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Panduan Kalibrasi Sound Level Meter Metode Coupler (SNSU PK.A-01:2020) diterbitkan oleh 
Badan Standardisasi Nasional sebagai upaya untuk mengharmoniskan pelaksanaan kalibrasi 
sound level meter metode coupler di laboratorium kalibrasi maupun institusi lain yang 
berkepentingan dengan pengukuran yang perlu dijamin keabsahannya. Panduan ini 
mencakup definisi umum, langkah-langkah kalibrasi, serta evaluasi ketidakpastian 
pengukuran. Panduan ini disusun berdasarkan acuan metode internasional, nasional, maupun 
sumber ilmiah lainnya melalui proses pembahasan internal di Direktorat Standar Nasional 
Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi serta dengan mempertimbangkan masukan 
dari para ahli di bidang metrologi akustik.  

Dokumen ini diterbitkan secara bebas dan tidak untuk diperjualbelikan secara komersial. 
Bagian dari dokumen ini dapat dikutip untuk keperluan edukasi atau kegiatan ilmiah dengan 
menyebutkan sumbernya, namun tidak untuk keperluan komersial.  

 

 

Disahkan tanggal 14 Desember 2020 

 

 

 

Hastori 

Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran 

Badan Standardisasi Nasional 





SNSU PK.A-01:2020 
 

 i 

Daftar isi 

 
 
1. Pendahuluan ........................................................................................................................ 1 
2. Ruang lingkup ....................................................................................................................... 1 
3. Definisi .................................................................................................................................. 2 
4. Kondisi lingkungan ............................................................................................................... 2 
5. Kalibrasi Sound Level Meter menggunakan Multifrequency Acoustic Calibrator ................. 3 

5.1. Peralatan ...................................................................................................................... 3 
5.2.  Prosedur ....................................................................................................................... 3 
5.3.  Pengolahan data ........................................................................................................... 5 
5.4.  Evaluasi ketidakpastian pengukuran ............................................................................ 6 
5.5.  Pelaporan hasil ............................................................................................................. 7 

6. Kalibrasi Sound Level Meter menggunakan Sound Level Meter Kelas 1 ............................. 8 
6.1. Peralatan ...................................................................................................................... 8 
6.2.  Prosedur kalibrasi Sound Level Meter dengan teknik substitusi .................................. 8 
6.3.  Prosedur kalibrasi Sound Level Meter dengan teknik perbandingan langsung .......... 12 
6.4.  Pengolahan data ......................................................................................................... 14 
6.5.  Evaluasi ketidakpastian pengukuran .......................................................................... 15 
6.6.  Pelaporan hasil ........................................................................................................... 18 

Bibliografi ................................................................................................................................ 20 
 





SNSU PK.A-01:2020 

 1 dari 20 

Panduan Kalibrasi Sound Level Meter Metode Coupler 
 

 

Meningkatnya jumlah laboratorium kalibrasi yang mengajukan penambahan ruang lingkup 
kalibrasi sound level meter kepada Komite Akreditasi Nasional, berbanding lurus dengan 
semakin bertambahnya permintaan kalibrasi Sound Level Meter (SLM) di Indonesia. 
Pelaksanaan kalibrasi SLM ini pada dasarnya mengacu pada IEC 61672-3 (2013), “Electro 
Acoustics Sound Level Meters; Periodic Tests” dan IEC 61672-1 (2013), “Electro Acoustics 
Sound Level Meters; Specification”. Dalam pelaksanaannya, interpretasi kedua dokumen 
acuan tersebut dapat terjadi perbedaan. Untuk memimalkan perbedaan interpretasi tersebut, 
Sub Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Akustik & Vibrasi, Badan Standardisasi 
Nasional menerbitkan sebuah panduan kalibrasi SLM dengan metode yang dapat 
direalisasikan di laboratorium kalibrasi dengan relatif mudah. 

Metode kalibrasi SLM yang disampaikan dalam dokumen ini adalah metode coupler yang 
dipandang relatif mudah direalisasikan oleh laboratorium kalibrasi. Metode coupler digunakan 
untuk mengkalibrasi SLM pada parameter akustik (dengan menggunakan sensor mikrofon 
terpasang dan tidak dilepas). Lebih khusus lagi, parameter akustik yang dikalibrasi adalah 
frequency weighting baik weighting A maupun weighting C. 

 

1. Pendahuluan 

1.1. Petunjuk teknis kalibrasi ini disusun untuk mengharmoniskan pelaksanaan kalibrasi alat 
ukur Sound Level Meter (SLM) yang dilakukan oleh laboratorium yang menerapkan SNI 
ISO/IEC 17025, Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan 
laboratorium kalibrasi. Parameter pengukuran yang terdapat dalam panduan ini 
merupakan parameter minimal yang harus dapat dilakukan kalibrasi oleh laboratorium 
kalibrasi dengan lingkup SLM. 

1.2. Secara umum ada 2 (dua) jenis artefak standar yang dapat dipilih oleh laboratorium 
kalibrasi, yaitu (1) Multifrequency acoustic calibrator; atau (2) Sound level meter kelas 1. 
Prosedur kalibrasi menggunakan Multifrequency acoustic calibrator dijelaskan dalam 
panduan ini pada Bagian 5 dan prosedur kalibrasi menggunakan Sound level meter 
kelas 1 disampaikan pada Bagian 6. 

 

2. Ruang lingkup 

2.1. Dokumen ini menjelaskan prosedur kalibrasi SLM dengan metode coupler 
menggunakan Multifrequency acoustic calibrator atau SLM kelas 1 sebagai standar. 
Prosedur kalibrasi mengacu kepada IEC 61672-3 (2013), “Electro Acoustics Sound 
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Level Meters - Periodic Tests” dan IEC 61672-1 (2013), “Electro Acoustics Sound Level 
Meters - Specification”. 

 

3. Definisi 

3.1. Sound Level Meter (SLM) adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat 
tekanan bunyi pada rentang pendengaran manusia. Sebuah SLM harus memenuhi 
persyaratan standar IEC 61672-1. 

3.2. Sound Pressure Level (SPL) atau tingkat tekanan bunyi adalah 20 kali logaritma dari 
rasio tekanan bunyi yang diberikan terhadap tekanan bunyi referensi. 

3.3. Frequency weighting adalah filter elektronik yang tersedia di dalam SLM, digunakan 
untuk menyaring sinyal gelombang bunyi sesuai dengan kebutuhan dalam pengukuran. 
Pada umumnya frequency weighting terdiri dari weighting A, C dan Z. Nilai Frequency 
weighting terdapat pada standar IEC 61672-1. 

3.4. Level range adalah rentang ukur level bunyi yang tersedia pada SLM. 

3.5. Unit Under Test (UUT) adalah instrumen yang dikalibrasi. 

3.6. Acoustic calibrator adalah suatu alat yang menghasilkan SPL tertentu pada frekuensi 
250 Hz dan atau 1000 Hz. 

3.7. Multifrequency acoustic calibrator adalah suatu alat yang menghasilkan beberapa output 
SPL pada beberapa frekuensi. 

3.8. Sound insulation chamber adalah media kalibrasi kedap bunyi. 

3.9. Acoustic coupler adalah sebuah media kalibrasi di mana terdapat sumber bunyi di 
dalamnya yang dapat diatur pada keluaran frekuensi tertentu dan SPL tertentu. 

 

4. Kondisi lingkungan 

Kalibrasi SLM dilakukan dengan kondisi lingkungan sebagai berikut: 

- Kelembapan Relatif : 25 sampai 70 %RH 

- Suhu    : 20 sampai  26 °C 

- Tekanan udara  : 85 sampai 105 kPa  

Kalibrasi SLM tidak dapat dilakukan apabila persyaratan kondisi lingkungan di atas tidak 

terpenuhi.  

Pada kalibrasi SLM yang dilakukan di dalam sound insulation chamber; kondisi lingkungan 
yang dipantau selama proses kalibrasi adalah kondisi lingkungan di dalam sound insulation 
chamber. 
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5. Kalibrasi Sound Level Meter menggunakan Multifrequency Acoustic Calibrator 

5.1. Peralatan 

Peralatan standar: 

- Multifrequency Acoustic Calibrator terkalibrasi 

Peralatan pendukung: 

- Sound insulation chamber terkarakterisasi 

- Acoustic calibrator terkalibrasi 

- Thermohygrometer terkalibrasi 

- Barometer terkalibrasi 

 

5.2.  Prosedur 

SLM harus dikalibrasi di dalam sound insulation chamber seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Set up peralatan untuk kalibrasi SLM dengan menggunakan multifrequency 
acoustic calibrator 

 

A. Penyetelan Sound Pressure Level (SPL) atau tingkat tekanan bunyi 

Penyetelan SPL pada SLM UUT dilakukan dengan menggunakan acoustic calibrator atau 
multifrequency acoustic calibrator yang sudah terkalibrasi.  

1. Nyalakan SLM UUT dan atur pada pembacaan LA Fast (LAF), kemudian masukkan 
mikrofon SLM UUT pada lubang acoustic calibrator. 

Multifrequency 
Acoustic Calibrator 

 

Acoustic 
Coupler 

 

Sound Level 
Meter UUT 

 

SOUND INSULATION CHAMBER 
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2. Nyalakan acoustic calibrator, kemudian baca penunjukan SLM UUT. Catat 
pembacaan SLM UUT pada kertas lembar kerja. 

3. Sesuaikan pembacaan SLM UUT dengan nilai SPL acoustic calibrator yang tertera 
pada sertifikat kalibrasinya. Catat pembacaan SLM UUT pada kertas lembar kerja. 

 

B. Pengukuran self generator noise 

Pengukuran self generator noise harus dilakukan di dalam sound insulation chamber. 

1. Masukkan mikrofon SLM UUT kedalam lubang acoustic calibrator pada kondisi off. 

2. Nyalakan SLM UUT.  

3. Atur SLM UUT pada rentang ukur terendah. 

4. Lakukan pengukuran pada parameter LAeq atau LAF selama 30 detik. 

5. Catat hasilnya pada lembar kerja.  

6. Matikan SLM UUT. 

 

C. Kalibrasi frequency weighting 

1. Masukkan mikrofon SLM UUT ke dalam lubang coupler multifrequency acoustic 
calibrator pada kondisi off.  

2. Letakkan SLM UUT ke dalam sound insulation chamber, dan multifrequency acoustic 
calibrator di luar sound insulation chamber seperti pada Gambar 1. 

3. Lakukan pengaturan multifrequency acoustic calibrator: 

● Atur “function” switch pada posisi “Calibration”. 

● Atur “sound field” switch pada posisi “Pressure”. 

● Atur “microphone” switch pada posisi “a” untuk mengkalibrasi pada frequency 
weighting A. 

● Pilih “sound level dB” switch pada posisi 94 atau 104 atau 114. 

4. Nyalakan multifrequency acoustic calibrator selama 5 menit untuk stabilisasi alat. 

5. Atur “frequency step” switch (Up/Down) untuk memilih frekuensi. Kalibrasi dimulai 
dari frekuensi 63 Hz. 

6. Baca penunjukan SLM UUT, kemudian tulis hasilnya pada kertas lembar kerja. 

7. Ulangi langkah 5 dan langkah 6 untuk mengkalibrasi SLM UUT pada frekuensi 125 
Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 12,5 kHz, dan 16 kHz. 
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8. Lakukan langkah 5 sampai dengan langkah 7 sebanyak 5 kali, untuk mendapatkan 
pengulangan pengukuran secara serial. 

9. Lakukan langkah 3 sampai dengan langkah 8 mengubah pengaturan “microphone” 
pada multifrequency acoustic calibrator pada posisi “c” untuk mengkalibrasi pada 
frequency weighting C. 

 

5.3.  Pengolahan data 

A. Perhitungan LA 

1. Hitung nilai SPL Free Field (SPL FF) pada setiap frekuensi dengan persamaan (1). 

!"#	%%	(') = #*!"#"$!"#"(') − ,-./012	!#3(') (1) 

#*!"#"$!"#" adalah pembacaan SLM UUT pada skala LA (dB A). 

,-./012	!#3 didapat dari manual SLM Bruel and Kjaer. 

2. Gunakan nilai acuan A-Weighting yang dapat dilihat pada IEC 61672-1. 

3. Hitung nilai A Weighting Absolut pada setiap frekuensi menggunakan persamaan (2). 

*	4/25ℎ7285%&'(') = !"#	%%(') − 829:2	!"#(%)(') (2) 

829:2	!"#(%) adalah nilai SPL Multifrequency acoustic calibrator yang didapat dari 
sertifikat kalibrasi dari laboratorium acuan. 

4. Hitung nilai Measured A Weighting yang merupakan nilai A weighting pada setiap 
frekuensi dikurangkan dengan nilai A Weighting pada frekuensi 1 kHz menggunakan 
persamaan (3). 

*	4/25ℎ7285(*"'(') = *	4/25ℎ7285%&'(') −	*	4/25ℎ7285%&'(1	0<=) (3) 

5. Hitung nilai deviasi pada setiap frekuensi dengan menggunakan persamaan (4). 

>/?2:12	(') = *	4/25ℎ7285(*"'(') −	*	4/25ℎ7285%+,"-(') (4) 

*	4/25ℎ7285%+,"-(') dapat dilihat pada IEC 61672-1. 

6. Bandingkan nilai deviasi hasil pengukuran dengan nilai deviasi yang diizinkan. 

 

B. Perhitungan LC (dB C) 

1. Hitung nilai SPL FF dengan persamaan (5). 

!"#	%%	(') = #@!"#"$!"#"(') − ,-./012	!#3(') (5) 

#@!"#"$!"#" adalah pembacaan SLM UUT pada skala LC (dB C). 

,-./012	!#3 didapat dari manual SLM Bruel and Kjaer. 

2. Gunakan nilai acuan C-Weighting yang dapat dilihat pada IEC 61672-1. 
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3. Hitung nilai A Weighting Absolut pada setiap frekuensi menggunakan persamaan (6). 

@	4/25ℎ7285%&'(') = !"#	%%(') − 829:2	!"#(%)(') (6) 

829:2	!"#(%) adalah nilai SPL Multifrequency acoustic calibrator yang didapat dari 
sertifikat kalibrasi dari laboratorium acuan. 

4. Hitung nilai Measured C Weighting yang merupakan nilai C weighting pada setiap 
frekuensi dikurangkan dengan nilai C Weighting pada frekuensi 1 kHz menggunakan 
persamaan (7). 

@	4/25ℎ7285(*"'(') = @	4/25ℎ7285%&'(') −	@	4/25ℎ7285%&'(1	0<=) (7) 

5. Hitung nilai deviasi pada setiap frekuensi dengan menggunakan persamaan (8). 

>/?2:12	(') = @	4/25ℎ7285(*"'(') −	@	4/25ℎ7285%+,"-(') (8) 

	@	4/25ℎ7285%+,"-(') dapat dilihat pada IEC 61672-1. 

6. Bandingkan nilai deviasi hasil pengukuran dengan nilai deviasi yang diizinkan. 

 

5.4.  Evaluasi ketidakpastian pengukuran 

A. Model Matematika 

Deviasi (d) hasil pengukuran Tingkat Tekanan Suara (SPL) dihitung dengan 
menggunakan persamaan (9). 

A = !"#,,# − !"#!*. (9) 

di mana, 

SPLuut  adalah nilai tingkat tekanan suara yang ditunjukan oleh SLM UUT. 

SPLref   adalah nilai tingkat tekanan suara yang ditunjukan oleh standar. 

B. Komponen-komponen ketidakpastian pengukuran  

1. Ketidakpastian Tipe A 

Ketidakpastian tipe A disebabkan oleh pengulangan pengukuran yang dievaluasi dengan 
metode statistik. Ketidakpastian tipe A dapat dihitung menggunakan persamaan (10). 

B%(!"#,,#) =
/#0	2*34"'4

√6  (10) 

Standar deviasi dihitung dengan persamaan (11). 

!7A	>/?2:12 = 	C 7
6$7 	∑(E4 − E̅)

8 (11) 

Dengan N adalah jumlah pengukuran. 

2. Ketidakpastian Tipe B 
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Ketidakpastian tipe B dapat dievaluasi berdasarkan penilaian ilmiah dengan 
menggunakan informasi yang relevan. Komponen-komponen ketidakpastiannya 
adalah sebagai berikut: 

a. Sertifikat kalibrasi multifrequency acoustic calibrator yang digunakan. Distribusi 
yang digunakan yaitu distribusi normal, dengan tingkat kepercayaan 95 %. 
Ketidakpastiannya dapat dihitung menggunakan persamaan (12). 

B97 =
,	!"#$%&%'($

8  (12) 

b. Tingkat akurasi dari multifrequency acoustic calibrator. Distribusi yang digunakan 
yaitu distribusi persegi. Ketidakpastiannya dapat dihitung menggunakan 
persamaan (13). 

B98 =
,	(')#(!%

√:  (13) 

c. Sound pressure response dari multifrequency acoustic calibrator. Distribusi yang 
digunakan yaitu distribusi persegi. Ketidakpastiannya dapat dihitung 
menggunakan persamaan (14). 

B9: =
,	#"!*+,!"

√:  (14) 

d. Resolusi SLM UUT. Distribusi yang digunakan yaitu distribusi persegi. 
Ketidakpastiannya dapat dihitung menggunakan persamaan (15). 

B9; =
<,>	×	!*'@A,'4

√:  (15) 

C. Ketidakpastian gabungan  

Ketidakpastian gabungan dihitung dengan persamaan (16). 

B+(!#3	GGH) = IB%8 + B978 + B988 + B9:8 + B9;8  (16) 

D. Ketidakpastian bentangan 

Ketidakpastian bentangan dihitung dengan persamaan (17). 

GB> = 0 × B+ , A:9:M	1:7B:8	AN (17) 

dimana, 

GB>	adalah ketidakpastian bentangan dengan tingkat kepercayaan 95 %, 

0 adalah faktor cakupan yang bernilai 2, 

B+ adalah ketidakpastian gabungan. 

 

5.5.  Pelaporan hasil 

Dalam laporan kalibrasi harus disampaikan beberapa informasi sebagai berikut: 

a. Nama dan alamat pelanggan; 

b. Nama institusi tempat kalibrasi; 
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c. Uraian yang berkaitan dengan alat yang dikalibrasi, misalnya: merek, tipe dan nomor seri; 

d. Tanggal kalibrasi; 

e. Catatan kondisi lingkungan, seperti suhu, kelembapan dan tekanan udara; 

f. Hasil kalibrasi; 

g. Metode kalibrasi; 

h. Ketidakpastian, tingkat kepercayaan dan faktor cakupan (k); 

i. Standar yang digunakan dan ketertelusuran; 

j. dan lain-lain. 

 

6. Kalibrasi Sound Level Meter menggunakan Sound Level Meter Kelas 1 

Kalibrasi sound level meter dengan menggunakan sound level meter kelas 1 sebagai standard 
dapat dibedakan menjadi 2 teknik: 

1. Teknik substitusi, 
2. Teknik perbandingan langsung. 

 

6.1. Peralatan 

Peralatan standar: 

- SLM kelas 1 terkalibrasi 

Peralatan pendukung: 

- Sine generator 
- Power amplifier 
- Acoustic coupler terkarakterisasi 
- Frequency counter terkalibrasi 

- Digital voltmeter terkalibrasi 
- Thermohygrometer terkalibrasi 
- Barometer terkalibrasi 
- Acoustic Calibrator terkalibrasi 

 

6.2.  Prosedur kalibrasi Sound Level Meter dengan teknik substitusi 

Kalibrasi sound level meter dapat dilakukan dengan teknik substitusi seperti yang ditunjukkan 
pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Set up peralatan untuk kalibrasi sound level meter  
menggunakan SLM kelas 1 dengan teknik substitusi 

 

A. Penyetelan tingkat tekanan bunyi 

Penyetelan tingkat tekanan bunyi pada SLM UUT dilakukan dengan menggunakan 
acoustic calibrator yang sudah terkalibrasi.  

1. Nyalakan SLM UUT dan atur pada pembacaan LA Fast, kemudian masukkan mikrofon 
SLM UUT pada lubang coupler acoustic calibrator. 

2. Nyalakan acoustic calibrator, kemudian baca penunjukan SLM UUT. Catat pembacaan 
SLM UUT pada kertas lembar kerja. 

3. Sesuaikan pembacaan SLM UUT dengan nilai tingkat tekanan bunyi acoustic 
calibrator yang tertera pada sertifikat kalibrasinya. Catat pembacaan SLM UUT pada 
kertas lembar kerja. 

 

B. Pengukuran self generator noise 

Pengukuran self generator noise harus dilakukan di dalam sound insulation chamber. 

1. Masukkan mikrofon SLM UUT kedalam lubang coupler acoustic calibrator pada kondisi 
off. 

2. Nyalakan SLM UUT.  

3. Atur SLM UUT pada rentang ukur terendah. 

4. Lakukan pengukuran pada parameter LAeq atau LAF selama 30 detik. 

5. Catat hasilnya pada  lembar kerja.  

6. Matikan SLM UUT. 
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C. Kalibrasi frequency weighting 

Untuk dapat melakukan kalibrasi frequency weighting, maka laboratorium kalibrasi 
harus bisa memperoleh nilai acuan berupa tegangan yang dapat diberikan pada 
acoustic coupler. Tegangan ini untuk kemudian disebut sebagai tegangan input 
acoustic coupler yang dapat dilihat pada digital voltmeter pada Gambar 2. Nilai acuan 
tegangan input acoustic coupler didapatkan ketika menggunakan SLM kelas 1 sebagai 
standard, untuk kemudian digunakan sebagai acuan melakukan kalibrasi pada SLM 
UUT (langkah 3). 

Dalam hal memperoleh tegangan input acoustic coupler, laboratorium kalibrasi dapat 
memilih salah satu dari berikut: 

1. Menggunakan parameter LZF pada SLM kelas 1, atau 
2. Menggunakan sertifikat kalibrasi SLM kelas 1 yang diterbitkan oleh laboratorium 

acuan. 

 

1. Mencari tegangan input acoustic coupler berdasarkan pembacaan SPL LZF pada 
SLM kelas 1. 

a. Nyalakan SLM kelas 1 dan atur pada pembacaan LZF. 

b. Masukkan mikrofon SLM kelas 1 pada lubang acoustic calibrator kelas 1 
terkalibrasi. 

c. Nyalakan acoustic calibrator. Catat pembacaan SLM kelas 1 pada lembar kerja. 

d. Masukkan mikrofon SLM kelas 1 ke dalam lubang acoustic coupler. 

e. Atur frekuensi masukan sine generator pada frekuensi 63 Hz. 

f. Aktifkan sine generator. 

g. Atur nilai tegangan input dari sine generator dan/atau nilai gain pada power 
amplifier sehingga nilai tingkat tekanan bunyi yang terbaca pada SLM kelas 1 
sesuai dengan nilai tingkat tekanan bunyi pada saat menggunakan acoustic 
calibrator kelas 1. Catat tegangan input acoustic coupler yang terbaca pada 
digital voltmeter. 

h. Matikan sine generator. 

i. Lakukan langkah e. sampai h. untuk frekuensi 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 
Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, dan 8000 Hz. 

j. Lepaskan SLM kelas 1 dari acoustic coupler. 

 

2. Mencari tegangan input acoustic coupler menggunakan sertifikat kalibrasi SLM 
kelas 1 yang diterbitkan oleh laboratorium acuan. 
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a. Masukkan mikrofon SLM kelas 1 ke dalam lubang acoustic coupler. 
b. Nyalakan SLM kelas 1 dan atur pada pembacaan LAF. 
c. Atur frekuensi masukan sine generator pada frekuensi 63 Hz. 
d. Aktifkan sine generator. 
e. Atur nilai tegangan input dari sine generator dan/atau nilai gain pada power 

amplifier sehingga nilai tingkat tekanan bunyi yang terbaca pada SLM kelas 1 
sesuai dengan nilai tingkat tekanan bunyi yang tercantum dalam sertifikat 
kalibrasi dari laboratorium acuan. Catat tegangan input acoustic coupler yang 
terbaca pada digital voltmeter. 

f. Matikan sine generator. 
g. Lakukan langkah c. sampai f. untuk frekuensi 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 

Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, dan 8000 Hz. 
h. Ulangi langkah b. sampai g. untuk parameter LCF.  
i. Lepaskan SLM kelas 1 dari acoustic coupler. 

 

3. Pengukuran SPL pada SLM UUT menggunakan acuan tegangan input acoustic 
coupler yang telah didapatkan pada langkah 1 atau langkah 2. 

a. Masukkan mikrofon SLM UUT ke dalam lubang acoustic coupler.  

b. Nyalakan SLM UUT. 

c. Atur pembacaan SLM UUT pada parameter LAF atau LAS.  

d. Atur frekuensi masukan sine generator pada frekuensi 63 Hz. 

e. Aktifkan sine generator. 

f. Atur nilai tegangan input dari sine generator dan/atau nilai gain pada power 
amplifier sehingga nilai tegangan yang terbaca pada digital voltmeter sesuai 
dengan nilai acuan tegangan yang diperoleh pada langkah 1 atau langkah 2 
sebelum ini. 

g. Catat nilai tingkat tekanan bunyi yang terbaca pada SLM UUT pada lembar 
kerja. 

h. Matikan sine generator. 

i. Lakukan langkah d. sampai dengan h. untuk frekuensi 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 
1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, dan 8000 Hz. 

j. Lakukan langkah c. sampai dengan i. untuk parameter LCF atau LCS. 
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6.3.  Prosedur kalibrasi Sound Level Meter dengan teknik perbandingan langsung 

Kalibrasi SLM dapat juga dilakukan dengan teknik perbandingan langsung seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Set up peralatan untuk kalibrasi SLM dengan menggunakan SLM kelas 1 
dengan teknik perbandingan langsung 

A. Penyetelan Tingkat Tekanan Bunyi 

Penyetelan tingkat tekanan bunyi pada SLM UUT dilakukan dengan menggunakan acoustic 
calibrator yang sudah terkalibrasi.  

1. Nyalakan SLM UUT dan atur pada pembacaan LA Fast, kemudian masukkan mikrofon 
SLM UUT pada lubang acoustic calibrator. 

2. Nyalakan acoustic calibrator, kemudian baca penunjukan SLM UUT. Catat pembacaan 
SLM UUT pada lembar kerja. 

3. Sesuaikan pembacaan SLM UUT dengan nilai tingkat tekanan bunyi acoustic calibrator 
yang tertera pada sertifikat kalibrasinya. Catat pembacaan SLM UUT pada lembar kerja. 

 

B. Pengukuran Self Generator Noise 

Pengukuran self generator noise harus dilakukan di dalam sound insulation chamber. 

1. Masukan mikrofon SLM UUT kedalam lubang acoustic calibrator pada kondisi off. 

2. Nyalakan SLM UUT.  

3. Atur SLM UUT pada rentang ukur terendah. 

4. Lakukan pengukuran pada parameter LAeq atau LAF selama 30 detik. 

5. Catat hasilnya pada lembar kerja.  

6. Matikan SLM UUT. 
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C. Kalibrasi Frequency Weighting 

Pada kalibrasi frequency weigthing, laboratorium kalibrasi dapat memilih salah satu dari 
berikut: 

1. Menggunakan parameter LZF pada SLM kelas 1, atau 
2. Menggunakan sertifikat kalibrasi SLM kelas 1 yang diterbitkan oleh laboratorium acuan. 

 

1. Kalibrasi frequency weighting dengan menggunakan parameter LZF pada SLM kelas 1. 

a. Nyalakan SLM kelas 1 dan atur pada pembacaan LZF. 
b. Masukkan mikrofon SLM kelas 1 pada lubang acoustic calibrator kelas 1 terkalibrasi. 
c. Nyalakan acoustic calibrator. Catat pembacaan SLM kelas 1 pada lembar kerja. 
d. Masukkan mikrofon SLM kelas 1 dan mikrofon SLM UUT ke dalam lubang acoustic 

coupler seperti pada gambar 3. 
e. Nyalakan SLM kelas 1 dan SLM UUT. 
f. Atur pembacaan SLM kelas 1 pada parameter LZF atau LZS. 
g. Atur pembacaan SLM UUT pada parameter LAF atau LAS. 
h. Atur frekuensi masukan sine generator pada frekuensi 63 Hz. 
i. Aktifkan sine generator. 
j. Atur nilai tegangan input dari sine generator dan/atau nilai gain pada power amplifier 

sehingga nilai tingkat tekanan bunyi yang terbaca pada SLM kelas 1 sesuai dengan 
nilai tingkat tekanan bunyi pada saat menggunakan acoustic calibrator kelas 1. Catat 
tegangan input acoustic coupler yang terbaca pada digital voltmeter. 

k. Catat nilai tingkat tekanan bunyi yang terbaca pada SLM UUT pada lembar kerja. 
l. Matikan sine generator. 
m. Lakukan langkah h. sampai dengan l. untuk frekuensi 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 

Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, dan 8000 Hz. 
n. Lakukan langkah g. sampai dengan m. untuk parameter LCF atau LCS pada SLM 

UUT. 

 

2. Kalibrasi frequency weighting dengan menggunakan sertifikat kalibrasi SLM kelas 1 yang 
diterbitkan oleh laboratorium acuan. 

a. Masukkan mikrofon SLM kelas 1 dan SLM UUT ke dalam lubang acoustic coupler. 
b. Nyalakan SLM kelas 1 dan SLM UUT, dan atur pada pembacaan LAF atau LAS. 
c. Atur frekuensi masukan sine generator pada frekuensi 63 Hz. 
d. Aktifkan sine generator. 
e. Atur nilai tegangan input dari sine generator dan/atau nilai gain pada power amplifier 

sehingga nilai tingkat tekanan bunyi yang terbaca pada SLM kelas 1 sesuai dengan 
nilai tingkat tekanan bunyi yang tercantum dalam sertifikat kalibrasi dari laboratorium 
acuan. 
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f. Matikan sine generator. 
g. Lakukan langkah c. sampai dengan f. untuk frekuensi 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 

Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, dan 8000 Hz. 
h. Lakukan langkah b. sampai dengan g. untuk parameter LCF atau LCS pada SLM 

UUT. 

 

6.4.  Pengolahan data 

A. Perhitungan LA 

1. Hitung nilai SPL Free Field (SPL FF) pada setiap frekuensi dengan persamaan (18). 

!"#	%%	(') = #*!"#"$!"#"(') − ,-./012	!#3(') (18) 

#*!"#"$!"#" adalah pembacaan SLM UUT pada skala LA (dB A). 

,-./012	!#3 didapat dari manual SLM kelas 1. 

2. Gunakan nilai acuan A-Weighting yang dapat dilihat pada IEC 61672-1. 

3. Hitung nilai A Weighting Absolut pada setiap frekuensi menggunakan persamaan (19). 

*	4/25ℎ7285%&'(') = !"#	%%(') − 829:2	!"#/C(D*A"'7(') (19) 

4. Hitung nilai Relative A Weighting yang merupakan nilai A weighting pada setiap 
frekuensi dikurangkan dengan nilai A Weighting pada frekuensi 1 kHz menggunakan 
persamaan (20). 

*	4/25ℎ7285!*A"#43*(') = *	4/25ℎ7285%&'(') −	*	4/25ℎ7285%&'(1	0<=) (20) 

5. Hitung nilai deviasi pada setiap frekuensi dengan menggunakan persamaan (21). 

>/?2:12	(') = *	4/25ℎ7285!*A"#43*(') −	*	4/25ℎ7285%+,"-(') (21) 

*	4/25ℎ7285%+,"-(') dapat dilihat pada IEC 61672-1. 

6. Bandingkan nilai deviasi hasil pengukuran dengan nilai deviasi yang diizinkan. 

 

B. Perhitungan LC 

1. Hitung nilai SPL Free Field (SPL FF) pada setiap frekuensi dengan persamaan (22). 

!"#	%%	(') = #@!"#"$!"#"(') − ,-./012	!#3(') (22) 

#@!"#"$!"#" adalah pembacaan SLM UUT pada skala LC (dB A). 

,-./012	!#3 didapat dari manual SLM kelas 1. 

2. Gunakan nilai acuan C-Weighting yang dapat dilihat pada IEC 61672-1. 

3. Hitung nilai C Weighting Absolut pada setiap frekuensi menggunakan persamaan 
(23). 
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@	4/25ℎ7285%&'(') = !"#	%%(') − 829:2	!"#/C(D*A"'7(') (23) 

4. Hitung nilai Relative C Weighting yang merupakan nilai C weighting pada setiap 
frekuensi dikurangkan dengan nilai C Weighting pada frekuensi 1 kHz menggunakan 
persamaan (24). 

@	4/25ℎ7285!*A"#43*(') = @	4/25ℎ7285%&'(') −	@	4/25ℎ7285%&'(1	0<=)
 (24) 

5. Hitung nilai deviasi pada setiap frekuensi dengan menggunakan persamaan (25). 

>/?2:12	(') = @	4/25ℎ7285!*A"#43*(') −	@	4/25ℎ7285%+,"-(') (25) 

@	4/25ℎ7285%+,"-(') dapat dilihat pada IEC 61672-1. 

6. Bandingkan nilai deviasi hasil pengukuran dengan nilai deviasi yang diizinkan. 

 

6.5.  Evaluasi ketidakpastian pengukuran 

A. Kalibrasi sound level meter dengan teknik substitusi 

1. Model Matematika 

Deviasi (d) hasil pengukuran Tingkat Tekanan bunyi (SPL) dihitung dengan 
menggunakan persamaan (26).         

A = !"#,,# − !"#!*.  (26) 

di mana, 
SPLuut  adalah nilai tingkat tekanan suara yang ditunjukan oleh sound level meter. 
SPLref   adalah nilai tingkat tekanan suara yang ditunjukan oleh standar. 

2. Komponen-komponen ketidakpastian pengukuran 

a. Ketidakpastian Tipe A 

Ketidakpastian tipe A disebabkan oleh pengulangan pengukuran yang dievaluasi 
dengan metode statistik. Ketidakpastian tipe A dapat dihitung menggunakan 
persamaan (27). 

B%(!"#,,#) =
/#0	2*34"'4

√6  (27) 

Standar deviasi dihitung dengan persamaan (28) 

!7A	>/?2:12 = 	C 7
6$7 	∑(E4 − E̅)

8 (28) 

di mana N adalah jumlah pengukuran. 

b. Ketidakpastian Tipe B 

Ketidakpastian tipe B dapat dievaluasi berdasarkan penilaian ilmiah dengan 
menggunakan informasi yang relevan. Komponen-komponen ketidakpastiannya 
adalah sebagai berikut : 
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1) Sertifikat kalibrasi acoustic calibrator kelas 1 yang digunakan. Distribusi yang 
digunakan yaitu distribusi normal, dengan tingkat kepercayaan 95 %. 
Ketidakpastiannya dapat dihitung menggunakan persamaan (29). 

B97 =
,	!"#$%&%'($

8  (29) 

2) Sertifikat kalibrasi SLM kelas 1 yang digunakan. Distribusi yang digunakan 
yaitu distribusi normal, dengan tingkat kepercayaan 95 %. Ketidakpastiannya 
dapat dihitung menggunakan persamaan (30). 

B98 =
,	!"#$%&%'($

8  (30) 

3) Drift SLM kelas 1. Distribusi yang digunakan yaitu distribusi persegi. 
Ketidakpastiannya dapat dihitung menggunakan persamaan (31).  

B9: =
,	-#%&$
√:  (31) 

4) Resolusi SLM kelas 1 yang digunakan. Distribusi yang digunakan yaitu 
distribusi persegi. Ketidakpastiannya dapat dihitung menggunakan 
persamaan (32). 

B9; =
<,>×!*'@A,'4

√:  (32) 

5) Resolusi SLM UUT yang digunakan. Distribusi yang digunakan yaitu distribusi 
persegi. Ketidakpastiannya dapat dihitung menggunakan persamaan (33). 

B9> =
<,>×!*'@A,'4

√:  (33) 

6) Tingkat kestabilan acoustic coupler. Distribusi yang digunakan yaitu distribusi 
persegi. Ketidakpastiannya dapat dihitung menggunakan persamaan (34).
  

B9E =
,	*",.)')#(,

√:  (34) 

7) Sertifikat kalibrasi digital voltmeter yang digunakan. Distribusi yang digunakan 
yaitu distribusi normal, dengan tingkat kepercayaan 95 %. Ketidakpastiannya 
dapat dihitung menggunakan persamaan (35). 

B9F =
,	!"#$%&%'($

8  (35) 

8) Resolusi digital voltmeter yang digunakan. Distribusi yang digunakan yaitu 
distribusi persegi. Ketidakpastiannya dapat dihitung menggunakan 
persamaan (36). 

B9G =
<,>×!*'@A,'4

√:  (36) 

3. Ketidakpastian gabungan  

Ketidakpastian gabungan dihitung dengan persamaan (37). 

B+ = IB%8 + B978 + B988 + B9:8 + B9;8 + B9>8 + B9E8 + B9F8 + B9G8     (37) 

4. Ketidakpastian Bentangan 
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Ketidakpastian bentangan dihitung dengan persamaan (38). 

G+ = 0 × B+ (38)  

dimana, 
GB>	adalah ketidakpastian bentangan dengan tingkat kepercayaan 95 %, 
0 adalah faktor cakupan yang bernilai 2, 
B+ adalah ketidakpastian gabungan. 

 

B. Kalibrasi sound level meter dengan teknik perbandingan langsung 

1. Model Matematika 

Deviasi (d) hasil pengukuran Tingkat Tekanan bunyi (SPL) dihitung dengan 
menggunakan persamaan (39).         

A = !"#,,# − !"#!*.  (39) 

di mana, 
SPLuut  adalah nilai tingkat tekanan suara yang ditunjukan oleh sound level meter. 
SPLref   adalah nilai tingkat tekanan suara yang ditunjukan oleh standar. 

2. Komponen-komponen ketidakpastian pengukuran 

a. Ketidakpastian Tipe A 

Ketidakpastian tipe A disebabkan oleh pengulangan pengukuran yang dievaluasi 
dengan metode statistik. Ketidakpastian tipe A dapat dihitung menggunakan 
persamaan (40). 

B%(!"#,,#) =
/#0	2*34"'4

√6  (40) 

Standar deviasi dihitung dengan persamaan (41). 

!7A	>/?2:12 = 	C 7
6$7 	∑(E4 − E̅)

8 (41) 

di mana N adalah jumlah pengukuran. 

b. Ketidakpastian Tipe B 

Ketidakpastian tipe B dapat dievaluasi berdasarkan penilaian ilmiah dengan 
menggunakan informasi yang relevan. Komponen-komponen ketidakpastiannya 
adalah sebagai berikut : 

1) Sertifikat kalibrasi acoustic calibrator kelas 1 yang digunakan. Distribusi yang 
digunakan yaitu distribusi normal, dengan tingkat kepercayaan 95 %. 
Ketidakpastiannya dapat dihitung menggunakan persamaan (42). 

B97 =
,	!"#$%&%'($

8  (42) 
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2) Sertifikat kalibrasi SLM kelas 1 yang digunakan. Distribusi yang digunakan 
yaitu distribusi normal, dengan tingkat kepercayaan 95 %. Ketidakpastiannya 
dapat dihitung menggunakan persamaan (43). 

B98 =
,	!"#$%&%'($

8  (43) 

3) Drift SLM kelas 1. Distribusi yang digunakan yaitu distribusi persegi. 
Ketidakpastiannya dapat dihitung menggunakan persamaan (44). 

B9: =
,	-#%&$
√:  (44) 

4) Resolusi SLM kelas 1 yang digunakan. Distribusi yang digunakan yaitu 
distribusi persegi. Ketidakpastiannya dapat dihitung menggunakan 
persamaan (45). 

B9; =
<,>×!*'@A,'4

√:  (45) 

5) Resolusi SLM UUT yang digunakan. Distribusi yang digunakan yaitu distribusi 
persegi. Ketidakpastiannya dapat dihitung menggunakan persamaan (46). 

B9> =
<,>×!*'@A,'4

√:  (46) 

6) Tingkat kestabilan acoustic coupler. Distribusi yang digunakan yaitu distribusi 
persegi. Ketidakpastiannya dapat dihitung menggunakan formula:  

B9E =
,	*",.)')#(,

√:  (47) 

7) Deviasi tingkat tekanan bunyi lubang ganda pada acoustic coupler. Distribusi 
yang digunakan yaitu distribusi persegi. Ketidakpastiannya dapat dihitung 
menggunakan persamaan (48).  

B9F =
,	*",.)')#(,

√:  (48) 

3. Ketidakpastian gabungan  

Ketidakpastian gabungan dihitung dengan persamaan (49). 

B+ = IB%8 + B978 + B988 + B9:8 + B9;8 + B9>8 + B9E8 + B9F8 (49) 

4. Ketidakpastian Bentangan 

Ketidakpastian bentangan dihitung dengan persamaan (50). 

G+ = 0 × B+ (50) 

dimana, 
GB>	adalah ketidakpastian bentangan dengan tingkat kepercayaan 95 %, 
0 adalah faktor cakupan yang bernilai 2, 
B+ adalah ketidakpastian gabungan. 

 

6.6.  Pelaporan hasil 

Dalam laporan kalibrasi harus disampaikan beberapa informasi sebagai berikut: 
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a. Nama dan alamat pelanggan; 

b. Nama institusi tempat kalibrasi; 

c. Uraian yang berkaitan dengan alat yang dikalibrasi, misalnya: merek, tipe dan nomor seri; 

d. Tanggal kalibrasi; 

e. Catatan kondisi lingkungan, seperti suhu, kelembapan dan tekanan udara; 

f. Hasil kalibrasi; 

g. Metode kalibrasi; 

h. Ketidakpastian, tingkat kepercayaan dan faktor cakupan (k); 

i. Standar yang digunakan dan ketertelusuran; 

j. dan lain-lain. 
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