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Pedoman Mengenai Kalibrasi 
Sistem Pengukuran Gaya pada Mesin Uji (Gaya) Tarik/Tekan 

 
 
 
1 Pendahuluan 
1.1  Mesin uji gaya sumbu tunggal tarik/tekan merupakan alat uji yang sering digunakan 

dalam pengujian material logam maupun material lainnya yang memiliki karekteristik yang 

dipengaruhi oleh gaya yang diberikan pada material tersebut. 

 

1.2  Pedoman ini dipublikasikan oleh KAN untuk meningkatkan harmonisasi prosedur 

kalibrasi mesin uji tarik/tekan oleh laboratorium kalibrasi yang diakreditasi oleh KAN maupun 

laboratorium pengujian yang melaksanakan kalibrasi in-house. 

 

 

2 Lingkup 
Pedoman Kalibrasi ini mencakup kalibrasi sistem pengukuran gaya pada mesin uji gaya 

sumbu tunggal dengan fungsi tarik/tekan. 

 

 

3  Prinsip kalibrasi 
Kalibrasi mesin uji tarik/tekan pada dasarnya dilakukan untuk menentukan hubungan gaya 

yang ditampilkan oleh indikator mesin uji tarik/tekan, dengan nilai terkait (nilai gaya 

sebenarnya yang diberikan oleh mesin uji tarik/tekan) yang direalisasikan dengan standar 

pengalih gaya (force-proving instrument ) yang tertelusur ke sistem satuan internasional. 

 
 
4  Persyaratan kalibrasi 
4.1  Umum 
4.1.1  Kalibrasi harus dilakukan untuk setiap rentang pengukuran gaya dan dengan semua 

indikator gaya yang digunakan. 

 

4.1.2  Semua asesoris yang dapat mempengaruhi sistem pengukuran gaya, bila digunakan, 

harus diverifikasi terlebih dahulu. 

 

 

 



KAN-G-LK 05 Nomor terbit: 2 September 2011 
 

2 dari 15 

4.2  Rentang ukur yang dikalibrasi 
4.2.1  Untuk mesin uji tarik/tekan yang memiliki lebih dari satu sistem pengukuran gaya, 

setiap sistem harus diberlakukan sebagai mesin uji yang terpisah, demikian pula untuk 

mesin hidrolik dua piston. 

 
4.2.2  Kalibrasi harus dilakukan menggunakan standar pengalih gaya dengan akurasi yang 

memadai untuk memverifikasi unjuk kerja mesin uji yang dikalibrasi. Bila gaya yang akan 

diverifikasi lebih kecil dari batas bawah kapasitas force proving instruments yang digunakan 

dalam kalibrasi, kalibrasi untuk rentang ukur tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan 

standar massa. 

 

4.2.3  Bila lebih dari satu standar pengalih gaya diperlukan untuk kalibrasi sebuah rentang 

ukur gaya, gaya terbesar yang diberikan pada peralatan yang lebih kecil harus sama dengan 

gaya terkecil yang diberikan pada force-proving instrument berikutnya yang memiliki 

kapasitas yang lebih besar. 

 

4.2.4  Bila satu set standar massa digunakan untuk verifikasi gaya, satu set standar massa 

tersebut harus dianggap sebagai sebuah standar pengalih gaya. 

 

4.3  Penentuan titik ukur 
4.3.1  Kalibrasi hendaknya dilakukan dengan penunjukkan konstan pada mesin uji. Bila hal 

ini tidak memungkinkan kalibrasi dapat dilakukan dengan penetapan konstan pada nilai 

benar gaya yang direalisasikan oleh standar pengalih gaya. 

 

CATATAN   Kalibrasi dapat dilakukan dengan menambah gaya secara pelahan. 

Kata ”konstan” berarti nilai gaya yang sama digunakan untuk tiga seri pengukuran. 

 
4.3.2  Standar pengalih gaya yang digunakan sebagai standar harus tertelusur ke sistem 

satuan internasional dan dibuktikan melalui sertifikat kalibrasinya memiliki akurasi yang lebih 

baik dari mesin uji tarik/tekan yang dikalibrasi. 

 

4.4  Penggunaan standar massa  
Bila kalibrasi dilakukan dengan realisasi gaya menggunakan standar massa, kesalahan 

relatif gaya yang dihasilkan oleh standar massa tersebut harus lebih kecil atau sama dengan 

+ 0.1%. 
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4.5  Resolusi mesin uji 
4.5.1  Resolusi, r, dari mesin uji dengan indikator analog harus diperoleh dari rasion antara 

lebar jarum penunjuak dan jarak antara pusat garis skala berurutan. Rasio yang 

direkomendasikan adalah 1:2, 1:5, atau 1: 10. Rasio 1:10 hanya dapat digunakan bila jarak 

antar pusat garis skala sama dengan atau lebih besar dari 2.5 mm. 

 

4.5.2  Resolusi, r, dari mesin uji dengan indikator digital dapat ditetapkan sebagai digit 

terakhir indikator, bila dapat dibuktikan bahwa dalam keadaan tanpa beban dan motor serta 

sistem kendali dihidupkan, tampilan indikator tidak berfluktuasi lebih dari satu digit terakhir 

indikator.  

 

4.5.3  Bila pada saat pelaksanaan kalibrasi ndikator berfluktuasi lebih besar dari resolusi 

yang telah ditetapkan sebelumnya, resolusi harus ditetapkan sama dengan setengah 

rentang fluktuasi ditambah satu digit lebih banyak dari rentang fluktuasi. 

 

CATATAN 1 Penetapan resolusi ini hanya menentukan resolusi akibat derau sistem dan 

tidak memperhitungkan kesalahan kendali, seperti pada mesin hidrolik. 

 

CATATAN 2 untuk mesin dengan rentang ukur otomatis, resolusi indikator akan berubah 

sesuai dengan perubahan resolusi atau pengali sistem. 

 

4.5.4  Resolusi harus dinyatakan dalam satuan GAYA. 

 
4.6  Pemasangan standar pengalih gaya 
Pasang standar pengalih gaya tarik di mesin uji yang dikalibrasi dengan cara sedemikian 

hingga dapat meminimalkan pengaruh pembengkokan. Untuk pemasangan standar pengalih 

gaya tekan, pasang platen dengan ball nut pada instrument bila mesin uji tidak memiliki ball 

cup yang telah terpasang. 

 

CATATAN Bila mesin uji yang dikalibrasi memiliki dua area kerja dengan sebuah 

pembangkit gaya dan indikator, kalibrasi dapat dilakukan sedemikian hingga, sebagai 

contoh, gaya tekan pada bagian atas area kerja sama dengan gaya tarik di bagian bawah 

area kerja dan sebaliknya, sertifikat kalibrasi harus memberikan penjelasan tentang hal ini. 

 
4.7  Kompensasi temperatur 
4.7.1  Kalibrasi harus dilakukan pada temperatur lingkungan di antara 10 0C sampai dengan 

35 0C. Temperatur pada saat pelaksanaan kalibrasi harus dilaporkan di dalam sertifikat. 
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4.7.2  Selang waktu tertentu harus diberikan untuk memberikan waktu bagi standar 

pengalih gaya mencapai kestabilan temperatur. 

 

4.7.3  Temperatur standar pengalih gaya harus tetap stabil di dalam batas-batas + 2 0C 

untuk setiap seri pengukuran. Bila diperlukan koreksi temperatur harus diberikan terhadap 

pembacaan indikator standar pengalih gaya. 

 
4.8  Pengkondisian mesin uji 
Mesin uji yang dikalibrasi, dengan standar pengalih gaya dalam keadaan terpasang harus 

diberi beban paling sedikit tiga kali antara nol dan gaya maksimum yang akan diukur. 

 

 

5 Prosedur kalibrasi 
5.1  Umum 
Kalibrasi dapat dilakukan dengan metode berikut: 

Gaya tertentu, Findikator_i yang ditampilkan oleh indikator mesin uji yang dikalibrasi diberikan 

pada mesing uji dan estimasi nilai benar gaya, Ftrue_i, yang ditunjukkan oleh standar pengalih 

gaya dicatat, atau bila metode tersebut tidak memungkinkan, estimasi nilai benar gaya, Ftrue_i 

yang ditunjukkan oleh standar pengalih gaya diberikan pada mesin uji, dan gaya Findikator_i 

yang ditampilkan oleh indikator mesin uji yang dikalibrasi dicatat. 

 
5.2  Pemberian gaya pada mesin uji 
5.2.1  Tiga seri pengukuran harus dilakukan dengan gaya yang naik secara diskrit.  

 

5.2.2  Bila kalibrasi dilakukan pada gaya yang nilainya lebih kecil dari 20% rentang ukur, 

pengukuran gaya tambahan harus dilakukan di sekitar 10%, 5%, 2%, 1%, 0.5%, 0.2% dan 

0.1% skala ke bawah dan termasuk batas bawah kalibrasi. 

 
5.2.3  Untuk mesin uji dengan indikator rentang-otomatis, paling sedikit 2 (dua) nilai gaya 

harus diberikan di setiap bagian rentang yang memiliki resolusi sama. 

 

5.2.4  Untuk setiap nilai gaya, rata-rata aritmetik dari nilai yang diperoleh pada setiap seri 

pengukuran harus dihitung. Dari nilai rata-rata ini, kemudian dilakukan perhitungan 

kesalahan akurasi relatif dan kesalahan daya ulang relatif dari sistem pengukuran gaya 

mesin uji. 
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CATATAN  Standar pengalih gaya dapat diputar dengan sudut 1200 sebelum setiap seri 

pengukuran dan pembebanan awal dilakukan. 

 

5.2.5  Indikator mesin uji harus di set ke ”nol” sebelum setiap seri pengukuran. Pembacaan 

dalam kondisi tanpa beban (pembacaan ”nol”) harus dilakukan sekitar 30 detik setelah mesin 

uji dibebaskan dari gaya. Dalam kasus indikator analog, harus dilakukan pemeriksaan untuk 

memastikan jarum penunjuk bergerak bebas di sekitar ”nol”. Untuk indikator digital, setiap 

penurunan di bawah ”nol” harus segera dicatat dengan memberikan tanda ”plus (+)” 

atau ”minus (-)”. 

 
5.3  Verifikasi asesoris mesin uji 
5.3.1  Fungsi yang baik dan ketahanan terhadap gesekan dari asesoris mekanaik (jarum 

penunjuak, perekam) harus diverifikasi dengan cara berikut untuk memastikan bahwa mesin 

uji dapat digunakan secaara normal dengan atau tanpa asesoris: 

 

a) Untuk mesin yang dalam keadaan normal digunakan dengan asesoris: 3 (tiga) seri 

pengukuran harus dilakukan dengan nilai gaya yang meningkat, dengan asesoris 

terpasang pada setiap rentang ukur gaya yang digunakan dan 1 (satu) seri pengukuran 

tambahan, tanpa asesoris, untuk rentang ukur terkecil yang digunakan. 

 

b) untuk mesin yang dalam keadaan normal digunakan tanpa asesoris: 3 (tiga) seri 

pengukuran harus dilakukan dengan nilai gaya yang meningkat, dengan asesoris tidak 

terpasang pada setiap rentang ukur gaya yang digunakan dan 1 (satu) seri pengukuran 

tambahan, dengan asesoris terpasang, untuk rentang ukur terkecil yang digunakan. 

 

5.3.2  Dalam kedua kasus di atas, kesalahan akurasi relatif, q, harus dihitung dari 3 (tiga) 

seri pengukuran normal dan kesalahan daya ulang relatif, b, harus dihitung dari 4 (empat) 

seri. 

 

5.4  Verifikasi pengaruh perbedaan posisi piston 
Untuk mesin hidrolik, di mana tekanan hidrolik pada aktuator digunakan untuk mengukur 

gaya uji, pengaruh perbedaan posisi piston harus diverikasi pada rentang ukur terkecil yang 

dapat digunakan dengan 3 (tiga) seri pengukuran. Posisi piston untuk setiap seri 

penguukuran harus berbeda. Dalam kasus mesin hidrolik dua piston, verifikasi pengaruh 

perbedaan posisi piston harus dilakukan untuk setiap piston. 
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5.5  Verifikasi histeresis 
5.5.1  Bila diperlukan, kesalahan keterbalikan relatif, ν, harus ditentukan dengan melakukan 

kalibrasi di setiap titik ukur gaya, pertama dengan nilai gaya yang meningkat dan kemudian 

dengan nilai gaya yang menurun. Dalam kondisi ini, mesin uji, juga harus dikalibrasi pada 

nilai yang yang menurun secara diskrit sesuai dengan titik ukur yang telah ditetapkan. 

 
5.5.2  Penentuan kesalahan keterbalikan harus dilakukan pada rentang ukur terendah dan 

rentang ukur tertinggi dari mesin uji yang dikalibrasi. 

 
5.6   Analisis hasil kalibrasi 
5.6.1  Kesalahan akurasi 
5.6.1.1  Secara umum, kalibrasi mesin uji tarik/tekan dapat dinyatakan dengan model 

matematis: 

itrueiindikatori FFE __ −=  

dimana E adalah kesalahan penunjukkan dari indikator mesin uji pada titik ukur ke-i, 

iindikatorF _  adalah penunjukkan indikator mesin uji pada titik ukur ke-i, dan itrueF _  adalah 

estimasi nilai benar gaya pada titik ukur ke-i, yang direalisasikan dengan gaya yang terukur 

standar pengalih gaya. 

 

dan kesalahan penunjukkan relatif dari indikator mesin uji tarik/tekan dapat dinyatakan 

dengan persamaan: 

100]/)[( ___ ×−= itrueitrueiindikatori FFFq , qi dalam %  

 

5.6.1.2  Bila kalibrasi dilakukan dengan penunjukkan konstan pada indikator mesin uji: 

iindikatorF _ = penunjukkan indikator mesin uji yang ditetapkan pada titik ukur ke-i, dan 

itrueF _ = rata-rata dari estimasi nilai benar gaya yang diperoleh dari 3 (tiga) seri pengukuran 

pada titik ukur ke-i 

 

5.6.1.3  Bila kalibrasi dilakukan dengan penunjukkan konstan pada estimasi nilai benar 

gaya: 

iindikatorF _ = rata-rata penunjukkan indikator mesin uji yang diperoleh dari 3 (tiga) seri 

pengukuran pada titik ukur ke-i, dan 

itrueF _ = estimasi nilai benar gaya yang ditetapkan pada titik ukur ke-i 
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5.6.1.4  Dalam kasus tertentu, penggunaan mesin uji gaya dapat memerlukan informasi 

mengenai kesalahan secara kontinu di sepanjang rentang ukur mesin uji tersebut, 

sedemikian hingga hasil kalibrasi mesin uji gaya dapat dinyatakan dengan sebuah 

persamaan: 

Ei = f (Findikator_i),  

atau 

Ei = f (Ftrue_i) 

 

Dalam kasus ini, teknik regresi kuadrat terkecil (least-square regression) dapat digunakan 

untuk menyusun persamaan yang diperlukan. 

 

5.6.1.5  Pembacaan indikator standar pengalih gaya harus dikoreksi terlebih dahulu untuk 

menghilangkan kesalahan sistematik standar pengalih gaya berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari sertifikat kalibrasi standar pengalih gaya. 

 
5.6.2  Estimasi realisasi nilai benar gaya 
5.6.2.1  Dalam proses kalibrasi mesin uji tarik / tekan, nilai benar gaya dapat direalisasikan 

dengan standar pengalih gaya, sebagai contoh: load cell, proving ring, atau dengan gaya 

yang dihasilkan oleh satu set standar massa atau beban terkalibrasi. 

 

5.6.2.2  Estimasi nilai benar gaya yang direalisasikan dengan standar pengalih gaya dapat 

diperoleh dari hasil kalibrasi yang dilaporkan di dalam sertifikat kalibrasi standar pengalih 

gaya.  

 
5.6.2.3  Dalam hal ini estimasi nilai benar gaya adalah penunjukkan indikator yang telah 

dikoreksi terhadap kesalahan sistematik yang diketahui, yang di dalam sertifikat kalibrasi 

standar pengalih gaya dapat dinyatakan sebagai koreksi, kesalahan maupun persamaan 

yang menyatakan hubungan antara estimasi nilai benar gaya dengan penunjukkan load cell 

atau proving ring, sedemikian hingga Ftrue_i  pada umumnya harus disubstitusi dengan 

persamaan: 

Ftrue_i = f (Dt_i) 

 
5.6.2.4  Karena penunjukkan standar pengalih gaya - dalam bentuk selain transduser gaya 

dengan keluaran listrik (load cell) - pada prinsipnya merupakan representasi deformasi 

logam pada saat gaya diberikan pada standar pengalih, maka diperlukan koreksi terhadap 

defleksi sebagai akibat perbedaan antara temperatur acuan yang dinyatakan dalam sertifikat 

kalibrasi standar pengalih gaya dengan temperatur pada saat standar pengalih digunakan 
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untuk kalibrasi mesin uji. Defleksi di lokasi penggunaan standar pengalih dengan temperatur 

t (dalam 0C), dapat dinyatakan dengan: 

Dt_i=D0_i [1+K(t – to)] 

 

5.6.2.5  Dimana nilai K untuk logam yang mengandung tidak lebih dari 7% elemen paduan, 

dapat menggunakan nilai K = 0.000 27/0C, nilai K pada prinsipnya dapat diestimasi dari hasil 

percobaan, ataupun didasarkan pada data yang diberikan oleh pabrik pembuat. 

 

5.6.2.6  Sedangkan besarnya nilai benar gaya yang direalisasikan oleh standar massa m 

dapat dihitung dengan persamaan: 

F = mgn [1- (ρudara/ρm)] 

 
5.6.3  Kesalahan daya ulang (repeatability) relatif 
Kesalahan daya ulang relatif, b untuk setiap titik ukur gaya, adalah perbedaan antara gaya 

terukur yang tertinggi dan terendah terhadap nilai rata-rata, yang dapat dihitung dengan 

persamaan: 

100]/)[( _min__max__ ×−= itrueitrueitruei FFFb , bi dalam %  

untuk kalibrasi dengan indikator mesin gaya konstan, atau 

 

100]/)[( _min__max__ ×−= itrueiindikatoriindikatori FFFb , bi dalam %  

untuk kalibrasi dengan estimasi nilai benar gaya konstan. 

 

5.6.4  Kesalahan keterbalikan (hysteresis – reversibility) relatif 
Perbedaan antara nilai yang diperoleh dengan gaya naik dan gaya turun dapat digunakan 

untuk menghitung kesalahan keterbalikan relatif dengan persamaan berikut: 

100]/)[( ___ ×′−= itrueitrueitruei FFFυ , vi dalam %  

untuk kalibrasi dengan penunjukkan konstan pada indikator mesin uji, atau 

 

100]/)'[( ___ ×−= itrueiindikatoriindikatori FFFυ , vi  dalam %  

untuk kalibrasi dengan penunjukkan konstan pada estimasi nilai benar gaya 

5.6.5  Kesalahan titik nol (zero) relatif 
Kesalahan ”nol” relatif, f0 untuk setiap seri harus dicatat dan dihitung dengan persamaan: 

f0 = (Findikator_0_i/Ftrue_i) x 100, fo dalam % 
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5.6.6  Kesalahan resolusi relatif 
Resolusi relatif, a, dari indikator gaya mesin uji dapat dinyatakan dalam hubungan. 

a = (r/F) x 100, a dalam %  

dimana, r adalah resolusi indikator mesin gaya dan F adalah gaya pada titik ukur yang telah 

ditetapkan. 

 

 
6 Estimasi ketidakpastian pengukuran 
Taksiran terbaik kesalahan penunjukkan indikator mesin uji, dinyatakan sebagai kesalahan 

akurasi pada titik ukur ke-i, yang dinyatakan dalam persamaan (i). Oleh karena itu 

ketidakpastian pengukuran yang berkaitan dengan hasil kalibrasi mesin uji tarik/tekan pada 

titik ukur ke-i dapat dinyatakan sebagai ketidakpastian dari kesalahan penunjukkan indikator 

mesin uji pada titik ukur ke-i. Berdasarkan persamaan (i), secara garis besar dapat 

dinyatakan bahwa sumber-sumber ketidakpastian yang berpengaruh terhadap hasil kalibrasi 

mesin uji tarik/tekan dapat berasal dari: 

 

a) estimasi nilai benar gaya yang direalisasikan dengan standar pengalih gaya dan/atau 

standar massa: 

• kalibrasi standar pengalih gaya atau standar massa, 

• drift standar pengalih gaya atau standar massa, 

• pengaruh lingkungan terhadap standar pengalih gaya atau standar massa. 

 

b) karakteristik mesin uji tarik/tekan yang terdiri dari: 

• daya ulang (repeatability), 

• kesalahan penunjukan pada titik ”nol”, 

• keterbatasan resolusi indikator mesin uji tarik/tekan, 

• hysteresis, bila dipersyaratkan kalibrasi dengan urutan gaya naik dan turun, serta 

kesalahan penunjukkan indikator mesin uji dilaporkan sebagai kesalahan yang 

mewakili penunjukkan naik dan turun. 

 

6.1  Evaluasi ketidakpastian baku 
Ketidakpastian baku relatif dari estimasi nilai benar gaya:  

Ketidakpastian baku dari estimasi nilai benar gaya yang digunakan sebagai acuan dalam 

kalibrasi mesin uji dapat bersumber dari, tetapi tidak terbatas pada faktor-faktor berikut: 
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a) Ketidakpastian baku dari hasil kalibrasi standar 

ukal_std_i = Usert_kal_std_i / ksert_kal_std, 

 

sehingga ketidakpastian baku relatif kalibrasi standar dapat dinyatakan dengan: 

iistdkalistdkal Fuw /____ =  

 

b) Ketidakpastian baku dari drift atau ketidakstabilan standar selama rentang interval 

kalibrasinya 

3/____ istddriftistddrift au =  

sehingga ketidakpastian baku relatif drift atau ketidakstabilan standar dapat dinyatakan 

dengan: 

iistddriftistddrift Fuw /____ =  

 

dimana, adrift_std_i dapat diestimasi dari ½ x {perbedaan terbesar hasil kalibrasi (koreksi 

atau kesalahan) pada titik ukur yang sama dari sertifikat kalibrasi untuk standar pengalih 

gaya atau standar massa yang sama pada waktu kalibrasi yang berbeda} 

 

c) Pengaruh temperatur terhadap defleksi standar pengalih selain transduser gaya dengan 

keluaran listrik 

 

Apabila standar jenis ini (sebagai contoh: proving ring) digunakan sebagai standar untuk 

merealisasikan nilai benar gaya yang dihitung dengan persamaan: 

Ftrue_i = f (Dt_i) 

dengan Dt_i=D0_i [1+K(t – to)] 

 

sedemikian hingga variasi temperatur berkontribusi terhadap ketidakpastian dari defleksi 

yang ditampilkan oleh indikator standar pengalih adalah sebesar: 

)12/( 22
_ tKu tempD Δ= , 

dimana 

( )minmaxmax ttatauttt refref −−=Δ  

 

dari hasil pencatatan temperatur pada saat pelaksanaan kalibrasi mesin uji, dan 

kontribusi ketidakpastian terhadap estimasi nilai benar gaya dapat diestimasi dari: 

)( __ tempDtempf ufu =  
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dan ketidakpastian relatif dinyatakan dengan: 

itrueitempfitempf Fuw _____ /=  

 

d) Ketidakpastian baku untuk realisasi gaya dengan menggunakan standar massa 

apabila standar massa digunakan sebagai standar untuk merealisasikan nilai benar gaya 

yang dihitung dengan persamaan: 

Fm = mgn [1- (ρudara/ρm) ] 

= mgn + mgn(ρudara/ρm) 

 

ketidakpastian baku dari hasil kalibrasi standar dapat dihitung dengan persamaan: 

ngmdriftmkalnmstd mgumuugu
n

12222
_

2
_

2
_ 10)( −+++= , 

 

dimana bila di satu titik ukur digunakan lebih dari satu set standar massa, ketidakpastian 

baku dari kalibrasi standar massa dihitung dengan: 

∑
=

=
n

j
jmkalmkal uu

1
__  

 

dan kontribusi drift dari standar massa dihitung dengan: 

∑
=

=
n

j
jmdriftmdrift uu

1
__  

 

dan ketidakpastian relatif dapat dihitung dengan: 

iimstdimstd Fuw /____ =  

 

Berdasarkan kontribusi ketidakpastian yang dijelaskan di atas, ketidakpastian baku relatif 

dari estimasi nilai benar gaya dapat diestimasi dari persamaan berikut: 

2
__

2
____ istddriftistdkaliFtrue www += , 

 

bila nilai benar gaya direalisasikan dengan transducer gaya yang memiliki keluaran sinyal 

listrik 

2
__

2
__

2
____ itempfistddriftistdkaliFtrue wwww ++= , 
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bila nilai benar gaya direalisasikan dengan standar pengalih gaya selain transducer gaya 

dengan keluaran sinyal listrik 
 

iimstdimstdiFtrue Fuww /______ == , 

bila nilai benar gaya direalisasikan dengan satu set standar massa. 
 

Ketidakpastian baku relatif dari karakteristik mesin uji tarik/tekan: 

a) Ketidakpastian baku relatif daya ulang (repeatability) mesin uji 

32/_ iirep bw =  

b) Ketidakpastian baku relatif kesalahan penunjukkan mesin uji pada titik ”nol” 

32/0 ofw =  

c) Ketidakpastian baku relatif keterbatasan resolusi mesin uji 

32/awres =  

d) Ketidakpastian baku relatif histeresis mesin uji *) 

32/ihys vw =  

 

6.2  Ketidakpastian baku gabungan (combined standard uncertainty) 
6.2.1  Pernyataan ketidakpastian pengukuran dari kalibrasi mesin uji dapat dinyatakan 

dalam satuan gaya untuk setiap titik ukur yang dikalibrasi atau dalam bentuk ketidakpastian 

relatif terhadap nilai benar gaya pada setiap titik ukur yang dikalibrasi.  

 

6.2.2  Bila ketidakpastian baku relatif dari hasil kalibrasi mesin uji dinyatakan sebagai 

ketidakpastian pengukuran untuk setiap titik ukur yang dikalibrasi, ketidakpastian baku relatif 

gabungan untuk setiap titik ukur yang dikalibrasi dapat dinyatakan dengan: 

2222
_

2
___ hysresoirepitrueFic wwwwww ++++=  

 

6.2.3  Bila hasil kalibrasi dinyatakan sebagai persamaan Ei = f(Ftrue_i) atau Ei = f(Findikator_i), 

ketidakpastian baku gabungan relatif yang dapat mewakili keseluruhan rentang ukur yang 

dikalibrasi dapat dinyatakan dengan: 

22
_ ))(max( seicc www += , 

 

dimana 

 

)/( min_iregresise Fsw =  
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dengan sregresi adalah standard error dari persamaan yang diperoleh dari evaluasi regresi 

kuadrat terkecil dan Fi_min adalah titik ukur terendah dalam pelaksanaan kalibrasi di dalam 

rentang ukur yang diwakili oleh persamaan kalibrasi. 

 

6.3  Ketidakpastian bentangan (expanded uncertainty) 
Ketidakpastian bentangan relatif pada tingkat kepercayaan 95% dapat dinyatakan dengan: 

 

kwW = , 

dimana nilai k=2 dapat digunakan sebagai taksiran aman (safe estimate) bila kontribusi dari 

gabungan ketidakpastian baku yang dievaluasi dengan tipe-A nilainya lebih kecil atau sama 

dengan (1/3) dari ketidakpastian baku gabungan. Bila hal ini tidak terpenuhi, nilai k harus 

ditentukan berdasarkan evaluasi derajat kebebasan efektif yang dinyatakan dalam Pedoman 

KAN tentang Ketidakpastian Pengukuran.  

 

 
7 Jaminan mutu dan pengendalian mutu 
7.1  Secara umum, hasil kalibrasi sebuah alat ukur dan/atau alat uji dapat digunakan untuk 

menilai kesesuaian alat ukur dan/atau alat uji dengan spesifikasi metrologis yang diperlukan 

dalam penggunaan alat ukur dan/atau alat uji tersebut.  

 

7.2  Laboratorium kalibrasi atau pelaku kalibrasi, secara umum harus mampu memastikan 

bahwa ketidakpastian pengukuran yang bersumber dari sistem kalibrasi tidak menyebabkan 

alat ukur yang dikalibrasi tidak mampu memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.  

 

7.3  Teknik pengendalian mutu yang berbeda diperlukan untuk tingkat ketidakpastian 

pengukuran yang berbeda. Secara umum laboratorium perlu untuk melakukan analisis, 

sebagai contoh pembuatan ”trend chart” standar yang digunakan, berdasarkan riwayat 

kalibrasi standar untuk memastikan bahwa selama interval kalibrasi yang ditetapkan oleh 

laboratorium, drift atau pergeseran nilai standar yang digunakan tidak melebihi estimasi drift 

atau ketidakstabilan standar yang digunakan sebagai pendukung dalam menetapkan 

ketidakpastian pengukuran dalam kemampuan kalibrasi dan pengukuran (CMC).  

 

7.4  Bila pekerjaan kalibrasi ditujukan untuk mencapai ketidakpastian pengukuran yang 

sesuai dengan peralatan dengan tingkat akurasi tertinggi, laboratorium kalibrasi hendaknya 

memiliki standar pemeriksa (check standard) dengan tingkat akurasi yang lebih baik atau 

sama dengan jenis peralatan yang dikehendaki mampu dikalibrasi, yang khusus digunakan 

sebagai standar pemeriksa.   
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7.5  Hasil kalibrasi terhadap atau dengan menggunakan standar pemeriksa ini kemudian 

direkam dengan ”control chart” yang memadai sedemikian hingga setiap perubahan nilai 

standar dan/atau faktor-faktor lain yang menyebabkan ketidakpastian pengukuran, atau 

dalam hal ini ketidakpastian pengukuran dalam CMC tidak dapat tercapai, selalu dapat 

dideteksi oleh laboratorium sebelum menerbitkan sertifikat kalibrasi yang dapat 

membahayakan atau merugikan pengguna peralatan yang telah dikalibrasi.  

 

7.6  Penetapan interval kalibrasi standar acuan maupun standar kerja laboratorium harus 

mempertimbangkan hasil analisis dan kecenderungan yang tergambar dalam rekaman 

pengendalian mutu laboratorium.  

 

7.7  Bila data pengendalian mutu belum tersedia, interval kalibrasi maksimum yang 

dinyatakan dalam dokumen KAN ”Persyaratan Khusus Penerapan 17025 di Laboratorium 

Kalibrasi” harus diacu oleh laboratorium, dan kontribusi drift yang digunakan sebagai 

pendukung penetapan CMC harus ditentukan dari taksiran terburuk yang diberikan oleh 

pabrik pembuat peralatan.  

 

 

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 

mesin uji tarik/tekan, sertifikat atau laporan kalibrasi mesin uji tarik/tekan minimal harus 

memuat informasi berikut: 
 

8.2  Informasi Umum: 

a) identifikasi mesin uji (pabrik/merk, tipe, tahun pembuatan bila diketahui, nomor seri, bila 

memungkinkan, identifikasi spesifik indikator gaya (merk, tipe, nomor seri) yang 

digunakan), 

b) lokasi mesin yang dikalibrasi (identifikasi spesifik lokasi), 

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

sertifikat kalibrasi standar pengalih gaya, 

d) temperatur pada saat pelaksanaan kalibrasi, 

e) tanggal kalibrasi, 

f) metode acuan, 

g) nama personel yang berwenang menandatangani sertifikat. 
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8.3  Hasil Kalibrasi: 
a) anomali yang teramati selama pemeriksaan visual. 

b) untuk setiap sistem pengukuran gaya pada mesin uji:  

• mode kalibrasi (tekan atau tarik, atau tarik dan tekan), 

• taksiran kesalahan atau kesalahan relatif untuk setiap titik ukur di dalam rentang 

yang dikalibrasi, dapat dinyatakan dalam bentuk diskrit maupun dalam bentuk 

persamaan matematis, 

• taksiran daya ulang atau daya ulang relatif untuk setiap titik ukur di dalam rentang 

yang dikalibrasi, 

• taksiran kesalahan titik nol atau kesalahan titik nol relatif untuk setiap rentang ukur 

yang dikalibrasi, 

• taksiran kesalahan resolusi atau kesalahan resolusi relatif, 

• taksiran kesalahan keterbalikan (hysteresis) atau kesalahan keterbalikan relatif, 

• taksiran ketidakpastian pengukuran atau ketidakpastian pengukuran relatif pada 

tingkat kepercayaan 95% dan faktor cakupan yang digunakan. 

c) batas bawah setiap rentang ukur yang dikalibrasi. 

 

Pelaporan ketidakpastian pengukuran dan hasil kalibrasi harus sesuai dengan ”Kebijakan 

KAN tentang Ketertelusuran Pengukuran” dan ”Pedoman KAN tentang Ketidakpastian 

Pengukuran” 
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