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I. ANALISIS INSTRUKSIONAL 
 
Mata Kuliah : Metrologi Industri dan Statistika 
Kode : CM325338 
Prasyarat : Pengukuran Teknik 
Program Studi : Teknik Mesin 
Semester : 8 (delapan) 
 
 
Capaian Pembalajaran (LO) Prodi : 
Agar mahasiswa dapat memahami metrologi industri, analisa data pengukuran dengan   
metode  statistik, kontrol kualitas dan sistem sampling. 
 
Capaian Pembelajaran (LO) MK : 
Memahami Standard pengukuran, sifat umum alat ukur, kesalahan dan penyimpangan 
pada pengukuran data, analisis data pengukuran dengan metode statistik, pengaruh 
kesalahan pada hasil akhir, analisa varian, regresi linier dan regresi non linier, diagram 
kontrol kualitatif, sistem sampling dan penerapannya pada perancangan 
percobaan/penelitian. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 
FAKULTAS TEKNIK PRODI TEKNIK MESIN 

 
II.  RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

 
Program Studi : Teknik Mesin S-1   
Mata Kuliah : Metrologi Industri dan Statistika Kode : CM325338 Jumlah SKS : 3 SKS 
Semester : 8   
Dosen Pengampu : Charles Manurung,ST.,MT.   
Deskripsi Mata Kuliah : Mata Kuliah ini membahas tentang teknik pengukuran, pemeriksaan penyimpangan pengukuran untuk 

mengetahui kualitas hasil produksi baik skala kecil maupun produksi missal dengan analisa statistika. 

Capaian Pembelajaran : Memahami Standard pengukuran, sifat umum alat ukur, kesalahan dan penyimpangan pada pengukuran 
data, analisis data pengukuran dengan metode statistik, pengaruh kesalahan pada hasil akhir, analisa 
varian, regresi linier dan regresi non linier, diagram kontrol kualitatif, sistem sampling dan penerapannya 
pada perancangan percobaan/penelitian. 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Pertemuan 

ke 
Capaian 

Pembelajaran Bahan Kajian/Pokok Metoda 
Pembelajaran 

Pengalaman 
Belajar 

Indikator 
Penilaian 

Teknik 
Penilaian 

Bobot 
Penilaian Waktu Ref. 

1 

Mengerti tentang 
Geometri, Dimensi, 

Metrologi, serta 
kegiatan 

pengukuran. 

Pendahuluan, Defenisi 
Metrologi, Dimensi 

dan Pengukuran 

Ceramah dan 
peragaan pada 

white board dan 
laptop 

Memahami tentang 
dasar metrologi 

industri, 
pengukuran dimensi 
dan geometri hasil 

produksi. 

Kemampuan 
memahami 
teori melalui 
tugas harian 

Partisipasi 
mahasiswa 
di kelas 

5% 3 x 50 
menit 1 

2 

Mengerti tentang 
Alat Ukur dan 

pemakaiannya, Alat 
Ukur Linier 
Langsung, 

Mikrometer. 

Alat Ukur, Klasifikasi 
dan Pemakaiannya. 

Ceramah dan 
peragaan pada 

white board dan 
laptop 

Memahami 
penggunaan Mistar 
Ingsut sebagai alat 
ukur linier 
langsung, 
kecermatan dan 
ketelitian 
pengukurannya 

Kemampuan 
memahami 
teori melalui 
tugas harian 

Partisipasi 
mahasiswa 
di kelas 

5% 3 x 50 
menit 1 

3 

Mengerti tentang 
Alat Ukur dan 

pemakaiannya, Alat 
Ukur Linier 
Langsung, 

Mikrometer. 

Alat Ukur, Klasifikasi 
dan Pemakaiannya 

(lanjutan) 

Ceramah dan 
peragaan pada 

white board dan 
laptop 

Memahami 
penggunaan 

Mikrometer sebagai 
alat ukur linier 

langsung, 
kecermatan dan 

ketelitian 
pengukurannya 

Kemampuan 
memahami 
teori melalui 
tugas harian 

Partisipasi 
mahasiswa 
di kelas 

7.5% 3 x 50 
menit 1 

4 
Mengerti tentang 
Alat Ukur sudut, 

Alat ukur kedataran 

Alat Ukur, Klasifikasi 
dan Pemakaiannya 

(Lanjutan) 

Ceramah dan 
peragaan pada 

white board dan 
laptop 

Memahami 
pengukuran sudut, 

memahami 
pengukuran 
kedataran 

permukaan. 

Kemampuan 
memahami 
teori melalui 
tugas harian 

Partisipasi 
mahasiswa 
di kelas 

7.5% 3 x 50 
menit 1 

 
 
 



5 

Mengerti tentang 
Toleransi, Toleransi 

Geometri, 
Penyimpangan 
Fundamental, 

Penulisan standar 
toleransi dan 

ukuran. 

Toleransi, 
Penyimpangan 

Fundamental, Suaian 

Ceramah dan 
peragaan pada 

white board dan 
laptop 

Memahami standar 
penulisan ukuran, 

toleransi serta 
penerapannya pada 
syarat ukuran benda 

produksi. 

Kemampuan 
memahami 
teori melalui 
tugas harian 

Partisipasi 
mahasiswa 
di kelas 

7.5% 3 x 50 
menit 1 

6 

Mengerti tentang 
Jenis-jenis suaian 

pada benda produksi 
yang berpasangan 
seperti poros dan 

lubang. 

Toleransi, 
Penyimpangan 

Fundamental, Suaian 
Pada pasangan poros 

dan lubang 

Ceramah dan 
peragaan pada 

white board dan 
laptop 

Memahami suaian 
dari benda hasil 
produksi untuk 

memenuhi prinsip 
ketertukaran. 

Kemampuan 
memahami 
teori melalui 
tugas harian 

Partisipasi 
mahasiswa 
di kelas 

7.5% 3 x 50 
menit 1 

7 

Mengerti tentang 
Pertukaran basis 

suaian pada 
pasangan poros dan 

lubang 

Toleransi, 
Penyimpangan 

Fundamental, Suaian 
Pada pasangan poros 
dan lubang (lanjutan) 

Ceramah dan 
peragaan pada 

white board dan 
laptop 

Memahami suaian 
dari benda hasil 
produksi untuk 

memenuhi prinsip 
ketertukaran. 

Kemampuan 
memahami 
teori melalui 
tugas harian 

Partisipasi 
mahasiswa 
di kelas 

7.5% 3 x 50 
menit 1 

UJIAN TENGAH SEMESTER 

9 

Mengerti tentang 
Defenisi, aturan 
penulisan dan 

simbol pemberian 
toleransi, 

penempatan bentuk 
toleransi pada 
gambar benda 

produksi. 

Toleransi Bentuk dan 
Posisi 

Ceramah dan 
peragaan pada 

white board dan 
laptop 

Memahami standar 
toleransi dari 

bentuk dan dimensi 
benda yang akan 

diproduksi. 

Kemampuan 
memahami 
teori melalui 
tugas harian 

Partisipasi 
mahasiswa 
di kelas 

7.5% 3 x 50 
menit 1 

 
 
 
 
 



10 

Mengerti tentang 
Defenisi ulir, profil, 
kesalahan profil dan 
jenis ulir, Toleransi 
dan penyimpangan 

fundametal pada ulir 
baut dan mur. 

Metrologi Ulir 

Ceramah dan 
peragaan pada 
white board 
dan laptop 

Memahami ulir serta 
toleransi yang 

diberikan sebagai 
batasan untuk produksi 

komponen berulir. 

Kemampuan 
memahami 
teori melalui 
tugas harian 

Partisipasi 
mahasiswa 
di kelas 

7.5% 3 x 50 
menit 1 

11 

Mengerti Tentang 
Defenisi kedataran, 

penggunaan alat 
ukur autoklimator 

sebagai pengukuran 
kerataan permukaan. 

Pengukuran Kerataan 
Permukaan dengan 

Autoklimator 

Ceramah dan 
peragaan pada 
white board 
dan laptop 

Memahami prinsip 
dasar kerataan 

permukaan serta 
pengukurannya. 

Kemampuan 
memahami 
teori melalui 
tugas harian 

Partisipasi 
mahasiswa 
di kelas 

7.5% 3 x 50 
menit 1 

12&13 

Pengertian dan 
pemanfaatan 

statistik dalam dunia 
industri, 

pemeriksaan 
sampel, analisis data 

pengukuran, 
distribusi sampel. 

Statistik dalam 
Metrologi Industri 

 

Ceramah dan 
peragaan pada 
white board 
dan laptop 

Memahami 
pemeriksaan kualitas 
hasil produksi dengan 
menggunakan analisa 

statistik 

Kemampuan 
memahami 
teori melalui 
tugas harian 

Partisipasi 
mahasiswa 
di kelas 

15% 3 x 50 
menit 1 

14&15 

Mengerti tentang : 
• Analisis Regresi 

Linier Sederhana 
• Uji-uji Relasi dan 

Interval Prediksi 
Analisis Korelasi 
Linier Sederhana 

Analisis Regresi dan 
Korelasi 

Ceramah dan 
peragaan pada 
white board 
dan laptop 

Memahami regresi dan 
korelasi, menghitung 

dan 
menginterpretasikan 

persamaan regresi dan 
standard error, estimasi 
untuk analisis regresi 
linier, menggunakan 
ukuran dari analisis 
regresi dan korelasi 

untuk membuat 
dugaan-dugaan interval 

dari variabel terkait 

Kemampuan 
memahami 
teori melalui 
tugas harian 

Partisipasi 
mahasiswa 
di kelas 

15% 3 x 50 
menit 1 

UJIAN AKHIR SEMESTER 



 
 

Evaluasi 
 

No. Komponen Evaluasi Bobot 
(%) 

1. Kehadiran, Sikap, Partisipasi di kelas 10 
2. Quis (rangkuman tugas harian) 10 
3. Keterampilan (Rangkuman Tugas Rumah) 30 
4. Ujian Tengah Semester 25 
5. Ujian Akhir Semester 25 

JUMLAH 100 
 

 
 

Referensi 
1. Taufiq Rochim, Sri Hardjoko Wirjomartono ; Spesifikasi Geometris Metrologi Industri dan Kontrol Kualitas ; ITB-Bandung ; 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 

SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
(SAP) 

JURUSAN/JENJANG : Mesin / S-1 
MATA KULIAH : Statistik dan Metrologi Industri 
BOBOT SKS : 3 
DOSEN PENGASUH : Charles Manurung, ST.,MT. 
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 
FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN 
MEDAN 

 

MATA KULIAH : Statistik dan Metrologi Industri 
FAKULTAS : Teknik 
JURUSAN/JENJANG : Mesin / S-1 
BOBOT SKS : 3 
KODE : CM325338 
DOSEN PENGASUH : Charles Manurung, ST., MT. 
 
MATERI: 

1. Pendahuluan, Defenisi Metrologi, Dimensi dan Pengukuran 
2. Alat Ukur, Klasifikasi dan Pemakaiannya. 
3. Alat Ukur, Klasifikasi dan Pemakaiannya (lanjutan) 
4. Alat Ukur, Klasifikasi dan Pemakaiannya (Lanjutan) 
5. Toleransi, Penyimpangan Fundamental, Suaian 
6. Toleransi, Penyimpangan Fundamental, Suaian Pada pasangan poros dan lubang 
7. Toleransi, Penyimpangan Fundamental, Suaian Pada pasangan poros dan lubang (lanjutan) 

MID SEMESTER 
9. Toleransi Bentuk dan Posisi 
10. Metrologi Ulir 
11. Pengukuran Kerataan Permukaan dengan Autoklimator  
12. Statistik dalam Metrologi Industri 
13. sda 
14. Analisis Regresi dan Korelasi 
15. sda 

UJIAN AKHIR SEMESTER 
 
REFERENSI : 
1. Taufiq Rochim, Sri Hardjoko Wirjomartono ; Spesifikasi Geometris Metrologi Industri dan Kontrol Kualitas ; ITB-Bandung ; 1989 



 
 

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 
Metrologi Industri dan Statistika 

      

PERTEMUAN 
(Minggu) POKOK BAHASAN SUB POKOK BAHASAN METODE 

PEMBELAJARAN MEDIA REFERENSI 

I 
Pendahuluan, Defenisi 
Metrologi, Dimensi dan 
Pengukuran 

TIU 

Dosen Menerangkan, 
Diskusi / Tanya Jawab 

dan studi kasus 

Laptop, infokus, 
white board 1 

Memahami Pengertian tentang Geometri, 
Dimensi, Metrologi, serta kegiatan pengukuran. 
TIK 
Memahami tentang dasar metrologi industri, 
pengukuran dimensi dan geometri hasil produksi. 

II Alat Ukur, Klasifikasi dan 
Pemakaiannya 

TIU 

Dosen Menerangkan, 
Diskusi / Tanya Jawab 

dan studi kasus 

Laptop, infokus, 
white board 1 

Memahami alat ukur dan pemakaiannya, Alat 
Ukur Linier Langsung, Mistar Ingsut. 
TIK 
Memahami penggunaan Mistar Ingsut sebagai 
alat ukur linier langsung, kecermatan dan 
ketelitian pengukurannya 

III Alat Ukur, Klasifikasi dan 
Pemakaiannya (lanjutan) 

TIU 

Dosen Menerangkan, 
Diskusi / Tanya Jawab 

dan studi kasus 

Laptop, infokus, 
white board 1 

Memahami Alat Ukur dan pemakaiannya, Alat 
Ukur Linier Langsung, Mikrometer. 
TIK 
Memahami penggunaan Mikromeeter sebagai alat 
ukur linier langsung, kecermatan dan ketelitian 
pengukurannya 

 
 
 
 



IV Alat Ukur, Klasifikasi dan 
Pemakaiannya (Lanjutan) 

TIU 

Dosen Menerangkan, 
Diskusi / Tanya Jawab 

dan studi kasus 

Laptop, infokus, 
white board 1 

Memahami penggunaan alat ukur sudut dan 
kedataran permukaan 
TIK 
Memahami pengukuran sudut, memahami 
pengukuran kedataran permukaan. 

V Toleransi, Penyimpangan 
Fundamental, Suaian 

TIU 

Dosen Menerangkan, 
Diskusi / Tanya Jawab 

dan studi kasus 

Laptop, infokus, 
white board 1 

Memahami Toleransi, Toleransi Geometri, 
Penyimpangan Fundamental, Penulisan standar 
toleransi dan ukuran. 
TIK 
Memahami standar penulisan ukuran, toleransi 
serta penerapannya pada syarat ukuran benda 
produksi. 

VI 
Toleransi, Penyimpangan 
Fundamental, Suaian Pada 
pasangan poros dan lubang 

TIU 

Dosen Menerangkan, 
Diskusi / Tanya Jawab 

dan studi kasus 

Laptop, infokus, 
white board 1 

Memahami Jenis-jenis suaian pada benda 
produksi yang berpasangan seperti poros dan 
lubang. 
TIK 
Memahami suaian dari benda hasil produksi 
untuk memenuhi prinsip ketertukaran. 

VII 

Toleransi, Penyimpangan 
Fundamental, Suaian Pada 
pasangan poros dan lubang 
(lanjutan) 

TIU 

Dosen Menerangkan, 
Diskusi / Tanya Jawab 

dan studi kasus 

Laptop, infokus, 
white board 1 

Memahami prinsip pertukaran basis suaian pada 
pasangan poros dan lubang 
TIK 
Memahami suaian dari benda hasil produksi 
untuk memenuhi prinsip ketertukaran. 

UJIAN TENGAH SEMESTER 
 
 
 
 
 
 



IX Toleransi Bentuk dan Posisi 

TIU 

Dosen Menerangkan, 
Diskusi / Tanya Jawab 

dan studi kasus 

Laptop, infokus, 
white board 1 

Memahami Defenisi, aturan penulisan dan simbol 
pemberian toleransi, penempatan bentuk toleransi 
pada gambar benda produksi. 
TIK 
Memahami standar toleransi dari bentuk dan 
dimensi benda yang akan diproduksi. 

X Metrologi ulir 

TIU 

Dosen Menerangkan, 
Diskusi / Tanya Jawab 

dan studi kasus 

Laptop, infokus, 
white board 1 

Memahami ulir, bentuk, dimensi, pengukuran dan 
toleransinya 
TIK 
Memahami ulir serta toleransi yang diberikan 
sebagai batasan untuk produksi komponen 
berulir. 

XI 
Pengukuran Kerataan 
Permukaan dengan 
Autoklimator 

TIU 

Dosen Menerangkan, 
Diskusi / Tanya Jawab 

dan studi kasus 

Laptop, infokus, 
white board 1 

Memahami defenisi kedataran, penggunaan alat 
ukur autoklimator sebagai pengukuran kerataan 
permukaan. 
TIK 
Memahami prinsip dasar kerataan permukaan 
serta pengukurannya. 

XII & XIII Statistik dalam Metrologi 
Industri 

TIU 

Dosen Menerangkan, 
Diskusi / Tanya Jawab 

dan studi kasus 

Laptop, infokus, 
white board 1 

Memahami Pengertian dan pemanfaatan statistik 
dalam dunia industri, pemeriksaan sampel, 
analisis data pengukuran, distribusi sampel 
TIK 
Memahami pemeriksaan kualitas hasil produksi 
dengan menggunakan analisa statistik 

XIV & XV Analisis Regresi dan Korelasi 

TIU 

Dosen Menerangkan, 
Diskusi / Tanya Jawab 

dan studi kasus 

Laptop, infokus, 
white board 1 

Analisis Regresi Linier Sederhana, Uji-uji Relasi 
dan Interval Prediksi, Analisis Korelasi Linier 
Sederhana 
TIK 
Memahami regresi dan korelasi, menghitung dan 



menginterpretasikan persamaan regresi dan 
standard error, estimasi untuk analisis regresi 
linier, menggunakan ukuran-ukuran yang 
diperoleh dari analisis regresi dan korelasi untuk 
membuat dugaan-dugaan interval dari variabel-
variabel terikat. 

UJIAN AKHIR SEMESTER 
 
 



PENGUKURAN GEOMETRI

METROLOGI
INDUSTRI



METROLOGI   GEOMETRIK
Metrologi adalah ilmu pengukuran besaran teknik.

Sesuai dengan jenis besaran yang digunakan maka metrologi geometrik hanya
berkaitan dengan besaran panjang.

Metrologi Geometrik sering kali disebut sebagai Metrologi Dimensi.

Dimensi hanya salah satu jenis dari elemen geometrik, dan masih ada elemen
geometrik yang lain yaitu bentuk, posisi dan kehalusan permukaan.

Dikarenakan banyaknya pemanfaatan metrologi geometrik ini di dunia industri
khususnya industri pemesinan maka istilah metrologi geometrik sering disebut
sebagai metrologi industri.

Metrologi Geometrik berfungsi sebagai cara untuk mengukur apakah karakter
geometri masih memenuhi syarat spesifikasi geometrik yaitu acuan yang berupa
toleransi geometrik.



KONSEP DASAR
PENGUKURAN

Serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai suatu
besaran dalam bentuk angka (kwantitatif).
Jadi mengukur adalah suatu proses mengaitkan angka secara empirik
dan obyektif pada sifat-sifat obyek atau kejadian nyata sehingga
angka yang diperoleh tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas
mengenai obyek atau kejadian yang diukur.

Ketelitian (accuracy)
Kemampuan dari alat ukur untuk memberikan indikasi pendekatan
terhadap harga sebenarnya dari obyek yang diukur.

ALAT UKUR  :  PENGUKURAN



Ketepatan (precision) 
Kedekatan nilai-nilai pengukuran individual yang
didistribusikan sekitar nilai rata-ratanya atau penyebaran nilai
pengukuran individual dari nilai rata-ratanya.

Alat ukur yang mempunyai presisi yang bagus tidak
menjamin bahwa alat ukur tersebut mempunyai akurasi yang
bagus.

Repeatabilitas (repeatability)
Kemampuan alat ukur untuk menunjukkan hasil yang sama
dari proses pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dan
identik.



Kesalahan ( error ) 
Beda aljabar antara nilai ukuran yang terbaca dengan nilai
"sebenarnya " dari obyek yang diukur.
Perubahan pada reaksi alat ukur dibagi oleh hubungan perubahan
aksinya
Kalibrasi ( calibration ) Serangkaian kegiatan untuk menentukan
kebenaran konvensional penunjukan alat ukur atau menujukkan nilai
yang diabadikan bahan ukur dengan cara membadingkannya dengan
standar ukur yang tertelusuri ke standar nasional dan/atau
international.
Koreksi ( correction ) Suatu harga yang ditambahkan secara aljabar
pada hasil dari alat ukur untuk mengkompensasi penambahan
kesalahan sistematik.
Ketidakpastian Pengukuran ( uncertainty )
Perkiraan atau taksiran rentang dari nilai pengukuran dimana nilai
sebenarnya dari besaran obyek yang diukur ( measurand ) terletak.



KLASIFIKASI PENGUKURAN

JENIS PENGUKURAN
1. Pengukuran Langsung 

Pengukuran Langsung adalah proses 
pengukuran dengan menggunakan 
alat ukur langsung dan hasil 
pengukurannya dapat langsung 
terbaca.



2. Pengukuran Tak Langsung

Pengukuran Tak Langsung 
adalah proses pengukuran 
yang dilaksanakan dengan 
memakai beberapa jenis alat 
ukur pembanding, standar, 
dan alat ukur bantu. 



3. Pengukuran Dengan Kaliber Batas

Pengukuran dengan Kaliber Batas 
adalah proses pemeriksaan untuk 
memastikan apakah obyek ukur 
memiliki harga yang terletak di 
dalam atau di luar daerah toleransi 
ukuran, bentuk, dan/atau posisi. 



4. Pengukuran dengan Bentuk Acuan

Pengukuran dengan cara 
membandingkan dengan suatu 
bentuk acuan yang ditetapkan 
pada layar alat ukur proyeksi.



5. Pengukuran Geometri Khusus

Pengukuran yang dilakukan 
hanya untuk satu jenis 
geometri tertentu saja, seperti  
kebulatan silinder, pitch ulir, 
pitch roda gigi, dsb.



6. Pengukuran dengan Mesin Ukur Koordinat

Mesin Ukur Koordinat adalah 
alat ukur geometri modern 
dengan memanfaatkan 
komputer untuk mengontrol 
gerakan sensor relatif 
terhadap benda ukur untuk 
menganalisis data 
pengukuran.



ALAT UKUR DAN PEMAKAIANNYA

Dari segi pemakaiannya alat ukur dapat dikelompokkan :

1. Alat ukur linier langsung

2. Alat ukur linier tak langsung

3. Alat ukur sudut

4. Alat ukur kedataran, kelurusan dan kerataan.

5. Metrologi ulir

6. Metrologi roda gigi

7. Alat ukur kebulatan dan kesalahan bentuk.

8. Alat ukur kekasaran permukaan.



1. Alat Ukur Linier Langsung

Pengukuran ini merupakan pengukuran yang sangat 
sering dilakukan.

Dengan alat ukur linier langsung maka hasil pengukuran 
dapat dibaca pada bagian penunjuk skala ukuran dari alat 
tersebut.

Jenis alat ukur linier langsung ada tiga jenis yaitu :

• mistar ukur

• mistar ingsut

• mikrometer



1. Alat Ukur Linier Langsung

1.1.    Mistar Ukur



1. Alat Ukur Linier Langsung

1.2.    Mistar Ingsut

Juga dikenal dengan 
mistar geser, jangka 
sorong atau schuifmaat



Mistar ingsut biasa memiliki kapasitas ukur hingga 150 mm,
sedangkan untuk jenis yang besar dapat mencapai 1000 mm dan
masing-masing memiliki kecermatan sesuai skala noniusnya yaitu 0,10
; 0,05 atau 0,02 mm.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan mistar
ingsut :

1. Rahang ukur (peluncur) harus dapat bergerak dengan halus tanpa 
bergetar.

2. Periksa kedudukan nol serta kesejajaran permukaan kedua rahang
3. Sedapat mungkin benda ukur ditempatkan pada bagian dalam 

rahang ukur.
4. Kekuatan tekanan pada rahang luncur tidak boleh berlebihan.
5. Pembacaan skala nonius dilakukan setelah mistar ingsut dilepas 

dari objek ukur setelah rahang luncur dikunci.



Contoh penggunaan mistar ingsut



Mistar ingsut Jam

Gerakan translasi dari peluncur diubah menjadi
gerakan putaran jarum penunjuk dengan
menggunakan roda gigi pada poros jam dengan
batang bergigi di sepanjang batang ukur.

Satu putaran jam penunjuk berarti rahang ukur
bergerak sejauh 100 skala x 0,1 mm = 10 mm.

Kecermatan sama dengan mistar ingsut nonius
yaitu : 0,10 mm ; 0,05 mm dan 0,02 mm.



Mistar ingsut Ketinggian













Contoh pembacaan hasil pengukuran



Komponen terpenting adalah ulir utama.
Bila silinder putar diputar satu kali maka poros ukur akan bergerak
sepanjang satu kisaran (biasanya 0,5 mm).
Untuk membatasi kesalahan ukur kumulatif maka panjang ulir utama
atau jarak pergerakan poros ukur hanya dibuat hingga 25 mm.

1.3.  Mikrometer



Hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan mikrometer :

1. Permukaan benda ukur dan mulut 
ukur mikrometer harus bebas 
kotoran.

2. Kedudukan nol meter harus 
terkunci pada skala nol.

3. Pembukaan mulut ukur 
dipastikan lebih besar dari 
dimensi objek ukur.

4. Gunakan gerakan yang halus 
untuk melakukan pergerakan 
silinder putar.

5. Tekanan yang diberikan tidak 
boleh berlebihan untuk menjaga 
akurasi dari pengukuran.



JENIS-JENIS MIKROMETER

Mikrometer Indikator.

Kapasitas ukur : 0 ~ 25 mm ; untk kapasitas yang lebih besar hingga 100 mm.

Kecermatan pembacaan hingga 0,001 mm.



JENIS-JENIS MIKROMETER

Mikrometer Batas (Limit)

Digunakan sebagai kaliber batas bagi benda ukur dengan ukuran dan toleransi 
yang sudah tertentu.

Penggunaannya didukung dengan blok ukur standar.



JENIS-JENIS MIKROMETER



JENIS-JENIS MIKROMETER



JENIS-JENIS MIKROMETER



JENIS-JENIS MIKROMETER



JENIS-JENIS MIKROMETER



JENIS-JENIS MIKROMETER



JENIS-JENIS MIKROMETER



JENIS-JENIS MIKROMETER



JENIS-JENIS MIKROMETER



JENIS-JENIS MIKROMETER



PEMBACAAN MIKROMETER





KALIBRASI MIKROMETER
• Periksa gerakan poros ukur/silinder utama, pastikan dapat

berputar dengan baik tanpa ada goyangan akibat keausan ulir
utama.

• Pastikan garis refrensi/indeks menunjukkan nol bila mulut ukur
dirapatkan.

• Periksa fungsi bagian lain seperti gigi gelincir dan pengunci
poros ukur.

• Periksa kerataan dan kesejajaran muka ukur (permukaan sensor)
yang mungkin mengalami keausan sehingga akan
mengakibatkan kesalahan ukur.

• Setiap penunjukan harga ukur oleh mikrometer harus sesuai
dengan ukuran standar.



PEMERIKSAAN KERATAAN MUKA UKUR

Muka ukur /permukaan sensor dapat mengalami keausan setelah
dipergunakan dalam waktu tertentu.

Kerataan diperiksa dengan menggunakan kaca atau optical flat yang terbuat
dari gelas atau batu sapphire dengan toleransi kerataan 0,2µm ~ 0,05µm.



PEMERIKSAAN KESEJAJARAN MUKA UKUR
Kesejajaran muka ukur diperiksa dengan menggunakan kaca paralel (optical
parallel) dengan ketebalan 12,00 mm ; 12,12mm ; 12,25mm ; 12,37mm.



Tabel Garis maksimum yang menyatakan keridaksejajaran
maksimum yang diijinkan menurut standar JIS B7502



PEMERIKSAAN KEBENARAN SKALA MIKROMETER
Kebenaran skala pengukuran mikrometer diperiksa dengan melakukan kaliberasi.

Kesalahan = pembacaan mikrometer – ukuran blok ukur.



3. ALAT UKUR LINIER TAK LANGSUNG

Alat ukur linier tak langsung dibutuhkan bila :

-. Diperlukan kecermatan yang lebih tinggi

-. Kondisi objek ukur tidak memungkinkan penggunaan

alat ukur langsung.

Pengukuran linier tak langsung dilakukan dengan memakai alat ukur 
standar dan alat ukur pembanding.

Alat ukur standar : -. Blok ukur (gauge block)

-. Batang ukur (length bar)

-. Kaliber induk tinggi (Height Master)

Alat ukur pembanding :

-. Jam ukur (dial indicator)

-. Jam ukur Test/Pupitas (dial test indicator)

-. Pembanding (comparator)



3.1. BLOK UKUR





Contoh penggunaan : ukuran 58.975 mm

Berapa buah blok ukur ?

Blok ukur : 1.005 + 1.47 + 6.5 + 50 mm



3.2. BATANG UKUR

Batang ukur digunakan untuk melakukan pengukuran standar yang kapasitas
ukurnya melebihi dari kapasitas blok ukur.

Bahan batang ukur dari baja karbon dengan penampang lingkaran Ø± 22mm.

Penggunaannya biasanya hanya di laboratorium tertentu seperti laboratorium
metrologi untuk kalibrasi susunan blok ukur dan alat ukur yang besar lainnya.

3.3. KALIBER INDUK TINGGI
Kelemahan dari pengukuran dengan menggunakan blok ukur :

-. Persiapan yang relatif lama untuk menyusun blok ukur

-. Benda ukur memiliki objek ukur yang banyak spt :

-. Jarak senter beberapa lubang

-. Jarak tingkatan permukaan, dsb.

Untuk itu digunakanlah Kaliber Induk Tinggi sebagai suatu alat ukur standar.

Prinsip kerjanya adalah penggabungan dari beberapa alat ukur standar seperti
susunan blok ukur dan mikrometer yang peka.





3.4. JAM UKUR (DIAL INDICATOR)

Jam ukur memiliki kecermatan 
0,01 ; 0,005 atau 0,002 
dengan kapasitar ukur 
bervariasi mulai dari 20, 10, 5, 
2 dan 1 mm.

Prinsip kerjanya adalah 
mengubah gerakan linier dari 
sensor menjadi gerakan rotasi 
jsrum penunjuk pada piringan 
berskala.



3.5. PUPITAS / JAM UKUR TES



ALAT UKUR SUDUT



















TOLERANSI DAN SUAIAN



Toleransi adalah perbedaan ukuran antara kedua
harga batas dimana ukuran atau jarak permukaan
atau batas geometri komponen harus terletak.

TOLERANSI

Dalam industri perakitan komponen mesin ada 3 hal
yang menentukan keberhasilan dan kemudahan
proses perakitan agar mesin tersebut dapat bekerja
dengan baik.
Ketiga hal tersebut adalah :
1. Toleransi Geometrik
2. Pengukuran Geometrik
3. Pengontrolan Kualitas Geometrik



Toleransi Geometrik, merupakan acuan dalam menentukan
kulitas geometri. Jenis dan harga toleransi mempengaruhi
kualitas perakitan dari seluruh komponen.

Pengukuran Geometrik, metoda dan peralatan yang
digunakan dalam pengukuran karakter geometri perlu
dirancang dan dilaksanakan dengan baik dengan
memperhatikan sumber penyimpangan yang mungkin terjadi
dalam proses pengukuran.

Pengontrolan Kualitas Geometrik, suatu proses pembuatan
yang menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasinya
memiliki karakteristik proses tertentu.
Karakteristik ini perlu dipelajari sehingga penyimpangan
yang timbul selama proses pembuatan dapat dikoreksi,
artinya kualitas produk dapat dijaga atau dikontrol.



Toleransi Geometrik
Sumber penyebab penyimpangan geometrik pada proses

pemesinan :
1. Keterbatasan pengaturan gerakan mesin  keterbatasan

memposisikan tools.
2. Gaya pemotongan lenturan posisi mata pahat.
3. Keausan mata pahat perubahan gaya potong lenturan.
4. Getaran.
5. Panas yang timbul.Toleransi merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan
suatu keadaan dimana penyimpangan atau kesalahan masih
dapat diterima.
Suatu komponen mesin dapat dikatakan terdiri dari beberapa
elemen geometrik dan masing-masing memiliki fungsi
tersendiri. Keberagaman elemen itulah yang menuntut
kesempurnaan proses pembuatan agar tidak berdampak
negatif bila akan bersatu dengan komponen mesin yang
lainnya



Bagi elemen geometrik penting perlu diberi toleransi, artinya
memberikan nilai maksimum dan nilai minimum dari
penyimpangan.
Daerah toleransi memiliki bentuk tersendiri sesuai dengan jenis
atau cara pemberian toleransi bagi elemen penting yang
dimaksud.

Tergantung pada fungsinya banyak bagian-bagian komponen
yang geometrinya dianggap tidak utama/penting/kritis,
misalnya :
1. Tebal plat yang hanya berfungsi sebagai penutup.
2. diameter dan posisi lubang pada plat penutup.
3. diameter poros pada bagian tengah yang tidak bersatu
dengan

komponen lain.



4. Permukaan luar komponen penutup di bagian tengah.
5. kemiringan, ketirusan atau radiusporos yang tidak bersatu dengan

komponen lain.
6. Ketegaklurusan dinding pemisah.

Bagi elemen geometrik tidak kritis seperti contoh di atas toleransi geometrik tidak
perlu diberikan.
Lain halnya bila geometrik bagian komponen merupakan suatu hal yang sagat
penting bila ditinjau dari beberapa aspek maka batas-batas penyimpangan atau
toleransi harus ditetapkan dengan pasti.

A. Geomentri bisa dibilang penting dari aspek fungsi komponen.

• ketelitian gerak atau kecepatan yang diperlukan oleh komponen yang terlibat
gerakan kinematik (rem, roda gigi, ulir penggerak)

• Berat, volume, momen inersia yang berputar dengan kecepatan tinggi yang
memerlukan penyeimbangan.

• Kekuatan dan ketahanan lelah
• Kemudahan bergerak dan umur komponen.



B. Geometri menjadi penting bila ditinjau dari segi perakitan.
Kondisi pasangan atau suaian : longgar, pas atau sempit.

C. Geometri mungkin penting bila ditinjau dari aspek
pembuatan.

Penggunaan alat bantu pada proses pemasangan atau perakitan.

Untuk menjamin kelancaran bagi semua pihak maka
ditetapkanlah suatu standar untuk menyatakan bagaimana
suatu penyimpangan dapat diterima serta tata cara penulisan
toleransi.

Hal ini akan sangat berpengaruh pada pengontrolan kualitas
sehingga pemeriksaan ataupun pengukuran dapat dilakukan
dengan seksama bila suatu elemen geometrik dinyatakan
toleransinya.









Cara penulisan toleransi ukuran/dimensi









PENGUKURAN SUDUT DENGAN BANTUAN ROL DAN BOLA

Seperti halnya pengukuran radius benda ukur, pengukuran sudut juga 
tidak selalu dapat diukur dengan alat ukur langsung disebabkan 
kondisi fisik dan ukurannya.

Dengan menggunakan bantuan alat ukur lain pengukuran sudut 
tersebut dapat dilakukan dengan metode pengukuran linier 
menggunakan rumus yang diturunkan secara teoritik.

A. Pengukuran sudut dalam

A.1. Lubang konis dengan diameter kecil



A.2. Lubang konis dengan diameter besar.



A.3. Alur miring dengan sudut kecil.



A.4. Alur dengan sudut miring satu arah.



A.5. Alur dengan sudut internal dovetail.

A.6. Sudut antara dua bidang.

A.6.1 Antara 180o ~ 90o



A.6.2. Antara 90 ~ 60o

B. Pengukuran sudut luar.

B.1. Poros Konis.



B.2. External Dovetail.



Ketegaklurusan (Perpendicularity)

Pemeriksaan ketegaklurusan



α



Pengukuran ketegaklurusan

Pengukuran ketegalurusan biasanya dilakukan dengan empat 
metode yang umum yaitu :

1. Perbandingan dengan standar siku.

Dudukan pemindah

Jam ukur cermat

Silinder siku
Standar siku :

Silinder Ø 100mm

Tinggi 100, 150 
atau 200 mm



Dudukan pemindah

Jam ukur cermat

Silinder siku

l



2. Perbandingan dengan batang paralel.



3. Ketegaklurusan dua bidang paralel



4. Pengukuran dengan autoklimator.
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-.    DDi .001,0.45,0 3 +=                     (2.1) 
-.    maksDDD .min=                               (2.2) 

 
 

SUAIAN 
 
Apabila ada dua komponen yang akan dirakit maka hubungan yang terjadi 
antara pasangan elemen karena perbedaan ukuran disebut dengan suaian 
(fit). 
Suaian yang mungkin terwujud : 

1. Suaian longgar (clearance fit): suain yang menghasilkan 
kelonggaran dimana daerah toleransi lubang ada di atas daerah 
toleransi poros. 

2. Suaian Paksa (interface fit) : suaian yang menghasilkan kerapatan 
dimana daerah toleransi lubang terletak di bawah daerah toleransi 
poros. 

3. Suaian Pas (transition fit) : suaian yang menghasilkan kelonggaran 
ataupun kerapatan, dimana toleransi lubang dan toleransi poros 
saling berpotongan (sebahagian saling menutupi). 

 
Apabila sistem suaian yang dipakai berbasis poros maka penyimpangan atas 
toleransi poros selalu berharga nol (es = 0).  
Sebaliknya untuk suaian berbasis lubang maka penyimpangan bawah 
toleransi lubang selalu berharga nol (EI = 0) 
 
Penyimpangan Fundamental 
 Penyimbangan fundamental merupakan batas daerah toleransi yang 
paling dekat dengan garis nol (ukuran dasar). Variabel utama dari rumus 
untuk menghitung penyimpangan ini sama dengan penghitungan kualitas 
toleransi yaitu diameter nominal (D). 
 
Penyimpangan fundamental untuk poros dengan diameter hingga 
500mm : 
-. a sampai g penyimpangan fundamentalnya adalah penyimpangan atas (es). 
    dengan harga negatif. 
-.  k sampai zc penyimpangan fundamentalnya adalah penyimpangan bawah 
(ei) dengan harga positif. 
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Bila kualitas toleransi telah dihitung (IT) maka batas toleransi yang lain 
dapat dihitung dengan rumus : 
-. Untuk a ~ g :  ei = es – IT    [negatif].                (2.3a) 
-. Untuk k ~zc : es = ei + IT    [positif].                 (2.3b) 
 
Penyimpangan fundamental untuk lubang : 
-. A sampai G penyimpangan fundamentalnya adalah penyimpangan bawah 

(EI). dengan harga positif. 
-.  K sampai ZC penyimpangan atas (ES) dengan harga negatif. 
Bila diturunkan dari penyimpangan fundamental untuk poros dengan simbol 
huruf yang sama dengan memakai rumus umum sbb: 
-. Untuk A ~ G :  EI = - es    [positif].                  (2.4a) 
-. Untuk K ~ZC :  ES = - ei    [negatif].                 (2.4b) 
 
Bila kualitas toleransi telah dihitung (IT) maka batas toleransi yang lain 
dapat dihitung dengan rumus : 
-. Untuk A ~ G :  ES = EI + IT    [µm].                  (2.5a) 
-. Untuk K ~ZC :   EI = ES - IT    [µm].                  (2.5b) 
 
SUAIAN YANG SETARA 
 Untuk mendapatkan jenis suaian seperti yang diinginkan dengan 
persyaratan komponen, salah satu dari jenis suaian apakah berbasis poros 
atau lubang dapat dipilih. 
Namun karena pembuatan poros dengan harga toleransi yang sempit lebih 
mudah daripada membuat lubang dengan harga toleransi yang sama maka 
kualitas toleransi pembuatan lubang biasanya dibuat lebih tinggi dari 
pembuatan poros ( dengan pengertian angka untuk lubang dirancang lebih 
besar dibanding angka untuk poros). 
 
Contoh :  
SUAIAN LONGGAR 
 Untuk suaian longgar berbasis lubang dengan simbol toleransi menurut 

ISO H8-g7 ingin diganti menjadi suaian longgar berbasis poros maka 
angka yang dipertukarkan hanyalah simbol hurufnya saja yaitu G8-h7. 
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Hal ini karena pada prinsipnya penyimpangan fundamental lubang dengan 
poros dengan huruf yang sama adalah simetrik terhadap garis nol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelonggaran minimum (Klmin) untuk suaian berbasis poros dan lubang 
adalah sama. 
Klmin lubang = es µm   ;  Klmin poros  = EI µm 
Pada rumus 2.4a disebutkan dari huruf A~G    |es| = |EI| 
 
Demikian juga dengan kelonggaran maksimum (Klmaks) 
Klmaks lubang  = IT8 + es + IT7   µm. 
Klmaks poros    = IT8 + EI + IT7  µm. 
 
 Agar prinsip pertukaran simbol huruf dapat dipakai pada suaian paksa 
maka harga penyimbangan funadamental lubang adalah ES, karena daerah 
toleransi lubang harus di bawah garis nol, yaitu mulai simbol Js ~ZC tidak 
diturunkan dari rumus 2.4a/b namun mengikuti aturan sebagai berikut : 
1. Suatu lubang dengan kualitas toleransi tertentu (ITn) hanya boleh 

dipasangkan pada poros dengan kualitas toleransi satu tingkat 
dibawahnya (ITn-1). 

2. Mengikuti sistem suaian ISO yaitu berbasis lubang atau berbasis poros. 
3. Perubahan sistem suaian dilaksanakan hanya dengan mempertukarkan 

simbol huruf lubang dan poros. 
4. jenis suaian tidak berubah sehingga fungsi komponen tetap terjamin 

kualitasnya. 
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ES = -ei + (ITn – ITn-1)  µm                            (2.6) 
Rumus ini hanya berlaku untuk kualitas toleransi sampai IT7 (kecuali untuk 
untuk huruf J,K,M,N berlaku sampai IT8) karena pada dasarnya suatu 
suaian paksa tidak pernah dibuat untuk kualitas yang lebih kasar (lebih besar 
dari 7). 
Untuk  ukurandasar > 500mm  I = 0,004 D + 2,1              (2.7) 
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Contoh Soal : 
Bila suatu diameter nominal adalah sebesar 65 mm, berapakah kelonggaran 
minimum untuk suaian H7-g6? 
Jwb: 
Ukuran dasar 65 berada pada diameter 50 ~80 mm  D = 63,25 
Kualitas toleransi 7 dan 6 : 

miIT

miIT

µ

µ

30)65.001,065.45,0(16.167

19)65.001,065.45,0(10.106
3

3

≅+==

≅+==
    18,49 ; 29,59 

 
Penyimpangan bawah lubang (H):  EI = 0 µm 
Penyimpangan atas lubang:             ES= EI + IT7 = 30 µm. 
Penyimpangan atas poros (g) lihat tabel. 
  

es = -2,5 x D0.34 ≈ - 10 µm 
 
Penyimpangan bawah poros : ei = es – IT6 = -29 µm. 
Kelonggaran maksimum akan tercapai bila lubang mempunyai  dimensi 
persis pada batas atas toleransi lubang dan bersamaan dengan itu dimensi 
poros persis pada dimensi terkecilnya, sehingga : 
 

Klmaks = ES + |ei| = 30 + 29 = 59 µm 
 
Sebaliknya kelonggaran minimum tercapai bila lubang persis pada dimensi 
terkecil dan poros persis pada dimensi terbesar. 
Sehingga : 
  

Klmin = EI + |es| = 0 + 10 = 10 µm 
` 
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Seandainya basis sistem suaian diubah menjadi basis poros maka simbol 
suaian berubah menjadi :   G7-h6  
Untuk membuktikan bahwa suaia ini setara maka harga kelonggaran 
maksimum dan minimum harus sama. 
 
Penyimpangan atas poros (h) :      es = 0 µm 
Penyimpangan bawah poros :        ei = es – IT6 = -19 µm 
Penyimpangan bawah lubang untuk huruf G adalah simetrik dengan 
penyimpangan atas poros untuk hurf g, maka : 
 
  EI |g = - es |g  = 10 µm 
 
Penyimpangan atas lubang : ES = EI + IT7 = 10 + 30 = 40 µm 
Dengan demikian : 
 
 Klmaks = ES + |ei| = 40 + 19 = 59 µm 
 Klmin = EI + |es| = 10 + 0 = 10 µm 
 
 
SUAIAN PAS 
Suaian pas akan terjadi apabila yang digunakan adalah simbol huruf k, m, n, 
p pada suaian berbasis lubang atau K, M, N, P pada sitem suaian berbasis 
poros. 
 
 
 
SUAIAN PAKSA  
Pengerjaan yang seksama diharuskan bagi jenis suaian yang dapat 
menghasilkan suatu kerapatan. Hal ini membutuhkan syarat yang sangat 
penting yaitu elastisitas komponen mesin yang bersangkutan tidak boleh 
dilampaui ( menghindari retakan pada saat perakitan). 
Oleh karena itu suaian paksa hanya dianjurkan dengan menggunakan 
kualitas toleransi 6 dan 7. 
Penyimpangan absolut minimum bagi simbol huruf s s/d z dibuat 
berdasarkan rumus umum : 
  ei =  0.4D + IT7                     (2.8) 
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Jadi, bila dikombinasikan dengan lubang dengan kelas H7, kerapatan 
minimum yang mungkin terjadi adalah berbanding lurus dengan diameter 
yaitu : 
  Krmin = ei – IT7 
           = 0.4D + IT7 – IT7 = 0.4 D 
 
Khusus untuk huruf s dengan diameter nominal D ≤ 50 mm (tabel): 
 
  ei = IT8 + n   (n = 1,2,3 atau 4)                         (2.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harga n ditetapkan oleh ISO. 
Rumus penyimpangan bagi huruf s yang berbeda ini dibuat karena untuk 
diameter yang kecil (≤ 50 mm) suatu suaian H8-s6 (hal khusus) harus tetap 
mempunyai suatu harga kerapatan minimum yang tertentu. 
 
Misalnya untuk poros dengan diameter 30 mm beberapa harga daerah 
toleransinya adalah : 
  IT6 = 13µm, IT7 = 21µm, dan IT8 = 33µm. 
 
Penyimpangan bawah (ei) bila dihitung menggunakan rumus 2.8 akan 
didapatkan harga : 
   ei = 0,4 D + IT7 = 12 + 21 = 33µm 
 
karena harga penyimpangannya sama dengan harga IT8 (33µm) maka ada 
kemungkinan tidak terjadi kerapatan sama sekali. Oleh karena itu untuk 
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diameter yang kecil penyimpangan minimum untuk s6 harus dihitung 
dengan rumus 2.9 yaitu : 
   ei = IT8 + 2 = 33 + 2 = 35µm 
 
Dengan demikian suaian H8-s6 selalu akan menjamin suatu kerapatan 
minimum sebesar 
   Krmin = 35 – 33 = 2µm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIMBOL DALAM TOLERANSI BENTUK DAN POSISI

Toleransi bentuk/dimensi sesungguhnya juga membatasi 
beberapa kesalahan bentuk dan posisi. Penyimpangan 
yang terjadi pada permukaan komponen dapat 
ditoleransi dengan catatan masih dalam daerah toleransi.

Suatu bentuk dan posisi yang kurang teliti dapat 
menyebabkan pekerjaan tambahan dalam perakitan. 
Selain dengan memberikan toleransi ukuran, kesulitan 
ini juga dapat diatasi dengan memberikan suatu toleransi 
bentuk atau posisi yang menyatakan batas-batas 
penyimpangan geometrik.



Mengapa Toleransi Bentuk dan 
Posisi sangat dianjurkan ?
 Ukuran bentuk/posisi merupakan elemen 

geometrik yang berbeda sehingga harus 
ditangani secara berbeda.

 Menjamin sifat ketertukaran 
(interchangeability) yang merupakan 
falsafah produksi massal.

 Mempermudah proses pembuatan.
 Memperjelas metode pengukuran untuk 

menghindari terjadinya kesalahan 
interpretasi dari toleransi yang tercantum 
pada gambar teknik.



Defenisi dan simbol yang digunakan.
Daerah dalam suatu lingkaran

Daerah diantara dua lingkaran yang sepusat

Daerah diantara dua garis (lengkung atau lurus) 
yang sejajar

Ruang dalam suatu bola

Ruang dalam silinder atau dua silinder yang 
sepusat

Ruang antara dua permukaan atau bidang yang 
sejajar
Ruang dalam balok berpenampang segi empat



Jenis toleransi bentuk dan posisi dengan simbolnya menurut ISO

1. Bentuk suatu elemen

Kelurusan (straightness)

Kerataan (Flatness)

Kebulatan (circularity/roundness)

Kesilindrisan (cylindricity)

Ketelitian (kebenaran) bentuk garis (profile of any line)

Ketelitian (kebenaran) bentuk bidang (profile of any surfac



2.  Orientasi

Kesejajaran (paralelism)

Ketegaklurusan (perpendicularity)

Kemiringan sudut (angularity)

3.  Posisi

Posisi (position)

Konsentrasi & kesamaan sumbu (concentricity & coaxiality)

Kesimetrisan (symmetry)

Penyimpangan/kesalahan putar (run-out)



Aturan penulisan Simbol Toleransi pada Gambar Teknik

Untuk membedakan tanda-tanda yang
lain pada gambar teknik, simbol toleransi
bentuk dan posisi dituliskan dalam sebuah
kotak segi empat yang dibagi dua atau tiga
bagian.

“Kotak Toleransi”

1. Simbol karakter yang akan diberi 
toleransi

2. Harga total toleransi. 

Bila berbentuk lingkaran maka perlu 
diberi tanda Ø, bila berbentuk bola 
bisa dituliskan Ø bola.

3. Elemen dasar acuan harga toleransi.

0.1

Ø 0.1 A



Kotak toleransi dihubungkan ke elemen yang diberi toleransi dengan garis 
penghubung dengan ujung panah menempel pada :

a. Garis tepi elemen

b. Garis proyeksi dan persis pada tanda ukuran 
jika toleransi dimaksudkan untuk sumbu atau 
bidang tengah komponen

c. Garis sumbu jika toleransi dimaksudkan untuk 
sumbu keseluruhan elemen (memiliki satu 
sumbu)

atau perpanjangannya

Ø
 4

5

Sumbu elemen ybs

Ø
 100

Sumbu elemen ybs

Sumbu semua elemen
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3. Dengan memakai dua bola dengan jarak 
tetap
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1. Dengan dua bola dengan jarak 
tetap



2. Dengan dua bola diatas meja rata.
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Alat Ukur Sinus
Suatu sudut dapat diketahui besarnya bila diketahui harga sinusnya :

l
h

=αsin α=
l
harc sin.atau

Sehingga ini menjadi dasar untuk mengubah pengukuran sudut menjadi pengukuran 
linier yaitu h dan l dengan meletakkan benda ukur pada meja rata.
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ALAT UKUR KEDATARAN, KERATAAN dan KELURUSAN

Yang dimaksud dengan kedataran adalah “datar air” atau Horizontal.
Yang dianggap tegak lurus terhadap bidang datar adalah gravitasi bumi.

Penggukuran kelurusan dimaksud untuk mengukur sampai sejauh mana suatu garis 
atau permukaan menyimpang dari kondisi ideal yaitu garis atau permukaan yang lurus.

Kerataan dari suatu bidang dapat ditentukan berdasarkan analisa data kelurusan 
beberaapa garis yang membentuk pola tertentu.

Pengukuran kedataran dengan Pendatar.



Pengukuran kelurusan.
1. Dengan Pendatar

Digunakan untuk memeriksa kelurusan permukaan pada arah horizontal.

2. Dengan Autoklimator

Menganalisa garis pantul pada bidang reflektor yang merupakan orientasi
sembarang dari ketinggian profil permukaan benda ukur.
Kedudukan autoklimator dapat diatur sedemikian rupa sehingga lensa
okuler akan menghasilkan garis pantul dan dua garis sejajar yang jaraknya
rapat.
Autoklimator dilengkapi dengan mikrometer untuk mengukur jarak
ketinggian garis sejajar terhadap benda ukur.
Dudukan autoklimator juga dilengkapi dengan tabung berisi cairan dan
gelembung seperti halnya pendatar sehingga autoklimator dapat
diposisikan secara horizontal





θ1 θ2
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(pendatar)

1 h1=0
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Pengukuran kelurusan dengan metoda Straight Edge

Pengukuran kelurusan garis / permukaan dapat dilakukan juga dengan
metoda Straight Edge (batang lurus).
Mekanisme pengukurannya dengan meletakkan batang tersebut pada
tumpuan yang simetrik.
Tumpuan yang digunakan adalah dua blok ukur dengan ukuran nominal yang
sama.

Akibat tumpuan sedemikian
rupa akan timbul defleksi yang
terkecil yaitu sebesar s = 0,554.l
Pada lokasi di dalam daerah

tumpuan dilakukan pengukuran
celah dengan jarak pengukuran
yang sama.

Dengan adanya ketidaklurusan
pada permukaan maka akan
terdapat perbedaan ketinggian
celah.



wi = tebal  pada lokasi celah ke i ( diukur sebelum/sesudah pengukuran celah).

h1i = celah pada lokasi ke i

h2i = celah pada lokasi ke i setelah batang lurus dibalik.

Jika terdapat penyimpangan kelurusan permukaan sebesar ai, bi dan ci maka
penyimpangan tersebut dapat digabung sebagai kesalahan permukaan dengan rumus :

H – h2i = bi + ci …………………………….. (4.5.1)

H – h1i = ai + ci …………………………….. (4.5.2)

Penjumlahan kedua persamaan di atas :

2H – (h2i + h1i) = (bi + ai) + 2ci ……………. (4.5.3)

Karena : W – wi = ai + bi ……………………. (4.5.4)

Maka kesalahan harga kelurusan pada permukaan benda ukur :

……………………(4.5.5)
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Analisis kerataan

Bidang rata teoritik dapat dibuat dengan menggeserkan dua garis tepi yang sejajar. 
Garis sejajar dan lurus tersebut disebut dengan Generator line .

Generator line pada arah tegak lurus dan sebidang bila digeser sejajar dan membentuk 
suatu bidang segi empat akan menghasilkan diagonal bidang yanga saling berpotongan.



Penentuan analisis kerataan bidang ditentukan berdasarkan pengukuran kelurusan
generator line yang menutupi bidang ukur dengan mengambil garis tepi, garis diagonal
dan beberapa generator line sebagai pola.

Data kelurusan dapat diambil dengan menggunakan pendatar atau autoklimator dan
dikoreksi.

Analisis kerataan bidang dilakukan dengan melakukan koreksi sejajar dan koreksi putar.



PARAMETER KEKASARAN PERMUKAAN

Permukaan dan Profil

Ketidak sempurnaan alat ukur serta cara pengukuran maupun melakukan evaluasi 
menyebabkan tidak mungkin untuk membuat tiruan permukaan sesungguhnya (real 
surface) secara sempurna.

Tiruan permukaan tersebut hanya bisa dibuat mendekati bentuk/konfigurasi 
permukaan yang sesungguhnya dan disebut dengan permukaan terukur (measured 
surface)

Selain permukaan sesungguhnya yang tidak dapat dibuat adalah permukaan 
geometrik ideal (geometrically ideal surface). Permukaan geometrik ideal adalah 
permukaan yang dianggap memiliki bentuk yang sempurna.

Dalam perancangan syarat permukaan yang harus dibuat digambarkan melalui 
gambar teknik mengikuti aturan (standar) tertentu. Permukaan seperti yang 
disyaratkan pada gambar teknik ini disebut dengan permukaan nominal (nominal 
surface)



Profil geometrik ideal (geometrically ideal profile), adalah profil permukaan yang 
sempurna (dapat berupa garis lurus, lengkung atau busur)

Profil terukur (measured profile), merupakan profil permukaan terukur.

Profil referensi (reference profile), adalah profile yang digunakan sebagai acuan 
untuk menganalisis ketidakteraturan konfigurasi permukaan. 
Profil ini dapat berupa garis lurus dengan bentuk sesuai 
dengan profil geometrik ideal serta menyinggung puncak 
tertinggi profil terukurdalam suatu panjang sampel.

 profil referensi disebut juga dengan profil puncak.

Profil akar/alas(root profile), adalah profil referensi yang digeserkan ke bawah 
(dengan arah tegak lurus terhadap profil geometrik ideal pada 
suatu panjang sampel) sehingga menyinggung titik terendah 
profil terukur.

Profil Tengah (center profile), profil referensi yang digeserkan ke bawah (dengan 
arah tegak lurus terhadap profil geometrik ideal pada suatu 
panjang sampel) sehingga jumlah luas daerah di atas profil 
tengah sampai profil terukur sama dengan luas daerah di 
bawah profil tengah sampai profil terukur.



Berdasarkan profil-profil tersebut di atas dapat didefenisikan beberapa parameter 
permukaan sebagai berikut :

• Kekasaran Total Rt (µm) ; jarak total antara profil referensi dengan profil alas.

•Kekasaran Perataan Rp (µm) ; jarak rata-rata antara profil referensi dengan profil 

terukur.

Rp harganya sama dengan jarak profil referensi dengan profil 
tengah∫=

l

ip dxy
l

R
0

1



•Kekasaran Rata-Rata Aritmetik Ra (µm) ; harga rata-rata aritmetik dibagi harga 

absolutnya jarak profil terukur dengan profil tengah.

•Kekasaran rata-rata kuadratik Rg (µm) ; akar bagi jarak kuadrat rata-rata profil 

terukur dengan profil tengah.

•Kekasaran total rata-rata Rz (µm) ; jarak rata-rata profil alas ke profil terukur 
pada 

lima puncak tertinggi dikurangi jarak rata-rata profil 

alas ke profil terukur pada lima lembah terendah.
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Parameter kekasaran permukaan merupakan besaran panjang yang direkayasa untuk 
mengidentifikasikan suatu permukaan.

Parameter dikatakan ideal jika perbedaan yang bagaimanapun spesifiknya dapat 
diketahui dari perbedaan hasil pengukuran berdasarkan parameter tersebut.

Karena kompleksitas suatu permukaan maka sulit untuk membuat parameter yang 
ideal.

t

p
u R

R
K = u

t

p
v K

R
R

K −=−= 11

Koefisien lekukan (Ku) Koefisien kelurusan (Kv)



3.2

Harga maksimum rata-rata Aritmetik Ra = 3,2 µm

Proses yang dianjurkan untuk menghasilkan 
tekstur yang spesifik.

Panjang sampel = 0,8 untuk pengukuran Ra

Simbol arah tekstur permukaan, pada contoh ini 
jejak / bekas proses freis harus tegak lurus garis 
tepi (penampang)

Proses freis

0.8











METROLOGI ULIR

Ulir (screw thread) berfungsi sebagai alat pemersatu atau sebagai alat penerus
(transmisi) daya.

Pengukuran geometrik pada poros atau lubang adalah untuk memastikan suaian
(pasangan) yang direncanakan.

Pengukuran geometrik bagi ulir adalah lebih dimaksudkan untuk memastikan
kekuatan atau daya tahan kelelahan ulir atau mungkin juga untuk menjamin
ketelitian pengubahan gerak dari gerakan (rotasi menjadi gerakan translasi) dari
sistem pengubahan gerakan yang memakai ulir.

Pengukuran diameter poros atau lubang mudah dilaksanakan. Sebaliknya
pengukuran geometrik ulir lebih sulit, sebab disini menyangkut beberapa elemen
geometrik yang saling berkaitan yang menentukan profil suatu ulir.

DEFINISI PROFIL ULIR DAN JENIS ULIR

Ulir dapat dipandang sebagai garis spiral yang meliliti suatu silinder. Bila suatu titik
bergerak pada garis spiral ini, selain berputar mengelilingi penampang lingkaran, titik
tersebut juga akan bergerak linear sejajar dengan sumbu silinder sepanjang p.



Jarak p ini disebut dengan pits (pitch).

Sudut Y disebut sebagai sudut kisar (lead angle).

Ulir dapat terdiri dari satu alur tetapi ada juga ulir yang 
terdiri atas beberapa alur. 

Suatu ulir disebut dengan ulir kanan (right hand thread)
apabila dipandang dari penampang silinder titik pada
ulir yang berputar searah jarum jam akan bergerak
linear menjauhi mata.

Sebaliknya jika bergerak menjauhi mata bila diputar
berlawanan dengan arah jarum jam, maka disebut
dengan ulir kiri (left hand thread).



Sesuai dengan fungsinya, ulir dibuat dengan profil (bentuk) tertentu yaitu :
a. Ulir ISO Metrik atau Ulir Unified, digunakan sebagai ulir pemersatu,

b. Ulir Whitworth, dimaksudkan sebagai ulir pemersatu dan sekaligus untuk 
mencegah kebocoran (dipakai sebagai ulir sambungan pipa),



c. Ulir Trapesium, dipakai sebagai ulir penggerak.



Istilah-istilah pada bagian penampang ulir

1. Ulir Luar (external thread); ulir yang dibuat pada bagian luar, sebagaimana yang
terdapat pada baut.

2. Ulir Dalam (internal thread); ulir yang dibuat pada bagian dalam, sebagai mana
yang dipunyai oleh mur.

3. Puncak Ulir (crest of thread); puncak atau ujung ulir, baik untuk ulir luar
maupun ulir dalam. Berupa garis lengkung atau lurus bergantung pada jenis profil
ulir.

4. Sisi Ulir (flank of thread); sisi lurus yang menghubungkan puncak dengan dasar
ulir.

5. Sudut Ulir, α (angle of thread, included angle); sudut antara sisi ulir yang
berseberangan, yang diukur pada bidang yang melalui sumbu ulir (bidang aksial).





1. Sudut Sisi Ulir, α1, α2 (flank angle); sudut antara salah satu sisi ulir dengan
bidang yang tegak lurus sumbu ulir dan diukur pada bidang aksial. Untuk profil
ulir yang simetrik, sudut sisi ulir ini sama dengan setengah sudut ulir, α1 = α2 = α
/2.

2. Pits, p/P (pitch); jarak antara titik pada sisi ulir yang sama dari dua profil ulir
yang terdekat yang diukur pada bidang aksial dan sejajar sumbu.

3. Kisar (lead); jarak yang ditempuh oleh salah satu komponen pasangan baut dan
mur apabila salah satu komponen diputar satu kali relatif terhadap pasangannya.
Dengan demikian, ada dua jenis pengukuran geometrik ulir yaitu pengukuran pits
dan pengukuran kisar, yang mungkin memberikan hasil yang berbeda.

4. Sudut Kisar, γ (lead angle); sudut antara garis yang menyinggung lingkaran pits
dan menyinggung sisi ulir (berimpit dengan arah pits ulir) dengan bidang yang
tegak lurus sumbu ulir. Sudut kisar diukur pada bidang meialui sumbu ulir.

5. Segitiga Fundamental (fundamental triangle); _segitiga yang terbentuk dengan
menghubungkan tiga titik perpotongan antara sisi ulir yang diperpanjang sehingga
saling memotong. Pada gambar 4.6.2a ditunjukkan sebagai segitiga KLM. Garis
dasar LM sama dengan pits dan tinggi segitiga tersebut dinamakan dengan
kedalaman teoretik (h, H, theoretical depth).



6. Kedalaman Ulir, t, T (depth of thread); jarak antara puncak ulir dengan dasar
ulir, diukur pada arah tegak lurus sumbu ulir. Jarak ini sama dengan jarak radial
dari silinder mayor sampai dengan silinder minor.

7. Ketebalan Ulir (axial thickness); tebal profil antara sisi luar yang bertolak
belakang yang diukur pada silinder pits searah dengan sumbu ulir. Jarak ini sama
dengan jarak setengah pits.

8. Pemenggalan & Pembulatan (truncation & rounding); ujung segitiga
fundamental dipenggal atau dibulatkan pada arah radial setinggi a atau a1 (A1 atau
A).

9. Addendum; jarak radial antara silinder mayor sampai dengan silinder pits bagi
ulir luar, atau jarak radial antara silinder pits sampai dengan silinder minor bagi
ulir dalam.

10. Dedendum; jarak radial antara silinder pits sampai dengan silinder minor bagi ulir
luar, atau jarak radial antara silinder mayor sampai dengan silinder pits bagi ulir
dalam.

11. Diameter Mayor, d, D (mayor diameter, outside diameter, crest diameter, full
diameter); diameter silinder mayor, yaitu silinder khayal yang mempunyai sumbu
berimpit dengan sumbu ulir serta menyinggung puncak ulir.

12. Diameter Minor, dj, D, (minor diameter, root diameter, core diameter);
diameter silinder minor, Yaitu silinder kayal yang mempunyai sumbu yang berimpit
dengan sumbu ulir serta menyinggung dasar ulir.



KESALAHAN PROFIL ULIR
Proses pembuatan ulir :

1. Proses bubut dengan mata potong tunggal.

2. Proses Tap dengan mata potong jamak.

3. Dibentuk dengan proses pengerolan.

1 Kesalahan diameter mayor.
2 Kesalahan diameter minor

3 Kesalahan diameter pits
4 Kesalahan sudut sisi ulir.
5 Kesalahan pits.

Akibat ketidak sempurnaan pada proses pembuatan ulir akan menyebabkan kesalahan 
pada profil bentuk ulir yang dihasilkan yaitu :

Kesalahan yang mungkin disebabkan karena kesalahan dimensi (diameter) bahan
ataupun kesalahan dalam penyetelan pahat pada mesin perkakas (terlalu dalam atau
kurang dalam memotongnya)

Kesalahan yang sangat berpengaruh pada harga diameter fungsional.



Kesalahan sudut sisi ulir

Disebabkan oleh kesalahan sudut pahat yang dipakai sebagai perkakas potong atau
karena kesalahan dalam penyetelan posisi pahat pada mesin perkakas.

Hubungan harga koreksi 
dengan tinggi ulir (t) dan 
sudut sisi ulir α1

Maka :



Bila salah satu sudut lain juga mempunyai kesalahan sudut sebesar δα2 maka harga
koreksi di meter pits menjadi :



Kesalahan pits

Bila ulir dibuat dengan cara memotong memakai pahat bermata potong tunggal 
(dibubut), ketelitian pits ulir akan dipengaruhi oleh :

1. Kebenaran hasil bagi (rasio) antara kecepatan makan (gerakan translasi pahat) 
dengan kecepatan potong (kecepatan putaran benda kerja). 

2. Ketepatan (keterulangan) rasio tersebut selama proses pembubutan 
berlangsung.

Dua faktor di atas bila tak terpenuhi akan mengakibatkan kesalahan pits yang akan
terkumulatif (cumulative pitch error) sebanyak jumlah ulir.

Dua jenis kesalahan pits :
1 Kesalahan pits progresif (progressive pitch error)

Akibat rasio kecepatan makan dan kecepatan potong tidak benar meskipun harganya
selalu konstan.

2 Kesalahan pitch periodik (periodic pitch error).
Akibat rasio kecepatan makan dan kecepatan potong tidak konstan.



Koreksi bagi diameter pits mur agar bisa masuk ke baut yang memiliki kesalahan pits :

Koreksi diameter pits akibat adanya kesalahan pits sepanjang l

Sehingga diameter 
fungsional :



TOLERANSI ULIR

Efek kesalahan sudut sisi ulir dan kesalahan pits diatasi dengan
menambah/mengurangi harga diameter pits mur / baut pasangannya sehingga
terbentuk suatu diameter yang dinamakan dengan diameter fungsional.
Untuk rnembatasi kesalahan dalam proses pembuatan ulir, maka toleransi ulir cukup
diberikan pada :

1. diameter mayor
2. diameter minor
3. diameter pits.

Penyimpangan fundamental

Penyimpangan fundamental adalah batas daerah toleransi yang paling dekat 
dengan garis nol. 

Simbol G dan H untuk ulir dalam (mur)
Simbol e, g dan h untuk ulir luar (baut). 



Harga penyimpangan fundamental bergantung pada simbol huruf yang dipakai serta
harga nominal pits.

Besar daerah toleransi

Besar daerah toleransi diameter mayor, diameter minor dan diameter pits ditentukan 
berdasarkan angka kualitas toleransinya.



Besar daerah toleransi untuk angka kualitas 6 dihitung menurut rumus :

Untuk kualitas selain 6 daerah toleransi dihitung dengan menggunakan rumus di atas 
dan dikalikan dengan faktor pengali :
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• Statistika 
Ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, 
menganalisis, dan menginterprestasikan data 
menjadi informasi untuk membantu pengambilan 
keputusan yang efektif.

• Statistik
Suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari 
satu angka.

Statisktik dalam Metrologi Industri

DEFINISI



KASUS STATISTIKA

Beberapa contoh kasus yang membutuhkan dukungan 
statistika: 

(a)  Kasus tuntutan buruh tentang kenaikan gaji,
bagaimana seharusnya? 

(b)  Perekonomian Indonesia tidak efisien, pada 
sektor mana?

(c)  Penggalakan investasi di Indonesia, sektor mana 
yang dipilih? 

(d)  Setiap produsen memberikan garansi atas 
barangnya, berapa produksi akan ditingkatkan? 
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 Sampel nonprobabilitas
Merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi 
sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang 
sama untuk dijadikan sampel.

DEFINISI

 Sampel probabilitas
Merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi 
sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau 
peluang yang sama untuk dijadikan sampel.
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METODE PENARIKAN SAMPEL

Metode Penarikan Sampel

Sampel Probabilitas

(Probability Sampling)

Sampel Nonprobabilitas

(Nonprobability Sampling)

1.Penarikan sampel acak sederhana (simple 
random sampling)

2. Penarikan sampel acak terstruktur (stratified 
random sampling)

3. Penarikan sampel cluster (cluster sampling)

1.Penarikan sampel sistematis (systematic 
sampling)

2. Penarikan sampel kuota (kuota sampling)

3. Penarikan sampel purposive (purposive 
sampling)



Analisis Data Pengukuran

Proses 
Pengukuran Angka / Data • Variasi data

•Kecermatan Alat Ukur

•Keterulangan

•Metoda Pengukuran

• Harga Rata-Rata



Contoh Analisa Sederhana

Kelompok Data Pengukuran
Harga 

Rata-Rata

I 6.14 6.06 6.34 6.20 6.44 6.28 6.24

II 6.23 6.24 6.21 6.25 6.27 6.24 6.24

III 6.00 6.36 6.04 6.40 6.14 6.26 6.20

Harga rata-rata :

•Mewakili beberapa harga yang bervariasi

•Tidak memberikan informasi variasi setiap data pengukuran



79 49 48 74 81 98 87 80

80 84 90 70 91 93 82 78

70 71 92 38 56 81 74 73

68 72 85 51 65 93 83 86

90 35 83 73 74 43 86 88

92 93 76 71 90 72 67 75

80 91 61 72 97 91 88 81

70 74 99 95 80 59 71 77

63 60 83 82 60 67 89 63

76 63 88 70 66 88 79 75

Contoh Umum

Nilai Mahasiswa

31 - 40 2

41 - 50 3

51 - 60 5

61 - 70 14

71 - 80 24

81 - 90 20

91 - 100 12



dimensi 
(mm)

selisih terhadap ukuran

Frekuensi
(buah)

frekuensi 
(%)

frekuensi 
Kumulatif

(%)
6 mm 
(µm)

6.005 mm
(µm)

6.001 1 -4 1 0.6 0.6

6.002 2 -3 3 1.8 2.4

6.003 3 -2 8 4.8 7.2

6.004 4 -1 15 9.0 16.3

6.005 5 0 35 21.1 37.3

6.006 6 1 42 25.3 62.7

6.007 7 2 36 21.7 84.3

6.008 8 3 18 10.8 95.2

6.009 9 4 6 3.6 98.8

6.010 10 5 2 1.2 100.0

Contoh hasil pengukuran 166 buah paku keling dengan menggunakan 
mikrometer kecermatan 0.001 mm
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FREKUENSI : banyaknya data untuk satu kelompok/kelas

KELOMPOK FREKUENSI
Kelompok ke-1 f1
Kelompok ke-2 f2
Kelompok ke-3 f3
Kelompok ke-i fi
Kelompok ke-k fk

k
n = Σ fi

i=1

Pendidikan Frekuensi

S1 62
S2 19
S3 9

90

k
n = Σ fi  = f1 + f2 + f3 +….. + fi + …… + fk

i=1



DISTRIBUSI FREKUENSI : mengelompokkan data interval/rasio dan menghitung 
banyaknya data dalam satu kelompok/klasifikasi

Membuat distribusi frekuensi :
1. Mencari sebaran (range) yakni selisih antara data paling besar 

dengan data paling kecil)  35 – 20 = 15
2. Menentukan banyak kelas dengan rumus k = 1 + 3,3 log n

 8
1. Menentukan panjang kelas dengan rumus 

p = sebaran / rentang kelas  15/8 = 2

KELOMPOK USIA FREKUENSI
20 – 21 11
22 – 23 17
24 – 25 14
26 – 27 12
28 – 29 7
30 – 31 18
32 - 33 5
34 - 35 1

USIA FREKUENSI
20 5
21 6
22 13
23 4
24 7
25 7
26 7
27 5
28 3
29 4
30 15
31 3
33 5
35 1



RATA-RATA : suatu bilangan yang bertindak mewakili sekumpulan bilangan
RATA-RATA HITUNG (RERATA) : jumlah bilangan dibagi banyaknya

X1 + X2 + X3 + … + Xn
n                   

n
Σ Xi
i =1

n

X =

Bila terdapat sekumpulan bilangan di mana masing-masing bilangannya memiliki frekuensi,
maka rata-rata hitung menjadi :

X1 f1 + X2 f2 + X3 f3 + … + Xkfk
f1 + f2 + f3 + … + fk

X =

k
Σ Xifi
i =1

k
Σ fi
i =1Cara menghitung :

Bilangan (Xi) Frekuensi (fi) Xi fi
70 3 210

63 5 315

85 2 170

Jumlah 10 695

Maka : X = 695
10

= 69.5



MEDIAN : nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan yang fungsinya membantu
memperjelas kedudukan suatu data.

Contoh : diketahui rata-rata hitung nilai ulangan dari sejumlah siswa adalah 6.55. 
Pertanyaannya adalah apakah siswa yang memperoleh nilai 7
termasuk istimewa, baik, atau biasa-biasa saja ? 

Jika nilai ulangan tersebut adalah : 10  10  8  7  7 6 5  5  5  5  4,
maka rata-rata hitung = 6.55, median = 6
Kesimpulan : nilai 7 termasuk kategori baik sebab berada di atas rata-rata hitung 

dan median (kelompok 50% atas)

Jika nilai ulangan tersebut adalah : 8  8  8  8  8  8 7  5  5  4  3, 
maka rata-rata hitung = 6.55, median = 8
Kesimpulan : nilai 7 termasuk kategori kurang sebab berada di bawah median 

(kelompok 50% bawah)

Jika sekumpulan data banyak bilangannya genap (tidak mempunyai bilangan tengah)
Maka mediannya adalah rerata dari dua bilangan yang ditengahnya.
Contoh : 1  2  3  4  5  6  7  8  8  9  maka median (5+6) : 2 = 5.5



MODUS : bilangan yang paling banyak muncul dari sekumpulan bilangan, 
yang fungsinya untuk melihat kecenderungan dari sekumpulan bilangan tersebut.

Contoh : nilai ulangan 10  10  8  7  7  6  5  5  5  5  4 
Maka : s = 6 ; k = 3 ; p =2 

rata-rata hitung = 6.55 ; median = 6
modus = 5 ; kelas modus = 5 - 7

Nilai Frekuensi
10 2
8 1
7 2
6 1
5 4
4 1

Jumlah 11

Nilai Frekuensi
8 – 10 3
5 – 7 7
2 – 4 1

Jumlah 11

Mo X Me

+-

Kurva positif apabila rata-rata hitung > modus / median
Kurva negatif apabila rata-rata hitung < modus / median 



Rentang (range) : selisih bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. 
Sebaran merupakan ukuran penyebaran yang sangat kasar, sebab hanya bersangkutan 
dengan bilangan terbesar dan terkecil.

A : 100   90    80    70    60  50  40  30  20  10
B : 100  100  100  100  100  10  10  10  10  10
C : 100  100  100   90    80   30  20  10  10  10

Contoh :
X = 55
r = 100 – 10 = 90

UKURAN YANG MENYATAKAN HOMOGENITAS / HETEROGENITAS :
1. RENTANG (Range)
2. DEVIASI RATA-RATA (Average Deviation)
3. VARIANS (Variance)
4. DEVIASI STANDAR (Standard Deviation)

Rata-rata



Deviasi Rata-rata : penyebaran 
Berdasarkan harga mutlak simpangan
bilangan-bilangan terhadap rata-
ratanya. 

Nilai X X - X |X – X|
100 45 45
90 35 35
80 25 25
70 15 15
60 5 5
50 -5 5
40 -15 15
30 -25 25
20 -35 35
10 -45 45

Jumlah 0 250

Nilai X X - X |X – X|
100 45 45
100 45 45
100 45 45
90 35 35
80 25 25
30 -25 25
20 -35 35
10 -45 45
10 -45 45
10 -45 45

Jumlah 0 390

Kelompok A Kelompok B

DR = 250 = 25 
10

DR = 390 = 39
10

Makin besar simpangan,
makin besar nilai deviasi rata-rata

DR =
n
Σ
i=1

|Xi – X|
n

Rata-rata

Rata-rata



Varians : penyebaran berdasarkan 
jumlah kuadrat simpangan bilangan-
bilangan terhadap rata-ratanya ; 
melihat ketidaksamaan sekelompok data

s2 =
n
Σ
i=1

(Xi – X)2

n-1

Deviasi Standar : penyebaran
berdasarkan akar dari varians ;
menunjukkan keragaman kelompok data

s =√
n
Σ
i=1

(Xi – X)2

n-1

Nilai X X -X (X–X)2

100 45 2025
90 35 1225
80 25 625
70 15 225
60 5 25
50 -5 25
40 -15 225
30 -25 625
20 -35 1225
10 -45 2025

Jumlah 8250

Nilai X X -X (X –X)2

100 45 2025
100 45 2025
100 45 2025
90 35 1225
80 25 625
30 -25 625
20 -35 1225
10 -45 2025
10 -45 2025
10 -45 2025

Jumlah 15850

Kelompok A Kelompok B

s = √8250
9 = 30.28 s = √ 15850

9 = 41.97

Kesimpulan :
Kelompok A : rata-rata = 55 ; DR = 25 ; s = 30.28 
Kelompok B : rata-rata = 55 ; DR = 39 ; s = 41.97 
Maka data kelompok B lebih tersebar daripada kelompok A



Distribusi Normal : kurva berbentuk bel, simetris, simetris terhadap sumbu yang 
melalui nilai rata-rata

χ χ +s χ +2s χ +3sχ -sχ +2sχ+3s

68%
95%
99%

• Lakukan uji normalitas
• Rasio Skewness & Kurtosis berada –2 sampai +2 

Rasio = 

• Jika tidak berdistribusi normal, lakukan uji normalitas non parametrik (Wilcoxon,  
Mann-White, Tau Kendall)

Skewness = kemiringan

Kurtosis = keruncingan

nilai
Standard error



Korelasi : hubungan keterkaitan antara dua atau lebih variabel.
Angka koefisien korelasi ( r ) bergerak  -1 ≤ r ≤ +1

NOL 
tidak ada atau tidak menentunya hubungan dua variabel
contoh : pandai matematika dan jago olah raga ; pandai 
matematika dan tidak bisa olah raga ; tidak pandai 
matematika dan tidak bisa olah raga
 korelasi nol antara matematika dengan olah raga

POSITIF
makin besar nilai variabel 1
menyebabkan makin besar
pula nilai variabel 2
Contoh : makin banyak waktu
belajar, makin tinggi skor 
Ulangan  korelasi positif
antara waktu belajar 
dengan nilai ulangan

NEGATIF
makin besar nilai variabel 1 
menyebabkan makin kecil
nilai variabel 2
contoh : makin banyak waktu 
bermain, makin kecil skor 
Ulangan  korelasi negatif
antara waktu bermain 
dengan nilai ulangan

ANALISIS KORELASI





Korelasi



1. KORELASI PEARSON : 
apakah di antara kedua variabel terdapat hubungan, dan jika ada hubungan bagaimana 
arah hubungan dan berapa besar hubungan tersebut. 
Digunakan jika data variabel kontinyu dan kuantitatif

r=
NΣXY – (ΣX) (ΣY)

NΣX2 – (ΣX)2 x NΣY2 – (ΣY)2

Contoh :
10 orang siswa yang memiliki waktu belajar berbeda dites dengan nilai tes
Siswa        :     A     B     C     D     E     F     G     H     I     J
Waktu (X) :      2     2     1     3      4     3     4     1     1     2
Tes     (Y)  :     6     6     4     8      8     7     9     5     4     6
Apakah ada korelasi antara waktu belajar dengan hasil tes ?

ΣXY = jumlah perkalian X dan Y
ΣX2 = jumlah kuadrat X
ΣY2 = jumlah kuadrat Y
N = banyak pasangan nilai

Di mana :

Siswa X X2 Y Y2 XY
A
B

ΣX ΣX2 ΣY ΣY2 ΣXY

√ √



2. KORELASI SPEARMAN (ρ) dan Kendall (τ) :
Digunakan jika data variabel ordinal (berjenjang atau peringkat). Disebut juga korelasi 
non parametrik 

rp = 1 -
6Σd2

N(N2 – 1)
N = banyak pasangan
d = selisih peringkat

Di mana :

Contoh :
10 orang siswa yang memiliki perilaku (sangat baik, baik, cukup, kurang) dibandingkan 
dengan tingkat kerajinannya (sangat rajin, rajin, biasa, malas)
Siswa        :     A     B     C     D     E     F     G     H     I     J
Perilaku    :      2     4     1     3      4     2     3     1     3     2
Kerajinan   :     3     2     1     4      4     3     2     1     2     3
Apakah ada korelasi antara perilaku siswa dengan kerajinannya ?

Siswa A B C D

Perilaku
Kerajinan

d
d2 Σd2



Regresi Linear

Tujuan Pembelajaran
• Menjelaskan regresi dan korelasi
• Menghitung dan menginterpretasikan arti dari 

persamaan regresi dan standard error dari 
estimasi-estimasi untuk analisis regresi linier 
sederhana

• Menggunakan ukuran-ukuran yang diperoleh dari 
analisis regresi dan korelasi untuk membuat 
dugaan-dugaan interval dari variabel-variabel 
terikat bagi keperluan peramalan (forecasting)

• Menghitung dan menjelaskan makna dari 
koefisien-koefisien korelasi dan determinasi dalam 
menggunakan teknik-teknik analisa korelasi linier 
sederhana



Regresi Linear

Agenda
• Pendahuluan
• Analisis Regresi Linier Sederhana
• Uji-uji Relasi dan Interval Prediksi
• Analisis Korelasi Linier Sederhana



Regresi Linear

1. Pendahuluan
• Analisa regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur 

hubungan statistik yang terjadi antara dua atau lebih 
varibel. Dalam regresi sederhana dikaji dua variabel, 
sedangkan dalam regresi majemuk dikaji lebih dari dua 
variabel. 

• Dalam analisa regresi suatu persamaan regresi hendak 
ditentukan dan digunakan untuk menggambarkan pola atau 
fungsi hubungan yang terdapat antar variabel. 

• Variabel yang akan diestimasi nilainya disebut variabel 
terikat (dependent variable atau response variable) dan 
biasanya diplot pada sumbu tegak (sumbu-y). Sedangkan 
variabel bebas (independent variable atau explanatory 
variable) adalah variabel yang diasumsikan memberikan 
pengaruh terhadap variasi variabel terikat dan biasanya 
diplot pada sumbu datar (sumbu-x).



Regresi Linear

1. Pendahuluan
• Analisa korelasi bertujuan untuk mengukur 

"seberapa kuat" atau "derajat kedekatan" 
suatu relasi yang terjadi antar variabel. 

• Analisa regresi ingin mengetahui pola relasi 
dalam bentuk persamaan regresi,  

• Analisa korelasi ingin mengetahui kekuatan 
hubungan tersebut dalam koefisien 
korelasinya. Dengan demikian biasanya 
analisa regresi dan korelasi sering 
dilakukan bersama-sama.



Regresi Linear

1. Pendahuluan
• Dalam menentukan apakah terdapat suatu 

hubungan yang logis antar variabel, terutama bila 
penilaian dilakukan terhadap angka-angka statistik 
saja, perlu diperhatikan beberapa hal yang 
berkaitan dengan masuk akal atau tidaknya 
hubungan tersebut jika ditinjau dari sifat dasar 
hubungan tersebut. 

• Terdapat beberapa kemungkinan bentuk relasi 
meliputi hubungan sebab akibat (cause-and-effect 
relationship), hubungan akibat penyebab yang 
sama (common-cause factor relationship) 
hubungan semu (spurious relationship).



Regresi Linear

1. Pendahuluan
• Langkah pertama dalam menganalisa relasi 

antar variabel adalah dengan membuat 
diagram pencar (scatter diagram) yang 
menggambarkan titik-titik plot dari data 
yang diperoleh. Diagram pencar ini berguna 
untuk
– membantu dalam melihat apakah ada relasi yang 

berguna antar variabel,
– membantu dalam menentukan jenis persamaan 

yang akan digunakan untuk menentukan 
hubungan tersebut. 



Regresi Linear

1. Pendahuluan

Linier positif Linier negatif



Regresi Linear

1. Pendahuluan

Curvelinier positif Curvelinier negatif



Regresi Linear

1. Pendahuluan

Curvelinier Tak tentu 



Regresi Linear

2. Analisis Regresi Linear

Fungsi regresi linear dapat dinyatakan dalam hubungan matematis oleh: BXAY += . 
Sebagai misal Y = 2 + 1,4X, secara teoritis bila X = 10, maka Y = 16. Pada kenyataannya 
tidak demikian, sebab yang mempengaruhi Y bukan hanya X tetapi ada faktor lain yang tidak 
dimasukkan dalam persamaan, faktor tersebut secara keseluruhan disebut sebagai 
“kesalahan” (disturbance’s error). Adanya kesalahan ini menjadikan perkiraan menjadi tidak 
akurat, selalu ada resiko yang disebabkan oleh adanya kesalahan. Kesalahan ini tidak dapat 
dihilangkan sama sekali, maka resiko ini harus diperkecil sekecil mungkin dengan 
memperkecil kesalahan. Dengan memperhitungkan kesalahan, regresi linear dinyatakan 
sebagai ∈++= BXAY . 



Regresi Linear

2. Analisis Regresi Linear
Asumsi yang digunakan dalam regresi linear adalah sebagai berikut: 
a. ( ) 0=∈iE  

b. ( ) 22 σ=∈iE  

c. ( ) 0),cov( =∈∈=∈∈ jijiE  

d. iX  konstan 
Untuk memperkirakan A dan B dipergunakan metode kuadrat kesalahan terkecil, dimana 
     Model sebenarnya : ∈++= BXAY  
     Model perkiraan : ebXaY ++=  
     a, b, dan e adalah penduga untuk A, B, dan ∈ 

iii ebXaY ++=  atau )( iii bXaYe +−= dan ( )22 )(∑∑ +−= ii
i

bXaYe
i

.  



Regresi Linear

2. Analisis Regresi Linear
penurunan parsial terhadap a dan b yang sederhana diperoleh 
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Regresi Linear

2. Analisis Regresi Linear 

 
Gambar 2 Garis regresi linier pada diagram pencar 

∆y 
(+)  

∆y 
(+)  

∆y 
(+)  

∆y 
(+)  

∆y 
(-)  

∆y 
(-)  

∆y 
(-)  

∆y 
(-)  

∆y 
(0)  

∆y 
(0)  

a
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Regresi Linear

2. Analisis Regresi Linear
Nilai variabel A dan B untuk populasi diberikan oleh 

 XBYA −=  dan 
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Regresi Linear

2. Analisis Regresi Linear

dimana 
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Regresi Linear

2. Analisis Regresi Linear
Contoh 1 
Dari suatu praktikum fisika dasar diperoleh data yang menghubungkan variabel 
bebas x dan variabel terikat y seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.  

Uji ke- x y 
1 6 30 
2 9 49 
3 3 18 
4 8 42 
5 7 39 
6 5 25 
7 8 41 
8 10 52 
Σ 56 296 

 



Regresi Linear

2. Analisis Regresi Linear
Jika berdasarkan kajian teoritis dan sifat dari fenomena yang menghubungkan x 
dan y dapat diasumsikan mempunyai bentuk hubungan linier, maka persamaan 
garis regresinya dapat ditentukan sebagai berikut. 
Tabel perhitungan: 

Uji ke- x y xy x2 y2 

1 6 30 180 36 900 
2 9 49 441 81 2401 
3 3 18 54 9 324 
4 8 42 336 64 1764 
5 7 39 273 49 1521 
6 5 25 125 25 625 
7 8 41 328 64 1681 
8 10 52 520 100 2704 
Σ 56 296 2257 428 12920 

= = = = = =∑ ∑56 2967           37  
8 8

x y
x y

n n
 

 



Regresi Linear

2. Analisis Regresi Linear
Kolom y2 ditambahkan pada tabel meskipun belum digunakan untuk perhitungan 
persamaan garis regresi. Nilai tersebut akan digunakan kemudian. Jadi dengan 
menggunakan hasil pada tabel, nilai dari konstanta a dan b dapat ditentukan: 

( ) ( )( )
( ) ( )

− −
= = = =

−−

∑ ∑ ∑
∑ ∑

2 22

8(2257) (56)(296) 1480 5,1389
2888(428) (56)

n xy x y
b

n x x
 

= − = − =37 (5,1389)(7) 1,0277a y bx  
Jadi persamaan garis regresi linier yang menggambarkan hubungan antara 
variabel x dan y dari data sampel pada percobaan/praktikum di atas adalah: 
= + = +ˆ 1,0277 5,1389y a bx x  

Dengan menggunakan persamaan garis regresi yang diperoleh, maka dapat 
diperkirakan hasil yang akan diperoleh (nilai y) untuk suatu nilai x tertentu. 
Misalnya untuk x = 4 maka dapat diperkirakan bahwa y akan bernilai: 
 = + = +ˆ 1,0277 5,1389y a bx x =1,0277 + 5,1389(4) = 21,583 

 



Regresi Linear

2. Analisis Regresi Linear

y = 5.1389x + 1.0278

0
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x

y

 

Gambar. Garis regresi untuk contoh soal 1 



Regresi Linear

2. Analisis Regresi Linear

Karena variansi dari A dan B tidak diketahui maka digunakan variansi 

 dari a dan b yang dapat dinyatakan sebagai 
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Regresi Linear

2. Analisis Regresi Linear

x x

y y

(a)x (b)x

Derajat variasi sebaran data



Regresi Linear

2. Analisis Regresi Linear

Dengan menggunakan data dan tabel perhitungan pada contoh 1, maka standard 
error estimasi dari garis regresi yang diperoleh adalah: 
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3. Uji Koefisien dan Korelasi
Untuk melihat pengaruh X terhadap Y, maka dilakukan pengujian pada koefisien regresi 

B. Bila X tidak mempengaruhi Y maka B = 0, bila ada pengaruh negatif B < 0, ada pengaruh 
positif B > 0, dan bila ada pengaruh X terhadap Y maka B≠ 0. Perumusan untuk pengujian 
koefisien regresi B, adalah: 
a. Ho : B = 0 
b. H1 : B > 0 (ada pengaruh X terhadap Y positif) 

H1 : B < 0 (ada pengaruh X terhadap Y negatif) 
H1 : B≠ 0 (ada pengaruh X terhadap Y) 

c. Denganα  diketahui, dari tabel distribusi-t maka dapat dihitung αt untuk pengujian satu 

arah dan 
2
αt untuk pengujian dua arah. 

d. Tentukan statistik uji (tb) yang diberikan oleh 
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e. Simpulkan, tolak Ho atau terima Ho. 
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3. Uji Koefisien dan Korelasi

Pendugaan Parameter Regresi 
Dari nilai α  atau derajat kepercayaan (1 - α ) yang telah ditentukan, interval 

pendugaan parameter A dan B dapat ditentukan, yang diberikan masing-masing oleh: 

bb stbBstb
22
αα +≤≤−  dan  

     aa staAsta
22
αα +≤≤−  
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3. Uji Koefisien dan Korelasi
Dengan menggunakan data dan tabel perhitungan pada contoh 1 dan hasil 
perhitungan standard error estimasi dari garis regresi yang diperoleh pada contoh 12, 
maka uji kemiringan (slope) garis regresi dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. Hipotesis: 
Ho : B = 0 
H1 : B ≠ 0 

2. α  = 0.05 
3. Digunakan distribusi t0,025 dengan df = n - 2 = 8 - 2 = 6 
4. Batas-batas daerah penolakan uji dua ujung (two-tailed) 

Dari tabel distribusi t batas kritis adalah = tcr =   2,447 
5. Aturan keputusan: 

Tolak H0 dan terima H1  jika perbedaan yang terstandard antara kemiringan 
sample (b) dan kemiringan populasi yang dihipotesiskan (BHo) kurang dari -
2,447 atau lebih dari 2,447. Jika sebaliknya terima H0 
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3. Uji Koefisien dan Korelasi
6. Rasio Uji 
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7. Pengambilan keputusan 

Karena RUt = 18,159 bernilai jauh lebih besar daripada nilai batas tcr = 2,447, 
maka H0: B = 0 ditolak. Hal ini bahwa hipotesis alternatif yang menyatakan 
bahwa terdapat kemiringan pada garis regresi untuk populasi serta suatu 
hubungan regresi yang berarti benar-benar ada antara variabel X dan Y. 
 
Kesimpulan diatas dapat juga diperkuat dengan menentukan perkiraan interval 
nilai B dengan tingkat kepercayaan 95 persen sebagai: 
b - t(sb) < B < b - t(sb) 
5,1389 - 2,447(0,283) < B < 5,1389 + 2,447(0,283)  
4,4464 < B < 5,8314 
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Dengan menganggap nilai variable terikat, y yang sesungguhnya terdistribusi 
normal di sekitar garis regresi maka suatu estimasi interval dapat diperoleh sebagai: 

( )± ,ˆ y xy z s                 

Dalam relasi ( z adalah skor z yang akan menentukan tingkat kepercayaan dari 
penerimaan estimasi interval yang dilakukan. Gambar 7 mengilustrasikan estimasi 
interval untuk z = 2. 

 

Gambar  7 Interpretasi dan aplikasi estimasi interval untuk sampel besar 
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Untuk Sampel Kecil (n < 30) 
a. Prediksi Kisaran Nilai Rata-rata y Jika Diketahui x 

Estimasi interval untuk sampel kecil dengan situasi ini dapat diperoleh dengan 
rumus berikut: 
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dimana: 
 ŷ = estimasi titik yang dihitung dengan persamaan regresi untuk nilai x tertentu 
tα/2 = nilai t untuk  α/2 ( =tingkat kepercayaan) dengan derajat kebebasan n-2 
xg  = nilai x yang ditentukan 
n   = jumlah observasi pasangan pada sampel 
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b. Prediksi Kisaran Nilai Spesifik y Jika Diketahui x 
Estimasi interval untuk sampel kecil dengan situasi ini dapat diperoleh dengan 
rumus berikut: 
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 Dengan menggunakan data dan tabel perhitungan pada contoh 1 dan persamaan 
garis regresi yang dihasilkan serta nilai sy,x pada contoh 2 , dapat diprediksi 
dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan derajat kebebasan = n - 2 = 8 -2 = 6, 
untuk x = 4, 
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Jadi dengan derajat kepercayaan 95 persen diperoleh: 19,038 < ŷ   < 24,128 
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4. Analisis Korelasi
Sebelum dilakukan analisa regresi, langkah yang biasa ditempuh adalah melakukan 

analisa korelasi yang ditujukan untuk mengetahui erat tidaknya hubungan antar variabel. 
Pada analisa regresi, untuk observasi Y diasumsikan bahwa X adalah tetap konstan dari 
sampel ke sampel. Interpretasi koefisien korelasi untuk mengukur kuatnya hubungan antar 
variabel tergantung pada asumsi yang digunakan untuk X dan Y. Bila X dan Y bervariasi 
maka koefisien korelasi akan mengukur “covariability (kesamaan variasi)” antara X dan Y. Di 
dalam analisa regresi, koefisien korelasi digunakan untuk mengukur “cocok/tepat (fitness)” 
garis regresi sebagai pendekatan data observasi. Besarnya koefisien korelasi dinyatakan 
sebagai 

yx

xy
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σ
σσ

ρ ==
),cov(   

Dalam prakteknya, ρ  tidak diketahui tetapi nilainya dapat diestimasi berdasar data sampel. 
Bila r adalah penduga ρ , dengan r dinyatakan sebagai 
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4. Analisis Korelasi
Pengujian hipotesis tentang ρ  dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut 
a. Ho : ρ  = 0 (tidak ada hubungan antara X dan Y) 

H1 : ρ  > 0 (ada hubungan positif) 
H1 : ρ  < 0 (ada hubungan negatif) 
H1 : ρ ≠ 0 (ada hubungan) 
Apabila ρ  = 0, maka variansi r diberikan oleh 

2
1)var(

2
2

−
−

==
n

rr rσ   

Dimana r2 disebut sebagai koefisien determinasi untuk mengukur besarnya kontribusi X 
terhadap variasi Y  

b. Denganα  diketahui, dari tabel distribusi-t maka dapat dihitung )2( −ntα untuk pengujian 

satu arah dan 
)2(

2
−n

tα untuk pengujian dua arah. 

c. Tentukan statistik uji (tb) yang diberikan oleh 

21
2

r
nrtr
−

−
=  dengan derajat kebebasan n 

d. Simpulkan, tolak Ho atau terima Ho. 
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4. Analisis Korelasi
 Dengan menggunakan data dan tabel perhitungan pada contoh 1 dan persamaan 

garis regresi yang dihasilkan dapat diperoleh koefisien determinasi dan koefisien 
korelasi sebagai berikut. Dari persamaan regresi a = 1,0277 dan b = 5,1389. 
Jumlah pasangan pengamatan n = 8. Maka: 
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4. Analisis Korelasi

Hubungan antara koefisien regresi b dengan koefisien korelasi r dinyatakan oleh 
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4. Analisis Korelasi
Dalam statistika seringkali menduga nilai rata-rata Y pada nilai X tertentu. Telah 

ditunjukkan bahwa bXaY +=ˆ  adalah penduga E(Y|X). Misalkan oŶ  adalah nilai Ŷ pada X = 

Xo, maka 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )oooooo XYEBXAXbEaEbXaEYE |ˆ =+=+=+=  

Interval penduga E(Yo|Xo) dengan tingkat keyakinan ( )α−1  diberikan oleh 
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Interval penduga untuk individu Yo pada X = Xo diberikan oleh 
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5. Regresi Linear Non Linear 
Tidak selamanya hubungan antara X dan Y dapat bersifat linear, akan tetapi bisa juga 

non linear. Metode kesalahan kuadrat terkecil dapat pula digunakan untuk menentukan 
parameter sebagai koefisien pada hubungan yang non linear. Bentuk-bentuk hubungan non 
linear dapat didekati/ditransformasi sebagai hubungan linear, Tabel 11.1. adalah beberapa 
bentuk transformasi dari non linear menjadi linear oooo XBAY += . 

Tabel 11.1. Hubungan Koefisien Non Linear Dengan Hasil Transformasi Linear 

Persamaan Hasil Transformasi oooo XBAY +=  
Persamaan Asal 

oY  oA  oB  oX  

BAXY =  Ylog  Alog   Xlog  

X
BAY +=  

Y A B 
X
1  

BXAeY =  Yln  Aln  B X 

XABY =  Ylog  Alog  Blog  X 
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