
JENIS JENIS FIELD INSTRUMENT 

ditulis oleh Rekayasa Listrik - 21 December 2014 

 

Level Meter 

Level meter berfungsi untuk mengetahui tingkat ketinggian suatu fluida di dalam sebuah 

tangki, cara mengukur level dapat menggunakan beberapa cara, diantaranya: 

1. Simple Sight Glass 

 

Metode ini sangat mudah diaplikasikan, tetapi tidak mendukung untuk proses automasi 

dikarenakan tidak dapat menterjemahkan nilai tersebut ke kontrol room. Nilai level hanya 

dapat dilihat dari lapangan. 

 

2. Differential Pressure 

Memanfaatkan tekanan hidrostatik (adalah tekanan dibawah permukaan fluida), maka kita 

dapat merumuskan Hukum Bernoulli dimana, 

P = 𝜌𝑔ℎ 

𝜌 = massa jenis 
g = gravitasi 

h = ketinggian tangki 
 

Rumus di atas dapat digunakan oleh tangki terbuka maupun tertutup. 

 

 



Tangki Terbuka. 

Bagian Phigh dikoneksikan ke bagian dasar tangki, sehingga rumusnya menjadi Phigh =   

𝜌𝑔ℎ + atm. Atm disini adalah tekanan atmosfir. Berikutnya bagian Plow dikoneksikan ke 

atmosfir, sehingga didapatkan Plow = atm. 

 

 

 

 

 

Tangki Tertutup. 

Bagian Phigh dikoneksikan ke bagian dasar tangki, sehingga rumusnya menjadi Phigh =   

𝜌𝑔ℎ + Pfluida. Berikutnya bagian Plow dikoneksikan ke bagian tangki atas, sehingga didapatkan 

Plow = Pfluida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehingga, 

P = Phigh - Plow 

P = 𝜌𝑔ℎ + atm - atm 

P = 𝝆𝒈𝒉 

 

Sehingga, 

P = Phigh - Plow 

P = 𝜌𝑔ℎ + Pfluida - Pfluida 

P = 𝝆𝒈𝒉 

 



Flow Meter 

Orifice 

 

Untuk mengetahui kecepatan aliran sebuah fluida, orifice dibantu juga dengan differential 

pressure. Prinsip menghitung aliran ini menggunakan Hukum Bernoulli yang mengatakan 

adanya korelasi antara flow (kecepatan aliran) dengan pressure. 

  

 

Pemilihan Orifice. 

Besarnya orifice dapat ditentukan dengan cara mengetahui variabel downstream dan 

upstream yang nilainya telah ditentukan oleh process engineer. 

Dengan menggunakan faktor beta ratio (erbandingan antara diameter lubang dengan 

diameter orifice secara keseluruhan). 

Beta ratio mempunyai standard batasan yang baik, yakni 0.3 - 0.7. Jika nilai dari beta ratio 

lebih kecil dari 0.3, maka lubang dari orifice akan sangat kecil sehingga menyebabkan 

pressure loss yang besar. 

Jika nilai dari beta ratio lebih besar dari 0.7, maka lubang orifice akan sangat besar 

sehingga pressure loss hanya sedikit sekali (differential pressure tidak tercapai), sehingga 

dapat menyebabkan kesulitan dalam menghitung flow. 

 

Hukum Bernoulli: Kecepatan berbanding 

terbalik dengan pressure. Jika kecepatan 

besar, maka pressure kecil. Begitu pun 

sebaliknya. 

Gambar sebelah kiri menunjukan bahwa 

tekanan fluida lebih besar sebelum melewati 

orifice. Sehingga dapat diambil kesimpulan 

bahwa kecepatan fluida lebih besar setelah 

melewati orifice. 

 



Restriction Orifice. 

Berfungsi untuk mengurangi pressure sampai ke titik terkecil. Restriction Orifice dipasang 

sebelum flare header (tower pembakaran fluida sisa) dan mempunyai lubang yang sangat 

kecil untuk 'mematikan' pressure dan kecepatan aliran dari fluida. 

Pemasangan sebelum flare header dikarenakan fluida dari proses produksi memiliki 

pressure sangat tinggi, sedangkan flare header tidak mengizinkan pressure sangat tinggi.  

Sehingga, sebelum fluida masuk ke flare header, terlebih dahulu akan terhambat oleh 

restriction orifice yang lubangnya kecil, sehingga tekanan yang tadinya besar menjadi 

menurun, dikarenakan penyempitan luas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temperature 

Thermocouple dan RTD merupakan dua alat ukur suhu yang sangat populer di industri. 

Salah satu keunggulannya dapat di kombinasikan dengan transmitter, sehingga nilai suhu 

dapat dikirim ke control room. 

Thermocouple. 

Terbuat dari dua kawat yang memiliki jenis berbeda. Ujung dari kedua kawat ini dililitkan 

satu sama lain, berikutnya ujung kawat ini menjadi sensor (bersentuhan langsung dengan 

yang diukur). Sedangkan, ujung yang berseberangan menjadi tempat pengukuran tegangan. 

Cara kerjanya dengan memanfaatkan efek Seebect, bahwa dua buah jenis konduktor yang 

dipanaskan ujungnya akan menghasilkan tegangan. 

Thermocouple digunakan untuk temperatur tinggi (lebih dari 400 deg C) atau tempat-tempat 

yang mempunyai getaran. Oleh sebab itu, thermocouple biasanya digunakan untuk 

mengukur heater, flare header, dan suhu compressor. 

RTD. 

 

Aplikasi RTD untuk mengukur suhu ruangan. 

RTD mempunyai tingkat akurasi, stabilitas, dan sensitive yang baik. Sifatnya yang linier 

menjadikan pilihan utama untuk pengukuran temperatur proses. 

 

 

 

 



Pressure 

 

Pressure Transmitter 

Umumnya pengukuran tekanan merupakan pengukuran yang paling sering digunakan di 

dalam sebuah proses industri. 

 

Bourdon Tube (Tabung Bourdon) 

Salah satu metode yang sering digunakan untuk pengukuran pressure gauge adalah 

bourdon tube.  

Penjelasan tentang bourdon tube : http://www.youtube.com/watch?v=IxhNLtP8jpI 

 

Differential Pressure Transmitter (DP Transmitter) 

 Salah satu aplikasi DP Transmitter digunakan untuk mengukur tingkat kekotoran dari 

sebuah filter. Seperti gambar dibawah, fluida datang dari 'media' kemudian menuju high 

pressure (positif) dan melewati filter, kemudian menuju ke low pressure (negatif). Logikanya 

tekanan pada High Pressure dan Low Pressure = 0, dikarenakan nilainya saling 

menghilangkan. Namun, jika filter kotor maka akan memperlambat tekanan, sehingga nilai 

High Pressure akan lebih besar ketimbang Low Pressure. Dari sana, operator yang melihat 

akan mengetahui bahwa filter sudah kotor. 



 

 

 


