
MATERI PEMBEKALAN PRAKTIKUM EKSPERIMEN FISIKA II 
SEMESTER GENAP T.A 2019-2020 

 

1. Tata Tertib Laboratorium 

2. SOP Pelaksanaan praktikum 

3. Pengisian Buku Log Penggunaan Alat 

4. Presensi praktikum 

5. Sistematika Laporan Praktikum, sesuai dengan pengarahan dosen pengampu. 

6. Judul praktikum ditentukan oleh masing-masing kelompok dengan dikonsultasikan ke 

asisten dan laboran, laboratorium hanya menyediakan SOP pengoperasian alat. 

7. Kebutuhan bahan praktikum akan disediakan oleh laboratorium jika tersedia. 

8. Waktu pelaksanaan praktikum adalah 2 minggu sekali dengan ketentuan: satu kali 

praktikum, satu kali diskusi tentang praktikum berikutnya dan presentasi hasil 

praktikum. 

9. Out put dari praktikum eksperimen ini adalah karya tulis ilmiah berupa jurnal yang 

ditugaskan oleh dosen pengampu. 

10. Penilaian: 

Post Test  : 10% 

Pre Test  : 10% 

Keaktifan  : 30% 

Laporan (presentasi) : 50% 

11. Bagi yang tidak mengikuti praktikum karena sakit atau yang lainnya maka harus ada 

surat keterangan izin tidak masuk (form surat bisa dibeli di kantin KWU Fisika). 

12. Tidak ada inhall (pengulangan) bagi praktikan yang tidak masuk (absen) dalam 

praktikum. 

13. Praktikum Eskperimen Fisika II terdiri dari 6  alat: 

a. Resistivitymeter  

b. Spektroskopi -Vis  

c. Refraktometer  

d. RCLmeter  

e. Microhardness Vickers + Tensile Tester 

f. Rotary Viscometer Digital 

14. Bagi yang tidak mengikuti praktikum tanpa ada surat izin maka akan dikenakan denda 

sebesar Rp.25.000/praktikum. 

15. Cover laporan dapat dipesan di kantin workshop KWU Fisika seharga Rp 500,-

/lembar 

 

         PJ. Praktikum Eksperimen Fisika II 

 

         Nurun Nayiroh, M.Si 



 

 

MATERI PRAKTIKUM EKSPERIMEN FISIKA II 

T.A 2019-2020 

 

1. Resistivitymeter 

 
Resistivity meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur geolistrik tahanan 

jenis. 

 

Prinsip kerja 

Pada dasarnya alat ukur resistivitas ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu : 

a. Bagian Komutator 

Berfungsi untuk mengubah isyarat arus searah menjadi arus bolak-balik yang 

kemudian diinjeksikan ke dalam bumi. 

b. Bagian Potensiometer 

Berfungsi untuk mengukur besar potensial yang terjadi di permukaan tanah. 

Dalam metode geolistrik berlaku hukum ohm yang menyatakan bahwa 

beda  potensial berbading lurus dengan arus listrik 

 

V = I . R 

 

Keterangan : 

V = Tegangan (Volt) 

I = Arus (Ampere) 

R = Hambatan (Ohm) 

Dan kebalikan dari harga konduktivitas listrik suatu bahan adalah resistivitas atau 

hambatan jenis, dengan simbol ρ (rho). Bahan konduktor memiliki resistivitas yang 

rendah. 

ρ = 1 / σ  Ohm meter 

 

 

 



Alat ukur resistivitas ini terdiri dari 4 alat utama, yaitu : 

 Seperangkat UPS yang berfungsi sebagai sumber daya. Di dalamnya terdapat accu 

12 V, DC-AC inverter, filter, regulator, Voltage Controlled Current Source, 

switching. 

 Multimeter sebagai pengukur arus dan tegangan 

 Elektroda sebanyak 4 buah 

 Konektor (kabel penghubung) 

 

Kegunaan 

Untuk mengetahui nilai resistivitas pada suatu titik di dalam bumi dan di permukaan 

bumi dengan menggunakan metode Resistivitas. 

 

2. Spektrofotometri -Vis  

 

 
Adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet (200-400 nm) dan sinar tampak 

(400-800 nm) oleh suatu senyawa. Serapan cahaya uv atau cahaya tampak 

mengakibatkan transisi elektronik, yaitu promosi elektron-elektron dari orbital keadaan 

dasar yang berenergi rendah ke orbital keadaan tereksitasi berenergi lebih tinggi. 

Panjang gelombang cahaya uv atau cahaya tampak bergantung pada mudahnya promosi 

elektron.   

 

Prinsip kerja 

Cahaya yang berasal dari lampu deuterium maupun wolfram yang bersifat polikromatis 

di teruskan melalui lensa menuju ke monokromator pada spektrofotometer dan filter 

cahaya pada fotometer. Monokromator kemudian akan mengubah cahaya polikromatis 

menjadi cahaya monokromatis (tunggal). Berkas-berkas cahaya dengan panjang tertentu 

kemudian akan dilewatkan pada sampel yang mengandung suatu zat dalam konsentrasi 

tertentu. Oleh karena itu, terdapat cahaya yang diserap (diabsorbsi) dan ada pula yang 

dilewatkan. Cahaya yang dilewatkan ini kemudian di terima oleh detector. Detector 

kemudian akan menghitung cahaya yang diterima dan mengetahui cahaya yang diserap 

oleh sampel. Cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi zat yang terkandung 

dalam sampel sehingga akan diketahui konsentrasi zat dalam sampel secara kuantitatif. 

 



 
 

Kegunaan 

a. Menentukan jenis kromofor, ikatan rangkap yang terkonyugasi dan ausokrom dari 

suatu senyawa organik.  

b. Menjelaskan informasi dari struktur berdasarkan panjang gelombang maksimum 

suatu senyawa.  

c. Mampu menganalisis senyawa organik secara kuantitatif dengan menggunakan 

hukum  Lambert-Beer.  

 

3.  Refraktometer Abbe 

 

 

Refraktometer ABBE adalah pengukur indeks bias suatu zat cair yang mempunyai 

indeks bias antara 1,3 sampai 1,7. Refractometer Abbe merupakan alat untuk 

determinasi secara cepat konsentrasi, kemurnian, kualitas-kualitas dispersi dari sampel 

cair, padat dan plastik. 

Contoh sampel uji : 

 larutan : alkohol, eter 

 Minyak : wax 

 Makanan : sari buah, syrup, larutan gula, dll. 

 Resin : bahan sintetik 

 Kaca Optik 

 

 

 

 



Prinsip Kerja 

Pringsip kerja Refractometer adalah pembiasan. Dasar pembiasan adalah penyinaran 

yang menembus dua macam media dengan kerapatan yang berbeda, Karena perbedaan 

kerapatan tersebut akan terjadi perubahan arah sinar. 

 

Kegunaan 

a. Refractometer Abbe dapat digunakan untuk untuk mengukur indeks bias (medium 

cair transparan) dengan cepat dan akurat dengan range yang lebar dari nilai indeks 

bias 1,300 sampai dengan nilai 1,700. 

b. Refractometer Abbe dapat juga digunakan untuk mengukur kadar (kandungan) gula 

untuk berbagai medium, seperti : kandungan gula pada cairan, dan pada medium 

cair transparan lainya. Kadar yang dapat diukur mempunyai rentang 0 % sampai 

dengan 95 %. 

c. Refractometer Abbe dapat digunakan untuk mengukur indeks bias pada rentang 

suhu antara 00C sampai dengan 700C. 

 

4. RCLmeter  

 

 
Alat ukur elektronika untuk mengukur nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi 

 

Prinsip kerja 

Mengukur nilai impedensi, impedensi diukur secara internal dan dikonversikan ke layar 

display pengukuran yang dikonversikan ke nilai kapasitansi (C), induktansi (L) dan 

resintansi (R). Frekuensi uji dapat diatur dari 42 Hz – 5 MHz pada resolusi tinggi. 

 

 Kegunaan: 

Untuk mengukur nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi. 

 

5. Microhardness Vickers  

 



  Prinsip kerja 

Pengujian kekerasan dengan metode Vickers bertujuan menentukan kekerasan suatu 

material dalam yaitu daya tahan material terhadap indentor intan yang cukup kecil dan 

mempunyai bentuk geometri berbentuk pyramid. Angka kekerasan Vickers (HV) 

didefinisikan sebagai hasil bagi (koefisien) dari beban uji (F) dengan luas permukaan 

bekas luka tekan (injakan) dari indentor(diagonalnya) (A) yang dikalikan dengan sin 

(136°/2) 

Mikrohardness test atau sering disebut dengan knoop hardness testing merupakan 

pengujian yang cocok untuk pengujian material yang nilai kekerasannya rendah. 

Knoop biasanya digunakan untuk mengukur material yang getas seperti keramik. 

 

Kegunaan: 

Untuk mengukur tingkat kekerasan suatu material. 

 

6. Rotary Viscometer Digital 

 

 
 

Digital Rotary Viscometer merupakan Alat  pengukur atau penguji dari sebuah 

kekentalan dari cairan yang  diintegrasikan dengan sirkuit elektronik yang didesain 

khusus dengan teknologi prosesor komputer mikro tercanggih saat ini, sehingga alat ini 

mempunyai struktur yang simpel tapi kompak. Alat uji kekentalan ini dirancang dan 

dibuat dengan 4 buah rotor ,serta 4 tingkat kecepatan yang berbeda (6 rpm, 12 rpm, 30 

rpm, dan 60 rpm), yang memungkinkan untuk menguji setiap nilai viskositas dalam 

rentang yang telah ditentukan. 

 

Prinsip kerja: 

Sebuah rotary viscometer ini; rotor bisa diputar terus-menerus oleh variabel kecepatan 

motor yang dikendalikan oleh program. Dan membuat sumbu putar dari viscometer terus 

berputar, dan melalui sensor torsi,  kemudian mendorong rotor standar untuk memutar, 

rotor akan tunduk pada momen torsi sebanding dengan viscositas cair karena viscos 

hysteresis cairan. Saat torsi akan diukur dengan sensor dan diolah menjadi viskositas dan 

ditampilkan pada display. Alat pengukur ini mengadopsi teknologi komputer mikro, 

range (jumlah rotor dan kecepatan) dapat diatur dengan mudah dan data yang ditentukan 



oleh sensor dapat diproses dengan mudah juga, dan jumlah rotor, kecepatan, viskositas 

dan lain-lain dapat ditampilkan dengan jelas pada LCD.  

 

Kegunaan: 

Alat pengukur Digital Rotary Viscometer banyak digunakan untuk menentukan dan 

menguji viskositas cairan dalam berbagai aplikasi seperti minyak, lukisan,cat, farmasi, 

sirup, oli, air, perekat / lem dan berbagai macam cairan lainnya. 

 

7. Tensile Tester 

 

 
Tensile Tester merupakan tool yang di gunakan untuk mengukur pengujian kekuatan 

tarik dari suatu material sehingga diketahui sifat-sifat suatu material tersebut. Dengan 

menarik suatu bahan kita akan segera mengetahui bagaimana bahan tersebut bereaksi 

terhadap tenaga tarikan dan mengetahui sejauh mana material itu bertambah panjang. 

Alat eksperimen untuk uji tarik ini memiliki cengkeraman (grip) yang kuat dan 

kekakuan yang tinggi (highly stiff).  

 

Prinsip Kerja 

Biasanya material yang dipakai pada metode ini adalah material yang mempunyai ukuran 

yang panjang . Cara menggunakannya adalah meletakkan material yang akan diuji tepat 

pada bagian atas UTM tepatnya di bawah top plate . Kemudian material tersebut dikunci 

dengan cara memutar bagian handwheel hingga bisa dipastikan bahwa kuncian itu tidak 

akan terlepas . Setelah itu kita bisa menyalakan Universal Testing Machine . 

Pada prinsipnya cara kerja metode ini adalah Universal Testing Machine akan menarik 

material yang diuji hingga putus . Setealah itu parameter akan menampilkan nilai atau 

data maksimal kekuatan pada material tersebut . Selain itu juga anda bisa mengetahui 

perbandingan panjang objek sebelum dan setelah proses dilakukan. 

  

Kegunaan 

Untuk mengukur tensile strength, Gaya tarik, Tegangan, Regangan dan Elongasi dari 

suatu bahan. 


