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NO NAMA ALAT KEGUNAAN TEMPAT ALAT  

1. LCRMETER Untuk mengukur induktansi 

(L), kapasitansi(C),dan  

resistansi (R)dari suatu 

komponen atau suatu material 

LAB. 

ELEKTROMAGNETIK 

 

2. TESLAMETER Untuk mengukur keuatan 

medan magnet pada suatu 

material atau benda dengan 

satuan mT (mili Tesla) 

LAB. 

ELEKTROMAGNETIK 

 



3. ELEKTROFIELDMETER Untk mengukur kekuatan 

medan listrik pada suatu 

material atau benda dengan 

satuan Voltmeter 

LAB. 

ELEKTROMAGNETIK 

 

4. MULTIMETER DIGITAL Untuk mengukur nilai 

resistansi, arus dan tegangan 

pada komponen listrik yang 

dilengkapi dengan termokopel 

untuk mengkur suhu benda atau 

cairan. 

LAB. 

ELEKTROMAGNETIK 

 

5. SNB ROTARY 

VISCOMETER DIGITAL 

Untuk mengukur kekentalan 

dari suatu cairan degan variasi 

4 spindel untuk tingkat 

kekentalan cairan yang 

berbeda-beda secara digital 

(langsung keluar nilai 

kekentalan cairan) 

LAB. TERMODINAMIKA 

 



6. ROTARY VISCOMETER 

ANALOG 

Untuk mengukur kekentalan 

dari suatu cairan degan variasi 

4 spindel untuk tingkat 

kekentalan cairan yang 

berbeda-beda secara manual 

(masih perlu perhitungan 

mengguakan rumus untuk 

memperoleh nilai 

kekentalannya) 

LAB. TERMODINAMIKA 

 

7. DIGITAL BOMB 

CALORIMETER  

Untuk mengukur jumlah kalor 

(nilai kalori) yang dibebaskan 

pada pembakaran sempurna 

(dalam O2 berlebih) suatu 

senyawa, bahan 

makanan,ataupun bahan bakar. 

LAB. TERMODINAMIKA 

 



8. TORSION 

DINAMOMETER 0,1 N 

Untuk mengukur gaya tegangan 

permukaan suatu cairan 

menggunakan satuan mN (mili 

Newton) 

LAB. TERMODINAMIKA 

 

9. OVEN KIRIN Untuk memanaskan atau 

mengeringkan suatu material 

(rentang suhu 50-250 °C dan 

rentang waktu 5 menit-1 jam) 

LAB RISET FISIKA 

 

10. PHMETER Untuk melakukan pengukuran 

kadar ph atau tingkat keasaman 

dan kebasaan ada suatu cairan, 

ph meter digunakan juga 

dalam mengukur kadar ph pada 

zat yang wujudnya setengah 

padat 

LAB RISET FISIKA 

 

11. TDS (Total Dissolved Solid)  

METER 

Untuk mengukur kandungan 

zat padat terlarut dalam air 

menggunakan satuan ppm. 

LAB RISET FISIKA 

 



12 CONDUCTIVITYMETER Untuk mengukur nilai 

konduktivitas listrik 

(specific/electric conductivity) 

suatu larutan atau cairan. Nilai 

konduktivitas listrik sebuah zat 

cair menjadi referensi atas 

jumlah ion serta konsentrasi 

padatan (Total Dissolved Solid 

/ TDS) yang terlarut di 

dalamnya 

LAB RISET FISIKA 

 

13. LIGHTMETER Untuk mengukur intensitas 

cahaya 

LAB RISET FISIKA  



14. 4 IN 1 ENVIRONMENT 

METER 

alat ukur yang dirancang 

dengan menggabungkan fungsi 

Sound Level Meter, Light 

Meter, Humidity Meter dan 

Thermometer.  

Fungsi Sound Level dapat 

digunakan untuk mengukur 

kebisingan di suatu ruangan 

atau mengukur intensitas suara 

di suatu ruangan. Fungsi Light 

Meter digunakan untuk 

mengukur pencahayaan. Fungsi 

Humidity Meter di gunakan 

untuk mengukur kelembaban. 

Fungsi Thermometer 

digunakan untuk mengukur 

suhu. 

LAB RISET FISIKA 

 



15. FURNCE THERMOLYNE 

FD1540M-33 

Untuk membakar sampel 

material dari suhu 300°C 

sampai suhu 1200°C dengan 

variasi waktu holding, waktu 

naik, variasi beberapa suhu 

dalam sekali pembakaran. 

LAB RISET FISIKA 

 

16. DIGITAL MUFFLE 

FURNACE 

Untuk membakar sampel 

material dari suhu 300°C 

sampai suhu 1000°C dengan 

variasi waktu holding, 

LAB RISET MATERIAL 

 



17. PLANETARRY BALL 

MILL 

Untuk menghancurkan material 

menjadi ukuran yang lebih 

kecil dengan variasi kecepatan 

putar dan lama penggilingan. 

LAB RISET MATERIAL 

 

18. 

PRES PELLET MANUAL 

Untuk membuat pelet dari 

suaserbuk material dengan 

diameter sekitar 3cm 

LAB RISET MATERIAL 

 



19. 

DIGITAL VICKERS 

HARDNESS TESTER 

Untuk mengukur tingkat 

kekerasan suatu material 

dengan variasi beban indentasi 

LAB RISET MATERIAL 

 



20. 

TENSILE TESTER 

Untuk mengukur kekuatan 

tarik, kekuatan tekan, kekuatan 

bending pada suatu material. 

LAB RISET MATERIAL 

 

21. 

AUTOCLAVE  

Untuk mensterilisasi suatu 

benda menggunakan uap 

bersuhu dan bertekanan tinggi 

(1210C, 15 lbs) selama kurang 

lebih 15 menit. 

LAB BIOFISIKA 

 



22. 

INKUBATOR MEMMERT 

Untuk mengontrol kondisi 

lingkungan, seperti suhu dan 

klembapan. Dalam penelitian 

biasanya digunakan  

untuk  pertumbuhan bakteri, 

atau memberikan lingkungan 

yang cocok untuk kondisi 

biologis atau reaksi kimia 

LAB BIOFISIKA 

 

23. 

COLONY COUNTER 

Untuk menghitung jumlah 

colony suatu mikroorganisme 

LAB BIOFISIKA 

 

 

 


