
Tabel Konversi Satuan untuk Sains dan Teknik 

Buku Tabel Konversi Satuan untuk Sains dan Teknik ini merupakan suatu cara praktis,
cepat dan tepat untuk mengkonversikan berbagai satuan fisis. Untuk mempermudah pencarian,
konversi satuan dari suatu sistem satuan ke sistem satuan lainnya disajikan dalam dua bentuk
tabel konversi satuan, yaitu menurut abjad berdasarkan nama besaran fisis dan menurut
kelompok besaran fisis seperti daya, usaha/energi, gaya, panjang, tekanan, temperatur, waktu
dan sebagainya.

  

Satuan diberikan dalam nomenklatur asli agar tidak membingungkan dalam mengartikannya.
Bila kita ingin mengubah liter menjadi satuan lain misalnya hectoliter, kiloliter, meter3, dll, maka
kita cukup mencari abjad pertamanya dalam tabel konversi dan kemudian akan mendapatkan
faktor konversi ke satuan yang diinginkan. Demikian juga dengan pembagian berdasarkan
kelompok besaran fisis, kita dapat mengetahui satuan apa saja yang termasuk dalam kelompok
besaran tertentu, misalnya massa, percepatan, gaya, tekanan, daya, dan lain-lain termasuk
konversinya.

  

Tentang Penulis:

  

Sahat Pakpahan, Prof (Riset), Ir, MM, APU , selama lebih dari 30 tahun bekerja di Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yaitu sebuah  instansi pemerintah yang
menangani penelitian dan  pengembangan bidang keantariksaan. Sebelumnya selama lebih
dari 5 tahun bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang instrumentasi
dan  komputer untuk pengeboran minyak.

      

  

Sebagai peneliti, penulis juga telah menghasilkan berbagai tulisan dan publikasi ilmiah dan
teknis, melakukan berbagai kajian dan implementasi teknis khususnya dalam bidang energi
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terbarukan baik secara nasional maupun internasional guna mendukung program program
pemerintah dalam  pengembangan teknologi  energi terbarukan.

  

Selain dalam penelitian, Penulis juga aktif dalam kegiatan kegiatan ilmiah pendukung terkait
bidangnya termasuk sebagai pengajar dalam bidang teknik di beberapa instansi maupun di
perguruan tinggi teknik. Beberapa posisi serta kegiatan  yang telah dilakukan  antara lain
adalah :

  

-   Kepala Bidang Energi dan Spin-off,LAPAN

  

-   Kepala Bidang Teknologi Digantara Terapan, LAPAN

  

-   Pengajar di IKIP Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional, Sekolah Tinggi Teknik
Jakarta, dan Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal

  

-   Anggota PII ( Persatuan Insinyur Indonesia)

  

-   Anggota KNI-WEC ( Komite Nasional Indonesia-World Energy Council)

  

-   Anggota dan pengurus METI (Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia)

  

-   Anggota AWEA ( American Wind Energy Asscociation)

  

-   Anggota dan pengurus MEAI ( Masyarakat Energi Angin Indonesia)

  

-   Anggota Panitia Teknik SNI
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Keunggulan produk:

  

1. Cukup lengkap karena melingkupi sistem-sistem satuan internasional, baik yang masih
berlaku maupun yang sudah digantikan dengan sistem yang lebih baru.

  

2. Ringkas dan jelas karena pembaca langsung mendapatkan faktor konversi dari konversi
satuan yang dikehendaki.

  

3. Mudah, karena satuan-satuan yang ada telah diurutkan menurut abjad dan kelompok
besarannya sehingga pembaca dapat menemukan satuan yang diinginkan dengan mudah.

  

Daftar Isi:

  

Bagian 1 BESARAN FISIS, DIMENSI, NOTASI, SIMBOL DAN SATUAN

  

Bagian 2 KONVERSI SATUAN FISIS

  

Bagian 3 TABEL KONVERSI SATUAN BERDASARKAN ABJAD

  

Bagian 4 TABEL KONVERSI SATUAN BERDASARKAN KELOMPOK BESARAN FISIS

  

Spesifikasi : 
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Kode Buku  : 007-621-003-0

  

ISBN   : 978-979-099-834-6

  

Penulis    :  Sahat Pakpahan, Prof (R), Ir. MM, APU

  

Ukuran   :  14.5 × 21  cm
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