
DISKRIPSI PRODUK 

 

1. Cara instalasi program metrology industry adalah dengan klik kanan file dengan nama setup 

metrology industry kemudian pilih run as administrator lalau pilih yes atau mengeklik 2 kali file 

tersebut (Gambar 1). 

 

Gambar 1. File software metrology industry 

 

2. Memilih Bahasa yang akan digunakan pada instalasi software metrology industry, dengan cara 

pilih anak panah pada default Englis seperti pada gambar 2 berikut. 

 

Gambar 2. Pilihan Bahasa untuk menginstal 

 

 

 

 

 

 



3. Selanjutnya pilih Next (Gambar 3) 

 

Gambar 3. Instal versi 1 

4. Memilih folder untuk penyimpanan instalasi (default Program file – METROLOGI INDUSTRI) 

selanjutnya pilih Next seperti gambar 4. 

 

Gambar 4. Memilih folder untuk file instalasi software 

 

 

 



5. Memilih folder selain default (Gambar 5) pilih Next. 

 

Gambar 5. Memilih selain folder default 

6. Memilih tambahan instalasi (Gambar 6) pilih membuat icon pintas menjalankan software di 

desktop atau quick launch kemudian pilih next. 

 

Gambar 6. Memilih tambahan instalasi 

 

 

 



7. Melanjutkan install dengan mengkil tombol Install (Gambar 7). 

 

Gambar 7. Menginstall software ke system 

 

8. Menunggu sampai software terinstal semua di system kurang lebih 3 sampai 5 menit (Gambar 8) 

klik cancel apabila ingin membatalkan instalasi. 

 

Gambar 8. Proses installasi software ke system 

 

 



9. Proses instalasi sudah selesai dilakukan, centang launch METROLOGI INDUSTRI jika ingin 

membuka software setelah instalasi selesai dilakukan, kemudian klik Finish untuk menyelesaikan 

instalasi (Gambar 9). 

 

Gambar 9. Proses instalasi selesai dilakukan 

 

10. Tampilan menu software Metrologi Industri seperti terlihat pada gambar 10. Untuk melanjutkan 

klik Daftar Isi sedangkan untuk Keluar pilih Menu Keluar yang berada pada bagian bawah. 

 

Gambar 10. Tampilan depan software metrology industry 

 



11. Tampilan daftar isi terdapat 3 pilihan, yaitu: 1) Pengetahuan umum pengukuran, 2) Pengetahuan 

umum toleransi, dan 3) Alat ukur (huruf warna Biru dan Putih), pilih salah satu untuk 

mempelajari metrology industry (Gambar 11). 

 

Gambar 11. Menu pilihan pada daftar isi 

 

12. Tampilan Pengukuran berisikan kompetensi, pengertian pengukuran, dan materi lain terkait 

dasar-dasar pengukuran (Gambar 12). 

 

Gambar 12. Tampilan awal pengukuran 

 



13. Tampilan toleransi berisikan tujuan pembelajaran toleransi dan materi mengenai toleransi yang 

digunakan pada pengukuran di teknik mesin (Gambar 13) 

 

Gambar 13. Tampilan pembelajaran toleransi 

14. Tampilan menu Alat Ukur pada software metrology terdiri dari 2 pembelajaran yaitu 1) 

pengetahuan umum dan 2) alat ukur dan pemakaiannya. Klik salah satu untuk melanjutkan 

pembelajaran metrology industry (Gambar 14). 

 

Gambar 14. Tampilan menu alat ukur 



15. Tampilan pengetahuan umum terdapat 2 menu pilihan, yaitu: 1) pengukuran, dan 2) toleransi 

(Gambar 15). 

 

Gambar 15. Pilihan menu pengetahuan umum 

16. Tampilan Pengukuran dapat dibaca dengan scroll kebawah (Gambar 16) 

 

Gambar 16. Tampilan Pengukuran 

 



17. Tampilan Toleransi dapat dipelajari dengan scroll ke bawah (Gambar 17). 

 

Gambar 17. Tampilan toleransi 

18. Terdapat 5 materi pembelajaran pada pilihan alat ukur dan pemakaiannya, yaitu: 1) pengukuran 

linier, 2) pengukuran sudut, 3) pengukuran radius, 4) pengukuran ulir, dan 5) pengukuran roda 

gigi (Gambar 18). 

 

Gambar 18. Tampilan menu alat ukur dan pemakaiannya 

 



19. Tampilan pengukuran linier terdiri dari 2 menu yaitu 1) pengukuran linier langsung dan 2) 

pengukuran linier tidak langsung yang masing-masing terdiri dari pengertian dan jenis alat ukur 

(Gambar 19). 

 

Gambar 19. Tampilan pengukuran linier 

20. Tampilan pengukuran sudut terdiri dari 2 menu yaitu 1) pengukuran sudut langsung dan 2) 

pengukuran sudut tidak langsung yang masing-masing terdiri dari pengertian dan jenis alat ukur 

(Gambar 20). 

 

Gambar 20. Pengukuran sudut 

 



21. Pengukuran radius berisikan pengertian pengukuran radius serta alat ukur yang digunakan 

(Gambar 21). 

 

Gambar 21. Pengukuran radius 

 

22. Pengukuran ulir mempelajari tentang pengertian dan alat ukur yang digunakan (Gambar 22). 

 

Gambar 22. Pengukuran ulir 



 

23. Pengukuran roda gigi mempelajari pengertian dan alat ukur yang digunakan untuk mengukur 

roda gigi (Gambar 23). 

 

Gambar 23. Pengukuran roda gigi 

 


