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KATA PENGANTAR 

 

Modul PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT UKUR digunakan 

sebagai panduan kegiatan belajar untuk membentuk salah satu 

kompetensi, yaitu : Menggunakan dan memelihara alat-alat ukur mekanik 

dengan prosedur yang benar. Modul ini dapat digunakan untuk peserta 

diklat Program Keahlian Teknik Bodi Otomotif.  

Modul ini memberikan latihan untuk meggunakan dan memelihara 

alat-alat ukur mekanik yang sering digunakan dalam bidang teknik bodi 

otomotif. Modul ini terdiri atas tiga kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 

membahas tentang alat-alat ukur linier langsung. Kegiatan 2 membahas 

tentang alat-alat ukur linier tak langsung. Kegiatan belajar 3 membahas 

tentang alat-alat ukur sudut. 

Penyusun menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan modul 

ini, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat penyusun 

harapkan. Semoga modul ini banyak memberikan manfaat untuk 

mempelajari bodi kendaraan. 

 

Yogyakarta,   Desember  2004 
Penyusun. 

 

 

 

Tim Fakultas Teknik 
Universitas Negeri Yogyakarta 
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B. Kedudukan Modul 

Modul dengan kode OPKR-10-010C tentang “Penggunaan dan 

Pemeliharaan Alat Ukur” ini merupakan prasyarat untuk menempuh 

modul OPKR-60-008C dan OPKR-10-013C, sebagaimana terlihat pada 

peta kedudukan modul. 



 ix 

PERISTILAHAN / GLOSSARY 

 

 

End play  yaitu kekocakan suatu poros ke kanan atau ke kiri yang  diukur 

pada ujung poros dengan menggunakan dial indicator.  

Backlash yaitu kekocakan antara gigi dengan gigi pada roda gigi atau 

rack (batang bergigi) yang diukur dengan dial indicator. 

Big end batang torak yaitu bagian batang torak yang berhubungan 

dengan poros engkol.  

Dimensi yaitu ukuran dari suatu komponen/alat atau suatu unit tertentu. 

Replacement rod   yaitu bagian dari Cylinder gage (Bore gage) yang 

dapat diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan (besar kecilnya) 

diameter silinder.  

Trust clearance   yaitu celah samping antara komponen yang dengan 

komponen lainnya yang dapat diukur dengan feeler gage atau dial 

indicator.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
A.  DESKRIPSI 

Modul Penggunaan dan Pemeliharaan Alat Ukur ini membahas 

tentang beberapa hal penting yang perlu diketahui agar peserta diklat 

dapat menggunakan dan memelihara alat ukur dengan prosedur yang 

benar. Cakupan materi yang akan dipelajari dalam modul ini meliputi : 

(a) pengukuran linier langsung,  (b) pengukuran linier tak langsung, 

dan (c) pengukuran sudut. 

Modul ini terdiri atas tiga kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 

membahas tentang pengukuran linier langsung. Kegiatan 2 membahas 

tentang pengukuran linier tak langsung. Kegiatan belajar 3 membahas 

tentang pengukuran sudut.  

Setelah mempelajari modul ini peserta diklat (siswa) diharapkan 

dapat menggunakan dan memelihara alat ukur dengan prosedur yang 

benar.  

 
B.  PRASYARAT 

Sebelum memulai modul ini, peserta diklat program keahlian 

teknik mekanik otomotif harus sudah menyelesaikan modul-modul 

yang harus dipelajari lebih awal sesuai dengan diagram pencapaian 

kompetensi dan peta kedudukan modul.  

 
C.  PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL 

1. Petunjuk Bagi Siswa 

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal, dalam 

menggunakan modul ini maka langkah-langkah yang perlu 

dilaksanakan antara lain :  
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a. Bacalah dan pahami dengan seksama uraian-uraian materi 

yang ada pada masing-masing kegiatan belajar. Bila ada materi 

yang kurang jelas, peserta diklat dapat bertanya pada guru 

atau instruktur yang mengampu kegiatan belajar. 

b. Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) untuk mengetahui 

seberapa besar pemahaman yang telah dimiliki terhadap 

materi-materi yang dibahas dalam setiap kegiatan belajar. 

c. Untuk kegiatan belajar yang terdiri dari teori dan praktik, 

perhatikanlah hal-hal berikut ini : 

1). Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan kerja yang 

berlaku. 

2). Pahami setiap langkah kerja (prosedur praktikum) dengan 

baik. 

3). Sebelum melaksanakan praktikum, identifikasi (tentukan) 

peralatan dan bahan yang diperlukan dengan cermat. 

4). Gunakan alat sesuai prosedur pemakaian yang benar. 

5). Untuk melakukan kegiatan praktikum yang belum jelas, 

harus meminta ijin guru atau instruktur terlebih dahulu.  

6). Setelah selesai, kembalikan alat dan bahan ke tempat 

semula 

d. Jika belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi lagi 

pada kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah kepada 

guru atau instruktur yang mengampu kegiatan pembelajaran 

yang bersangkutan. 

 

2. Petunjuk Bagi Guru 

Dalam setiap kegiatan belajar guru atau instruktur berperan untuk : 

a. Membantu peserta diklat dalam merencanakan proses belajar 
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b. Membimbing peserta diklat melalui tugas-tugas pelatihan yang 

dijelaskan dalam tahap belajar. 

c. Membantu peserta diklat dalam memahami konsep, praktik 

baru, dan menjawab pertanyaan. 

d. Membantu peserta diklat untuk menentukan dan mengakses 

sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar. 

e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan. 

f. Merencanakan seorang ahli / pendamping guru dari tempat 

kerja untuk membantu jika diperlukan. 

 

D. TUJUAN AKHIR 

Setelah mempelajari secara keseluruhan materi kegiatan belajar dalam 

modul ini peserta diklat diharapkan : 

1. Memahami prosedur penggunaan dan pemeliharaan alat-alat ukur 

linier langsung.  

2. Memahami prosedur penggunaan dan pemeliharaan alat-alat ukur 

linier  tak langsung.  

3. Memahami prosedur penggunaan dan pemeliharaan alat-alat ukur 

sudut.  

 



 

E. KOMPETENSI 

 
Modul OPKR–10-010C membentuk subkompetensi pengukuran dimensi dan variabel menggunakan perlengkapan yang 

sesuai dan pemeliharaan alat ukur. Uraian subkompetensi ini dijabarkan sebagai berikut: 

Materi Pokok Pemelajaran Sub 
Kompetensi 

Kriteria Kinerja 
Lingkup 
Belajar Sikap Pengetahuan Ketrampilan 

 

1.  Pengukuran 
dimensi dan 
variabel 
menggunakan 
perlengkapan 
yang sesuai. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. Pengukuran dimensi dan 
variabel dilaksanakan 
tanpa menyebabkan 
kerusakan terhadap 
perlengkapan atau 
komponen lainnya.  

2. Pemilihan alat ukur yang 
sesuai.  

3. Penggunaan teknik 
pengukuran yang sesuai 
dan hasilnya dicatat 
dengan benar.  

4. Seluruh kegiatan 
pengukuran dilaksanakan 
berdasarkan SOP 
(Standard Operation 
Procedurs) peraturan K3L 
(Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja dan 
Lingkungan) yang berlaku 
dan prosedur/kebijakan 
perusahaan.  

 

1. Pengukuran 
perlengkapan, 
komponen atau 
bagian-bagian 
dengan 
menggunakan 
perlengkapan 
umum/tidak 
khusus dan 
pemeliharaan 
alat ukur.  

 

 

1. Pengukuran dimensi dan 
variabel dilaksanakan tanpa 
menyebabkan kerusakan 
terhadap perlengkapan atau 
komponen lainnya.  

2. Pemeliharaan alat ukur 
dilaksanakan tanpa 
menyebabkan kerusakan 
terhadap perlengkapan atau 
komponen lainnya.  

3. Seluruh kegiatan 
pemeliharaan dilaksanakan 
berdasarkan SOP 
(Standard Operation 
Procedurs) peraturan K3L 
(Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja dan 
Lingkungan) yang berlaku 
dan prosedur/kebijakan 
perusahaan.  

 

 

1. Persyaratan 
keamanan 
perlengkapan 
kerja.  

2. Tipe alat ukur 
dan 
penerapannya.  

3. Prosedur 
pengukuran.  

4. Skala 
pengukuran.  

5. Prosedur 
pemeliharaan 
alat ukur. 

 

 

 

1. Mengakses, 
memahami dan 
menerapkan 
informasi teknik. 

2. Menggunakan 
peralatan dan 
perlengkapan secara 
benar. 

3. Memelihara alat ukur.
4. Menggunakan alat 

ukur tertentu untuk 
mengukur komponen 
atau bagian-bagian. 
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Materi Pokok Pemelajaran Sub 

Kompetensi 
Kriteria Kinerja 

Lingkup 
Belajar Sikap Pengetahuan Ketrampilan 

2. Pemeliharaan 
alat ukur 

 

1. Pemeliharaan alat ukur 
dilaksanakan tanpa 
menyebabkan kerusakan 
terhadap perlengkapan 
atau komponen lainnya.  

2. Pemeliharaan rutin dan 
penyimpanan alat ukur 
sesuai spesifikasi pabrik.  

3. Pemeriksaan dan 
penyetelan secara rutin 
pada alat ukur termasuk 
kalibrasi alat ukur 
dilaksanakan sebelum 
digunakan.  

4. Seluruh kegiatan 
pemeliharaan 
dilaksanakan berdasarkan 
SOP (Standard Operation 
Procedurs) peraturan K3L 
(Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja dan 
Lingkungan) yang berlaku 
dan prosedur/kebijakan 
perusahaan.  
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F. CEK KEMAMPUAN 

 

Sebelum mempelajari modul OPKR–10-010C, isilah dengan cek list (? ) kemampuan yang telah dimiliki peserta 

diklat dengan sikap jujur dan dapat dipertanggung jawabkan : 

 
 

 Jawaban 
Sub Kompetensi Pernyataan 

Ya Tidak 
Bila jawaban ‘Ya’, 

kerjakan   

1. Saya mampu menjelaskan prosedur penggunaan dan 
pemeliharaan alat-alat ukur linier langsung. 

 

  Soal Tes Formatif 1. 

2. Saya mampu menjelaskan prosedur penggunaan dan 
pemeliharaan alat-alat ukur linier tak langsung. 

 

  Soal Tes Formatif  2  

Pengukuran dimensi dan 
variabel menggunakan 
perlengkapan yang 
sesuai. 
 

3. Saya mampu menjelaskan prosedur penggunaan dan 
pemeliharaan alat-alat ukur sudut.  

 

  Soal Tes Formatif 3. 

 

 

Apabila peserta diklat menjawab Tidak,  pelajari modul ini  
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BAB II
PEMELAJARAN

A. RENCANA BELAJAR SISWA

Rencanakan setiap kegiatan belajar anda dengan mengisi tabel di

bawah ini dan mintalah bukti belajar kepada guru jika telah selesai

mempelajari setiap kegiatan belajar.

Jenis Kegiatan Tanggal Waktu
Tempat
Belajar

Alasan
Perubahan

Paraf
Guru

1. Pengukuran linier
langsung.

2. Pengukuran linier tak
langsung.

3. Pengukuran sudut.

B. KEGIATAN BELAJAR

1. Kegiatan Belajar 1 :  Pengukuran Linier Langsung

a. Tujuan Kegiatan Belajar 1

1) Peserta diklat dapat menentukan tingkat ketelitian alat-alat

ukur linier langsung.

2) Peserta diklat dapat membaca skala pengukuran pada alat-

alat ukur linier langsung.

3) Peserta diklat dapat menggunakan alat-alat ukur linier

langsung dengan cara yang benar.

b. Uraian Materi 1

Sebagian besar pengukuran dalam bidang otomotif adalah

menyangkut pengukuran linier atau pengukuran panjang

(jarak). Diameter poros, diameter silinder, tinggi nok,

kedalaman alur ring piston merupakan contoh dari dimensi
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panjang (linier). Untuk itu perlu dipelajari bagaimana cara

mengukurnya dan alat-alat ukur apa saja yang dapat digunakan

untuk mengukurnya. Berdasarkan cara mengukurnya maka

dapat dibedakan dua jenis pengukuran yaitu pengukuran

langsung dan pengukuran linier tak langsung. Demikian juga

dengan peralatan ukurnya, ada alat ukur linier langsung dan

alat ukur linier tak langsung.

Pengukuran langsung adalah pengukuran yang hasil

pengukurannya dapat langsung dibaca pada skala ukur dari alat

ukur yang digunakan. Dengan demikian alat ukur yang

digunakan adalah alat ukur yang mempunyai skala yang bisa

langsung dibaca skalanya. Alat ukur linier langsung yang

banyak digunakan dalam bidang otomotif antara lain : Mistar

Geser dan Mikrometer.

1) Mistar geser

Alat ukur ini dalam praktik sehari-hari mempunyai

banyak sebutan antara lain : jangka sorong, mistar ingsut,

sketmat, sigmat, atau vernier caliper. Pada gambar 1 dapat

dilihat salah satu contoh bentuk mistar geser lengkap

dengan nama-nama bagiannya.

Gambar 1. Mistar Geser

Pada batang mistar geser terdapat skala utama (main

scale) atau skala tetap yang cara pembacaannya seperti
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meteran biasa. Pada ujung yang satu  dilengkapi dengan

dua rahang ukur yaitu rahang ukur tetap dan rahang ukur

gerak sedang ujung yang lain dilengkapi dengan ekor.

Dengan demikian mistar geser dapat digunakan untuk

mengukur dimensi luar, dimensi dalam, kedalaman benda

ukur. Disamping skala utama, pada mistar geser juga

dilengkapi dengan skala vernier (vernier scale) atau skala

nonius.

Skala pengukuran pada mistar geser biasanya

menggunakan dua sistem satuan yaitu sistem metrik dan

sistem inci. Skala pengukuran dengan sistem metrik

biasanya ada pada bagian bawah rahang, sedang skala

pengukuran dengan sistem inci ada pada bagian atas

rahang. Dengan demikian mistar geser dapat digunakan

untuk mengukur bensda dengan dua sistem satuan sekaligus

yaitu metrik dan inci. Ketelitian mistar geser dapat mencapai

0, 001 inci untuk satuan inci dan 0,02 mm untuk satuan

metrik.

Untuk memudahkan pembacaan terdapat mistar geser

yang dilengkapi dengan jam ukur (dial indicator). Angka

yang terdapat pada jam ukur adalah angka penambah dari

skala utama. Sesuai dengan bentuk benda ukur, saat ini

banyak diciptakan mistar geser dengan berbagai bentuk

pada rahang ukurnya, tetapi prinsip pembacaannya sama.

a)  Tingkat ketelitian mistar geser

Susunan garis-garis yang dibuat secara teratur dengan

jarak garis yang tetap dan tiap garis mempunyai arti tertentu

biasanya disebut dengan skala. Pada mistar geser terdapat

skala utama dan skala nonius atau skala vernier. Banyaknya
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garis pada skala vernier menentukan tingkat ketelitian,

semakin banyak garis pada skala nonius maka mistar geser

semakin teliti tetapi semakin sulit dibaca karena jarak antar

baris semakin rapat. Jarak antar garis pada skala utama

untuk satuan metrik pada umumnya 1 mm, sedang pada

satuan inci jarak antar garis adalah 1/16 inci untuk ketelitian

1/128 inci dan 0,025 inci untuk ketelitian 0,001 inci.

Apabila jarak antar garis pada skala utama dimisalkan x

dan jarak antar garis (strip) pada skala nonius adalah n,

maka selisih antara satu strip pada skala utama dengan

skala nonius adalah i. Bila garis nol nonius tepat segaris

dengan salah satu garis pada skala utama maka

pembacaannya dapat secara langsung ditentukan misalnya

L.

Gambar 2.  Skala mistar geser

Selanjutnya bila skala nonius

bergeser (garis nol bergeser)

ke kanan sebesar i maka

garis pertama nonius akan

tepat segaris dengan salah

satu garis pada skala utama.

Bila skala nonius bergeser

lagi sebesar 2 i, maka garis

kedua dari skala nonius akan

tepat segaris dengan salah

satu garis skala utama.

Demikian seterusnya, besarnya i menunjukkan ketelitian dari

skala nonius. Makin kecil i, makin tinggi tingkat ketelitiannya,

tetapi makin sulit pembacaannya karena jarak antar garis

semakin rapat.
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(1) Mistar geser dengan tingkat ketelitian 0,1 mm

Mistar geser dengan tingkat ketelitian 0,1 mm

mempunyai selisih antara x dan n sebesar 0,1 mm.

Besarnya x = 1 mm, sedangkan n dapat dicari dengan

rumus : n = panjang skala utama (SU) dibagi dengan

jumlah strip pada skala nonius atau skala vernier (SV).

Mistar geser dengan ketelitian 0,1 mm mempunyai

jumlah strip pada skala nonius sebanyak 10 strip (divisi).

Gambar 3.  Mistar geser dengan ketelitian 0,1 mm

Dengan demikian n dapat dicari dengan cara sebagai

berikut :

   9
  n =  ------- = 0,9 mm
                    10

  i  = x – n

     = 1 – 0,9 = 0,1 mm

Jadi : tingkat ketelitian mistar geser (i) = 0,1 mm

(2)Mistar geser dengan tingkat ketelitian 0,05 mm

Mistar geser dengan tingkat ketelitian 0,05 mm

berarti mempunyai selisih antara x dan n adalah 0,1 mm.

Besarnya x= 1 mm, sedangkan n dapat dicari dengan

rumus : n = panjang skala utama dibagi dengan jumlah

strip pada skala nonius. Mistar geser dengan ketelitian
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0,05 mm mempunyai jumlah strip pada skala nonius

sebanyak 20 strip (divisi).

Gambar 4.  Mistar geser dengan ketelitian 0,05 mm

Dengan demikian  dapat dicari dengan cara sebagai

berikut :

   19
  n =  -------- =  0,95 mm
            20

  i  = x – n

        = 1 – 0,95 = 0,05 mm

Jadi : tingkat ketelitian mistar geser (i) = 0,05 mm

(3) Mistar geser dengan tingkat ketelitian 0,02 mm

Mistar geser dengan tingkat ketelitian 0,02 mm

berarti mempunyai selisih antara x dan n adalah 0,02

mm. Besarnya x= 1 mm, sedangkan n dapat dicari

dengan rumus : n = panjang skala utama dibagi dengan

jumlah strip pada skala nonius. Mistar geser dengan

ketelitian 0,02 mm mempunyai jumlah strip pada skala

nonius sebanyak 50 strip (divisi).

Gambar 5.  Mistar geser dengan ketelitian 0,02 mm
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Dengan demikian n dapat dicari dengan cara sebagai

berikut :

   49
  n =  -------- =  0,98 mm
         50
  i  = x – n
        = 1 – 0,98 = 0,02 mm

Jadi : tingkat ketelitian mistar geser (i) = 0,02 mm

(4) Mistar geser dengan tingkat ketelitian 1/128 inci

Pada mistar geser dengan tingkat ketelitian 1/128

inci,  skala utamanya setiap 1 inci dibagi menjadi 16

bagian, berarti satu bagian skala utama (x) nilainya sama

dengan 1/16 inci. Pada skala noniusnya dibagi dalam 8

bagian.

Mistar geser dengan tingkat ketelitian 1/128 inci

mempunyai selisih antara x dan n sebesar 1/128 inci.

Besarnya x = 1/16 inci, sedangkan n dapat dicari dengan

rumus : n = panjang skala utama dibagi dengan jumlah

strip pada skala nonius. Panjang skala utama dihitung

mulai garis nol sampai garis terakhir pada skala nonius

yaitu sama dengan 7/16 inci.

Gambar 6.  Mistar geser dengan ketelitian 1/128 inci

Dengan demikian n dapat dicari dengan cara sebagai

berikut :
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   7/16           7          1            7
  n =  ---------- =  ------- x ------- = --------- inci
              8             16         8          128

  i  = x – n

        = 1/16 – 7/128 = 8/128 – 7/128 = 1/128

inci

Jadi : tingkat ketelitian mistar geser (i) = 1/128 inci

(5) Mistar geser dengan tingkat ketelitian 0,001 inci

  Pada mistar geser dengan tingkat ketelitian 1/1000

inci atau 0,001 inci,  skala utamanya setiap 1 inci dibagi

menjadi 40 bagian, berarti satu bagian skala utama (x)

nilainya sama dengan 1/40 inciatau 0,025 inci. Pada

skala nonius atau skala vernier dibagi dalam 25 bagian.

Mistar geser dengan tingkat ketelitian 0,001 inci

mempunyai selisih antara x dan n sebesar 0,001 inci.

Besarnya x = 1/40 atau 0,025 inci, sedangkan n dapat

dicari dengan rumus : n = panjang skala utama dibagi

dengan jumlah strip pada skala nonius. Panjang skala

utama dihitung mulai garis nol sampai garis terakhir

pada skala nonius yaitu sama dengan 1,225 inci.

Gambar 7.  Mistar geser dengan ketelitian 0,001 inci

Dengan demikian n dapat dicari dengan cara sebagai

berikut :
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   1,225
  n =  ------------ = 0,049 inci
                 25

  i  = x – n

        = 0,050 – 0,049 = 0,001 inci

Jadi : tingkat ketelitian mistar geser (i) = 0,001 inci

b) Cara membaca skala pengukuran pada mistar

geser

Mistar geser yang banyak beredar pada umumnya

mempunyai dua sistem satuan yaitu sistem metrik dan

sistem inci. Sistem metrik terdapat pada bagian bawah,

sedang sistem inci terletak pada bagian atas. Masing-masing

sistem mempunyai dua skala, yaitu skala utama dan skala

nonius atau skala vernier. Skala utama terdapat pada badan

mistar geser atau pada skala tetap, sedang skala nonius

terdapat pada rahang geser. Pedoman umum membaca

skala pengukuran pada mistar geser yaitu : (a) Lihat angka

nol skala nonius ada dimana, (b) Cari garis yang lurus antara

skala utama dengan skala nonius.

(1)Mistar geser dengan ketelitian 0,1 mm

Gambar 8.  Mistar geser dengan ketelitian 0,1 mm

Pembacaan : pada skala utama :   = 10      mm

       Pada skala vernier :  4 x 0,05  =   0,40 mm
      ----------------------------- +
                 10,40  mm
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(2)Mistar geser dengan ketelitian 0,05 mm

Gambar 9.  Mistar geser dengan ketelitian 0,05 mm

Pembacaan :   pada skala utama :     = 46     mm

         Pada skala vernier :  8 x 0,05 =   0,40 mm
      ----------------------------- +
                   46,40 mm

(3)Mistar geser dengan ketelitian 0,02 mm

Gambar 10.  Mistar geser dengan ketelitian 0,02 mm

Pembacaan : pada skala utama :    = 10      mm

         Pada skala vernier: 20 x 0,02 =   0,40 mm
       ---------------------------- +
                   10,40 mm

(4)Mistar geser dengan ketelitian 1/128 inci

Gambar 11.  Mistar geser dengan ketelitian 1/128 inci
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Pembacaan : pada skala utama :   = 1 1/16  inci

         Pada skala vernier :4 x1/128 =  4/128 inci
      ----------------------------- +
                 1 3/32  inci

(5) Mistar geser dengan ketelitian 0,001 inci

Gambar 12.  Mistar geser dengan ketelitian 0,001 inci

Pembacaan : pada skala utama :    = 0,025 inci

         Pada skala vernier:13 x 0,001= 0,013 inci
      ----------------------------- +
                  0,038 inci

c)  Cara menggunakan mistar geser.

Hasil pengukuran benda ukur dengan menggunakan

mistar geser sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara

lain : faktor si pengukur, benda yang diukur, pengaruh

lingkungan, dan cara menggunakan alat ukur. Oleh karena

itu prosedur penggunaannya perlu dijelaskan agar tidak

terjadi kesalahan hasil pengukuran.

 Adapun cara penggunaan mistar geser antara lain

sebagai berikut :

(1) Bersihkan benda yang akan diukur dan alat ukur

(2) Periksa bahwa skala vernier bergerak dengan bebas, dan

angka nol pada kedua skala bertemu dengan tepat.
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Gambar 13.  Pemerikasaan angka nol pada mistar geser

(3) Pada waktu melakukan pengukuran, usahakan benda

yang diukur sedekat mungkin dengan skala utama.

Pengukuran di ujung rahang mistar geser menghasilkan

pembacaan yang kurang akurat.

Gambar 14.  Pengukuran dimensi luar

(4) Tempatkan mistar geser tegak lurus dengan benda yang

diukur

(a)  Pengukuran diameter luar

Gambar 15.  Pengukuran dimensi luar
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(b)  Pengukuran diameter dalam

Gambar 16.  Pengukuran dimensi dalam

(c) Pengukuran kedalaman

Gambar 17.  Pengukuran kedalaman

2) Mikrometer

Mikrometer merupakan alat ukur linier langsung dengan

tingkat ketelitian yang lebih tinggi hingga mencapai 0,001

mm. Ada 3 macam mikrometer yaitu : mikrometer dalam,

mikrometer luar, dan mikrometer kedalaman. Mikrometer

dalam berfungsi untuk mengukur dimensi dalam, misalnya

diameter silinder; mikrometer luar untuk mengukur dimensi

luar, misalnya tinggi nok, diameter batang katup, dan

mikrometer kedalaman untuk mengukur kedalaman, misal

kedalaman paku keling pada kampas kopling.

a)  Macam-macam Mikrometer

(1)  Mikrometer luar (Outside Micrometer)
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Gambar 18.  Mikrometer luar

         Alat ukur ini memepunyai bentuk yang bermacam-

macam yang disesuaikan dengan bentuk benda yang

akan diukur. Dalam bidang otomotif biasanya micrometer

luar digunakan untuk mengukur komponen otomotif

antara lain : tinggi nok, diameter batang katup, diameter

jurnal poros, dan sebagainya.

         Prinsip kerja alat ini mirip dengan mur dan baut

(lihat gambar 18)

Gambar 19.  Prinsip kerja mikrometer luar

Pada gambar 18 dapat dilihat jika baut diputar satu kali,

maka baut tersebut akan bergerak satu ulir. Apabila jarak

ulir 1 mm, baut akan bergerak 2 mm dan seterusnya.

Inilah prinsip pengukuran dengan mikrometer. Pada alat

ukur yang sebenarnya mur berarti inner sleeve dan baut

adalah spindle.
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         Spindle merupakan poros panjang yang dapat

bergerak maju-mundur untuk menyesuaikan dimensi

benda yang akan diukur. Untuk menggerakkan spindle

dilakukan dengan cara memutar thimble. Apabila thimble

diputar ke kanan, maka spindle akan mendekati anvil.

Pada saat mengukur benda kerja, jika jarak antara

spindle dengan benda kerja masih jauh, maka untuk

mendekatkannya dengan cara memutar thimble ke

kanan. Namun apabila jarak antara ujung spindle dengan

benda kerja sudah dekat, maka untuk mendekatkannya

dengan cara memutar rathchet stoper sampai ujung

spindle menyentuh benda kerja. Lock clamp digunakan

untuk mengunci spindle agar tidak dapat berputar

sehingga posisi skala pengukuran tidak berubah.

(2)  Mikrometer dalam (Inside Micrometer)

Gambar 20.  Mikrometer dalam

(3)  Mikrometer kedalaman (Depth Micrometer)

Gambar 21.  Mikrometer kedalaman
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b) Cara membaca skala pengukuran pada Mikrometer

(1)  Micrometer luar dengan tingkat ketelitian 0,01 mm

         Jarak tiap strip diatas garis horisontal pada outer

sleeve adalah 1 mm, dan jarak tiap strip di bawah garis

adalah 0,5 mm. Pada skala thimble tiap strip nilainya

0,01 mm. Hasil pengukuran pada mikrometer adalah

jumlah pembacaan ketiga skala tersebut.

Gambar 22.  Mikrometer luar dengan ketelitian 0,01 mm

Contoh :

Gambar 23.  Mikrometer luar dengan ketelitian 0,01 mm

Pembacaan skala di atas garis  5,00 mm

Pembacaan skala di bawah garis 0,00 mm

Pembacaan pada skala thimble 0,20 mm

Pembacaan akhir   5,20 mm

(2) Micrometer luar dengan tingkat ketelitian 0,001 mm
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Jarak tiap strip diatas garis horisontal pada outer

sleeve adalah 1 mm, dan jarak tiap strip di bawah garis

adalah 0,25 mm. Pada skala thimble tiap strip nilainya

0,01 mm dan pada skala vernier 0,001 mm. Hasil

pengukuran pada mikrometer adalah jumlah pembacaan

ketiga skala tersebut.

Gambar 24.  Mikrometer luar dengan ketelitian 0,001 mm

Contoh :

Gambar 25.  Mikrometer luar dengan ketelitian 0,001 mm

Pembacaan : Pada skala utama : 2,50    mm

    Pada skala thimble : 0,00    mm

    Pada skala sleeve : 0,007  mm
  --------------------------------------------  +
    Jumlah  : 2,507  mm

c)  Memeriksa tanda  “ 0 “

         Sebelum dipakai, mikrometer harus diperiksa dulu

apakah garis nol pada skala thimble segaris dengan garis
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horisontal pada outer sleeve. Prosedur pemeriksaan

tanda “ 0 “ adalah sebagai berikut :

(1) Bersihkan anvil dan spindle dengan kain bersih.

(2) Putar rtachet stoper sampai anvil dan spindle

bersentuhan

(3) Putar ratchet stoper 2 atau 3 kali sampai diperoleh

penekanan yang cukup.

(4) Kunci spindle pada posisi ini dengan lock clamp

(5) Periksa apakah garis “ 0 “ pada skala thimble segaris

dengan garis horisontal pada outer sleeve.

Gambar 26.  Pemeriksaan angka nol pada mikrometer

d)  Menyetel titik  “ 0 “

(1)  Apabila kesalahannya kurang dari 0,02 mm :

      (a)  Kuncilah spindle dengan lock clamp

                              (b)  Putar outer sleeve dengan kunci penyetel sampai

tanda “0“ pada thimble lurus dengan garis

horisontal pada outer sleeve.

  (c)  Periksa kembali tanda “0“ setelah penyetelan
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Gambar 27.  Penyetelan garis nol

(2)  Apabila kesalahannya lebih dari 0,02 mm :

      (a)  Kuncilah spindle dengan lock clamp

                              (b)  Kendorkan ratchet stoper sampai thimble bebas.

      (c)  Luruskan tanda “ O “ thimble dengan garis pada

outer sleeve dan kencangkan kembali dengan

ratchet stoper.

  (d) Periksa kembali tanda “ O “ setelah selesai

penyetelan.

Gambar 28.  Penyetelan garis nol

e) Contoh penggunaan micrometer dalam bidang

otomotif

(1) Pengukuran diameter batang katup dengan

mikrometer luar
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Gambar 29.  Pengukuran diameter

(2) Pengukuran tinggi nok dengan mikrometer luar

Gambar 30.  Pengukuran tinggi nock

(3)  Pengukuran diameter jurnal dengan mikrometer luar

Gambar 31.  Pengukuran diameter journal

c. Rangkuman 1

1) Mistar geser atau jangka sorong yang beredar di pasaran

mempunyai bentuk dan tingkat ketelitian yang sangat
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beragam baik dalam satuan metris maupun inci. Semakin

teliti suatu mistar geser, pembacaan skala pengukurannya

semakin sulit karena jarak antar garis pada skala vernier

semakin rapat. Tingkat ketelitian mistar geser dengan satuan

metris antara lain : 0,1 mm, 0,05mm, dan 0,02 mm, sedang

untuk satuan inci antara lain : 1/128 inci dan 1/1000 inci.

2) Hasil pengukuran dengan mistar geser dipengaruhi oleh

beberapa faktor antara lain : kebersihan alat ukur dan benda

kerja, posisi alat ukur dengan benda kerja, posisi

penglihatan si pengukur dengan benda yang diukur, dan

tingkat ketelitian mistar geser.

3) Sebagai alat ukur linier langsung, mistar geser dapat

digunakan untuk mengukur dimensi luar, dimensi dalam dan

kedalaman suatu benda kerja. Dalam bidang otomotif alat

ukur tersebut dapat digunakan untuk menentukan diameter

luar piston, panjang pegas, diameter dalam lubang  pena

piston, kedalaman paku keling dan sebagainya.

4) Mikrometer merupakan alat ukur linier langsung dengan

tingkat ketelitian hingga 0,001 mm yang prinsip kerjanya

mirip dengan mur dan baut. Tingkat ketelitian mikrometer

tergantung ukuran kisar inner sleeve dan thimble. Semakin

halus atau semakin kecil kisarnya, maka tingkat ketelitiannya

semakin tinggi. Mikrometer diciptakan mengingat

keterbatasan mistar geser dalam hal tingkat ketelitiannya.

5) Untuk menghasilkan ukuran yang tepat, maka mikrometer

harus diset nol dahulu sebelum digunakan. Prosedur set nol

mikrometer tergantung selisih antara garis nol pada thimble

dengan garis horizontal pada outer sleeve.
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d.  Tugas 1

1) Buatlah skala pengukuran mistar geser dengan satuan

metrik dan inci pada plastik transparan untuk berbagai

tingkat ketelitian. Skala utama dan skala vernier agar

dipisah (tidak pada satu plastik transparan). Cobalah

latihan membaca hasil pengukuran dengan cara

menggeser skala vernier untuk berbagai tingkat ketelitian.

2) Buatlah skala pengukuran mikrometer luar dan mikrometer

kedalaman baik dalam satuan metrik maupun inci pada

plastik transparan untuk berbagai tingkat ketelitian. Skala

sleeve dan skala thimble agar dipisah (tidak pada satu

plastik transparan). Cobalah latihan membaca hasil

pengukuran dengan cara menggeser skala thimble untuk

berbagai tingkat ketelitian.

e. Tes Formatif 1

1) Bagaimana cara menggunakan mistar geser agar diperoleh

hasil pengukuran yang akurat ?

2) Bagaimana prosedur menset nol mikrometer, apabila

selisih antara tanda nol pada thimble dan garis horisontal

pada skala sleeve :

(a)  Kurang dari 0,02 mm

(b)  Lebih dari 0,02 mm

3) Tulislah hasil pembacaan skala pengukuran pada mistar

geser berikut ini :
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4) Tulislah hasil pembacaan skala pengukuran pada

mickometer luar berikut ini.

5) Tulislah hasil pembacaan skala pengukuran pada

mikrometer kedalaman berikut ini.
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f. Kunci Jawaban Tes Formatif 1

1) Cara menggunakan mistar geser agar diperoleh hasil

pengukuran  yang akurat adalah sebagai berikut :

a) Bersihkan benda yang akan diukur dan alat ukur

b) Periksa bahwa skala vernier bergerak dengan bebas,

dan  angka nol pada kedua skala bertemu dengan

tepat.

c) Pada waktu melakukan pengukuran, usahakan benda

yang diukur sedekat mungkin dengan skala utama.

Pengukuran di ujung rahang mistar geser menghasilkan

pembacaan yang kurang akurat.

d) Tempatkan mistar geser tegak lurus dengan benda

yang   diukur

2) Prosedur menset nol mikrometer, apabila selisih antara

tanda nol pada thimble dan garis horisontal pada skala

sleeve :

a)  Apabila kesalahannya kurang dari 0,02 mm :

(1)  Kuncilah spindle dengan lock clamp

(2) Putar outer sleeve dengan kunci penyetel sampai

tanda “0“ pada thimble lurus dengan garis horisontal

pada outer sleeve.

(3) Periksa kembali tanda “0“ setelah selesai penyetelan.

a)  Apabila kesalahannya lebih dari 0,02 mm :
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(1)  Kuncilah spindle dengan lock clamp

(2)  Kendorkan ratchet stoper sampai thimble bebas.

(3) Luruskan tanda “0“ thimble dengan garis pada outer

sleeve dan kencangkan kembali dengan ratchet

stoper.

(4) Periksa kembali tanda “0“ setelah selesai penyetelan.

3) Hasil pembacaan skala pengukuran pada mistar geser :

1 =  21,85 mm
2 =  11,80 mm
3 =  31,44 mm
4 =  14,25 mm
5 =  52,68 mm
6 =  16,40 mm
7 =    2,164 inci

4) Hasil pembacaan skala pengukuran pada micrometer luar :

1 =  3,78 mm
2 =  4,96 mm
3 =  2,506 mm
4 =  2,485 mm

5) Hasil pembacaan skala pengukuran pada micrometer

kedalaman :

1 =  0,263 inci
2 =  0,792 inci
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g. Lembar Kerja 1

1) Alat dan Bahan

a).  Poros nok

b).  Piston dan pena piston

c).  Katup dan pegas katup

d).  Batang torak

e).  Plunger dan barel

f).  Mistar geser

g).  Mikrometer

h).  Lap / majun.

2) Keselamatan Kerja

a). Bersihkan alat ukur dan komponen yang diukur dengan

majun sebelum anda melakukan pengukuran.

b). Ikutilah instruksi dari instruktur/guru atau pun prosedur

kerja yang tertera pada lembar kerja.

c). Mintalah ijin kepada instruktur anda bila akan melakukan

pekerjaan yang tidak tertulis pada lembar kerja.

d). Bila perlu mintalah buku manual mesin yang dijadikan

training object.

3) Langkah Kerja

a). Persiapkan alat dan bahan praktik secara cermat, efektif

dan seefisien mungkin!

b). Perhatikan instruksi praktik yang disampaikan oleh guru/

instruktur!

c). Lakukan pengukuran tinggi angkat nok!

d). Lakukan pengukuran diameter piston dan pena piston!
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e). Lakukan pengukuran diameter batang katup, kepala

katup, tebal margin katup dan panjang pegas katup!

f). Lakukan pengukuran diameter ujung besar (big end) dan

ujung kecil (small end) batang torak!

g). Lakukan pengukuran diameter plunger dan barel pompa

injeksi!

h). Buatlah catatan hasil pengukuran dan catatan-catatan

penting kegiatan praktik secara ringkas!

i). Setelah selesai, bereskan kembali peralatan dan bahan

yang telah digunakan seperti keadaan semula.

4) Tugas

a). Buatlah laporan praktik tentang pengukuran-pengukuran

yang anda lakukan dan hasilnya secara ringkas dan jelas.

b). Buatlah rangkuman pengetahuan baru yang anda peroleh

setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 1.
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2. Kegiatan Belajar 2 :  Pengukuran Linier Tak Langsung

a. Tujuan Kegiatan Belajar 2

1) Peserta diklat dapat menentukan tingkat ketelitian alat-alat

ukur linier tak langsung.

2) Peserta diklat dapat membaca skala pengukuran pada alat-

alat ukur linier tak langsung.

3) Peserta diklat dapat menggunakan alat-alat ukur linier tak

langsung dengan cara yang benar.

b. Uraian Materi 2

         Untuk melakukan pengukuran linier tak langsung ada dua

jenis alat ukur yang biasa digunakan yaitu alat ukur standar dan

alat ukur pembanding. Alat ukur standar antara lain : blok ukur,

batang ukur, dan kaliber induk tinggi, sedang yang termasuk

alat ukur pembanding yaitu : bore gage, caliper gage, dial

indikator, telescoping gage, small hole gage.

1) Bore Gage atau Cylinder Gage

Bore gage adalah merupakan alat ukur yang

digunakan untuk mengukur diameter silinder. Pada bagian

atas terdapat dial gage dan pada bagian bawah terdapat

measuring point  yang dapat bergerak bebas. Pada sisi

lainnya terdapat replacement rod yang panjangnya

bervariasi tergantung keperluan. Dalam satu set, terdapat

bermacam-macam ukuran replacement rod dengan panjang

tertentu. Disamping itu juga terdapat replacement washer

yang tebalnya mulai dari 1 – 3 mm. Replacement securing

thread adalah semacam mur pengikat yang fungsinya untuk
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mengunci agar replacement rod dan washernya tidak lepas

pada saat bore gage digunakan.

Gambar 32.  Bore gage

Pengukuran diameter silinder dengan bore gage

memerlu-kan alat ukur lain yaitu mistar geser dan

mikrometer. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk

mengukur diameter silinder.

  Cara I :

a)  Ukurlah diameter silinder dengan mistar geser, misal

diperoleh hasil pengukuran : 75,40 mm.

b) Pilih replacement rod yang panjangnya lebih besar dari

hasil pengukuran tersebut, misal 76 mm.

c)  Pasang replacement rod pada bore gage.



37

d) Ukur panjang replace-

ment rod dengan

mikrometer luar seper-ti

pada gambar 29 di

samping     dan usaha-

kan jarum dial gage tidak

bergerak, misal diperoleh

hasil pengu-kuran =

76,20 mm.

Gambar 33. Pengukuran panjang
       replacement rod

e) Masukkan replacement

rod ke dalam lubang

(silinder), goyangkan

tangkai bore gage ke

kanan dan  ke kiri

seperti pada gambar 30

sampai diperoleh pe-

nyimpangan terbesar

(posisi  tegak lurus)

Gambar 34. Posisi bore gage

f)  Baca besarnya penyimpangan yang ditunjukkan dial gage,

misal diperoleh 0,13 mm.

g) Besarnya diameter silinder adalah selisih antara hasil

pengu-kuran panjang replacement rod dengan besarnya

penyim-pangan jarum bore gage.

Jadi diameter silinder = 76,20 – 0,13 = 76,07 mm.
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Cara II :

a)  Ukurlah diameter silinder dengan mistar geser, misal

diperoleh hasil pengukuran : 75,40 mm.

b) Pilih replacement rod yang panjangnya lebih besar dari

hasil pengukuran tersebut, misal 76 mm.

c)  Pasang replacement rod  pada bore gage.

d) Set mikrometer luar pada 76

mm, kemudian tempatkan

replacement rod antara

anvil dan spindle

mikrometer

e) Set jarum dial gage pada

posisi nol dengan cara

memutar outer ring

Gambar 35. Seting bore gage

f)  Masukkan replacement rod

ke dalam lubang (silinder),

goyangkan tangkai bore

gage ke kanan dan  ke kiri

sampai diperoleh pe-

nyimpangan terbesar (posisi

tegak lurus)

Gambar 36. Posisi bore gage

g) Baca besarnya penyimpangan yang ditunjukkan dial gage.

h)  Apabila penyimpangan jarum dial gage :

 (1) Di sebelah kanan nol: silinder = 76 – penyimpangan

     (2) Di sebelah kiri nol  : silinder = 76 +penyimpangan
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2) Caliper Gage

Caliper gage adalah merupakan alat ukur yang

digunakan untuk mengukur diameter dengan ukuran kecil,

misalnya diameter lubang laluan katup, diameter dalam

rocker arm dan sebagainya.

 Pada bagian atas caliper gage terdapat dial gage dan

pada bagian bawah terdapat kaki (lug) yang dapat bergerak

bebas. Fungsi tombol yang terdapat pada dial gage untuk

menggerakkan kaki-kaki. Apabila tombol ditekan, maka kaki-

kaki tersebut akan saling berhimpitan (menyempit). Untuk

menset nol dapat dilakukan dengan memutar outer ring

sehingga jarum penunjuk bertepatan dengan angka nol pada

skala pengukuran.

Gambar 37. Caliper gage

a)  Prosedur penggunaan Caliper Gage

         Pengukuran komponen mesin dengan caliper gage

memerlukan alat ukur lain yaitu mistar geser dan

mikrometer. Adapun prosedur pengukuran diameter

dalam dengan caliper gage dapat dilakukan sebagai

berikut:
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(1) Ukur diameter dalam dengan mistar geser, misal

diperoleh hasil pengukurannya = 8,40 mm

(2) Set mikrometer luar mendekati hasil pengukuran

dengan mistar geser, misal : 8,50 mm

(3) Tempatkan kaki-kaki caliper diantara anvil dan

spindle mikrometer luar

(4)  Gerakkan caliper sampai diperoleh penunjukan jarum

maksimal (posisi tegak lurus).

(5) Putar outer ring sampai angka nol pada skala

pengukuran lurus dengan jarum penunjuk.

(6) Tekan tombol caliper, kemudian masukkan kaki-kaki

caliper ke dalam lubang dan bebaskan tombol.

(7) Gerakkan caliper sampai diperoleh penunjukkan

maksimal.

(8) Baca penunjukkan jarum penunjuk pada caliper

gage. Apabila hasil pembacaan = 0,07 mm, maka

diameter dalam lubang tersebut adalah = 8,50 –

0,07 = 8,43 mm

b)  Contoh penggunaan Caliper Gage dalam bidang otomotif

     (1)  Pengukuran diameter dalam lubang laluan katup

Gambar 38.  Pengukuran diameter lubang laluan katup
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     (2)  Pengukuran diameter dalam rocker arm

Gambar 39.  Pengukuran diameter dalam rocker arm

3) Dial Indikator

Dial indikator atau dial gage digunakan untuk

mengukur kebengkokan, run out, kekocakan, end play, back

lash, kerataan, dan sebagainya. Didalam dial indikator

terdapat mekanisme yang dapat memperbesar gerakan yang

kecil. Pada saat spindle bergerak sepanjang permukaan yang

diukur, gerakan tersebut diperbesar oleh mekanisme

pembesar dan selanjutnya ditunjukkan oleh jarum penunjuk.

Gambar 40.  Dial Indikator

Tingkat ketelitian dan kemampuan pengukuran dial

indikator ditunjukkan pada panel depan. Tingkat ketelitian

dial indikator menunjukkan skala terkecil, sedangkan

kemampuan pengukuran adalah kemampuan maksimal alat
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ukur. Sebagai contoh apabila pada panel depan tertulis 0,01

– 40 mm, berarti tingkat ketelitian dial indikator tersebut

adalah 0,01 mm dan kemampuan untuk mengukur maksimal

40 mm (lihat gambar 34). Pada panel depan terdapat jarum

panjang dan jarum pendek yang berfungsi sebagai

penghitung putaran. Apabila jarum panjang berputar satu

kali, maka jarum pendek bergerak satu strip, artinya kalau

jarum pendek menunjuk angka 1 berarti jarum panjang telah

berputar satu kali.

Pada dial indikator juga terdapat outer ring yang dapat

berputar. Apabila outer ring diputar, maka skala pengukuran

yang terdapat pada panel depan juga akan ikut berputar

sehingga angka nol pada skala pengukuran dapat lurus

dengan jarum panjang. Hal tersebut diperlukan pada saat

menset nol sebelum melakukan pengukuran.

Gambar 41.  Dial indikator lengkap dengan penyangga

Dalam penggunaannya, dial indikator tidak dapat berdiri

sendiri, sehingga memerlukan batang penyangga dan blok

magnit (lihat gambar 35). Apabila tuas penyetel di ON kan,

maka dasar magnet dapat menempel pada komponen yang

terbuat dari besi, tetapi apabila di OFF kan kemagnetannya

hilang. Posisi dial indikator dapat digeser-geser sepanjang
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batang penyangga dengan cara mengendorkan gauge beam

lock. Dengan demikian penempatan dial indikator dapat

diletakkan pada berbagai posisi karena adanya blok magnet

dan batang penyangga.

Untuk mengetahui hasil pengukuran, dapat ditentukan

dengan melihat posisi jarum panjang dan jarum pendek.

Sebagai contoh dapat dilihat gambar   berikut ini.

Gambar 42.  Skala pengukuran dial indikator

Posisi jarum panjang sedang menunjukkan garis ke 6,

berarti hasil pembacaannya adalah 6 x 0,01 = 0,06 mm.

Sementara jarum pendek sedang menunjuk garis ke 3,

artinya jarum panjang telah berputar 3 kali. Dengan

demikian hasil pengukuran tersebut adalah 3 + 0,06 = 3,06

mm.

  a)  Prosedur penggunaan dial indikator

(1) Posisi spindle dial indikator harus tegak lurus dengan

permukaan yang diukur.

(2) Garis imajinasi dari mata si pengukur ke jarum

penunjuk harus tegak lurus pada permukaan dial

indikator pada saat sedang membaca hasil

pengukuran
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(3) Dial indikator harus dipasang dengan teliti pada

batang penyangganya, artinya dial indikator tidak

boleh goyang.

(4) Putarlah outer ring dan stel pada posisi nol.

Gerakkan spindle ke atas dan ke bawah, kemudian

periksalah bahwa jarum penunjuk selalu kembali ke

posisi nol setelah spindle dibebaskan.

(5) Usahakan dial indicator tidak sampai terjatuh,

karena terdapat mekanisme pengubah yang sangat

presisi.

(6) Jangan memberi oli atau grease diantara spindle

dan tangkainya, karena akan menghambat gerakan

spindle.

  b)  Contoh penggunaan dial indikator

(1)  Pengukuran kebengkokan poros engkol.

Gambar 43.  Pengukuran kebengkokan poros engkol

Prosedur pengukuran kebengkokan poros engkol :

(a) Tempatkan ujung poros engkol pada blok V

(b) Pasang dial indikator di tengah-tengah poros

engkol,    usahakan dial indikator tidak

bersinggungan dengan pipi engkol.
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(c) Usahakan spindle bersinggungan dengan poros

eng-kol, kemudian set nol jarum penunjuk dial

indikator.

(d) Putar poros engkol satu kali putaran sambil

melihat penyimpangan jarum penunjuk ke kanan

dan ke kiri. Besarnya penyimpangan jarum pada

posisi paling kiri sampai posisi paling kanan

adalah merupakan run out.

(2)  Pengukuran kebengkokan poros nok.

Gambar 44.  Pengukuran kebengkokan poros nok

Prosedur pengukuran kebengkokan poros nok

sama dengan pengukuran kebengkokan poros

engkol. Demikian juga untuk poros-poros lain,

misalnya seperti push rod, poros propeller, poros

transmisi,  dan sebagainya.

(3) Pengukuran kekocakan batang katup dengan

lubang laluan  katup (bos klep).

Prosedur pengukuran kekocakan batang katup

dengan lubang laluan batang katup (bos klep) :
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(a) Tempatkan ujung spindle dial indikator pada

kepala katup sehingga permukaan spindle

bersentuhan

(b) Gerakkan kepala katup ke kanan dan ke kiri

sambil melihat besarnya penyimpangan jarum

penunjuk. Besarnya penyimpangan jarum pada

posisi paling kiri sampai posisi paling kanan

adalah merupakan kekocakan batang katup

dengan lubang laluan katup.

Gambar  45.  Pengukuran kekocakan batang katup

(4)   Pengukuran end play poros engkol.

Prosedur pengukuran end play poros engkol :

(a) Tempatkan ujung spindle dial indicator pada

ujung poros engkol sehingga permukaan

spindle saling bersentuhan

(b) Gerakkan poros engkol ke kanan dan ke kiri

sambil melihat besarnya penyimpangan jarum

penunjuk. Besarnya penyimpangan jarum pada

posisi paling kiri sampai posisi paling kanan

adalah merupakan end play  poros engkol.
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Gambar 46.  Pengukuran end play poros engkol

(5)  Pengukuran trust clearance batang torak.

Gambar 47.  Pengukuran trust clearance batang torak

Prosedur pengukuran trust clearance  batang torak :

(a)  Tempatkan ujung spindle dial indicator pada big

end batang torak sehingga permukaan spindle

saling bersentuhan

(b)  Gerakkan big end   batang torak ke kanan dan

ke kiri sambil melihat besarnya penyimpangan

jarum penunjuk. Besarnya penyimpangan

jarum pada posisi paling kiri sampai posisi

paling kanan adalah merupakan trust clearance

batang torak.
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(3)  Pengukuran run out  peleg roda.

Gambar  48.  Pengukuran run out peleg roda

Prosedur pengukuran run out  peleg roda :

(a)  Dongkrak kendaraan sehingga posisi roda

dalam keadaan menggantung.

(b) Tempatkan ujung spindle dial indikator pada

peleg roda sehingga permukaan spindle  saling

bersentuhan

(c) Putar roda satu putaran  sambil melihat

besarnya penyimpangan jarum penunjuk.

Besarnya penyim-pangan jarum pada posisi

paling kiri sampai posisi paling kanan adalah

merupakan run out  roda.

(3)  Pengukuran back lash antara ring gear
dengan pinion gear differential (gardan).

Gambar 49.  Pengukuran back lash differential
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Prosedur pengukuran back lash antara ring gear

dengan pinion gear differential (gardan) :

(a)  Tempatkan ujung spindle dial indikator pada

ring gear differential sehingga permukaan spindle

saling bersentuhan.

(b) Gerakkan ring gear differential ke kanan dan ke

kiri sambil melihat besarnya penyimpangan jarum

penunjuk. Besarnya penyimpangan jarum pada

posisi paling kiri sampai posisi paling kanan adalah

merupakan back lash antara ring gear dengan pinion

gear differential.

4) Telescoping gage

Telescoping gage atau pengukur T merupakan alat

ukur pembanding yang biasa digunakan untuk mengukur

diameter dalam komponen yang agak ke dalam. Hal tersebut

dimungkinkan karena alat ukur ini mempunyai batang ukur

yang cukup panjang. Poros ukur atau sensornya dapat

bergerak memanjang sendiri karena adanya pegas

didalamnya. Pada batang pengukur dilengkapi dengan

pengunci yang dihubungkan dengan poros ukur sehingga

dengan pengunci tersebut, poros ukur dapat dimatikan

gerakannya.

Alat ukur ini biasanya terdiri atas satu set yang berisi

beberapa pengukur T yang masing-masing mempunyai

kapasitas pengukuran yang berbeda (lihat gambar 44). Pada

batang ukurnya biasanya sudah dicantumkan kapasitas

pengukurannya, misalnya 10 – 25 mm. Ini berarti ukuran

terkecil yang dapat diukur adalah 10 mm dan ukuran

maksimumnya 25 mm.
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Gambar 50.  Telescoping gage

Prosedur penggunaan Telescoping gage adalah sebagai

berikut :

a) Pilihlah telescoping gage dengan kapasitas ukur tertentu

sesuai dengan range dari komponen yang akan diukur.

b) Masukkan telescoping gage ke dalam lubang dan

kendorkan penguncinya sehingga poros ukur benar-benar

menyentuh bidang yang diukur.

c) Kuncilah gerakan poros ukur dengan cara memutar

pengunci ke kanan sehingga poros ukur tidak dapat

bergerak lagi.

d) Keluarkan telescoping gage yang sudah terkunci tersebut

dari lubangnya.

e) Ukurlah panjang poros ukur dengan mikrometer luar.

Besarnya diameter lubang sama dengan angka yang

ditunjukkan pada mikrometer.
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5) Small hole gage

 Seringkali komponen mesin tidak dapat diukur karena

diameternya terlalu kecil. Untuk keperluan tersebut dapat

digunakan small hole gage. Seperti halnya telescoping gage,

alat ukur tersebut dalam satu set terdiri atas beberapa

ukuran.

Gambar 51.  Small hole gage

 Konstruksi small hole gage dapat dilihat pada gambar

45. Pada ujung yang satu merupakan ujung ukur atau

sensor, sedang ujung yang lain adalah penyetel yang

fungsinya untuk melebarkan atau mengecilkan ujung ukur.

Prosedur penggunaan small hole gage sama dengan

telescoping gage.

c. Rangkuman 2

1) Untuk mengukur diameter silinder dapat digunakan Bore

Gage atau Cylinder Gage. Pengukuran diameter silinder

dengan bore gage memerlukan alat ukur lain yaitu mistar

geser dan mikrometer. Ada dua cara yang dapat dilakukan

untuk mengukur diameter silinder. Bore gage juga dapat

digunakan untuk mengukur keovalan dan ketirusan silinder

secara langsung tanpa harus mengukur diameter silinder

pada posisi melintang dan membujur. Besarnya keovalan
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dan ketirusan ditentukan dengan menghitung selisih antara

kedua posisi tersebut.

2) Untuk mengukur diameter yang berukuran kecil seperti

lubang laluan katup, diameter dalam rocker arm, dan

sebagainya dapat digunakan caliper gage.  Pengukuran

diameter dalam dengan caliper gage juga memerlukan

mistar geser dan mikrometer luar.

3) Dial indikator atau dial gage digunakan untuk mengukur

kebengkokan, run out, kekocakan, end play, back lash,

kerataan, dan sebagainya. Didalam dial indikator terdapat

mekanisme yang dapat memperbesar gerakan yang kecil.

Pada saat spindle bergerak sepanjang permukaan yang

diukur, gerakan tersebut diperbesar oleh mekanisme

pembesar dan selanjutnya ditunjukkan oleh jarum penunjuk.

Agar diperoleh hasil pengukuran yang akurat maka perlu

diperhatikan prosedur pengukuran yang benar.

4) Untuk mengukur diameter komponen mesin yang kecil dapat

digunakan small hole gage atau telescoping gage. Prosedur

pengukuran diameter lubang dengan small hole gage sama

dengan telescoping gage.

d. Tugas 2

1) Bacalah buku manual (petunjuk servis) untuk mesin, chasis

dan kelistrikan engine. Kemudian identifikasi komponen apa

saja yang dapat diukur dengan bore gage, caliper gage, dial

indicator, telescoping gage, dan small hole gage.

2) Apabila ada prosedur pengukuran komponen mesin, chasis,

dan kelistrikan di luar modul ini, jelaskan pula bagaimana

prosedur pengukurannya.
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e. Tes Formatif  2

1) Ada dua cara pengukuran diameter silinder dengan

menggunakan bore gage atau silinder gage. Jelaskan salah

satu cara pengukuran diameter silinder tersebut.

2) Jelaskan bagaimana cara pengukuran diameter lubang laluan

katup dengan menggunakan caliper gage.

3) Jelaskan bagaimana prosedur pengukuran kebengkokan

poros engkol dengan menggunakan dial indicator.

4) Jelaskan bagaimana pengukuran diameter dalam dengan

telescoping gage.

5) Tulislah hasil pembacaan skala pengukuran pada dial gage

berikut ini.
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f. Kunci Jawaban Tes Formatif  2

1) Prosedur pengukuran diameter silinder dengan

menggunakan bore gage adalah sebagai berikut :

a)  Ukurlah diameter silinder dengan mistar geser, misal

diperoleh hasil pengukuran : 75,40 mm.

b) Pilih replacement rod yang panjangnya lebih besar dari

hasil pengukuran tersebut, misal 76 mm.

c)  Pasang replacement rod pada bore gage.

d) Ukur panjang replacement rod dengan mikrometer luar

dan usahakan jarum dial gage tidak bergerak, misal

diperoleh hasil pengukuran = 76,20 mm.

e) Masukkan  replacement rod  ke dalam lubang (silinder),

goyangkan tangkai bore gage ke kanan dan  ke kiri

sampai diperoleh penyimpangan terbesar (posisi tegak

lurus).

f)  Baca besarnya penyimpangan yang ditunjukkan dial gage,

misal diperoleh 0,13 mm.

g) Besarnya diameter silinder adalah selisih antara hasil

pengu-kuran panjang replacement rod dengan besarnya

penyim-pangan jarum bore gage.

Jadi diameter silinder = 76,20 – 0,13 = 76,07 mm.

2) Cara pengukuran diameter lubang laluan katup dengan

mengguna-kan caliper gage adalah sebagai berikut :

a) Ukur diameter dalam dengan mistar geser, misal

diperoleh hasil pengukurannya = 8,40 mm

b)  Set mikrometer luar mendekati hasil pengukuran dengan

mistar geser, misal : 8,50 mm
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c) Tempatkan kaki-kaki caliper diantara anvil dan spindle

mikrometer luar

d) Gerakkan caliper sampai diperoleh penunjukan jarum

maksimal (posisi tegak lurus).

e)  Putar outer ring sampai angka nol pada skala

pengukuran lurus dengan jarum penunjuk.

f) Tekan tombol caliper, kemudian masukkan kaki-kaki

caliper ke dalam lubang dan bebaskan tombol.

g) Gerakkan caliper sampai diperoleh penunjukkan

maksimal.

h)  Baca penunjukkan jarum penunjuk pada caliper gage.

Apabila hasil pembacaan = 0,07 mm, maka diameter

dalam lubang tersebut adalah = 8,50 – 0,07 = 8,43 mm

3) Prosedur pengukuran kebengkokan poros engkol dengan dial

indicator adalah sebagai berikut :

a)  Tempatkan ujung poros engkol pada blok V

b) Pasang dial indikator di tengah-tengah poros engkol,

usahakan dial indikator tidak bersinggungan dengan pipi

engkol.

c)  Usahakan spindle bersinggungan dengan poros eng-kol,

kemudian set nol jarum penunjuk dial indikator.

d) Putar poros engkol satu kali putaran sambil melihat

penyimpangan jarum penunjuk ke kanan dan ke kiri.

Besarnya penyimpangan jarum pada posisi paling kiri

sampai posisi paling kanan adalah merupakan run out.

4) Prosedur pengukuran diameter dalam dengan telescoping

gage adalah sebagai berikut :
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a) Pilihlah telescoping gage dengan kapasitas ukur tertentu

sesuai dengan range dari komponen yang akan diukur.

b) Masukkan telescoping gage ke dalam lubang dan

kendorkan penguncinya sehingga poros ukur benar-

benar menyentuh bidang yang diukur.

c)  Kuncilah gerakan poros ukur dengan cara memutar

pengunci ke kanan sehingga poros ukur tidak dapat

bergerak lagi.

d)  Keluarkan telescoping gage yang sudah terkunci

tersebut dari lubangnya.

e)  Ukurlah panjang poros ukur dengan mikrometer luar.

Besarnya diameter lubang sama dengan angka yang

ditunjukkan pada mikrometer.

5) Hasil pembacaan skala pengukuran pada dial gage adalah :

1 =  1,06 mm

2 =  0,43 mm

3 =  2,99 mm
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g. Lembar Kerja 2

1) Alat dan Bahan

a).  Poros nok

b).  Poros engkol

c).  Kepala silinder

d).  Blok silinder

e).  Differential

f).  Bore gage

g).  Caliper gage

h).  Dial indikator

i).  Mikrometer

j).  Mistar geser

k).  Telescoping gage

l).  Small hole gage

m). Lap / majun

2) Keselamatan Kerja

a). Bersihkan alat ukur dan komponen yang diukur dengan

majun sebelum anda melakukan pengukuran.

b). Ikutilah instruksi dari instruktur/guru atau pun prosedur

kerja yang tertera pada lembar kerja.

c). Mintalah ijin kepada instruktur anda bila akan melakukan

pekerjaan yang tidak tertulis pada lembar kerja.

d). Bila perlu mintalah buku manual mesin yang dijadikan

training object.

3) Langkah Kerja

a). Persiapkan alat dan bahan praktik secara cermat, efektif

dan seefisien mungkin.
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b). Perhatikan instruksi praktik yang disampaikan oleh guru/

instruktur.

c). Lakukan pengukuran sebagaimana dijelaskan pada

kegiatan 2 modul ini, terhadap obyek-obyek ukur yang

telah dipersiapkan yang antara lain poros nok, poros

engkol, kepala silinder, blok silinder dan differential!

d). Buatlah catatan hasil pengukuran dan catatan-catatan

penting kegiatan praktik secara ringkas!

e). Setelah selesai, bereskan kembali peralatan dan bahan

yang telah digunakan seperti keadaan semula.

4) Tugas

a). Buatlah laporan tentang hasil-hasil pengukuran yang

anda praktikkan secara ringkas dan jelas!

b). Buatlah rangkuman pengetahuan baru yang anda peroleh

setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 2!
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3. Kegiatan Belajar 3 : Pengukuran Sudut  

a. Tujuan Kegiatan Belajar 3 : 

1) Peserta diklat dapat menentukan alat-alat ukur sudut yang 

digunakan untuk mengukur komponen otomotif.  

2) Peserta diklat dapat menggunakan dan membaca skala 

pengukuran pada busur baja. 

3) Peserta diklat dapat menggunakan dan membaca skala 

pengukuran pada busur bilah. 

 

b. Uraian Materi 3 

         Benda ukur menurut geometrisnya tidak selamanya 

mempunyai dimensi ukuran dalam bentuk panjang, tetapi 

adakalanya mempunyai dimensi sudut. Ketepatan sudut benda 

kerja atau komponen untuk maksud-maksud tertentu ternyata 

sangat diperlukan, misalnya sudut kemiringan kepala katup, 

sudut dudukan katup dan sebagainya. Untuk itu pengukuran 

sudut perlu dipelajarai caranya. Prinsip-prinsip pengukuran 

yang digunakan untuk pengukuran linier juga berlaku untuk 

pengukuran sudut.  

        Seperti halnya pada ukuran panjang, maka sudut pun 

mempunyai satuan sendiri yaitu derajat. Satu lingkaran penuh 

= 360° derajat. Satu derajat = 60 menit (1 = 60’), sedangkan 

satu menit = 60 detik (1’ = 60“). Satuan sudut dalam derajat 

tersebut adalah satuan menurut sistem inchi. Untuk satuan 

metrik, satuan sudut adalah radian. Satu radian = 360° / 2p . 

Satu derajat =  p / 180 rad. 

        Dalam pengukuran sudut juga ada alat-alat ukur yang 

dapat langsung dibaca hasil pengukurannya, ada juga yang 
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harus menggunakan alat-alat bantu lain dalam arti tidak dapat 

langsung dibaca hasil pengukurannya. 

 

1)  Alat ukur sudut sederhana 

a) Siku lipat 

              Siku lipat mempunyai kaki-kaki yang dapat distel 

dan digunakan untuk pengalihan dan pembandingan 

sudut-sudut. Contoh penggunaannya dapat dilihat pada 

gambar berikut ini. 

 
Gambar 52. Siku lipat 

 
b) Siku tetap 

              Siku tetap digunakan untuk pemeriksaan sudut 

yang sering terjadi, misalnya 90°, 120°. Sudut 90° diuji 

dengan siku rata atau siku tumpu. Penempatan siku 

yang kurang tepat, misalnya miring mengakibatkan 

hasil pengukuran yang salah. 

 

 
Gambar 53.  Siku tetap 
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2)  Busur baja 

 Busur baja merupakan alat ukur sudut yang hasil 

pengukurannya langsung dapat dibaca pada skala ukurnya. 

Alat ini dibuat dari plat baja dan dibentuk setengah 

lingkaran dan diberi batang pemegang serta pengunci. Pada 

plat setengah lingkaran itulah dicantumkan skala ukuran 

sudutnya. Untuk memudahkan, plat berbentuk lingkaran 

yang berskala tersebut disebut dengan piringan skala 

utama. Antara piringan skala utama dengan batang 

pemegang dihubungkan dengan pengunci yang mempunyai 

fungsi untuk mematikan gerakan dari piringan skala utama 

waktu mengukur. 

 
Gambar 54.  Busur baja 

 
 Busur baja tersebut hanya mempunyai ketelitian 

sampai 1 derajat. Piringan skala setengah lingkaran diberi 

skala sudut dari 0° – 180° secara bolak-balik. Satu skala 

kecil besarnya sama dengan 1 derajat. Busur baja cocok 

digunakan untuk mengukur sudut-sudut benda ukur 

terutama yang terbuat dari plat. Di samping itu untuk 

pengukuran yang cepat alat ini dapat juga untuk mengukur 

sudut-sudut alat potong. Untuk mengukur sudut-sudut yang 
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kecil maka dalam menggunakan busur baja dapat dibantu 

dengan penyiku. Gambar berikut menunjukkan gambar 

busur baja dan contoh-contoh penggunaannya. 

 
Gambar 55. Pengukuran sudut dengan busur baja 

 

3)  Busur bilah 

        Busur bilah merupakan pengukur sudut universal 

digunakan untuk pengukuran sudut secara tepat. Hal 

tersebut memungkinkan ketelitian pengukuran hingga 5 

menit. Pengukur sudut dapat distel pada sembarang tempat 

dengan daerah pengukuran dari nol sampai dengan 360°. 

Alat ukur sudut tersebut penggunaannya lebih luas dari 

pada busur baja. Gambar menunjukkan sebuah busur bilah. 

 
Gambar 56. Busur bilah 
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        Dari gambar tersebut nampak bagian-bagian dari 

busur bilah adalah piringan skala utama, skala nonius, bilah 

utama, badan/landasan, kunci nonius, dan kunci bilah. 

Skala utama mempunyai tingkat kecermatan hanya 1 

derajat. Dengan bantuan skala nonius maka busur bilah ini 

mempunyai ketelitian sampai 5 menit. Kunci nonius 

digunakan untuk menyetel skala nonius dan kunci bilah 

digunakan untuk mengunci bilah utama dengan piringan 

skala utama. Dengan adanya bilah utama dan landasan 

maka busur bilah tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur sudut benda ukur dengan berbagai macam 

posisi. Untuk hal-hal tertentu biasanya dilengkapi pula 

dengan bilah pembantu. Bilah utama dan bilah pembantu 

bisa digeser-geserkan posisinya sehingga proses 

pengukuran sudut dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-

prinsip pengukuran yang betul. 

 Prinsip pembacaannya sebetulnya tidak jauh berbeda 

dengan prinsip pembacaan jangka sorong, hanya skala 

utama satuannya dalam derajat, sedangkan skala nonius 

dalam menit.  

 
Gambar 57. Skala pengukuran pada busur bilah 
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Pembagian nonius sudut dari 0° sampai 60° terdiri atas 

sebuah busur sebesar 23° dan terbagi menjadi 12 bagian 

yang sama. Jadi 12 bagian = 23°, sehingga 1 bagian = 

23°/12 = 1 55’ atau 5’ lebih kecil dari 2°. 

        Pembacaan skala nonius harus searah dengan arah 

pembacaan skala utama. Jadi harus dilihat ke mana arah 

bergesernya garis skala 0 dari nonius terhadap garis skala 

utama. Sebagai contoh lihat gambar berikut ini.  

 
Gambar 58. Contoh pembacaan pada busur bilah 

 
        Gambar tersebut menunjukkan ukuran sudut sebesar 

54° 30’. Garis nol skala nonius berada di antara 50° dan 

60° dari skala utama tepatnya antara garis ke 54° dan 55°. 

Hal tersebut berarti penunjukan skala utama sekitar 54° 

derajat lebih. Kelebihan ini dapat dibaca besarnya dengan 

melihat garis skala nonius yang segaris dengan salah satu 

garis skala utama. Ternyata yang segaris adalah angka 25 

dari skala nonius. Ini berarti kelebihan ukuran tersebut 

adalah 30 menit (5 garis di sebelah kanan garis 0 : 5 x 5 

menit = 25 menit). Jadi keseluruhan pembacaannya adalah 

54 derajat ditambah 30 menit = 56° 30’.  

 

c. Rangkuman 3 

1)   Untuk pengalihan dan pembandingan sudut-sudut dapat 

digunakan siku lipat mempunyai kaki-kaki yang dapat 
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distel, sedang untuk pemeriksaan sudut yang sering terjadi, 

misalnya 90°, 120° digunakan siku tetap. 

2)   Busur baja merupakan alat ukur sudut yang hasil 

pengukurannya langsung dapat dibaca pada skala ukurnya. 

Busur baja tersebut hanya mempunyai ketelitian sampai 1 

derajat. Alat ini dibuat dari plat baja dan dibentuk setengah 

lingkaran dan diberi batang pemegang serta pengunci. 

Untuk memudahkan, plat berbentuk lingkaran yang 

berskala tersebut disebut dengan piringan skala utama. 

Antara piringan skala utama dengan batang pemegang 

dihubungkan dengan pengunci yang mempunyai fungsi 

untuk mematikan gerakan dari piringan skala utama waktu 

mengukur.  

3)   Busur bilah merupakan pengukur sudut universal 

digunakan untuk pengukuran sudut secara tepat. Hal 

tersebut memungkinkan ketelitian pengukuran hingga 5 

menit. Pengukur sudut dapat distel pada sembarang 

tempat dengan daerah pengukuran dari nol sampai dengan 

360°. Alat ukur sudut tersebut penggunaannya lebih luas 

dari pada busur baja. Prinsip pembacaan skala pengukuran 

tidak jauh berbeda dengan prinsip pembacaan jangka 

sorong, hanya skala utama satuannya dalam derajat, 

sedangkan skala nonius dalam menit. 

 

d. Tugas 3 

1)   Lakukan pengukuran sudut atau kemiringan, dan kelurusan 

bidang pada komponen otomotif dengan menggunakan alat 

ukur sederhana, busur baja, dan busur bilah. 
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2)   Catat hasil pengukuran tersebut dan laporkan kepada 

instruktur apabila anda mendapat kesulitan pada saat 

melakukan pengukuran sudut. 

 
e. Tes formatif 3 

1)   Bagaimana cara menentukan tingkat ketelitian pada skala 

pengukuran busur bilah ? 

2)   Tentukan skala pengukuran yang ditunjukkan pada busur 

bilah berikut ini.  
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f. Kunci jawaban 3 

1) Cara menentukan tingkat ketelitian pada skala pengukuran 

busur bilah adalah sebagai berikut : 

         Prinsip pembacaannya tidak jauh berbeda dengan 

prinsip pembacaan mistar geser, hanya skala utama 

satuannya dalam derajat, sedangkan skala nonius dalam 

menit.  

 

Pembagian nonius sudut dari 0° sampai 60° terdiri atas 

sebuah busur sebesar 23° dan terbagi menjadi 12 bagian 

yang sama. Jadi 12 bagian = 23°, sehingga 1 bagian = 

23°/12 = 1 55’ atau 5’ lebih kecil dari 2°. 

 

2)  Skala pengukuran yang ditunjukkan pada busur bilah 

adalah:  60° 55’ (60 derajat 55 menit). 
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g. Lembar kerja 3 

1) Alat dan Bahan 

a).  Kepala silinder 

b).  Katup 

c).  Alat ukur sudut sederhana 

d).  Busur baja 

e).  Busur bilah 

f).  Lap / majun 

 

2) Keselamatan Kerja 

a). Bersihkan alat ukur dan komponen yang diukur dengan 

majun sebelum anda melakukan pengukuran! 

b). Ikutilah instruksi dari instruktur/guru atau pun prosedur 

kerja yang tertera pada lembar kerja! 

c). Mintalah ijin kepada instruktur anda bila akan melakukan 

pekerjaan yang tidak tertulis pada lembar kerja! 

d). Bila perlu mintalah buku manual mesin yang dijadikan 

training object! 

 

3) Langkah Kerja 

a). Persiapkan alat dan bahan praktik secara cermat, efektif 

dan seefisien mungkin! 

b). Perhatikan instruksi praktik yang disampaikan oleh guru/ 

instruktur! 

c). Lakukan pengukuran sudut dudukan katup pada kepala 

silinder dan sudut kepala katupnya, sebagaimana 

dijelaskan pada kegiatan 3 modul ini! 

d). Buatlah catatan-catatan penting kegiatan praktik secara 

ringkas! 
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e). Setelah selesai, bereskan kembali peralatan dan bahan 

yang telah digunakan seperti keadaan semula! 

 
4) Tugas  

a). Buatlah laporan hasil praktik anda secara ringkas dan 

jelas! 

b). Buatlah rangkuman pengetahuan baru yang anda peroleh 

setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 3! 
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BAB III 
EVALUASI 

 
 
A. PERTANYAAN 

1. Jelaskan bagaimana prosedur pemeriksaan dan penyetelan titik 

nol mikrometer, apabila selisih antara tanda nol pada thimble 

dan garis horisontal pada skala sleeve : 

a.  Kurang dari 0,02 mm 

b.  Lebih dari 0,02 mm 

2. Bagaimana cara menentukan tingkat ketelitian mistar geser ?  

3. Bagaimana prosedur pengukuran diameter dengan caliper gage?  

4. Jelaskan bagaimana prosedur pengukuran backlash antara ring 

gear dengan pinion gear pada differential?  

5. Tulislah hasil pembacaan skala pengukuran pada mistar geser 

berikut ini : 
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6. Tulislah hasil pembacaan skala pengukuran pada mikrometer 

berikut ini : 
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7. Tulislah hasil pembacaan skala pengukuran pada dial indikator 

berikut ini : 
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B. KUNCI JAWABAN 

1. Prosedur pemeriksaan dan penyetelan titik nol mikrometer, 

apabila selisih antara tanda nol pada thimble dan garis horisontal 

pada skala sleeve : 

a. Kurang dari 0,02 mm 

1) Kuncilah spindle dengan lock clamp 

2) Putar outer sleeve dengan kunci penyetel sampai tanda “ O “ 

pada thimble lurus dengan garis horisontal pada outer 

sleeve. 

3) Periksa kembali tanda “ O “ setelah selesai penyetelan. 

 

b. Lebih dari 0,02 mm 

1) Kuncilah spindle dengan lock clamp 

2) Kendorkan ratchet stoper sampai thimble bebas. 

3) Luruskan tanda “ O “ thimble dengan garis pada outer sleeve 

dan kencangkan kembali dengan ratchet stoper. 

4) Periksa kembali tanda “ O “ setelah selesai penyetelan. 
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2. Cara menentukan tingkat ketelitian mistar geser : 

 Apabila jarak antar garis pada skala utama dimisalkan x dan 

jarak antar garis (strip) pada skala nonius adalah n, maka selisih 

antara satu strip pada skala utama dengan skala nonius adalah i. 

Bila garis nol nonius tepat segaris dengan salah satu garis pada 

skala utama maka pembacaannya dapat secara langsung 

ditentukan misalnya L.  

 

Selanjutnya bila skala 

nonius bergeser (garis nol 

bergeser) ke kanan 

sebesar i maka garis 

pertama nonius akan tepat 

segaris dengan salah satu 

garis pada skala utama. 

Bila skala nonius bergeser 

lagi sebesar 2 i, maka 

garis kedua dari skala 

nonius akan tepat segaris 

dengan salah satu garis 

skala utama. 

Demikian seterusnya, besarnya i menunjukkan ketelitian dari 

skala nonius. Makin kecil i, makin tinggi tingkat ketelitiannya, 

tetapi makin sulit pembacaannya karena jarak antar garis semakin 

rapat. 

 

3. Prosedur pengukuran diameter dengan caliper gage : 

a. Ukur diameter dalam dengan mistar geser, misal diperoleh 

hasil pengukurannya = 8,40 mm 
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b. Set mikrometer luar mendekati hasil pengukuran dengan 

mistar geser, misal : 8,50 mm 

c. Tempatkan kaki-kaki caliper diantara anvil dan spindle 

mikrometer luar 

d. Gerakkan caliper sampai diperoleh penunjukan jarum 

maksimal (posisi tegak lurus). 

e. Putar outer ring sampai angka nol pada skala pengukuran 

lurus dengan jarum penunjuk. 

f. Tekan tombol caliper, kemudian masukkan kaki-kaki caliper ke 

dalam lubang dan bebaskan tombol. 

g. Gerakkan caliper sampai diperoleh penunjukkan maksimal. 

h. Baca penunjukkan jarum penunjuk pada caliper gage. Apabila 

hasil pembacaan = 0,07 mm, maka diameter dalam lubang 

tersebut adalah = 8,50 – 0,07 = 8,43 mm 

 

4. Prosedur pengukuran backlash antara ring gear dengan pinion 

gear pada differential 

a. Tempatkan ujung spindle dial indikator pada ring gear 

differential sehingga permukaan spindle saling bersentuhan. 

b. Gerakkan ring gear differential ke kanan dan ke kiri sambil 

melihat besarnya penyimpangan jarum penunjuk. Besarnya 

penyimpangan jarum pada posisi paling kiri sampai posisi 

paling kanan adalah merupakan backlash antara ring gear 

dengan pinion gear. 
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5. Pembacaan skala pengukuran pada mistar geser : 

     1 = 12,70 mm 2 = 23,60 mm 

3 = 11,85 mm 4 = 42,44 mm 

4 = 2 5/128 inchi 5 = 95/128 inchi 

 

6. Hasil pembacaan skala pengukuran pada micrometer : 

1 = 12,69 mm 2 = 23,99 mm 

3 = 1,88 mm 4 = 5,50 mm 

5 = 0,50 mm 6 = 7,22 mm 

7 = 19,55 mm 8 = 2,75 mm 

9 = 45,693 mm 10 = 22,034 mm 

 

7. Hasil pembacaan skala pengukuran pada dial indicator : 

1 = 2,99 mm 2 = 1,06 mm 
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C. KRITERIA KELULUSAN 
 

Aspek 
Skor 

(1-10) 
Bobot Nilai Keterangan 

Kognitif (soal no 1 s.d 7)  5  

Ketepatan prosedur 
pemeriksaan 

 1  

Hasil pemeriksaan  2  

Ketepatan waktu  1  

Keselamatan kerja  1  

Nilai Akhir  

Syarat lulus, nilai 
minimal 70 
dengan skor 
setiap aspek 
minimal 7 

 

Kategori kelulusan : 

70 s.d. 79  :   memenuhi kriteria minimal dengan bimbingan 
80 s.d. 89  :   memenuhi kriteria minimal tanpa bimbingan 
90 s.d. 100 : di atas minimal tanpa bimbingan 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

 

Peserta diklat yang telah mencapai syarat kelulusan minimal dapat 

melanjutkan ke modul berikutnya. Sebaliknya, apabila peserta diklat 

dinyatakan tidak lulus, maka peserta diklat tersebut harus mengulang 

modul ini dan tidak diperkenankan untuk mengambil modul selanjutnya. 
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