
mengeluarkan banyak uang. Misalnya: seseorang yang tadinya menghabiskan waktu 

tiga kali dalam seminggu ke kafe bisa menguranginya menjadi hanya sekali dalam 

seminggu 

 Mempelajari hal baru 

Seseorang bisa meluangkan waktu dan sedikit uang untuk belajar Bahasa Inggris di 

sebuah tempat kursus bahasa. Dengan demikian, pengeluaran rutin bisa dialihkan ke 

hal-hal yang jauh lebih berguna dibandingkan dengan menghabiskan uang untuk 

nongkrong atau hal lainnya yang tidak bermanfaat.  

 

Pada dasarnya seseorang bisa menghemat sampai ratusan ribu rupiah dalam sebulan hanya 

dengan memotong beberapa pos pengeluaran yang tidak penting.  Akan tetapi harus diingat, 

memotong beberapa pos anggaran pengeluaran yang tidak penting tidak lantas berarti bahwa 

seseorang harus menjadi pelit. Menyisihkan beberapa ratus ribu dari tabungan untuk 

mempelajari bahasa asing menjadi pilihan paling bijak untuk menghemat uang. Artinya, Anda 

bisa mempelajari bahasa baru, Inggris misalnya, supaya Anda mendapatkan pengalaman dan 

manfaat lebih yang kelak bisa digunakan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 
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Pengertian Alat Ukur Osiloskop dan Cara Kerjanya 

Melihat dan mempelajari bentuk sinyal listrik bisa dilakukan dengan mudah berkat kehadiran 

alat ukur elektronika yang kerap disebut sebagai alat ukur osiloskop. Sebuah layar tabung 

sinar katode digunakan sebagai wadah di mana proyeksi sorotan elektron ditembakkan ke 

atasnya. Sorotan itulah yang nantinya bakal membekas di atas layar, di mana osiloskop 

memiliki rangkaian khusus yang bakal memicu sorotan bergerak dari kiri ke kanan secara 

berulang-ulang. Kontinuitas sinyal yang bergerak dari kiri ke kanan itulah yang kemudian bisa 

dipelajari dengan seksama. Mengapa osiloskop menjadi penting? Pertama-tama, alat tersebut 

biasanya digunakan untuk mengamati sinyal listrik, yang biasanya menghasilkan gelombang 

tertentu. Dengan kata lain, bentuk gelombang bisa dilihat dengan tepat menggunakan alat 

tersebut.  

https://www.sribulancer.com/id/users/erlindyah


Selain itu, alat ukur osiloskop biasanya juga digunakan untuk menunjukkan distorsi yang 

mungkin muncul, seperti waktu naik, periode, lebar pulsa, serta waktu relatif yang muncul dari 

dua sinyal yang saling terkait. Osiloskop menghasilkan sampel data, di mana alat tersebut 

menghasilkan data yang apabila nilainya semakin tinggi, maka semakin akuratlah peralatan 

tersebut. Harga sebuah osiloskop yang memiliki sampel data tinggi biasanya mahal. Taruhlah 

misalnya sebuah osiloskop memiliki sampel sebanyak 10.000 data/detik, maka alat tersebut 

bisa melakukan pembacaan sebanyak 10.000 kali dalam waktu satu detik. Bila sebuah 

gelombang memiliki frekuensi 2500Hz, maka data yang akan dimuat sebanyak ¼ dari 

gelombang penuh. Hasilnya kemudian akan ditampilkan di layar tabung sinar katode, di 

dalam grafik dengan skala XY. 

Ada beberapa fungsi osiloskop yang perlu diketahui, dan ini termasuk: 

1) Pengguna bisa mencari tahu apakah terdapat noise pada rangkaian listrik tertentu.  

2) Alat tersebut membantu membedakan arus DC dengan arus AC. 

3) Memeriksa pola dan perjalanan sebuah sinyal pada rangkaian listrik.  

4) Mencari tahu seberapa besar ukuran frekuensi sinyal yang berosilasi. 

5) Mengukur besaran tegangan dan kaitannya dengan waktu. 

Peralatan seperti osiloskop biasanya dipakai untuk mengukur rangkaian elektronik seperti 

stasiun TV dan radio. Meski tergolong rumit ketika dioperasikan, namun beginilah cara yang 

tepat untuk mengoperasikan osiloskop:  

1) Sebelum dinyalakan, periksa sejenak peralatannya dan pastikan tombol power berada 

di posisi OFF.  

2) Periksa semua tombol yang ada dan pastikan bahwa semua tombol tiga posisi berada 

di posisi tengah.  

3) Dengan mudah pengguna menemukan tombol INTENSITY. Putar tombol tersebut ke 

posisi tengah.  

4) Selanjutnya pengguna perlu memeriksa tombol PULL 5X MAG. Tekanlah tombol ini ke 

bagian dalam, supaya posisinya berada di bagian normal.  

5) Tempatkan tombol TRIGERRING LEVEL di posisi AUTO.  

6) Beraliglah ke stop-kontak ACV dan mulai hubungkan kontak tersebut dengan kabel 

saluran listrik bolak-balik.  

7) Putar tombol power ke posisi ON. Pengguna akan meilhat garis pada layar CRT 20 

detik setelah alat dihidupkan. Putar tombol INTENSITY searah dengan putaran jarum 

jam bila garis belum muncul.  

8) Jalur garis bisa diperjelas menggunakan tombol INTENSITY dan FOCUS. 

9) Posisi horizontal dan vertical bisa diatur ulang sesuai dengan kebutuhan pengguna 

yang spesifik.  

10) Hubungkan probe saluran B atau –B (CH-B) atau saluran –A (CH-A) sesuai dengan 

kebutuhan pengguna.  

11) Kalibrasi sebesar 0,5Vp-p bsia diperoleh dengan cara menghubungkan probes ke 

terminal CAL.  

12) Tempatkan saklar VOLTS/DIV pada 10 mV, lalu pengguna perlu memutar tombol 

VARIABLE sesuai dengan arah putaran jarum jam. Tempatkan TRIGERRING SOURCE ke 

CH-A dengan cara memutarnya. Setelah itu gelombang square-wave akan muncul di 

layar.  



13) Bila tampilan gelombang kurang sempurna. Artinya, kurang sempurna dalam 

menampilkan bentuk persegi empat, maka pengguna perlu mengatur trimmer pada 

probe. Setelahnya alat ukur osiloskop bisa digunakan setelah probe dipindahkan dari 

terminal CAL 0,5Vp-p. 

Pengertian Kalibrasi Alat Ukur dan Fungsinya 

Kalibrasi alat ukur merujuk kepada sebuah proses di mana pemilik alat ukur diharuskan 

mengkonfirmasi tingkat akurasi alat yang dimilikinya, hingga sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan secara resmi. Ambil contoh misalnya pada alat timbang 5.05 yang perlu 

dikalibrasi ulang. Bila angka eror mencapai 0.02, maka angka sejumlah itu masih bisa 

ditoleransi. Lain halnya bila tingkat eror mencapai 0.05 yang berarti alat tersebut tidak lolos 

toleransi eror. Akan tetapi bila standar toleransi erornya mencapai 0.1, maka timbangan 5.05 

tersebut bakal lolos uji kalibrasi. Sampai di sini orang perlu tahu bahwa ada standar yang 

telah ditetapkan dengan nilai tertentu, yang sesuai dengan nilai yang tercantum dalam 

sertifikasi ISO 9001:2008.  

Di dalam sertifikasi ISO 9001:2008, sebuah organisasi yang memiliki alat ukur harus 

menentukan nilai pengukuran dan memantaunya secara reguler dengan perlengkapan yang 

diperlukan. Ini dilakukan supaya ada kesesuaian antara produk dan persyaratan mengenai 

akurasi alat ukur yang sudah ditentukan sebelumnya, baik yang ditentukan standarnya secara 

nasional maupun secara internasional. Dengan demikian, poin intinya adalah: 

1) Sebuah alat ukur memerlukan penyesuaian atau perlu disesuaikan ulang sesuai 

dengan kebutuhan.  

2) Memiliki identifikasi khusus, guna menetapkan status keberhasilannya ketika 

digunakan.  

3) DIjaga sekaligus dilindungi dari pelapukan maupun kerursakan selama penyimpanan, 

pemeliharaan, dan penanganan.  

4) Sebuah alat ukur harus dijaga dari penyesuaian tertentu yang bisa mengacaukan hasil 

pengukuran yang dilakukan.  

Kalibrasi alat ukur harus dicatat dan dinilai kesahihannya, terutama bila sudah pernah diukur 

sebelumnya. Artinya, hasil pengukuran sebelumnya harus dicatat, terutama bila angka yang 

keluar tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sebelumnya. Dengan pencatatan 

yang baik, sebuah organisasi bisa mengambil tindakan yang sesuai dengan produk maupun 

alat hasil ukurnya tidak sesuai dengan standar. Lebih jauh lagi, catatan verifikasi dan hasil 

kalibari harus dipelihara dengan baik. Proses kalibrasi biasanya juga melibatkan penggunaan 

komputer, dan karenanya harus dipastikan apakah komputer dan perangkat lunaknya 

memenuhi aplikasi yang disyaratkan. Sebelum digunakan dan apabila diperlukan, perangkat 

lunak dan komputer harus diperiksa kemampuannya terlebih dulu. 

Memang pada dasarnya tidak semua perusahaan mesti melakukan kalibrasi alat ukur, namun 

kegiatan tersebut wajib dilakukan oleh perusahaan yang memproduksi bahan kimia dengan 

menggunakan alat ukur. Pendek kata, semua jenis alat ukur yang dipakai untuk memproduksi, 

atau mempengaruhi mutu akhir, jasa/produk perlu dikalibrasi. Namun bila bila hasil 

pengukuran tidak terkait langsung dengan mutu produk, maka kalibrasi tidak wajib dilakukan. 

Sebuah perusahaan yang memperdagangkan emas memerlukan hasil pengukuran yang 

presisi, dan karenanya alat ukur yang dipakai wajib dikalibrasi. Akan tetapi sebuah perusahaan 



yang menggunakan timbangan untuk mengukur berat pakaian tidak wajib mengkalibrasi alat 

ukurnya itu. 

Fungsi dan manfaat kalibrasi alat ukur, dengan demikian, menjadi krusial, terutama bila 

perusahaan yang bersangkutan memproduksi jasa/produk yang memerlukan tingkat presisi 

yang tinggi. Adapun fungsi serta manfaat kalibrasi dirinci ke dalam beberapa poin: 

1) Kalibrasi meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggannya. Dengan hasil ukur 

yang presisi, sebuah perusahaan yang memiliki produk tertentu bakal dipercaya oleh 

pelanggannya.  

2) Kalibrasi membantu mengurangi risiko ditariknya produk yang tidak memenuhi 

persyaratan.  

3) Kalibrasi membantu sebuah perusahaan mendapatkan kepastian bahwa produknya 

memenuhi peraturan produksi, baik di tingkat internasional maupun di tingkat lokal.  

Kalibrasi membantu sebuah perusahaan mendapatkan kepastian akurasi alat ukur yang 

digunakan dalam transaksi. Dengan demikian terciptalah transaksi yang adil serta terciptanya 

suasana di mana sengketa bisa dihindari, yang biasanya muncul dari hasil pengukuran serta 

pengujian yang berbeda. 

 

Jenis Alat Ukur Kompresi 

 

Artikel ini ingin membicarakan sedikit tentang alat ukur kompresi beserta jenisnya. Alat ukur 

pneumatic merupakan istilah lain yang kerap digunakan untuk mengganti sebutan alat ukur 

macam itu. Jenis alat ukur semacam ini umumnya bekerja dengan cara mengukur tekanan 

pada udara, gas, dan jenis zat lainnya. Bisa dibilang bahwa alat ukur kompresi bekerja dalam 

kaitannya dengan tekanan maupun kevakuman gas/udara. Di dalam sebuah mesin, misalnya, 

alat tersebut digunakan untuk mencari tahu berapa besar tekanan yang ada di dalam ruang 

bakar. Bila tekanan masih sesuai dengan manual kendaraan, maka tidak ada masalah. Lain 

halnya bila tekanan sudah mengalami penurunan drastis, maka dipastikan bahwa pengecekan 

harus dilakukan terhadap beberapa macam komponen yang terkait dengan penurunan 

tekanan kompresi. 

 

Tekanan kompresi sangat krusial terutama bila kita berbicara tentang performa mesin. Syarat 

utama bekerjanya sebuah mesin adalah ia harus memiliki tekanan kompresi yang cukup, 

pengapian yang baik, serta campuran udara dan bahan bakar dalam jumlah cukup. Seorang 

teknisi yang memiliki tugas dalam memperbaiki serta merawat kendaraan hendaknya 

mengetahui cara yang benar ketika melakukan pemeriksaan tekanan kompresi di dalam 

sebuah mesin.  

 

Dilhat dari cara pemasangannya, alat ukur kompresi terdiri dari dua jenis, yakni: 

1) Model ulir, yakni alat pengukur tekanan yang dipasang pada lubang busi dengan cara 

diulirkan.  

2) Model tekan, yakni alat yang dipasang pada lubang busi dengan cara ditekan.  



 

Alat ukur pneumatic adalah sebutan umum, di mana ada banyak klasifikasi serta kategori alat 

yang melekat padanya. Artinya seseorang akan dengan mudah menemukan berbagai jenis 

alat pengukur tekanan di pasaran. Masing-masing alat diterapkan pada kondisi serta 

keperluan yang berbeda satu sama lain. Ada alat ukur pneumatic yang disebut compression 

tester, misalnya, yang digunakan untuk memeriksa tekanan kompresi di dalam mesin, 

terutama di bagian silindernya.  

Selain compression tester, ada juga alat yang yang dinamakan dynotest, meski yang satu ini 

sulit digunakan, jarang ditemukan, serta harganya mahal. Karena itulah kebanyakan orang 

memilih menggunakan alat ukur kompresi jenis compression tester. Bila ada ketidakberesan 

dalam hal tekanan mesin, alat ini akan memberi tahu teknisi maupun pemilik kendaraan 

apabila ada kebocoran kompresi di dalam silinder. Kebocoran bisa diakibatkan oleh banyak 

hal, salah satunya adalah piston maupun ring piston yang sudah aus.  

 

Mesin apapun harus berada dalam kondisi optimal, dimana ini berarti bahwa daya mesin 

harus bekerja semaksimal mungkin tanpa merusak kerusakan komponen mesin di bagian 

dalam. Karena itulah tekanan kompresi di dalam silinder harus dibuat sesuai dengan 

ketentuan pabrikan, atau ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pembuat mesin. Nah, untuk 

mengukur keadaan tekanan, sebuah alat model bernama compression tester diperlukan. 

Ketika digunakan, alat ini bakal dipasangkan pada lubang busi atau pada lubang injector bila 

mesinnya tergolong jenis diesel. Alat jenis compression tester biasanya memiliki satuan 

kg/cm2 atau atm (atmosphere). 

 

Bila tekanan di dalam mesin berkurang, maka bisa jadi hal ini disebabkan oleh dinding silinder 

dan torak yang aus, packing kepala silinder yang rusak, dudukan katup yang tidak rata, daun 

katup yang terbakar, serta celah katup yang terlalu rapat. Dalam kondisi normal, motor pabrik 

memiliki tekanan kompresi sebesar 7-9kg/cm2, bahkan ada yang mencapai 12 kg/cm2. Kurang 

dari itu, atau bila angka hanya mencapai 7 atau 6 kg/cm2, maka motor cenderung mogok atau 

susah dihidupkan. 

 

Cara Mengukur Kapasitor Dengan Benar 

 

Kapasitansi sebuah condensator (orang mengenalnya sebagai kapasitor) bisa diketahui 

besarannya dengan menggunakan sebuah capacitance meter. Dalam pengukuran kapasitor, 

orang biasanya menggunakan multimeter analog maupun digital. Beberapa multimeter digital 

sudah menyertakan capacitance meter di dalamnya. Dengan demikian, alat tersebut menjadi 

multifungsi. Selain bisa digunakan untuk mengukur kapasitansi, alat digital tersebut juga bisa 

dipakai untuk mengukur tegangan, arus, dan resistansi. Artikel ini akan membicarakan satu 

tema, yakni cara mengukur kapasitor menggunakan multimeter. 

 

Dibandingkan multimeter digital, multimeter analog relatif lebih murah harganya. Tipe analog 

biasanya masih menggunakan jarum yang dipakai untuk mengindikasikan pengukuran. Selain 



itu tipe analog juga tidak menyertakan capacitance meter di dalamnya. Kendati terlihat sedikit 

ketinggalan zaman, namun multimeter analog masih bisa dipakai untuk memeriksa kualitas 

sebuah kapasitor.   

Beda analog, beda pula digital. Berbicara tentang alat seperti multimeter, ada langkah-langkah 

berbeda dalam pengukuran kapasitor. Dengan demikian, cara mengukur kapasitor bisa jadi 

berbeda, tergantung jenis multimeter yang digunakan – apakah itu digital ataukah analog.  

 

Bagaimana bila pengukuran kapasitor dilakukan menggunakan multimeter analog 

 

Multimeter analog sebetulnya tidak begitu akurat bila digunakan untuk menguji kualitas 

sebuah kapasitor. Meski demikian, alat tipe analog itu setidaknya masih bisa digunakan untuk 

keperluan pengujian sederhana. Ada beberapa langkah yang harus diterapkan ketika 

seseorang ingin menguji sebuah kapasitor menggunakan multimeter analog: 

 

1) Hal pertama yang perlu dipersiapkan adalah multimeter analog.  

2) Pada alat tersebut akan ditemukan selector di bagian ohm meter. Skala ohm 

meterbiasanya disesuaikan dengan besar kecilnya angka kapasitansi yang ada di 

bagian fisik kapasitor. Skala biasanya tertulis X1, X10 pada kapasitor kecil dan X100 

atau X1K pada kapasitor besar.  

3) Gunakan probe, atau jarum negatif dan positif pada multimeter, kemudian hubungkan 

jarum tersebut ke kaki-kaki kapasitor. Probe dapat dipasang secara bolak-balik.  

4) Perhatikan pergerakan jarum indicator. Bila jarum bergerak dan nilai tertentu ditunjuk 

namun tidak kembali ke tempat semula, maka kemungkinan besar terjadi kebocoran 

pada kapasitor. Bila jarum menunjuk angka nol, maka kapasitor terhubung singkat. 

Bila jarum diam, maka kemungkinan terjadi putus pada kapasitor.  

5) Namun kapasitor masih dalam kondisi bagus bila jarum probe bergerak dan menunjuk 

nilai tertentu, kemudian kembali ke tempat semula.  

 

Bagaimana bila pengukuran kapasitor dilakukan menggunakan multimeter digital 

 

Cara mengukur kapasitor menggunakan multimeter digital tergolong mudah, sebab sudah ada 

capacitance meter yang terpasang di dalamnya. Siapkan alatnya kemudian sambungkan 

kaki-kaki kapasitor pada probe negatif serta positif yang tersedia pada alat ukur. Kemudian 

aturlah selektor sampai menunjuk skala yang tepat. Hasil pengukuran bisa dilihat pada display 

7 segment. Komponen yang diukur rusak bila nilai yang tampil tidak sesuai dengan nilai yang 

tertulis di bagian kapasitor.  

Meski bisa digunakan dalam aplikasi sederhana, namun ada kalanya kapasitor digital 

digunakan untuk mengukur beberapa jenis kapasitor yang dihubungkan secara paralel, seri, 

maupun seri-paralel. Dengan kondisi seperti itu, beberapa rumus dasar mesti digunakan. 

Artinya, ada beberapa rumus yang kerap digunakan untuk menghitung kapasitor yang 

dirangkai seri maupun terbalik atau paralel. Dengan demikian, beberapa rumus dasar untuk 



mengukur beberapa kapasitor yang dirangkai paralel maupun seri menjadikan pengukuran 

terlihat sedikit rumit.  

 

Satu hal yang perlu diketahui, kapasitor dengan kapasitas kecil biasanya memiliki simpangan 

jarum yang lebih sedikit dan lebih cepat. Lain halnya pada kapasitor dengan kapasitas besar, di 

mana jarum multimeter biasanya lebih lambat. 

 

Fungsi Alat Ukur Hygometer 

 

Rumah seseorang mungkin adalah lingkungan yang lembab, dan seringkali menjadi lokasi di 

mana jamur mudah tumbuh di berbagai perkakas yang ada di dalamnya, seperti meja kayu, 

lemari kayu, dan lain sebagainya. Meski demikian, bukan itu yang ingin dibicarakan di sini. 

Tingkat kelembaban sebuah tempat bisa diukur menggunakan alat ukur hygrometer.  Alat ini 

biasanya diletakkan di dalam boks penyimpanan barang yang memerlukan tahap kelembaban 

yang terjaga dengan baik. Tempat penyimpanan kamera (dry box), misalnya, merupakan 

tempat di mana hygrometer bisa diletakkan. Mengapa perlu diletakkan di tempat seperti itu? 

Sebab alat tersebut bisa digunakan untuk mengukur apakah lingkungan boks cukup kering 

atau tidak. Boks dengan tingkat kelembaban yang rendah bakal mencegah timbulnya jamur 

yang menjadi musuh bagi peralatan seperti kamera.  

 

Alat ukur hygrometer digunakan pada banyak aplikasi, seperti misalnya peternakan yang 

membudidayakan penetasan telur, sarang burung wallet, kandang reptil, maupun pada 

ruang-ruang lain yang digunakan untuk membudidayakan jamur. Pendek kata, hygrometer 

banyak digunakan pada ruang di mana tingkat kelembaban harus ditekan serendah mungkin. 

Perangkat tersebut biasanya digunakan untuk mengukur kelembaban atmosfer, dan biasanya 

alat tersebut akan menunjuk kelembaban mutlak (jumlah kelembaban) maupun kelembaban 

relatif (presentasi kelembaban di udara). Sebuah hygrometer juga bisa menunjuk keduanya. 

Ada beberapa jenis hygrometer yang mampu memberikan dua jenis informasi (kelembaban 

relatif dan kelembaban mutlak) pada kondisi udara basah maupun kondisi udara kering. 

 

Ada juga jenis hygrometer yang menjadi bagian dari perangkat humidistats, dan biasanya 

digunakan untuk mengontrol pengering atau pelembab udara, atau untuk mengontrol 

kelembaban udara di sekitar. Dalam banyak hal, hygrometer biasanya digunakan untuk 

memantau kelembaban di area penyimpanan atau pembuatan tanaman, maupun di 

laboratorium yang memerlukan tingkat kelembaban optimal. Selain itu ia juga kerap 

digunakan untuk meramal cuaca. Di luar sana ada beberapa jenis hygrometer yang harus 

diketahui: 

 

1) Hygrometer elektronik 

Jenis ini biasanya menggunakan dewpoint, dan merupakan sebuah alat yang kerap 

digunakan. Mekanismenya bekerja secara potoelektronik menggunakan cermin untuk 

mendeteksi kondensasi. Yang terakhir ini biasanya muncul pada permukaan cermin.  



Dengan demikian, yang paling penting adalah suhu pada cermin yang digunakan 

untuk mengukur suhu titik embun. Alat yang satu ini perlu sering dikalibrasi serta 

dibersihkan secara berkala, guna menjaga akurasinya. 

2) Hygrometer rambut ketegangan 

Rambut hewan atau manusia di bawah ketegangan kerap digunakan untuk 

mengoperasikan alat ini. Perubahan panjang dan kelembaban ditunjukkan lewat skala 

tertentu.  

3) Hygrometer logam 

Alat jenis satu ini sangat berguna untuk mengukur perubahan kelembaban dalam 

waktu singkat, dan paling sering digunakan karena harganya yang murah dan akurasi 

yang kerap tidak terbatas. Jenis yang satu ini bekerja dengan cara menunjukkan 

perbedaan dalam kelembaban, yang biasanya ditunjukkan dalam angka 10% atau 

lebih. Tingkat kelembaban diserap oleh kertas garam yang melekat pada kumparan 

logam. Kelembaban akan menimbulkan perubahan bentuk pada kertas.  

 

Meski fungsi alat ukur hygrometer sudah jelas, yakni untuk mengukur kelembaban udara, 

namun mengukur kelembaban sendiri adalah salah satu kesulitan yang kerap muncul. Dalam 

praktiknya, sulit untuk mencapai akurasi kelembaban yang optimal, sebab alat ukur yang 

digunakan harus mampu menunjukkan angka kelembaban sesuai yang tertera pada label alat. 

Kebanyakan hygrometer dikalibrasi di udara, dan ini adalah hal yang kurang efektif. Selain itu, 

kebanyakan alat tersebut hanya sanggup mendeteksi kelembaban relatif dan bukan 

kelembaban mutlak.  

Pengertian dan Kegunaan Besi Beton 

 

Besi beton lazim digunakan dalam setiap jenis konstruksi, entah itu dalam bentuk bangunan 

maupun dalam bentuk lainnya. Besi jenis tersebut biasanya digunakan untuk membuat 

penulangan pada konstruksi beton. Orang-orang sering menyebutnya sebagai beton 

bertulang, yang memiliki batang tulangan dan berfungsi untuk menopang gaya tertentu. 

Karena itulah besi tulangan disebut-sebut sebagai bahan konstruksi yang unik, sebab ada dua 

jenis bahan yang dipakai secara bersamaan, yakni campuran besi dan beton. Fungsi besi di 

dalamnya menyediakan gaya tarik, yang umumnya tidak dimiliki beton. Besi tulangan itulah 

yang pada gilirannya mampu menyediakan ruang bagi sebuah konstruksi untuk menahan 

gaya tekan. Di titik ini, kegunaan besi beton cukup bisa dibayangkan. Campuran keduanya 

memiliki peran krusial dalam setiap pekerjaan konstruksi. 

 

Jenis-jenis Besi Beton Tulangan 

 

Sebelum berbicara lebih lanjut tentang kegunaan besi beton tulangan, orang perlu 

mengetahui jenis-jenis besi beton yang tersedia. Umumnya ada dua bentuk besi, yakni besi 

ulir dan besi polos.  

1) Besi polos 

Penampang bundar mudah terlihat dari besi jenis ini, yang biasanya memiliki 

permukaan licin dan tidak memiliki sirip. Jenis ini jarang digunakan pada setiap 



konstruksi, kecuali untuk membungkus tulangan spiral atau sengkang dimana sebuah 

kait diberikan pada bagian ujung kolom.  

2) Besi ulir 

Bentuk batang besinya memiliki permukaan khusus yang berbentuk rusuk 

memanjang atau sirip melintang. Jenis ini biasanya hadir dengan pola tertentu, dan 

biasanya memiliki batang tulangan berpilin. Bentuk ulir dipilih karena memberikan 

ikatan yang lebih baik antrara beton dan besi tulangan, dan biasanya digunakan pada 

semua jenis aplikasi konstruksi. Fungsi bentuk ulir adalah untuk memperbesar daya 

lekat dan pada gilirannya akan menahan gerakan batang. 

 

Fungsi dan Kelebihan Besi Beton 

 

Kegunaan besi beton bertulang mudah terlihat pada konstruksi gedung tertentu, dan di 

Indonesia bahan ini dirasa lebih ekonomis dibandingkan jenis konstruksi lainnya. Karena itulah 

besi beton menjadi penting, sebab digunakan dalam segala jenis struktur, besar atau kecil, 

mulai dari jembatan, tangki, fasilitas irigasi, drainase, terowongan, dinding penahan tanah, 

bendungan, jalan, jembatan, dan bagunan lain. Pada bangunan tinggi, besi beton digunakan 

untuk menopang struktur sloof, besi poer, plat, dinding, balok, maupun kolom. Dengan 

demikian, pada dasarnya besi beton adalah jenis konstruksi yang memiliki banyak kelebihan, 

antara lain:  

 

1) Biaya pemeliharaan besi beton yang relatif lebih rendah dibandingkan struktur 

lainnya.  

2) Strukturnya yang sangat kokoh.  

3) Ketahanan besi beton yang sangat tinggi terhadap air dan api.  

4) Lebih tahan terhadap daya tekan yang besar, terutama bila dibandingkan dengan 

bahan lainnya.  

5) Usia besi beton bertulang jauh lebih lama dibandingkan bahan lainnya. Karena alasan 

itulah ia lebih banyak disukai.  

6) Bahannya jauh lebih ekonomis dibandingkan bahan lainnya, dan karenanya besi 

beton bertulang banyak digunakan untuk berbagai jenis konstruksi/bangunan.  

7) Tingkat fleksibilitas bentuk yang tinggi. Besi beton bertulang bisa dirakit menjadi 

berbagai bentuk, termasuk kolom sederhana, balok, pelat, sampai cangkang besar 

maupun kubah raksasa. 

8) Mudah dibangun. Artinya, buruh bangunan memerlukan waktu belajar yang relatif 

singkat ketika diminta membangun besi beton bertulang, ketimbang belajar 

membangun dengan bahan lain semisal baja struktur.  

 

Dengan banyaknya kelebihan yang dimiliki besi beton bertulang, tidak heran banyak pekerja 

konstruksi maupun juragan bangunan yang jatuh cinta kepadanya. Besi beton menjadi pilihan 

utama bagi banyak orang yang bermaksud membangun konstruksi tertentu.   

 

Macam Alat Ukur Gravitasi 



 

Dalam survey yang berhubungan dengan geofisika, metode gravitasi adalah metode pasif 

yang memanfaatkan perbedaan nilai medan gravitasi yang muncul di permukaan bumi. 

Distribusi perbedaan nilai medan gravitasi yang ada kemudian dipetakan sedemikian rupa 

sampai ditemukan polanya. Artikel ini tidak akan membicarakan tentang gravitasi semata, 

namun akan membicarakan jenis alat ukur gravitasi. Sebelum membicarakan lebih lanjut 

tentang alat-alat yang ada, perlu diketahui bahwa medan gravitasi bumi tidaklah homogen, 

dan dipengaruhi oleh massa jenis benda. Batuan yang menyusun kerak bumi termasuk salah 

satu yang mempengaruhi medan gravitasi bumi. Masing-masing jenis bebatuan memiliki 

massa jenis spesifik, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap permukaan medan gravitasi. 

 

Kondisi topografi mempengaruhi medan gravitasi di permukaan bumi. Dengan demikian alat 

ukur gravitasi akan menghasilkan nilai/angka yang berbeda, sebab permukaan bumi akan 

sangat berpengaruh terhadap pengukuran. Yang ingin dikatakan di sini adalah: kondisi 

geologis di pemukaan maupun di bawah permukaan bumi sangat berpengaruh terhadap 

pengukuran medan gravitasi bumi.  

Berbicara dalam ranah yang lebih spesifik, alat ukur gravitasi beragam bentuknya dan tidak 

terbatas pada satu jenis saja. Namun gravimeter adalah salah satu jenis alat yang kerap kali 

digunakan untuk mengukur gravitasi.  

 

1) Gravimeter 

Di dalam gravimetry ada sebuah gravimeter yang umum digunakan untuk mengukur 

tingkat gravitasi di medan tertentu di atas permukaan bumi. Sebetulnya gravimeter 

digolongkan ke dalam klasifikasi accelerometer, dan kerap digunakan untuk 

mengukur kecepatan akselerasi gravitasi. Meski prinsip desainnya sama dengan jenis 

accelerometers yang lain, namun gravimeter sebetulnya didesain untuk menjadi lebih 

sensitif supaya perubahan gravitasi – bahkan yang sangat kecil sekalipun – bisa diukur. 

Alat seperti gravimeter umumnya digunakan dalam bidang riset geofisika, metrology, 

survey geografi, geodesi, seismologi, dan digunakan dalam eksplorasi minyak bumi 

serta berbagai jenis mineral lainnya.  

 

Akan tetapi ada banyak jenis gravimeter yang harus diketahui, termasuk di antaranya 

adalah: 

 

a.  Graviti meter worden 

Yang satu ini tergolong tipe gravimeter yang sangat istimewa, sebab masih 

dipakai secara luas serta mudah dibawa. Keistimewaannya bertambah, sebab tipe 

meter worden menghasilkan nilai ukuran yang sangat akurat.  

b. Las Coste Romberg FG-5 dan G-1177 

Pada tipe FG-5, objek dijatuhkan ke dalam ruang vakum, yang kemudian diamati 

menggunakan laser interferometer. Kalibrasi alat perlu dilakukan apabila objek 

yang dijatuhkan memiliki massa yang terlalu besar. Sementara itu pada tipe 

G-1177, perlu diketahui bahwa alat ini kerap digunakan pada saat survey, dan 

tingkat akurasinya sangat menjanjikan, yakni sebesar 0.03 g.u 

c. Autograv 



Autograv memiliki GPS yang terintegrasi langsung serta dikenal memiliki presisi 

tinggi ketika dipakai untuk mengunci koordinat Y dan X. Selain itu, autograv juga 

dilengkapi dengan beberapa jenis koreksi bumi, seperti koreksi langsung terhadap 

medan, R/F On Off, koreksi Bouger, dan koreksi Udara Bebas. 

d. Askana 

Prinsip kerja Askana berpusat pada daerah pegas, dimana berkas cahaya berputar 

di bagian tersebut. Berkas cahaya yang dihasilkan oleh massa kemudian 

dipantulkan ke photoelectric cell, yang kemudian bakal berubah cepat menjadi 

voltase sirkuit.      

  

2) Neraca pegas 

 

Nama lain alat ukur gravitasi satu ini adalah dinamometer. Biasanya dipakai untuk mengukur 

gaya, yang dibedakan dengan jenis neraca lainnya seperti neraca ohaus yang biasa dipakai 

untuk mengukur massa benda. Pada dasarnya neraca pegas tidak digunakan secara langsung 

untuk mengukur gravitasi. Alat tersebut lebih banyak digunakan untuk mengukur berat benda 

atau mengukur gaya, yang pada dasarnya dipengaruhi oleh gravitasi bumi (percepatannya). 

 

Pengertian dan Kegunaan Besi Platinum 

 

Berbicara tentang logam paling langka, orang perlu menyebut satu nama, yakni platinum. 

Jenis logam ini hanya bisa ditemukan di beberapa tempat, yakni Kanada, Rusia, dan Afrika 

Selatan. Platinum hanya diproduksi sebanyak beberapa ratus ton setiap tahunnya, yang 

sumbernya berasal dari negara-negara tersebut. Harga platinum, dengan demikian, menjadi 

sangat tinggi. Lalu, apa yang membedakan jenis logam seperti platinum dengan yang lainnya? 

Pada dasarnya yang dibicarakan di sini adalah sebuah jenis logam yang berwarna keperakan. 

Karakteristik utama logam ini adalah warnanya yang menyilaukan mata, serta berdaya tahan 

tinggi terhadap karat. Dari segi aplikasi materialnya atau dari sisi kegunaan besi platinum, ia 

umumnya digunakan sebagai bahan utama untuk berbagai jenis peralatan seperti 

persenjataan, perhiasan, peralatan kedokteran gigi, thermometer platinum, dan berbagai 

macam peralatan laboratorium.  

 

Platinum juga banyak digunakan untuk aplikasi katalis, bersama dengan palladium dan 

rhodium, dan digunakan untuk mengontrol emisi gas buang pada kendaraan bermotor. 

Dengan demikian, pada dasarnya bisa disimpulkan bahwa platinum merupakan jenis logam, 

yang walaupun berharga mahal, namun digunakan pada banyak aplikasi yang berhubungan 

dengan kemaslahatan manusia. Platinum sebetulnya adalah logam utama di dalam kategori 

kelompok logam platinum. Kelompok ini meliputi iridium, osmium, ruthenium, rhodium, dan 

palladium. Di dalam mata rantai logam mul;ia, platinum adalah logam murni yang paling 

elastic. Industri perhiasan menempati urutan pertama yang meminta platinum dalam jumlah 

besar. Minyak bumi, industri kimia, serta industri otomotif menempati urutan berikutnya dalam 

daftar industri yang menggunakan platinum. 

 



Meski besi platinum tergolong sebagai jenis logam yang kalah populer dibandingkan emas – 

setidaknya bila dilihat dari segi ekonomi – namun popularitas platinum merangkak naik 

perlahan-lahan. Sekarang ini platinum juga digunakan dalam industri komputer dan aplikasi 

elektronik lain, oleh karena sifatnya alamiahnya sebagai konduktor listrik yang sangat baik. 

Selain itu, karakteristik logamnya juga khas, dan ia memiliki reaktivitas yang tergolong lebih 

rendah dibandingkan jenis logam lainnya. Selain dipakai dalam beberapa aplikasi industri 

seperti sudah disebut di atas, ada beberapa kegunaan besi platinum lain yang juga patut 

disebutkan di sini, di antaranya adalah: 

 

1) Kawat platinum memiliki daya tahan sangat tinggi, dan kerap digunakan untuk 

membuat tungku listrik dengan suhu sangat tinggi.  

2) Platinum merupakan jenis magnet yang sangat tinggi, terutama bila kita perhatikan 

jenis seperti alloy platinum-kobal. Ketahanan daya magnetnya sangat tinggi, dan 

hampir dua kali lipat dibandingkan dari Alnico V.  

3) Besi platinum digunakan untuk melapisi mesin jet, kerucut bensin, kerucut misil, dan 

lain sebagainya. Karakteristik logam ini sangat unik, dimana dia bakal menyerap 

sejumlah besar hydrogen, menahannya untuk kemudian melepaskan hidrogen ketika 

dipanaskan. 

4) Logam seperti platinum adalah katalis sempurna, dan banyak digunakan untuk 

menciptakan asam sulfat. Logam tersebut juga digunakan sebagai katalis untuk 

memecah produk minyak bumi.  

5) Perlindungan katoda untuk bejana yang melewati samudera, baja dermaga, pipa, serta 

kapal besar umumnya juga menggunakan anoda platinum.  

6) Platinum juga digunakan untuk mengubah alkohol menjadi formaldehida, dimana 

platinum berperan besar sebagai katalis. Karena itulah logam tersebut juga digunakan 

sebagai penghangat tangan dan pemantik api rokok.  

 

Kegunaan besi platinum yang bervariasi, dan juga karakteristik logamnya yang ternyata sangat 

unik, menjadikan logam tersebut sebagai pilihan utama bagi banyak industri yang 

menginginkan kualitas maksimum untuk produknya. 
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