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Sistem satuan

Part I

De�nisi Sistem Satuan

Dalam �sika, objek atau fenomena alam dipelajari secara kualitatif dan kuantitatif. Objek atau fenomena yang
dipelajari secara secara kuantitatif selalu dinyatakan dalam bilangan atau satuan. Untuk mempermudahkan
dalam proses analisa terhadap suatu benda, maka diperlukan suatu besaran atau satuan standar yang berlaku
secara umum. Agar suatu besaran atau satuan dapat berlaku secara umum maka diperlukan peraturan yang
tetap. Sistem pengaturan ini disebut sistem satuan.

Part II

Sistem Satuan

Sistem satuan yang berlaku secara internasional adalah Sistem Satuan Internasional (SI). Dalam sistem ini ada
tujuh satuan dasar. Satuan dasar SI adalah fondasi dari sistem ini dan semua satuan turunan diturunkan dari
satuan dasar. Ketujuh satuan dasar tersebut memiliki standar masing-masing sebagi berikut.

Nama
Satuan

Simbol
Satuan

Nama
Besaran

De�nisi Dimensi

meter m panjang Jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam
ruang hampa dalam 1

299.792.458 detik
L

kilogram kg massa Massa prototipe kilogram internasional. M
detik/sekon s waktu Durasi 9.192.631.770 periode radiasi sesuai

dengan transisi antara 2 tingkat hyper�ne
ground state dari atom sesium-133.

T

ampere A arus listrik Arus konstan dimana pada 2 konduktor lurus
dengan panjang tak berhingga yang
diletakkan paralel, dengan penampang
melingkar diabaikan, diletakkan terpisah 1
meter dalam ruang hampa, akan
menghasilkan gaya yang besarnya sama
dengan 2× 10−7 newton per meter.

I

kelvin K temperatur
termodinamik

1
273,16 temperatur termodinamik dari titik
tripel air.

θ

Mol mol jumlah zat Jumlah zat pada sistem yang berisi seberapa
banyak partikel elementer seperti atom 0,012
kilogram of carbon 12

N

candela cd intensitas
cahaya

Intensitas cahaya pada arah tertentu dari
sebuah sumber yang memancarkan radiasi
monokromatik berfrekuensi 5, 4× 1014 hertz
dan memiliki intensitas radian pada arah
tersebut sebesar 1

683 watt per steradian.

J

\

Dalam pengukuran besaran, nilai yang terlibat terkadang sangat kecil atau sangat besar. Untuk memper-
mudah dalam penulisan, sistem SI memberlakukan aturan pre�ks. Pre�ks adalah awalan yang dicantumkan di
awal penulisan suatu satuan. Tiap pre�ks memiliki nilai yang spesi�k. Berikut ini adalah per�ks yang berlaku
secara Internasional.
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Pre�ks Nilai Simbol

yotta 1024 Y
zetta- 1021 Z
exa- 1018 E
peta- 1015 P
tera- 1012 T
giga- 109 G
mega- 106 M
kilo- 103 k
hekto- 102 h
deka- 101 da
- 100 -

desi- 10−1 d
centi- 10−2 c
mili- 10−3 m
mikro- 10−6 µ
nano- 10−9 n
piko- 10−12 p
femto- 10−15 f
atto- 10−18 a
zepto- 10−21 z
yocto- 10−18 y

Contoh pengunaan pre�ks ini adalah sebagai berikut.
1 kilometer artinya 1000 meter.
1000 milimeter artinya 1 meter.
5 pikoFarad (pF) artinya 5× 10−12Farad.
1 GigaByte (GB) artinya 1× 109Byte.

Part III

Latihan Soal Sistem Satuan

1. Berikut ini yang termasuk kelompok satuan dasar berdasarkan sistem SI adalah....

(a) Meter, gram dan joule.

(b) Sekon, kelvin dan ampere.

(c) Newton, meter dan watt

(d) Watt, meter dan detik

(e) Joule, ohm dan coulomb

Jawaban: B

Yang termasuk kelompok satuan dasar berdasarkan sistem SI adalah sekon, kelvin dan ampere.

2. Panjang gelombang sinar merah adalah 550 nm. Panjang gelombang ini sama dengan....

(a) 5, 5× 10−7mm

(b) 5, 5× 10−7m

(c) 5, 5× 10−7dm

(d) 5, 5× 10−7hm

(e) 5, 5× 10−7km

Jawaban: B

550 nm = 550× 10−9m

= 5, 5× 10−7m
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