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Panduan Kalibrasi Komparator Balok Ukur 
 

 

1 Pendahuluan 

1.1. Petunjuk teknis kalibrasi ini disusun untuk mengharmoniskan pelaksanaan kalibrasi 
komparator balok ukur (gauge block  comparator) yang dilakukan oleh laboratorium yang 
menerapkan SNI ISO/IEC 17025, Persyaratan umum kompetensi laboratorium 
pengujian dan laboratorium kalibrasi. 

1.2. Panduan kalibrasi yang diuraikan dalam petunjuk ini mengacu pada standar ISO 
3650:1998 dan Calibration Guide EURAMET cg-2 Version 2.0 (03/2011). Evaluasi 
ketidakpastian pengukuran mengacu kepada dokumen EA-4/02 dan JCGM 100:2008, 
Guide to the expression of uncertainty in measurement. 

 

2 Ruang lingkup 

2.1. Panduan ini mengacu pada instrumen yang digunakan untuk mengkalibrasi balok ukur 
sampai panjang nominal 100 mm dengan metode perbandingan (lih. ISO 3650, klausul 
8.4), di mana panjang balok ukur yang dikalibrasi dibandingkan dengan balok ukur 
standar menggunakan probe mekanik.  

2.2. Kalibrasi harus dilakukan dengan menggunakan balok ukur.  

2.3. Pedoman ini digunakan hanya untuk instrumen yang mengukur balok ukur dengan dua 
indikator panjang dari sisi yang berlawanan (2 probe). Dengan panjang pergerakan 
probe ≤ 5 mm. 

 

3 Definisi 

3.1. Definisi yang digunakan dalam panduan ini sesuai dengan standar internasional ISO 
3650:1998.  

ln  panjang nominal balok ukur  

lc  panjang titik tengah balok ukur  

fo = lmax – lc   selisih panjang maximum dengan panjang titik tengah 

fu = lc – lmin   selisih panjang titik tengah dengan panjang minimum  

 
4 Peralatan standar  

4.1. Kalibrasi komparator balok ukur harus menggunakan balok ukur. Sebaiknya 
menggunakan 6 pasang balok ukur dengan ukuran : 
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                  Gambar 1. Bridge balok ukur 

* bridge balok ukur   

4.2. Semua balok ukur harus terbuat dari bahan yang sama, ditandai dengan nomor 
identifikasi dan memenuhi kualitas permukaan pengukuran (kerataan dan variasi 
panjang) toleransi kelas kalibrasi K (ISO 3650).  

Balok ukur B pasangan No. 6 merupakan balok ukur khusus yang didesain sebagai 
jembatan (bridge) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Hal ini memungkinkan untuk 
membandingkan sensitivitas probe bawah dengan sensitivitas probe atas. Salah satu 
permukaan yang diukur adalah rata, sedangkan sisi permukaan yang berlawanan dibagi 
menjadi tiga bagian dengan ukuran yang hampir sama (9 mm x 10 mm). Bagian tengah 
memiliki panjang nominal 6 mm, dua bagian samping lebih panjang sekitar (13 ± 3) μm. 
Bidang muka ukur harus memiliki kualitas yang bisa di-wringing.  

Balok ukur pasangan no. 6, dapat diwakilkan oleh balok ukur pasangan no. 2 dan 3. 
Namun perbandingan sensitivitas probe untuk balok ukur pasangan no. 6 dilakukan 
dengan kondisi balok ukur 6A tidak berubah (diasumsikan kondisinya stabil). Sedangkan 
pada balok ukur pasangan no. 2 dan 3, kondisinya berubah (A-B menjadi B-A) 

4.3. Perbedaan antara panjang titik tengah (central length, lc) balok ukur A dan B dari 
pasangan 1 sampai 5, serta deviasi fo, fu (variation in length) dari titik tengah balok ukur 
B dari pasangan 2 dan 3 harus dikalibrasi dengan ketidakpastian pengukuran yang 
diperluas (k = 2) sebaiknya lebih kecil atau sama dengan 0,02 μm. Balok ukur pasangan 
No. 6 (bridge) disarankan untuk dikalibrasi juga seperti balok ukur biasa. 

 

5 Proses kalibrasi 

5.1. Persiapan kalibrasi 

Sebelum kalibrasi, pastikan komparator balok ukur berfungsi dengan baik. Selain itu, periksa 
juga  

No Panjang nominal (mm) 

 A B 

 1 0,5 0,5 

2 1,0 1,005 

 3 1,0 1,01 

4 4,0 4,0 

5 100,0 100,0 

6 6,0 6,0* 
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a. Permukaan meja ukur harus sempurna (tidak ada goresan ataupun aus). 

b. Probe atas dan bawah harus segaris (sejajar lurus), bisa diperiksa menggunakan 
centering khusus. 

Gambar 2. Centering 

c. Ketika dalam kondisi bekerja, posisi permukaan probe bawah harus berada di bawah 
meja kerja. 

d. Dalam kondisi tidak bekerja, permukaan probe bawah harus menonjol di atas meja ukur 
sebesar 20 µm sampai 100 µm. 

e. Balok ukur dikondisikan, minimal 2 jam untuk keseragaman suhunya. 

 

5.2. Perbandingan pengukuran panjang titik tengah  

Masing-masing pasangan balok ukur 1 sampai 5, dilakukan pengukuran sebanyak 10 kali, 
dengan posisi balok ukur A sebagai standar dan balok ukur B sebagai alat yang dikalibrasi 
(Gambar 3. No.1). Kemudian posisinya di tukar, dengan posisi balok ukur B sebagai standar 
dan balok ukur A sebagai alat yang dikalibrasi (Gambar 3. No. 2). Lakukan pengukuran 
sebanyak 10 kali juga. Nilai rata-rata dan deviasi standar harus dihitung untuk setiap seri 
pengukuran dari sepasang balok ukur (10 kali pengukuran). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pengukuran panjang titik tengah 

 

5.3. Perbandingan pengukuran dengan bridge balok ukur 

Ada 2 seri pengukuran, masing-masing terdiri dari 10 kali pengukuran pada pasangan balok 
ukur no. 6. Seri pertama, balok ukur berbentuk jembatan (bridge) sebagai alat yang dikalibrasi, 
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diletakkan menghadap ke atas (Gambar 4. No. 1). Seri kedua, balok ukur berbentuk bridge 
diletakkan menghadap ke bawah (Gambar 4. No.2). Nilai rata-rata dan standar deviasi harus 
dihitung untuk kedua seri pengukuran (masing-masing 10 nilai pengukuran), serta perbedaan 
antara dua nilai rata-rata. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pengukuran dengan bridge balok ukur 

 

Ketidakpastian untuk pengukuran titik tengah dan bridge balok ukur bisa dilihat pada klausul 
6. 

 

5.4. Deviasi fo dan fu dari panjang titik tengah 

Untuk menentukan deviasi fo dan fu ini, digunakan balok ukur  dengan ukuran 1,005 mm atau 
1,01 mm. Pengukuran dimulai dari titik tengah balok ukur menuju ke 4 sudut balok ukur 
(Gambar 5a). Contoh, pengukuran di titik P2 dilanjutkan pengukuran titik P3 sebanyak 5 kali, 
kemudian pengukuran titik P2 dilanjutkan pengukuran titik P4 sebanyak 5 kali, dan seterusnya. 

 

 

 

   

(a)                (b) 

Gambar 5. Posisi balok ukur untuk fo dan fu 

 

Keempat seri pengukuran harus diulang setelah balok ukur diputar 180° (Gambar 5b) pada 
bidang horizontal. Nilai rata-rata dan standar deviasi harus dihitung untuk masing-masing dari 
delapan seri pengukuran. Penyimpangan fo dan fu dari panjang titik tengah dihasilkan dari nilai 
terbesar dan terkecil dari nilai rata-rata delapan seri pengukuran. 
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Deviasi dari komparator balok ukur yang dikalibrasi tidak perlu dikoreksi atau dianggap nol, 
karena difungsikan sebagai komparator antara balok ukur dengan nominal yang sama. 
Kesalahan yang terjadi pada kalibrasi balok ukur yang ukurannya sama akan hilang dengan 
metode subsitusi. 

 

6   Evaluasi ketidakpastian pengukuran titik tengah (central length) 

6.1  Model matematis 
Hasil kalibrasi komparator balok ukur dihitung dengan model matematis seperti pada 
persamaan di bawah ini. 

! = 	$! . (1 − ). *!) − $". (1 − 	). *") +	∆.# − ∆$"!     (1) 

  : hasil kalibrasi pada suhu referensi = 20°C 

  : panjang balok ukur A 

  : panjang balok ukur B; 

  : koefisien muai termal linier dari balok ukur A dan B; 

  : deviasi suhu balok ukur A dari 20 0C; 

   : deviasi suhu balok ukur B dari 20 0C; 

  : perbedaan koreksi penekanan probe  

  : perbedaan kalibrasi panjang antara  balok ukur A dan B  

 

Perbedaan panjang yang diukur balok ukur dapat dinyatakan dengan: 

$! . (1 − ). *!) − $". (1 − ). *") = $! − $" − ($! . ). *! − $". ). *!) = ∆$ − ). ($! . *! − $". *") (2) 

 

Jika  /* = *! − *", maka  

∆$ − ). ($! . *! − $". *") = ∆$ − ). 0$! . *! − $"(*! − /*)1 = ∆$ − ). (*! . ($! − $") + $"/*) (3) 

 

Karena ). 0*! . ($! − $")1 dapat diabaikan, maka = ∆$ − ). $"/*    (4) 

 

$" dapat diganti dengan panjang nominal pasangan gaugbe block $$, kemudian ∆$ − ). $$/* 

Model matematisnya menjadi ! = 	∆$ − ). $$/* +	∆.# − ∆$"!     (5) 
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Berdasarkan model matematis pada persamaan (5), ketidakpastian baku gabungan dalam 
nilai kesalahan penunjukan dapat dihitung dengan persamaan (6). 

!!"(#) = &#$" ⋅ !"(()) + &%" ⋅ !"(+) + &&'" ⋅ !"(,-) + &#(!" ⋅ !"((.)) + &#$"#" ⋅ !"(()*+) +
&#$ ⋅ !"()" + &#$ ⋅ !"((),)	 	 	 	 	 	 	 	 	 (6) 

&#$ = / 0 /⁄ () = 1 

&% = / 0 /⁄ + = )- ⋅ ,- 

&&' = / 0 /⁄ ,- = + ⋅ )- 

&#(! = / 0 /⁄ (.) = 1 

&#$"# = / 0 /⁄ ()*+ = 1 

 

Persamaan ketidakpastiannya menjadi, 

2%&(!) = 2&(3$') + ($$ ⋅ /*) ⋅ 2&()) + () ⋅ $$) ⋅ 2&(/*) + 2&(3.#) + 2&(3$"!) + 2&(3$&) +
2&(3$()                     (7) 

 

6.2  Evaluasi sumber ketidakpastian 

Sumber ketidakpastian dalam persamaan (6) dapat dievaluasi menurut panduan dalam Tabel 
1. 

Tabel 1. Evaluasi beberapa sumber ketidakpastian 
Kuantitas 

Xi 
Nilai perkiraan  

xi 
Rentang 

keberagaman 
(a) 

 Distribusi 
Probabilitas 

Pembagi 
 

Koefisien 
sensitifitas ci 

!" Dari 
pengukuran 
(tiga sumber) 

Daya baca : 0,005 μm Persegi √3 1 
Keberulangan 
pengukuran : dari σ 10 
pembacaan berulang 
pada balok ukur  

Normal 1 1 

Linieritas comparator Persegi √3 1 
"$% Nilai koreksi 

dari sertifikat 
Ketidakpastian dari 
sertifikat kalibrasi 
dalam bentuk 
kuadratik 

Normal Seperti di 
sertifikat 

1 

% 4,23 x 10-6 °C-1 0,5e-6 /°C Persegi √3 "& ⋅ '( 
'( 0 0,05 °C Persegi √3 "& ⋅ % 
!)' 0 0,02 μm Persegi √3 1 
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6.3 Budget ketidakpastian 

Contoh budget ketidakpastian ditunjukkan dalam Tabel 2 dengan nilai masukan sebagai 
berikut: 

Tabel 2. Contoh budget ketidakpastian 

Sumber 
Ketidakpastian Unit Dist. 

Type Symbol Var. 
Interval Div 

Deg. of 
freedo
m vi 

Std. 
Uncert

.  ui 
Sens. 

Coeff. ci ui ci (ui ci)^2 (ui ci)^4/v 

Repeatability µm Normal u (L1) 0,01 2,236 5 0,0060 1 0,006023 0,000036 2,63E-10 

Readability of 
comparator µm Rect. u (L2) 0,005 1,730 60 0,0029 1 0,002890 0,000008 1,16E-12 

Linearity of 
probe µm Rect. u (L3) 0,01 1,730 60 0,0058 1 0,005780 0,000033 1,86E-11 

Uncertainty of 
calibration 
standard 

µm Normal u (LAB) 0,067 2,000 60 0,0120 1 0,012000 0,000144 3,46E-10 

Difference in 
temperature of 
GB 

oC Rect. u (δθ) 0,05 1,730 60 0,0289 4,23E-07 0,000000 0,000000 3,72E-034 

Thermal exp. 
Coefficient /oC Rect. u (α) 5,00E-07 1,730 60 0,0000 0,05 0,000000 0,000000 7,27E-034 

Difference of 
probing 
indentation 

µm Rect. u (ΔdF) 0,02 1,730 60 0,0058 1 0,005780 0,000033 1,86E-11 

            

Total combined 
uncertainty        uc  0,037  

Effective 
degree of 
freedom 

       Veff   100,833670 

Expanded 
Uncertainty  at 
k=2 

       U95  0,073 µm 

CATATAN : Nilai komponen ketidakpastian hanya sebagai ilustrasi dan bukan merupakan panduan. 
 

7.   Evaluasi ketidakpastian pengukuran variasi panjang (variation in length) 

7.1  Model matematis 
Hasil pengukuran variasi panjang pada komparator balok ukur dihitung dengan model 
matematis seperti pada persamaan di bawah ini. 

5 = 36 + 6()̄ ⋅ ∆8) + /6)*         (8) 

5 : variasi panjang dari balok ukur 

36    : perbedaan panjang diantara titik tengah dan sudut pada balok ukur 

∆8   : perbedaan temperature selama pengukuran 
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)̄    : koefisien ekpansi termal dari balok ukur 

/6)*    : koreksi untuk kesalahan posisi titik ukur pada balok ukur  
 

 

Dari persamaan (8), kita menuliskan ketidakpastian baku nya menjadi, 

2&(5) = 2&(36) + 2&()̄ ⋅ /8 ⋅ 6) + 2&(/) ⋅ 8̄ ⋅ 6) + 2&(/6)*)     (9) 

2&(5) = 9'&2&(36) + 9&&2&()̄) + 9(& ⋅ 2&(/8) + 9+&2&(/6)*)     (10) 

 

Karena hanya menggunakan 1 balok ukur, dan dilakukan dalam waktu yg singkat, maka 
perubahan muai dianggap sama diseluruh balok ukur dan perubahan suhu diasumsikan 
sangat kecil, sehingga variabel temperatur dan koefisien muai termal dapat diabaikan. 
Persamaan ketidakpastian menjadi ; 

2&(5) = 2&(36) + 2&(/6)*)         (11) 

dimana 2&(36) terdiri atas 2&(/6'), 2&(/6&) 
 
Maka, 2&(5) = 2&(/6') + 2&(/6&) + 2&(/6)*)       (12) 

 

7.2  Evaluasi sumber ketidakpastian 

Sumber ketidakpastian dalam persamaan (6) dapat dievaluasi menurut panduan dalam Tabel 
3. 

Tabel 3. Evaluasi beberapa sumber ketidakpastian 

 
Quantity Xi 

Estimate value 
xi 

Variability interval 
(a) 

Probability 
distribution Divisor 

Sensitivity 
coefficient 

ci 
!* '*( Dari pengukuran Keberulangan 

pengukuran: dari   
standard deviasi 10 

pengukuran berulang 
perbedaan panjang 

Type A √+ 1 

 '*) 0 Daya baca 
komparator: 0,005 μm 

Persegi √3 1 

'**+  0 15 nm 
(ISO 3650) 

Persegi √3 1 

 

7.3  Budget ketidakpastian 

Contoh budget ketidakpastian ditunjukkan dalam Tabel 4 dengan nilai masukan sebagai 
berikut:  
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Tabel 4. Contoh budget ketidakpastian 

Sumber 
Ketidakpastian Unit Dist. 

Type Symbol Var. 
Interval Div 

Deg. of 
freedom 

vi 

Std. 
Uncert.  

ui 

Sens. 
Coeff. 

ci 
ui ci (ui ci)^2 (ui ci)^4/v 

Repeatability µm Normal u (L1) 0,01 2,236 4 0,0024 1 0,0024 6E-06 9E-12 

Readability of 
comparator µm Rect. u (L2) 0,01 1,730 60 0,0029 1 0,0029 6E-06 3E-13 

Position error µm Rect. u (L3) 0,02 1,730 60 0,0087 1 0,0087 8E-05 3E-11 

Total combined 
uncertainty        Uc  0,009452  

Effective 
degree of 
freedom 

       Veff   212,9696 

Expanded 
Uncertainty  at 
k=2 

       U95  0,02 µm 

CATATAN : Nilai komponen ketidakpastian hanya sebagai ilustrasi dan bukan merupakan panduan. 

 

Pengunaan ketidakpastian kalibrasi komparator balok ukur harus disesuaikan ketika 
menghitung ketidakpastian kalibrasi balok ukur. Ketidakpastian titik tengah pada komparator 
balok ukur menjadi salah satu sumber ketidakpastian yang harus dimasukkan ke dalam 
perhitungan ketidakpastian titik tengah dari kalibrasi balok ukur. Sedangkan ketidakpastian 
variasi panjang pada kalibrasi komparator balok ukur dimasukkan ke dalam perhitungan 
ketidakpastian variasi panjang balok ukur.  
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Lampiran A 

(informatif) 

Contoh hasil pengukuran titik tengah 

 

  

Berikut ini contoh hasil pengukuran titik tengah yang dilakukan dengan menggunakan 6 
pasang balok ukur standar, di mana besaran nominal pasangan tersebut dapat dilihat pada 
Tabel dari klausul 4.1. Untuk mempermudah pengukuran, maka pasangan A dan B, diberi 
identitas P1 dan dilakukan pengukuran sebanyak 10 kali. 
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Untuk pengukuran jembatan (bridge), dapat dilihat pada tabel di atas, khususnya pasangan 
no. 5 (warna hijau). 

Selanjutnya dilakukan analisa data dari hasil pengukuran di atas, diketahui nilai dari sertifikat 
standar balok ukur (angka 1 dari Lampiran B). 

Nilai rata-rata pengukuran (angka 2 dari Lampiran B) diperoleh dari nilai rata-rata dari setiap 
pasangan balok ukur.  

Sebagai contoh, nilai -0,53 diperoleh dari rata-rata pasangan no. 1, yaitu: 

−0.14 + (−0.91)
2

= −0.53 

Sedangkan nilai selisih (dari Lampiran B), diperoleh dari angka 1 dikurangi angka 2. 

Untuk mendapatkan nilai standar deviasi (angka 3 dari Lampiran B), diperoleh dari nilai rata-
rata secara acak dari pengukuran setiap pasangan. 

Sebagai contoh nilai 0,79, diperoleh dari rata-rata pasangan no. 1, yaitu: 

= ABCDE(0.09,−0.17,−0.17,−0.03,−0.43,−2.11,−1.65,0.04, −0.96,0.14) = 0.79 

Nilai keberulangan pengukuran (repeatability) pada variasi interval, yaitu nilai 0,79 (tabel di 
bawah ini), diperoleh dari nilai standar deviasi terbesar dari seluruh nilai dari angka 3, yaitu: 

= HIJ(0.79, 0.22, 0.33, 0.06, 0.06) = 0,79 

Nilai keberulangan pengukuran harus dimasukan dalam perhitungan budget ketidakpastian,  

Tahapan yang sama dilakukan untuk mengetahui nilai rata-rata terukur dari pasangan no. 6, 
baik untuk posisi d maupun posisi u (tabel selisih titik tengah dapat dilihat pada Lampiran B).  

 

 
  



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi
Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

SNSU PK.P-07:2021 
 

 12 dari 14 

Lampiran B 

(informatif) 

Contoh sertifikat kalibrasi (untuk pengukuran titik tengah) 

 

  
 
 
  

1 2 3 
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