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Panduan Pengukuran pH dengan Teknik Kalibrasi Dua Titik (SNSU PK.K-01:2022) diterbitkan 
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pH dengan teknik kalibrasi dua titik yang dilakukan di laboratorium pengujian maupun institusi 

lain yang berkepentingan dengan pengukuran pH yang perlu dijamin keabsahannya. Panduan 

ini mencakup prosedur kalibrasi elektroda pH meter dengan teknik kalibrasi dua titik, petunjuk 

pengukuran pH larutan sampel, pemeliharaan elektroda serta estimasi ketidakpastian 

pengukuran pH. Panduan ini disusun berdasarkan standar internasional, nasional, maupun 
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Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia serta dengan mempertimbangkan masukan dari para 
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Panduan Pengukuran pH dengan Teknik Kalibrasi Dua Titik 

 

 

1 Pendahuluan 

1.1 pH merupakan ukuran keasaman atau kebasaan suatu larutan. Nilai pH memiliki 

rentang 0 – 14. Suatu larutan bersifat asam memiliki pH kurang dari 7, larutan bersifat 

netral memiliki pH 7 dan larutan bersifat basa memiliki pH lebih dari 7. Setiap larutan 

memiliki nilai pH nya masing-masing, misalnya jus lemon yang bersifat asam memiliki 

nilai pH 2, larutan sabun yang bersifat basa memiliki nilai pH 12, dan air yang bersifat 

netral memiliki nilai pH 7. 

1.2 Pengukuran pH adalah salah satu pengukuran yang sangat penting dan sering 

dilakukan dalam berbagai bidang, seperti industri, kesehatan, makanan, pertanian, 

dan juga lingkungan. Hasil pengukuran pH dijadikan sebagai salah satu parameter 

dalam menilai kualitas produk atau air sesuai dengan persyaratan yang telah 

ditetapkan. Kesalahan dalam pengukuran pH dapat mengakibatkan kesalahan dalam 

pengambilan keputusan serta pengulangan pengukuran yang membutuhkan lebih 

banyak waktu, tenaga, dan biaya. 

1.3 Pengukuran pH biasa dilakukan menggunakan alat pH meter yang terdiri dari 

elektroda gelas, elektroda pembanding dan voltmeter. Kalibrasi pH meter diperlukan 

untuk menjaga hasil pengukuran pH akurat dan tertelusur ke sistem Satuan 

Internasional (SI). 

1.4 Panduan ini disusun untuk mengharmonisasikan pelaksanaan pengukuran pH 

dengan teknik kalibrasi dua titik yang dilakukan laboratorium pengujian maupun 

institusi lain yang berkepentingan dengan pengukuran pH yang perlu dijamin 

keabsahannya untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, tertelusur dan 

dapat dipercaya. 

1.5 Panduan ini tidak mengklaim sebagai panduan lengkap, namun dapat menjadi 

rekomendasi dalam melakukan pengukuran pH dengan teknik kalibrasi dua titik. 

Selain itu, panduan ini dilengkapi dengan prosedur kalibrasi pH meter dengan teknik 

kalibrasi dua titik, pemeliharaan elektroda, dan estimasi ketidakpastian pengukuran 

pH.  

 

2 Ruang lingkup 

2.1 Prosedur kalibrasi elektroda pH meter dengan teknik kalibrasi dua titik. 

2.2 Prosedur pengukuran pH sampel dengan pH meter.  
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2.3 Prosedur estimasi ketidakpastian pengukuran pH larutan sampel dengan jenis 

pH meter meja atau benchtop dan pH meter genggam yang memiliki 

kemampuan pembacaan potensial dan suhu. 

2.4 pH meter benchtop dan pH meter genggam memiliki kemampuan mengukur 

suhu dengan resolusi minimal 0,1°C dan potensial dengan resolusi minimal 0,1 

mV. 

 

3      Prinsip kerja pH meter 

3.1 Metode pengukuran pH terdiri atas metode kolorimetri dan metode 

potensiometri. Pada metode kolorimetri, pH larutan diukur berdasarkan 

perubahan warna yang diamati secara visual. Metode ini biasa dilakukan 

menggunakan kertas lakmus, kertas indikator universal, dan larutan indikator 

untuk titrasi asam basa. Namun metode ini memiliki beberapa kekurangan, 

seperti pengukuran pH menggunakan kertas lakmus bersifat kualitatif yang 

mengakibatkan nilai pH larutan tidak diketahui secara pasti. Kemudian 

pengukuran pH menggunakan kertas indikator universal terbatas pada 

pembacaan skala 0 - 14 tanpa pembacaan koma serta interpretasi warna 

untuk setiap skala pH pada setiap orang dapat berbeda. Sedangkan 

penggunaan larutan indikator untuk titrasi tidak dapat digunakan untuk larutan 

yang keruh atau memiliki warna yang pekat karena mengakibatkan perubahan 

warna menjadi tidak jelas dan untuk beberapa larutan yang mengalami proses 

oksidasi atau reduksi dapat merusak indikator warna dan menghasilkan hasil 

yang salah dan tidak akurat. Kekurangan ini dapat diatasi dengan 

menggunakan metode potensiometri. 

3.2 Metode potensiometri pengukuran pH didasarkan pada pengukuran beda 

potensial antara dua elektroda, yaitu elektroda gelas yang sensitif terhadap 

ion Hidrogen (H+) dan elektroda pembanding. Metode ini digunakan pada pH 

meter yang dapat mengukur pH lebih akurat.  

3.3 pH meter pertama kali dibuat oleh Arnold Orville Beckman pada tahun 1934. 

Saat ini elektroda gelas dan elektroda pembanding tergabung dalam satu 

probe yang dinamakan elektroda kombinasi. Pada beberapa elektroda, 

terdapat juga sensor suhu yang dapat mengukur suhu aktual dari larutan. 

Kemudian elektroda kombinasi terhubung dengan voltmeter melalui kabel, 

sehingga perbedaan potensial dapat terukur dan terbaca pada layar yang 

dikonversi secara otomatis menjadi pembacaan pH pada suhu tertentu. 
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3.4 Elektroda gelas pada pH meter terdiri dari membran gelas yang sensitif terhadap 

ion H+ dengan kawat perak (Ag) yang dilapisi perak klorida (AgCl) yang terendam 

dalam larutan internal buffer pH 7. Sedangkan elektroda pembanding pada pH 

meter bersifat tidak sensitif terhadap ion H+, sehingga menghasilkan potensial yang 

tetap. Elektroda ini berisi kawat Ag/AgCl yang terendam dalam larutan elektrolit, 

umumnya larutan Kalium Klorida (KCl) 3 M. Elektroda ini melepaskan ion larutan 

elektrolit ke dalam larutan sampel melalui diafragma atau disebut juga junction. 

Junction berfungsi sebagai jalur antara larutan elektrolit pada elektroda pembanding 

dengan larutan sampel untuk menjaga potensial elektroda pembanding tetap 

konstan. Pada jenis elektroda kombinasi isi ulang, terdapat lubang pengisi larutan 

elektrolit yang harus terbuka pada saat pengukuran. Hal ini dikarenakan jika lubang 

ditutup, maka larutan elektrolit pada elektroda pembanding tidak dapat mengalir 

keluar melalui junction. Sehingga potensial tidak dapat dijaga pada nilai konstan. 

Gambar 1 menunjukkan bagian-bagian pada elektroda kombinasi. 

 

Gambar 1. Bagian – bagian pada elektroda kombinasi  
[https://www.horiba.com/int/water-quality/support/electrochemistry/the-basis-of-ph/accurate-ph-measurement/] 

 

3.5 Ketika elektroda kombinasi pada pH meter dimasukkan ke dalam larutan yang 

memiliki ion H+ di dalamnya, maka bagian luar membran gelas akan membentuk 

lapisan gel. Kemudian, lapisan gel juga terbentuk di bagian dalam membran gelas 

karena elektroda gelas diisi dengan larutan internal buffer pH 7. Lapisan gel terlihat 

pada Gambar 2. Ketebalan lapisan gel akan menentukan waktu respons dan slope 

elektroda yang berdampak pada kinerja elektroda. Oleh sebab itu, elektroda pH meter 

tidak boleh dibiarkan dalam kondisi kering dan harus disimpan dalam wadah yang 

https://www.horiba.com/int/water-quality/support/electrochemistry/the-basis-of-ph/accurate-ph-measurement/
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berisi larutan KCl 3 M atau larutan buffer pH 4 maupun larutan buffer pH 7 agar tetap 

terhidrasi apabila tidak digunakan. 

 

 

 

 
 
 

 
Gambar 2. Lapisan gel pada elektroda gelas  

[Metter Toledo, 2016] 

 

3.6 Berikut merupakan cara kerja pH meter: Jika elektroda pH meter dimasukkan 

dalam larutan yang kaya ion H+, maka ion H+ dari larutan akan bergerak 

mendekati membran gelas dan ion H+ dari larutan internal buffer pH 7 pada 

elektroda gelas yang jumlahnya tetap bergerak mendekati membran gelas dari 

arah dalam. Apabila jumlah ion H+ di dalam membran gelas kurang dari jumlah 

ion H+ di luar membran gelas, maka potensial akan meningkat dan 

menyebabkan penurunan pembacaan pH pada pH meter. Sehingga, larutan 

yang diukur bersifat asam dengan nilai pH kurang dari 7. Begitu juga apabila 

elektroda pH meter dimasukkan ke dalam larutan yang sedikit jumlah ion H+ 

nya, maka jumlah ion H+ di dalam membran gelas akan lebih banyak 

dibandingkan jumlah ion H+ di luar membran gelas. Dengan demikian, potensial 

akan menurun dan menyebabkan kenaikan pembacaan pH pada pH meter. 

Sehingga larutan sampel yang diukur bersifat basa dengan nilai pH lebih dari 

7. Kemudian jika jumlah ion H+ di dalam membran gelas sama dengan di luar 

membran gelas, maka tidak terdapat perbedaan potensial atau 0. Sehingga 

larutan yang diukur bersifat netral dengan nilai pH 7. 

3.7 Berdasarkan kemudahan dibawanya, pH meter terbagi menjadi tiga jenis, antara 

lain:  

a. pH meter pena (terlihat pada Gambar 3).  

pH meter ini dirancang berbentuk seperti pena seukuran saku, dimana layar, 

voltmeter dan elektroda terdapat dalam satu unit. pH meter jenis ini memiliki 

kelebihan mudah dibawa dan digunakan dimana saja. Selain itu, pH meter jenis 

ini memiliki harga yang murah. Namun pH meter jenis ini tidak 

direkomendasikan untuk pengukuran pH yang akurat, karena pH meter pena 

memiliki akurasi yang rendah dengan pembacaan pH dua angka desimal. 

Kemudian pembacaan pH membutuhkan waktu yang lama untuk stabil. 
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Biasanya, pH meter pena tidak dilengkapi kemampuan pengukuran potensial, 

sehingga offset dan slope elektroda tidak dapat diketahui. Padahal kedua 

parameter ini sangat penting untuk menilai kinerja elektroda pH meter. Nilai 

offset menunjukkan usia elektroda dan memberikan perkiraan kapan elektroda 

perlu dibersihkan, diperbaiki atau bahkan diganti dengan yang baru, sedangkan 

slope menunjukkan sensitivitas membran gelas. pH meter jenis ini biasa 

digunakan untuk mengetahui kisaran nilai pH suatu larutan secara kasar. 

 

 

 

Gambar 3. pH meter pena  
[https://www.tokopedia.com/cicostore/waterproof-lcd-digital-pen-type-ph-meter-tester-hydro-ph-tester, https://id.aliexpress.com/item/4001290939600.html, 

https://www.amazon.in/WELLON-Digital-Portable-Meter-Tester/dp/B07SV2S69L] 
 

b. pH meter genggam (terlihat pada Gambar 4). 

pH meter ini memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan jenis pH meter saku. 

Namun masih dapat dibawa dan digunakan untuk pengukuran pH di lapangan 

karena dilengkapi dengan baterai. pH meter genggam memiliki elektroda yang 

terpisah dengan unit pH meter dan terhubung dengan voltmeter melalui kabel 

panjang. pH meter jenis ini biasa digunakan pada pengukuran pH untuk 

pemantauan lingkungan, pertanian, dan pengolahan air. pH meter genggam 

memiliki kemampuan pembacaan pH dengan dua angka desimal dan cenderung 

lebih akurat dibandingkan dengan pH meter pena karena biasanya dilengkapi 

dengan kemampuan pengukuran potensial. Sehingga offset dan slope elektroda 

dapat diketahui dan dinilai kinerja elektrodanya sebelum digunakan pada 

pengukuran pH sampel. 

https://id.aliexpress.com/item/4001290939600.html
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Gambar 4. pH meter genggam referensi 
[https://www.fishersci.it/shop/products/orion-star-a324-ph-ise-portable-multiparameter-meter/p-4529587, https://www.ebay.pl/itm/Thermo-Scientific-ORION-STAR-A221-Portable-

PH-Meter/303729649000?hash=item46b7b2a568:g:QkIAAOSwXWNfif-l] 

 

c. pH meter meja atau benchtop (terlihat pada Gambar 5).  

pH meter jenis ini biasa digunakan di meja laboratorium sehingga disebut pH 

meter meja atau benchtop. Oleh sebab itu pH meter ini tidak dapat dibawa 

bepergian karena sifatnya tetap dan tidak dilengkapi baterai. pH meter jenis ini 

memiliki akurasi paling tinggi diantara jenis pH meter lainnya karena memiliki 

kemampuan pembacaan pH hingga tiga angka desimal. Selain itu, pH meter ini 

memiliki kemampuan pengukuran potensial. Sehingga offset dan slope elektroda 

dapat diukur dan dinilai kinerja elektrodanya sebelum digunakan pada 

pengukuran pH sampel. pH meter ini direkomendasikan untuk pengukuran pH 

yang membutuhkan akurasi tinggi seperti di laboratorium penjaminan mutu, 

pengujian lingkungan, dan fasilitas pengujian air. 

 

Gambar 5. pH meter meja atau benchtop 
[https://www.g-mark.org/award/describe/39189?locale=zh_CN, https://www.fishersci.it/shop/products/orion-versa-star-ph-logr-benchtop-meter/p-4529632] 

 

Pemilihan jenis pH meter dapat disesuaikan dengan tingkat akurasi yang 

dibutuhkan. Namun, apapun jenis pH meter yang digunakan, sangat 

https://www.ebay.pl/itm/Thermo-Scientific-ORION-STAR-A221-Portable-PH-Meter/303729649000?hash=item46b7b2a568:g:QkIAAOSwXWNfif-l
https://www.ebay.pl/itm/Thermo-Scientific-ORION-STAR-A221-Portable-PH-Meter/303729649000?hash=item46b7b2a568:g:QkIAAOSwXWNfif-l
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direkomendasikan untuk melakukan kalibrasi elektroda pH meter 

menggunakan bahan acuan bersertifikat atau certified reference material (CRM) 

larutan standar buffer yang tertelusur setiap kali sebelum melakukan pengukuran 

pH sampel. 

 

4 Kalibrasi pH meter 

4.1 SNI ISO/IEC 17025:2017 menyebutkan bahwa setiap peralatan pengukuran yang 

digunakan harus dikalibrasi apabila ketelitian pengukuran atau ketidakpastian 

pengukuran mempengaruhi keabsahan hasil yang dilaporkan, dan/atau untuk 

menetapkan ketertelusuran metrologi dari hasil yang dilaporkan. Hal ini juga berlaku 

pada peralatan pengukuran pH, yaitu pH meter. 

4.2 Kalibrasi pH meter yang dilakukan sebelum pengukuran pH sampel akan menambah 

keakuratan hasil pengukuran pH sampel. Salah satu bagian pH meter yang harus 

dikalibrasi adalah elektroda. Hal ini dikarenakan elektroda bertugas mengirimkan 

sinyal listrik ke voltmeter dan seiring berjalannya waktu, usia elektroda yang menua 

dapat menghasilkan pembacaan potensial yang salah dan dapat menyebabkan 

pembacaan pH pada layar pH meter menjadi salah dan tidak akurat. Selain itu, untuk 

jenis pH meter genggam dan benchtop yang memiliki kemampuan pengukuran 

potensial dan suhu sebaiknya dikalibrasi pembacaan potensial dan suhu pH meter 

minimal satu tahun sekali ke laboratorium kalibrasi yang kompeten dan memiliki 

fasilitas untuk mengkalibrasi potensial dan suhu tersebut. Atau dapat juga 

menggunakan termometer yang terkalibrasi untuk pengukuran suhu larutan buffer 

ataupun sampel untuk pH meter yang tidak memiliki kemampuan pembacaan suhu. 

Hasil ketidakpastian dari sertifikat kalibrasi potensial dan suhu selanjutnya 

dimasukkan ke dalam estimasi ketidakpastian pengukuran pH sampel yang akan 

dijelaskan pada poin 6. 

4.3 Kalibrasi elektroda bertujuan mengetahui kinerja elektroda sebelum digunakan pada 

pengukuran pH sampel. Kinerja elektroda pH meter dapat dilihat dari slope dan 

offsetnya, dimana nilai offset menunjukkan usia elektroda dan memberikan perkiraan 

kapan elektroda perlu dibersihkan, diperbaiki atau bahkan diganti dengan yang baru, 

sedangkan slope menunjukkan sensitivitas membran gelas.  

4.4 Kalibrasi elektroda pH meter dilakukan minimal dengan teknik kalibrasi dua titik 

menggunakan dua buah CRM larutan standar buffer, dimana salah satunya memiliki 

pH  7 untuk menyesuaikan titik 0 mV atau offset. Dimana CRM larutan standar buffer 

yang digunakan harus diketahui nilai pH nya, tertelusur, tidak kadaluarsa, dan dibuat 

oleh produsen bahan acuan yang telah terakreditasi ISO 17034:2016 dan atau telah 
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terakreditasi ISO 17025:2017. Informasi mengenai hal ini dapat ditemukan pada 

sertifikat hasil analisis CRM larutan standar buffer, seperti yang terlihat pada Gambar 

6. 

 

Gambar 6. Contoh sertifikat analisis CRM larutan standar buffer Certipur®Merck 

 

4.5 Pengukuran pH dengan pH meter mengikuti persamaan Nernst yang dapat dilihat 

pada persamaan (1).  
 

𝐸 = 𝐸0 − 2,3𝑅𝑇/𝑛𝐹 × 𝑝𝐻                                (1) 
 

Dimana 𝐸  adalah potensial terukur dari larutan sampel (V), 𝐸0  adalah potensial 

standar hidrogen yang bernilai 0 V, R adalah konstanta gas (8,3144626 J·K-1 ·mol -1), 

T adalah suhu pengukuran pH (K), 𝑛 adalah valensi ion, dan F adalah konstanta 

Faraday (96.485,33212 C.mol-1). Dari persamaan (1) terlihat adanya hubungan 

linearitas antara 𝐸  dan pH yang mengikuti persamaan garis linear 𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 , 

dimana 𝑎 adalah intersept dan 𝑏 adalah slope, yaitu−2,3𝑅𝑇/𝑛𝐹 dengan nilai 𝑛 = 1 

untuk ion H+. Jika pengukuran dilakukan pada suhu 25°C (298,15 K), maka 

didapatkan nilai slope teoritis sebesar 59 mV. Hal ini berarti jika terjadi perubahan 

nilai pH dari 7 ke 8, maka potensial akan berkurang dari 0 mV ke -59 mV. Begitu juga 

jika terjadi perubahan nilai pH dari 7 ke 6, maka potensial akan bertambah dari 0 mV 

ke 59 mV.  
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4.6 Pada akhir proses kalibrasi elektroda, jenis pH meter meja atau benchtop biasanya 

akan menampilkan slope secara otomatis. Namun, untuk jenis pH meter lain seperti 

pH meter genggam yang memiliki kemampuan pengukuran potensial, slope dapat 

dihitung secara manual menggunakan persamaan (2).  
 

                          𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 =
𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠
× 100%                              (2) 

 

Dengan slope praktikal dihitung menggunakan persamaan (3): 

            𝑘′ =
[𝐸(𝑆2)−𝐸(𝑆1)]

[𝑝𝐻(𝑆1)−𝑝𝐻(𝑆2)]
                                            (3) 

 
Dimana: 

𝐸(𝑆1) adalah potensial CRM larutan standar buffer pertama,  

𝐸(𝑆2) adalah potensial CRM larutan standar buffer kedua,  

𝑝𝐻(𝑆1) adalah nilai pH CRM larutan standar buffer pertama yang nilai pH nya 

dekat dengan nilai pH larutan sampel pada suhu 25°C, dan  

𝑝𝐻(𝑆2) adalah nilai pH CRM larutan standar buffer kedua pada suhu 25°C. 

Hasil kalibrasi yang baik ditunjukkan dengan offset yang sedekat mungkin dengan 0 

mV dan slope mendekati 100%. Berdasarkan USP 791, offset yang 

direkomendasikan untuk CRM larutan standar buffer pH 7 adalah 0 ± 30 mV dan slope 

95 – 105%. Jika didapatkan offset dan slope yang tidak memenuhi rekomendasi 

diatas, maka elektroda harus dibersihkan, diperbaiki atau diganti dengan yang baru. 

Setelah itu elektroda dikalibrasi ulang dengan CRM larutan standar buffer yang 

tertelusur. 

4.7 Banyaknya frekuensi kalibrasi elektroda pH meter yang dilakukan bergantung pada 

jenis sampel, kinerja elektroda, dan akurasi yang diinginkan. Apabila dibutuhkan hasil 

pengukuran pH dengan tingkat akurasi tinggi, maka elektroda wajib dikalibrasi 

dengan CRM larutan standar buffer yang tertelusur sebelum melakukan pengukuran 

pH larutan sampel. Kemudian, apabila pH meter digunakan secara terus-menerus 

selama 1 hari, maka direkomendasikan untuk melakukan kalibrasi setiap 2 – 3 jam 

yang dilakukan pada suhu yang sama saat mengukur pH larutan sampel. 

Kalibrasi elektroda pH meter dengan CRM larutan standar buffer yang tertelusur 

minimal dengan teknik kalibrasi dua titik sangat direkomendasikan untuk dilakukan 

sebelum mengukur pH larutan sampel. Karena pengukuran pH sampel tanpa 

didahului dengan kalibrasi akan diperoleh hasil pengukuran yang tidak akurat. Hal ini 

terlihat dari percobaan pengukuran pH larutan sampel (pH 4,00) tanpa kalibrasi (pada 

Tabel 1) dan percobaan pengukuran pH larutan sampel yang sama dengan kalibrasi 
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terlebih dahulu menggunakan CRM larutan standar buffer yang tertelusur pH 7,00 

dan pH 4,01 (pada Tabel 2). 

 

 

Tabel 1. Hasil pengukuran pH larutan sampel tanpa kalibrasi 

Tanggal Pengukuran Hasil Pengukuran pH larutan sampel 

21 Oktober 2022 4,31 

24 Oktober 2022 4,52 

25 Oktober 2022 4,55 

26 Oktober 2022 4,61 

27 Oktober 2022 4,68 

 

Dari hasil pengukuran didapatkan nilai pH yang tidak sama yang nilainya semakin 

meningkat dari hari ke hari dan jauh dari nilai pH larutan sampel yang sebenarnya 

yaitu 4,00. Sehingga dapat dikatakan hasil pengukuran pH larutan sampel tanpa 

kalibrasi elektroda menghasilkan pengukuran pH yang tidak akurat. Berbeda dengan 

hasil pengukuran pH larutan yang didahului dengan proses kalibrasi sebagaimana 

diperlihatkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil pengukuran pH larutan sampel dengan kalibrasi 

Tanggal Pengukuran Hasil Pengukuran pH larutan sampel 

7 November 2022 4,00 

8 November 2022 4,00 

9 November 2022 3,99 

10 November 2022 4,00 

11 November 2022 4,01 

 

Dari Tabel 2 terlihat hasil pengukuran pH larutan sampel yang didapatkan dekat 

dengan nilai pH larutan sampel yang sebenarnya. Hal ini membuktikan pentingnya 

melakukan kalibrasi elektroda pH meter menggunakan CRM larutan standar buffer 

yang tertelusur minimal dengan teknik kalibrasi dua titik sebelum melakukan 

pengukuran pH larutan sampel agar didapatkan hasil pengukuran yang akurat. 

4.8 Semua pengukuran, termasuk pH harus tertelusur ke SI. Hal ini dilakukan untuk 

mendukung komparabilitas hasil pengukuran yang dilakukan oleh analis yang 

berbeda pada waktu yang berbeda dan ditempat yang berbeda. Ketertelusuran 
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pengukuran pH dapat dicapai dengan mengkalibrasi elektroda pH meter 

menggunakan CRM larutan standar buffer primer yang nilai dan ketidakpastiannya 

diukur dengan metode primer menggunakan konvensi Bates – Guggenheim yang 

tertelusur ke SI. Namun CRM ini sulit diperoleh dan terlalu mahal bagi laboratorium 

yang ada di Indonesia. Sebagai gantinya dapat digunakan CRM larutan standar 

buffer sekunder yang tertelusur ke SI melalui CRM larutan standar buffer primer atau 

dapat juga menggunakan CRM larutan standar buffer teknis yang tertelusur ke SI 

melalui CRM larutan standar buffer sekunder.  

4.9 Ketertelusuran pengukuran pH dapat dilihat pada Gambar 7. CRM larutan standar 

buffer primer yang diukur nilai pH dan ketidakpastiannya dengan metode primer 

menggunakan Harned Cell digunakan untuk mengkalibrasi metode sekunder 

menggunakan Differential Potentiometric Cell yang selanjutnya digunakan untuk 

mengukur nilai pH dan ketidakpastiannya CRM larutan standar buffer sekunder. 

Kemudian CRM larutan standar buffer sekunder digunakan untuk kalibrasi pH meter 

yang dapat langsung digunakan untuk mengukur nilai pH dan ketidakpastian larutan 

sampel atau dapat juga digunakan untuk mengukur nilai pH dan ketidakpastian CRM 

larutan standar buffer teknis. Biasanya laboratorium yang ada di Indonesia 

menggunakan CRM larutan standar buffer teknis untuk kalibrasi elektroda sebelum 

mengukur pH larutan sampel. Sehingga hasil pengukuran pH sampel yang dilakukan 

dikatakan tertelusur ke SI melalui larutan standar buffer teknis. 

 

Gambar 7. Ketertelusuran Pengukuran pH  
[Spitzer, P., Seitz S., 2010] 
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4.10 Sebelum melakukan kalibrasi elektroda dan pengukuran sampel, ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan, antara lain: 

a. Pastikan kabel elektroda sudah tersambung dengan pH meter. 

b. Nyalakan pH meter dan panaskan alat pH meter selama 30 menit sebelum 

digunakan untuk kalibrasi elektroda dan pengukuran pH larutan sampel. Hal ini 

dilakukan untuk memastikan semua komponen pada pH meter telah mencapai 

suhu pengoperasian yang sama dan menghasilkan pembacaan yang konsisten. 

Lamanya waktu pemanasan atau warming up ini dapat berbeda pada setiap alat 

pH meter, sehingga direkomendasikan untuk membaca manual alat pH meter 

sebelum digunakan. 

c. Pastikan elektroda dalam keadaan bersih, tidak kering, tidak retak atau tergores. 

d. Untuk jenis elektroda kombinasi isi ulang, buka penutup lubang pengisi larutan 

elektrolit seperti pada Gambar 8 sebelum digunakan untuk kalibrasi elektroda dan 

pengukuran pH larutan sampel. 

 
 

 

 

 

 

Gambar 8. Lubang pengisi larutan elektrolit pada pH meter 
[https://www.horiba.com/int/water-quality/support/electrochemistry/the-basis-of-ph/accurate-ph-measurement/] 

 

e. Pastikan ketinggian larutan elektrolit (biasanya larutan KCl 3 M) di dalam 

elektroda kombinasi isi ulang lebih tinggi dari permukaan larutan sampel, yaitu 

sekitar 0,5 inci atau 1,27 cm dari lubang pengisi larutan elektrolit seperti pada 

gambar 9a. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan kebocoran larutan elektrolit 

dan meminimalkan terbentuknya kristalisasi larutan elektrolit pada lubang pengisi 

larutan elektrolit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.horiba.com/int/water-quality/support/electrochemistry/the-basis-of-ph/accurate-ph-measurement/
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Gambar 9. a) ketinggian larutan elektrolit  pada elektroda yang benar 

               b) ketinggian larutan elektrolit pada elektroda yang salah  
[https://www.horiba.com/int/water-quality/support/electrochemistry/the-basis-of-ph/accurate-ph-measurement/] 

 

 

f. Pastikan tidak terdapat gelembung di dalam maupun di luar elektroda seperti 

pada Gambar 10 yang dapat menyebabkan kesalahan pembacaan. Gelembung 

dapat dihilangkan dengan cara menggoyang-goyangkan elektroda secara 

perlahan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar 10. a) Gelembung di dalam elektroda 

              b) Gelembung di luar elektroda 
[https://www.horiba.com/int/water-quality/support/electrochemistry/the-basis-of-ph/accurate-ph-measurement/] 

 

g. Pastikan posisi sensor suhu pada elektroda berada di bawah permukaan larutan 

sampel seperti pada Gambar 11a. 

 

 

 

a b 

a b 

https://www.horiba.com/int/water-quality/support/electrochemistry/the-basis-of-ph/accurate-ph-measurement/
https://www.horiba.com/int/water-quality/support/electrochemistry/the-basis-of-ph/accurate-ph-measurement/
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Gambar 11. a) Sensor suhu pada elektroda berada di bawah permukaan 
 larutan sampel 

 b) Sensor suhu pada elektroda berada di atas permukaan 

          larutan sampel 
[https://www.horiba.com/int/water-quality/support/electrochemistry/the-basis-of-ph/accurate-ph-measurement/] 

 

h. CRM larutan standar buffer yang digunakan untuk kalibrasi elektroda pH meter 

harus tertelusur, tidak kadaluarsa, dan baru (bukan bekas penggunaan kalibrasi 

sebelumnya). Apabila digunakan CRM dalam bentuk padatan, maka pembuatan 

larutan standar buffer harus dilakukan sesuai dengan petunjuk pembuatan yang 

terdapat dalam sertifikat analisis. Contoh petunjuk pembuatan larutan standar   

buffer dalam bentuk padatan pada sertifikat analisis terlihat pada gambar 12. 

Gambar 12.  Contoh petunjuk pembuatan larutan standar buffer dalam bentuk 
padatan pada sertifikat analisis SRM NIST 185i 

 

https://www.horiba.com/int/water-quality/support/electrochemistry/the-basis-of-ph/accurate-ph-measurement/
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i. Pada saat kalibrasi, elektroda tidak boleh dimasukkan langsung ke dalam botol 

kemasan CRM larutan standar buffer karena dapat mengontaminasi CRM. 

Sebaiknya kedua buah CRM larutan standar buffer dari dalam botol dituang ke 

dalam wadah yang sudah diberi label agar tidak tertukar. Gunakan volume CRM 

atau larutan sampel secukupnya untuk kalibrasi maupun pengukuran pH larutan 

sampel dengan memastikan ketinggian larutan elektrolit berada di atas 

permukaan larutan serta sensor suhu elektroda berada di bawah permukaan 

larutan. Segera tutup botol kemasan CRM untuk mencegah CRM terkontaminasi 

dengan gas karbon dioksida (CO2), terutama untuk CRM larutan standar buffer 

yang memiliki nilai pH lebih dari 7 (basa), karena CO2  dapat terlarut dalam larutan 

dan membentuk asam karbonat (H2CO3) yang akan menurunkan nilai pH larutan. 
j. Setelah proses kalibrasi selesai, CRM bekas kalibrasi harus dibuang dan tidak 

boleh dimasukkan kembali ke dalam botol kemasan CRM semula. Kemudian 

simpan CRM pada suhu ruang dan dijauhkan dari paparan sinar matahari 

langsung. 
k. Untuk jenis pH meter meja atau benchtop, nilai pH CRM larutan standar buffer 

pada sertifikat dapat dimasukkan ke dalam pH meter sesuai  dengan manual alat 

pH meter sebelum digunakan untuk kalibrasi. Biasanya nilai pH CRM pada suhu 

25°C yang dimasukkan ke dalam pH meter, karena pengukuran pH biasa 

dilakukan pada suhu 25°C. 
l. Pastikan kondisi saat kalibrasi elektroda dengan kondisi saat pengukuran pH 

larutan sampel sama. Contohnya suhu CRM saat kalibrasi 25°C, maka suhu 

larutan sampel harus 25°C. Untuk menjaga kestabilan suhu pada saat kalibrasi 

dan pengukuran pH larutan sampel dapat digunakan penan gas air yang memiliki 

stabilitas dan keseragaman suhu sebesar 0.7°C sesuai dengan ASTM E70-19. 

Selanjutnya penangas air dapat dikalibrasi ke laboratorium kalibrasi untuk 

mendapatkan ketidakpastian stabilitas dan homogenitas yang berkontribusi 

sebagai sumber ketidakpastian dalam pengukuran pH. 
m. Untuk pH meter genggam yang digunakan mengukur pH di lapangan, dapat 

disiapkan ice gel atau ice pack untuk digunakan menurunkan suhu larutan 

apabila didapatkan suhu larutan CRM buffer maupun sampel yang melebihi 25°C 

dan mengkondisikannya agar didapatkan suhu yang sama saat kalibrasi dan saat 

pengukuran sampel, yaitu 25°C. 
4.11 Prosedur kalibrasi elektroda pH meter pada semua jenis pH meter dengan teknik 

kalibrasi dua titik antara lain: 

a. Pastikan poin 4.10 telah dilakukan. 
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b. Bilas elektroda pH meter dengan aquadest atau air suling dan lap dengan tisu 

secara hati-hati dan perlahan. Gesekan yang terlalu keras pada elektroda dapat 

merusak lapisan gel pada membran gelas serta menyebabkan muatan 

elektrostatik yang mengakibatkan pembacaan menjadi tidak stabil. 

c. Masukkan elektroda pada wadah berisi CRM larutan standar buffer pH 7 yang 

sudah disiapkan sebelumnya. Tunggu hingga suhu menunjukkan suhu 25°C. 

Untuk pH meter yang tidak memiliki fungsi pembacaan suhu dapat menggunakan 

termometer yang terkalibrasi. 

d. Tekan tombol CAL pada pH meter untuk memulai kalibrasi (baca manual alat pH 

meter masing-masing, karena setiap alat memiliki nama dan bagian tombol yang 

berbeda). 

e. Tunggu hingga pembacaan stabil. Catat suhu dan potensial untuk jenis pH meter 

yang memiliki kemampuan pengukuran potensial dan suhu.  

f. Bilas kembali elektroda pH meter dengan air suling dan lap dengan tisu secara 

hati-hati dan perlahan. 

g. Masukkan elektroda pada wadah berisi CRM larutan standar buffer yang kedua. 

Tunggu hingga suhu menunjukkan suhu 25°C. Untuk pH meter yang tidak 

memiliki fungsi pembacaan suhu dapat menggunakan termometer yang 

terkalibrasi.  

h. Tekan tombol CAL pada pH meter untuk memulai kalibrasi (baca manual alat pH 

meter masing-masing, karena setiap alat memiliki nama dan bagian tombol yang 

berbeda). 

i. Tunggu hingga pembacaan stabil. Catat suhu dan potensial untuk jenis pH meter 

yang memiliki kemampuan pengukuran potensial. 

j. Setelah selesai, jenis pH meter meja atau benchtop akan menampilkan slope 

secara otomatis. Sedangkan untuk jenis pH meter genggam yang tidak 

menampilkan slope dapat dihitung secara manual menggunakan persamaan (2). 

Apabila didapat slope  yang memenuhi rekomendasi USP 791, selanjutnya 

elektroda pH meter dapat digunakan langsung untuk mengukur pH larutan 

sampel. 

 

Contoh kalibrasi pada jenis pH meter genggam yang tidak menampilkan slope 

pada layar pH meternya:  

Sebuah laboratorium akan melakukan pengambilan sampel air kolam untuk 

diukur pH nya. Sebelum mengukur sampel, elektroda pH meter dikalibrasi 

terlebih dahulu untuk mengetahui kinerja elektroda menggunakan CRM larutan 
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standar buffer yang tertelusur 𝑝𝐻(𝑆1)  7,00 dan 𝑝𝐻(𝑆2)  4,01. Dari proses 

kalibrasi pada suhu 25°C diperoleh nilai potensial CRM larutan standar buffer pH 

7,00 𝐸(𝑆1) =  -2,9 mV dan potensial CRM larutan standar buffer pH 4,01 

𝐸(𝑆2) = 171,2 mV. Sebelum menghitung slope, maka perlu dihitung slope 

praktikalnya (𝑘′) terlebih dahulu menggunakan persamaan (3). 

𝑘′ =
[𝐸(𝑆2) − 𝐸(𝑆1)]

[𝑝𝐻(𝑆1) − 𝑝𝐻(𝑆2)]
 

Maka, 

𝑘′ =
(171,2 − (−2,9)) 𝑚𝑉

(7,00 − 4,01)
= 58,2 𝑚𝑉 

 
Kemudian slope dihitung menggunakan persamaan (2): 

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 =
𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠
× 100% 

Maka, 

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 =
58,2 𝑚𝑉

59 𝑚𝑉
× 100% = 98,7% 

 

Dari hasil kalibrasi elektroda didapatkan slope sebesar 98,7% dengan offset 

sebesar -2,9 mV. Slope dan offset yang diperoleh memenuhi kriteria yang 

direkomendasikan USP 791. Selanjutnya elektroda pH meter dapat digunakan 

untuk mengukur pH larutan sampel air kolam. 

 

5 Pengukuran pH larutan sampel 

5.1 Setelah melakukan kalibrasi elektroda dan didapatkan offset dan slope sesuai 

dengan kriteria yang direkomendasikan USP 791, prosedur pengukuran pH larutan 

sampel antara lain: 

a. Pastikan poin 4.10 telah dilakukan. 

b. Pastikan larutan sampel sudah homogen. Untuk memastikannya dapat dilakukan 

pengadukan dengan pengaduk magnet. Namun pengaduk magnet harus 

dimatikan saat dilakukan pengukuran karena dapat menyebabkan pembacaan 

menjadi tidak stabil.  

c. Kondisikan sampel pada suhu yang sama dengan suhu CRM saat kalibrasi, yaitu 

25°C. 

d. Bilas elektroda terlebih dahulu menggunakan air suling dan lap dengan tisu 

secara hati-hati dan perlahan. 

e. Masukkan elektroda pada larutan sampel dan catat pembacaan potensial dan pH 

larutan sampel pada suhu 25°C dengan cara menekan tombol mode pada pH 

meter (lihat pada manual alat pH meter yang dimiliki). 
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Sesuai dengan prinsip kerja pH meter, pH meter mengukur perbedaan potensial 

antara elektroda gelas dan elektroda pembanding kemudian mengonversinya 

menjadi pembacaan pH yang dihitung menggunakan persamaan (4) dengan suhu (T) 

dalam satuan Kelvin atau persamaan (5) dengan suhu (t) dalam °C. 

 

𝑝𝐻𝑥 = 𝑝𝐻(𝑆1)[1 + 𝑘1(𝑇 − 298,15)] +
(𝐸(𝑆1) − 𝐸(𝑋))[𝑝𝐻(𝑆1){1 + 𝑘1(𝑇 − 298,15)} − 𝑝𝐻(𝑆2){1 − 𝑘2(𝑇 − 298,15)}]

𝐸(𝑆2) − 𝐸(𝑆1)
 

(4) 
 

 

𝑝𝐻𝑥 = 𝑝𝐻(𝑆1)[1 + 𝑘1(𝑡 − 25)] +
(𝐸(𝑆1) − 𝐸(𝑋))[𝑝𝐻(𝑆1){1 + 𝑘1(𝑡 − 25)} − 𝑝𝐻(𝑆2){1 − 𝑘2(𝑡 − 25)}]

𝐸(𝑆2) − 𝐸(𝑆1)
 

(5) 
 

Dimana 𝑘1 dan 𝑘2 adalah koefisien temperatur untuk CRM larutan standar buffer 

pertama dan kedua. Nilai koefisien temperatur CRM larutan standar buffer dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

 

 

 

 

Tabel 3. Koefisien temperatur CRM larutan standar buffer 

Larutan Standar 

Buffer 

Rumus 

Molekular 

Molalitas 

(mol/kg) 

Koefisien 

Temperatur 

(K-1) 

 

Tetraoksalat KH3C4O8·2H2O 0,05 +0,001 
 

Tartrat KHC4H4O6 
0,0341 

(jenuh) 
-0,0014 

 

Sitrat KH2C6H5O7 0,05 -0,0022 
 

Ftalat KHC8H4O4 0,05 +0,00012 
 

Fosfat 
Na2HPO4 

KH2PO4 

0,025 

0,025 
-0,0028 

 

Boraks Na2B4O7·10H2O 0,01 -0,0082 
 

Karbonat 
NaHCO3 

Na2CO3 

0,025 

0,025 
-0,0096 

 

Kalsium 

Hidroksida 
Ca(OH)2 0,0203 -0,033 
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Karena pengukuran pH biasa dilakukan pada suhu 25°C (298,15 K), maka 

persamaan (4) atau (5) dapat disederhanakan menjadi persamaan (6). 

 
𝑝𝐻(𝑋) = 𝑝𝐻(𝑆1) − [(𝐸(𝑋) − 𝐸(𝑆1)) 𝑘′⁄ ]       (6) 

 

Dengan 𝑘′ dapat dilihat pada persamaan (3). 

Contoh: 

Jenis pH meter yang memiliki kemampuan pembacaan pH hingga tiga angka 

desimal dan pengukuran potensial digunakan untuk mengukur pH larutan sampel 

yang memiliki kisaran pH 4 pada suhu 25°C. Sebelum digunakan untuk 

mengukur sampel, elektroda pH meter dikalibrasi dengan CRM larutan standar 

buffer primer 4,004 (SRM NIST 185i, 𝑝𝐻(𝑆1)) dan CRM larutan standar buffer 

primer 6,864 (SRM NIST 186g, (𝑝𝐻(𝑆2)). Dari hasil kalibrasi pada suhu 25°C 

diperoleh nilai potensial untuk CRM larutan standar buffer primer 4,004 

(𝐸(𝑆1)) =152,8 mV dan potensial untuk CRM larutan standar buffer primer 6,864 

(𝐸(𝑆2)) = -14 mV (offset). Sebelum mengukur pH larutan sampel, slope praktikal 

dihitung terlebih dahulu menggunakan persamaan (3). 

𝑘′ =
[𝐸(𝑆2) − 𝐸(𝑆1)]

[𝑝𝐻(𝑆1) − 𝑝𝐻(𝑆2)]
 

Maka: 

𝑘′ =
[−14 − 152,8]𝑚𝑉

[4,004 − 6,864]
= 58,3 𝑚𝑉 

 

Dan slopenya dihitung dengan persamaan (2): 

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 =
𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠
× 100% 

Maka: 

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 =
58,3 𝑚𝑉

59 𝑚𝑉
× 100% = 98,9% 

 
Karena slope dan offset yang didapatkan memenuhi kriteria USP 791, maka 

elektroda dapat digunakan langsung untuk mengukur potensial larutan sampel 

(𝐸(𝑋)). Hasil pengukuran didapatkan potensial larutan sampel sebesar 100 mV 

dengan pembacaan pH 4,910. Kemudian nilai pH larutan sampel dicoba dihitung 

menggunakan persamaan (6). 

𝑝𝐻(𝑋) = 𝑝𝐻(𝑆1) − [(𝐸(𝑋) − 𝐸(𝑆1)) 𝑘′⁄ ] 

Maka: 

𝑝𝐻(𝑋) = 4,004 − [(100 − 152,8) 58,3⁄ ] = 4,910 
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Dari hasil perhitungan didapatkan nilai pH larutan sampel sebesar 4,910. Nilai 

pH ini sama dengan pembacaan pH pada pH meter. Karena pH meter 

mengonversi nilai potensial yang dibaca menjadi pH. Perbedaan antara hasil 

perhitungan pH dengan pembacaan pH pada pH meter dapat terjadi apabila suhu 

kalibrasi tidak sama dengan suhu pengukuran larutan sampel. Karena pada suhu 

yang berbeda, maka nilai pH dan potensial larutan yang didapatkan juga akan 

berbeda. Kemudian pembacaan potensial maupun pH yang tidak stabil juga akan 

mempengaruhi hasil pengukuran dan perhitungan nilai pH yang didapatkan. 

Pada saat kalibrasi elektroda pH meter, digunakan CRM larutan standar primer 

(SRM NIST 185i dan SRM 186g), maka dapat dikatakan pengukuran pH yang 

dilakukan tertelusur ke SI melalui CRM SRM NIST 185i dan 186g. Selanjutnya 

estimasi ketidakpastian pengukuran pH, khususnya untuk jenis pH meter yang 

memiliki kemampuan pengukuran potensial dan suhu akan dijelaskan dalam poin 

6. 

 

6 Estimasi ketidakpastian pengukuran pH 

6.1 Setiap pengukuran, termasuk pH memiliki banyak faktor yang berpengaruh di dalam 

proses pengukuran yang berkontribusi pada ketidakpastian pengukuran. 

Berdasarkan VIM (International Vocabulary of Metrology), ketidakpastian adalah 

suatu parameter non-negatif yang menggambarkan sebaran nilai kuantitatif suatu 

hasil pengukuran. Ketidakpastian pengukuran juga dipersyaratkan dalam SNI 

ISO/IEC 17025:2017 butir 7.6.3, dimana setiap laboratorium yang melakukan 

pengujian atau pengukuran harus mengevaluasi ketidakpastian pengukurannya. 

6.2 Berikut adalah beberapa langkah yang digunakan untuk melakukan estimasi 

ketidakpastian pengukuran pH berdasarkan Eurachem/CITAC Guide CG 4, antara 

lain: 

a. Spesifikasi kuantitas yang diukur, yaitu pH. 

b. Mengidentifikasi sumber-sumber ketidakpastian pengukuran pH kemudian 

dievaluasi menggunakan metode evaluasi ketidakpastian pengukuran: 

- Tipe A, yaitu metode evaluasi ketidakpastian dengan analisis statistik dari 

serangkaian pengukuran. Jika melakukan pengukuran berulang dan 

mengevaluasi hasil pengukuran dengan menghitung rata-rata, simpangan 

baku, dan derajat kebebasan akan diklasifikasikan sebagai ketidakpastian tipe 

A. 
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- Tipe B, yaitu metode evaluasi ketidakpastian selain analisis statistik dari 

serangkaian pengukuran. Pada dasarnya, ketidakpastian tipe B adalah data 

yang dikumpulkan dari suatu sumber selain dari pengukuran yang dilakukan, 

seperti sertifikat kalibrasi, sertifikat larutan standar, literatur maupun informasi 

lainnya. 

c. Menghitung komponen ketidakpastian, yaitu dengan mengestimasi ketidakpastian 

baku setiap komponen pada pengukuran pH dengan teknik kalibrasi dua titik yang 

terdapat pada Tabel 4 sesuai dengan persamaan (4) atau (5) untuk jenis pH meter 

yang memiliki kemampuan pembacaan potensial dan suhu. 

 

Tabel 4. Estimasi ketidakpastian baku setiap komponen pada pengukuran pH dengan 
teknik kalibrasi dua titik 

Sumber 
ketidakpastian 

Nilai ketidakpastian baku 
(𝒖) 

 
Evaluasi Tipe 

 

Larutan standar buffer 
pertama (𝑝𝐻(𝑆1)) 

𝑢(𝑝𝐻1) =
𝑈𝑝𝐻1

𝑘
 

Dimana 𝑈𝑝𝐻1
 adalah 

ketidakpastian diperluas dari 
sertifikat larutan standar 
buffer pertama dengan  
𝑘 adalah faktor cakupan 

B 

Larutan standar buffer 
kedua (𝑝𝐻(𝑆2)) 

𝑢(𝑝𝐻(𝑆2)) =
𝑈(𝑝𝐻(𝑆2)

𝑘
 

Dimana 𝑈(𝑝𝐻(𝑆2)  adalah 

ketidakpastian diperluas dari 
sertifikat larutan standar 
buffer kedua dengan  
𝑘 adalah faktor cakupan 

B 

Potensial masing-
masing larutan standar 
buffer pertama (𝐸(𝑆1)), 

kedua (𝐸(𝑆2)) dan 
larutan sampel (𝐸(𝑋))* 

𝑢𝐸𝑎 =
𝑆𝐷

√𝑛
 untuk paralel 

𝑢𝐸𝑏 = 𝑆𝐷 untuk seri 
𝑢Ejangka panjang

= 𝑆𝐷  untuk 

jangka panjang 
𝑢Ejangka pendek

= 𝑆𝐷 untuk jangka 

pendek 

A 

𝑢𝐸𝑐 =
𝑈

𝑘
 

𝑢𝐸𝑐  adalah ketidakpastian 
baku dari kalibrasi potensial 
pada pH meter dengan 𝑈 
adalah ketidakpastian 
diperluan dari sertifikat 
kalibrasi dan 𝑘  adalah faktor 
cakupan 

B 
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Residual liquid junction 
potential (RLJP) 

𝑢𝑅𝐿𝐽𝑃 = 0,6 𝑚𝑉 = 6 × 10−4 𝑉 

Nilai ini direkomendasikan 
dalam rekomendasi 
International Union Of Pure 
And Applied Chemistry 
(IUPAC) tahun 2002 dengan 

koefisien sensitivitas ( 𝑐 ) 
sebesar 16,95 

B 

Suhu (T) 

𝑢𝑐𝑎𝑙 =
𝑈

𝑘
 

 

ud = 
𝑑

2√3
 

 

𝑢𝛿 =
𝛿

2√3
 

 

𝑢∆𝑡 =
𝛥𝑡

2√3
 

a) 𝑢𝑐𝑎𝑙  adalah ketidakpastian 
baku dari kalibrasi suhu pada 
pH meter, dimana 𝑈  adalah 
ketidakpastian diperluas dari 

sertifikat dan 𝑘  adalah faktor 
cakupan, 

b) 𝑑  adalah resolusi suhu 
pada pH meter, 

c) 𝛿  adalah drift termometer 
pada pH meter yaitu 
koreksi terbesar dari hasil 
kalibrasi suhu selama 
beberapa kali. Namun jika 
belum pernah dikalibrasi 
atau baru sekali dikalibrasi, 

maka nilai 𝛿 =
1

10
× akurasi 

alat, 

d) ∆𝑡 adalah perubahan suhu 
larutan buffer selama 
proses kalibrasi elektroda 

yang nilainya = 
𝑡𝑚𝑎𝑥−𝑡𝑚𝑖𝑛

2
 

B 

*
Pengukuran potensial larutan terdiri dari pengukuran potensial larutan standar buffer pertama, kedua, 

dan larutan sampel yang dilakukan secara paralel, seri, jangka panjang (pembacaan setiap 15 menit), 
dan jangka pendek (pembacaan yang dilakukan sebanyak 10 kali selama 5 menit).  
Pengukuran secara paralel adalah mengukur potensial sebanyak 10 kali dari 10 kali pengambilan larutan 
dalam satu botol yang sama sedangkan pengukuran seri yaitu mengukur potensial sebanyak 10 kali 
untuk satu larutan yang sama (tidak diganti-ganti). 

 

Ketidakpastian baku gabungan untuk pengukuran potensial diperoleh dari 

ketidakpastian baku pengukuran secara paralel ( 𝑢𝐸𝑎 ), seri ( 𝑢𝐸𝑏 ), kalibrasi 
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potensial pada pH meter (𝑢𝐸𝑐 ), jangka panjang (𝑢Ejangka panjang
), dan jangka 

pendek (𝑢Ejangka pendek
) yang digambarkan pada persamaan (7). 

𝑢(𝐸) = √𝑢𝐸𝑎
2 + 𝑢𝐸𝑏

2 + 𝑢𝐸𝑐
2 + 𝑢Ejangka panjang

2 + 𝑢Ejangka pendek
2               (7) 

Kemudian, ketidakpastian baku gabungan untuk pengukuran suhu diperoleh dari 

ketidakpastian baku kalibrasi suhu pH meter (𝑢𝑐𝑎𝑙), ketidakpastian baku resolusi 

suhu pada pH meter (𝑢𝑑), ketidakpastian baku drift (𝑢𝛿) dan ketidakpastian baku 

perubahan suhu buffer (𝑢∆𝑡) yang digambarkan pada persamaan (8). 

𝑢(𝑇) = √𝑢𝑐𝑎𝑙
2 + 𝑢𝑑

2
+ 𝑢𝛿

2 + 𝑢∆𝑡
2                         (8) 

d. Menghitung ketidakpastian baku gabungan (𝑢𝑔𝑎𝑏) dimana tidak ada faktor korelasi 

dari setiap kuantitas input, maka 𝑢 dihitung dengan akar kuadrat positif dari jumlah 

masing-masing ketidakpastian baku setiap komponen seperti pada persamaan (9). 

𝑢𝑔𝑎𝑏 = √∑(𝑢𝑛. 𝑐𝑛)2                                      (9) 

 

Dimana 𝑢𝑛  adalah ketidakpastian baku dari masing-masing sumber 

ketidakpastian, dan 𝑐𝑛  adalah koefisien sensitivitas masing-masing sumber 

ketidakpastian.  

Koefisien sensitivitas mengonversikan semua sumber ketidakpastian ke dalam 

satuan yang sama dengan satuan besaran ukur. Koefisien sensitivitas juga 

berperan dalam memberikan skala fungsi pembobot untuk setiap sumber 

ketidakpastian yang menjelaskan bagaimana taksiran keluaran bervariasi dengan 

perubahan nilai taksiran masukan. Evaluasi koefisien sensitivitas dilakukan 

berdasarkan turunan parsial dari persamaan model matematisnya. Perhitungan 

koefisien sensitivitas pada pengukuran pH dengan teknik kalibrasi dua titik 

menggunakan persamaan (4) untuk (T) dalam satuan Kelvin atau persamaan (5) 

dengan suhu (t) dalam °C, sehingga didapat persamaan berikut untuk masing-

masing parameter: 

 

𝑐(𝑝𝐻(𝑆1)) =
𝜕𝑝𝐻(𝑋)

𝜕𝑝𝐻(𝑆1)
= 1 + 𝑘1(𝑇 − 298,15) +

[(𝐸(𝑆1) − 𝐸(𝑋))(1 + 𝑘1(𝑇 − 298,15)]

(𝐸(𝑆2) − 𝐸(𝑆1))
                  (10) 

 

𝑐(𝑝𝐻(𝑆2)) =
𝜕𝑝𝐻(𝑋)

𝜕𝑝𝐻(𝑆2)
=

(𝐸(𝑋) − 𝐸(𝑆1))[1 − 𝑘2(𝑇 − 298,15)]

(𝐸(𝑆2) − 𝐸(𝑆1))
                                                               (11) 
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𝑐(𝐸(𝑆1)) =
𝜕𝑝𝐻(𝑋)

𝜕𝐸(𝑆1)
=

(𝐸(𝑆2) − 𝐸(𝑋))[𝑝𝐻(𝑆1){1 + 𝑘1(𝑇 − 298,15)} − 𝑝𝐻(𝑆2){1 − 𝑘2(𝑇 − 298,15)}]

(𝐸(𝑆2) − 𝐸(𝑆1))2
             (12) 

𝑐(𝐸(𝑆2)) =
𝜕𝑝𝐻(𝑋)

𝜕𝐸(𝑆2)
=

(𝐸(𝑋) − 𝐸(𝑆1))[𝑝𝐻(𝑆1){1 + 𝑘1(𝑇 − 298,15)} − 𝑝𝐻(𝑆2){1 − 𝑘2(𝑇 − 298,15)}]

(𝐸(𝑆2) − 𝐸(𝑆1))2
            (13) 

𝑐(𝐸(𝑋)) =
𝜕𝑝𝐻(𝑋)

𝜕𝐸(𝑋)
=

[𝑝𝐻(𝑆2){1 − 𝑘2(𝑇 − 298,15)} − 𝑝𝐻(𝑆1){1 + 𝑘1(𝑇 − 298,15)}]

(𝐸(𝑆2) − 𝐸(𝑆1))
                   (14) 

𝑐(𝑇) =
𝜕𝑝𝐻(𝑋)

𝜕𝑇
= 𝑝𝐻(𝑆1)𝑘1 +

(𝐸(𝑆1) − 𝐸(𝑋))(𝑝𝐻(𝑆1)𝑘1 + 𝑝𝐻(𝑆2)𝑘2)

(𝐸(𝑆2) − 𝐸(𝑆1))
                                             (15) 

 

Kemudian ketidakpastian diperluas pengukuran pH larutan sampel ( 𝑈 ) dihitung 

menggunakan persamaan (16) dengan mengkalikan ketidakpastian gabungan (𝑢𝑔𝑎𝑏) 

dengan faktor cakupan (𝑘) yang bernilai 2 untuk tingkat kepercayaan 95%.  

 

𝑈 = 𝑢𝑔𝑎𝑏 × 𝑘                      (16) 

 

Berdasarkan IUPAC 2002, target ketidakpastian pengukuran yang direkomendasikan 

untuk teknik kalibrasi dua titik sebesar 0,02 – 0,03 yang terlihat pada Gambar 13.  

 

Gambar 13. Target ketidakpastian pengukuran pH sesuai rekomendasi IUPAC 2002 

 

Berikut merupakan contoh estimasi ketidakpastian pengukuran pH dengan teknik 

kalibrasi dua titik menggunakan jenis pH meter meja atau benchtop. 

▪ CRM Larutan standar buffer 
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a. CRM Larutan standar buffer primer pH 4,004 (𝑝𝐻 (𝑆1))  memiliki 

ketidakpastian diperluas (𝑈(𝑝𝐻1)) = 0,0034  dengan 𝑘 = 2,  sehingga 

ketidakpastian bakunya: 

𝑢(𝑝𝐻1) =
0,0034

2
= 0,0017 

 

b. CRM Larutan standar buffer primer pH 6,864 (𝑝𝐻(𝑆2)) memiliki ketidakpastian 

diperluas (𝑈(𝑝𝐻2)) = 0,0016  dengan 𝑘 = 2,  sehingga ketidakpastian 

bakunya: 

𝑢(𝑝𝐻(𝑆2))  =
0,0016

2
= 0,0008 

 
▪ RLJP 

Disebabkan oleh difusi pada junction elektroda yang tidak sama untuk semua 

larutan. Berdasarkan literatur, RLJP sebagai efek sistematis harus dikoreksi dan 

dimasukkan dalam perhitungan ketidakpastian. Meskipun sangat sulit (atau tidak 

mungkin) dikoreksi, karena membutuhkan pengetahuan mengenai komposisi 

sampel dan geometri junction. Oleh sebab itu, rekomendasi IUPAC tahun 2002 

mengestimasi ketidakpastian baku RLJP, 𝑢𝑅𝐿𝐽𝑃 sebesar 0,6 mV atau 6 x 10-4 V 

dengan nilai koefisien sensitivitas (𝑐) sebesar 16,95. 

▪ Suhu 

a) Hasil kalibrasi suhu pH meter, memiliki ketidakpastian diperluas sebesar 0,1°C 

dengan k=2, maka baku kalibrasi suhu pH meter (𝑢𝑐𝑎𝑙): 

𝑢𝑐𝑎𝑙 =
0,1

2
= 0,05℃ 

b) pH meter yang digunakan memiliki resolusi suhu sebesar 0,1°C, sehingga 

ketidakpastian baku resolusinya (𝑢𝑑): 

𝑢𝑑 =
0,1

2√3
= 0,03℃ 

c) Karena pH meter yang digunakan baru sekali dikalibrasi, maka nilai driftnya: 

𝛿 =
1

10
× 0,1 = 0,01℃ 

 
dan ketidakpastian baku driftnya: 

𝑢𝛿 =
0,01

2√3
= 0,003℃ 

 

d) Pada saat kalibrasi elektroda pH meter, didapatkan 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 25,4℃ dan 𝑡𝑚𝑖𝑛 =

24,9℃. Maka ∆𝑡 =
(25,4−24,9)

2
= 0,25℃ dan ketidakpastian bakunya (𝑢∆𝑡): 
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𝑢∆𝑡 =
0,25

2√3
= 0,07℃ 

Maka ketidakpastian baku gabungan suhu (𝑢(𝑇)) mengikuti persamaan (8): 

𝑢(𝑇) = √𝑢𝑐𝑎𝑙
2 + 𝑢𝑑

2
+ 𝑢𝛿

2 + 𝑢∆𝑡
2    

𝑢(𝑇) = √0,052 + 0,032 + 0,0032 + 0,072 

𝑢(𝑇) = 0,09℃ 

▪ Potensial 

a) Kalibrasi potensial pada pH meter  

Hasil ketidakpastian potensial pH meter dari sertifikat kalibrasi sebesar 0,1 mV 

atau 1 x 10-4 V dengan 𝑘 = 2, sehingga ketidakpastian bakunya: 

𝑢𝐸𝑐 =
1 × 10−4

2
= 5 × 10−5𝑉 

 
b) Pengukuran potensial masing-masing larutan 

➢ Pengukuran potensial CRM larutan standar buffer 4,004 (𝑝𝐻(𝑆1)) dilakukan 

dengan pembacaan secara paralel, seri, jangka panjang, dan jangka 

pendek yang diperlihatkan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Pengukuran potensial CRM larutan standar buffer 4,004 (𝐸(𝑆1)) 

No. Paralel (V)   Seri (V)   
Jangka 
Panjang 

(V) 
  

Jangka 
Pendek 

(V) 

1 0,1514   0,1515   0,1530   0,1528 

2 0,1514   0,1518   0,1528   0,1529 

3 0,1514   0,1520   0,1530   0,1528 

4 0,1515   0,1520   0,1531   0,1528 

5 0,1515   0,1521   0,1532   0,1529 

6 0,1515   0,1521   0,1534   0,1528 

7 0,1515   0,1521   0,1534   0,1528 

8 0,1515   0,1521   0,1537   0,1528 

9 0,1515   0,1521   0,1540   0,1529 

10 0,1515   0,1521   0,1541   0,1528 

𝐸𝑎
̅̅ ̅ 0,1515  𝐸𝑏

̅̅ ̅ 0,1520  𝐸jangka panjang
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  0,1534  𝐸jangka pendek

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 0,1528 

SD 4,83 x 10-5  SD 1,97 x 10-4  SD 4,4 x 10-4  SD 4,83 x10-5 

𝑢𝐸𝑎
 1,53 x 10-5  𝑢𝐸𝑏

 1,97 x 10-4  𝑢Ejangka panjang
 4,4 x 10-4  𝑢Ejangka pendek

 4,83 x10-5 

 

Dari data diatas didapatkan rata-rata nilai potensial 𝐸(𝑆1) adalah:  
 
𝐸𝑎
̅̅ ̅ + 𝐸𝑏

̅̅ ̅ + Ejangka panjang
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝐸jangka pendek

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

4
= 0,1524 𝑉 

 
Kemudian, ketidakpastian baku menggunakan persamaan (7) yaitu: 
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𝑢(𝐸(𝑆1)) = √𝑢𝐸𝑎
2 + 𝑢𝐸𝑏

2 + 𝑢𝐸𝑐
2 + 𝑢𝐸jangka panjang

2 + 𝑢𝐸jangka pendek
2 

 

𝑢(𝐸(𝑆1)) = √(1,53 × 10−5)2 + (1,97 × 10−4)2 + (5 × 10−5)2 + (4,4 × 10−4)2 + (4,83 × 10−5)2 

 
      𝑢(𝐸(𝑆1)) = 5 × 10−4𝑉 
 

➢ Pengukuran potensial CRM larutan standar buffer 6,864 (𝑝𝐻(𝑆2)) dilakukan 

dengan pembacaan secara paralel, seri, jangka panjang, dan jangka pendek 

yang diperlihatkan pada Tabel 6.  

 

Tabel 6. Pengukuran potensial larutan standar buffer 6,864 (𝐸(𝑆2)) 

No. 
Paralel 

(V) 
  Seri (V)   

Jangka 
Panjang 

(V) 
  

Jangka pendek 
(V) 

1 -0,0154   -0,0147   -0,0139   -0,0137 

2 -0,0152   -0,0148   -0,0138   -0,0140 

3 -0,0152   -0,0148   -0,0137   -0,0140 

4 -0,0151   -0,0148   -0,0136   -0,0140 

5 -0,0151   -0,0149   -0,0135   -0,0140 

6 -0,0151   -0,0148   -0,0134   -0,0140 

7 -0,0151   -0,0148   -0,0132   -0,0140 

8 -0,0151   -0,0149   -0,0132   -0,0140 

9 -0,0151   -0,0148   -0,013   -0,0139 

10 -0,0152   -0,0148   -0,0129   -0,0139 

𝐸𝑎
̅̅ ̅ -0,0152  𝐸𝑏

̅̅ ̅ -0,0148  𝐸jangka panjang
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  -0,0134  𝐸jangka pendek

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ -0,0140 

SD 9,66 x10-5  SD 5,68x10-5  SD 3,39x10-4  SD 9,72 x10-5 

𝑢𝐸𝑎 3,06 x10-5  𝑢𝐸𝑏 5,68 x10-5  𝑢Ejangka panjang
 3,39x10-4  𝑢Ejangka pendek

 9,72 x10-5 

 

Dari data diatas didapatkan rata-rata nilai potensial 𝐸(𝑆2) adalah 
  

𝐸𝑎
̅̅ ̅ + 𝐸𝑏

̅̅ ̅ + Ejangka panjang
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝐸jangka pendek

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

4
= −0,0144 𝑉 

 
Kemudian, ketidakpastian baku menggunakan persamaan (7) yaitu: 

𝑢(𝐸(𝑆2)) = √𝑢𝐸𝑎
2 + 𝑢𝐸𝑏

2 + 𝑢𝐸𝑐
2 + 𝑢𝐸jangka panjang

2 + 𝑢𝐸jangka pendek
2 

 

     𝑢(𝐸(𝑆2))  = √(3,06 × 10−5)2 + (5,68 × 10−5)2 + (5 × 10−5)2 + (3,39 × 10−4)2 + (9,72 × 10−5)2 

 

    𝑢(𝐸(𝑆2)) = 4 × 10−4𝑉 
 

➢ Pengukuran potensial larutan sampel (𝑝𝐻(𝑋))  dilakukan dengan pembacaan 

secara paralel, seri, jangka Panjang, dan jangka pendek yang diperlihatkan pada 

Tabel 7. 
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Tabel 7. Pengukuran potensial larutan sampel (𝐸(𝑋)) 

No. 
Paralel 

(V) 
  Seri (V)   

Jangka 
Panjang 

(V) 
  

Jangka 
pendek 

(V) 

1 0,0983   0,0991   0,0997   0,0998 

2 0,0983   0,0991   0,0996   0,0999 

3 0,0982   0,0991   0,0998   0,1000 

4 0,0982   0,0991   0,0998   0,1000 

5 0,0981   0,0992   0,0999   0,1000 

6 0,0981   0,0992   0,0997   0,1000 

7 0,0980   0,0991   0,0997   0,1000 

8 0,0982   0,0991   0,0999   0,1000 

9 0,0981   0,0991   0,1001   0,1000 

10 0,0980   0,0991   0,1000   0,1000 

𝐸𝑎
̅̅ ̅ 0,0982  𝐸𝑏

̅̅ ̅ 0,0991  𝐸jangka panjang
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  0,0998  𝐸jangka pendek

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 0,1000 

SD 1,08 x10-4  SD 4,22 x10-5  SD 1,55 x10-4  SD 6,75 x10-5 

𝑢𝐸𝑎 3,42 x10-5  𝑢𝐸𝑏 4,22 x10-5  𝑢Ejangka panjang
 1,55 x10-4  𝑢Ejangka pendek

 6,75 x10-5 

 

Dari data di atas didapatkan rata-rata nilai potensial 𝐸(𝑋) adalah  

 
𝐸𝑎
̅̅ ̅ + 𝐸𝑏

̅̅ ̅ + Ejangka panjang
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 𝐸jangka pendek

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

4
= 0,0993 𝑉 

 

Kemudian, ketidakpastian baku menggunakan persamaan (7) yaitu: 

𝑢(𝐸(𝑋)) = √𝑢𝐸𝑎
2 + 𝑢𝐸𝑏

2 + 𝑢𝐸𝑐
2 + 𝑢𝐸jangka panjang

2 + 𝑢𝐸jangka pendek
2 

 

               𝑢(𝐸(𝑋)) = √(3,42 × 10−5)2 + (4,22 × 10−5)2 + (5 × 10−5)2 + (1,55 × 10−4)2 + (6,75 × 10−5)2 

 

𝑢(𝐸(𝑋)) = 2 × 10−4𝑉 

 

Koefisien sensitivitas dihitung sesuai dengan persamaan (10) – (15) 

a.  𝑝𝐻(𝑆1) 

𝑐(𝑝𝐻(𝑆
1
)) = 1 +

(𝐸(𝑆1) − 𝐸(𝑋))

(𝐸(𝑆2) − 𝐸(𝑆1))
 

 

= 1 + [
0,1524 − 0,0993

−0,0144 − (0,1524)
] 

= 1 − 0,3183 

= 0,6817 

b. 𝑝𝐻(𝑆2) 

𝑐(𝑝𝐻(𝑆2)) =
(𝐸(𝑋) − 𝐸(𝑆1))

(𝐸(𝑆2) − 𝐸(𝑆1))
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=
0,0993 − (0,1524)

−0,0144 − (0,1524)
  

 
= 0,3183 

 
 

c. 𝐸(𝑆1) 

𝑐(𝐸(𝑆1)) =
(𝐸(𝑆2) − 𝐸(𝑋))[𝑝𝐻(𝑆1) − 𝑝𝐻(𝑆2)]

(𝐸(𝑆2) − 𝐸(𝑆1))2
 

 

=
(−0,0144 − 0,0993)[4,004 − 6,864]

(−0,0144 − 0,1524)2
 

 

=
(−0,1136)(−2,86)

(−0,1668)2
 

 

=
0,3250

0,0278
 

 
= 11,6836 

 
d. 𝐸(𝑆2) 

𝑐(𝐸(𝑆2)) =
(𝐸(𝑋) − 𝐸(𝑆1))[𝑝𝐻(𝑆

1
) − 𝑝𝐻(𝑆2)]

(𝐸(𝑆2) − 𝐸(𝑆1))2
 

 

=
(0,0993 − 0,1524)[4,004 − 6,864]

(−0,0144 − 0,1524)2  

 

=
(−0,0532)(−2,86)

(−0,1668)2
 

 

=
0,1520

0,0278
 

 
= 5,4652 

 
 
e. 𝐸(𝑋) 

𝑐(𝐸(𝑋)) =
[𝑝𝐻(𝑆2) − 𝑝𝐻(𝑆

1
)]

(𝐸(𝑆2) − 𝐸(𝑆1))
 

 

=
[6,864 − 4,004]

(−0,0144 − 0,1524)
 

 

=
(2,86)

(−0,1667)
 

 

= −17,1489 
 
 
 
 
 
f. 𝑇 
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𝑐(𝑇) = 𝑝𝐻(𝑆1)𝑘1 +
(𝐸(𝑆1) − 𝐸(𝑋))(𝑝𝐻(𝑆1)𝑘1 + 𝑝𝐻(𝑆2)𝑘2)

(𝐸(𝑆2) − 𝐸(𝑆1))
 

 

= (4,004)(0,00012) +
(0,1524 − 0,0993)[(4,004)(0,00012) + (6,864)(−0,0028)]

−0,0144 − 0,1524
 

= 0,00048 +
(0,0532)[(0,00048) + (−0,0192)]

−0,1668
 

= 0,00048 + 0,0060 
 

= 0,0065 

 

Kemudian ketidakpastian baku masing-masing sumber disusun dan dihitung 

ketidakpastian baku gabungannya menggunakan persamaan (9) dan ketidakpastian 

diperluas menggunakan persamaan (16) yang terlihat pada Tabel 8.  

 
Tabel 8. Estimasi ketidakpastian pengukuran pH larutan sampel 

Sumber 
Ketidakpastian 

Ketidakpastian 
Baku 

(u) 

Koefisien 
Sensitivitas 

(c) 

Kontribusi 
(u x c) 

𝑝𝐻(𝑆1) 0,0017 0,6813 0,0012 

𝑝𝐻(𝑆2) 0,0008 0,3187 0,0003 

𝐸(𝑆1) 5 × 10−4 11,6836 0,0058 

𝐸(𝑆2) 4 × 10−4 5,4652 0,0022 

𝐸(𝑋) 2 × 10−4 −17,1489 −0,0034 

ERLJP 6 x 10-4  16,95 0,0102 

T 0,09 0,0065 0,0006 

  

𝑢𝑔𝑎𝑏  

menggunakan 
persamaan (9) 

0,01 

  
𝑈 (𝑘 = 2) 

menggunakan 
persamaan (16) 

0,02 

  

Dari hasil estimasi ketidakpastian pengukuran pH larutan sampel didapatkan 

ketidakpastian diperluas (𝑈) sebesar 0,02 dengan 𝑘 = 2 pada tingkat kepercayaan 

95%. Nilai ketidakpastian pengukuran pH larutan sampel ini sesuai dengan 

rekomendasi IUPAC tahun 2002. Sehingga pada hasil pengukuran larutan sampel 

dapat ditulis 4,91 ± 0,02. 

 

7 Pemeliharaan elektroda 

7.1 Selain proses kalibrasi dan pengukuran sampel yang benar, penanganan dan 

pemeliharaan elektroda yang baik akan menambah keakuratan hasil pengukuran pH. 

Penanganan elektroda yang salah akan menurunkan kinerja elektroda. Berikut adalah 

hal-hal yang menyebabkan penurunan kinerja elektroda, antara lain: 
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a. Membran gelas pada elektroda dibiarkan dalam kondisi kering, terkontaminasi atau 

rusak. 

b. Larutan elektrolit terkontaminasi, mengkristal atau konsentrasi ion yang terlalu kecil. 

c. Terdapat gelembung di dalam elektroda yang menyumbat junction. 

d. Usia elektroda yang terlalu tua. 

e. Larutan sampel tidak homogen. 

f. Suhu pengukuran yang tidak stabil. 

7.3 Elektroda yang disimpan pada suhu ruang memiliki masa pakai sekitar 1 – 3 tahun. Masa 

pakai ini bergantung pada cara penanganan elektroda, sampel yang digunakan serta 

frekuensi pemakaian. Oleh karena itu, berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam penanganan dan pemeliharaan elektroda, antara lain: 

a. Elektroda tidak boleh disimpan dalam kondisi kering karena akan merusak lapisan 

gel pada elektroda. 

b. Elektroda tidak boleh disimpan dalam air suling. 

Hal ini dikarenakan air suling tidak mengandung ion, sedangkan bagian dalam 

elektroda berisi larutan elektrolit. Sehingga ketika elektroda terendam dalam larutan 

yang tidak memiliki ion, ion dalam elektroda akan berdifusi keluar menuju larutan 

yang tidak memiliki ion untuk mencapai kesetimbangan. Seiring berjalannya waktu, 

sebagian besar ion dalam elektroda akan berdifusi keluar menyebabkan lapisan gel 

elektroda terdegradasi lebih cepat dan mengurangi masa pakai elektroda. Jika 

elektroda pernah disimpan dalam air suling, segera isi ulang larutan elektrolit dalam 

elektroda dengan KCl 3 M. Kemudian simpan elektroda dalam larutan elektrolit 

seperti KCl 3 M, larutan buffer pH 4 atau larutan buffer pH 7. Kemudian simpan 

secara vertikal dengan membran menghadap ke bawah dan tutup lubang pengisi 

larutan elektrolit agar larutan elektrolit dalam elektroda tidak menguap yang dapat 

menyebabkan pembentukan kristal KCl di dalam elektroda.  

c. Jangan mengelap elektroda terlalu keras karena dapat merusak lapisan gel pada 

elektroda. 

d. Hindarkan elektroda dari suhu tinggi. 

Pemakaian elektroda pada suhu 90°C membuat masa pakai elektroda menjadi lebih 

singkat, yaitu 3 – 9 bulan dan apabila elektroda dipakai pada suhu 120°C membuat 

masa pakai elektroda menjadi 6 – 12 minggu. 

e. Periksa ketinggian larutan elektrolit pada elektroda dan ganti larutan elektrolit secara 

rutin dengan cara mengosongkan larutan elektroda dan mengisi ulang larutan 

elektrolit (KCl 3 M) dengan batas ½ inci dari lubang pengisi larutan elektrolit.
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Daftar Istilah 

1. Metode primer pengukuran pH 

Metode pengukuran pH yang memiliki ketertelusuran tertinggi dan didasarkan pada 

pengukuran beda potensial sel elektrokimia tanpa persimpangan cair (liquid junction) yang 

melibatkan larutan buffer, elektroda gas hidrogen platinum, dan elektroda pembanding 

perak/perak klorida. Sel elektrokimia ini dinamakan Harned Cell dan menggunakan 

konvensi Bates – Guggenheim untuk memperkirakan aktivitas ion H+. Sel ini selanjutnya 

digunakan untuk menentukan nilai dan ketidakpastian CRM larutan standar buffer primer. 

 

2. Metode sekunder pengukuran pH 

Metode untuk mengukur pH dan ketidakpastian larutan standar buffer sekunder yang 

tertelusur ke SI melalui perbandingan dengan larutan standar buffer primer menggunakan 

Baucke Cell. 

 

3. Bahan Acuan Bersertifikat atau Certified Reference Materials (CRM) 

Bahan acuan yang dikarakterisasi dengan prosedur yang valid secara metrologi untuk satu 

atau lebih sifat, disertai dengan sertifikat bahan acuan yang memberikan nilai yang 

ditentukan, ketidakpastiannya, dan pernyataan ketertelusuran metrologi. 

 

4. Ketertelusuran 

Kemampuan dari suatu hasil ukur secara individual untuk dihubungkan ke standar 

nasional/internasional untuk satuan ukuran dan/atau sistem pengukuran yang disahkan 

secara nasional maupun internasional melalui suatu rantai perbandingan yang tak terputus. 

 

5. Pengukuran potensial jangka panjang 
Pengukuran potensial pada pH meter dengan pembacaan setiap 15 menit selama 10 kali. 

 

6. Pengukuran potensial jangka pendek  
Pengukuran potensial pada pH meter dengan pembacaan yang dilakukan sebanyak 10 kali 
selama 5 menit. 

 

7. Pengukuran potensial paralel  
Pengukuran potensial pada pH meter dengan mengukur potensial sebanyak 10 kali dari 10 
kali pengambilan larutan dalam satu botol yang sama. 

 

8. Pengukuran potensial seri 
Pengukuran potensial pada pH meter dengan mengukur potensial sebanyak 10 kali untuk 
satu larutan yang sama (tidak diganti-ganti). 

 

 
 


