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1.  Pendahuluan 

1.1 Panduan ini disusun untuk mengharmoniskan pelaksanaan kalibrasi alat 

Digital Multimeter (DMM) yang dilakukan oleh laboratorium, baik yang 

menerapkan SNI ISO/IEC 17025 maupun yang tidak. 

1.2 Panduan ini tidak mengklaim sebagai panduan lengkap untuk memperoleh 

semua rincian aspek kemetrologian dari suatu DMM, namun dapat menjadi 

rekomendasi atau pelengkap prosedur kalibrasi yang dikeluarkan oleh 

pabrik pembuat alat DMM. 

 

2.  Ruang Lingkup 

2.1 Kategori alat Digital Multimeter (DMM) adalah instrumen ukur berupa meter 

yang memiliki kemampuan multi-fungsi dengan peragaan digital untuk 

besaran seperti: tegangan DC, tegangan AC (frekuensi rendah), arus DC, 

arus AC (frekuensi rendah) dan resistansi (DC). Kategori alat ini tidak 

termasuk untuk alat ukur yang secara utamanya dimaksudkan untuk 

pengukuran kuantitas seperti daya, energi, impedansi AC, atau untuk 

pengukuran pada frekuensi tinggi di atas 1 MHz. 

2.2 Alat standar yang digunakan dalam panduan kalibrasi DMM ini adalah 

kalibrator multi-fungsi, instrumen bertipe sumber (source), yang secara 

generik dikenal dengan nama Multi Product Calibrator (MPC). 

2.3 Rentang ukur generik dari DMM adalah: 

a) tegangan DC atau tegangan AC sampai dengan rentang 1000 V 

b) arus DC atau arus AC sampai dengan rentang 20 A 

c) resistansi sampai dengan rentang 1 GΩ 

 

3. Istilah dan Definisi 

3.1 UUC atau Unit Under Calibration merupakan penamaan yang ditetapkan 

untuk perangkat ukur yang dikalibrasi, dalam hal ini adalah DMM. 

3.2 STD atau Standard, bisa disebut juga kalibrator, merupakan penamaan yang 

ditetapkan untuk perangkat dengan multi-rentang dan multi-parameter yang 

digunakan sebagai representasi nilai acuan dari tegangan DC, tegangan AC, 

arus DC, arus AC dan resistansi, dalam hal ini adalah MPC. 

3.3 Metode perbandingan langsung adalah cara melakukan perbandingan suatu 

besaran ukur yang sama dari suatu alat sebagai UUC terhadap suatu STD 

yang digunakan sebagai acuan. 
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3.4 Pengenolan atau zeroing adalah cara untuk menyesuaikan sirkuit secara 

internal dari suatu alat untuk meniadakan offset di seluruh rentang operasi 

agar memenuhi nilai spesifikasinya. 

3.5 Nilai numerik merupakan nilai kuantitatif yang ditetapkan. 

 

4. Metode Kalibrasi 

4.1 Prinsip Kalibrasi 

4.1.1 Metode kalibrasi yang digunakan adalah metode langsung. Metode 

Ini merupakan metode perbandingan antara nilai yang dibaca oleh 

alat yang bertipe meter (DMM) dengan nilai yang dikeluarkan oleh 

kalibrator yang bertipe sumber (MPC). 

4.1.2 Standar yang direpresentasikan sebagai acuan kalibrasi harus dapat 

ditunjukkan bahwa nilai acuan yang digunakan tertelusur kepada 

sistem internasional untuk satuan (SI).   

4.1.3 Hasil kalibrasi yang diperoleh menggunakan panduan ini dapat 

berupa koreksi pembacaan alat atau kesalahan pembacaan alat. 

4.1.4 Definisi pengukuran terhadap alat UUC dapat ditentukan pada 

terminal masukan alat tersebut. Alat yang dilengkapi dengan 

aksesoris kabel atau konektor lain yang menyertai UUC dapat 

ditentukan dengan definisi yang sama.  

4.1.5 Model matematis pengukuran disesuaikan dengan hasil kalibrasi 

yaitu berdasarkan selisih nilai standar terkoreksi dan nilai pembacaan 

alat serta nilai-nilai koreksi yang diketahui. 
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4.2 Persiapan Kalibrasi 

4.2.1 Kegiatan awal yang dilakukan dalam persiapan adalah melakukan 

verifikasi kondisi fisik dan fungsi dari DMM. 

4.2.2 Jika kondisi fisik dan fungsi sudah terverifikasi dengan baik, sehingga 

tidak didapati adanya kesalahan yang mungkin terjadi saat 

pengukuran, maka DMM perlu dikondisikan dalam ruang yang 

digunakan untuk memfasilitasi kegiatan kalibrasi. 

4.2.3 DMM dapat dikondisikan dalam ruangan terkendali dengan suhu (23 

± 2) °C dan kelembaban relatif (60 ± 10) %RH.  

Catatan: Kondisi lingkungan yang sama antara laboratorium kalibrasi 

acuan dengan laboratorium kalibrasi akan berimplikasi pada tidak 

perlunya mengoreksi hasil pengukuran karena kondisi lingkungan. 

4.2.4 Jika pengkondisian sudah cukup sehingga sudah terjadi 

keseimbangan termal antara ruang dalam selungkup DMM dengan 

ruang laboratorium, maka DMM selanjutnya dapat dioperasikan. 

4.2.5 Untuk memastikan catu daya yang dibutuhkan DMM memenuhi 

syarat untuk beroperasi, kegiatan yang harus dilakukan adalah 

memeriksa level tegangan yang diperlukan. Tegangan catu daya 

yang diterapkan harus sesuai dengan peruntukannya. Untuk DMM 

yang dioperasikan menggunakan baterai, maka kondisi baterai 

tersebut sebaiknya dalam kondisi penuh. 

4.2.6 Pengoperasian awal alat dalam kondisi menyala dan standby, atau 

biasa dikenal dengan warming-up, diperlukan untuk menstabilkan 

rangkaian internal pada alat. Warming-up alat diterapkan pada STD 

dan UUC sesuai dengan rekomendasi pabrikan masing-masing. 

4.2.7 Laboratorium sebaiknya mengatur penempatan masing-masing alat 

untuk memastikan pembuangan udara hangat dari suatu peralatan 

tidak mengalir secara langsung mengenai peralatan lainnya. 

4.2.8 Kegiatan lainnya yang dilakukan dalam persiapan adalah melakukan 

pengaturan pada kalibrator, jika tersedia, seperti: pengaturan 

ZEROCAL atau kompensasi nilai offset. 

4.2.9 Gunakan kabel yang kondisinya bagus dan terbebas dari korosi. 
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4.3  Prosedur Kalibrasi Tegangan DC dan Tegangan AC 

4.3.1 Pengkabelan antara terminal masukan DMM dengan terminal 

keluaran kalibrator dilakukan sedemikian, sehingga masing-masing 

terminal high dan terminal low terhubung satu sama lain 

sebagaimana diagram skematik yang ditunjukkan pada gambar 1.  

Catatan: 

Beberapa tipe kalibrator memiliki terminal guard, begitu juga 

beberapa tipe DMM. Jika pada suatu DMM terdapat terminal guard, 

hubungkan terminal tersebut pada terminal guard kalibrator 

sedemikian sehingga guard tersebut aktif pada sisi kalibrator saja. 

Namun jika pada suatu DMM tidak memiliki terminal guard, maka 

hubungkan terminal masukan low DMM pada terminal guard 

kalibrator sedemikian sehingga guard tersebut aktif pada sisi 

kalibrator. 

 

 

 

Gambar 1. Pengkabelan untuk pengukuran tegangan DC dan 

tegangan AC 

 

 

4.3.2 Zeroing pada DMM perlu dilaksanakan mengikuti langkah-langkah 

yang diatur sebagaimana tertuang pada manual alat sebelum 

pengaplikasian titik ukur. Apabila alat tidak memiliki fasilitas zeroing 

untuk mengkompensasi nilai offset, pengukuran tegangan DC pada 

titik nol harus dilaporkan pada sertifikat kalibrasi.  

4.3.3 Penentuan titik ukur pada DMM diatur sehingga skala penuh dalam 

satu rentang DMM harus lebih tinggi dari titik ukur yang disuplai oleh 

kalibrator. 

4.3.4 Penentuan titik ukur tegangan DC diatur sedemikian, sehingga titik 

ukur dinyatakan dalam persentase terhadap skala penuh dari tiap 

rentang pada DMM. Rentang menengah merupakan rentang yang 
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berdasarkan spesifikasi pabrikannya memiliki akurasi terbaik, yang 

biasanya berada pada tengah-tengah dari keseluruhan rentang. 

Jumlah titik ukurnya dibedakan berdasarkan pengkategorian jumlah 

digit DMM. Titik-titik ukur tersebut dicantumkan sebagaimana pada 

Tabel 1. Titik ukur dapat berbeda jika ada permintaan dari pelanggan. 

 

Tabel 1. Titik ukur kalibrasi DMM untuk tegangan DC 

Digit DMM Rentang Titik ukur 

≤ 4 ¾ digit  Setiap rentang +10%, +90%, dan -

90%. 

Rentang menengah +10%, -10%, +50%, 

+90% dan -90%. 

> 4 ¾ digit  Setiap rentang +10%, +50%, +90%, 

dan -90%. 

Rentang menengah +10%, -10%, +30%, 

50%, -50%, +70%, 

+90% dan -90%. 

 

 

4.3.5 Penentuan titik ukur tegangan AC diatur sedemikian, sehingga titik 

ukur dinyatakan dalam persentase terhadap skala penuh dari tiap 

rentang pada masing-masing frekuensi yang ditentukan. Titik-titik 

ukur tersebut dicantumkan sebagaimana pada Tabel 2. Titik ukur 

dapat berbeda jika ada permintaan dari pelanggan. 

 

Tabel 2. Titik ukur kalibrasi DMM untuk tegangan AC 

Digit DMM Rentang Titik ukur 

Semua kategori digit  Rentang terkecil 10% (di 1kHz),  

90% (di 20Hz),  

90% (di 55Hz),  

90% (di 1kHz),  
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90% (di 20kHz),  

90% (di 50kHz), dan 

90% (di 100kHz). 

Rentang menengah 10% (di 20Hz),  

10% (di 55Hz),  

10% (di 1kHz),  

50% (di 20Hz),  

50% (di 55Hz),  

50% (di 1kHz),  

90% (di 20Hz),  

90% (di 55Hz),  

90% (di 1kHz),  

90% (di 20kHz),  

90% (di 50kHz), dan 

90% (di 100kHz). 

 Rentang lainya 90% (di 20Hz),  

90% (di 55Hz),  

90% (di 1kHz),  

90% (di 20kHz),  

90% (di 50kHz), dan 

90% (di 100kHz). 

 

 

4.3.6 Titik ukur 10% diindikasikan sebagai suatu nilai awal dari sebuah 

rentang, titik ukur lain dapat digunakan sebagai pengganti suatu nilai 

awal dari sebuah rentang. Namun titik ukur antara nol dan 10% dari 

skala penuh tidak direkomendasikan karena nilai tersebut lebih baik 

digunakan pada rentang ukur yang lebih rendah. Titik ukur 90% 

diindikasikan sebagai suatu nilai akhir dari sebuah rentang, titik ukur 

lain dapat digunakan sebagai pengganti suatu nilai akhir dari sebuah 

rentang. Titik ukur ini dapat dimaksimalkan sampai dengan nilai yang 

masih dapat dibaca oleh DMM dengan tanpa berpindah kepada 

rentang ukur yang lebih tinggi. Titik ukur selain 10% dan 90% 
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diindikasikan sebagai nilai-nilai yang diberikan untuk menentukan 

linearitas dari indikasi yang ditunjukkan oleh DMM. 

4.3.7 Nilai frekuensi 20 Hz menyatakan suatu titik ukur yang digunakan 

untuk mengkalibrasi DMM pada pita frekuensi rendah yang 

didefinisikan dalam spesifikasi DMM. Nilai frekuensi 55 Hz 

menyatakan suatu titik ukur yang digunakan untuk mengkalibrasi 

DMM pada frekuensi jala-jala. Kalibrasi pada frekuensi yang sama 

dengan jala-jala sebaiknya dihindarkan karena ada kemungkinan 

terjadi frekuensi layangan antara frekuensi sinyal dan  frekuensi jala-

jala. Nilai frekuensi 1 kHz menyatakan frekuensi pusat, yang mana 

pada frekuensi tersebut pada suatu tipikal DMM memiliki kesalahan 

pembacaan terkecil. Nilai frekuensi lebih tinggi dari 1 kHz 

menyatakan suatu titik ukur yang digunakan untuk mengkalibrasi 

DMM pada pita frekuensi lain yang didefinisikan dalam spesifikasi 

DMM. 

4.3.8 Khusus untuk pengukuran tegangan AC, titik ukur yang diberikan 

tidak boleh melebihi batas kemampuan perkalian tegangan dan 

frekuensi.  

4.3.9 Pengambilan atau pencatatan data pengukuran dilakukan setelah 

beberapa saat, yaitu ketika nilainya sudah mencapai kondisi stabil. 

 

4.4  Prosedur Kalibrasi Arus DC dan Arus AC 

4.4.1 Pengkabelan antara terminal masukan DMM dengan terminal 

keluaran kalibrator dilakukan sedemikian, sehingga masing-masing 

penghubungan terminal high dan terminal low tersusun secara seri 

sebagaimana diagram skematik yang ditunjukkan pada gambar 2.  

 

 

Gambar 2. Pengkabelan untuk pengukuran arus DC dan arus AC 

 

4.4.2 Penghubungan terminal perlu memperhatikan arus maksimal yang 

dapat dibangkitkan oleh kalibrator begitu juga yang dapat dibaca oleh 
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DMM. Beberapa tipikal kalibrator ataupun DMM memiliki terminal yang 

berbeda untuk arus rendah dan arus yang lebih tinggi. 

4.4.3 Zeroing pada DMM perlu dilaksanakan mengikuti langkah-langkah 

yang diatur sebagaimana tertuang pada manual alat sebelum 

pengaplikasian titik ukur. Apabila alat tidak memiliki fasilitas zeroing 

untuk mengkompensasi nilai offset, pengukuran arus DC pada titik nol 

harus dilaporkan pada sertifikat kalibrasi.  

4.4.4 Penentuan titik ukur pada DMM diatur sedemikian, sehingga skala 

penuh dalam satu rentang DMM harus lebih tinggi dari titik ukur yang 

disuplai oleh kalibrator.  

4.4.5 Penentuan titik ukur arus DC diatur sedemikian, sehingga titik ukur 

dinyatakan dalam persentase terhadap skala penuh dari tiap rentang 

pada DMM. Rentang menengah merupakan rentang yang 

berdasarkan spesifikasi pabrikannya memiliki akurasi terbaik, yang 

biasanya berada pada tengah-tengah dari keseluruhan rentang. 

Jumlah titik ukurnya dibedakan berdasarkan pengkategorian jumlah 

digit DMM. Titik-titik ukur tersebut dicantumkan sebagaimana pada 

Tabel 3. Titik ukur dapat berbeda jika ada permintaan dari pelanggan. 

 

Tabel 3. Titik ukur kalibrasi DMM untuk arus DC 

Digit DMM Rentang Titik ukur 

≤ 4 ¾ digit  Setiap rentang +90%. 

Rentang menengah +10%, +50%, +90% 

dan -90%. 

> 4 ¾ digit  Setiap rentang +10%, dan +90%. 

Rentang menengah +10%, +50%, +90% 

dan -90%. 

 

4.4.6 Penentuan titik ukur arus AC diatur sedemikian, sehingga titik ukur 

dinyatakan dalam persentase terhadap skala penuh dari tiap rentang 

pada masing-masing frekuensi yang ditentukan. Titik-titik ukur 

tersebut dicantumkan sebagaimana pada Tabel 4. Titik ukur dapat 

berbeda jika ada permintaan dari pelanggan. 



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

 

9 
 

 

Tabel 4. Titik ukur kalibrasi DMM untuk arus AC 

Digit DMM Rentang Titik ukur 

Semua kategori digit  Rentang terkecil 10% (di 1kHz),  

90% (di 20Hz),  

90% (di 55Hz),  

90% (di 1kHz), dan 

90% (di 5kHz). 

Rentang lainnya 90% (di 20Hz),  

90% (di 55Hz),  

90% (di 1kHz), dan 

90% (di 5kHz). 

 

4.4.7 Pengambilan atau pencatatan data pengukuran dilakukan setelah 

beberapa saat ketika nilainya mencapai kondisi cenderung stabil. 

4.4.8 Titik ukur 10% diindikasikan sebagai suatu nilai awal dari sebuah 

rentang, titik ukur lain dapat digunakan sebagai pengganti suatu nilai 

awal dari sebuah rentang. Namun titik ukur antara nol dan 10% dari 

skala penuh tidak direkomendasikan karena nilai tersebut lebih baik 

digunakan pada rentang ukur yang lebih rendah. Titik ukur 90% 

diindikasikan sebagai suatu nilai akhir dari sebuah rentang, titik ukur 

lain dapat digunakan sebagai pengganti suatu nilai akhir dari sebuah 

rentang. Titik ukur ini dapat dimaksimalkan sampai dengan nilai yang 

masih dapat dibaca oleh DMM dengan tanpa berpindah kepada 

rentang ukur yang lebih tinggi. Titik ukur selain 10% dan 90% 

diindikasikan sebagai nilai-nilai yang diberikan untuk menentukan 

linearitas dari indikasi yang ditunjukkan oleh DMM. 

4.4.9 Nilai frekuensi 20 Hz menyatakan suatu titik ukur yang digunakan 

untuk mengkalibrasi DMM pada pita frekuensi rendah yang 

didefinisikan dalam spesifikasi DMM. Nilai frekuensi 55 Hz 

menyatakan suatu titik ukur yang digunakan untuk mengkalibrasi 

DMM pada frekuensi jala-jala. Kalibrasi pada frekuensi yang sama 

dengan jala-jala sebaiknya dihindarkan karena ada kemungkinan 

terjadi frekuensi layangan antara frekuensi sinyal dan frekuensi jala-
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jala. Nilai frekuensi 1 kHz menyatakan frekuensi pusat, yang mana 

pada frekuensi tersebut DMM memiliki kesalahan pembacaan 

terkecil. Nilai frekuensi lebih tinggi dari 1 kHz menyatakan suatu titik 

ukur yang digunakan untuk mengkalibrasi DMM pada pita frekuensi 

lain yang didefinisikan dalam spesifikasi DMM. 

 

4.5  Prosedur Kalibrasi Resistansi 

4.5.1 Sebagian besar tipikal DMM menggunakan 2 (dua) terminal dalam 

pengukuran resistansi, terminal high dan terminal low, namun 

beberapa tipikal DMM dapat mengukur resistansi dengan 

menggunakan dua pilihan mode, yaitu pengukuran dengan 2 (dua) 

terminal atau 4 (empat) terminal. Untuk alat yang bisa menggunakan 

mode 4 (empat) terminal dalam pengukuran resistansi, alat tersebut 

memiliki tambahan sepasang terminal sense, yaitu terminal sense 

high dan terminal sense low.  

4.5.2 Pengkabelan antara terminal masukan DMM dengan terminal 

keluaran kalibrator dilakukan sedemikian, sehingga masing-masing 

terminal high dan terminal low terhubung satu sama lain. Opsi 

pengkabelan yang mungkin untuk pengukuran resistansi adalah 

sebagaimana diagram skematik yang ditunjukkan pada gambar 3 

dan gambar 4. 

 

 

Gambar 3. Pengkabelan untuk pengukuran resistansi dengan 4 terminal  

 

 

Gambar 4. Pengkabelan untuk pengukuran resistansi dengan 2 terminal  

 



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

 

11 
 

4.5.3 Zeroing pada DMM perlu dilaksanakan mengikuti langkah-langkah 

yang diatur sebagaimana tertuang pada manual alat sebelum 

pengaplikasian titik ukur. Apabila alat tidak memiliki fasilitas zeroing 

untuk mengkompensasi nilai offset, pengukuran resistansi pada titik 

nol harus dilaporkan pada sertifikat kalibrasi.  

4.5.4 Penentuan titik ukur pada DMM diatur sehingga skala penuh dalam 

setiap rentang DMM diterapkan 2 (dua) titik ukur yang mewakili nilai 

bawah rentang dan nilai atas rentang, titik-titik ukur tersebut 

dicantumkan sebagaimana pada Tabel 5. Titik ukur dapat berupa 

nilai tetap resistansi atau titik ukur yang berbeda jika ada permintaan 

dari pelanggan.  

 

Tabel 5. Titik ukur kalibrasi DMM untuk resistansi 

Digit DMM Rentang Titik ukur 

Semua kategori digit  Rentang terkecil Nol 

10 %  

90 % 

Rentang lainnya 10%  

90% 

 

4.5.5 Mode pengukuran pada DMM diatur, misalnya pada rentang kecil 

(<1MΩ) pengukuran resistansi dilaksanakan dengan mode 

pengukuran 4 (empat) terminal dan pada rentang besar (>1MΩ) 

pengukuran resistansi dilaksanakan dengan mode pengukuran 2 

(dua) terminal.  

 

5. Model Matematis 

Model matematis pengukuran berdasarkan selisih nilai standar terkoreksi dan nilai 

pembacaan alat. Ia dapat dinyatakan baik dalam bentuk kesalahan pembacaan 

DMM atau koreksi pembacaan DMM. Ia dapat juga menggambarkan kontributor-

kontributor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kalibrasi. Model matematis 

tersebut digunakan untuk menurunkan persamaan dalam evaluasi ketidakpastian 

pengukuran.   
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6. Ketidakpastian Pengukuran 

Ketidakpastian pengukuran terbentuk dari sejumlah faktor yang berkontribusi pada 

penyebaran nilai-nilai yang dapat dikenakan pada besaran ukur. Sumber-sumber 

ketidakpastian pengukuran yang dapat berkontribusi adalah sebagai berikut, namun 

tidak terbatas pada:  

 

6.1 Sumber ketidakpastian yang diperoleh dari pengukuran berulang oleh DMM. 

Pengukuran berulang yang dilakukan oleh DMM dari sejumlah n kali 

observasi terhadap nilai acuan kalibrator, dalam kondisi pengukuran yang 

sama, dapat menggunakan evaluasi ketidakpastian baku tipe A. Evaluasi 

tersebut adalah metode evaluasi ketidakpastian dengan analisis secara 

statistik. Dalam hal ini ketidakpastian baku yang diperoleh adalah 

simpangan baku nilai rata-rata eksperimental (SBRE, atau ESDM, 

experimental standard deviation of the mean). 

 

6.2 Sumber ketidakpastian yang diperoleh dari sertifikat kalibrasi kalibrator. 

Nilai aktual yang direpresentasikan oleh sebuah standar memiliki nilai 

ketidakpastian pengukuran yang disertai dengan tingkat kepercayaan dan 

faktor cakupan. Nilai ketidakpastian pengukuran tersebut diperoleh dari 

sertifikat kalibrasi, dan ditentukan oleh perbandingan terhadap standar 

acuan yang rantai ketertelusurannya tidak terputus sampai dengan sistem 

internasional untuk satuan. Ketidakpastian baku yang bersumber dari 

sertifikat kalibrasi dievaluasi secara tipe B dengan cara membagi 

ketidakpastian pengukuran yang dilaporkan dengan faktor cakupan. 

 

6.3 Sumber ketidakpastian yang diperoleh dari keterbatasan resolusi DMM. 

Nilai yang ditampilkan oleh layar DMM merupakan suatu hasil pembulatan, 

sehingga ada perbedaan antara nilai sesungguhnya dengan nilai yang 

ditampilkan. Perbedaan nilai ini menjadi salah satu kontributor dalam 

sumber-sumber ketidakpastian. Pembulatan angka penunjukan mempunyai 

nilai yang besarnya tidak akan lebih besar dari setengah resolusi. 

Ketidakpastian baku yang bersumber dari keterbatasan resolusi dievaluasi 

secara tipe B dengan cara membagi setengah resolusi dengan faktor 

pembagi. Faktor pembagi ditentukan berdasarkan jenis sebaran. 
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6.4 Sumber ketidakpastian yang diperoleh dari stabilitas jangka panjang 

kalibrator. 

Kinerja dari suatu instrumen, termasuk kalibrator, selalu mengalami 

perubahan seiring dengan waktu. Nilai numerik yang dilaporkan dalam 

sertifikat kalibrasi hanya sesuai saat kalibrator itu dikalibrasi. Perbedaan nilai 

saat kalibrator dikalibrasi dengan saat kalibrator digunakan untuk kalibrasi 

DMM berkontribusi kepada ketidakpastian pengukuran. Perkiraan 

penyimpangan tersebut dapat ditentukan berdasarkan nilai numerik dari dua 

kalibrasi terakhir dalam suatu interval kalibrasi. Ketidakpastian baku yang 

bersumber dari kestabilan jangka panjang kalibrator dievaluasi secara tipe 

B dengan cara membagi setengah perkiraan penyimpangan tersebut 

dengan faktor pembagi. Faktor pembagi ditentukan berdasarkan jenis 

sebaran. 

Jika dua nilai numerik dari dua sertifikat kalibrasi terakhir belum dapat 

diperoleh, maka perkiraan penyimpangan nilai acuan kalibrator dapat 

ditentukan melalui program pengecekan antara dengan perbandingan 

terhadap DMM acuan yang memiliki, setidaknya, stabilitas yang sama atau 

stabilitas yang lebih baik. Ketidakpastian baku dapat diestimasi sama 

dengan simpangan baku dari nilai-nilai numerik yang diobservasi. 

Jika perbandingan terhadap DMM acuan sebagaimana disebutkan tidak 

dapat direalisasikan, maka perkiraan penyimpangan nilai acuan kalibrator 

dapat ditentukan berdasarkan nilai spesifikasi yang diberikan oleh pabrikan 

kalibrator sebagaimana deskripsi yang diberikan. Ketidakpastian baku dapat 

diestimasi sama dengan nilai spesifikasi dibagi dengan faktor pembagi. 

Faktor pembagi ditentukan berdasarkan jenis sebaran 

 

6.5 Sumber ketidakpastian yang diperoleh dari koefisien thermal kalibrator. 

Kondisi suhu laboratorium dimungkinkan berbeda dengan kondisi 

laboratorium acuan tempat standar kalibrator dikalibrasi. Ketidakpastian 

yang terkait dengan perbedaan suhu kerja antara standar acuan saat ia 

digunakan dengan saat ia dikalibrasi perlu diperhitungkan. Koefisien thermal 

kalibrator dapat diperoleh dari data spesifikasi pabrikan. Ketidakpastian 

baku dari koefisien thermal standar acuan (kalibrator) dapat diestimasi sama 

dengan nilai perbedaan maksimum suhu dikali koefisien thermal kalibrator 

dan dibagi dengan faktor pembagi. Faktor pembagi ditentukan berdasarkan 

jenis sebaran.  
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Kontribusi sumber ketidakpastian yang diperoleh dari koefisien thermal 

kalibrator dapat diabaikan jika laboratorium sudah mengestimasi nilai 

spesifikasi yang diberikan oleh pabrikan, sehingga variasi suhu kerja 

laboratorium berada pada rentang variasi kalibrator sebagaimana dengan 

deskripsi yang diberikan. 

 

6.6 Sumber ketidakpastian yang diperoleh dari non-linearity kalibrator. 

Penerapan nilai koreksi kalibrator yang tidak terdapat dalam laporan 

kalibrasinya mendorong kita untuk melakukan interpretasi nilai koreksi 

secara matematis. Hal tersebut dilakukan berdasarkan penarikan kurva 

(curve fitting) pada titik-titik yang terdaftar dalam laporan. Hal ini 

dimungkinkan jika sekumpulan titik-titik tersebut berada dalam rentang yang 

sama. Ketidakpastian baku yang timbul dari penarikan kurva (curve fitting) 

dapat diestimasi dengan menarik akar kuadrat dari jumlah kuadrat residual 

dibagi dengan derajat kebebasan. Derajat kebebasan sama dengan jumlah 

titik data dikurangi jumlah koefisien dalam persamaan kurva. Kontribusi 

sumber ketidakpastian yang diperoleh dari non-linearity kalibrator dapat 

diabaikan jika laboratorium sudah mengestimasi nilai spesifikasi yang 

diberikan oleh pabrikan.  

 

6.7 Sumber ketidakpastian yang diperoleh dari EMF Thermal. 

Jika terdapat koneksi yang dibentuk oleh dua material metal berbeda dan 

berada pada gradien suhu tertentu maka tegangan termoelektrik (EMF 

Thermal) akan terbentuk. Setiap koneksi yang demikian akan membentuk 

suatu efek termokopel yang membangkitkan suatu tegangan yang 

proporsional dengan temperatur. Tegangan parasit ini tidak diinginkan 

karena dapat menyebabkan kesalahan dalam sistem pengukuran tegangan 

dc pada rentang yang rendah. Ketidakpastian baku terburuk yang dapat 

diestimasi adalah koneksi yang dibentuk oleh dua material seperti Cu - CuO, 

dimana koefisien seebeck kira-kira sebesar 1mV/°C. Ketidakpastian baku 

dari EMF thermal dapat diestimasi sama dengan nilai penyimpangan 

terbesar dari variasi suhu dikali koefisien seebeck dan dibagi dengan faktor 

pembagi. Faktor pembagi ditentukan berdasarkan jenis sebaran.  
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6.8 Sumber ketidakpastian yang diperoleh dari pembebanan (loading effect). 

Impedansi masukan yang terbatas dari voltmeter dapat membebani 

kalibrator yang terhubung sehingga menyebabkan kesalahan sistematis 

yang signifikan. Koreksi dimungkinkan jika impedansi diketahui. Jika tidak 

dikoreksikan maka ketidakpastian baku dapat diestimasi dari nilai 𝛿  

dibagi dengan faktor pembagi. Faktor pembagi ditentukan berdasarkan jenis 

sebaran. 𝛿  dapat dihitung dengan persamaan matematis berikut: 

𝛿 = ∙ (2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝐶 ∙ 𝑅 ) +   

Dimana 𝑓 adalah frekuensi 

𝑅  adalah resistansi output dari kalibrator 

𝐶  dan 𝑅  adalah kombinasi kapasitansi dan resistansi dari terminal 

masukan DMM pada frekuensi 𝑓. 
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7. Pelaporan Hasil 

7.1 Pelaporan hasil yang terdapat dalam sertifikat kalibrasi harus memenuhi 

persyaratan yang ditentukan dalam butir-butir 7.8 SNI ISO/IEC 17025:2017. 

Selain memuat informasi yang diperlukan tersebut, informasi lain perlu 

diperhatikan untuk memberikan pengetahuan penuh bagaimana 

pelaksanaan kalibrasi telah dilakukan terhadap DMM sebagai UUC, yaitu 

seperti: 

a. Identifikasi dari metode kalibrasi 

b. Hasil kalibrasi 

c. Ketidakpastian pengukuran, dan  

d. Informasi penting lainnya 

7.2 Identifikasi dari metode kalibrasi biasanya dilaporkan dengan kodefikasi 

instruksi kerja kalibrasi yang digunakan. Instruksi kerja kalibrasi yang 

dinyatakan tersebut biasanya berisi langkah-langkah operasi secara umum 

yang dilakukan sebelum dan saat kalibrasi DMM. Informasi lain sebaiknya 

turut disertakan untuk perlakuan yang spesifik pada jenis DMM yang 

dikalibrasi. Hal tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada: 

7.2.1 Penyebutan alasan pemilihan urutan langkah kalibrasi dan 

penetapan titik ukur kalibrasi, seperti: permintaan pelanggan, 

rekomendasi pabrikan pembuat alat, pedoman kalibrasi KAN, atau 

panduan kalibrasi SNSU. 

7.2.2 Penyebutan pengkondisian sebelum alat dikalibrasi, seperti: alat 

dikondisikan dalam ruang kalibrasi selama 24 jam sebelum 

dinyalakan dan kemudian dinyalakan dalam keadaan standby 

setidaknya selama 1 jam. 

7.2.3 Pengaturan alat pada saat dilakukan kalibrasi, seperti: pemilihan 

terminal input, pengaturan resolusi, pemilihan impedansi input, 

penerapan sistem koneksi shielding, guarding dan grounding, serta 

pengukuran resistansi pada rentang tertentu yang dilakukan dengan 

metode 2 (dua) terminal atau dengan metode 4 (empat) terminal.    

7.3 Hasil kalibrasi sebaiknya dilaporkan:  

7.3.1 Dalam bentuk tabel dengan kolom yang dapat berisikan informasi 

rentang ukur alat, titik ukur (disertakan frekuensi untuk tegangan AC 

dan arus AC), pembacaan alat, nilai kesalahan pembacaan atau 

koreksi pembacaan dan ketidakpastian pengukuran.  



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

 

17 
 

7.3.2 Dengan satuan pengukuran yang langsung mengikuti nilai yang 

dituliskan dalam tabel. Penulisan satuan mengikuti kaidah sistem 

internasional untuk satuan (SI). 

7.3.3 Dengan jumlah digit yang mengikuti resolusi dari ketidakpastian 

pengukuran pada kolom nilai kesalahan pembacaan atau koreksi 

pembacaan.  

7.4 Ketidakpastian pengukuran sebaiknya dilaporkan: 

7.4.1 Berdampingan dengan hasil kalibrasi yang bersangkutan.  

7.4.2 Dengan jumlah digit bermakna (significant digit) tidak melebihi 2 

(dua) digit dan tidak perlu diberi tanda “±”. Jumlah digit yang 

berlebihan dapat dibulatkan sebagaimana pada acuan JCGM 

100:2008 klausul 7.2.6. 

7.4.3 Penyertaan kalimat: “Ketidakpastian terbentang yang dilaporkan 

dinyatakan sebagai ketidakpastian baku gabungan dikalikan dengan 

faktor cakupan k dengan tingkat kepercayaan sekitar 95 %. 

Ketidakpastian baku gabungan dievaluasi berdasarkan acuan JCGM 

100:2008.” 

7.5 Informasi penting lainnya sebaiknya dilaporkan: 

7.5.1 Dengan keabsahan hasil kalibrasi yang tertera dalam sertifikat, 

sebagai contoh penyertaan kalimat: “Hasil kalibrasi yang dilaporkan 

dalam sertifikat ini merujuk pada kondisi instrumen pada saat 

pelaksanaan kalibrasi, dan tidak mencakup implikasi terkait dengan 

stabilitas jangka panjang dari alat.” 

7.5.2 Pernyataan jika tempat atau lokasi pelaksanaan kalibrasi tidak 

dilakukan dalam laboratorium (kalibrasi in-situ). 

7.5.3 Pernyataan jika ada, hal-hal atau kondisi tidak normal yang 

terdeteksi dalam pelaksanaan kalibrasi. 
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Suplemen 1 (Studi Kasus)  

S1.1 Sebuah DMM dikalibrasi pada parameter ukur resistansi menggunakan 

sebuah kalibrator sebagai standar acuannya. Pengkondisian dalam 

laboratorium dijaga pada suhu (23 ± 2) °C dan pada kelembaban relatif (60 

± 10) %RH. Terminal keluaran kalibrator dihubungkan pada terminal 

masukan DMM dengan menggunakan kabel pengukuran yang sesuai. 

Kalibrator diatur pada titik ukur 10 Ω. DMM diatur pada rentang ukur 10 Ω 

dan pada penghubungan 4 (empat) terminal serta diatur sehingga 

penunjukan resolusi pada tingkat yang optimum. Kalibrator kemudian 

dioperasikan. Pengambilan data pengukuran dilakukan setelah periode 

stabilisasi telah dicapai dan kemudian kalibrator di-stanby-kan. Pengulangan 

pengambilan data dilakukan sebanyak 5 (lima) kali. 

S1.2 Dari hasil pengukuran berulang diperoleh data hasil pengukuran sebagai 

berikut: 

  

Titik Ukur Nominal 
Standar 

Pembacaan DMM ( Ω ) 

1 2 3 4 5 

10   Ω  10   Ω 10,00011 10,00012 10,00010 10,00008 10,00012 

 

S1.3 Koreksi pembacaan DMM yang dikalibrasi, 𝐶 , dinyatakan dengan model 

matematis: 

 

𝐶 = (𝑅 + 𝐶 ) − 𝑅  

 

Dimana 

𝑅  adalah rerata pembacaan DMM dengan pengulangan dari i = 1 

sampai dengan i = 5, 

𝑅  adalah resistansi yang dibangkitkan oleh kalibrator 

𝐶  adalah koreksi nilai resistansi kalibrator berdasarkan laporan pada 

sertifikat kalibrasi 

 

S1.4 Dari model matematis yang telah diturunkan serta tidak adanya faktor 

korelasi antara masing-masing kuantitas input, persamaan ketidakpastian 

gabungan 𝑢 (𝐶 ) dapat dinyatakan dengan: 
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𝑢 (𝐶 ) = 𝑐 ∙ 𝑢 (𝑅 ) + 𝑐 ∙ 𝑢 (𝑅 ) + 𝑐 ∙ 𝑢 (𝐶 ) + 𝑐 ∙ 𝑢 (𝑅 ) 

 

Dengan 𝑐  sebagai turunan pertama dari kuantitas output terhadap 

kuantitas input, yang disebut koefisien sensitivitas. Nilai  𝑐 ,  𝑐 ,  𝑐 , dan 𝑐   

bernilai sama dengan 1 (satu). 

 

S1.5 Perhitungan sumber ketidakpastian yang diperoleh dari pengukuran 

berulang oleh DMM dilakukan dengan melakukan perhitungan rerata dan 

simpangan baku. Ketidakpastian baku yang bersumber dari pengukuran 

berulang, 𝑢 (𝑅 ), adalah nilai SBRE, yaitu simpangan baku dibagi akar 

kuadrat banyaknya pengukuran berulang. 

 

𝑅 =
∑ 𝑅

𝑛
 

𝑠(𝑅 ) =
∑ (𝑅 − 𝑅 )

𝑛 − 1
 

𝑢 (𝑅 ) =
𝑠(𝑅 )

√𝑛
 

 

Jenis sebaran ketidakpastian baku yang bersumber dari pengukuran 

berulang adalah distribusi normal, dengan derajat kebebasan ν = n - 1 = 4. 

 

S1.6 Digit terkecil yang ditampilkan oleh layar DMM adalah sebesar 0,00001 Ω. 

Setengah dari resolusi nya adalah 𝑎(𝑅 ) = 0,00001 x 0,5 = 0,000005 Ω, 

sehingga ketidakpastian baku yang bersumber dari keterbatasan resolusi,  

𝑢 (𝑅 ), dihitung dengan: 

 

𝑢 (𝑅 ) =
𝑎(𝑅 )

√3
 

Jenis sebaran ketidakpastian baku yang bersumber dari keterbatasan 

resolusi adalah distribusi segi-empat, dengan derajat kebebasan ν = ∞. 

 

S1.7 Kinerja dari suatu kalibrator belum dapat ditunjukkan melalui riwayat 

kalibrasi kalibrator maupun melalui pengecekan dengan meter yang memiliki 

level akurasi yang sama. Estimasi ketidakpastian yang bersumber dari 

kestabilan jangka panjang diturunkan dari spesifikasi yang diberikan oleh 
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pabrikan kalibrator. Pada titik ukur 10 Ω nilai stabilitas jangka panjang yang 

diambil dari spesifikasi kalibrator yang digunakan nilainya adalah 𝑎(𝐶 ) = 

23 ppm of output + 40 µΩ atau sebesar 0,00027 Ω. 

 

𝑢 (𝑅 ) =
𝑎(𝐶 )

√3
 

 

Jenis sebaran ketidakpastian baku yang bersumber dari spesifikasi ini 

adalah distribusi segi-empat, dengan derajat kebebasan ν = ∞. 

 

S1.8 Sertifikat kalibrasi untuk kalibrator menyatakan bahwa resistansi yang 

dibangkitkan memiliki ketidakpastian yang dinyatakan sebesar 𝑈(𝑅 ) = 

0,00015 Ω dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 % dan dengan faktor 

cakupan k = 2, sehingga ketidakpastian baku yang bersumber dari sertifikat 

kalibrasi, 𝑢 (𝑅 ), dihitung dengan: 

 

𝑢 (𝑅 ) =
𝑈(𝑅 )

2
 

 

Jenis sebaran ketidakpastian baku yang bersumber dari sertifikat kalibrasi 

adalah distribusi normal, dengan derajat kebebasan ν = ∞. 

 

S1.9 Setelah evaluasi diatas dilakukan maka ketidakpastian terbentang dihitung 

dengan menggunakan persamaan : 

 

𝑈(𝐶 ) = 𝑘 ∙ 𝑢 (𝐶 ) 
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Berikut ini adalah tabel budget ketidakpastian dan koreksi untuk data yang telah 

disajikan diatas. 

 

Komponen 
Satu
an 

Distribusi U Pembagi 𝑣  𝑢  𝑐  𝑢 𝑐  (𝑐 𝑢 ) (𝑐 𝑢 ) /𝑣  

Pengukuran 
berulang 

Ω Normal / 
tipe A 

5,8 E-06 1,00 4 5,8E-06 1 5,8E-06 3,4E-11 2,9E-22 

Sertifikat 
kalibrator 

Ω Normal / 
tipe B 

1,5,E-04 2,00 1,0E+09 7,3E-05 1 7,3E-05 5,3E-09 2,8E-26 

Resolusi 
DMM 

Ω Segi-4/ 
tipe B 

5,0,E-06 1,73 1,0E+09 2,9E-06 1 2,9E-06 8,3E-12 6,9E-32 

Stabilitas 
jangka 
panjang 

Ω Segi-4 / 
tipe B 

2,7,E-04 1,73 1,0E+09 1,2E-04 1 1,4E-04 1,8E-08 3,3E-25 

Jumlah 2,4E-08  

Ketidakpastian baku gabungan uc (Ω) 1,5E-04  

Derajat kebebasan efektif, Veff 1,9E+06  

Faktor cakupan, k-student’s untuk Veff dan CL 95 % 1,96  

Ketidakpastian terbentang, U = k.uc, (WΩ) 0,00031 Ω 
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Suplemen 2 

S2.1 Laporan kalibrasi dapat disajikan sebagaimana contoh berikut:   

 

Rentang Pembacaan DMM Koreksi Ketidakpastian 

10 Ω      1,000 44    Ω  -0,000 38    Ω    0,000 14    Ω 

        10,000 34    Ω  -0,000 23    Ω    0,000 31    Ω 

100 Ω     10,001 06    Ω  -0,000 95    Ω      0,000 35    Ω 

        100,0017       Ω  -0,0003       Ω 0,0018       Ω 

1 kΩ     100,0016       kΩ  -0,0002       kΩ 0,0019       kΩ 

    1,000 015  kΩ  0,000 005  kΩ 0,000 017  kΩ 

10 kΩ 1,000 018  kΩ  0,000 092  kΩ 0,000 019  kΩ 

       10,000 01    kΩ    0,000 10    kΩ    0,000 17    kΩ 

100 kΩ      9,999 92    kΩ 0,000 19    kΩ    0,000 19    kΩ 

    99,9999       kΩ    0,0013       kΩ 0,0018       kΩ 

1 ΜΩ    100,0008       ΜΩ    0,0005       ΜΩ 0,0018       ΜΩ 

    0,999 943  ΜΩ   0,000 010  ΜΩ 0,000 026  ΜΩ 

10 ΜΩ 0,999 978  ΜΩ -0,000 025  ΜΩ 0,000 030  ΜΩ 

         9,998 76    ΜΩ    0,000 07    ΜΩ    0,000 43    ΜΩ 

100 ΜΩ 9,997 96   ΜΩ 0,000 87    ΜΩ    0,000 46    ΜΩ 

  99,998 20   ΜΩ 0,000 38    ΜΩ    0,000 10    ΜΩ 
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S2.2 Catatan yang menyertai laporan kalibrasi:  

 Kalibrasi UUC ini telah dilakukan sesuai dengan permintaan 

pelanggan dan panduan kalibrasi DMM SNSU-BSN. 

 UUC telah dikondisikan dalam laboratorium selama tidak kurang dari 

24 jam sebelum dinyalakan. Kemudian UUC telah dinyalakan dalam 

keadaan standby tidak kurang dari 1 jam sebelum diterapkan 

pengukuran.  

 Hasil kalibrasi ini diperoleh berdasarkan prosedur kalibrasi I.ME.2.05 

dengan alat standar yang tertelusur ke SI melalui SNSU-BSN. 

 Alat standar yang digunakan adalah Multifunction Calibrator Model 

ABCD dengan nomor seri 12345 

 Pengukuran dilakukan pada terminal masukan bagian depan, dan 

pada rentang 10 Ω sampai dengan 100 kΩ diterapkan mode 

pengukuran 4 (empat) terminal, serta pada rentang 1 MΩ sampai 

dengan 100 MΩ diterapkan mode pengukuran 2 (dua) terminal. 

 Hasil kalibrasi yang dilaporkan dalam sertifikat ini merujuk pada 

kondisi UUC pada saat pelaksanaan kalibrasi, dan tidak mencakup 

implikasi terkait dengan stabilitas jangka panjang dari UUC 

 Ketidakpastian pengukuran dihitung dengan tingkat kepercayaan 

tidak kurang dari 95 % dengan faktor cakupan k = 2. 
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