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BAB 

BESARAN DAN SATUAN 
 
 

Pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang dianggap 
sebagai patokan. Jadi dalam pengukuran terdapat dua factor utama, yaitu pembanding dan 
patikan (standar). 

 
Besaran adalah sifat-sifat dari suatu benda atau kejadian yang kita ukur dan dapat 

dinyatakan dengan angka. 
 

Satuan adalah sesuatu yang menyatakan ukuran. Jadi satuan mengikuti besaran, tidak 
pernah mendahuluinya. 
 Syarat satuan standar: 

� Nilai satuan harus tetap 
� Mudah diperoleh kembali (mudah ditiru) 
� Satuan harus dapat diterima secara internasional 

 Besaran Pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Tujuh 
beasaran pokok antara lain: 

� Panjang (meter) 
� Massa (kilogram) 
� Waktu ( sekon) 
� Kuat arus (ampere) 
� Suhu (Kelvin) 
� Intensitas cahaya (candela) 
� Jumlah zat (mol) 

 

Panjang 

Standar satuan untuk panjang dalam SI adalah meter. Sistem satuan yang didasarkan pada meter 
sebagai satuannya disebut system metric. 
 

Massa 

Massa sebuah benda merupakan banyaknya zat yang terkandung di dalam benda tersebut. 
Satuan massa dalam SI adalah kilogram. Kilogram standar yaitu sebuah silinder logam yang 
terbuat dari platina iridium, yang sekarang ini di simpan di Sevres, dekat kota Paris. Berat 
adalah besarrnya gaya yang di benda akibat gaya tarik bumi pada benda tersebut. Massa dan 
berat memiliki satuan yang berbeda, massa memiliki satuan kilogram, sedangkan berat memiliki 
satuan berat. Berat berubah-ubah srsuai dengan tempatnya, sedang massa tidak. 
 

Waktu 

Satuan standar waktu adalah sekon. Jam atom cesium adalah alat ukur waktu yang 
menggunakan atom cesium yang memiliki ketelitian sangat tinggi yaitu 3000 tahun hanya 1 
sekon kesalahan. 
 Besaran turunan yaitu besaran yang mempunyai satuan-satuan yang merupakan 
kombinasi dari satuan-satuan besaran pokok.  
 Konversi satuan adalah mengubah suatu satuan ke system SI atau sebaliknya. Konversi 
satuan hanya mungkin kita lakukan jika mengetahiu hubungan antara kedua satuan. 

Notasi Ilmiah yaitu cara penulisan bilangan secara ilmiah, yang akan memudahkan kita 
menulis kan gilangan yang sangat besar. Sebagai contoh 3,84 X 108 . 108 disebut orde. 
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Tabel 1.1 Pangkat dari 10 dan namanya 

Bilangan Pangkat 10 Awalan Simbol 

0,000 000 000 001 10-12 Piko P 

0,000 000 001 10-9 Nano N 

0,000 001 10-6 Mikro � 

0,001 10-3 Mili M 

0,01 10-2 Senti C 

0,1 10-1 Desi D 

1 100 - - 

10 101 Deka Da 

100 102 Hektop H 

1000 103 Kilo K 

1 000 000 106 Mega M 

1 000 000 000 109 Giga G 

1 000 000 000 1012 Tera T 

 
 Dimensi adalah faktor-faktor yang menyusun besaran turunan tanpa memperdulikan 
system satuan yang digunakan. Jadi dimensi suatu besaran menggambarkan bagaimana besaran 
tersebut disusun atas kombinasi besaran- besaran pokok. 

Tabel1.2 Dimensi Besaran-besaran Pokok 

Besaran Satuan Dimensi 

massa Kilogram M 

panjang Meter L 

Waktu Sekon T 

Arus listrik Ampere I 

Suhu Kelvin Ø 

Intensitas cahaya Candela J 

Jumlah zat Mol N 

  
 Sebagi contoh kecepatan yang merupakan pembagian besaran panjang dengan besaran 
waktu( jarak dengan waktu) memiliki dimensi [v]= LT-1 

 Sebuah persamaan A=B=C hanya akan berarti apabila dimensi besaran A,B<C adalah 
sama. Dua besaran yang dimensinya sama disebut besaran yang setara. Metode untuk menguji 
kekonsistenan dimensi dalam suatu persamaan disebut analisis dimensi. Contoh sebuah analisis 
dimensi adalah dengan menguji kekonsistenan dimensi untuk persamaan jarak tempuh x= v. t, 
dimana x adalah jarak, v adalah kecepatan, dan t adalah waktu. 

x = v . t 
[x] = [v] . [t] 
L = LT-1T 
L = L 
 

 Jelas bahwa kedua ruas persamaan sama, yang berarti bahwa persamaan x = v . t sudah 
benar secara dimensi. Analisis dimensi membantu kita untuk menghindarkan diri dari 
persamaan-persamaan yang salah. 
 Besaran Vektor adalah besaran  yang memiliki satuan tanpa arah, sedangkan besaran 

skalar adalah besaran yang memiliki satuan dan arah. 
100 km/Jam, maka pasti kita akan bertanya, ke arah mana mobil tersebut bergerak. 

Apakah bergerak 100km/jam ke timur, 100km/jam ke utara, dan lain sebagainya. Jadi, besaran 

vektor selalu dinyatakan dengan benar (angka) dan arah. 
Contoh besaran skalar adalah massa (kita tidak perlu mempertanyakan arah 4 kg), waktu, 

massa jenis, kelajuan, dan luas; sementara contoh besaran vektor adalah pergeseran 
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(perpindahan), kecepatan, percepatan, gaya, dan berat. Yang membedakan besaran vektor dari 
besaran skalar adalah bahwa untuk besara vektor, operasi-operasi aljabar tidak berlaku seperti 
halnya pada besaran skalar. 

Untuk penulisan besaran vektor dan besaran skalar, secara internasional telah ditetapkan 
bahwa penulisan vektor untuk tulisan tangan adalah dengan tanda panah di atas lambang 
besaran, sementara untuk tulisan cetak, digunakan huruf yang dicetak teba. Untuk lebih 
jelasnya, perhatikan penulisan berikut ini. 

N = satuan newton  
N = besaran gaya normal  
N = vektor gaya normal 
 
Penggambaran besaran-besaran vektor (Gambar 1.9) dilakukan dengan menarik sebuah 

garis lurus dari sebuah titik pangkal menuju titik ujung yang pada titik ujung ini diberikan tanda 
panah (umumnya di titik ujung). Perhatikan gambar 1.8 yang menjelaskan perjalanan sebuah 
mobil dari posisi P1 menuju posisi P2. mobil tersebut melewati jalanan yang tidak lurus, tetapi 
berbelok melengkung. Penjang lintasan yang ditempuh mobil disebut jarak (besaran skalar), 
sedangkan perubahan posisi mobil, yang digambarkan dengan garis lurus dari P1 ke P2 disebut 
perpindahan (besaran vektor).  

  

Perhatikan penggambaran vektor berikut ini. Panjang garis lurus menyatakan besarnya 
besaran vektor tersebut, sedangkan arah garis (dalam sudut θ) menyatakan arah vektor. Sebuah 
vektor bisa digeser-geser, dengan catatan panjang garis dan besar sudut θ tidak diubah-ubah. 
(lihat gambar1.10). 

Sebuah vektor dikatakan berubah apabila besar ataupun arahnya, atau keduanya berubah. 
Persamaan vektor A = B mengandung arti bahwa besar dan arah vektor A = B adalah sama; 
dengan kata lain A = B, θA =  θB, sebagaimana ditunjukan pada Gambar 1.10.   

Seperti telah disebutkan sebelumnya, untuk menjumlahkan dua besaran harus mempunyai 
besaran yang sama. Disamping itu, karakter kedua besaran pun harus sama. Dengan demikian, 
kita tidak bisa menjumlahkan sebuah vektor dengan sklar.sebagai contoh, persamaan A = B dan 
jumlahan A + B adalah tidak mempunyai arti fisis sama sekali. 

 Sebuah vektor dapat dikalikan dengan sebuah skalar. Perkalian sebuah vektor dengan 
skalar yang nilainya positif hanya mengubah besar vektor, tidak mengubah arahnya. Akan 
tetapi, jika skalar yang dikalikan dengan angka negatif, maka disamping besarnya berubah, arah 
vektor pun menjadi kebalikannya (berputar sebesar 1800), sperti yang ditunjukan pada Gambar 
1.11. vektor negatif dari A, ditulis-A, mempunyai besar yang sama dengan besar vektor A, 
tetapi memiliki arah yang berlawanan dengan arah vektor A. 

 
Resultan Vektor  

 Sebuah vektor, sama halnya dengan sebuah skalar, dapat dijumlahkan, dikurangkan, atau 
dikalikan dengan vektor lainnya. Untuk melukiskan bagaimana sebuah vektor dijumlahkan, 
perhatikan gambar penjumlahan perpindahan seorang siswa yang berjalan pada Gambar 1.12. 
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 Dimulai dari titik O, siswa bergerak 4 m ke timur menuju titik Q, dan selanjutnya 
melangkah 3 m ke utara menuju titik P. jika perpindahan pertama kita lambangkan dengan 
vektor A, dan perpindahan kedua kita lambangkan dengan vektor B, maka perpindahan total 
siswa tersebut adalah vektor C, yaitu vektor yang berpangkal di titik O dan berujung di titik P. 
Vektor C kita namakan vektor resultan atau vektor penjumlahan dari dua vektor, yaitu vektor A 
dan B. Dengan demikian, dapat diuliskan bahwa persamaan ini tidak sama seperti halnya 
persamaan aljabar biasa. Pada Gambar 1.12 tersebut, diketahui bahwa panjang vektor A, yaitu A 
= 4 m dan panjang vektor B, yaitu B = 3 m. Apakah panjang vektor C sama dengan 4 + 3 = 7 
m? Ternyata tidak! Vektor C merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku OPQ, yang sesuai 

dalil Phytagoras, panjang C sama dengan m 543 22 =+ . Jadi, jelas bahwa C � A + B. secara 

umum dapat dinyatakan, besar vektor resultan [A + B] � A + B. 
 Berdasarkan uraian diatas, jika vektor A dan B saling tegak lurus, maka besar resultan 
vektor A dan B dapat dihitung dengan rumus Phytagoras, yaitu  

 R = 22 BA +  

dengan R = besar vektor resultan, A = besar vektor A, dan B = besar vektor B. 
 
Vektor-vektor yang Tidak Tegak Lurus (Materi Pengayaan) 

Penjumlahan vektor-vektor dengan menggunakn dalil Phytagoras hanya berlaku untuk vektor-
vektor yang tegak lurus. Untuk vektor yang tidak tegak lurus, kita bisa menggunakan cara 
grafis, yaitu metode jajargenjang dan metode poligon. Di samping itu, kita juga bisa 
menggunakan rumus analitis jika sudut antara kedua vektor diketahui.  
 Untuk menentukan selisih dua vektor A dan B, kita dapat melakukannya dengan cara 
menjumlahkan vektor A dan vektor-B. Vektor-B adalah kebalikan arah dari vektor B, yaitu 
besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. 
 
Penjumlahan Vektor Dengan Metode Jajargenjang  
 Langkah-langkah untuk menjumlahkan vektor dengan metode jajaragenjang dapat 
diuraikan sebagai berikut. Pertama, lukiskan kedua vektor dengan titik pangkal kedua vektor 
sama-sama terletak pada satu titik. Selanjutnya, buatlah sebuah jajargenjang dengan 
menggambarkan dua sisi lain yang sejajar dengan masing-masing vektor. Vektor resultan dua 
buah vektor dalam kasus ini adalah diagonal jajargenjang yang terbentuk. Contoh penjumlahan 
vektor dengan metode jajargenjang diperlihatkan pada Gambar 1.13. 

 
 

Penjumlahan Vektor Dengan Metode Poligon 

 Pada cara penjumlahan ini, vektor-vektor saling diletakan ujung pangkal satu dengan 
yang lain. Secara sederhana, misalkan 3 vektor A, B, dan C akan dijumlahkan. Pertama, lukislah 
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vektor A. Kemudian, lukis vekor B dengan pangkalnya berada diujung vektor A. selanjutnya 
lukislah vektor C dengan pangkal berada dijung vektor B. Vektor resultan penjumlahan 3 vektor 
ini sama dengan vektor yang berpangkal vektor A dan berujung diujung vektor C. Contoh 
penjumlahan vektor dengan metode poligon diperlihatkan pada Gambar 1.14. 

 
Gambar 1.14. (a) Penjumlahan 2 buah vektor dengan metode poligon. (b) Penjumlahan 3 buah 
vektor dengan metode poligon. 

 

Besaran dan Arah Vektor Resultan 

Untuk menentukan besar dan arah vektor resultan, perhatikan dengan seksama contoh yang 
diberikan berikut ini. Misalkan kita akan menjumlahkan vektor A dan B, sebagaimana terlihat 
pada Gambar 1.15. Dari pelajaran matematika tentang geometri di SMP kita ketahui bahwa 
panjang OC sama dengan 

 αcos))((2222
ACOAACOAOC ++=  

Dengan demikian, OC yang tidak lain adalah vektor resultan dari A dan B dapat dituliskan 
sebagai 

 αcos))((22
ACOAACOAOC ++=  

Dan 

 αcos222
ABBAR ++  

Persamaan diatas merupakan persamaan umum untuk menentukan besar vektor resultan dari 

dua buah vektor A dan B yang saling membentuk sudut apit α. Bila vektor resultan ini 

membentuk sudut θ terhadap vektor A, maka arah vektor R dapat dihitung dari persamaan 

R sin θ = B sin α 
Dari persamaan di atas, terlihat bahwa R � A + B, yang berarti bahwa 

BABA +≠+  

Ketidaksamaan tersebut akan menjadi sebuah persamaan apabila cos α = 1, atau α = 1800 
 

Komponen-komponen Sebuah Vektor 

Sebagai konsekuensi dari bagaimana sebuah vektor dikenai 
operasi penjumlahan, maka sebuah vektor dapat dinyatakan 
sebagai jumlahan dari vektor-vektor yang lain. Secara khusus, 
dalam bagian ini kita akan mempelajari bagaimana sebuah 
vektor dibentuk oleh dua vektor lain yang saling tegak lurus. 
Vektor-vektor yang saling tegak lurus yang merupakan vektor-
vektor yang dijumlahkan itu disebut komponen vektor. 
 Pada Gambar 1.16 terlihat bahwa vektor V merupakan penjumlahan dari vektor Vx 
dengan vektor Vy. Kita katakan bahwa vektor Vx dan Vy merupakan komponen tegak lurus dari 

vektor V. karena sudut yang dibentuk oleh vektor V dengan sumbu X sama dengan θ, maka 
besarnya Vx dan Vy dapat dihitung dengan rumus 



6 

 
http://atophysics.wordpress.com 

Vx = V cos θ 

Vy = V sin θ 
Vektor Satuan (Materi Pengayaan) 

Bagaimanakah menyatakan vektor V dalam besarnya komponen 
vektor Vx dan Vy? Untuk melakukan hal itu, terlebih dulu akan 
kita pelajari vektor satuan i, j, dan k. Vektor satuan, dan arahnya 
sejajar dengan sumbu X positif. Vektor satuan j adalah vektor 
yang besarnya 1 satuan, dan arahnya sejajar dengan sumbu Y 
positif. Vektor satuan k adalah vektor yang besarnya 1 satuan, 
dan arahnya sejajar dengan sumbu Z positif. Untuk lebih 
jelasnya, perhatikan Gambar 1.17 yang menunjukkan ketiga 
vektor satuan tersebut. 
 Dalam gambar 1.18 diperlihatkan bagaimana sebuah 
vektor A dilukiskan sebagai penjumlahan 3 vektor lain yang 
searah dengan ketiga vektor A dengan persamaan 

kAji z++= yx AAA  

 Bila sebuah vektor dituliskan sebagai penjumlahan 
komponen-komponennya seperti di atas, maka kita dapat dengan 
mudang menghitung besarnya vektor A dengan persamaan 

222
zyx AAAA ++=  

 Dalam notasi vektor satuan, dua buah vektor yang sama A 
= B dituliskan dalam bentuk persamaan 

kjikji zyxzyz BBBAAA ++=++  

Sehingga harus dipenuhi bahwa 
Ax = Bx  Ay = By Az = Bz   
 
Jadi, jika dua vektor sama, besar komponen-komponen juga harus sama. Dari konsep ini 
akhirnya kita bisa menuliskan bahwa penjumlahan vaktor R = A + B ekuivalen dengan tiga 
persamaan yang dinyatakan dalam komponen-komponen vektor. 
 Jika R = A + B, maka     Rx = Ax + Bx 

          Ry = Ay + By 

          Rz = Az + Bz 

Denga demikian, penjumlahan dan pengurangan vektor dapat dituliskan sebagai 

 
k)(j)(i)(

k)(j)(i)(

zzyyxx

zzyyxx

BABABABA

BABABABA

−+−++=−

+++++=+
 

 

Perkalian vektor (Materi pengayaan) 

Telah kita pelajari bagaimana dua buah vektor dijumlahkan dan dikurangkan dalam notasi 
vektor satuan. Berikut ini akan kita pelajari bagaimana vektor-vektor dikalikan, sebagaimana 
yang akan banyak kita jumpai dalam persamaan-persamaan fisika. Ada dua jenis perkalian 
vektor, yaitu perkalian perkalian silang vektor atau perkalian vektor (vector product atau 

cross product). 
 

Perkalian Titik Vektor 

Perkalian titik dari dua vektor A dan B dilambangkan dengan A.B. Di dalam fisika, perkalian 
titik vektor ini kita jumpai misalnya dalam rumus usaha. 
 W = F.s 
Gaya F dan perpindahan s kedua-duanya adalah besaran vektor, sedangkan usaha W merupakan 
besaran skalar. Berarti, hasil perkalian titik dua besaran vektor merupakan besaran skalar. 
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 Definisi perkalian titik dari dua vektor A dan B yang mengapit sudut φ dapat dituliskan 
sebagai berikut. 

φcos  ABBA =⋅  

Bagaimana bila vektor A dan B dituliskan dalam notasi vektor suatu? Bila vektor yang 
diketahui dinyatakan dalam komponen-komponen vektor satuan, kita dapat mengalikan kedua 
vektor dalam notasi vektor satuan pula. Untuk membahas definisi perkalian titik dalam notasi 
vektor satuan ini,  terlebih dahulu kita pelajari sifat-sifat perkalian titik dalam perkalian titik 
diantara sesama vektor satuan sebagai berikut. 
 i.i = j.j = k.k = (1) (1) cos 0 = 1 
 i.i = j.j = j.k = (1) (1) cos 900 = 0 
Dari sifat-sifat perkalian titik vektor-vektor satuan ini, kita akan menghitung perkalian titik 
vektor A dan B. 

 A.B  = (Axi + Ayj + Azk) (Bxi +Byj + Bzk) 

  = Axi Bxi + Axi Byj + Axi Bzk + Ayj Bxi + Ayj Byj + Ayj Bzk + Azk Bxi + Azk Byj +        Azk Bzk  

 A.B  = AxBx + AyBy + AzBz    
 Pada perkalian titik antara dua vektor, berlaku sifat komutatif, yang berarti A.B = B.A 

 

Perkalian Silang Vektor 

Perkalian silang dari dua vektor A dan B dilambangkan dengan A x B. 
berbeda dengan perkalian titkm, perkalian silang antara dua besaran 

vektor A dan B menghasilkan besaran vektor yang arahnya tegak lurus 

terhadap kedua vektor, dan besarnya sama dengan AB sinφφφφ, dimana φφφφ 

adalah sudut apit vektor A dan vektor B. Untuk lebih jelasnya, 
perhatikan gambar 1.19 berikut. 
 Dengan definisi perkalian silang vektor tersebut, kita tuliskan 
perkalian silang vektor A dan B sebagai. 
 C = A x B 

 C = AB sin φ 
Ternyata pada perkalian silang vektor tidak berlaku sifat komutatif, tetapi terdapat sifat unik 
yang lain, yaitu sifat negatif terhadap yang lain. 
 A x B = -B x A 
 Jika kita mengetahui komponen-komponen vektor yang akan kita kalikan, kita bisa 
menggunakan sifat-sifat perkalian silang diantara sesama vektor satuan untuk mencari hasil 
perkalian silang antara dua vektor. Sifat-sifat tersebut adalaj 
 i x i = j x j = k x k = 0 
 i x j = -j x i = k  

 j x k = -k x j = i 
 k x i = -i x k = j 
Dengan sifat-sifat tersebut kita peroleh 
 A x B = (AyBz - AzBy)i + (AzBx – AxBz)j + (AxBy – AyBx)k 

 
Berarti, jika C = A x B, maka komponen-komponen dari C = Cxi + Cyj + Czk adalah 
 
Ketelitian Pengukuran dan Angka Penting 

Ketelitian suatu hasil pengukuran sudah menjadi tuntutan ilmu pengetahuan dewasa ini. Namun 
demikian, dapat dikatakan bahwa tidak ada satu pun pengukuran yang benar-benar akurat; pasti 
ada suatu ketidakpastian dalam hasil pengukuran tersebut. Ketidakpastian dalam hasil 
pengukuran ini muncul dari berbagai sumber, misalnya dari batas ketelitian masing-masing alat 
dan kemampuan kita dalam membaca hasil yang ditunjukkan oleh alat ukur yang kita pakai. 
 Alat ukur yang kita pakai menentukan hasil pengukuran yang kita dapatkan. Sebagai 
contoh, lakukan pengukuran diameter dari bagian bawah sebuah botol dengan sebuah mistar 
panjang yang sering digunakan para pekerja banggunan (atau mistar gulung). Hasil yang kamu 
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lakukan hanya mempunyai ketelitian sampai 0,1 cm, sesuai dengan skala terkecil yang terdapat 
pada mistar gulung, walaupun mungkin kami menyatakan bahwa kami bisa memperkirakan 
ketelitian sampai separo skala terkecil, yaitu 0,05 cm. Alasannya 
adalah bahwa amat sulit bagi orang yang melakukan pengukuran 
untuk memperkirakan skala-skala yang lebih kecil di antara dua 
garis skala terkecil. Skala yang terdapat pada mistar sendiri boleh 
jadi tidak seakurat angka-angka yang tertera, karena belum tentu 
mistar dibuat dengan keakuratan yang sangat tinggi di pabrik. 
Sumber ketidakpastian lain muncul dari diri kita sendiri ketika 
membaca skala pada mistar. Kesalahan baca yang terjadi karena 

kita tidak tepat mengarahkan pandangan mata kita ke objek yang 

diamati disebut kesalahan paralaks. 
 Bagaimana jika kita menggunakan jangka sorong untuk 
mengukur diamter botol tersebut? Akankah hasil yang kita peroleh 
lebih akurat? Ya. Untuk mengukur diameter botol tersebut, jangka 
sorong lebih tepat digunakan. Jangka sorong memiliki ketelitian 
sampai dengan 0,1 mm atau 0,01 cm. Untuk benda-benda yang tidak 
terlalu kecil, jangka sorong cukup tepat digunakan sebagai alat ukur. 
Untuk mengukur panjang benda yang lebih kecil, kita menggunakan mikrometer sekrup yang 
memiliki ketelitian sampai dengan 0,01 mm atau 0,001 cm. 
 
Pengukuran dengan Jangka Sorong 

Seperti yang terlihat pada Gambar 1.21 (a), jangka sorong memiliki dua bagian utama, yaitu rahang 
tetap dan rahang sorong. Pada rahang tetap terdapat skala panjang yang disebut skala utama, sedang 
pada rahang sorong terdiri dari 10 bagian yang panjangnya 9 mm. Dengan demikian, tiap skala 
nonius sama dengan 1 mm – 0,9 m = 0,1. Selisih sebesar 0,1 mm inilah yang disebut ketelitian 
jangka sorong. 
 Perhatiakan Gambar 1.21 (b). Angka 0 skala nonius berada setelah skala 4,7 cm pada skala 
utama. Ini berarti, diameter yang diukur 4,7 … cm. skala ke-4 cm pada skala nonius berimpit 
dengan salah satu skala utama, sehingga selisih antara skala 4,7 cm dengan skala 0 pada skala 
nonius sama dengan 0,1 mm x 4 = 0,4 mm. Diameter yang diukur sama dengan 4,7 cm + 0,4 mm = 
4,74 cm. 
 Jangka sorong yang baru saja kita bahas adalah jangka sorong yang banyak dijumpai di 
laboratorium sekolah. Saat ini, sudah banyak beredar jangka sorong dengan ketelitian yang lebih 
tinggi, sampai 0,05 mm dan 0,01 mm. 
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Pengukuran dengan Mikrometer Sekrup 

Mikrometer sekrup biasa digunakan untuk mengukur panjang, ketebalan, atau diameter bola dan 
kawat yang sangat kecil. Gambar 1.22 (a) menunjukkan gambar mikrometer sekrup yang bagian 
utamanya adalah poros tetap, poros geser, skala utama, dan skala nonius yang berupa pemutar. 
 Skala nonius terdiri dari 50 skala. Setiap kali skala nonius diputar 1 kali, maka skala nonius 
bergerak maju atau mundur sejauh 0,5 mm. dengan demikian, satu skala nonius sama dengan 

50

mm 0,5 = 0,01 mm. Angka inilah yang merupakan ketelitian mikrometer sekrup. 

 
 Perhatikan Gambar 1.22 (b) Skala nonius berada setelah 2,5 pada skala utama. Ini berarti, 
panjang benda yang diukur 2,5 … mm. Perhatikan, skala ke-7 dari skala nonius berimpit dengan 
garis mendatar pada skala utama. Ini berarti, selisih jarak antara skala nonius dengan titik 2,5 mm 
sama dengan 7 x 0,01 mm = 0,07 mm. Berarti, panjang benda = (2,5 + 0,07) mm = 2,57 mm. 
 Ketika melaporkan hasil pengukuran, ada baiknya (suatu keharusan jika kita melakukannya 
di laboratorium) jika kita menuliskan ketelitian pengukuran kita, atau perkiraan ketidakpastian dari 
hasil pengukuran kita. Sebagai contoh, diamter botol yang diukur dengan mistar bisa dinyatakan 
dalam 3,4 + 0,1 cm. Tulisan + 0,1 cm (plus-minus 0,1 cm) menyatakan ketidakpastian yang 
diperkirakan, sehingga diamter botol adalah antara 3,3 cm dan 3,5 cm. ketidakpastian hasil 
pengukuran juga bisa dinyatakan dalam persen. Sebagai contoh, pada hasil pengukuran juga bisa 
dinyatakan dalam persen. Sebagai contoh, pada hasil pengukuran diamter botol sama dengan 3,4 + 
0,1 cm, persen ketidakpastiannya adalah 

3%  100% x 
4,3

1,0
=  

 Kadang-kadang, hasil pengukuran tidak secara langsung menampilkan angka 
ketidakpastiannya. Namun demikian, kita harus bisa memperkirakan dituliskan 6,1 cm, kita 
perkirakan bahwa ketidakpastiannya 0,1 cm. Jadi, panjang sebenarnya adalah antara 6,0 cm dan 6,2 
cm. Jangan sampai kita menuliskan hasil pengukuran dengan menggunakan mistar, sebagai 6,10 
cm. Memang angka 6,10 cm sama dengan 6,1 cm, tetapi jika angka tersebut dimaksudkan sebagai 
hasil suatu pengukuran, artinya sangat lain. Angka 6,10 cm menyiratkan bahwa ketelitian alat ukur 
yang dipakai sampai 0,01 cm. Dengan demikian, ketidakpastiannya pun sama dengan 0,01 cm. 
Jadi, panjang sebenarnya adalah antara 6,09 cm dan 6,11. Tidak mungkin mengukur panjang 
dengan mistar memiliki ketelitian seperti ini. Dari sini bisa kita sadari, bahwa angka 0 di belakang 
koma pun sangat penting di dalam menyatakan hasil pengukuran. 
 
Angka Penting 

Angka yang benar-benar diyakini nilainya dalam suatu hasil 
pengukuran disebut angka penting. Dalam suatu penulisan 
hasil pengukuran, selalu tercantum angka (angka-angka0 
yang pasti dan satu angka yang diragukan. Misalnya, ketikta 
mengukur volume air dengan gelas ukur yang memiliki 
skala mililiter (Gambar 1.23), kita memperoleh hasil bahwa 
volume air pasti lebih dari 17 mL tetapi kurang dari 18 mL. 
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Karena itu, angka 17 kita katakan sebagai angka pasti. Kemudian, dengan memperhatikan secara 
lebih seksama, kita dapat memperkirakan kelebihan volume ari tersebut dari 17 mL, misalnya kita 
taksir 0,6 mL. Karena itu, kita tuliskan hasil pengukuran kita sebagai 17,6 mL. Dua angka pertama, 
yaitu 1 dan 7 merupakan angka yang pasti, sedangkan angka 6 merupakan angka yang diragukan. 
Kenapa diragukan? Karena, angka tersebut merupakan taksiran. 
 Dalam suatu pengukuran, baik angka yang pasti maupun satu angka yang diragukan 

(taksiran), merupakan angka penting. Oleh karena itu, hasil menggunakan gelas ukur yang lebih 
teliti? Pada gelas ukur ini, kita dapat dengan pasti menyatakan bahwa volume air adalah 17,5 mL 
lebih. Kelebihan ini akhirnya kita taksir, yaitu 8/10 bagian dari skala terkecil. Dengan demikian, 
taksiran untuk kelebihan volume tersebut adalah 0,08 mL. Akhirnya, kita tuliskan hasil pengukuran 
kita dengan gelas ukur yang lebih teliti sebagai 17,58 mL. Pada hasil ini kita dapatkan empat angka 
penting. Untuk lebih jelasnya, perhatikan Gambar 1.23. 
 Dari contoh pengukuran di atas, dapat kita simpulkan bahwa banyaknya angka penting 
dalam pengukuran suatu besaran tergantung dari bagaimana besaran tersebut diukur. Artinya, 
dengan alat ukur yang bagaimana ia diukur. Apakah dengan alat ukur yang sederhana atau alat ukur 
yang sangat teliti? Semakin banyak angka penting dalam suatu hasil pengukuran bisa diakibatkan 
oleh banyak hal, tetapi yang paling utama adalah ketelitian alat ukurnya. 
 Dalam penulisan yang menyangkut angka penting, terdapat beberapa aturan yang harus 
dipenuhi, yaitu : 
1. Semua angka yang bukan nol merupakan angka penting. 
 6,89 mL memiliki 3 angka penting 
 78,99 km memiliki 4 angka penting 
2. Semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol merupakan angka penting. 
 1208 m memiliki 4 angka penting 
 2,0067 mil memiliki 5 angka penting 
3. Semua angka nol yang menunjukkan perpangkatan sepuluh bukan merupakan angka 

penting, kecuali diberi tanda khusus, misalnya diberi tanda garis bawah. 

 0,0034 kg memiliki 2 angka penting 
 0,456000 s memiliki 6 angka penting 
 0,456000 s memiliki 5 angka penting 
 0,456000 s memiliki 4 angka penting 
 
 Di samping aturan-aturan penulisan angka penting tersebut, terdapat pula aturan-aturan yang 
harus dipenuhi dalam menjumlahkan, mengurangkan, mengalikan, dan membagi angka penting. 
Aturan-aturan ini dapat dituliskan secara ringkas sebagai berikut. 
1. Penjulahan dan pengurangan dua atau lebih angka penting memberikan suatu hasul yang 

hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan. Dalam contoh berikut, semua angka 
yang diragukan digarisbawahi untuk memperjalas pemahaman aturan penjumlahan dan 
pengurangan angka penting ini. 

  345,670  (6 angka penting) 
    24,5      + (3 angka penting) 
  370,170  (kita tulis hasilnya sebagai 370,2 yang memiliki 4 angka penting) 
 
  76,83 
    71,4   
      5,43  (kita tulis hasilnya sebagai 5,4 yang memiliki 2 angka penting) 
 
2. Perkalian dan pembagian angka penting memberikan hasil dengan jumlah angka penting 

sama dengan jumlah angka penting paling sedikit dari bilangan-bilangan yang terlibat dalam 
perkalian atau pembagian. 

 3,45 x 2,5 = 8,625 (kita tulis hasilnya sebagai 8,6 yang memiliki 2 angka penting) 
 67,89 x 568 = 38561,52 (kita tulis hasilnya sebagai 38561 yang memiliki 3 angka penting) 
 134,78 : 26 = 5,1838 (kita tuliskan hasilnya sebagai 5,2 yang memiliki 2 angka penting) 
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Kesalahan Dalam Pengukuran 

Dalam suatu pengukuran, biasanya terdapat kesalahan, atau disebut juga ketidakpastian 
dalam pengukuran. Kesalahan-kesalahan ini ada yang bisa dihindari, tetapi ada juga yang 
tidak bisa dihindari. Dalam subbab ini kita akan membahas bentuk-bentuk kesalahan dalam 
pengukuran dan bagaimana cara menanganinya. 
 
Dua Jenis Pengukuran 

Pengukuran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak 
langsung. Pengukuran secara langsung adalah ketika hasil pembacaan skala pada alat ukur 
secara langsung menyatakan nilai besaran yang diukur, tanpa perlu dilakukan penambahan, 
mengambil rata-ratanya, atau pun menggunakan rumus untuk menghitung nilai yang 
diinginkan. Pengukuran secara tidak langsung memerlukan perhitungan-perhitungan 
tambahan. Contoh pengukuran langsung adalah menimbang massa sebuah benda dengan 
neraca, sedangkan contoh pengukuran tidak langsung adalah mengukur luas sebuah persegi 
panjang. Ketika menimbang, kita langsung membaca berapa massa benda yang ditimbang 
dalam skala timbangan. Ketika mengukur luas sebuah persegi panjang, kita mengukur 
panjang dua buah sisi persegi panjang tersebut, untuk selanjutnya menghitung luas persegi 
panjang dengan rumus sisi dikali sisi. 
 
Presisi dan Akurasi 

Dalam pengertian sehari-hari, presisi dan akurasi sering diartikan sebagai dua hal yang 
memiliki arti sama. Dalam pengukuran, presisi dan akurasi memiliki arti yang berbeda. 
Presisi dalam sebuah pengukuran bisa dikaitkan dengan 3 hal berikut ini. 
1.  Presisi berkaitan dengan perlakuan dalam proses pengukuran, yang meliputi antara 

lain kualitas alat ukur, sikap teliti si pengukur, kestabilan tempat di mana dilakukan 
pengukuran. Contohnya, pengukuran berat badan seorang bayi dengan timbangan bayi 
lebih presisi dibandingkan dengan pengukuran berat badan bayi tersebut dengan 
timbangan beras. 

2.  Presisi juga berkaitan dengan seberapa besar penyimpangan hasil ukur suatu besaran 
ketika pengukuran dilakukan secara berulang-ulang. Sebuah pengukuran yang 
dilakukan secara berulang memberikan hasil 7,2 cm, 7,3 cm, 7,2 cm, dan 7,3 cm. 
Pengukuran kedua yang dilakukan oleh orang yang berbeda memberikan hasil 7,2 
cm, 7,4 cm, 7,5 cm, dan 7,1 cm. Dapat dikatakan bahwa pengukuran yang dilakukan 
oleh orang pertama lebih presisi dibandingkan dengan pengukuran yang dilakukan 
oleh orang kedua. 

3.  Presisi juga berhubungan dengan jumlah angka desimal yang dicantumkan dalam hasil 
pengukuran. Makin banyak angka desimal dalam suatu hasil pengukuran, makin 
presisi pengukuran tersebut. Sebagai contoh, hasil ukur 3,45 cm lebih presisi 
dibandingkan dengan 3,5 cm. 

 
 Ketiga pengertian presisi tersebut berkaitan satu dengan yang lain, karena proses yang 
dilakukan dalarn pengukuran secara langsung mempengaruhi hasil pengukuran yang 
berulang-ulang. Jadi, presisi berhuhungan dengan metode pengukuran dan bagaimana hasil 
ukur tersebut dituliskan. 
 Berbeda dengan presisi, akurasi hanya memiliki satu pengertian, yaitu seberapa dekat 
hasil suatu pengukuran dengan nilai yang sesungguhnya. Apakah yang disebut nilai yang 
sesungguhnya ini? Nilai yang sesungguhnya, atau sering disebut "angka yang benar" antara 
lain adalah definisi suatu besaran atau konstanta, hukum-hukum geometri, dan angka yang 
diperoleh dari suatu teori yang sudah disepakati kebenarannya. 
 Contoh sederhana mengenai akurasi adalah sebagai berikut. Massa jenis air disepakati 
bernilai 1000 kg/ m3. Dua orang siswa melakukan percobaan untuk mengukur massa jenis air. 
Setelah melakukan beberapa kali pengukuran dalam percobaannya, siswa A memperoleh 
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hasil 1002 kb/m3 sedangkan siswa B memperoleh hasil 1005 kg/m3. Dalam kasus ini, kita 
katakan hasil pengukuran siswa A memiliki akurasi yang lebih tinggi (lebih akurat) 
dibandingkan dengan hasil pengukuran siswa B. 
 Sebuah pengukuran bisa presisi tetapi tidak akurat, atau akurat tetapi tidak presisi. 
Sebagai contoh, jika sebuah pengukuran dilakukan dengan metode yang sangat teliti dengan 
alat ukur yang canggih dan dilakukan berulang-ulang akan menghasilkan pengukuran yang 
memiliki presisi tinggi. Namun, jika ternyata salah satu bagian dari alat ukur tersebut 
cacat atau tidak berfungsi dengan sempurnya, misalnya jarum penunjuk skala bengkok, 
maka pengukuran tersebut menjadi tidak akurat. 
 Hal yang sebaliknya juga bisa terjadi, di mana pengukurannya tidak presisi, tetapi 
memiliki keakuratan yang tinggi. Contohnya, sebuah pengukuran jarak antara 2 titik dilakukan 
secara berulang-ulang. Nilai sesungguhnya jarak tersebut telah ditetapkan sebelumnya, 
yaitu 10 m. Hasil pengukuran yang berulang-ulang memberikan hasil 10,2 m, 9,8 m, 
10,8 m, 9,5 m, 10,5 m, dan 9,2 m. Rata-rata hasil pengukuran ini adalah 10 m, tepat dengan 
nilai yang sesungguhnya, yang berarti pengukurannya akurat. Tetapi, apakah pengukuran 
yang dilakukan berulang 6 kali tersebut presisi? Tidak, karena terjadi penyimpangan yang 
cukup besar dalam setiap pengukuran ulang. 
 
Kesalahan (error) dalam Pengukuran dan Sumber-sumbernya 

Ketika didefinisikan dengan benar, kesalahan (error) atau ketidakpastian hanya berkenaan 
dengan pengukuran yaitu untuk memperkirakan suatu nilai ketika nilai eksak suatu 
pengukuran tidak mungkin diperoleh. Kesalahan tidak berlaku pada perhitungan, di mana nilai 
eksaknya mungkin diperoleh. Sebagai contoh, mengukur tinggi badan seorang anak bisa 
menghasilkan hasil ukur yang berbeda-beda ketika dilakukan pengukuran berulang-ulang, dan 
nilai eksaknya pun tidak diketahui secara pasti, sehingga hasilnya bisa dinyatakan misalnya 
sebagai 160 cm plus minus 2 cm. Namun, menghitung jumlah siswa di dalam kelas bisa 
menghasilkan nilai eksak, misalnya 40 siswa. 
 Pada dasarnya, dalam suatu pengukuran terdapat dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan 
sistematis dan kesalahan random (acak ). Sebelum membahas kedua jenis kesalahan ini, 
akan dibahas lebih dulu sumber-sumber kesalahan. 
1. Kesalahan alami 

Biasanya, suatu pengukuran dilakukan di lingkungan yang tidak dapat dikontrol. Efek 
suhu, tekanan atmosfer, angin, gravitasi bumi pada alat ukur akan menimbulkan 
kesalahan-kesalahan pada hasil pengukuran. 

2.  Kesalahan alat 

Pengukuran, baik yang dilakukan dengan alat ukur yang sederhana maupun alat ukur 
yang canggih, tetap saja memungkinkan terjadinya kesalahan, misalnya karena 
ketidaksampurnaan pembuatan alat ukurnya di pabrik atau kesalahan kalibrasi. 

3.  Kesalahan manusia 

Karena manusia secara Iangsung terlibat dalam pengukuran, dan cukup banyak unsur 
subjektif dalam diri manusia, maka kesalahan yang diakibatkan oleh manusia sangat 
mungkin terjadi dalam pengukuran. Sistem otomatisasi dan digitalisasi telah 
mengurangi sumber kesalahan yang berasal dari manusia ini. Contoh kesalahan yang 
ditimbulkan oleh manusia adalah kesalahan paralaks. 

4.  Kesalahan hitung 

Kesalahan hitung meliputi cukup banyak hal, misalnya tentang jumlah angka penting 
yang berbeda-beda dari beberapa hasil pengukuran, kesalahan pembulatan hasil 
pengukuran, dan penggunaan faktor konversi satuan. 
 

Kesalahan Sistematik 

Kesalahan sistematik dalam pengukuran adalah kesalahan-kesalahan yang secara umum 
berkaitan dengan kesalahan pengaturan alat, kalibrasi alat ukur, atau pengaruh lingkungan 
tempat di mana pengukuran dilakukan. Contoh kesalahan sistematik adalah ketika meteran 
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plastik yang digunakan tukang bangunan untuk mengukur jarak antara dua titik memanjang 
karena panas, diameter ban mobil bukan diameter sebenarnya yang akan menghasilkan 
bacaan jarak tempuh pada odometer mobil, dan lain sebagainya. Karena kesalahan sistematik 
bisa dilacak sumbernya, maka kesalahan sistematik bisa dikoreksi atau dikurangi. 
 Cara untuk mengurangi kesalahan sistematik adalah dengan mendesain pengukuran 
secara teliti, termasuk misalnya mengisolasi lingkungan di mana percobaan atau pengukuran 
dilakukan. Tentu saja, kemungkinan terjadinya kesalahan sistematik tetap ada, walaupun 
percobaan telah dirancang dengan sangat teliti. Cara lain untuk mengurangi kesalahan 
sistematis adalah dengan melakukan kalibrasi pada alat ukur. Kalibrasi berarti bahwa kita 
menggunakan alat ukur yang kita miliki untuk mengukur beberapa nilai besaran yang sudah 
diketahui, kemudian membandingkan hasilnya. 
 Untuk lebih jelas mengenai kesalahan sistematis ini, simak dengan seksama 
bagaimana kesalahan sistematis yang timbul dalam pengukuran berat badan dengan 
timbangan digital berikut ini. Seseorang mungkin menganggap bahwa sebuah neraca 
digital yang digunakan untuk mengukur berat benda menunjukkan hasil yang sangat eksak 
karena teknologinya yang sudah digital. Pada saat belum  ada beban, ternyata neraca 
tersebut menunjukkan angka -1,1 gram. Ketika empat buah koin 25-grain ditambahkan satu 
per satu sebagai beban, diperoleh hasil pengukuran berturut-turut 24,2, 49,5, 74,9  dan 100,1 
gram. Angka-1,1 gram merupakan kesalahan dari alat yang disebut juga sebagai kesalahan tetap. 
Kita harus menambahkan 1,1 gram untuk setiap hasil penimbangan beban, sehingga hasil 
penimbangan yang (lilakukan harus dikoreksi oleh kesalahan tetap ini, yaitu 25,3. 50,0, 70.0. 
dan 101,2 gram.  
 Sampai di sini, kita harus mula mengingterpretasikan data yang kita peroleh agar bisa kila 
manfaatkan dengan tepat. Jika kita bagi 50,6 dengan 2, kita peroleh 25,3, angka yang sama 
dengan hasil penimhangan satu beban. Jika kita bagi 76,0 dengan 3, kita peroleh 25,33, hampir 
sama dengan untuk satu dan dua beban. Dan jika kita bagi 101,2 dengan 4, kita peroleh 25,3 juga. 
Jika koin-koin ini dibuat di pabrik dengan ukuran masing-masing 25 gram, maka kita peroleh 
kesalahan sistematik +0,3 gram, atau +1.2 gram untuk tiap 100 gram. Kesalahan ini disebut 
kesalahan sistematik karena mengikuti suatu "sistem" atau "aturan". Kesalahan ini dapat 
diprediksi dan mengikuti suatu aturan matematis, yaitu suatu hubungan linear antara beban dan 

kesalahannya. Dalam kasus ini, kesalahan alat sama dengan
100

2,1 = 0,012 per hasil yang 

ditunjukkan. 
 Sekarang, berapakah berat (sebenarnya massa) yang sesungguhnya dari hasil 
penimbangan sebuah benda, yang ketika ditimbang, menunjukkan angka 144,5 gram? Pertama, 
kita tambahkan hasil ini dengan kesalahan konstan 1,1 gram, sehingga menjadi 145,6 gram. 
Hasil ini harus kita kurangi dengan kesalahan sistematisnya yaitu 0,012 x 144,5 = 1.734 gram, 
sehingga berat (atau massa) yang sesungguhnya adalah 145,6 - 1.734 = 1-13,y gram 
(dibulatkan). 
 
Kesalahan Random (acak) 

Kesalahan random tidak dapat dihindari. Kesalahan random dinyatakan dalam tanda plus atau 
minus. Besar kesalahan random tidak diketahui, tetapi dapat diperkirakan. Kesalahan random 
disebabkan oleh ketidaksempurnaan manusia dan alat, seperti halnya ketidakpastian dalam 
menentukan pengaruh lingkungan terhadap pengukuran. 
 Kesalahan personal merupakan kesalahan random. Manusia tidak dapat mengukur 
dengan sangat tepat. Selalu ada ketidaksempurnaan dalam melakukan pengukuran, misalnya 
kesalahan paralaks, kesalahan dalam menentukkan letak suatu titik, dan lain sebagainya. 
Kesalahan random adalah kesalahan yang terjadi ketika kita berusaha melakukan "pengukuran 
dengan tepat" . tetapi selalu terjadi sedikit salah dalam menentukan apa yang dianggap tepat, 
tersebut karena ketidaksempurnaan alat dan manusia sendiri. 
 Kesalahan random akan selalu muncul, tetapi dapat diperkccil dengan cara melakukan 
pengukuran berulang-ulang. Selanjutnya, dengan metode statistika, kita dapat menghitung 
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besarnya kesalahan random ini. Ketika melaporkan hasil pengukuran, kesalahan (atau 
ketidakpastian) hasil pengukuran seringkali dinyatakan secara langsung sebagai selisih 
terbesar antara nilai rata-rata hasil pengukuran dengan masing-masing pengukuran. Di samping 
itu, kesalahan juga sering dinyatakan sebagai setengah skala terkecil dari ukur yang 
digunakan untuk melakukan pengukuran. Sebagai contoh, perlucan hasil pengukuran panjang yang 
dilakukan 8 kali berikut ini. 

Panjang (min) 78 81 78 79 80 78 79 80 
 
Rata-rata hash pengukuran ini adalah 79,125 mm, dibulatkan menjadi 79 mm. Selisih terbesar 
antara nilai rata-rata dengan masing-masing pengukuran individual adalah 81 - 79,125 = 1,875 
mm, dibulatkan menjadi 2 mm. Hasil pengukuran akhirnya dinyatakan sebagai 79 ± 2 
mm. Dengan demikian, kita nyatakan bahwa panjang yang sebenarnya dari objek yang kita 
ukur berada di antara 77 mm sampai 81 mm. 
 Para ilmuwan telah menyepakati perjanjian sederhana mengenai kesalahan dalam 
pengukuran, yaitu jika kesalahan hash pengukuran tidak disebutkan secara ekplisit, maka kesalahan 
pada suatu angka hasil pengukuran lama terkecil dengan setengah skala terkecil. Misalnya, 
 25 mm memiliki kesalahan 0,5 mm 
 25,00 mm memiliki kesalahan 0,005 mm 
 
Dalam matematika, 25 mm = 25,00 mm, tetapi dalam fisika berlaku bahwa, 25 mm :;1- 25,00 mm, 
karena kedua angka ini memiliki besar kesalahan atau ketidak-pastian yang berbeda. 
 

Perhitungan Yang Melibatkan Kesalahan Hasil Pengukuran 

Secara umum, perhitungan angka-angka hasil pengukuran menambah besarnya kesalahan atau 
ketidakpastian. Misalnya, 
 (12 ± 2) + (15 ± 3) 
 
menghasilkan penjumlahan terkecil 10 + 12 = 22 dan penjumlahan terbesar 14 + 18 = 32 sehingga 
hasilnya kita tulis sebagai 27 ± 5. Terlihat bahwa penjumlahan tersebut memperbesar kesalahan 
hasil pengukuran. 
 Besarnya kesalahan semakin bertambah besar ketika kita mengalikan dua angka hasil 
pengukuran. Misalnya, 
 (12 ± 2) x (15 ± 3) 
 
menghasilkan perkalian terkecil 10 x 12 = 120 dan perkalian terbesar 14 x 18 = 252. Hasil 
perkalian kita tubs sebagai 180 ± 66. 
 Jelas bahwa perhitungan yang melibatkan kesalahan hasil pengukuran semacam ini akan 
memakan cukup banyak waktu. Oleh karena itu, para ilmuwan menyepakati perhitungan angka-
angka hash pengukuran yang melibatkan kesalahan sebagai berikut. 
1.  Ketika angka-angka dijumlahkan atau dikurangkan, maka kesalahan mutlaknya (atau 

kesalahan absolut) dijumlahkan. Misalnya, (15 ± 4) + (19 ± 5) = (34 ± 9). 
2.  Ketika angka-angka dikalikan atau dibagi, maka persen kesalahannya dijumlahkan. 

Misalnya, (20 ± 1) x (100 ± 10) = (20 ± 5%) x (100 ± 10%) = (20 x 100) ± (5% + 10%) = 

2000 ± 15% = 2000 ± 300. 
 


