 

teliti, yaitu neraca elektronik. 

Selain kilogram (kg), massa benda juga dinyatakan dalam satuansatuan lain, misalnya: gram (g), 

miligram (mg), dan ons untuk massamassa yang kecil; ton (t) dan kuintal (kw) untuk massa yang 

besar. 

1 ton = 10 kwintal = 1.000 kg 

1 kg = 1.000 g = 10 ons 

 

Gambar 1.7 

a) Neraca lengan  

b) Neraca pegas  

 

Alat Ukur Waktu 

Waktu adalah selang antara dua kejadian/peristiwa.  

Misalnya, waktu siang adalah sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam,waktu hidup 

adalah sejak dilahirkan hingga meninggal. Untuk peristiwaperistiwa yang selang terjadinya 

cukup lama, waktu dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar, misalnya menit, jam, hari, 

bulan, tahun, abad dan lain-lain. 

1 hari = 24 jam; 

1 jam = 60 menit; 

1 menit = 60 sekon 

Sedangkan, untuk kejadian-kejadian yang cepat sekali bisa digunakan satuan milisekon (ms) dan 

mikrosekon (µs). Untuk keperluan sehari-hari, telah dibuat alat-alat pengukur waktu, misalnya 

stopwatch dan jam tangan seperti terlihat pada Gambar 1.8. 
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Gambar 1.8 Stopwatch dan Jam 

1.6. Konversi Satuan 

Dengan adanya beberapa sistem satuan, maka diperlukan pengetahuan untuk dapat menentukan 

perubahan satuan dari satu sistem ke sistem yang lain yang dikenal dengan istilah konversi 

satuan. Berikut ini diberikan konversi satuan-satuan penting yang biasa digunakan. 

Panjang 

1 yard = 3 ft = 36 in 

1 in = 0,0254 m = 2,54 cm 

1 mile = 1609 m 

1 mikron = 10-6 m 

1 Angstrom = 10-10 m 

Luas 

1 ft2 = 9,29 x 10-2 m2 

1 are = 100 m2 

Massa Volume 

1 lb = 0,4536 kg 

1 slug = 14,59 kg 

1 ton = 1000 kg 

1 liter = 10-3 m3 

1 ft3 = 2,832 x 10-2 m3 

1 gallon (UK) = 4,546 liter 

1 gallon (US) = 3,785 liter 

1 barrel (UK) = 31, 5 gallon 

1 barrel (US) = 42 gallon 

 

 



Pelajaran FISIKA Klas X 

Berdasarkan Kurikulum 2006 ( KTSP )  10 

Massa Jenis 

1 lb/ft3 = 16,0185 kg/m3 

Kecepatan 

1 mile/jam = 1,609 km/jam 

1 knot   = 1,852 km/jam 

1 ft/s   = 0,3048 m/s 

Gaya 

1 lbf  = 4,448 N 

1 dyne  = 10-5 N 

1 kgf  = 9,807 N 

Tekanan 

1 atm = 76 cm Hg 

= 1,013 x 105 N/m2 

= 1013 millibar 

= 14,7 lb/in2 

1 Pa  = 1 N/m2 

1 bar  = 106 dyne/cm2 

 105 Pa 

Energi 

1 BTU  = 1055 J = 252 kal 

1 kal   = 4, 186 J 

1 ft lb   = 1, 356 J 

1 hp jam  = 2, 685 x 106 J 

1 erg   = 10-7 J 

Daya 

1 hp   = 745,4 W 

1 kW   = 1,341 hp 

1 BTU/jam  = 0,293 W 

1 kal/s   = 4,186 W 

 

Contoh Soal 1: 

Kapal pesiar Segara Baskoro melaju dari pelabuhan Tanjung Priok ke pelabuhan Tanjung 

Emas dengan kecepatan rata-rata sebesar 5 knot. Berapakah kecepatan kapal tersebut bila 
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dinyatakan dalam m/s, dan bila dalam perjalanannya menempuh jarak sejauh 300 km, 

berapa waktu dalam 

detik yang digunakan untuk menempuh jarak tersebut? 

Penyelesaian: 

Diketahui kecepatan = 5 knot dan jarak tempuh = 300 km. 

Mengingat 1 knot = 1,852 km/jam = 1,852 x (1000 m/3600 s) = 0,51444m/sekon,  

maka kecepatan kapal pesiar tersebut adalah = 5 knot = 5 x (0,51444 m/s) = 2,5722 m/s. 

 

Ingat hubungan antara kecepatan, jarak dan waktu yang membentuk sebuah persamaan gerak, 

yaitu: 

Kecepatan    =  Jarak tempuh 
  Waktu tempuh 

sehingga untuk mencari waktu tempuh didapatkan hubungan 

 

Waktu yang diperlukan kapal pesiar untuk menempuh jarak 300 km adalah 116631, 68 s atau 

sekitar 32,4 jam. 

Contoh Soal 2: 

Harga minyak mentah di pasar dunia pada bulan ini berkisar Rp. 578.900,00 per barrel (UK). 

Berapakah harga per liternya? 

Penyelesaian: 

Ingat, 1 barrel (UK) = 31,5 gallon = 31,5 x 4,546 liter = 143,199 liter 

Jadi harga per liternya = Rp. 578.900,00: 143,199 liter = Rp. 4042,626. 

Dimensi 

Untuk menyederhanakan pernyataan suatu besaran turunan dengan besaran pokok digunakan 

dengan simbol yang disebut dimensi besaran, lihat Tabel 1.1. Apabila suatu persamaan fisika 

terdiri dari banyak suku yang berisi besaran-besaran, maka setiap suku tersebut harus berdimensi 

sama. 

Angka Penting 

Semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran disebut Angka Penting, terdiri atas angka-

angka pasti dan angka-angka terakhir yang ditaksir (angka taksiran). 

Aturan penulisan/penyajian angka penting dalam pengukuran: 

1.  Semua angka yang bukan nol adalah angka penting. 

Contoh: 72,753 (5 angka penting). 
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2.  Semua angka nol yang terletak di antara angka-angka bukan nol adalah angka penting. 

Contoh: 9000,1009 (9 angka penting). 

3.  Semua angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir, tetapi terletak di 

depan tanda desimal adalah angka penting. 

Contoh: 30000 (5 angka penting). 

4.  Angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir dan di belakang tanda 

desimal adalah angka penting. 

Contoh: 67,50000 (7 angka penting). 

5.  Angka nol yang terletak di belakang angka bukan nol yang terakhir dan tidak dengan tanda 

desimal adalah angka tidak penting. 

Contoh: 4700000 (2 angka penting). 

6.  Angka nol yang terletak di depan angka bukan nol yang pertama adalah angka tidak 

penting. 

Contoh: 0,0000789 (3 angka penting). 

Ketentuan - ketentuan pada operasi angka penting: 

1.  Hasil operasi penjumlahan dan pengurangan dengan angka-angkapenting hanya boleh 

terdapat Satu Angka Taksiran saja. 

Contoh: 2,34 angka 4 = angka taksiran 

0,345 + angka 5 = angka taksiran 

2,685 angka 8 dan 5 (dua angka terakhir) taksiran maka ditulis: 2,68 

(Untuk penambahan/pengurangan perhatikan angka di belakang koma yang paling sedikit). 

13,46 angka 6 = angka taksiran 

2,2347 - angka 7 = angka taksiran 

11,2253 angka 2, 5 dan 3 (tiga angka terakhir) taksiran maka ditulis: 11,23 

2.  Angka penting pada hasil perkalian dan pembagian, sama banyaknya dengan angka penting 

yang paling sedikit. 

Contoh:  

8,141 (empat angka penting) 

0,22 × (dua angka penting) 

1,79102 

Penulisannya: 1,79102 ditulis 1,8 (dua angka penting) 

1,432 (empat angka penting) 

2,68 : (tiga angka penting) 

0,53432 
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Penulisannya: 0,53432 di tulis 0,534 (tiga angka penting) 

3.  Untuk angka 5 atau lebih dibulatkan ke atas, sedangkan angka kurang dari 5 dihilangkan. 

Jika angkanya tepat sama dengan 5, dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil dan 

dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. 

Contoh: Bulatkanlah sehingga mempunyai tiga angka penting: 

a)  24,48 (4 angka penting) � 24,5 

b)  56,635 (5 angka penting) � 56,6 

c)  73,054 (5 angka penting) � 73,1 

d)  33,127 (5 angka penting) � 33,1 

Notasi Ilmiah (Bentuk Baku) 

Untuk mempermudah penulisan bilangan-bilangan yang besar dan 

kecil digunakan Notasi Ilmiah atau Cara Baku. 

R.10x 

 dengan:  

 R (angka-angka penting) 

10x disebut orde 

x bilangan bulat positif atau negatif 

Contoh:  

- Massa bumi = 5,98 . 10 24 (tiga angka penting) 

- Massa elektron = 9,1 . 10 -31 (dua angka penting) 

- 0,00000435 = 4,35 . 10 -6 (tiga angka penting) 

- 345000000 = 3,45 . 10 8 (tiga angka penting) 

 

Soal ( Tugas Mandiri ) 
Tuliskan dimensi dari satuan besaran fisis berikut :  

1.  Carilah dimensi besaran-besaran berikut ini: 
a.  Kecepatan (v = jarak tiap satuan waktu) 
b.  Percepatan (a = kecepatan tiap satuan waktu) 
c.  Gaya (F = massa × percepatan) 
d.  Usaha (W = Gaya × jarak perpindahan) 
e.  Daya (P = Usaha tiap satuan luas) 
f.  Tekanan (P = Gaya tiap satuan luas) 
g.  Momen Inersia (I = massa × jarak kuadrat) 
h.  Inpuls (Inpuls = gaya × waktu) 
i.  Momentum (M = Massa × kecepatan) 
j.  Energi kinetik (Ek = 1/2 m v2) 
k.  Energi Potensial (Ep = mgh) 
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l.    Jika diketahui bahwa:  

  
F = gaya; G = konstanta gravitasi; m = massa; R = jarak. 
Carilah: dimensi konstanta gravitasi. 

m.  Percepatan gravitasi (g = gaya berat: massa) 
n.   Jika diketahui bahwa: 

P.V = n R . T 
P = tekanan; V = volume; n menyatakan jumlah mol; 
T = suhu dalam Kelvin (0K); R = tetapan gas 
Carilah: dimensi R 

2.  Sebutkanlah alat-alat ukur yang kamu ketahui dan carilah kegunaan serta batas ketelitiaan 
pengukuran (jika ada). 

3.  Sebutkan berapa banyak angka-angka penting pada angka-angka di bawah ini. 
a.  2,7001     b.  0,0231 
c.  1,200      d.  2,9 
e.  150,27     f.  2500,0 
g.  0,00005     h.  2,3.10-7 
i.  200000,3 

4.  Ubahlah satuan-satuan di bawah ini, ditulis dalam bentuk baku. 
a.  27,5 m3 = ...................................... cm3 
b.  0,5.10-4 kg = ...................................... mg 
c.  10 m/det = ...................................... km/jam 
d.  72 km/jam = ...................................... m/det 
e.  2,7 newton = ...................................... dyne 
f.  5,8 joule = ...................................... erg 
g.  0,2.10-2 g/cm3 = ...................................... kg/m3 
h.  3.105 kg/m3 = ...................................... g/cm3 
i.  2,5.103 N/m2 = ...................................... dyne/cm2 
j.  7,9 dyne/cm3 = ...................................... N/m3 
k.  0,7 . 10-8 m = ...................................... mikro 
l.  1000 kilo joule = .................mikro joule = ......... Giga Joule 

5.  Bulatkan dalam dua angka penting. 
a.  9,8546 
b.  0,000749 
c.  6,3336 
d.  78,98654 
6.  Hitunglah dengan penulisan angka penting. 
a.  2,731 + 8,65 = ….    b.  567,4 - 387,67 = …. 
c.  32,6 + 43,76 - 32,456 = ....   d.  43,54: 2,3 = .... 
e.  2,731 x 0,52 =....    f.  21,2 x 2,537 =.... 
g.  57800: 1133 = ....    h.  4,876 + 435,5467 + 43,5 = .... 
i.  3,4 + 435,5467 + 43,5 =....   j.  1,32 x 1,235 + 6,77 =.... 


