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Lembar Pengesahan 
 

Panduan Kalibrasi Spektrofotometer UV-Vis (SNSU PK.F-01:2020) diterbitkan oleh 
Badan Standardisasi Nasional sebagai upaya untuk mengharmoniskan pelaksanaan 
kalibrasi spektrofotometer UV-Vis 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 Termoelektrik dan Kimia serta dengan 
mempertimbangkan masukan dari para ahli di bidang metrologi fotometri dan 
radiometri. 

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. 
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Panduan Kalibrasi Spektrofotometer UV-Vis 
 

 

1. Pendahuluan 

1.1. Dokumen ini disusun untuk memberikan pedoman bagi laboratorium kalibrasi dalam 
melakukan kalibrasi spektrofotometer serta untuk mengharmonisasikan praktek kalibrasi 
spektrofotometer oleh laboratorium yang diakreditasi oleh KAN. 

1.2. Unjuk kerja sebuah spektrofotometer dapat diperiksa melalui parameter analisa kimia 
dan parameter fisis, pada dokumen panduan ini hanya dijelaskan metode kalibrasi untuk 
parameter fisis yang tertelusur ke SI. 

1.3. Pedoman ini menjelaskan kalibrasi spektrofotometer yang mencakup parameter-
parameter seperti, pengukuran akurasi penunjukan panjang gelombang (wavelength 
accuracy), dan akurasi pengukuran nilai fotometri (photometric accuracy). 
 

2. Lingkup 

2.1. Dokumen panduan ini menjelaskan prosedur kalibrasi spektrofotometer, terutama 
spektrofotometer yang menggunakan elemen dispersif grating atau prisma untuk analisa 
pengukuran yang berkaitan dengan nilai transmittance atau absorbance. 

2.2. Dokumen panduan ini dapat digunakan sebagai prosedur kalibrasi spektrofotometer 
yang menggunakan sensor atau detektor radiasi berupa diode-array yang memiliki 
spectral bandwidth (SBW) kurang dari 2 nm. 

2.3. Dokumen panduan ini berlaku untuk semua desain spektrofotometer yang 
memanfaatkan kontrol komputer dan penanganan data, baik menggunakan sumber 
cahaya berkas tunggal (single beam) ataupun berkas ganda (double beam). 

2.4. Dokumen panduan ini mencakup parameter-parameter spektrofotometer yang sangat 
penting untuk menguji unjuk kerja instrumen. Parameter ini termasuk kalibrasi panjang 
gelombang pada rentang 200 nm hingga 780 nm (UV-Vis) dan kalibrasi rentang 
absorbance 0 𝐴𝑏𝑠-3,0 𝐴𝑏𝑠 (transmittance 0%-100%).  

2.5. Kegiatan kalibrasi harus dilakukan secara berkala, frekuensinya tergantung dengan 
keadaan lingkungan di mana instrumen ini digunakan. Dengan demikian, 
spektrofotometer yang berada pada lingkungan yang tidak terkontrol atau digunakan 
dalam kondisi yang kurang layak (terkena debu, uap/ cairan kimia, getaran, atau 
kombinasinya) harus dikalibrasi dengan frekuensi yang lebih sering daripada 
spektrofotometer yang tidak terpapar pada kondisi tersebut. Kalibrasi juga harus 
dilakukan setelah perbaikan yang signifikan dilakukan pada instrumen, seperti perbaikan 
yang melibatkan komponen optik, sensor/ detektor, atau sumber cahaya. 
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3. Definisi 

3.1. Absorbance (𝐴𝑏𝑠): merupakan nilai logaritma berbasis 10 reciprocal (berkebalikan) dari 
nilai transmittance (𝑇)  

𝐴𝑏𝑠 = 𝑙𝑜𝑔10 (
1
𝑇

) (1) 
 

𝐴𝑏𝑠 = −𝑙𝑜𝑔10𝑇 (2) 
 
3.2. Photometric Linearity: kemampuan sistem pengukuran dalam menghasilkan hubungan 

linier antara daya radiasi yang terukur pada detektor dan besaran yang berkaitan 
(absorbance, transmittance). 

3.3. Spectral Bandwidth: interval panjang gelombang dari radiasi yang keluar dari exit slit 
(celah keluaran) monochromator, diukur pada rentang setengah puncak daya radiasi 
yang terukur. 

3.4. Stray light, Stray Radiant Energy (SRE): semua cahaya atau radiasi terukur oleh detektor 
yang berasal dari panjang gelombang selain dengan panjang gelombang yang 
ditentukan. SRE dapat berasal dari rentang panjang gelombang yang sama 
(isochromatic) maupun dari rentang panjang gelombang selain dari band pass yang 
diinginkan (heterochromatic). 

3.5. Transmittance (𝑇): rasio daya radiasi yang ditransmisikan oleh sampel terhadap daya 
radiasi yang ditransmisikan ketika sampel dikeluarkan dari ruang pengukuran. 
 

4. Batasan  

4.1. Dokumen panduan ini tidak menjelaskan kalibrasi spektrofotometer yang digunakan 
dalam analisa/ pengukuran diffuse transmittance atau diffuse reflectance. 

4.2. Dokumen panduan ini tidak menjelaskan spektrofotometer yang digunakan pada 
rentang panjang gelombang kurang dari 200 nm maupun lebih dari 800 nm. 

4.3. Dokumen panduan ini menjelaskan metode kalibrasi spektrofotometer dan tidak 
menjelaskan batas toleransi unjuk kerja sebuah spektrofotometer.   
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5. Peralatan 

5.1. Kalibrasi Penunjukan Panjang Gelombang 

Peralatan atau acuan yang dapat digunakan untuk kalibrasi penunjukan panjang 
gelombang dapat memilih salah satu dari pilihan berikut: 
a) Larutan holmium (III) dalam asam perklorat 

Larutan holmium oksida dalam asam perklorat menghasilkan garis-garis serapan 
spektrum yang lebih tajam dari filter holmium glass. Selain itu Larutan holmium 
menghasilkan spektrum serapan pada panjang gelombang 241 nm yang umumnya 
sulit untuk diukur ketika menggunakan holmium glass. Larutan holmium tersedia 
dalam bentuk bahan referensi atau certified reference material (CRM) yang bisa 
didapatkan dari lembaga metrologi atau National Metrology Institute (NMI) dan 
distributor lain.  
Panjang gelombang dari garis-garis serapan yang dominan dari Larutan holmium 
sangat tergantung pada lebar rentang atau spectral banwidth (SBW) dari instrumen. 
Nilai-nilai puncak dengan SBW sebesar 1,0 nm dan 2,0 nm tercantum dalam tabel 1.  

 

Tabel 1. Panjang gelombang pada maksimum absorbance dari holmium (III) dalam asam 
perklorat untuk dua nilai bandwidth 1,0 nm dan 2,0 nm. Band 10a pada umumnya hanya 

terukur ketika digunakan SBW kurang dari 0,9 nm. 

Band 
Spectral Bandwidth (SBW) 

(nm) 

1,0 2,0 

1 241,12 241,12 

2 249,89 250,03 

d 260,18 260,19 

3 278,13 278,10 

4 287,22 287,52 

i 293,38 293,43 

5 333,48 333,47 

6 345,38 345,42 

7 361,25 361,12 

8 385,61 385,80 

9 416,25 416,57 

10a NA NA 

10b 451,45 451,32 
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Band 
Spectral Bandwidth (SBW) 

(nm) 

1,0 2,0 

11 467,82 467,90 

q 473,54 473,47 

12 485,23 485,25 

13 536,56 536,86 

14 640,50 640,79 

u 652,67 652,66 

 
b) Holmium glass atau Didymium glass (campuran dari praseodymium dan 

neodymium) 
Nilai-nilai panjang gelombang sebuah holmium glass dan didymium glass pada 
maksimum absorbance dapat bervariasi untuk setiap produksi (batch). Nilai-
nilai panjang gelombang untuk holmium glass dan didymium glass tersebut 
tercantum dalam tabel 2 dan 3. 
 

Tabel 2. Nilai panjang gelombang pilihan untuk maksimum absorbance dari filter holmium 
glass diukur dengan SBW sebesar 1,0 nm. 

Band 
Panjang 

Gelombang (nm) 

1 241,5 

2 279,3 

3 287,6 

4 333,8 

5 360,8 

6 385,8 

7 418,5 

8 453,4 

9 459,9 

10 536,4 

11 637,5 
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Tabel 3. Nilai panjang gelombang pilihan untuk maksimum absorbance dari filter didymium 
glass diukur dengan SBW 1,5 nm dan 3,0 nm. 

Band 
Spectral Bandwidth (SBW) 

(nm) 

1,5 3,0 

1 402,41 401,71 

2 431,51 432,44 

3 440,15 440,45 

4 445,58 445,15 

5 472,73 472,58 

6 478,75 479,25 

7 513,43 513,58 

8 529,56 530,06 

9 572,66 573,22 

10 585,31 585,51 

11 623,63 624,03 

12 629,64 629,44 

13 684,68 684,7 

14 739,81 739,93 

15 748,28 748,10 

 

5.2. Kalibrasi transmittance atau absorbance 

Kalibrasi ini bertujuan untuk melakukan validasi terhadap stabilitas dan tingkat linier 
pengukuran nilai fotometri. Pengukuran fotometri seperti absorbance memiliki kaitan 
yang erat dengan nilai konsentrasi larutan. Pengukuran nilai absorbance 
direkomendasikan dilakukan pada rentang panjang gelombang yang rutin digunakan 
untuk analisa laboratorium. Pengukuran ini mencakup 2 (dua) hingga 4 (empat) nilai 
absorbance dengan rentang 0-3 𝐴𝑏𝑠 pada salah satu atau lebih dari panjang gelombang 
440,0 nm, 465,0 nm, 546,1 nm, 590,0 nm, dan 635,0 nm untuk spektrofotometer yang 
digunakan pada panjang gelombang tampak. Sedangkan spektrofotometer yang 
digunakan pada rentang panjang gelombang UV digunakan 2 (dua) hingga 4 (empat) 
nilai absorbance pada salah satu atau lebih dari panjang gelombang 235 nm, 257 nm, 
313 nm, dan 350 nm. 
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a) Kalibrasi nilai absorbance atau transmittance pada daerah panjang gelombang 
tampak (visible) 
• Filter optik neutral density glass, terutama pada panjang gelombang 546,1  nm. 
• Copper sulphate dalam 1% asam sulfat. Nilai absorbance ditunjukkan pada tabel 

4, bandwidth pada saat pengukuran kurang dari 10 nm dan kesalahan kurang dari 
2%. Nilai acuan ini harus tertelusur ke SI yang dibuktikan dengan sertifikat 
kalibrasi. 

Tabel 4. Nilai absorbance CuSo4.5H2O (20,0 g.L-1) dalam 1% H2SO4. 

Panjang 
Gelombang (nm) 

 Absorbance 

600  0,068 

650  0,224 

700  0,527 

750  0,817 

 

b) Panjang gelombang UV 
Kalium dikromat dalam 5x10-3 mol.L-1 asam sulfat. Larutan ini dapat digunakan baik 
dengan kuvet tertutup atau dengan menggunakan larutan yang disiapkan dalam 
ampul tertutup. 
• Larutan A: 50 mg ± 0,5 mg dalam 1 liter 5x10-3 mol.L-1  asam sulfat untuk nilai 

absorbance pada rentang 0,2 - 0,7 𝐴𝑏𝑠 
• Larutan B: 100 mg ± 1,0 mg dalam 1 liter 5x10-3 mol.L-1 asam sulfat untuk nilai 

absorbance pada rentang 0,4 – 1,4 𝐴𝑏𝑠 
 

Pengukuran absorbance harus dilakukan dalam sampel sel dengan ukuran 10 mm pada 
suhu 15° C hingga 25° C menggunakan 5x10-3 mol.L-1 asam sulfat sebagai referensi. 
Tabel 5 berisi nilai absorbance larutan ini di dalam sampel sel berukuran 10 mm. Penting 
untuk dicatat bahwa nilai absorbance yang didapat dipengaruhi oleh panjang sampel sel 
dan penyimpangan nilai dapat berasal dari dimensi sampel sel yang tidak standar. 
Dimensi panjang sampel sel harus diperiksa saat pembelian. Nilai acuan ini harus 
tertelusur ke SI yang dibuktikan dengan sertifikat kalibrasi. 
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Tabel 5. Nilai absorbance untuk K2Cr2O7 dalam 5x10-3 mol.L-1 H2SO4. 

Wavelength 
(nm) 

Larutan A Larutan B 

235 (min) 0,626 1,251 

257 (max) 0,727 1,454 

313 (min) 0,244 0,488 

350 (max) 0,536 1,071 

 

Pada konsentrasi yang kecil kalium dikromat dalam 5x10-3 mol.L-1 asam sulfat mengikuti 
hukum Beer-Lambert sehingga dapat digunakan untuk memeriksa kelinieran skala 
absorbance sebuah spektrofotometer. Penyimpangan kecil nilai absorbance dapat 
terjadi dengan nilai hingga 1,6% ketika persamaan hukum Beer-Lambert digunakan. 

 

6. Prosedur Kalibrasi  

6.1. Pemeriksaan Awal  

a) Sebelum kalibrasi dimulai, lakukan pemeriksaan visual bahwa spektrofotometer 
berfungsi dengan baik. Setiap kekurangan yang ditemukan harus dicatat dan 
dievaluasi untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja 
spektrofotometer.  

b) Lakukan pengecekan nilai stray radiant energy (SRE) atau kebocoran cahaya yang 
tidak diinginkan dengan menggunakan filter SRE pada daerah 200 nm hingga 450 
nm. 

c) Bila diperlukan lakukan pengukuran baseline flatness dan noise dari instrumen. 
Baseline flatness dapat diukur dengan menutup sumber cahaya dan melakukan 
scanning pada rentang panjang gelombang pengukuran. Sedangkan noise dapat 
diukur dengan metode yang sama, dilakukan pengukuran berulang dalam rentang 
waktu tertentu (misal: 10 menit). 

d) Selama proses kalibrasi, suhu lingkungan di sekitar spektrofotometer harus dipantau 
dan dicatat, serta tidak keluar dari rentang 23,0 °C  ± 3,0 °C. Bila pengukuran 
dilakukan pada kondisi suhu di luar tersebut, maka koreksi terhadap pengaruh suhu 
harus dipertimbangkan.  
 

6.2. Persiapan Peralatan  

Kalibrasi dilakukan menggunakan filter standar baik berupa larutan ataupun glass. Untuk 
itu filter standar yang akan digunakan harus dibersihkan terlebih dahulu dengan 
menggunakan penghembus udara (air blower) untuk memastikan tidak ada debu dan 
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kotoran di permukaan filter standar. Apabila terdapat kontaminasi pada permukaan filter 
standar, bersihkan menggunakan kain bebas serat (microfiber). 

6.3. Kalibrasi  

Kualifikasi kinerja spektrofotometer mengikuti 2 (dua) kriteria yang harus diverifikasi 
menggunakan filter standar saat kalibrasi. Kriteria-kriteria tersebut adalah,  

a) Akurasi Penunjukan Panjang Gelombang 

Akurasi penunjukan panjang gelombang didefinisikan sebagai penyimpangan 
penunjukan panjang gelombang pada rentang panjang gelombang serapan atau 
emisi dari nilai panjang gelombang pada rentang yang telah diketahui. Penyimpangan 
panjang gelombang dapat menyebabkan kesalahan yang signifikan pada hasil 
pengukuran kualitatif dan kuantitatif. Apabila spektrofotometer tidak mampu 
mempertahankan skala panjang gelombang yang akurat, maka profil penyerapan 
sampel yang diukur oleh instrumen spektrofotometer akan tidak akurat. 

Ada beberapa acuan yang bisa digunakan untuk melakukan verifikasi akurasi 
panjang gelombang spektrofotometer. Acuan tersebut adalah profil nilai maksimum 
absorbance dari holmium glass, didymium, larutan holmium oksida. Pengukuran 
akurasi panjang gelombang yang ideal dilakukan dengan lebar SBW instrumen 
sesuai dengan yang tertera pada sertifikat acuan yang digunakan. Bila tidak 
memungkinkan menggunakan nilai SBW sesuai sertifikat, maka digunakan lebar 
SBW paling sempit dari instrumen dengan konsekuensi adanya deviasi profil 
absorbance pada hasil pengukuran dari nilai yang tertera pada sertifikat. 

Langkah-langkah kalibrasi akurasi panjang gelombang menggunakan holmium glass 
(berlaku untuk larutan holmium oksida dan didymium glass) secara umum mengikuti 
langkah berikut (atau sesuai dengan buku petunjuk pada instrumen), 

• Sebaiknya instrumen dinyalakan paling tidak selama 30-60 menit agar peralatan 
elektronik dan sumber cahaya telah stabil untuk melakukan pengukuran; 

• Atur rentang scanning (pemindaian) panjang gelombang, misalnya dari 240 nm – 
650 nm ketika menggunakan filter holmium glass ( atau tergantung pada acuan 
yang akan digunakan); 

• Sebisa mungkin atur ukuran slit agar mendapatkan nilai SBW sesuai sertifikat. 
Atau gunakan ukuran slit terkecil untuk mendapatkan nilai SBW terkecil dan 
gunakan kecepatan pemindaian yang rendah. Selain itu perlu diperhatikan jarak 
pemindaian panjang gelombang (interval/ step) agar tidak lebih besar dari nilai 
SBW yang digunakan; 

• Lakukan perulangan pengukuran minimal 5 kali atau lebih untuk menjamin tingkat 
presisi penunjukan panjang gelombang yang dihitung dari nilai standar deviasi. 
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b) Photometric Accuracy 

Nilai photometric accuracy ditentukan dengan membandingkan hasil pengukuran nilai 
acuan absorbance atau transmittance baik berupa glass ataupun larutan kimia 
dengan nilai yang sudah ditentukan dalam sertifikat. Hal ini perlu dilakukan mengingat 
nilai absorbance dibatasi oleh tingkat linier hasil pembacaan nilai tersebut pada 
sebuah spektrofotometer. Ketika didapatkan perbedaan hasil pengukuran dari nilai 
absorbance dengan nilai sertifikat, maka perlu dilakukan koreksi. Nilai koreksi ini pada 
umumnya didapatkan dengan membuat plot grafik dan kemudian melakukan 
perhitungan interpolasi linier. Kalibrasi akurasi fotometrik bisa dilakukan dengan 
menggunakan filter glass neutral density atau filter larutan potasium dikromat. 

Langkah-langkah kalibrasi bisa dilakukan seperti berikut, 

• Sebaiknya instrumen dinyalakan paling tidak selama 30-60 menit agar peralatan 
elektronik dan sumber cahaya telah stabil untuk melakukan pengukuran; 

• Pada kalibrasi nilai absorbance atau transmittance digunakan ukuran slit yang 
lebar untuk mendapatkan nilai SBW yang besar. Hal ini bertujuan untuk 
mendapatkan cahaya sebanyak mungkin atau intensitas sinyal cahaya yang tinggi; 

• Atur panjang gelombang spektrofotometer misalnya pada 590 nm (atau sesuai 
dengan rentang pengukuran); 

• Gunakan paling tidak 2 filter absorbance yang mencakup batas maksimum dan 
minimum nilai yang digunakan. Misalnya, digunakan filter absorbance dengan nilai 
0,5 𝐴𝑏𝑠, 1,0 𝐴𝑏𝑠 dan 1,5 𝐴𝑏𝑠 untuk mencakup penggunaan pada daerah 
0,5<𝐴𝑏𝑠<1,5. 
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7. Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran 

Ketidakpastian pengukuran untuk kalibrasi spektrofotometer ini mengacu pada dokumen 
Guide to the expression of uncertainty in measurement atau umumnya disingkat sebagai GUM 
(JCGM:2008). Ketidakpastian ini bersumber dari pengukuran fisis dan model persamaan 
matematis, sedangkan ketidakpastian yang bersumber dari analisa kimiawi tidak dijelaskan 
lebih lanjut. Model matematis untuk ketidakpastian kalibrasi penunjukan panjang gelombang 
spektrofotometer adalah sebagai berikut, 

𝐾𝜆 = 𝜆0 − 𝜆 + 𝛿𝜆0 + 𝛿𝜆  + 𝛿𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 (3) 

Dengan 
𝛿𝜆 = 𝛿𝜆,𝑟𝑒𝑝 + 𝛿𝜆,𝑟𝑒𝑠  (4) 

Dimana, 

𝐾𝜆 : koreksi penunjukan panjang gelombang 

𝜆0 : nilai panjang gelombang acuan sesuai dengan sertifikat 

𝜆 : nilai penunjukan panjang gelombang 

𝛿𝜆0  : ketidakpastian pengukuran acuan dengan nilai sesuai yang tertera 
pada sertifikat. Nilai ketidakpastian ini memiliki fungsi distribusi 
sebaran kebolehjadian (probability distribution function/ PDF) 
normal dengan tingkat kepercayaan dan faktor cakupan 𝑘 sesuai 
dengan yang dinyatakan pada sertifikat. 

𝛿𝜆 : ketidakpastian pengukuran instrumen 

𝛿𝜆,𝑟𝑒𝑝 : daya ulang penunjukan spektrofotometer. Ketidakpastian 
pengukuran instrumen yang berasal dari perulangan penunjukan 
panjang gelombang, nilai ini didapatkan dari standar deviasi. 

𝛿𝜆,𝑟𝑒𝑠 : ketidakpastian pengukuran instrumen yang berasal dari resolusi 
skala penunjukan panjang gelombang yang memiliki PDF 
rectangular dan dihitung dengan, 

 𝛿𝜆,𝑟𝑒𝑠 = 1
2

× 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑠𝑖 

𝛿𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 : Ketidakpastian pengukuran yang berasal dari pergeseran nilai 
acuan (long-term drift)  

 

Ketidakpastian baku gabungan dan derajat kebebasan efektif dari semua komponen 
tersebut di atas dihitung, kemudian ketidakpastian bentangan (U) ditentukan pada tingkat 
kepercayaan 95% seperti ditunjukan pada tabel 6. Sehingga didapatkan pelaporan hasil 
kalibrasi sebagai, 

𝐾𝜆 ± 𝑈 (5) 
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Tabel 6. Rangkuman perhitungan komponen-komponen penyusun ketidakpastian 
pengukuran penunjukan panjang gelombang. 

Nilai sumber 
ketidakpastian 

(𝒖𝒊) 

Simbol Sebaran 
kebolehjadian 

Pembagi Koefisien 
sensitivitas 

(𝒄𝒊) 

Ketidakpastian 
baku 

(𝒖(𝒙𝒊)) 

Derajat 
kebebasan 

(𝒗𝒊) 

Nilai acuan 𝛿𝜆0 Normal 𝑘𝛿 𝑐1 = 1 𝑢(𝑥1) = 𝛿𝜆0 𝑘𝛿⁄   𝑣1 = ∞  

Perulangan 
pembacaan 

𝛿𝜆,𝑟𝑒𝑝 Normal √𝑛 𝑐2 = 1 𝑢(𝑥2) = 𝛿𝜆,𝑟𝑒𝑝  𝑣2 = 𝑛 − 1  

Resolusi 
instrumen 

𝛿𝜆,𝑟𝑒𝑠 rectangular √3 𝑐3 = 1 𝑢(𝑥3) = 𝛿𝜆,𝑟𝑒𝑠 √3⁄   𝑣3 = 1
2

[∆𝑢(𝑥𝑖)
𝑢(𝑥𝑖)

]
−2

*  

Pergeseran 
nilai (drift) 

𝛿𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 rectangular √3 𝑐4 = 1 𝑢(𝑥4) = 𝛿𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 √3⁄  𝑣4 = 1
2

[∆𝑢(𝑥𝑖)
𝑢(𝑥𝑖)

]
−2

*  

Ketidakpastian baku gabungan (𝑢𝑐(𝑦)) 

√∑ 𝑐𝑖
2𝑢2(𝑥𝑖)

𝑁=4

𝑖=1

 

Derajat kebebasan efektif (𝑣𝑒𝑓𝑓) 𝑢𝑐
4(𝑦)

∑ 𝑐𝑖
4𝑢4(𝑥𝑖)

𝑣𝑖

𝑁=4

𝑖=1

 

Faktor cakupan pada tingkat kepercayaan 95% (k) 𝑡(𝑣𝑒𝑓𝑓) 

Ketidakpastian bentangan pada tingkat kepercayaan 95% (U) 𝑡(𝑣𝑒𝑓𝑓). 𝑢𝑐(𝑦) 

* ∆𝑢(𝑥𝑖) 𝑢(𝑥𝑖) ⁄ merupakan perkiraan nilai kehandalan (reliability) yang bersifat subjektif dan didapatkan 
berdasarkan penilaian ilmiah dari berbagai pengamatan. Misalkan nilai (𝑢(𝑥𝑖)) diperkirakan memiliki 
kehandalan sebesar 10 persen, maka 𝑣3 ≈ [0.1]−2 2 = 50⁄ . 

** 𝑘𝛿 merupakan faktor cakupan dari sertifikat kalibrasi acuan. 

 

Sedangkan model matematis untuk ketidakpastian kalibrasi photometric accuracy nilai 
fotometri pada kalibrasi spektrofotometer adalah sebagai berikut, 

𝐾𝐴𝑏𝑠 = 𝐴𝑏𝑠0 − 𝐴𝑏𝑠 + 𝛿𝐴𝑏𝑠0 + 𝛿𝐴𝑏𝑠 +  𝛿𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 (6) 

Dengan 
𝛿𝐴𝑏𝑠 = 𝛿𝐴𝑏𝑠,𝑟𝑒𝑝 + 𝛿𝐴𝑏𝑠,𝑟𝑒𝑠  (7) 

Dimana, 

𝐾𝐴𝑏𝑠 : koreksi nilai absorbance pada satu panjang gelombang 

𝐴𝑏𝑠0 : nilai absorbance acuan sesuai dengan sertifikat 

𝐴𝑏𝑠 : nilai penunjukan absorbance 
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𝛿𝐴𝑏𝑠0 : ketidakpastian pengukuran acuan dengan nilai sesuai yang 
tertera pada sertifikat. Nilai ketidakpastian ini memiliki fungsi 
distribusi sebaran kebolehjadian (probability distribution function/ 
PDF) normal dengan tingkat kepercayaan dan faktor cakupan 𝑘 
sesuai dengan yang dinyatakan pada sertifikat. 

𝛿𝐴𝑏𝑠 : ketidakpastian pengukuran instrumen 

𝛿𝐴𝑏𝑠,𝑟𝑒𝑝 : daya ulang penunjukan nilai absorbance. Ketidakpastian 
pengukuran instrumen yang berasal dari perulangan penunjukan 
absorbance, nilai ini didapatkan dari standar deviasi. 

𝛿𝜆,𝑟𝑒𝑠 : ketidakpastian pengukuran instrumen yang berasal dari resolusi 
penunjukan nilai absorbance yang memiliki PDF rectangular dan 
dihitung dengan, 

 𝛿𝜆,𝑟𝑒𝑠 = 1
2

× 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 

𝛿𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 : Ketidakpastian pengukuran yang berasal dari pergeseran nilai 
acuan (long-term drift) 

 

Ketidakpastian baku gabungan dan derajat kebebasan efektif dari semua komponen 
tersebut di atas dihitung, kemudian ketidakpastian bentangan (U) ditentukan pada tingkat 
kepercayaan 95% seperti ditunjukan pada tabel 7. Sehingga didapatkan nilai pada pelaporan 
hasil kalibrasi sebagai, 

𝐾𝐴𝑏𝑠 ± 𝑈  (8) 
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Tabel 7. Rangkuman perhitungan komponen-komponen penyusun ketidakpastian 
pengukuran absorbance. 

 

Nilai sumber 
ketidakpastian 

(𝒖𝒊) 

Simbol Sebaran 
kebolehjadian 

Pembagi Koefisien 
sensitivitas 

(𝒄𝒊) 

Ketidakpastian 
baku 

(𝒖(𝒙𝒊)) 

Derajat 
kebebasan 

(𝒗𝒊) 

Nilai acuan 𝛿𝐴𝑏𝑠0 Normal 𝑘𝛿 𝑐1 = 1 𝑢(𝑥1) = 𝛿𝐴𝑏𝑠0 𝑘𝛿⁄   𝑣1 = ∞  

Perulangan 
Pembacaan 

𝛿𝐴𝑏𝑠,𝑟𝑒𝑝 Normal √𝑛 𝑐2 = 1 𝑢(𝑥2) = 𝛿𝐴𝑏𝑠,𝑟𝑒𝑝  𝑣2 = 𝑛 − 1  

Resolusi 
instrumen 

𝛿𝐴𝑏𝑠,𝑟𝑒𝑠 rectangular √3 𝑐3 = 1 𝑢(𝑥3) = 𝛿𝐴𝑏𝑠,𝑟𝑒𝑠 √3⁄   𝑣3 = 1
2

[∆𝑢(𝑥𝑖)
𝑢(𝑥𝑖)

]
−2

*  

Pergeseran 
nilai (drift) 

𝛿𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 rectangular √3 𝑐4 = 1 𝑢(𝑥4) = 𝛿𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 √3⁄  𝑣4 = 1
2

[∆𝑢(𝑥𝑖)
𝑢(𝑥𝑖)

]
−2

*  

Ketidakpastian baku gabungan (𝑢𝑐(𝑦)) 

√∑ 𝑐𝑖
2𝑢2(𝑥𝑖)

𝑁=4

𝑖=1

 

Derajat kebebasan efektif (𝑣𝑒𝑓𝑓) 𝑢𝑐
4(𝑦)

∑ 𝑐𝑖
4𝑢4(𝑥𝑖)

𝑣𝑖

𝑁=4

𝑖=1

 

Faktor cakupan pada tingkat kepercayaan 95% (𝑘) 𝑡(𝑣𝑒𝑓𝑓) 

Ketidakpastian bentangan pada tingkat kepercayaan 95% (U) 𝑡(𝑣𝑒𝑓𝑓). 𝑢𝑐(𝑦) 

* ∆𝑢(𝑥𝑖) 𝑢(𝑥𝑖) ⁄ merupakan perkiraan nilai kehandalan (reliability) yang bersifat subjektif dan didapatkan 
berdasarkan penilaian ilmiah dari berbagai pengamatan. Misalkan nilai (𝑢(𝑥𝑖)) diperkirakan memiliki 
kehandalan sebesar 10 persen, maka 𝑣3 ≈ [0.1]−2 2 = 50⁄ . 

** 𝑘𝛿 merupakan faktor cakupan dari sertifikat kalibrasi acuan. 

 

8. Pelaporan Hasil 

Setiap sertifikat (laporan) kalibrasi harus mencakup setidaknya informasi berikut, kecuali jika 
laboratorium memiliki alasan khusus untuk tidak melakukannya: 

8.1. Nama dan alamat pelanggan yang melakukan permintaan kalibrasi; 
8.2. Deskripsi, kondisi dan identifikasi unik yang tidak ambigu dari spektrofotometer yang 

dikalibrasi beserta pabrikan, model, nomor seri dan/atau informasi lain yang diperlukan; 
8.3. Tanggal penerimaan barang, pelaksanaan kalibrasi, penerbitan sertifikat kalibrasi serta 

masa berlaku sertifikat kalibrasi; 
8.4. Kondisi lingkungan sekitar (mis. suhu dan kelembaban) di tempat dilakukannya kalibrasi; 
8.5. Identifikasi metode kalibrasi yang digunakan, atau deskripsi singkat yang tidak ambigu 

tentang metode tidak baku yang digunakan; 
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8.6. Hasil kalibrasi dengan ketidakpastian pengukurannya dan/atau pernyataan kesesuaian 
dengan spesifikasi sesuai dengan kontrak / perjanjian dengan pelanggan. Tabel 8 dan 
9 memperlihatkan format pelaporan data hasil kalibrasi sebagai contoh.  

8.7. Informasi tambahan yang dipersyaratkan oleh SNI ISO/IEC 17025:2017 klausul 7.8. 
 

Tabel 8. Contoh pelaporan hasil kalibrasi penunjukan panjang gelombang spektrofotometer 
menggunakan holmium glass dan didymium glass. 

Standar 
/ Standard 

(nm) 

Penunjukan Alat 
/ Instrument reading 

(nm) 

401,71  

432,44  

440,45  

445,15  

472,58  

479,25  

513,58  

530,06  

573,22  

585,51  

624,03  

629,44  

684,70  

739,93  

748,10  
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Tabel 9. Contoh pelaporan hasil kalibrasi photometric accuracy menggunakan neutral 
density filter pada panjang gelombang 590 nm. 

Standar 
/ Standard 

(Abs) 

Penunjukan Alat 
/ Instrument reading 

(Abs) 

0,311  

0,580  

1,149  

1,566  
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Lampiran A 

Contoh Kalibrasi Spektrofotometer 

 

1. Pengukuran 
Sebuah spektrofotometer digunakan untuk analisa absorbance pada panjang gelombang 
446,0 nm. Penunjukan nilai absorbance instrumen ini memiliki tingkat resolusi 0,001 𝐴𝑏𝑠. 
Pada kegiatan analisa laboratorium, instrumen ini digunakan untuk menentukan nilai 
absorbance dari sampel kimia pada rentang nilai 0,400-1,500 𝐴𝑏𝑠. Kalibrasi dilakukan 
dengan menggunakan 4-set Neutral Density filter (ND) dengan nilai 0,314 𝐴𝑏𝑠, 0,574 𝐴𝑏𝑠, 
1,181 𝐴𝑏𝑠 dan 1,623 𝐴𝑏𝑠 untuk memeriksa photometric accuracy pada rentang pengukuran 
tersebut. ND filter ini memiliki nilai ketidakpastian pengukuran sebesar 0,005 𝐴𝑏𝑠, dengan 
tingkat kepercayaan 95% dan faktor cakupan 𝑘 = 2. Pergeseran nilai serapan ND filter ini 
diketahui sebesar 0,00075 𝐴𝑏𝑠 per tahun.  
Spektrofotometer memiliki nilai spectral bandwidth (SBW) sebesar 2,0 nm. Penunjukan 
panjang gelombang spektrofotometer ini berubah setiap 0,1 nm pada seluruh rentang UV-
Vis. Ketepatan penunjukan panjang gelombang instrumen ini dikalibrasi pada seluruh 
rentang panjang gelombang ultraviolet hingga tampak (UV-Vis) menggunakan didymium 
dan holmium glass. Nilai pengukuran puncak-puncak serapan dalam sertifikat didymium 
dan holmium glass masing-masing diukur dengan nilai SBW yang sesuai dengan nilai SBW 
spektrofotometer dengan nilai ketidakpastian adalah sebesar 0,2 nm dengan faktor 
cakupan 𝑘 = 2. Diketahui dari rekaman hasil kalibrasi, filter holmium memiliki pergeseran 
nilai (drift) sebesar 0,4 nm per tahun pada seluruh puncak serapan. 

 
2. Model Matematis 

Kalibrasi ini bertujuan untuk menentukan koreksi dari penunjukan panjang gelombang 
dengan model matematis pada persamaan 3. Serta koreksi nilai photometric accuracy pada 
panjang gelombang 446 nm dengan menggunakan model matematis pada persamaan 6. 

 
3. Kalibrasi 

Kalibrasi dilakukan setelah instrumen dinyalakan selama 30-60 menit sehingga komponen 
kelistrikan dan sumber telah stabil. Pengambilan data dilakukan mencakup satu siklus 
pengendalian penuh. Hasil pengukuran direkam sesuai dengan tabel 10 dan tabel 11 untuk 
kalibrasi penunjukan panjang gelombang, dan tabel 12 untuk kalibrasi nilai absorbance. 

 
4. Evaluasi Data 
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4.1. Form Pengambilan Data 

Tabel 10. Pengambilan data penunjukan panjang gelombang menggunakan holmium glass. 

Nominal 
(nm) 

Penunjukan Alat (nm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

279,8 277,5 277,7 277,6 277,7 277,6 278,0 277,6 277,9 277,5 277,4 

288,0 287,4 287,6 287,6 287,5 287,8 287,9 287,6 287,4 287,5 287,8 

334,3 334,0 333,7 333,9 334,2 334,2 334,1 334,1 334,1 334,4 334,1 

361,2 360,7 360,8 361,1 360,9 361,1 361,1 361,2 360,9 360,8 360,9 

418,9 418,0 417,7 418,2 417,9 418,2 417,9 418,1 417,6 417,6 418,3 

460,5 459,8 460,1 459,9 460,0 460,3 459,7 459,7 459,8 459,8 460,0 

536,7 536,4 535,8 536,4 536,0 536,2 535,8 535,9 536,2 535,6 536,0 

 

Tabel 11. Pengambilan data penunjukan panjang gelombang menggunakan didymium glass. 

Nominal 
(nm) 

Penunjukan Alat (nm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

749.1 747,7 747,7 747,9 747,6 747,9 747,8 747,8 747,8 747,6 747,6 

 

Tabel 12. Pengambilan data photometric accuracy pada panjang gelombang 446 nm. 

Lambda 
(nm) 

Filter 
Standar 

(Abs) 

Penunjukan Alat (Abs) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

446,1 0,314 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 

  0,574 0,577 0,578 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 0,577 

  1,181 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 1,185 

  1,623 1,631 1,631 1,631 1,631 1,631 1,631 1,631 1,631 1,631 1,631 
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4.2. Ketidakpastian Pengukuran 

Tabel 13. Perhitungan ketidakpastian pengukuran penunjukan panjang gelombang (nm). 

 

Nilai sumber 
ketidakpastian 

(𝒖𝒊) 

Simbol 
Sebaran 

kebolehjadian 
Pembagi 

Koefisien 
sensitivitas 

(𝒄𝒊) 

Ketidakpastian 
baku 

(𝒖(𝒙𝒊)) 

Derajat 
kebebasan 

(𝒗𝒊) 

0,27 𝛿𝜆,𝑟𝑒𝑝 normal 3,16 1 0,085 9 

0,05 𝛿𝜆,𝑟𝑒𝑠 Rectangular 1,73 1 0,029 50 

0,2 𝛿𝜆0 Normal 2 1 0,100 60 

0,4 𝛿𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 Rectangular 1,73 1 0,231 50 

Ketidakpastian baku gabungan (𝑢𝑐(𝑦)) 0,27 

Derajat kebebasan efektif (𝑣𝑒𝑓𝑓) 79 

Faktor cakupan pada tingkat kepercayaan 95% (k) 2,0 

Ketidakpastian bentangan pada tingkat kepercayaan 95% (U) 0,5 

 

 
Tabel 14. Perhitungan ketidakpastian pengukuran photometric accuracy. 

 

Nilai sumber 
ketidakpastian 

(𝒖𝒊) 

Simbol 
Sebaran 

kebolehjadian 
Pembagi 

Koefisien 
sensitivitas 

(𝒄𝒊) 

Ketidakpastian 
baku 

(𝒖(𝒙𝒊)) 

Derajat 
kebebasan 

(𝒗𝒊) 

0,0004 𝛿𝐴𝑏𝑠,𝑟𝑒𝑝 normal 3,16 1 0,0001 9 

0,0005 𝛿𝐴𝑏𝑠,𝑟𝑒𝑠 Rectangular 1,73 1 0,0003 50 

0,005 𝛿𝐴𝑏𝑠0 Normal 2 1 0,003 60 

0,00075 𝛿𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 Rectangular 1,73 1 0,0004 50 

Ketidakpastian baku gabungan (𝑢𝑐(𝑦)) 0,0026 

Derajat kebebasan efektif (𝑣𝑒𝑓𝑓) 66 

Faktor cakupan pada tingkat kepercayaan 95% (k) 2,0 

Ketidakpastian bentangan pada tingkat kepercayaan 95% (U) 0,005 
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4.3. Pelaporan 

Tabel 15. Pelaporan hasil kalibrasi penunjukan panjang gelombang. 

Standar 
/ Standard 

(nm) 

Penunjukan Alat 
/ Instrument reading 

(nm) 
  

279,8 277,6 

288,0 287,6 

334,3 334,1 

361,2 361,0 

418,9 417,9 

460,5 459,9 

536,7 536,0 

749,1 747,7 

 
 

Tabel 16. Pelaporan hasil kalibrasi photometric accuracy. 

Panjang 
Gelombang / 

Wavelength 
(nm) 

Standar 
/ Standard 

(Abs) 

Penunjukan Alat 
/ Instrument reading 

(Abs) 

446,1 

0,314 0,305 

0,574 0,577 

1,181 1,185 

1,623 1,631 
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Lampiran B 

Daftar Baca 

 

Dokumen ini disusun untuk memberikan panduan teknis kalibrasi spektrofotometer UV-Vis, 
apabila diperlukan berikut ini beberapa referensi yang dapat digunakan untuk memeriksa 
metode maupun nilai acuan standar yang digunakan pada kalibrasi instrumen ini. 

a) J. C. Travis et al., “Intrinsic wavelength standard absorption bands in holmium oxide 
solution for UV/visible molecular absorption spectrophotometry”, J. Phys. Chem. Ref. 
Data, vol. 34, no. 1, pp. 41–56, 2005, doi: 10.1063/1.1835331. 

b) J. C. Travis et al., “An international evaluation of holmium oxide solution reference 
materials for wavelength calibration, in molecular absorption spectrophotometry”, Anal. 
Chem., vol. 74, no. 14, pp. 3408–3415, 2002, doi: 10.1021/ac0255680. 

c) D. W. Allen, “Holmium oxide glass wavelength standards”, J. Res. Natl. Inst. Stand. 
Technol., vol. 112, no. 6, pp. 303–306, 2007, doi: 10.6028/jres.112.024. 

d) U. S. N. B. Heinrich Kurt F J, “NBS Special Publication”, NIST Spec. Publ., no. v. 427, pp. 
1–8, 1975, doi: 10.6028/NBS.SP.400-64. 

e) ASTM E131-00a, “Standard Terminology Relating to Molecular Spectroscopy”, ASTM 
International. www.astm.org, West Conshohocken, PA, 2000. 

f) ASTM E958-13, "Standard Practice for Estimation of the Spectral Bandwidth of Ultraviolet-
Visible Spectrophotometers", ASTM International. www.astm.org West Conshohocken, 
PA, 2013. 

g) IANZ, "Technical guide on UV/Vis Spectrophotometer Calibration Procedures", 
International Accreditaion New Zealand, 2005. 

h) T. Lucatorto, A. C. Parr, and K. Baldwin, "Experimental Methods in the Physical Sciences-
Spectrophotometry: Accurate Measurement of Optical Properties of Materials”, Vol 46.  
2014.   

i) Joint Committee for Guides in Metrology, “Evaluation of measurement data — Guide to 
the expression of uncertainty in measurement”, ISO. Geneva, 2008. 

j) SNI ISO/IEC 17025:2017, “Persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan 
kalibrasi”. 
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