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LOGO Pengertian 

Metrologi 

adalah ilmu 

tentang sifat-sifat 

ukur atau 

pengetahuan 

pengukuran 



LOGO Pengertian 

Alat timbang 

suatu alat untuk 

menentukan 

massa suatu 

benda dengan 

memanfaatkan 

gaya gravitasi 

yang bekerja pada 

benda tersebut 



LOGO Pengertian 

Menimbang 

> Adalah pekerjaan 

penimbangan untuk 

mengetahui massa 

suatu benda .  

 

> Adalah pekerjaan 

membandingkan suatu 

benda dengan benda 

lainnya yang telah 

diketahui massanya. 



LOGO Empat Aspek Pengukuran 

PENGUKURAN 

Satuan  

ukur 
Alat Ukur Benda 

Ukur 
Metode 



LOGO Pengukuran Massa 
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LOGO 
PENGERTIAN MASSA DAN BERAT. 
 

 Menurut hukum Newton bahwa besarnya gaya 
atau gaya berat suatu benda (F) sama dengan 
besarnya massa benda itu sendiri (m) dikalikan 
dengan besarnya gravitasi (g). 

     

    F=m.g 
 Gaya berat atau berat dari rumus  F = m.g 

dipengaruhi besarnya massa dan gravitasi. 



LOGO Massa 

Massa secara fundamental adalah 

jumlah material atau zat yang 

terkandung dalam suatu benda, dimana 

massa tidak berubah karena adanya 

perubahan posisi atau  letak kecuali 

material tersebut jumlahnya 

ditambahkan atau dikurangi. 



LOGO 

Massa adalah suatu besaran yang 
mempunyai besar tetapi tidak 
mempunyai arah dan titik tangkap, 
sedangkan gaya berat atau berat 
adalah besaran yang mempunyai 
besar, mempunyai arah dan 
mempunyai titik tangkap.  

 



LOGO 

Apabila benda A (massa) diletakan 
diatas meja M akan mengadakan 
reaksi terhadap gaya F yang 
arahnya keatas, besarnya sama 
dengan F = mA.g. Gaya reaksi itu 
menjadi dasar penunjukan 
timbangan. 

A 

M 

F = gaya berat  ; m = massa 

benda dan g = gaya tarik bumi 

atau gravitasi  

F = m.g 
 



LOGO Berat 

 Berat adalah besarnya gaya yang dialami benda 

akibat gaya gravitasi bumi pada benda tersebut. 

 Dimana perumusannya (dari Hukum Newton 

kedua)  

    W = m g  

 Dimana, 

  W = berat (N) 

  m = massa (kg) 

  g = percepatan gravitasi (m/s2) 

Massa diukur dengan satuan kilogram, sedangkan berat 

memiliki satuan newton. 



LOGO Kesimpulan 

Jadi alat ukur massa sesungguhnya 

dilakukan melalui pengukuran gaya. 

Ternyata penunjukkannya dipengaruhi 

oleh besarnya gravitasi. Meskipun yang 

ditunjuk oleh timbangan adalah gaya 

reaksi berupa gaya berat, namun satuan 

penunjukkan timbangan dibuat dalam 

satuan massa  



LOGO 

UNTUK TIMBANGAN YANG BERPERINSIP KERJANYA 

PADA KESETIMBANGAN MOMEN GAYA MAKA TIDAK 

DIPENGARUHI OLEH GRAVITASI  

CONTOH TIMBANGAN YANG PRINSIP 

TUAS/KESETIMBANGAN MOMEN GAYA 

•Timbangan Neraca 

•Timbanfan Dacin 

•Timbangan MEJA 

•Timbangan Sentisimal 

•Timbangan Bobot Ingsut 

•Timbangan CEPAT 



LOGO Massa 1 kg 

Satuan massa adalah kilogram, yang 
besarnya sama dengan Internasional 
Prototype of Kilogram (IPK), artefact yang 
terbuat dari platinum-iridium, yang disimpan 
di BIPM di bawah kondisi yang ditentukan 
oleh 1st CGPM  Perancis . 

 

Prototipe ini akan seterusnya akan dianggap 
sebagai satuan massa.  



LOGO 



LOGO 
PENGERTIAN DAN DEFINISI 

 

Anak Timbangan adalah benda ukur massa 

yang diatur berdasarkan karakteristik fisik 

dan metrologisnya yaitu meliputi : harga 

nominal, bahan, konstruksi, dimensi, 

massa jenis, kondisi permukaan, 

penandaan dan kesalahan maksimumnya. 

 



LOGO Massa sebenarnya 

Massa sebenarnya adalah massa yang 

mencerminkan suatu massa yang terdefinisi 

secara sempurna dalam kondisi dimana 

massa tersebut ditentukan. 

 



LOGO 

Massa konvensional adalah hasil 

penimbangan diudara antara suatu benda 

dengan massa standar dengan massa 

jenis konvensional dan pada temperature 

konvensional, yang nilai konvensionalnya 

sebagai berikut : 

 - Temperatur referensi 20°C 

 - Massa jenis massa standarnya pada 20° 

 adalah 8000kg/m3. 

 - Massa jenis udara (ρ) = 1,2 kg/m3 

 

Massa konvensional  



LOGO 

Massa nominal adalah nilai yang 

dipergunakan untuk menandai karakteristik 

atau sebagi petunjuk massa suatu benda. 

 

Kelas ketelitian (accuracy) anak timbangan 

adalah kelas anak timbangan yang 

memenuhi syarat – syarat metrologis 

tertentu agar kesalahannya masih dalam 

batas yang diijinkan (MPE). 

 



LOGO 

Standar 

Tk. I 

Set Anak Timbangan 

Kelas F1 

Set Anak Timbangan 

Kelas F2 

International Prototype of kg 

1 kg Platina Iridium (Pt-Ir) 

Copy of International 

Prototype of kilogram No. 46 

Stainless Steel Mass 

Standard E0 

Set Anak Timbangan 

Kelas E1 

Set Anak Timbangan 

Kelas E2 

Set Anak Timbangan 

Kelas F1 

Set Anak Timbangan 

Kelas F2 

Set Anak Timbangan 

Kelas E1 

Set Anak Timbangan 

Kelas E2 

Set Anak Timbangan 

Kelas M1, M2 

Standar 

Tk. II 

Standar 

Tk. III 

Standar 

Tk. IV 

Standar 

Kerja Tk. 

III 

Standar 

Kerja Tk. 

II 

Contoh : 

Telusuran 

Standar Ukuran 

Massa 

Standar 

Kerja Tk. IV 

Set Anak Timbangan 

Kelas M1, M2 


