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1. Pendahuluan 

1.1. Panduan kalibrasi ini disusun untuk mengharmoniskan pelaksanaan kalibrasi anak 

timbangan yang dilakukan oleh laboratorium kalibrasi yang menerapkan SNI 

ISO/IEC 17025: 2017 [1]. 

1.2. Metode kalibrasi yang diuraikan pada panduan ini mengacu pada dokumen OIML 

R 111-1: 2004 [2] dengan evaluasi ketidakpastian hasil kalibrasi mengacu pada 

dokumen JCGM 100: 2008 [3]. 

2. Ruang Lingkup 

2.1. Panduan ini digunakan untuk mengukur massa konvensional anak timbangan dari 

kelas E1 sampai M3 dengan nominal 1 mg sampai 5000 kg menggunakan metode 

perbandingan langsung (direct comparison). 

2.2. Panduan ini menetapkan prosedur pengukuran massa konvensional dan evaluasi 

ketidakpastian pengukuran pada kalibrasi anak timbangan. 

2.3. Panduan ini tidak mencakup kalibrasi anak timbangan menggunakan metode 

multiple dan sub-multiple. 

2.4. Metode perbandingan langsung pada panduan ini dapat digunakan untuk 

mengalibrasi beban dengan nominal tertentu di luar spesifikasi OIML R 111-1. 

3. Definisi 

Untuk keperluan interpretasi dalam panduan ini, berlaku istilah dan definisi yang 

diberikan dalam OIML R111-1 [2], OIML D28 [4], OIML R 76- 1 [5] dan VIM [6]. 

Dalam panduan ini, bentuk verbal berikut digunakan: 

 ─ “harus” menunjukkan persyaratan; 

 ─ “sebaiknya” menunjukkan rekomendasi; 

 ─ “boleh” menunjukkan izin; 

 ─ “dapat” menunjukkan kemungkinan atau kemampuan. 

4. Ketertelusuran 

Ketertelusuran anak timbangan dapat diperoleh dari anak timbangan standar yang 

terkalibrasi dengan tingkat ketelitian 3 kali lebih baik dari anak timbangan yang akan 

dikalibrasi atau satu kelas di atas anak timbangan yang akan dikalibrasi (penjelasan 

lebih rinci pada bagian 7.2). 
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5. Anak Timbangan Berdasarkan OIML 

Berdasarkan dokumen OIML R 111-1: 2004 anak timbangan memiliki karakteristik 

sebagai berikut: 

5.1. Nominal Anak Timbangan 

Anak timbangan yang berkesesuaian dengan dokumen OIML R 111-1: 2004 (anak 

timbangan OIML) hanya memiliki nilai nominal yang terdiri dari 1 x 10n kg,              

2 x 10n kg atau 5 x 10n kg, dengan “n” merupakan bilangan bulat positif atau negatif 

atau nol. 

Satu set anak timbangan OIML dapat terdiri dari beberapa urutan nilai nominal 

yang berbeda. Jika anak timbangan OIML berada dalam satu set, maka nilai 

nominalnya dapat terdiri dari: 

(1; 1; 2; 5) x 10n kg; 

(1; 1; 1; 2; 5) x 10n kg; 

(1; 2; 2; 5) x 10n kg; atau 

(1; 1; 2; 2; 5) x 10n kg 

dengan “n” merupakan bilangan bulat positif atau negatif atau nol. 

Satu set anak timbangan OIML juga dapat terdiri dari beberapa nilai nominal yang 

sama (misal, dalam satu set terdiri dari 2 anak timbangan dengan nominal 10 kg). 

5.2.  Kelas Anak Timbangan OIML  

Anak timbangan OIML memiliki beberapa kelas yang didefinisikan sebagai 

berikut: 

a. Kelas E1 

• digunakan untuk memastikan ketertelusuran antara massa standar nasional 

(nilai yang diturunkan dari standar internasional) dengan anak timbangan 

kelas E2 atau yang lebih rendah (kelas F dan M)  

• anak timbangan kelas E1 tersedia dalam nominal 1 mg sampai 50 kg 

b. Kelas E2  

• digunakan untuk mengalibrasi anak timbangan kelas F1 dan timbangan 

dengan ketelitian kelas I 

• anak timbangan kelas E2 tersedia dalam nominal 1 mg sampai 1000 kg 
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c. Kelas F1 

• digunakan untuk mengalibrasi anak timbangan kelas F2 dan timbangan 

dengan ketelitian kelas I dan ketelitian kelas II 

• anak timbangan kelas F1 tersedia dalam nominal 1 mg sampai 5000 kg 

d. Kelas F2 

• digunakan untuk mengalibrasi anak timbangan kelas M1 dan kelas M2 dan 

timbangan dengan ketelitian kelas II 

• anak timbangan kelas F2 tersedia dalam nominal 1 mg sampai 5000 kg 

e. Kelas M1 

• digunakan mengalibrasi anak timbangan kelas M2 dan timbangan dengan 

ketelitian sedang kelas III. 

• anak timbangan kelas M1 tersedia dalam nominal 1 mg sampai 5000 kg 

f. Kelas M2 

• digunakan untuk mengalibrasi anak timbangan kelas M3 dan timbangan 

dengan ketelitian sedang kelas III. 

• anak timbangan kelas M2 tersedia dalam nominal 100 mg sampai 5000 kg 

g. Kelas M3  

• digunakan untuk mengalibrasi timbangan dengan ketelitian kelas III dan 

kelas IIII. 

• anak timbangan kelas M2 tersedia dalam nominal 1 g sampai 5000 kg 

h. Kelas M1-2 dan M2-3  

• digunakan untuk mengalibrasi timbangan dengan ketelitian sedang kelas III 

• anak timbangan kelas M1-2 dan M2-3 tersedia dalam nominal 50 kg hingga 

5000 kg 

5.3. Bentuk dan Material Anak Timbangan OIML 

a. Anak timbangan OIML nominal 1 g ke atas 

Anak timbangan OIML memiliki bentuk geometris sederhana, tanpa tepi atau 

sudut dan memiliki kerataan permukaan yang sangat baik. Anak timbangan 

OIML dalam satu set harus memiliki bentuk yang sama, kecuali untuk anak 
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timbangan dengan nominal kurang dari 1 g. Anak timbangan OIML dengan nilai 

nominal 1 g ke atas ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Bentuk anak timbangan OIML nominal 1 g ke atas 

Bentuk pada Gambar 1 merupakan bentuk standar dari anak timbangan OIML 

dengan nominal 1 g ke atas untuk kelas E, F dan M. Namun demikian, untuk kelas 

M dimungkinkan memiliki bentuk yang berbeda dengan Gambar 1. Beberapa 

bentuk anak timbangan OIML tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.  

  

Gambar 2. Bentuk anak timbangan OIML kelas M [7]  

Anak timbangan OIML pada kelas M dengan nominal 5 kg sampai 5000 kg dapat 

berbentuk seperti pada Gambar 2. Gambar sebelah kiri merupakan bentuk anak 

timbangan OIML dengan nominal 5 kg sampai 50 kg, sedangkan gambar sebelah 

kanan merupakan anak timbangan dengan nominal di atas 100 kg. 

Anak timbangan kelas E (E1 dan E2) tidak memiliki marking (tanda) berupa angka 

yang menunjukkan nilai nominalnya, sedangkan untuk anak timbangan kelas F 

dan kelas M dapat memiliki tanda berupa angka yang menunjukkan nilai 
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nominalnya atau dapat juga ditambahkan tanda huruf yang menunjukkan kelas 

dan satuannya. 

Anak timbangan dengan nominal ganda atau rangkap tiga pada satu set anak 

timbangan OIML dapat dibedakan berdasarkan tanda berupa satu atau dua titik 

atau bintang (asteriks), seperti pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Tanda asterik pada anak timbangan OIML dengan nominal ganda 

b. Anak timbangan OIML nominal kurang dari 1 g 

Anak timbangan OIML dengan nominal kurang dari 1 g dapat berbentuk 

lembaran poligonal datar (lemping) atau kawat, dengan bentuk seperti pada 

Gambar 4.  

  
(a) (b) 

Gambar 4. Bentuk anak timbangan OIML nominal kurang dari 1 g, 

(a) bentuk kawat, (b) bentuk lembaran poligonal datar (lemping) 

Nominal anak timbangan kurang dari 1 g dapat diketahui berdasarkan bentuknya, 

seperti ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Bentuk anak timbangan OIML nominal kurang dari 1 g [2] 

Nominal Lembar Poligonal Kawat 

5; 50; 500 mg Segi lima Segi lima 

2; 20; 200 mg Segi empat/ Kotak Segi empat/ Kotak 

1; 10; 100 mg Segi tiga Segi tiga 
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Pada bentuk lemping, anak timbangan kelas E (E1 dan E2) tidak memiliki marking 

(tanda) berupa angka yang menunjukkan nilai nominalnya, sedangkan untuk anak 

timbangan kelas F dan kelas M dapat memiliki tanda berupa angka yang 

menunjukkan nilai nominalnya. 

Pada bentuk lemping, anak timbangan dengan nominal ganda atau rangkap tiga 

pada satu set anak timbangan OIML dapat dibedakan berdasarkan tanda berupa 

satu atau dua titik atau bintang (asteriks), sedangkan untuk anak timbangan 

berbentuk kawat dapat dibedakan dengan satu atau dua lengkungan pada ujung 

kawat (hooks). 

c. Material anak timbangan OIML 

Anak timbangan OIML terbuat dari material yang tahan korosi dengan kualitas 

tertentu sehingga dalam kondisi penggunaan normal dan sesuai dengan 

peruntukannya, perubahan massa anak timbangan tersebut dapat diabaikan (tidak 

signifikan) jika dikaitkan dengan kesalahan maksimum yang diizinkan (mpe) dari 

masing-masing kelas anak timbangan. Spesifikasi material anak timbangan 

OIML pada masing-masing kelas, sebagai berikut: 

• kelas E (E1 dan E2) pada nominal 1 g ke atas harus terbuat dari material dengan 

tingkat kekerasan setara atau lebih baik dari stainless steel austenitik.  

• kelas F pada nominal 1 g ke atas terbuat dari material yang setara atau lebih 

baik dari drawn brass, sedangkan untuk nominal 50 kg ke atas material yang 

digunakan paling tidak harus setara dengan stainless steel. Permukaan anak 

timbangan kelas F pada nominal 1 g ke atas dapat dilapisi dengan lapisan 

logam yang sesuai untuk meningkatkan ketahanan korosi dan kekerasannya.  

• kelas M pada nominal kurang dari 1 g harus dibuat dari material yang cukup 

tahan terhadap korosi dan oksidasi. Untuk anak timbangan OIML pada kelas 

M1 nominal kurang dari 5 kg, kelas M2 dan M3 dengan nominal di bawah 100 

g yang berbentuk silinder harus terbuat dari material yang setara atau lebih 

baik dari kuningan (brass). Sedangkan untuk anak timbangan pada nominal 

lainnya yang berbentuk persegi panjang dibuat dari material yang setara atau 

lebih baik dari besi cor (grey cast iron). 
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Selain dari material yang digunakan, dokumen OIML R111-1: 2004 juga 

mengatur massa jenis (densitas) dari masing-masing anak timbangan sesuai 

dengan kelas dan nominalnya. Nilai densitas dari masing-masing anak timbangan 

OIML ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Batas minimum dan maksimum densitas anak timbangan OIML [2] 

Nominal 

ρmin , ρmax (103 kg/m3) 

Kelas anak timbangan OIML (untuk kelas M3, nilai densitas tidak ditentukan) 

E1 E2 F1 F2 M1 M1-2 M2 M2-3 

≥ 100 g 7,934 - 8,067 7,81 - 8,21 7,39 - 8,73 6,4 - 10,7 ≥ 4,4 ≥ 3,0 ≥ 2,3 ≥ 1,5 

50 g 7,92 - 8,08 7,74 - 8,28 7,27 - 8,89 6,0 - 12,0 ≥ 4,0    

20 g 7,84 - 8,17 7,50 - 8,57 6,6 - 10,1 4,8 - 24,0 ≥ 2,6    

10 g 7,74 - 8,28 7,27 - 8,89 6,0 - 12,0 ≥ 4,0 ≥ 2,0    

5 g 7,62 - 8,42 6,9 - 9,6 5,3 - 16,0 ≥ 3,0     

2 g 7,27 - 8,89 6,0 - 12,0 ≥ 4,0 ≥ 2,0     

1 g 6,9 - 9,6 5,3 - 16,0 ≥ 3,0      

500 mg 6,3 - 10,9 ≥ 4,4 ≥ 2,2      

200 mg 5,3 - 16,0 ≥ 3,0       

100 mg ≥ 4,4        

50 mg ≥ 3,4        

20 mg ≥ 2,3        

Pada Tabel 2, anak timbangan OIML untuk kelas M3 nilai densitasnya tidak 

ditentukan. Batas densitas anak timbangan ditentukan sedemikian rupa sehingga 

penyimpangan 10% dari nilai densitas udara yang ditentukan (1,2 kg/m3) tidak 

menghasilkan kesalahan nilai massa absolut yang melebihi satu per empat dari 

nilai mpe anak timbangan. 

5.4. Maximum Permissible Error dari Anak Timbangan OIML 

Maximum permissible error (mpe) adalah kesalahan terbesar yang diijinkan untuk 

verifikasi awal dari anak timbangan OIML pada kelas tertentu. Namun, mpe juga 

dapat digunakan untuk verifikasi selanjutnya, karena jika mpe anak timbangan 

OIML dinyatakan atau ditetapkan lebih besar dari mpe seperti pada Tabel 3, maka 

anak timbangan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai anak timbangan OIML. 
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Tabel 3. Maximum permissible error (mpe) anak timbangan OIML ( ± 𝛅𝐦 dalam mg) [2] 

Nominal 
value* 

Class 
E1 

Class 
E2 

Class 
F1 

Class 
F2 

Class 
M1 

Class 
M1–2 

Class 
M2 

Class 
M2–3 

Class 
M3 

5 000 kg   25 000 80 000 250 000 500 000 800 000 1 600 000 2 500 000 

2 000 kg   10 000 30 000 100 000 200 000 300 000 600 000 1 000 000 

1 000 kg  1 600 5 000 16 000 50 000 100 000 160 000 300 000 500 000 

500 kg  800 2 500 8 000 25 000 50 000 80 000 160 000 250 000 

200 kg  300 1 000 3 000 10 000 20 000 30 000 60 000 100 000 

100 kg  160 500 1 600 5 000 10 000 16 000 30 000 50 000 

50 kg 25 80 250 800 2 500 5 000 8 000 16 000 25 000 

20 kg 10 30 100 300 1 000  3 000  10 000 

10 kg 5,0 16 50 160 500  1 600  5 000 

5 kg 2,5 8,0 25 80 250  800  2 500 

2 kg 1,0 3,0 10 30 100  300  1 000 

1 kg 0,5 1,6 5,0 16 50  160  500 

500 g 0,25 0,8 2,5 8,0 25  80  250 

200 g 0,10 0,3 1,0 3,0 10  30  100 

100 g 0,05 0,16 0,5 1,6 5,0  16  50 

50 g 0,03 0,10 0,3 1,0 3,0  10  30 

20 g 0,025 0,08 0,25 0,8 2,5  8,0  25 

10 g 0,020 0,06 0,20 0,6 2,0  6,0  20 

5 g 0,016 0,05 0,16 0,5 1,6  5,0  16 

2 g 0,012 0,04 0,12 0,4 1,2  4,0  12 

1 g 0,010 0,03 0,10 0,3 1,0  3,0  10 

500 mg 0,008 0,025 0,08 0,25 0,8  2,5   

200 mg 0,006 0,020 0,06 0,20 0,6  2,0   

100 mg 0,005 0,016 0,05 0,16 0,5  1,6   

50 mg 0,004 0,012 0,04 0,12 0,4     

20 mg 0,003 0,010 0,03 0,10 0,3     

10 mg 0,003 0,008 0,025 0,08 0,25     

5 mg 0,003 0,006 0,020 0,06 0,20     

2 mg 0,003 0,006 0,020 0,06 0,20     

1 mg 0,003 0,006 0,020 0,06 0,20     

* Nilai nominal anak timbangan OIML pada Tabel 3 merupakan nominal terkecil dan terbesar yang diijinkan 

pada masing-masing kelas. Nilai mpe pada Tabel 3 tidak boleh diekstrapolasikan ke nilai yang lebih tinggi 

atau lebih rendah. Misalnya, nominal terkecil untuk anak timbangan kelas M2 adalah 100 mg, nominal 50 

mg tidak akan diterima sebagai anak timbangan OIML kelas M2 dan sebagai gantinya harus memenuhi 

persyaratan mpe kelas M1 dan persyaratan lain (bentuk dan tanda) untuk kelas anak timbangan tersebut. Jika 

tidak, anak timbangan tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam anak timbangan OIML. 
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Nilai Ketidakpastian bentangan (expanded uncertainty) terkait mpe 

Untuk setiap anak timbangan OIML, ketidakpastian bentangan (𝑈), pada k = 2, dari 

massa konvensional harus sama atau lebih kecil dari sepertiga mpe pada Tabel 3. 

𝑈 ≤ 1 3⁄ 𝛿𝑚    (1) 

Nilai massa konvensional terkait mpe 

Untuk setiap anak timbangan OIML, nilai massa konvensional (𝒎𝒄) – yang ditentukan 

dengan ketidakpastian bentangan (𝑼) – tidak boleh berbeda dari nilai nominal anak 

timbangan (𝒎𝟎) lebih dari nilai mpe dikurangi dengan ketidakpastian bentangannya. 

𝑚0 − (𝛿𝑚 − 𝑈) ≤ 𝑚𝑐 ≤ 𝑚0 + (𝛿𝑚 − 𝑈)   (2) 

 dengan, 

   𝑚0 : nominal anak timbangan OIML 

   𝑚𝑐 : nilai massa konvensional 

   𝛿𝑚 : mpe 

   𝑈 : ketidakpastian bentangan (expanded uncertainty) 

6. Fasilitas dan Kondisi Lingkungan 

Beberapa persyaratan fasilitas dan kondisi lingkungan harus dipenuhi agar tidak 

berpengaruh buruk terhadap hasil pengukuran dan sesuai dengan tujuan kalibrasi. 

6.1. Meja timbang 

Meja timbang merupakan komponen penting dalam pengukuran massa khususnya 

pada kalibrasi anak timbangan, karena meja timbang digunakan sebagai tempat 

untuk meletakkan timbangan atau komparator yang akan digunakan untuk 

mengalibrasi anak timbangan. Rekomendasi meja timbang yang digunakan pada 

kalibrasi anak timbangan, sebagai berikut [8]: 

a.  meja timbang harus terbuat dari batu, seperti marmer, granit atau teraso dengan 

ketebalan minimum sekitar 40 mm. Meja timbang sebaiknya tidak terbuat dari 

beton bertulang karena dimungkinkan adanya pengaruh magnetik 

b.  meja timbang sebaiknya dipasang pada pilar di lantai beton dan bebas dari 

dinding (tidak menempel). Meja timbang sebaiknya berada pada lantai dasar atau 

basement dari suatu bangunan 
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c.  meja timbang sebaiknya ditempatkan langsung pada pilar tanpa pemasangan anti 

getar. Lembaran timah dapat digunakan untuk menstabilkan meja timbang 

(Gambar 5) 

d.  timbangan atau komparator harus ditempatkan pada bagian tengah diantara ke 

dua pilar dari meja timbang, seperti Gambar 5 

 

Gambar 5. Posisi timbangan pada meja timbang dan penyetabil meja timbang 

e. meja timbang harus ditempatkan di ruangan bebas dari getaran. Jika getaran tidak 

terhindarkan, maka fondasi meja timbang harus dibuat terpisah dari lantai dengan 

kedalaman sekitar satu meter. Fondasi tersebut harus dipastikan benar-benar 

terbebas dari lantai 

f.   meja timbang harus diletakan jauh dari aliran udara AC. Jika tidak 

memungkinkan, aliran udara dari AC harus diarahkan sedemikian rupa sehingga 

jauh dari meja timbang 

g.  setiap permukaan meja timbang yang cenderung mengeluarkan debu harus 

dilapisi dengan permukaan bebas debu 

6.2. Kondisi lingkungan 

Kalibrasi anak timbangan harus dilakukan pada kondisi lingkungan (suhu dan 

kelembapan udara) yang stabil dan tekanan udara mengikuti tekanan atmosfer. 

Perbedaan suhu antara anak timbangan dan udara di dalam timbangan harus dijaga 

sekecil mungkin. Pengkondisian anak timbangan acuan dan anak timbangan yang 
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akan dikalibrasi (anak timbangan UUT) di dalam timbangan sebelum dan selama 

kalibrasi dapat memperkecil perbedaan suhu tersebut. Rekomendasi nilai kondisi 

lingkungan untuk kalibrasi anak timbangan dapat dilihat pada Tabel 4.  

Tabel 4. Rekomendasi kondisi lingkungan selama kalibrasi [2] 

Kelas Anak Timbangan Perubahan suhu selama kalibrasi 

E1 ±0,3 °C per jam, perubahan maksimum ±0,5 °C per 12 jam 

E2 ±0,7 °C per jam, perubahan maksimum ±1 °C per 12 jam 

F1 ±1,5 °C per jam, perubahan maksimum ±2 °C per 12 jam 

F2 ±2 °C per jam, perubahan maksimum ±3,5 °C per 12 jam 

M1 ±3 °C per jam, perubahan maksimum ±5 °C per 12 jam 

 
Kelas Anak Timbangan Rentang kelembapan udara relatif (%RH) 

E1 40% sampai 60%, perubahan maksimum ± 5% per 4 jam 

E2 40% sampai 60%, perubahan maksimum ± 10% per 4 jam 

F 40% sampai 60%, perubahan maksimum ± 15% per 4 jam 

Nilai suhu lingkungan harus ditetapkan diantara nilai 18 °C sampai dengan 27 °C 

dan nilai kondisi lingkungan harus sesuai dengan spesifikasi timbangan yang 

digunakan. Jika densitas udara di laboratorium memiliki penyimpangan lebih dari 

10% dari nilai densitas udara tetapan yakni 1,2 kg/m3, maka harus menggunakan 

nilai massa (true mass) dan nilai massa konvensional diperoleh dari perhitungan 

true mass tersebut. 

7. Peralatan 

Peralatan yang dibutuhkan untuk dapat mengalibrasi anak timbangan OIML kelas 

tertentu, sebagai berikut: 

7.1. Timbangan atau Komparator 

Timbangan atau komparator yang akan digunakan harus diketahui karakteristik 

metrologinya yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Resolusi, linearitas, 

daya ulang (repeatability) dan pembebanan tidak dipusat pan harus ditentukan 

sedemikian rupa sehingga nilai ketidakpastian yang ditargetkan dapat tercapai. 

Timbangan atau komparator harus selalu terhubung ke sumber listrik dan dalam 

keadaan stanby atau display timbangan dalam keadaan mati (off) ketika tidak 

digunakan. 
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7.2. Anak Timbangan Acuan 

Untuk dapat mengalibarsi anak timbangan OIML kelas E2, F1, F2 dan seterusnya 

sampai kelas M3, anak timbangan OIML yang digunakan sebagai acuan harus 

memiliki nominal yang sama dan tingkat ketelitian minimal satu kelas lebih tinggi 

dibandingkan dengan anak timbangan UUT. Untuk dapat mengalibrasi anak 

timbangan OIML kelas E1, anak timbangan acuan harus memiliki karakteristik 

metrologi yang sama atau lebih baik dengan ketelitian minimal 3 kali lebih baik. 

7.3. Pemantau Kondisi Lingkungan 

Pemantau kondisi lingkungan terdiri dari peralatan pengukur suhu, kelembapan 

relatif dan tekanan udara. Pada umumnya resolusi yang dibutuhkan dari peralatan 

tersebut yaitu peralatan pengukur suhu udara 0,1 °C, kelembapan relatif 1 %RH 

dan tekanan udara 1 mbar, atau dapat ditentukan sesuai dengan target 

ketidakpastian pengukuran yang hendak dicapai. 

7.4. Tweezers dan Fork 

Anak timbangan OIML tidak boleh disentuh dengan tangan kosong. Tweezers dan 

Fork (pinset) dapat digunakan untuk memindahkan anak timbangan OIML dengan 

nominal 1 mg sampai 2 kg. Sedangkan untuk anak timbangan dengan nominal 5 

kg atau lebih dapat menggunakah handler yang sesuai dengan bentuk dan nonimal 

anak timbangan. Pemindahan anak timbangan dapat dilakukan dengan cara 

menjepitkan ujung pinset pada bagian “leher” anak timbangan OIML. Pada 

umumnya pinset tebuat dari bahan logam aluminium atau stainless-steel dengan 

ujung pinset terbuat dari bahan tertentu yang tidak menimbulkan goresan pada anak 

timbangan. Ukuran pinset harus disesuaikan dengan ukuran anak timbangan OIML 

yang akan dipindahkan. Beberapa jenis pinset dan handler yang digunakan pada 

proses kalibrasi anak timbangan ditunjukkan pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Jenis-jenis pinset dan handler pada kalibrasi anak timbangan OIML 

7.5. Sarung Tangan 

Sarung tangan digunakan untuk meminimalkan pengaruh suhu yang dapat 

mengganggu proses penimbangan ketika meletakkan anak timbangan. Sarung 

tangan yang direkomendasikan yaitu sarung tangan yang terbuat dari kain bebas 

serat atau berbahan poly urethane, seperti Gambar 7. 

 
Gambar 7. Sarung tangan berbahan poly urethane 

7.6. Kuas Halus 

Kuas halus dapat digunakan untuk menghilangkan debu dan segala partikel yang 

terdapat pada permukaan anak timbangan. Permukaan anak timbangan tidak 

dianjurkan untuk dibersihkan menggunakan lap kain atau tisu, karena dapat 

menimbulkan goresan pada permukaan anak timbangan. 

 

Gambar 8. Kuas halus 
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8. Tahapan Kalibrasi Anak Timbangan OIML 

8.1. Pre-Kalibrasi 

Tahap pre-kalibrasi merupakan tahap awal pada kalibrasi anak timbangan. Tujuan dari 

tahapan ini yaitu untuk memastikan anak timbangan UUT, anak timbangan acuan dan 

peralatan kalibrasi siap digunakan dan telah mencapai kestabilan termal. Langkah-

langkah berikut dapat diambil pada tahap pre-kalibrasi: 

1. Pastikan semua peralatan kalibrasi seperti timbangan atau komparator dan pemantau 

kondisi lingkungan tersedia dan berfungsi dengan baik, 

2. Periksa anak timbangan UUT dan anak timbangan acuan, pastikan dalam keadaan 

tanpa debu dan partikel lain yang menempel pada permukaannya. Pada kondisi 

normal, debu dan partikel lain yang menempel cukup dibersihkan dengan kuas halus 

dan tidak perlu dilakukan pencucian menggunakan alkohol atau air destilasi. 

3. Kondisikan anak timbangan UUT, anak timbangan acuan, timbangan atau 

komparator dan pemantau kondisi lingkungan sampai kestabilan termal telah 

tercapai. Sebagai pedoman praktis, waktu pengkondisian yaitu 24 jam. 

8.2. Pengambilan Data Penimbangan 

Tahap pengambilan data penimbangan merupakan tahapan selanjutnya setelah tahap 

pre-kalibrasi dan kestabilan termal telah tercapai. Pengambilan data penimbangan 

diberikan untuk siklus penimbangan STTS dengan S = anak timbangan acuan dan T = 

anak timbangan UUT. Untuk siklus penimbangan STS dapat disesuaikan. Langkah-

langkah pengambilan data penimbangan dengan siklus STTS, sebagai berikut: 

1. Siapkan dan isi data anak timbangan di lembar kerja 

2. Operasikan timbangan sesuai prosedur penggunaan 

3. Lakukan pemanasan timbangan dengan meletakan beban maksimum ke pusat pan 

tunggu hingga stabil kemudian turunkan, lakukan 3 sampai 5 kali hingga 

pembacaan timbangan tidak berbeda signifikan dengan pembacaan sebelumnya 

4. Catat kondisi lingkungan sebelum kalibrasi (suhu, kelembapan relatif dan tekanan 

udara) 

5. Letakkan anak timbangan acuan pada pusat pan dan tunggu sampai penunjukan 

timbangan stabil kemudian catat penunjukan timbangan (S1) 

6. Angkat anak timbangan acuan, letakkan di samping pan 
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7. Letakkan anak timbangan UUT pada pusat pan dan tunggu sampai penunjukan 

timbangan stabil kemudian catat penunjukan timbangan (T1) 

8. Angkat anak timbangan UUT, letakkan di samping pan 

9. Letakkan kembali anak timbangan UUT pada pusat pan dan tunggu sampai 

penunjukan timbangan stabil kemudian catat penunjukan timbangan (T2) 

10. Angkat anak timbangan UUT, letakkan di samping pan 

11. Letakkan anak timbangan acuan pada pusat pan dan tunggu sampai penunjukan 

timbangan stabil, kemudian catat penunjukan timbangan, (S2) 

12. Angkat anak timbangan acuan, letakkan di samping pan 

13. Ulangi langkah ke-5 sampai langkah ke-12 dengan jumlah pengulangan sesuai 

kelas anak timbangan yang dikalibrasi, seperti pada Tabel 5. 

Tabel 5. Jumlah penimbangan minimum pada masing-masing siklus [2] 

Kelas E1 E2 F1 F2 M1, M2, M3 

penimbangan pada siklus S T T S 3 2 1 1 1 

penimbangan pada siklus  S T S 5 3 2 1 1 

14. Setelah selesai catat kondisi lingkungan setelah kalibrasi. 

8.3. Pasca-Kalibrasi 

Setelah tahapan pengambilan data penimbangan selesai dilakukan, maka anak 

timbangan UUT dan anak timbangan acuan perlu disimpan kembali ke tempat semula. 

Pastikan seluruh peralatan dalam keadaan baik dan timbangan dalam keadaan stanby. 

9. Analisis Data Kalibrasi 

Massa konvensional anak timbangan UUT dapat dihitung menggunakan persamaan: 

𝑚𝑇 = 𝑚𝑆 + ∆𝑚̅̅̅̅̅ + 𝑏     (3) 

dengan, 

 𝑚𝑇 =  massa konvensional anak timbangan UUT 

 𝑚𝑆 =  massa konvensional anak timbangan acuan 

∆𝑚̅̅̅̅̅ = rata-rata selisih penunjukkan timbangan 

𝑏 =  koreksi buoyancy udara 
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Rata-rata selisih penunjukkan timbangan 

Rata-rata selisih penunjukkan timbangan antara penimbangan anak timbangan UUT 

dan anak timbangan acuan dihitung menggunakan persamaan berikut: 

∆𝑚̅̅̅̅̅ =
1

𝑛
∑(∆𝐼𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

nilai ∆𝐼𝑖 untuk siklus STTS:  𝐼𝑆1 1, 𝐼𝑇1 1, 𝐼𝑇2 1, 𝐼𝑆2 1, … , 𝐼𝑆1 𝑛, 𝐼𝑇1 𝑛, 𝐼𝑇2 𝑛, 𝐼𝑆2 𝑛 

∆𝐼𝑖 =
(𝐼𝑇1 𝑖

−𝐼𝑆1 𝑖
−𝐼𝑆2 𝑖

+𝐼𝑇2 𝑖
)

2
    (5) 

dengan 𝑖 = banyaknya pengulangan (1, 2, … , 𝑛) 

 

nilai ∆𝐼𝑖 untuk siklus STS: 𝐼𝑆1 1, 𝐼𝑇1 1, 𝐼𝑆2 1, … , 𝐼𝑆1 𝑛, 𝐼𝑇1 𝑛, 𝐼𝑆2 𝑛 

∆𝐼𝑖 = 𝐼𝑇1 𝑖
−

(𝐼𝑆1 𝑖
+𝐼𝑆2 𝑖

)

2
    (6) 

dengan 𝑖 = banyaknya pengulangan (1, 2, … , 𝑛) 

Koreksi buoyancy udara 

Koreksi buoyancy udara dapat dihitung menggunakan persamaan: 

𝑏 = (𝜌𝑎 − 𝜌0) × (
1

𝜌𝑡
−

1

𝜌𝑟
) × 𝑚𝑆   (7) 

dengan, 

𝑏 =  koreksi buoyancy udara 

𝜌𝑎  =  densitas udara saat kalibrasi 

𝜌0 =  densitas udara pada pengukuran massa konvensional (1,2 kg/m3)  

𝜌𝑡 =  densitas anak timbangan UUT 

𝜌𝑟 =  densitas anak timbangan acuan 

𝑚𝑆 =  massa konvensional anak timbangan acuan 

Pada Persamaan (7), nilai koreksi buoyancy udara dapat diabaikan jika memenuhi 

persyaratan berikut: 

(4) 
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|(𝜌𝑎 − 𝜌0) × (
1

𝜌𝑡
−

1

𝜌𝑟
) × 𝑚0| ≤

1

3
𝑈   (8) 

dengan U adalah ketidakpastian bentangan dari anak timbangan UUT. Meskipun nilai 

b (koreksi buoyancy udara) dapat dihilangkan. Namun, kontribusi ketidakpastian dari 

koreksi buoyancy udara tidak dapat diabaikan. 

10. Evaluasi Ketidakpastian 

Nilai massa konvensional hasil kalibrasi anak timbangan UUT hanya merupakan 

perkiraan (approximation atau estimate), maka akan lengkap hanya jika disertai nilai 

ketidakpastian hasil kalibrasinya. Ketidakpastian akan dievaluasi baik menggunakan 

tipe A yang didasarkan pada analisis statistik dari serangkaian pengukuran maupun tipe 

B yang didasarkan dari pengetahuan lain. Ketidakpastian hasil kalibrasi anak timbangan 

dapat dievaluasi menggunakan persamaan berikut: 

𝑢2(𝑚𝑇) = {(
𝜕𝑚𝑇

𝜕𝑚𝑆
𝑢𝑚𝑆

)
2

+ 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡
2 + (

𝜕𝑏

𝜕𝜌𝑎
𝑢𝑏)

2

+ 𝑢𝑟𝑒𝑠
2 + 𝑢𝑟𝑒𝑝𝑒𝑎𝑡

2 + 𝑢𝑠𝑒𝑛𝑠
2 } (9) 

dengan, 

𝑢𝑚𝑇
 = ketidakpastian massa konvensional anak timbangan UUT  

𝑢𝑚𝑆
 = ketidakpastian massa konvensional anak timbangan acuan 

𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡 = ketidakpastian akibat ketidakstabilan massa anak timbangan acuan 

𝑢𝑏 = ketidakpastian akibat pengaruh koreksi buoyancy udara 

𝑢𝑟𝑒𝑠 = ketidakpastian akibat keterbatasan resolusi timbangan  

𝑢𝑟𝑒𝑝𝑒𝑎𝑡 = ketidakpastian akibat penimbangan berulang 

𝑢𝑠𝑒𝑛𝑠 = ketidakpastian akibat pengaruh sensitivitas timbangan   

Sumber-sumber Ketidakpastian 

Sumber ketidakpastian dianalisis berdasarkan Persamaan (9) dan dapat ditambahkan 

sesuai dengan kondisi pada masing-masing lab kalibrasi. Masing-masing sumber 

ketidakpastian dapat dianalisis sebagai berikut: 

1. Ketidakpastian massa konvensional anak timbangan acuan 

Ketidakpastian baku dari massa konvensional anak timbangan acuan diperoleh dari 

nilai ketidakpastian bentangan pada sertifikat kalibrasi dibagi dengan faktor 
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cakupannya. Nilai ketidakpastian baku dapat dihitung menggunakan persamaan 

berikut: 

𝑢𝑚𝑠
= 𝑈𝑐𝑒𝑟𝑡 𝑘⁄     (10) 

dengan Ucert adalah nilai ketidakpastian bentangan pada sertifikat kalibrasi anak 

timbangan acuan dan k adalah faktor cakupan yang diberikan pada sertifikat 

tersebut. 

2. Ketidakpastian akibat ketidakstabilan anak timbangan acuan 

Ketidakpastian akibat ketidakstabilan anak timbangan acuan dapat diperkirakan 

dari perubahan massa konvensional yang diamati setelah anak timbangan acuan 

beberapa kali dikalibrasi. Nilai ketidakpastian baku dapat dianalisis menggunakan 

tipe A sebagai berikut: 

𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡 = √
∑ |𝑚𝑐𝑖−𝑚𝑐̅̅ ̅̅ |2𝑛

𝑖=0

𝑛
    (11) 

Jika jumlah sertifikat tidak mencukupi untuk dianalisis berdasarkan tipe A, maka 

analisis ketidakpastian baku akibat ketidakstabilan anak timbangan acuan dapat 

dilakukan menggunakan tipe B, sebagai berikut: 

𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡 =
1

2⁄ ×(𝑚𝑐𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑐𝑚𝑖𝑛
)

√3
   (12) 

Jika nilai massa konvensional dari kalibrasi sebelumnya tidak tersedia, estimasi 

ketidakpastian harus didasarkan pada pengalaman atau ketidakpastian baku  

pada sertifikat kalibrasi termutakhir. 

3. Ketidakpastian akibat pengaruh koreksi buoyancy udara 

Ketidakpastian baku akibat pengaruh koreksi buoyancy udara dihitung berdasarkan 

rekaman variasi densitas udara di laboratorium. Nilai koreksi bouyancy udara 

dihitung menggunakan persamaan: 

𝑏 = (𝜌𝑎 − 𝜌0) × (
1

𝜌𝑡
−

1

𝜌𝑟
) × 𝑚𝑆   (13) 

dengan, 

𝑏 =  koreksi buoyancy udara 

𝜌𝑎  =  densitas udara saat kalibrasi 
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𝜌0 =  densitas udara pada pengukuran massa konvensional (1,2 kg/m3)  

𝜌𝑡 =  densitas anak timbangan UUT 

𝜌𝑟 =  densitas anak timbangan acuan 

𝑚𝑆 =  massa konvensional anak timbangan acuan 

Jika tidak dilakukan pengukuran densitas udara, maka ketidakpastian densitas 

udara diestimasi menggunakan persamaan berikut: 

𝑢(𝜌𝑎) =
10%×1,2

√3
 [𝑘𝑔. 𝑚−3]   (14) 

Nilai ketidakpastian yang lebih rendah dapat digunakan jika terdapat data 

pendukung variasi densitas udara di laboratorium. 

Untuk anak timbangan OIML kelas E (E1 dan E2), densitas udara harus ditentukan 

berdasarkan pengukuran suhu, kelembapan relatif dan tekanan udara. Persamaan 

CIPM dapat digunakan untuk menghitung nilai densitas udara dan 

ketidakpastiannya. 

Pada ketidakpastian akibat pengaruh koreksi buoyancy udara diperlukan nilai 

koefisien sensitivitas untuk mengonversikan pengaruh densitas udara ke pengaruh 

terhadap besaran massa. Nilai koefisien sensitivitas dapat dihitung menggunakan 

Persamaan berikut: 

𝑐𝑏 = (
1

𝜌𝑡
−

1

𝜌𝑟
) × 𝑚𝑆     (15) 

dengan, 

𝑏 =  koreksi buoyancy udara 

𝜌𝑎  =  densitas udara saat kalibrasi 

𝜌0 =  densitas udara pada pengukuran massa konvensional (1,2 kg/m3)  

𝜌𝑡 =  densitas anak timbangan UUT 

𝜌𝑟 =  densitas anak timbangan acuan 

𝑚𝑆 =  massa konvensional anak timbangan acuan 

Nilai 𝜌𝑡 dan 𝜌𝑟 dapat ditentukan dari Tabel 2 berdasarkan kelas dan nominal dari 

anak timbangan UUT dan anak timbangan acuan. 
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4. Ketidakpastian akibat keterbatasan resolusi timbangan 

Ketidakpastian baku akibat keterbatasan resolusi timbangan digital (𝑑), dapat 

dihitung menggunakan persamaan: 

𝑢𝑟𝑒𝑠 = (
𝑑 2⁄

√3
) × √2    (16) 

Faktor pengali √2 berasal dari dua kali pembacaan timbangan yaitu pembacaan 

penimbangan anak timbangan acuan dan pembacaan penimbangan anak timbangan 

UUT. 

5. Ketidakpastian akibat penimbangan berulang 

Ketidakpastian baku dari proses penimbangan berulang (repeatability) merupakan 

simpangan baku (standar deviasi) dari rata-rata selisih penunjukkan timbangan. 

Untuk n siklus pengukuran, nilai ketidapastian baku dari repeatability dapat 

dihitung menggunakan persamaan berikut: 

𝑢𝑟𝑒𝑝𝑒𝑎𝑡 =
𝑠(∆𝑚)

√𝑛
     (17) 

dengan,  

𝑠2(∆𝑚) =
1

𝑛−1
∑ (∆𝑚𝑖 − ∆𝑚̅̅̅̅̅)2𝑛

𝑖=1    (18) 

Jika hanya sedikit pengukuran yang dilakukan, estimasi 𝑠(∆𝑚) dapat menjadi tidak 

handal (unreliable). Estimasi standar deviasi gabungan (pooled standard 

deviation) yang diperoleh dari pengukuran sebelumnya dan dilakukan dalam 

kondisi yang sama (kondisi normal) harus digunakan. Jika hal tersebut tidak 

dimungkinkan, maka nilai n tidak boleh kurang dari 5. 

Misalkan terdapat sejumlah M pengukuran standar deviasi dari massa nominal 

tertentu, maka nilai pooled standard deviation dapat dihitung menggunakan 

persamaan: 

𝑠2(∆𝑚) =
1

𝑀
∑ 𝑠𝑗

2(∆𝑚)𝑀
𝑗=1    (19) 

dengan nilai derajat kebebasan sebesar 𝑀(𝑛 − 1). 
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Nilai pooled standard deviation pada karakterisasi awal sebaiknya ditentukan 

melalui pengambilan nilai standar deviasi dari 10 kali pengulangan siklus 

penimbangan (n = 10) dengan nilai M dapat ditetapkan diantara 6 sampai 12. 

Pengambilan nilai standar deviasi sebaiknya dilakukan pada hari yang berbeda agar 

nilai yang diperoleh lebih dapat diandalkan (reliable).  

Nilai standar deviasi sebaiknya diperiksa kembali paling lama setiap 6 bulan dan 

dievaluasi menggunakan persamaan berikut: 

𝐹 =
𝑠𝑛𝑒𝑤

2

𝑠𝑟𝑒𝑓
2      (20) 

dengan snew adalah nilai standar deviasi yang baru dan sref adalah nilai pooled 

standard deviation. Nilai F hasil perhitungan tidak boleh lebih dari nilai pada Tabel 

6 dan jika lebih, maka laboratorium harus menyelesaikan permasalahan yang ada 

dan jika diperlukan laboratorium dapat melakukan karakterisasi nilai pooled 

standard deviation yang baru. 

Tabel 6. Maksimum nilai F pada pergitungan F-test 

n 𝒗𝒎= 9 

6 2,06 

8 2,01 

10 1,99 

12 1,97 

Pada Tabel 6, 𝑣𝑚 merupakan nilai derajat kebebasan dari pengukuran standar 

deviasi dengan 10 kali pengulangan dan n adalah banyaknya standar deviasi yang 

digunakan untuk menghitung nilai sref. 

6. Ketidakpastian akibat pengaruh sensitivitas timbangan 

Jika timbangan dikalibrasi menggunakan massa anak timbangan sensitivitas 

(𝑚𝑠𝑒𝑛𝑠) dengan ketidakpastian baku (𝑢𝑚𝑠𝑒𝑛𝑠
), maka kontribusi ketidakpastiannya 

dapat dihitung menggunakan persamaan: 

𝑢𝑠𝑒𝑛𝑠
2 = (∆𝑚𝑐

̅̅ ̅̅ ̅̅ )2 × (
𝑢2(𝑚𝑠𝑒𝑛𝑠)

𝑚𝑠𝑒𝑛𝑠
2 +

𝑢2(∆𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠)

∆𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠
2 )   (21) 
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dengan, 

∆𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠 = perubahan penunjukkan timbangan akibat penimbangan 

anak timbangan sensitivitas 

  𝑢(∆𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠) =  ketidakpastian dari ∆𝐼𝑠𝑒𝑛𝑠 

∆𝑚𝑐
̅̅ ̅̅ ̅̅  =  rata-rata perbedaan massa antara anak timbangan UUT dan 

anak timbangan acuan 

 Pengambilan data sensitivitas timbangan dilakukan pada titik ukur setengah 

kapasitas timbangan. Massa anak timbangan sensitivitas yang digunakan 

setidaknya memiliki nilai 20 kali lebih besar dari mpe anak timbangan UUT. 

Contoh, pada timbangan dengan kapasitas 1 kg yang akan digunakan untuk 

mengalibrasi anak timbangan OIML kelas F1, maka pengambilan data sensitivitas 

dilakukan pada titik ukur 500 g kelas F1 dengan massa anak timbangan sensitivitas 

sebesar 50 mg yang diperoleh 20 kali mpe 500 g kelas F1 (2,5 mg) [8]. Jika 

diperlukan, massa anak timbangan sensitivitas dapat ditentukan dalam kisaran 20 

sampai 200 kali dari mpe anak timbangan UUT yang akan dikalibrasi. 

Ketidakpastian Baku Gabungan (𝑢𝑐)  

Ketidakpastian baku gabungan dari massa konvensional anak timbangan UUT dihitung 

menggunakan persamaan berikut: 

𝑢𝑐(𝑚𝑇) = √((
𝜕𝑚𝑇

𝜕𝑚𝑆
𝑢𝑚𝑆

)
2

+ 𝑢𝑖𝑛𝑠𝑡
2 + (

𝜕𝑏

𝜕𝜌𝑎
𝑢𝑏)

2

+ 𝑢𝑟𝑒𝑠
2 + 𝑢𝑟𝑒𝑝𝑒𝑎𝑡

2 + 𝑢𝑠𝑒𝑛𝑠
2 )      (22) 

Derajat Kebebasan Efektif  (𝜐𝑒𝑓𝑓) 

Derajat kebebasan efektif diperlukan sebagai salah satu komponen untuk menghitung 

nilai faktor cakupan (k). Derajat kebebasan efektif dapat dihitung menggunakan 

persamaan: 

𝜐𝑒𝑓𝑓 =
𝑢𝑐

4

∑
𝑢𝑖

4

𝜐𝑖

𝑁
𝑖=1

     (23) 

dengan 𝜐𝑖 adalah derajat kebabasan untuk masing-masing sumber ketidakpastian. 
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Faktor Cakupan (𝑘) 

Faktor cakupan (k) merupakan faktor numerik yang digunakan sebagai pengali dari 

ketidakpastian baku gabungan untuk mendapatkan ketidakpastian bentangan. Faktor 

cakupan dapat dihitung menggunakan persamaan: 

𝑘 = 1,95996 + 2,37356 𝜐𝑒𝑓𝑓⁄ + 2,818745 𝜐𝑒𝑓𝑓
2⁄ + 2,546662 𝜐𝑒𝑓𝑓

3⁄ + 1,761829 𝜐𝑒𝑓𝑓
4⁄

+ 0.245458 𝜐𝑒𝑓𝑓
5⁄ + 1,000764 𝜐𝑒𝑓𝑓

6⁄  

Ketidakpastian Bentangan (U) 

Ketidakpastian bentangan merupakan kuantitas yang menentukan interval tentang hasil 

pengukuran yang mungkin diharapkan mencakup sebagian besar distribusi nilai yang 

secara wajar dapat dikaitkan dengan besaran ukur. Ketidakpastian bentangan dihitung 

berdasarkan ketidakpastian baku gabungan dan faktor cakupan menggunakan 

persamaan berikut: 

𝑈(𝑚𝑇) = 𝑘 × 𝑢𝑐(𝑚𝑇)   (25) 

11. Pelaporan Hasil Kalibrasi Anak Timbangan  

Hasil kalibrasi anak timbangan UUT berupa nilai massa konvensional dilaporkan sesuai 

dengan jumlah digit dari resolusi timbangan yang digunakan (penunjukan timbangan). 

Nilai ketidakpastian hasil kalibrasi dilaporkan sesuai dengan digit massa konvensional 

dan paling banyak dituliskan dalam 2 angka penting. 

Dalam melaporkan hasil kalibrasi massa konvensional anak timbangan UUT, 

pembulatan (rounding) dilakukan secara matematis. Namun, untuk nilai ketidakpastian 

terkadang lebih tepat untuk dibulatkan ke atas daripada ke digit terdekat. Misal, resolusi 

timbangan 0,001 mg, nilai ketidakpasatian massa konvensional U = 0,001 15 mg, maka 

dapat dibulatkan menjadi 0,002 mg.  

Nilai massa konvensional anak timbangan UUT dan nilai ketidakpastiannya harus 

dilaporkan dalam jumlah digit yang sama. Misal, nilai massa konvensional anak 

timbangan UUT sebesar 100,000 012 g dengan nilai ketidakpastian sesuai dengan 

penunjukkan timbangan sebesar 0,03 mg, maka nilai massa konvensional harus 

dibulatkan menjadi 100,000 01 g. 

  

(24) 
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12. Contoh Kalibrasi Anak Timbangan 

Dalam panduan ini diberikan satu contoh kalibrasi anak timbangan OIML, dengan anak 

timbangan UUT kelas F1 nominal 200 g yang akan dikalibrasi menggunakan metode 

perbandingan langsung terhadap anak timbangan acuan kelas E2 nominal 200 g. Data-

data pengukuran yang diberikan pada dokumen ini dapat digunakan sebagai verifikasi 

metode maupun file pengolahan data. Berikut adalah data-data identitas anak timbangan 

UUT, anak timbangan acuan dan data penimbangan. 

1. Anak Timbangan UUT 

Anak timbangan UUT berupa satu buah anak timbangan OIML kelas F1 dengan 

nominal 200 g. 

2. Anak Timbangan Acuan 

Anak timbangan acuan yang digunakan adalah satu buah anak timbangan OIML 

kelas E2 dengan nominal 200 g yang terkalibrasi dengan data massa konvensional 

dan ketidakpastiannya seperti pada Tabel 6. 

Tabel 6. Data anak timbangan UUT dan anak timbangan acuan 

Parameter Anak Timbangan UUT Anak Timbangan Acuan 

Nominal 200 g 200 g 

Kelas F1 E2 

Massa Konvensional - 200,000 04 g 

Ketidakpastian bentangan - 0,04 mg 

Tingkat Kepercayaan (k-2) - 95% 

Instability - 0,015 mg (n=10) 

3. Timbangan atau Komparator 

Komparator yang digunakan untuk mengalibrasi anak timbangan UUT memiliki 

kapasitas 1 kg dan resolusi 0,01 mg. Repeatability dari komparator tersebut 

dianalisis berdasarkan 6 data standar deviasi sebagai berikut: 

Tabel 7. Data repeatability komparator 1 kg resolusi 0,01 mg 

 Data 1 2 3 4 5 6 

standar deviasi (s) 0,008 0,007 0,008 0,006 0,008 0,006 

Jumlah data (n) 10 10 10 10 10 10 

Selain itu, pengambilan data sensitivitas timbangan dilakukan pada titik ukur 500 g 

dan massa sensitivitas sebesar 50 mg, dengan data pengukuran sebagai berikut: 
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Tabel 8. Pengambilan data sensitivitas timbangan 

Pengambilan Data S T T + msens S + msens 

Siklus ke-1 11,33 10,72 60,75 61,35 

Siklus ke-2 11,36 10,74 60,73 61,34 

Siklus ke-3 11,35 10,73 60,74 61,35 

4. Pemantau Kondisi Lingkungan 

Pemantau kondisi lingkungan terdiri dari sensor suhu, kelembapan relatif dan 

tekanan udara dengan resolusi 0,01 °C, 0,1 %RH dan 0,1 mbar, secara berurutan. 

Ketidakpastian sensor suhu sebesar 0,30 °C, sensor kelembapan relatif sebesar 2,3 

%RH dan sensor tekanan udara sebesar 0,2 mbar. 

Berdasarkan data ketidakpastian alat pemantau kondisi lingkungan dan bukti 

rekaman densitas udara selama 3 bulan, diperoleh ketidakpastian densitas udara 

tidak lebih dari 0,035 kg/m3 atau sekitar 3% dari nilai tetapan densitas udara pada 

pengukuran massa konvensional. 

5. Pengambilan Data Penimbangan 

Data penimbangan dilakukan menggunakan siklus STTS dengan 2 pengulangan 

penimbangan, sebagai berikut: 

Tabel 9. Data penimbangan anak timbangan UUT dan anak timbangan acuan 

Penimbangan S1 (mg) T1 (mg) T2 (mg) S2 (mg) 

Siklus ke-1 141,85 142,04 142,08 141,87 

Siklus ke-2 141,88 142,07 142,05 141,86 

6. Analisis Hasil Kalibrasi 

Berdasarkan data penimbangan pada Tabel 9, dapat dihitung nilai rata-rata selisih 

pembacaan timbangan menggunakan Persamaan (5) dan Persamaan (4), dengan 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 10. Nilai rata-rata selisih pembacaan timbangan 

Penimbangan S1 (mg) T1 (mg) T2 (mg) S2 (mg) ∆𝑰𝒊 ∆𝒎̅̅ ̅̅ ̅ 

Siklus ke-1 141,85 142,04 142,08 141,87 0,20 0,195 

Siklus ke-2 141,88 142,07 142,05 141,86 0,19  

Dengan nilai b (koreksi buoyancy udara) yang dapat dihilangkan, maka nilai massa 

konvensional dari anak timbangan UUT dapat dihitung menggunakan Persamaan 
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(3). Hasil dari perhitungan tersebut diperoleh nilai massa konvensional anak 

timbangan UUT sebesar 200,000 235 g. 

7. Evaluasi Ketidakpastian Hasil Kalibrasi 

Evaluasi ketidakpastaian dilakukan sesuai dengan uraian pada subjudul ke-10 

tentang Evaluasi Ketidakpastian. Hasil analisis dari masing-masing sumber 

ketidakpastian dapat dirangkum dalam bujet ketidakpastian, sebagai betikut: 

Tabel 11. Bujet ketidakpastian hasil kalibrasi anak timbangan 

Komponen Satuan Distibusi Ui Pembagi ui vi ci (ui.ci)2 (ui.ci)4/vi 

AT Acuan mg Normal 0,0400 2 0,0200 60 1 4,0E-04 2,7E-09 

Instability mg Normal 0,0015 1 0,0015 9 1 2,3E-06 5,6E-13 

Buoyancy kg/m3 Rect. 0,0360 1,73 0,0208 100 1,46 9,2E-04 8,5E-09 

Resolusi mg Rect. 0,0071 1,73 0,0041 100 1 1,7E-05 2,8E-12 

Repeatability mg t-student 0,0072 1 0,0072 54 1 5,2E-05 5,0E-11 

Sensitivity mg Rect. 0,0009 1,73 0,0005 100 1 2,7E-07 7,3E-16 

    Sums 0,0014 1,1E-08 

    Ketidakpastian baku gabungan, uc, mg 0,0373  

    Derajat kebebasan efektif, veff 173  

    Faktor cakupan, k 2,00  

    Ketidakpastian bentangan, U, mg 0,0747  

8. Pelaporan Hasil Kalibrasi 

Berdasarkan analisis hasil dan evaluasi ketidakpastian yang telah dilakukan, maka 

hasil kalibrasi dapat dilaporkan dengan format penulisan sebagai berikut: 

Tabel 12. Pelaporan hasil kalibrasi anak timbangan OIML 

Nominal 
(g) 

Massa Konvensional 
(g) 

Ketidakpastian 
(mg) 

200 200,000 24 0,08 

Selain hasil kalibrasi pada Tabel 12, format laporan harus sesuai dengan persyaratan 

umum dan persyaratan khusus untuk laporan kalibrasi yang tercantum dalam 

dokumen SNI ISO/IEC 17025: 2017. 
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