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Lembar Pengesahan
Panduan Kalibrasi Termometer Cairan dalam Gelas SNSU PK.S-01:2020 diterbitkan oleh
Badan Standardisasi Nasional sebagai upaya untuk mengharmoniskan pelaksanaan kalibrasi
termometer cairan dalam gelas 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 suhu.
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

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
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1 Pendahuluan
1.1 Petunjuk teknis kalibrasi ini disusun untuk mengharmonisasikan pelaksanaan
kalibrasi alat ukut berupa termometer gelas (Liquid in Glass Thermometer
(LiGT) yang dilakukan oleh laboratorium yang menerapkan SNI ISO/IEC
17025,

persyaratan

umum

kompetensi

laboratorium

pengujian

dan

laboratorium kalibrasi.
1.2 Metode kalibrasi yang diuraikan dalam petunjuk ini mengacu pada standar
ASTM E77 – 14, ASTM E1 – 14 dan standar lain yang relevan dan termutakhir.
Evaluasi ketidakpastian pengukuran mengacu kepada dokumen EA-4/02 dan
JCGM 100:2008, Guide to the expression of uncertainty in measurement, atau
dokumen lain yang sesuai

2

Ruang Lingkup

2.1 Petunjuk ini menetapkan prosedur kalibrasi untuk terrmometer gelas dengan
tipe partial immersion, total immersion, dan complete immersion pada rentang
ukur -40 ºC ~ 500 ºC;
2.2 Kalibrasi yang dilakukan menggunakan metode perbandingan antara
penunjukkan termometer gelas dengan penunjukan termometer standar;
2.3 Termometer standar yang digunakan dapat berupa, termometer digital
(Thermometer Sensor), serta termometer gelas standar dengan akurasi yang
lebih baik.
2.4 Petunjuk ini juga menetapkan prosedur evaluasi ketidakpastian pengukuran
yang terkait dengan kalibrasi termometer gelas.

3 Definisi
3.1 Termometer gelas merupakan salah satu jenis termometer kontak yang
bekerja berdasarkan sifat fisika pemuaian media termometrik ( alkohol atau air
raksa) karena pengaruh suhu.
3.2 Kontruksi termometer gelas terdiri dari cairan yang terbungkus dalam lapisan
kaca tipis. Termometer gelas memiliki bulb di bagian bawah dan kapiler yang
merupakan bagian dari batang termometer. Cairan yang digunakan memiliki
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ekspansi termal lebih tinggi dari kacanya.
3.3 Berdasarkan kontruksinya termometer gelas terbagi menjadi 2 jenis:
- Termometer gelas skala luar (solid stem LiGT) skalanya terdapat dibagian
luar kaca

Gambar 1. Kontruksi Solid Stem LiGT (Bentley)
- Termometer gelas skala dalam (enclosed scale LiGT), yaitu termometer
gelas yang skalanya terdapat dalam kaca pelindung.

Gambar 2. Kontruksi Enclose scale LiGT (Bentley)

3.4 Berdasarkan pemakaian dalam pencelupan terdiri dari 3 jenis:
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- Partial Immersion : merupakan termometer yang dicelupkan ke dalam
cairan yang diukur sampai kedalaman tertentu, yaitu sampai pada tanda
yang tertera pada batang termometer. Sebagai contoh : ada penanda pada
batang dengan huruf besar :76 mm IMM, ada tanda garis melingkar.
- Total Immersion : merupakan termometer yang dicelupkan ke dalam cairan
yang diukur, kolom cairan yang tersembul tepat atau

± 1 cm

di

atas/dibawah permukaan cairan, sehingga meniskus dapat dilihat.
Biasanya pada batang termometer tertulis ‘TOTAL IMM’
- Complete Immersion : termometer gelas dengan tipe ini ketika digunakan
harus tercelup seluruhnya

Gambar 3. Tipe termometer gelas berdasarkan pencelupan (Bentley)
4 Peralatan
4.1 Termometer standar (Termometer Gelas/Termometer digital dengan sensor
PRT/TC ) yang tertelusur ke laboratorium kalibrasi terakreditasi.
4.2 Apabila termometer tahanan platina (PRT) yang digunakan sebagai standar
maka indikator (ohmmeter/bridge) pembaca keluarannya harus tertelusur ke
laboratorium kalibrasi terakreditasi;
4.3 Media kalibrasi berupa cairan yang terkalibrasi dan terkarakterisasi serta
mencakup rentang ukur layanan kalibrasi. Sebagai contoh : Halocarbon bath
(-80 ºC~ 30ºC), water bath (30 ºC~ 100ºC) ,(Silicon oil bath (-40 ºC~ 300 ºC),
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salt bath ( 300 ºC~ 500 ºC), dan ice bath ( 0 ºC);
4.4 Es batu yang sudah diserut dan aquades di dalam termos es.
5 Pra kalibrasi
5.1 Langkah awal
a. Membersihkan termometer dengan lap bersih dan alkohol.
b. Pemeriksaan awal yaitu:
- Memastikan tidak ada cairan yang terputus,
- Tidak ada gelembung gas didalam bulb,
- Tidak ada benda asing didalam bulb,
- Tidak ada kerusakan fisik yang jelas(retak),
- Garis skala masih bisa terbaca,
- Untuk pemeriksaan kedalaman pencelupan biasanya diberi tanda berupa
garis atau tulisan pada batang termometer.

Gambar 4.Contoh Kolom cairan termometer gelas yang
terputus putus

Gambar 5.Contoh benda asing didalam cairan

Gambar 6. Contoh gelembung udara di dalam bulb
c. Bila terdapat kerusakan, lakukan perbaikan sebagai berikut :
-

Cara menyambungkan cairan yang terputus :
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-

•

Dikondisikan pada suhu rendah 0°C sampai cairan menyatu lagi.

•

Dipanaskan sampai cairan menyatu lagi.

•

Dihentakan dengan kuat sampai cairan menyatu lagi

skala yang sudah tidak nampak diperjelas dengan spidol permanen dan
dirapikan dengan kapas yang dibasahi alkohol.

d. Pastikan peralatan yang akan digunakan dalam kondisi baik sesuai dengan
fungsinya.
e. Tentukan jenis termometer gelas berdasarkan batas pencelupannya
f. Lakukan pemeriksaan termometer pada suhu 0℃.
6 Proses Kalibrasi
6.1. Pengukuran suhu ice point
a. Termometer gelas dibersihkan dengan menggunakan lap dan alkohol
b. Siapkan titik es point yang terbuat dari campuran es dan aquades, buat
lubang

pengukuran

menggunakan

bantuan

alat,

sebagai

contoh

menggunakan spatula kayu
c. Pastikan kedalaman lubang yang dibuat sudah sesuai dengan tipe
termometer gelas yang akan dikalibrasi, jika sudah sesuai maka termometer
gelas dan termometer standar dapat dimasukkan kedalam lubang. Jangan
membuat lubang menggunakan termometer gelas yang akan dikalibrasi
ataupun menggunakan termometer standar.
d. Diamkan beberapa saat hingga sistem mencapai keseimbangan termal.
Jangan didiamkan terlalu lama, karena es akan mencair sehingga sistem
tidak lagi berada ada kondisi ice point
e. Catat data pengukuran suhu ice point.

6.2

Kalibrasi Termometer Gelas Total dan Termometer Gelas Parsial
a.

Posisikan termometer gelas yang akan di kalibrasi dengan standar sedekat
mungkin pada daerah kerja yang ditentukan di dalam media. Pastikan
termometer gelas tercelup sebagaimana tipenya. Setup kalibrasinya dapat
dilihat pada gambar 7,

b.

Atur suhu dari media yang digunakan dimulai dari suhu terendah hingga
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tertinggi pada rentang ukur kalibrasi,
c.

Setelah suhu media mencapai titik ukur yang diinginkan, tunggu hingga
suhu pada media stabil (dalam kondisi mantap),

d.

Catat penunjukkan suhu dari standar dan termometer gelas minimal lima
kali pengambilan data,

e.

Ulangi langkah kalibrasi point c dan d untuk pengukuran titik ukur kalibrasi
yang lain.

Gambar 7. Setup Kalibrasi Termometer Gelas Total dan
Termometer Gelas Parsial (Bentley)

6.3 Kalibrasi Termometer Gelas Tipe Total dikalibrasi secara Partial
Immersion.
Prosedur ini dilakukan apabila termometer gelas yang akan dikalibrasi merupakan
tipe total immersion atau complete immersion, namun laboratorium kalibrasi tidak
memiliki peralatan yang menunjang proses kalibrasi. Pada kondisi tersebut
termometer faden

atau stem termometer atau termometer digital digunakan

sebagai alat bantu pembacaan suhu skala termometer gelas yang tidak tercelup.
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6.3.1 Kalibrasi menggunakan termometer faden sebagai termometer koreksi
a. Atur termometer gelas yang akan di kalibrasi, termometer faden dan
termometer standar sedekat mungkin pada daerah kerja yang ditentukan di
dalam media seperti tertera pada gambar 8
b. Bulb dari termometer faden harus tercelup minimal 1,5 cm dari permukaan
cairan di dalam media
c. Atur suhu dari media yang digunakan dimulai dari suhu terendah hingga
tertinggi pada rentang ukur kalibrasi
d. Setelah suhu media mencapai titik ukur yang diinginkan, tunggu hingga suhu
media dalam kondisi stabil.
e. Catat penunjukan suhu dari termometer standar, termometer gelas dan
termometer faden secara berurutan, dimulai dari penunjukan suhu pada
termometer standard (tSPRT), termometer gelas (tLiGT), termometer faden
(tfaden), termometer gelas (tLiGT) dan kembali ke termometer standard (t SPRT).
Urutan pembacaan tersebut dilakukan dalam sekali interval. Data
pengukuran diambil minimal lima kali pengambilan data pada satu titik ukur.
f. Ulangi langkah kalibrasi point c sampai e untuk pengukuran titik ukur
kalibrasi yang lain.

Gambar 8. Setup Kalibrasi menggunakan Termometer Faden
(Bentley)
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g. Suhu emergent-stem termometer faden dapat dihitung dengan persamaan
sebagai berikut :

𝑡𝑒𝑠 =

(𝑙𝑡 𝑡𝑓𝑎𝑑𝑒𝑛 − 𝑙𝑖 𝑡𝑆𝑃𝑅𝑇 )
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (1)
(𝑙𝑡 − 𝑙𝑖 )

dimana :
tes

: suhu kolom yang tidak tercelup

lt

: panjang bulb keserluruhan dari termometer faden

li

: panjang bulb dari termometer faden yang tercelup ke media

tfaden : rata –rata pembacaan termometer faden
tSPRT : rata – rata pembacaan termometer standar

6.3.2 Kalibrasi menggunakan termometer koreksi dengan stem termometer.
Metode ini menggunakan lebih dari satu termometer bantu yang masingmasing mengukur rata-rata suhu kolom cairan termometer yang tidak
tercelup.
Set up kalibrasi seperti gambar 9.
a. Atur suhu dari media yang digunakan dimulai dari suhu terendah hingga
tertinggi pada rentang ukur kalibrasi
b. Setelah suhu media mencapai titik ukur yang diinginkan, tunggu hingga suhu
media pada kondisi stabil.
c. Catat penunjukan suhu dari termometer gelas dengan urutan pencatatan
dimulai dari penunjukan suhu pada termometer bantu (d1), (d2) pembacaan
tersebut dilakukan dalam sekali interval. Data pengukuran diambil minimal
lima kali pada satu titik ukur.
d. Ulangi langkah kalibrasi point b sampai d untuk pengukuran titik ukur
kalibrasi yang lain.
e. Menghitung rata-rata suhu yang ditunjukkan oleh alat dapat dihitung dari
hubungan :
𝑡𝑒𝑠 =

𝑑1 𝑡1 + 𝑑2 𝑡2
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … . (2)
𝑑1 + 𝑑2
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dimana :
tes

: suhu kolom yang tidak tercelup

d1,d2 : panjang kolom termometer bantu
t1,t2

: suhudari termometer stem

Jika termometer bantu ketiga diperlukan maka 𝑑3 dan 𝑡3 harus disertakan
dalam persamaan di atas. Panjang 𝑑1 dan 𝑑2 dapat dinyatakan dalam satuan
panjang normal, seperti milimeter, tetapi yang terbaik dinyatakan sebagai
'derajat ekivalen‘.
f. Mencatat suhu yang ditunjukkan alat untuk setiap pembacaan termometer
uji

Gambar 9. Setup Kalibrasi menggunakan Stem Termometer
(Bentley)

6.3.3 Kalibrasi menggunakan termometer koreksi menggunakan termometer
digital atau termometer gelas.
Metode ini menggunakan termometer digital atau satu termometer gelas
bantu yang terkalibrasi dan tertelusur penunjukannya.
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a. Set up kalibrasi seperti Gambar 10
b. Atur suhu dari media yang digunakan dimulai dari suhu terendah hingga
tertinggi pada rentang ukur kalibrasi
c. Setelah suhu media mencapai titik ukur yang diinginkan, tunggu hingga suhu
media pada kondisi stabil.
d. Catat penunjukan suhu dari termometer gelas dengan urutan pencatatan
dimulai dari penunjukan suhu pada termometer bantu termometer digital
atau termometer gelas ( t koreksi), pembacaan tersebut dilakukan dalam
sekali interval. Data pengukuran diambil minimal lima kali pada satu titik
ukur.
e. Ulangi langkah kalibrasi point b sampai d untuk pengukuran titik ukur
kalibrasi yang lain.
f. Menghitung rata-rata suhu yang ditunjukkan oleh alat dapat dihitung dari
hubungan:
g. Untuk mencari nilai koreksi termometer gelas ini menggunakan rumus :

tes= t koreksi…………………………….…………………………………(3)

Gambar 10.Set Up kalibrasi menggunakan termometer digital
atau sebuah termometer gelas (Bentley)
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7 Analisa Data
7.1. Koreksi Pembacaan Termometer Parsial
a. Penunjukkan termometer yang dikalibrasi secara parsial perlu dilakukan
koreksi dalam pembacaan dengan menggunakan persamaan 1, 2 dan
persamaan 3.
b. Selanjutnya hitung nilai koreksi dari pembacaan termometer gelas dengan
menggunakan persamaan (3)
𝑡𝐿𝐼𝐺𝑇 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑡𝐿𝑖𝐺𝑇 + 𝑁 ∙ 𝑘 ∙ (𝑡𝐿𝑖𝐺𝑇 − 𝑡𝑒𝑠 ) … … … … … … … … … … … … (4)
dimana :
N

: jumlah skala yang muncul diatas permukaan media dalam
celcius

k

: koefisien ekspansi termometer gelas ( air raksa 0,00016)

tLiGT

: nilai rata-rata dari penunjukan suhu termometer gelas

tes

: suhu kolom yang tidak tercelup

tLIGT correction : pembacaan suhu

termometer gelas yang terkoreksi

pembacaannya
𝑁 ∙ 𝑘 ∙ (𝑡𝐿𝑖𝐺𝑇 − 𝑡𝑒𝑠 ): koreksi parsial
Berikut contoh data kalibrasi termometer gelas tercelup parsial menggunakan
termometer koreksi
Tabel 1. Data kalibrasimetode koreksidi set point 70 oC
Data

t.termometer

t.termometer koreksi

ke n

(oC)

1

69,9

35

40

29,9

2

69,9

35

40

29,9

3

69,9

35

40

29,9

4

69,9

35

40

29,9

5

69,9

35

40

29,9

Rerata

69,9

35

40

29,9

(oC)
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Dari tabel 1 di atas akan didapat perhitungan sebagai berikut :
Hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan (4) adalah 0,1669 oC
Jadi pembacaan termometer gelas di atas setelah dikoreksi adalah
69,9 + 0,167 = 70,07 oC.
7.2 Menghitung Nilai Koreksi
a. Hitung rata-rata pembacaan standar dan termometer gelas. Apabila
pembacaan standar dalam satuan tahanan, maka konversi terlebih dahulu
hingga mendapatkan nilai dalam ºC.
b. Perhitungan nilai koreksi mengikuti persamaan (5), dimana nilai rata-rata
termometer standar dikurang nilai rata – rata termometer gelas
𝐾𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 = 𝑡𝑆𝑡𝑑 − 𝑡𝐿𝑖𝐺𝑇 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (5)
dimana :
tStd

: nilai rata-rata dari penunjukan suhu termometer standar

tLiGT

: nilai rata-rata dari penunjukan suhu termometer gelas

7.3 Model Pengukuran dan Analisis Ketidakpastian
Model matematika untuk kalibrasi termometer gelas mengikuti persamaan (6)
𝐾𝑜𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 = (𝑡𝑆𝑡𝑑 − 𝑡𝐿𝑖𝐺𝑇 ) + ∆𝑡 … … … … … … … … … … … … . . . … … … … (6)
dimana :
tStd : nilai rata-rata dari penunjukan suhu termometerstandar
tLiGT : nilai rata-rata dari penunjukan suhu termometer gelas
∆t

: faktor-faktor yang berkontribusi pada perhitungan ketidakpastian

Nilai dari ∆t pada kalibrasi termometer gelas dapat mengikuti persamaan
berikut ini :
∆𝑡 = 𝛿𝑡𝑆𝑡𝑑 + 𝛿𝑡𝑠𝑡𝑑_𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 + 𝛿𝑡𝑖𝑛𝑑 + 𝛿𝑡𝑖𝑛𝑑_𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 + 𝛿𝑡𝑟𝑒𝑝_𝑠𝑡𝑑 + 𝛿𝑡𝑟𝑒𝑠𝑆𝑡𝑑 + 𝛿𝑡𝑠𝑡𝑑_𝑠ℎ
+ 𝛿𝑡𝑠𝑡𝑎𝑏_𝑏𝑎𝑡ℎ + 𝛿𝑡𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚_𝑏𝑎𝑡ℎ + 𝛿𝑡𝑠𝑡𝑎𝑏_𝑖𝑐𝑒 + 𝛿𝑡𝑟𝑒𝑠_𝐿𝑖𝐺𝑇
+ 𝛿𝑡𝑟𝑒𝑝_𝐿𝑖𝐺𝑇 + 𝛿𝑡𝑐𝑝
dimana :
𝛿𝑡𝑆𝑡𝑑

= Koreksi suhu karena pembacaan standar;

𝛿𝑡𝑠𝑡𝑑_𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡

= Koreksi suhu karena drift standar;

𝛿𝑡𝑖𝑛𝑑

= Koreksi suhu karena pembacaan indikator;
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𝛿𝑡𝑖𝑛𝑑_𝑑𝑟𝑖𝑓

= Koreksi suhu karena drift indikator;

𝛿𝑡𝑟𝑒𝑝_𝑠𝑡𝑑

= Koreksi suhu karena pengukuran berulang standar;

𝛿𝑡𝑟𝑒𝑠_𝑠𝑡𝑑

= Koreksi suhu karena resolusi standar;

𝛿𝑡𝑠𝑡𝑎𝑏_𝑏𝑎𝑡ℎ

= Koreksi suhu karena stabilitas dari media;

𝛿𝑡𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚_𝑏𝑎𝑡ℎ = Koreksi suhu karena inhomogenitas dari media;
𝛿𝑡𝑠𝑡𝑎𝑏_𝑖𝑐𝑒

= Koreksi suhu karena stabilitas dariice point;

𝛿𝑡𝑟𝑒𝑠_𝐿𝑖𝐺𝑇

= Koreksi suhu karena resolusi dari termometer gelas;

𝛿𝑡𝑟𝑒𝑝_𝐿𝑖𝐺𝑇

= Koreksi suhu karena pengukuran berulang LiGT;

𝛿𝑡𝑐𝑝

= 𝑁 ∙ 𝑘 ∙ (𝑡𝐿𝑖𝐺𝑇 − 𝑡𝑒𝑠 ), koreksi pembacaan parsial;

Penilaian komponen-komponen ketidakpastian dapat dilakukan sebagai
berikut:
a. Pembacaan standar
Ketidakpastian

pembacaan

termometer

standar

diambil

dari

sertifikat

kalibrasinya dengan tingkat kepercayaan dan faktor cakupan k yang
dinyatakan.
b. Drift standar
Perubahan nilai ukur termometer standar terhadap waktu diestimasi sebagai
drift jangka panjang, dari rekaman riwayat dan kalibrasi sebelumnya, atau studi
yang relevan yang telah dilakukan. Sebaran keboleh jadiannya rektangular.
c. Pembacaan indikator
Ketidakpastian pembacaan indikator diambil dari sertifikat kalibrasinya dengan
tingkat kepercayaan dan faktor cakupan k yang dinyatakan. Ketidakpastian ini
hadir apabila sensor standar dan indikatornya terkalibrasi terpisah dan tidak
diperhitungkan apabila sensor standar dan indikator terkalibrasi sebagai satu
kesatuan sistem pembacaan suhu.
d. Drift indikator
Perubahan nilai ukur termometer standar terhadap waktu diestimasi sebagai
drift jangka panjang, dari rekaman riwayat dan kalibrasi sebelumnya, atau studi
yang relevan yang telah dilakukan. Sebaran keboleh jadiannya rektangular.
Ketidakpastian ini hadir apabila sensor standar dan indikatornya terkalibrasi
terpisah dan tidak diperhitungkan apabila sensor standar dan indikator
terkalibrasi sebagai satu kesatuan sistem pembacaan suhu.
e. Pengukuran berulang standar
Daya ulang pembacaan termometer standar dengan sebaran keboleh
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jadiannya normal.
f. Resolusi standar
Ketidakpastian ini diambil sebagai ½ angka penting terkecil dari indikator,
dengan sebaran keboleh jadiannya rektangular.
g. Stabilitas media
Fluktuasi suhu media kalibrasi yang digunakan terhadap waktu yang terukur,
diestimasi setengah dari perubahan terbesar suhu terukur setidaknya setengah
jam setelah tercapai keadaan mantab. Memiliki sebaran rektangular.
h. Inhomogenitas dari media
Perbedaan suhu karena lokasi titik ukur di dalam media kalibrasi yang terukur
dengan beberapa termometer yang ditempatkan pada beberapa titik ukur
ataupun dengan sebuah termometer yang digerakan pada posisi yang berbeda.
Diestimasi setengah dari perbedaan suhu terbesar dengan sebaran keboleh
jadiannya rektangular.
i. Ketidakpastian koreksi suhu karena stabilitas dari ice point
Fluktuasi suhu di titik es, diestimasi setengah dari perubahan terbesar suhu
terukur setidaknya setengah jam setelah tercapai keadaan mantab. Memiliki
sebaran rektangular.
j. Resolusi dari termometer gelas
Ketidakpastian ini diambil sebagai ½ angka penting terkecil dari LiGT, dengan
sebaran kebolehjadiannya rektangular.
k. Pengukuran berulang termometer gelas
Daya ulang pembacaan termometer standar dengan sebaran kebolehjadiannya
normal.
l. Pembacaan suhu parsial
Merupakan ketidakpastian yang berasal dari termometer faden maupun
termometer digital yang digunakan dalam menentukan suhu kolom tidak
tercelup. Ketidakpastiannya dapat dihitung menggunakan turunan parsial
sebagai berikut:

𝛿𝑡𝑐𝑝 = 𝑁 ∙ 𝑘 ∙ (𝑡𝐿𝑖𝐺𝑇 − 𝑡𝑒𝑠 ), …………………………………………………..(7)
𝑢(𝛿𝑡𝑐𝑝 ) = −𝑁𝑘 ∙ 𝑢(𝑡𝑒𝑠 )………………………………………….…………...(8)
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𝑢(𝑡𝑒𝑠 )ditentukan sesuai dengan sistem yang digunakan. Jika termometer Faden
yang digunakan maka 𝑢(𝑡𝑒𝑠 ) dicari berdasarkan persamaan (1) sebagai berikut
:
(𝑙𝑡)

𝑢(𝑡𝑒𝑠 ) = (𝑙

𝑡 −𝑙𝑖 )

𝑢(𝑡𝑓𝑎𝑑𝑒𝑛 )……… ………………………………………….....(9)

𝑢(𝑡𝑓𝑎𝑑𝑒𝑛 ) merupakan ketidakpastian gabungan termometer Faden dari komponen
penyumbang berupa: sertifikat kalibrasi termometer Faden, drift, serta resolusi.
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Lampiran A Contoh Ketidakpastian

Kalibrasi termometer gelas tipe total immersion denganresolusi 0,1 °C dibandingkan dengan
Pt-100 yang terhubung dengan Ohmmeter pada suhu 30 °C. Media kalibrasi yang
digunakan berupa bak cairan dan mampu mengakomodir kebutuhan pencelupan termometer
tersebut. Maka analisis ketidakpastiannya adalah sebagai berikut:
Interval
Kuantitas

Deskripsi

xi

𝑡𝑆𝑡𝑑
𝛿𝑡𝑆𝑡𝑑

penunjukan
suhu Pt-100
Pembacaan
standar

Estimas

Cakupa

i

n

°C

°C

Ketidakpastia
Distribusi

Pembag

n Baku

i

°C

30,03
0,0

0,03

Normal

2

0,015

Drift standar

0,0

0,003

Rectangula
r

√3

0,002

𝛿𝑡𝑖𝑛𝑑 (*)

Pembacaan
ohmmeter

0,0

0,00625

Normal

2

0,003

𝛿𝑡𝑖𝑛𝑑_𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 (*)

Drift indikator

0,0

0,0025

Rectangula
r

√3

0,001

0,0

0

Normal

√5

0,000

0,0

0,00025

2√3

0,000

0,0

0,005

Rectangula
r
Rectangula
r

√3

0,003

0,0

0,006

Rectangula
r

√3

0,003

0,0

0,008

Rectangula
r

√3

0,005

0,0

0,002

Rectangula
r

√3

0,001

0,0

0,1

Triangular

2√6

0,020

0,0

0

Normal

√5

0,000

0

0

𝛿𝑡𝑆𝑡𝑑

𝛿𝑡𝑟𝑒𝑝_𝑠𝑡𝑑 (*)
𝛿𝑡𝑟𝑒𝑠_𝑠𝑡𝑑
𝛿𝑡𝑠𝑡𝑑_𝑠ℎ (**)
𝛿𝑡𝑠𝑡𝑎𝑏_𝑏𝑎𝑡ℎ
𝛿𝑡𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚_𝑏𝑎𝑡ℎ
𝛿𝑡𝑠𝑡𝑎𝑏_𝑖𝑐𝑒
𝑡𝐿𝑖𝐺𝑇
𝛿𝑡𝑟𝑒𝑠_𝐿𝑖𝐺𝑇
𝛿𝑡𝑟𝑒𝑝_𝐿𝑖𝐺𝑇

𝛿𝑡𝑐𝑝
Koreksi

Pengukuran
berulang
standar
Resolusi
standar
Self heating
Stabilitas
media bak
cairan
Inhomogenita
s media bak
cairan
Satbilitas dari
es
Penunjukan
termometer
gelas
Resolusi
termometer
gelas
Pengukuran
berulang
termometer
gelas
Pembacaan
parsial

30,0

0,03

0,0264 (***)
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(*) Satuan awal dalam Ohm, kemudian dikalikan dengan koefisien sensitivitinya untuk menjadi °C.
(**) 𝛿𝑡𝑠𝑡𝑑_𝑠ℎ adalah koreksi karena self-heating, yaitu panas yang ditimbulkan karena Pt-100 dialiri arus
sebesar 1 mA.
(***) Ketidakpastian gabungan tersebut menjadi ketidakpastian terentang dengan k=2 sebesar 0,06
°C.

Dengan demikian, hasil kalibrasi termometer gelas tersebut menyatakan bahwa pada suhu
30 °C koreksinya sebesar 0, 03 °C ± 0.06 °C
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