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Pedoman Mengenai Kalibrasi 
Peralatan Volumetrik 

 
 

 
1 Pendahuluan 
1.1  Pedoman ini ditujukan untuk memberikan petunjuk bagi laboratorium kalibrasi dalam 

melakukan kalibrasi peralatan volumetrik dan mengharmonisasikan praktek kalibrasi 

peralatan volumetrik oleh laboratorium kalibrasi yang diakreditasi oleh KAN maupun 

laboratorium yang melakukan kalibrasi in-house. 

 

1.2  Pedoman kalibrasi ini disusun berdasarkan standar, rekomendasi internasional, dan 

literatur mengenai kalibrasi peralatan ukur volemetrik sebagaimana dinyatakan dalam bagian 

9 pedoman ini. 

 

1.3  Hasil kalibrasi dapat digunakan untuk menillai kesesuaian peralatan volumetrik dengan 

persyaratan pengukuran dimana peralatan tersebut akan digunakan.  

 

 
2 Lingkup 
2.1  Peralatan volumetrik yang dimaksud dalam pedoman ini adalah alat ukur volume yang 

terbuat dari bahan gelas atau bahan lainnya, tetapi tidak mencakup peralatan volumetrik 

yang dioperasikan dengan piston (piston operated volumetric apparatus – micropippette), 

dan alat ukur volume lainnya yang bekerja berdasarkan pengukuran aliran (flow). 

 

2.2  Metode kalibrasi yang dijelaskan dalam pedoman ini adalah metode gravimetrik yang 

didasarkan pada pengukuran massa air yang diberikan ke atau dikeluarkan dari peralatan 

volumetrik, dan tidak mencakup metode kalibrasi peralatan volumetrik yang dilakukan 

dengan metode transfer atau pengukuran aliran. 

 

 

3  Prinsip kalibrasi 
3.1   Peralatan volumetrik yang digunakan sebagai alat ukur volume yang mempengaruhi 

hasil uji dan/atau pengukuran harus dikalibrasi secara individu.  

 

3.2  Kalibrasi dan/atau rekalibrasi peralatan volumetrik mungkin tidak diperlukan bila 

pengukuran volume di mana peralatan tersebut digunakan tidak mempengaruhi hasil uji 
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dan/atau pengukuran atau terdapat bukti yang menunjukkan bahwa kontribusi ketidakpastian 

pengukuran volumetrik tidak berkontribusi signifikan terhadap ketidakpastian total pengujian 

dan/atau pengukuran dimana peralatan tersebut digunakan. 

 

3.3  Kapasitas peralatan volumetrik dapat berubah karena waktu dan penggunaan. 

Perubahan kapasitas dapat mempengaruhi kesesuaian dengan persyaratan, terutama untuk 

peralatan volumetrik kelas-A, atau peralatan volumetrik yang digunakan untuk sebuah 

proses yang memerlukan akurasi yang sama dengan atau lebih baik dari akurasi peralatan 

volumetrik kelas-A. 

 
3.4  Dengan mempertimbangkan kondisi yang dijelaskan di atas, peralatan volumetrik yang 

digunakan di dalam pengujian dan/atau pengukuran yang memerlukan akurasi yang sama 

dengan atau lebih baik dari akurasi peralatan volumetrik kelas-A harus dikalibrasi secara 

periodik.  

 

3.5  Interval kalibrasi awal direkomendasikan tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan interval 

kalibrasi berikutnya dapat diperpanjang berdasarkan perubahan kapasitas yang teramati dari 

hasil kalibrasi awal dan hasil rekalibrasi pertama.  

 

3.6 Untuk kasus lainnya, informasi berikut dapat digunakan sebagai panduan umum:  

3.6.1  Peralatan volumetrik yang terbuat dari gelas barosilikat akan mempertahankan status 

kalibrasinya sepanjang waktu asalkan tidak digunakan untuk pengukuran volume 

hydrofluoric acid, hot phosphoric acid, or strong, hot alkalis dan tidak dipanaskan di atas 150 
0C dalam keadaan kering.  

 

3.6.2  Peralatan gelas yang tampak frosting pada saat kering menunjukkan telah terjadinya 

pengaruh kimiawi dan hal ini menunjukkan perlunya rekalibrasi. Namun demikian untuk 

gelas barosilikat direkomendasikan rekalibrasi dilakukan setelah 10 (sepuluh) tahun 

penggunaan bagaimanapan sifat tampaknya. 

 

3.7  Peralatan volumetrik gelas soda-lime akan frosted sejalan dengan waktu 

pemakaiannya karena pengaruh uap air di udara dan juga bahan kimia yang disebutkan 

mempengaruhi gelas barosilikat. Gelas soda-lime hendaknya tidak dipanaskan lebih dari 90 
0C. Direkomendasikan bahwa peralatan volumetrik gelas soda-laime direkalibrasi setelah 5 

(lima) tahun penggunaan kecuali bila kondisi frosting yang terlihat pada saat kering teramati 

telah terjadi lebih cepat dari 5 (lima) tahun. 

 



KAN-G-LK 06 Nomor terbit: 2 September 2011 
 

3 dari 16 

3.8  Kalibrasi peralatan volumetrik dilakukan dengan menimbang massa air yang ditampung 

atau akan dipindahkan dari peralatan volumetrik, kemudian volume air dihitung dengan 

persamaan dasar: 

 

V = mair/ρair 

 
3.9  Peralatan volumetrik umumnya dikalibrasi pada temperatur 200C, bila peralatan 

tersebut digunakan pada lingkungan dengan temperatur yang lebih tinggi, seperti di negara-

negara tropis ISO merekomendasikan temperatur 270C digunakan sebagai alternatif untuk 

menyatakan hasil kalibrasi peralatan volumetrik.  

 

3.10  Estimasi nilai benar volume yang ditampung atau akan dipindahkan dari peralatan 

volumetrik untuk penggunaannya di lingkungan yang berbeda dengan temperatur acuan 

200C, dapat ihitung dengan: 

)]20(1[20 −+= tVVT α  

 

3.11  Satuan volume di dalam sistem SI adalah is m3, namun demikian satuan cm3  lebih 

sering digunakan karena lebih sesuai dengan kapasitas yang umum digunakan di dalam 

berbagai proses pengujian dan/atau pengukuran. Satuan mL, yang setara dengan cm3 

sering digunakan dalam pengukuran volume.  

 
 
4 Persyaratan kalibrasi 
4.1  Kalibrasi peralatan volumetrik memerlukan timbangan pan tunggal (mekanik maupun 

elektronik) atau timbangan sama lengan, yang memiliki kapasitas yang memadai untuk 

menimbang wadah dalam keadaan terisi.  

 

4.2  Sensitifitas serta ukuran yang dapat menerima wadah yang akan ditimbang. Sebagai 

panduan, ketidakpastian pengukuran yang memadai untuk memverifikasi peralatan 

volumetrik dengan akurasi tertentu, diperlukan timbangan dengan diskriminasi tidak lebih 

dari 1/10 batas kesalahan maksimum dari peralatan volumetrik yang akan dikalibrasi. 

 

4.3  Timbangan yang akan digunakan dalam kalibrasi peralatan volumetrik harus dikalibrasi 

menggunakan anak timbangan terkalibrasi dengan ketidakpastian pengukuran yang 

memadai untuk mencapai ketidakpastian penimbangan yang diperlukan untuk memberikan 

hasil pengukuran volume dengan ketidakpastian pengukuran yang dikehendaki.  
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4.4  Anak timbangan yang dikalibrasi dalam penimbangan konvensional diasumsikan 

memiliki densitas 8000 kg/m3 pada temperatur 200C dan densitas udara 1.2 kg/m3.  Variasi 

densitas anak timbangan acuan sebesar ± 600 kg/m3 dapat menimbulkan kesalahan 

volumetrik dalam rentang  ±(1/105) dari volume terukur. 

 

4.5  Termometer dengan akurasi yang memadai, bergantung pada ketidakpastian 

pengukuran volumet hasil kalibrasi diperlukan untuk mengukur temperatur air dan 

temperatur udara ruangan kalibrasi. Sebagai panduan umum kesalahan pengukuran 

temperatur air sebesar ± 0.50C dapat menimbulkan kesalahan pengukuran volume sebesar  

± (1/104) dari volume terukur, dan kesalahan pengukuran temperatur udara sebesar  ± 2.50C 

dapat menyebabkan kesalahan pengukuran volume sebesar  ± (1/105) dari volume terukur. 

 

4.6  Barometer, dengan akurasi yang memadai, bergantung pada ketidakpastian 

pengukuran volume hasil kalibrasi yang dikehendaki diperlukan untuk mengukur tekanan 

udara ruangan kalibrasi. Sebagai alternatif nilai tekanan udara di suatu lokasi juga dapat 

diperoleh dari Badan Meteorologi dan Geofisika. Kesalahan pengukuran tekanan udara 

sebesar ± 0,8 kPa dapat menyebabkan kesalahan pengukuran volume sebesar  ± (1/105) 

dari volume terukur. 

 

4.7  Hygrometer dengan akurasi yang memadai, bergantung pada ketidakpastian 

pengukuran volume hasil kalibrasi diperlukan untuk mengukur kelembaban relatif ruang 

kalibrasi esalahan pengukuran tekanan udara sebesar ± 10 % dapat menyebabkan 

kesalahan pengukuran volume sebesar  ± (1/105) dari volume terukur. 

 

4.8  Volume yang terdapat di dalam atau akan dipindahkan dari peralatan volumetrik diukur 

dengan menggunakan air ter-distilasi atau ter-deionisasi sebagai media. 

 

4.9  Dalam kalibrasi peralatan volumetrik, sumber kesalahan terbesar adalah kesalahan 

eksperimental terkait dengan pengaturan meniskus, atau dalam kasus peralatan volumetrik 

dengan material logam yang tidak transparan terkait dengan pengaturan permukaan air 

sesuai dengan batas ukur volume di dalam wadah.  

 

4.10  Oleh karena itu sebelum menyatakan kemampuan kalibrasi dan pengukuran (CMC) 

dan/atau memulai pekerjaan kalibrasi peralatan volumetrik, laboratorium harus 

melaksanakan percobaan kalibrasi untuk menetapkan kontribusi pengaturan meniskus 

terhadap ketidakpastian pengukuran yang akan dilaporkan oleh laboratorium.  
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5  Prosedur kalibrasi 
5.1  Membersihkan peralatan volumetrik 
5.1.1  Gelas ukur harus dibersihkan dengan baik sebelum dikalibrasi atau digunakan. 

Permukaan gelas atau bahan peralatan volumetrik lainnya harus cukup bersih sehingga 

permukaan tersebut dapat basah secara merata. Untuk peralatan volumetrik yang terbuat 

dari plastik, proses membersihkannya harus menggunakan cairan yang tidak merusak dan 

merubah warna wadah volumetrik tersebut.  
 

5.1.2  Permukaan dalam wadah volumetrik yang kurang bersih dapat menyebabkan 

ketidakteraturan kapasitas karena permukaan air yang bersentuhan dengan dinding wadah 

menjadi tidak merata. 
 

5.1.3  Cairan yang bisa digunakan untuk membersihkan wadah gelas adalah larutan 

pembersih sodium dichromatic-sulfuric acid, nitric acid, furming sulfuric acid, alkohol, dan air. 

Pemilihan cairan pembersih tersebut hendaknya disesuaikan dengan jenis kotoran atau 

kontaminan dan bahan wadah volumetrik. Setelah proses pembersihan dengan larutan 

pembersih dan dicuci dengan air keran, wadah tersebut hendaknya dicuci dengan air distilasi. 
 

5.1.4  Setelah proses pembersihan, wadah hendaknya dicuci dengan ethyl alcohol dan 

dikeringkan dengan udara bersih pada temperatur kamar. 
 

5.2  Prosedur pengaturan meniskus 
5.2.1  Untuk peralatan volumetrik yang terbuat dari bahan gelas, meniskus harus diatur 

sedemikian hingga batas atas garis skala atau garis kapasitas menyentuh permukaan 

meniskus terendah secara horisontal, garis batas atas skala terlihat segaris dengan batas 

bawah meniskus, yang dapat diilustrasikan dalam gambar berikut: 

 

 

meniskus 

Garis skala 

Gambar 1 -  Pengaturan meniskus air 
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5.2.2  Untuk dapat melakukan pengaturan meniskus dengan baik, pencahayaan harus 

diatur sedemikian rupa sehingga meniskus tampak gelap dan kontras dengan latar belakang, 

dalam hal ini bila meniskus dilihat terhadap latar belakang putih dan terlindung dari cahaya 

yang tidak dikehendaki. Hal ini dapat dicapai, misalnya dengan menempelkan selembar 

kertas hitam melingkari gelas volumetrik dengan jarak tidak lebih dari 1 mm dibawah garis 

skala atau garis batas kapasitas. Lebar kertas hitam paling tidak sama dengan diameter 

gelas volumetrik. Pemasangan kertas hitam untuk membantu pengaturan meniskus dapat 

diilustrasikan dengan gambar berikut: 

 

 
5.2.3  Pencahayaan untuk pengaturan meniskus dapat dilakukan sesuai dengan ilustrasi 

dalam gambar berikut:  

Gambar 2 - Penggunaan kertas hitam dalam pengaturan menisus 

paper clip 

kertas hitam 
dipasang melingkar 
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5.3  Prosedur pengisian 
5.3.1  Pengisian air ke dalam peralatan volumetrik  (untuk jenis  “to contain” atau “in-type”) 

a) Pengisian awal hendaknya dilakukuan sedikit (dalam orde mm) di atas garis skala atau 

garis batas permukaan air untuk kapasitas volumetrik yang dikalibrasi, kemudian 

pengaturan meniskus dilakukan dengan mengambil kelebihan air sedikit demi sedikit 

menggunakan pipa gelas kapiler atau peralatan lain yang memadai. 

b) Khusus untuk kalibrasi pipet (in-type), pengambilan kelebihan air hendaknya dilakukan 

menggunakan kertas filter. 

c) Sebagai alternatif, dinding wadah hendaknya dibasahi terlebih dahulu sedikit diatas 

(dalam orde mm) garis skala atau batas skala permukaan air untuk kapasitas volumetrik 

yang dikalibrasi. 

d) Kemudian wadah diisi sampai dengan sedikit dibawah (dalam orde mm) garis skala atau 

batas skala permukaan air untuk kapasitas volumetrik yang dikalibrasi dengan cara 

mengalirkan air melalui dinding wadah yang telah dibasahi. 

 

5.3.2  Penampungan air yang dipindahkan dari peralatan volumetrik (untuk jenis  “to deliver” 

atau “ex-type”) 

a) Peralatan volumetrik yang akan dikalibrasi harus dipasang secara vertical dengan 

penyangga yang memadai dan diisi dengan air sedikit di atas (dalam orde mm) garis 

fluorescent lamp 

woking area 

matt white surface 

woking area 

matt white surface 

fluorescent lamp 

fuorescent lamp 

burette stand 

b. arrangement suitable for the 
reading of long scales (plan view) 

a. arrangement suitable for most 
purpose (side view) 

Gambar 3 - Rekomendasi pencahayaan 
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skala atau garis batas permukaan air untuk kapasitas volumetrik yang dikalibrasi, 

kemudian sisa air yang terdapat pada ujung keluaran peralatan yang dikalibrasi.  

b) Pengaturan meniskus kemudian dilakukan dengan mengeluarkan air perlahan-lahan 

dengan sebuah pipa gelas ditempelkan ke ujung keluaran peralatan volumetrik dengan 

posisi miring. 

c) Setelah posisi meniskus tercapai, keluarkan air dari peralatan yang dikalibrasi ke dalam 

sebuah wadah yang bersih, proses pemindahan air dari peralatan yang dikalibrasi 

hendaknya dilakukan dalam waktu yang sesuai dengan spesifikasi peralatan yang 

dikalibrasi.  

 

5.4  Prosedur penimbangan 
5.4.1  Diperlukan 2 penimbangan, masing-masing untuk wadah dalam keadaan kosong dan 

wadah dalam keadaan terisi, kemudian catat pembacaan untuk wadah dalam keadaan 

kosong dan wadah dalam keadaan terisi.  

 

5.4.2  Perbedaan antara massa wadah dalam keadaan terisi IL dengan wadah dalam 

keadaan kosong IE, merupakan nilai yang mewakili massa air yang diisikan ke dalam atau 

dipindahkan dari peralatan volumetrik, karena penentuan massa air ditentukan berdasarkan 

perbedaan hasil pengimbangan dengan massa tertentu, dalam hal ini tidak diperlukan 

pengaturan nol secara presisi.  

 

5.4.3  Apabila kalibrasi dilakukan dengan timbangan sama lengan (pan ganda), pada saat 

wadah dalam keadaan kosong berada dalam salah satu pan, letakkan anak timbangan 

standar yang dapat mengembalikan lengan timbangan dalam keadaan kosong, lakukan 

penambahan anak timbangan standar dalam orde miligram (mg), dan catat jumlah massa 

anak timbangan standar tersebut sebagai massa wadah dalam keadaan kosong IE, tanpa 

memindahkan sejumlah anak timbangan yang dicatat sebagai IE, lakukan pengisian wadah 

kemudian letakkan kembali ke atas pan, kemudian lakukan penambahan massa kembali 

dalam orde miligram (∆m) dan catat nilai +  ∆m sebagai massa air yang diisikan ke atau 

dipindahkan dari wadah (IL – IE). 

 

5.4.4  Proses penimbangan harus dilakukan dalam waktu yang singkat (repeatability 

condition) untuk menjamin bahwa IE dan IL diperoleh dalam kondisi penimbangan yang sama.  

 

5.4.5  Prosedur penimbangan di atas harus diulangi dengan jumlah pengulangan (n) yang 

memadai untuk memperoleh ketidakpastian pengukuran yang dikehendaki oleh laboratorium. 
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Pengukuran temperatur air harus dilakukan terhadap air di dalam penampungan dan 

terhadap air di dalam wadah sebelum dan sesudah penimbangan. 

 

5.4.6  Pengukuran temperatur udara, kelembaban relatif udara dan tekanan udara harus 

dilakukan minimal sebelum pelaksanaan kalibrasi dan setelah pelaksanaan kalibrasi sebah 

peralatan volumetric. 

 

5.4.7  Persamaan umum perhitungan volume pada temperatur acuan 200C, V20, dari massa 

air, yang diisikan ke dalam atau dipindahkan dari peralatan volumetrik, dapat dinyatakan 

dengan persamaan berikut: 

))20(1()1()1()(20 −−×
−

×−×−= tIIV
udaraairm

udara
EL

ref

γ
ρρρ

ρ
 

 

5.4.8  Penyelesaian persamaan tersebut dapat dilakukan dengan mensubstitusikan nilai 

hasil pengukuran atau hasil estimasi ke dalam setiap suku di dalam persamaan atau 

menggunakan tabel konversi volumetrik yang dinyatakan di dalam edisi yang valid dari 

ASTM E 542, AS 2162-1, dan ISO 4787. 

 

5.4.9  Penyelesaian model matematis kalibrasi peralatan volumetrik dengan substitusi 

setiap suku dalam persamaan umum telah diberikan dalam Supplemen dokumen KAN 

“Guide on Evaluation and Expression of Measurement Uncertainty”, penyelesaian dengan 

substitusi model matematis ini dapat dilakukan untuk peralatan gelas volumetrik maupun 

peralatan volumetrik dari material lain. Nilai densitas air dapat ditentukan dari hasil 

pengukuran temperatur air sesuai dengan tabel densitas air yang dinyatakan dalam lampiran 

A, nilai densitas udara dapat ditentukan dari hasil pengukuran temperatur dan tekanan udara 

sesuai dengan tabel densitas udara yang dinyatakan dalam lampiran B. 

 

5.4.10 Penyelesaian model matematis berdasarkan ASTM E 542, dapat dilakukan dengan 

menyederhanakan persamaan umum menjadi persamaan berikut, dan volume pada 

temperatur 200C untuk peralatan gelas volumetrik barosilikat (kelas A dan kelas B) serta 

soda-lime dapat diperoleh dengan substitusi Z dengan faktor konversi yang dinyatakan 

dalam tabel 1, 2 dan 3 dalam ASTM E 542: 

ZIIV EL )(20 −= , dalam satuan mL 

 

5.4.11  Penyelesaian model matematis berdasarkan AS 2162.1 dan ISO 4787 dapat 

dilakukan dengan menyederhanakan persamaan umum menjadi persamaan berikut, dan 
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volume pada temperatur 200C untuk peralatan gelas volumetrik dengan beberapa koefisien 

muai temperatur dapat dihitung dengan koreksi terhadap temperatur air dan koreksi 

terhadap temperatur dan tekanan udara yang dinyatakan dalam tabel E1, E2, E3, E4 dalam 

AS 2162.1 atau tabel 6, 7, 8, 9 dalam ISO 4787): 

 

udaraptUUTalnoairtUUTalnoEL CVCVIIV _,_min__min20 )1000/()1000/()( ++−= , 

dimana IL dan IE dinyatakan dalam satuan gram (g) dan V dalam satuan mL 

 
 
6 Estimasi ketidakpastian pengukuran 
6.1  Evaluasi ketidakpastian baku 
6.1.1  Estimasi ketidakpastian pengukuran berdasarkan model matematis persamaan 

umum telah diberikan dalam Suplemen dokumen ”Pedoman KAN tentang Evaluasi dan 

Pelaporan Ketidakpastian Pengukuran”, berdasarkan model matematis: 

))20(1()1()1()(20 −−×
−

×−×−= tIIV
udaraairm

udara
EL

ref

γ
ρρρ

ρ
 

dimana estimasi kontribusi ketidakpastian baku dari setiap besaran masukan terhadap 

ketidakpastian baku gabungan dari volume terukur pada temperatur 200C dapat dievaluasi 

sebagai berikut: 

a) Kontribusi ketidakpastian baku dari massa air tertimbang 

22 )32/()2/( timbtimbR LOPu +=Δ σ  

)}20(1{)}()({ tc udaraairATudaraATR −−⋅−−=Δ γρρρρρ  

 

b)  Kontribusi ketidakpastian baku dari densitas udara 

3/12.0)( =udarau ρ  

)}20(1{})()({ 2 tRc udaraairATudaraATudara
−−⋅−−⋅Δ= γρρρρρρ  

 

c) Kontribusi ketidakpastian baku dari densitas air 

05.0)( =airu ρ  

)}20(1{})()({ 2 tRc udaraairATudaraATair
−−⋅−−⋅Δ−= γρρρρρρ  

 

d) Kontribusi ketidakpastian baku dari densitas massa acuan 

3/800)( =ATu ρ  
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)}20(1{)}({ 2 tRc udaraairATudaraAT −−⋅−⋅Δ= γρρρρ  

e)  Kontribusi ketidakpastian baku dari temperatur  

2
min,max,

2
,,95 )32/()()( airairtermometersert ttkUtu −+=  

γρρρρρ ⋅−−⋅Δ−= )}()({ udaraairATudaraATt Rc  

 

f) Kontribusi ketidakpastian baku dari koefisien muai volume 

3/1.0)( γγ =u  

)20()}()({ tRc udaraairATudaraAT −⋅−−⋅Δ= ρρρρργ  

 

g) Kontribusi ketidakpastian baku dari pengaturan meniskus (daya ulang sistem kalibrasi) 

nu chartcontrolmeniskus /_σ=  

 

h)  Ketidakpastian baku gabungan (combined standard uncertainty) 

2222222222222
20 meniskusttRRV uucucucucucucu

ATATairairudaraudara
++++++= ΔΔ γγρρρρρρ  

 

i) Ketidakpastian bentangan (expanded uncertainty) 

2095 VukU ⋅=  

 

6.1.2  Sementara itu estimasi ketidakpastian pengukuran berdasarkan penyelesaian 

persamaan umum menggunakan tabel di dalam ASTM E 542, AS 2162.1 dan ISO 4787 

dapat dilakukan mengacu pada kemungkinan kesalahan volumetrik yang disebabkan oleh 

penimbangan, temperatur air, temperatur udara, tekanan udara, kelembaban relatif udara 

dan densitas acuan kalibrasi timbangan, berdasarkan model matematis yang 

disederhanakan sebagai berikut: 

 

),,,,,(20 ATudaraudaraudaraairair rHpttmfV ρ=  
 

dimana estimasi kontribusi ketidakpastian baku dari setiap besaran masukan terhadap 

ketidakpastian baku gabungan dari volume terukur pada temperatur 200C dapat dievaluasi 

sebagai berikut: 

a) Kontribusi ketidakpastian baku dari massa air tertimbang 

22 )32/()2/( timbtimbR LOPu +=Δ σ  
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b) Kontribusi ketidakpastian baku dari temperatur air 

2
__

2
_95 )3/2()/( airakhirairawaltt ttkUu

airair
−+= ; t dalam 0C 

5.0/10 4
nomt Vc

air
⋅= − ; V dalam mL 

 

c) Kontribusi ketidakpastian baku dari temperatur udara 

2
__

2
_95 )3/2()/( udaraakhirudaraawaltt ttkUu

udaraair
−+= ; t dalam 0C 

5.2/10 5
nomt Vc

air
⋅= − ; V dalam mL 

 

d) Kontribusi ketidakpastian baku dari tekanan udara 

2
__

2
_95 )3/2()/( udaraakhirudaraawalpt ppkUu

udaraair
−+= ; p dalam kPa 

8.0/10 4
nomt Vc

air
⋅= − ; V dalam mL 

 

e) Kontribusi ketidakpastian baku dari kelembaban relatif udara 

22
_95 )3/2()/( akhirawalrHt rHrHkUu

air
−+= ; rH dalam % 

5.0/10 4
nomt Vc

air
⋅= − ; V dalam mL 

 

f) Kontribusi ketidakpastian baku dari densitas massa acuan 

mtair
u ρ1,0= ; ρ dalam kg/m3 

600/10 5
nomt Vc

air
⋅= − ; V dalam mL 

 

g) Kontribusi ketidakpastian baku dari pengaturan meniskus (daya ulang sistem kalibrasi) 

nu chartcontrolmeniskus /_σ= , σ dalam mL 

 

h)  Ketidakpastian baku gabungan (combined standard uncertainty) 

2222222222222
20 meniskusrHrHppttttmmV uucucucucucucu

ATATudaraudaraudaraudaraudaraudaraairairairair
++++++= ρρ  

 

i) Ketidakpastian bentangan (expanded uncertainty) 

2095 VukU ⋅=  

 
 



KAN-G-LK 06 Nomor terbit: 2 September 2011 
 

13 dari 16 

7 Jaminan mutu dan pengendalian mutu 
7.1  Di dalam persyaratan kalibrasi telah dijelaskan tentang penentuan batas-batas akurasi 

alat ukur dan alat bantu yang diperlukan untuk mencapai ketidakpastian pengukuran volume 

hasil kalibrasi peralatan volumetrik yang dikehendaki.  

 

7.2  Penentuan alat ukur dan alat bantu yang harus diinvestasikan dalam kegiatan 

laboratorium hendaknya diawali dengan menentukan jenis dan kelas peralatan volumetrik 

yang ingin dikalibrasi oleh laboratorium, kemudian batas kesalahan terbesar yang diijinkan 

dari peralatan volumetrik tersebut dapat digunakan sebagai batas kesalahan terbesar yang 

ingin dicapai.  

 

7.3  Untuk menjamin agar hasil kalibrasi laboratorium dapat digunakan untuk menilai 

kesesuaian peralatan volumetrik sesuai dengan persyaratan metrologisnya, laboratorium 

dapat menetapkan nilai (1/3) dari batas kesalahan terbesar peralatan volumetrik yang 

dikehendaki dapat dikalibrasi sebagai taksiran awal ketidakpastian pengukuran yang ingin 

dicapai oleh laboratorium yang dinyatakan dalam CMC laboratorium.  

 

7.4  Setelah menetapkan taksiran awal kemampuan pengukuran terbaik, nilai tersebut 

dapat digunakan untuk menetapkan jenis dan akurasi alat ukur, serta pengkondisian 

berbagai faktor yang mempengaruhi pengukuran volumetrik dalam kalibrasi peralatan 

volumetrik. 

 

7.5  Dalam kalibrasi alat ukur volume pengaturan meniskus - yang selain dipengaruhi oleh 

peralatan yang digunakan, juga dipengaruhi oleh sumber daya lain di luar peralatan, 

termasuk kompetensi operator - merupakan penyumbang kesalahan terbesar dalam praktek 

kalibrasi peralatan volumetrik.  

 

7.6  Karakterisasi variasi hasil pengukuran volume yang disebabkan oleh kesalahan dalam 

pengaturan meniskus mutlak harus dilakukan untuk menentukan ketidakpastian pengukuran 

dalam CMC kalibrasi peralatan volumetrik.  

 

7.7  Hasil karakterisasi variasi hasil pengukuran volume ini kemudian dapat digunakan 

sebagai batas keberterimaan dalam pengendalian mutu hasil kalibrasi peralatan volumetrik.  

 

7.8  Agar batas keberterimaan dapat ditetapkan dengan baik, laboratorium harus memiliki 

satu atau sejumlah standar pemeriksa berupa peralatan volumetrik dengan jenis dan kelas 
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yang sama dengan jenis dan kelas peralatan volumetrik terbaik yang dikehendaki untuk 

dapat dikalibrasi oleh laboratorium.  

 

7.9  Penetapan batas keberterimaan pengendalian mutu dapat dilakukan dengan 

melakukan percobaan kalibrasi terhadap standar pemeriksa sebanyak 7 (tujuh) sampai 

dengan 12 (dua belas) kali, dan selanjutnya dilakukan penetapan batas keberterimaan 

variasi jangka panjang (CLv20) pengendalian mutu sebagaimana dijelaskan dalam dokumen 

KAN ”Guide on Measurement Assurance”.  

 

7.10  Selain melakukan pengendalian terhadap variasi jangka panjang, laboratorium perlu 

melakukan pengendalian terhadap variasi jangka pendek berdasarkan evaluasi ”pooled 

standard deviation(sp)” sebagaimana dijelaskan dalam dokumen KAN ”Guide on the 

Evaluation and Expression of Measurement Uncertainty”. Nilai 2sp dapat ditetapkan sebagai 

batas untuk pemeriksaan simpangan baku (CLs) dari setiap pekerjaan kalibrasi peralatan 

volumetrik yang dilakukan oleh laboratorium, dan sebagai estimasi kontribusi ketidakpastian 

baku yang bersumber dari pengaturan meniskus (umeniskus). 

 

7.11  Secara periodik, dalam hal ini sekitar 20% dari total pekerjaan kalibrasi, laboratorium 

harus melakukan pengukuran terhadap standar pemeriksa dan meletakkan data hasil 

pengukuran ini ke dalam peta kendali, untuk memastikan bahwa hasil pengukuran terhadap 

standar pemeriksa terletak di dalam rentang ± CLv20. 

 

7.12  Demikian juga, untuk setiap pekerjaan kalibrasi yang dilakukan, laboratorium harus 

memastikan bahwa simpangan baku yang teramati pada saat pekerjaan kalibrasi rutin (sUUT) 

untuk jenis dan kelas alat yang setara dengan standar pemeriksa harus memenuhi kondisi: 

sUUT ≤ CLs 

 

7.13  Bila kondisi ini tercapai, maka untuk setiap jenis peralatan volumetrik dengan akurasi 

yang setara dengan standar pemeriksa, ketidakpastian pengukuran dapat dilaporkan dengan 

nilai: 

U95_UUT = UCMC 

 

7.14  Untuk jenis alat lain dengan akurasi lebih rendah dari standar pemeriksa, pemeriksaan 

variasi jangka pendek dapat dilakukan dengan batas keberterimaan sebesar: 

(CL’s) = (MPEuut/ MPEstd_pemeriksa) x (CLs), 
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7.15  Pemeriksaan simpangan baku setiap pekerjaan kalibrasi di laboratorium harus 

dilakukan untuk memastikan bahwa: 

s’UUT ≤ CL’s 

sedemikian hingga ketidakpastian pengukuran untuk jenis alat ini dapat dilaporkan dengan 

nilai: 

U95_UUT = (MPEuut/ MPEstd_pemeriksa) x UCMC 

 
7.16  Bila, data pengendalian mutu berada di luar batas-batas keberterimaan - baik jangka 

panjang maupun jangka pendek - laboratorium harus terlebih dahulu melakukan tindakan 

perbaikan untuk menghilangkan penyebab kondisi tidak terkendali sebelum laboratorium 

melakukan pengulangan pekerjaan kalibrasi yang hasilnya akan diberikan kepada pelanggan. 

 

 

8 Pelaporan hasil kalibrasi 
8.1  ISO/IEC 17025 memberikan persyaratan pelaporan hasil kalibrasi secara umum dalam 

klausul 5.10. Untuk memenuhi persyaratan ISO/IEC 17025 dalam pelaporan hasil kalibrasi 

peralatan volumetrik, sertifikat atau laporan kalibrasi peralatan volumetrik minimal harus 

memuat informasi berikut: 

8.2  Informasi umum: 

a) identifikasi peralatan volumetrik (pabrik/merk, tipe), 

b) jenis, kelas atau akurasi, nomor referensi, nomor sertifikat kalibrasi, masa berlaku 

sertifikat kalibrasi standar pengalih gaya, 

c) temperatur pada saat pelaksanaan kalibrasi, 

d) tanggal kalibrasi, 

e) metode acuan, 

f) nama personel yang berwenang menandatangani sertifikat. 

 

8.3  Hasil kalibrasi: 
a) taksiran kesalahan atau koreksi dari kapasitas atau nilai skala nominal peralatan 

volumetrik pada temperatur acuan tertentu, 

b) ketidakpastian pengukuran pada tingkat kepercayaan 95%, 

c) bila relevan, pernyataan kesesuaian dengan spesifikasi. 

 

Pelaporan ketidakpastian pengukuran dan hasil kalibrasi harus sesuai dengan ”Kebijakan 

KAN tentang Ketertelusuran Pengukuran” dan ”Pedoman KAN tentang Ketidakpastian 

Pengukuran” 
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