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Pedoman mengenai Kalibrasi 
Timbangan Mekanik Pan Tunggal (dengan dua mata pisau) 

 

 

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

melakukan kalibrasi timbangan mekanik pan tunggal. 

 

1.2  Timbangan mekanik pan tunggal yang dimaksud dalam pedoman ini adalah timbangan 

pan tunggal yang memiliki lengan dan dua mata pisau (knife edge), dimana satu masa pisau 

digunakan untuk menyangga pan timbangan dan mata pisau yang lain berfungsi sebagai 

poros putar (pivot), dan pada umumnya memiliki  beban terpasang (built-in weight) yang 

digunakan untuk mempertahankan beban tetap pada lengan timbangan, sehingga 

timbangan mekanik pan tunggal sering disebut dengan timbanan beban tetap (constant load 

balance). 

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

literatur mengenai kalibrasi timbangan sebagaimana dinyatakan dalam bagian 9 pedoman 

ini. 

 

 

2 Lingkup 
2.1  Pedoman ini dapat digunakan sebagai petunjuk kalibrasi timbangan mekanik pan 

tunggal yang dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu: 

• analitik, dimana pan timbangan digantung di bawah lengan timbangan; dan 

• pembebanan atas (top loading), di mana posisi pan timbangan berada di atas lengan. 

 

2.2  Pedoman ini menguraikan prosedur kalibrasi timbangan mekanik pan tunggal, yang 

mencakup: 

• pemeriksaan nilai skala (scale value); 

• pengamatan daya ulang pembacaan (repeatability of reading); 

• pengamatan pengaruh pembebanan tidak di Pusat Pan (effect of off-centre loading); 

• pengamatan pengaruh penaraan (effect of tare); 

• pengamatan histeresis (hysteresis); 

• penentuan koreksi pembacaan skala; 

• penentuan koreksi pembacaan dial; 
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• evaluasi ketidakpastian penimbangan (uncertainty of weighing); 

• evaluasi batas unjuk kerja timbangan (limit of performance). 

 

2.3  Dalam beberapa literatur pengukuran massa, penentuan koreksi pembacaan dial 

timbangan mekanik pan tunggal dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain 

• melepas beban terpasang,  

• uji toleransi sederhana,  

• uji toleransi komprehensif, 

• metode kuadrat terkecil,  

• metode kalibrasi langsung terhadap setiap pembacaan dial. 

 

2.4  Berdasarkan pertimbangan akurasi dan aplikasi penggunaan hasil kalibrasi, pedoman 

ini hanya menguraikan penentuan koreksi pembacaan dial timbangan dengan metode 

kalibrasi langsung terhadap setiap pembacaan dial. 
 

 
3 Prinsip kalibrasi  
3.1  Kalibrasi secara umum ditujukan untuk mengestimasi akurasi, demikian juga kalibrasi 

timbangan mekanik pan tunggal bertujuan untuk mengestimasi akurasi pengukuran massa 

yang dilakukan dengan timbangan. Oleh karena itu kalibrasi timbangan mekanik pan tunggal 

mencakup tiga fungsi penting berikut: 

• memberikan koreksi terhadap pembacaan timbangan yang diperlukan untuk 

mengestimasi nilai benar dari beban yang diberikan di atas pan; 

• memberikan informasi kepada pengguna timbangan mengenai keterbatasan timbangan, 

termasuk pengaruh pembebanan tidak di pusat pan (off-centre loading) dan histeresis, 

dimana dua informasi ini dapat juga digunakan sebagai diagnosis yang menunjukkan 

bahwa timbangan memerlukan perbaikan; 

• memberikan informasi mengenai daya ulang pembacaan (repeatability of reading) yang 

memungkinkan pengguna untuk melakukan pemeriksaan secara efektif antar kalibrasi. 

 
4 Persyaratan kalibrasi 
4.1  Prinsip kerja timbangan mekanik pan tunggal yang menggunakan beban terpasang 

untuk menjaga besarnya gaya yang kerja pada lengan timbangan secara bersamaan di 

lokasi penimbangan menyebabkan pengaruh gravitasi terhadap beban saling mengeliminasi, 

sehingga perbedaan gaya gravitasi pada saat pemindahan timbangan dari satu lokasi satu 

ke lokasi lain tidak terlalu berpengaruh terhadap pembacaan timbangan.  
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4.2  Pada saat timbangan digunakan masih terdapat pengaruh lingkungan lainnya yang 

mempengaruhi pembacaan timbangan, sehingga kalibrasi timbangan mekanik pan tunggal 

hendaknya tetap dilakukan di lokasi penggunaan timbangan tersebut, tidak dikirim ke lokasi 

laboratorium kalibrasi pelaksana kalibrasi. Apabila timbangan dipindahkan ke lokasi lain 

setelah pelaksanaan kalibrasi, harus dilakukan pemeriksaan untuk melihat apakah 

timbangan tersebut memerluan kalibrasi ulang. 

 

4.3  Kalibrasi timbangan hendaknya dilakukan dengan standar massa yang densitasnya 

berada di sekitar 8000 kg/m3, karena estimasi akurasi timbangan berdasarkan hasil kalibrasi 

akan dipengaruhi oleh perbedaan antara densitas standar massa yang digunakan dengan 

densitas acuan 8000 kg/m3.  

 

4.4  Meskipun sebagian besar standar massa dibuat dari baja tahan karat (stainless steel), 

kuningan atau perunggu yang densitasnya berada di sekitar 8000 kg/m3, untuk memastikan 

bahwa densitas standar massa yang digunakan akan memberikan  ketidakpastian 

pengukuran yang dapat memenuhi persyaratan akurasi timbangan, hendaknya dipilih 

standar massa dengan ketidakpastian tertentu sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan 

oleh OIML, ASTM, NIST maupun spesifikasi lainnya.  

 

4.5  Sebagai contoh untuk melakukan kalibrasi timbangan 1 kg dengan syarat 

ketidakpastian ± 75 mg sebaiknya dipilih standar massa dengan ketidakpastian ≤ 1/3 x ± 75 

mg (= ± 25 mg), untuk menjamin bahwa ketidakpastian pengukuran kalibrasi timbangan 

tersebut tidak didominasi oleh karakteristik standar massa yang digunakan, dengan kata lain 

untuk memastikan bahwa hasil kalibrasi timbangan tersebut mewakili karakteristik timbangan 

yang dikalibrasi. 

 
4.6  Pelaksanaan kalibrasi timbangan yang sebaiknya dilakukan di lokasi penggunaan 

timbangan, menyebabkan selalu terjadi proses pemindahan standar massa yang dapat 

berpengaruh pada karakteristik standar massa. Untuk menjamin keabsahan hasil kalibrasi, 

pemindahan standar massa tersebut harus dilakukan dengan wadah terinsulasi termal, dan 

sebelum pelaksanaan kalibrasi, standar massa tersebut harus dikondisikan untuk mencapai 

kesetimbangan termal dengan timbangan yang dikalibrasi. 
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5 Prosedur kalibrasi  
5.1  Pemeriksaan nilai skala (scale value)  
Massa beban yang ditimbang menggunakan timbangan mekanik pan tunggal dapat dibaca 

secara langsung dari pembacaan dial dan nilai skala. Oleh karena itu perlu dilakukan 

pengamatan untuk memastikan kedekatan nilai skala dengan massa beban yang diberikan 

pada pan timbangan dengan cara: 

[1] nol-kan timbangan, kemudian catat z, 

[2] letakkan standar massa dengan massa nominal sama dengan nilai skala maksimum 

timbangan, kemudian catat q, 

[3] hitung pembacaan timbangan sebagai r = q – z, 

[4] hitung perbedaan antara pembacaan timbangan dengan massa konvensional standar 

massa yang digunakan, Δs = Mstd – r, 

[5] bila Δs > nilai skala terkecil, lakukan pengaturan menggunakan piranti pengaturan 

sensitifitas yang terdapat di timbangan yang dikalibrasi. 

 
5.2  Pengamatan daya ulang pembacaan (repeatability of reading) 
5.2.1  Daya ulang pembacaan merupakan ukuran konsistensi pembacaan timbangan, yang 

dinyatakan sebagai standar deviasi yang diperoleh dari serangkaian pembacaan berulang 

dan perbedaan maksimum antar pembacaan tunggal berurutan.  

 

5.2.2  Timbangan dengan unjuk kerja yang baik memiliki nilai standar deviasi yang tidak 

lebih dari 3 (tiga) kali resolusinya. Pengamatan daya ulang pembacaan harus dilaksanakan 

sedemikian hingga merefleksikan penggunaan timbangan.  

 

5.2.3 Untuk timbangan mekanik pan tunggal, yang pada dasarnya bekerja pada beban 

tetap, pengamatan daya ulang pembacaan tidak perlu dilakukan di seluruh rentang kapasitas 

timbangan. Pengamatan daya ulang pembacaan untuk timbangan mekanik pan tunggal 

dilakukan menggunakan standar massa ekivalen dengan setengah kapasitas timbangan, 

dengan pengambilan data pada nilai skala nol dan nilai skala maksimum timbangan. 

Prosedur pengamatan daya ulang pembacaan dilakukan sebagai berikut: 

[1] atur dial setting pada posisi ”nol” dan tanpa beban di atas pan, catat pembacaan nilai 

skala , z1, 

[2] atur dial setting pada posisi ”setengah kapasitas maksimum” timbangan, letakkan 

standar massa yang ekivalen dengan ”setengah kapasitas maksimum”, catat 

pembacaan nilai skala q1, 

[3] ambil standar massa dari pan, kemudian kembalikan dial setting ke posisi ”nol”, 

[4] hitung r1 = q1 – z1, 
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[5] ulangi langkah 1 s/d 4 sebanyak 10 kali, 

[6] hitung standar deviasi dengan persamaan: 

∑
=

−−=
n

i
i nrrs

1

2/12 )1/()(  

[7] ulangi langkah 1 s/d 6 pada posisi dial setting ”1 dial terkecil” lebih rendah dari dial 

setting yang digunakan pada langkah 1 s/d 6. 

 

5.2.4  Bila nilai ri menunjukkan adanya pergeseran (drift) pada satu arah, baik positif 

maupun negatif jumlah pengamatan yang harus diperbanyak menjadi 2n (=20) kali 

penimbangan, kemudian hitung standar deviasi dari pembacaan berurutan: 

∑
=

+ −−=
n

i
ii nrrs

1

2/12
1 )1/()(  

Contoh: 

kapasitas timbangan 400 g,  

rentang pembacaan skala 100 mg (0,1 g), 

resolusi pembacaan skala 1 mg (0.001 g), 

pengamatan daya ulang pembacaan timbangan dilakukan dengan standar massa 200 g, 

pada pembacaan dial (dial setting) 200 g untuk mengamati daya ulang pembacaan skala 

mendekati 0, 

pada pembacaan dial 199,9 g untuk mengamati daya ulang pembacaan pada skala 

mendekati maksimum. 

 
5.3  Pengamatan pengaruh pembebanan tidak di pusat pan (effect of off-centre 

loading) 
5.3.1 Bila pusat massa beban yang ditimbang tidak berada di pusat pan timbangan, hasil 

penimbangan dapat mengandung kesalahan yang sulit untuk dikoreksi karena pengaruhnya 

tidak selalu linier terhadap posisi pusat massa beban, sehingga diperlukan prosedur 

pengujian tertentu untuk menentukan penempatan beban di atas pan yang dapat 

menyebabkan kesalahan dari pengaruh pembebanan dapat diabaikan.  

 

5.3.2  Pengamatan dapat dilakukan dengan menempatkan standar massa di pusat pan, 

kemudian secara berurutan di depan, belakang, kiri dan kanan pusat pan dan mencatat 

pembacaan timbangan untuk setiap posisi beban tersebut.  

 

5.3.3  Untuk melakukan pengamatan terhadap pengaruh pembebanan tidak di pusat pan 

hendaknya menggunakan standar massa dengan massa nominal yang sesuai dengan 
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rekomendasi pabrik pembuat, karena peletakkan beban dengan massa yang terlalu besar di 

sudut pan timbangan dapat menyebabkan kerusakan pada mekanisme timbangan.  

 

5.3.4  Yang perlu diperhatikan adalah pengamatan ini harus dilakukan dengan standar 

massa tunggal. Pada umumnya pabrik pembuat timbangan menyarankan pengamatan 

dilakukan pada 1/3 atau 1/2 kapasitas maksimum timbangan. 

 
5.4  Pengamatan pengaruh penaraan (effect of tare) 
5.4.1  Sebagian besar timbangan mekanik pan tunggal memiliki fasilitas penara yang 

memungkinkan timbangan di-nol-kan pada saat beban tertentu diberikan di pan timbangan, 

sampai dengan kapasitas maksimal timbangan. Piranti penara pada umumnya terdiri dari 

pegas yang dapat ditarik dengan memutar tombol yang disediakan sehingga sensitifitas 

timbangan dapat berubah bila pegas penara tidak diletakkan dengan benar. 

 

5.4.2  Kesalahan yang timbul dari sistem penara dapat ditentukan dengan meletakkan 

massa yang digunakan untuk pengamatan nilai skala penuh timbangan di pan dan 

menggunakan fasilitas penara untuk me-nol-kan timbangan. Besarnya efek penaraan dapat 

dihitung dengan: 

[1] Nol-kan timbangan, kemudian catat pembacaan skala tanpa beban, sebagai z1. 

[2] Letakkan standar massa M1 sebesar nilai skala maksimum timbangan, catat pembacaan 

timbangan sebagai q1. 

[3] Hitung rskala penuh = q1 – z1. 

[4] Lakukan pe-nara-an, kemudian tambahkan standar massa M2 dengan mass yang 

sama dengan M1, catat pembacaan timbangan sebagai q2. 

[5] Ambil M2, dengan tetap membiarkan M1 di pan, kemudian catat pembacaan timbangan 

sebagai z2. 

[6] Hitung rtara = q2 – z2. 

[7] Pengaruh pe-nara-an dapat dihitung dengan Δtara = rtara – rskala penuh. 

 

5.4.3  Bila |Δtara| > 2smaks  sebaiknya dilakukan pengaturan pada sistem penara. Bila 

timbangan akan digunakan untuk proses yang memerlukan kepresisian tingi, maka 

pengamatan pengaruh penaraan harus dilakukan di setiap setting penara yang digunakan. 

 
5.5  Pengamatan histeresis (hysteresis) 
5.5.1  Dalam sistem mekanik dapat dipastikan terdapat pengaruh gesekan pada saat 

mekanisme bekerja, yang menyebabkan adanya kemungkinan posisi suatu komponen 

setelah dioperasikan tidak dapat kembali secara tepat pada posisi awal. Pengamatan 
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pengaruh yang disebut dengan histeresis ini perlu dilakukan pada saat timbangan pertama 

kali dikalibrasi atau setelah dilakukan perbaikan besar terhadap timbangan. 

 

5.5.2  Pengamatan histeresis dilakukan di satu titik disekitar setengah nilai skala timbangan 

dengan prosedur berikut: 

[1] letakkan standar massa M1 dengan massa nominal di sekitar ½ nilai skala timbangan, 

catat pembacaan sebagai p1, 

[2] berikan tambahan massa M2 hingga M1 + M2 mendekati nilai skala maksimum 

timbangan, 

[3] ambil massa tambahan M2 dengan M1 tetap di pan, catat pembacaan sebagai q1, 

[4] ambil M1 dari pan, kemudian letakkan kembali standar massa M1 + M2, 

[5] ambil massa tambahan M2 dengan M1 tetap di pan, catat pembacaan sebagai q2, 

[6] ambil M1 dari pan, kemudian letakkan kembali standar massa M1 catat pembacaan 

sebagai p2, 

[7] ulangi prosedur di atas sehingga diperoleh sekelompok data kedua p3, q3, q4, p4, 

kemudian hitung histeresis dengan persamaan: 

4
)()( 43214321 qqqqpppp

h
+++−+++

=  

 

5.5.3  Prosedur di atas, hendaknya dilakukan dalam interval waktu yang sama pada setiap 

langkah, untuk menghilangkan pengaruh pergeseran pembacaan timbangan. Bila dari 

pengamatan daya ulang pembacaan teramati tidak terdapat pergeseran pembacaan 

timbangan, pengamatan histeresis dapat dilakukan dengan metode yang lebih sederhana 

sebagai berikut: 

 

[1] zero-kan timbangan, catat pembacaan sebagai z11, 

[2] letakkan standar massa M1 dengan massa nominal di sekitar ½ nilai skala timbangan, 

catat pembacaan sebagai q11, 

[3] berikan tambahan massa M2 hingga M1 + M2 mendekati nilai skala maksimum 

timbangan, 

[4] ambil massa tambahan M2 dengan M1 tetap di pan, catat pembacaan sebagai q21, 

[5] ambil M1 dan catat pembacaan sebagai z21, 

[6] ulangi prosedur di atas tiga kali, dan histeresis dapat dihitung dengan persamaan: 

)()( 2121 iiii zzqqh −−−=  
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5. 6  Penentuan koreksi pembacaan timbangan  
5.6.1  Hampir semua timbangan mekanik pan tunggal memiliki beban terpasang di dalam 

timbangan (built-in mass), yang dapat terdiri dari tiga atau empat decade (1 x 10n, 2 x 10n, 2 

x 10n, 5 x 10n) g atau (1 x 10n, 2 x 10n, 3 x 10n, 5 x 10n) g.  

 

5.6.2  Pembacaan timbangan mekanik pan tunggal (I) dinyatakan dengan pembacaan dial 

(R) ditambah dengan pembacaan nilai skala (r), yang dapat dinyatakan dengan hubungan 

matematis: 

I = (R + r) 

 

5.6.3  Massa konvensional dari beban yang ditimbang (Mi) dapat dinyatakan dengan 

persamaan:  

MI = I + KI = (R + r) + (KR + Kr) 

 

5.6.4  Koreksi total terhadap pembacaan timbangan (Ki), dapat dinyatakan dengan model 

matematis: 

Ki = KR + Kr 

 

5.6.5  Pembacaan dial menyatakan nilai nominal massa terpasang sedangkan pembacaan 

nilai skala menyatakan perbedaan antara nilai massa beban dengan nilai beban terpasang, 

sehingga dalam kalibrasi timbangan mekanik pan tunggal dengan beban terpasang harus 

dilakukan kalibrasi nilai skala dan kalibrasi beban terpasang. Kalibrasi beban terpasang 

diperlukan untuk mengetahui koreksi yang harus diberikan pada pembacaan dial. 

 
5.6.6  Koreksi pembacaan skala 
5.6.6.1  Untuk timbangan mekanik pan tunggal, yang diukur dalam pengamatan nilai skala 

bukan sensitifitas timbangan tetapi penyimpangan pembacaan skala dari nilai nominalnya 

pada pembacaan skala maksimum. 

 

5.6.6.2  Pengamatan keseragaman skala dilakukan pada: 

[1] 5 (lima) titik ukur sepanjang rentang nilai skala timbangan, untuk timbangan yang 

memiliki beban terpasang; atau 

[2] 10 (sepuluh) titik ukur sepanjang rentang nilai skala timbangan, bila timbangan tidak 

memiliki beban terpasang. 

 

5.6.6.3  Pengamatan pembacaan skala diapat dilakukan dengan menggunakan built-in 

mass dengan cara: 
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[1] atur semua pembacaan dial ke ”nol”, aktifkan timbangan, catat pembacaan ”tanpa 

beban”, zr, 

[2] letakkan standar massa Mr1 (dengan massa nominal mendekati 1/5 nilai skala penuh) 

di pan, catat pembacaan qr1, 

[3] angkat Mr1 dari pan, kemudian letakkan kembali di atas pan, catat pembacaan qr2, 

[4] angkat Mr1 dari pan, kemudian catat pembacaan ”tanpa beban”, zr2, 

[5] hitung koreksi pembacaan skala dengan persamaan: 

)( rrrr zqMK −−= ; 

dengan Mr adalah massa konvensional dari standar massa yang digunakan. 

[6] ulangi langkah 1 s/d 5 sehingga mencakup seluruh rentang pembacaan skala 

timbangan. 

 

5.6.7  Koreksi pembacaan dial 
5.6.7.1  Metode ini dilakukan dengan mengukur koreksi yang diperlukan untuk setiap 

pembacaan dial menggunakan satu set standar massa yang telah dikalibrasi. Prosedur 

pelaksanaan metode ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

[1] dengan semua setting dial zero dan tanpa beban di pan, bebaskan timbangan dan 

catat pembacaan sebagai zR1, 

[2] set 1 pada dial yang dikalibrasi, kemudian letakkan standar massa yang ekivalen 

dengan nilai dial 1, kemudian catat pembacaan sebagai qR1, 

[3] ulangi langkah ke-2 dengan mengambil standar massa dari pan, bebaskan timbangan 

kemudian letakkan kembali standar massa dan catat pembacaan sebagai qR2, 

[4] kembalikan dial ke zero, ambil standar massa dari pan, kemudian catat pembacaan 

sebagi zR2, 

[5] hitung koreksi pembacaan dial dengan persamaan: 

)( RRRR zqMK −−= ; 

dengan MR adalah massa konvensional dari standar massa yang digunakan. 

[6] ulangi langkah 1 s/d 5 untuk semua pembacaan dial berikutnya.  

 

5.6.7.2  Persamaan di atas memberikan nilai yang harus ditambahkan pada pembacaan 

timbangan untuk memperoleh estimasi nilai benar pembacaan dial. Nilai koreksi dapat positif 

atau negatif.  
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6  Evaluasi ketidakpastian pengukuran 
6.1  Ketidakpastian pengukuran dari koreksi pembacaan skala 
6.1.1  Bila kalibrasi nilai skala dilakukan dengan standar massa yang memiliki massa 

konvensional Mr, koreksi terhadap pembacaan skala Kr dapat dinyatakan dengan: 

rMK rr −= ; 

 

6.1.2  Bila  r dihitung dari rata-rata perbedaan antara pembacaan skala pada saat Mr 

diletakkan di pan, yang dinyatakan dengan qr, dengan pembacaan skala pada saat tanpa 

beban di pan, yang dinyatakan dengan zr, yang dapat dinyatakan dengan model matematis: 

)( rr zqr −=  

 

6.1.3  Model propagasi ketidakpastian pengukuran dari koreksi terhadap nilai skala dapat 

dinyatakan dengan: 
222 )]([)]([)]([)]([ ityrepeatabiluresolusiuMuKu rr ++= ; 

222
,,95

2 )]([)]([]/[)]([ buoyancyudriftukUMu rrsertr ++=  

 
6.2  Ketidakpastian pengukuran dari koreksi pembacaan dial 
6.2.1  Bila kalibrasi pembacaan dial dilakukkan dengan standar massa yang memiliki 

massa konvensional MR, koreksi terhadap pembacaan dial KR dapat dinyatakan dengan: 

RMK RR −= ; 

 

6.2.2  Dengan R dihitung, dari rata-rata perbedaan antara pembacaan nilai skala pada saat 

MR diletakkan di pan, yang dinyatakan dengan qR, dengan pembacaan nilai skala pada saat 

tanpa beban di pan, yang dinyatakan dengan zR, yang dapat dinyatakan dengan model 

matematis: 

)( RR zqR −=  

 

6.2.3  Model propagasi ketidakpastian pengukuran dari koreksi terhadap pembacaan dial 

dapat dinyatakan dengan: 
2222 )]([)]([)]([)]([ ityrepeatabiluresolusiuMuKu RR ++= ; 

222
,,95

2 )]([)]([]/[)]([ buoyancyudriftukUMu RRsertR ++=  

 
6.3  Evaluasi ketidakpastian penimbangan 
6.3.1  Koreksi total terhadap pembacaan timbangan (Ki), dapat dinyatakan dengan model 

matematis: 



KAN-G-LK 04 Nomor terbit: 2 September 2011 

11 dari 14 

Ki = KR + Kr 

 

6.3.2  Model matematis propagasi ketidakpastian baku (gabungan) penimbangan dari 

kalibrasi timbangan mekanik pan tunggal (dengan beban terpasang) oleh karena itu dapat 

dinyatakan dalam persamaan: 

[u(Ki)]2 = [u(KR)]2 + [u(Kr)]2 

 

6.3.3  Ketidakpastian penimbangan pada tingkat kepercayaan 95% dapat dinyatakan 

dengan persamaan matematis: 

U95(Ki) = k95 . u(Ki); 

 

6.3.4  k95, faktor cakupan yang diperlukan untuk memperoleh ketidakpastian penimbangan 

pada tingkat kepercayaan 95%, yang harus dievaluasi berdasarkan derajat kebebasan 

efektif dari ketidakpastian baku gabungan. Penjelasan tentang evaluasi derajat kebebasan 

efektif dan faktor cakupan terdapat dalam Pedoman KAN tentang Evaluasi dan pelaporan 

ketidakpastian pengukuran. 
 
6.4 Evaluasi batas unjuk kerja (limit of performance) 
Batas unjuk kerja bukanlah merupakan ketidakpastian penimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam ISO GUM, batas unjuk kerja timbangan merupakan batas kesalahan pengukuran 

yang dapat terjadi dalam penggunaan timbangan, bila pembacaan timbangan tidak dikoreksi. 

Batas unjuk kerja timbangan dapat dihitung dengan persamaan berikut: 

F = Ki,max + U95,max(Ki) 

 
 
7 Jaminan mutu dan pengendalian mutu 
7.1  Kalibrasi timbangan dilaksanakan untuk memastikan akurasi timbangan sesuai dengan 

tujuan penggunaannya, oleh karena itu laboratorium kalibrasi harus dapat memastikan 

bahwa ketidakpastian pengukuran dari proses kalibrasi yang dilakukannya cukup memadai 

untuk dapat melakukan penilaian kesesuaian timbangan yang dikalibrasi terhadap spesifikasi 

atau persyaratan yang ditetapkan oleh pengguna atau pemilik timbangan tersebut. 

 

7.2  Sebelum pelaksanaan kalibrasi, laboratorium hendaknya mengetahui batas kesalahan 

terbesar yang diijinkan dari timbangan yang dikalibrasi untuk memastikan kemampuannya 

dalam mengkalibrasi timbangan tersebut. 
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7.3  Informasi mengenai batas kesalahan terbesar yang diijinkan dapat diperoleh dari 

spesifikasi timbangan yang diberikan oleh pabriknya atau berdasarkan ketentuan yang 

ditetapkan oleh pemilik atau pengguna timbangan tersebut. 

 

7.4  Untuk memastikan bahwa hasil kalibrasi timbangan dapat digunakan untuk melakukan 

penilaian kesesuaian terhadap spesifikasi atau persyaratan pelanggan, laboratorium 

kalibrasi hendaknya menggunakan standar massa yang ketidakpastiannya tidak lebih besar 

dari (1/10) kali batas kesalahan terbesar yang diijinkan.  

 

7.5  Penggunaan standar massa dengan ketidakpastian sampai dengan (1/3) kali batas 

kesalahan terbesar yang diijinkan masih dapat dilakukan, tetapi terdapat resiko bahwa 

berdasarkan hasil kalibrasinya, timbangan dapat dinyatakan tidak memenuhi spesifikasinya 

yang disebabkan oleh ketidakpastian pengukuran hasil kalibrasi yang berasal dari sumber 

diluar unjuk kerja timbangan itu sendiri. 

 

7.6  Bagi laboratorium kalibrasi yang diakreditasi oleh KAN, ketidakpastian pengukuran 

dalam kemampuan kalibrasi dan pengukuran (CMC) dapat ditetapkan oleh laboratorium 

berdasarkan analisis terhadap batas kesalahan terbesar yang diijinkan dari timbangan milik 

pelanggan potensial laboratorium. Ketidakpastian pengukuran dalam kemampuan kalibrasi 

dan pengukuran (CMC) dapat ditetapkan sekitar (1/3) kali batas kesalahan terbesar yang 

diijinkan. 

 

7.7  Bagi laboratorium kalibrasi yang menghendaki untuk dapat diakreditasi dengan 

ketidakpastian pengukuran yang memadai untuk kalibrasi timbangan dengan rasio 

(kapasitas/resolusi) > 500 000 - yang harus dikalibrasi dengan standar massa dengan 

akurasi yang lebih tinggi atau sama dengan akurasi anak timbangan kelas E2 OIML - 

laboratorium harus memiliki satu set standar massa dengan kelas yang sama dengan 

standar kerjanya untuk ditetapkan sebagai standar pemeriksa. 

 

7.8  Dalam kondisi sebagaimana dinyatakan dalam 7.7, pengendalian mutu dapat dilakukan 

dengan secara rutin melakukan duplikasi pelaksanaan kalibrasi timbangan milik pelanggan 

(dengan akurasi yang sama), dan data pengendalian mutu yang di-plot di dalam control chart 

adalah perbedaan antara hasil kalibrasi dengan standar kerja dan hasil kalibrasi dengan 

standar pemeriksa. Sebagai panduan umum, duplikasi kalibrasi timbangan dapat dilakukan 

terhadap timbangan milik pelanggan setiap 20% dari beban kerja laboratorium atau dengan 

interval waktu 2 (dua) bulan. 
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7.9  Bila data pengendalian mutu menunjukkan kondisi di luar kendali, laboratorium harus 

melakukan tindakan perbaikan yang memadai sebelum memulai kembali aktifitas rutin untuk 

melayani kalibasi timbangan milik pelanggan. 

 

7.10  Bagi laboratorium yang menghendaki untuk diakreditasi dengan ketidakpastian 

pengukuran yang lebih besar dari yang dinyatakan dalam point 7.7, kalibrasi ulang pertama 

terhadap standar kerjanya harus dilakukan satu tahun setelah kalibrasi awal, dan perbedaan 

antara hasil kalibrasi ulang dengan hasil kalibrasi awal kemudian harus dimasukkan sebagai 

semi-range kontribusi ketidakpastian dari drift (pergeseran) standar massa. 

 

7.11  Bila laboratorium belum memiliki data kalibrasi ulang standar massa, drift (pergeseran) 

standar massa dapat ditetapkan sebesar (1/3) batas kesalahan terbesar yang diijinkan 

sesuai dengan kelas standar massa yang digunakan oleh laboratorium. 

 

7.12  Setelah pelaksanaan kalibrasi ulang laboratorium dapat melakukan pengaturan ulang 

interval kalibrasinya yang sesuai dengan ketidakpastian pengukuran yang dinyatakan dalam 

lingkup akreditasi laboratorium. 

 
 
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 sertifikat atau laporan kalibrasi 

timbangan minimal harus memuat informasi berikut: 

 

8.2  Informasi umum: 

a) identifikasi timbangan (pabrik/merk, tipe, model, tahun pembuatan bila diketahui, nomor 

seri, kapasitas, pembacaan dial, pembacaan skala), 

b) lokasi kalibrasi timbangan (identifikasi spesifik lokasi), 

c) identitas standar massa yang digunakan (jenis, kelas atau akurasi, nomor referensi), 

d) temperatur pada saat pelaksanaan kalibrasi, 

e) kelembaban udara relatif pada saat pelaksanaan kalibrasi, 

f) tekanan atmosfer pada saat pelaksanaan kalibrasi, 

g) tanggal kalibrasi, 

h) metode acuan, 

i) nama personel yang berwenang menandatangani sertifikat. 
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8.3  Hasil kalibrasi: 

a) Hasil pemeriksaan nilai skala, 

b) Daya ulang pembacaan timbangan pada pembacaan skala mendekati nol dan 

pembacaan skala mendekati rentang ukur skala, masing-masing untuk pembacaan dial 

nol, setengah kapasitas maksimum dan kapasitas maksimum, 

c) Pengaruh pembebanan tidak di pusat pan, 

d) Pengaruh penaraan, 

e) Pengaruh histeresis, 

f) Koreksi pembacaan skala, 

g) Koreksi pembacaan dial, 

h) Koreksi total timbangan, 

i) Ketidakpastian penimbangan pada tingkat kepercayaan 95%, 

j) Batas unjuk kera. 

 

Pelaporan ketidakpastian pengukuran dan hasil kalibrasi harus sesuai dengan ”Kebijakan 

KAN tentang Ketertelusuran pengukuran” dan ”Pedoman KAN tentang Ketidakpastian 

pengukuran”. 
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