
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pengukuran merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan nilai 

suatu besaran. Kegiatan pengukuran mempunyai dampak yang luas terhadap ilmu 

pengetahuan, kehidupan pribadi manusia dan masyarakat dalam meningkatkan 

efisiensi. Kehidupan modern makin dicirikan oleh canggihnya perangkat untuk 

memperoleh data. Manusia modern makin bergantung kepada kegiatan 

mandapatkan data  yang secara teknis dinamakan pengukuran. Dengan demikian 

manusia dapat memantau dan mengendalikan kahidupannya secara ketat dan 

efisien. Peranan pengukuran dalam kehidupan manusia semakin terasa vital dan 

imperatif (Tawarys Ibrahim, 1998). 

Untuk mengukur diperlukan alat ukur. Alat ukur yang digunakan tergantung 

pada besaran ukur yang nilainya ingin diukur. Salah satu alat ukur yang vital 

adalah alat ukur timbang atau timbangan. Alat ukur timbang telah lama 

dipergunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk perdagangan 

eceran maupun perdagangan besar. 

  Kegiatan peimbangan bertujuan untuk mendapatkan nilai suatu besaran 

massa. Data-data yang didapatkan dari hasil penimbangan hanya merupakan 

estimasi. Estimasi hasil penimbangan masih mengandung keragu-raguan. Keragu-

raguan yang diperoleh dari hasil pengukuran dapat diartikan sebagai nilai 

ketidakpastian. Ketidakpastian itu sendiri dapat diartikan ukuran reliabilitas suatu 

hasil pengukuran sehingga ketidakpastian menentukan mutu dari hasil pengukuran 

(Edi Subeno, 2009). Nilai ketidakpastian dapat diperoleh dengan cara 

mengkalibrasi alat ukur khususnya timbangan. 

Kalibrasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan menentukan 

kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan 

terhadap standar ukur yang mampu tertelusur pada standar nasional maupun 

internasional. Hasil yang didapatkan dari kegiatan kalibrasi adalah mendapatkan 
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kesalahan penunjukan, nilai pada tanda skala, faktor kalibrasi, atau faktor kalibrasi 

lainnya (LIPI, 2008). 

Proses pengukuran khususnya penimbangan dilakukan di labaratorium 

Universitas Sebelas Maret hampir setiap hari. Timbangan elektronik dan anak 

timbangan yang digunakan dalam proses penimbangan hampir semuanya belum 

pernah dikalibrasi. Perlu dilakukan kalibrasi anak timbangan dan timbangan 

elektronik supaya dapat mengetahui nilai ketidakpastian pengukuran pada alat 

ukur tersebut. 

Banyak sekali metode yang digunakan untuk mengkalibrasi anak timbangan 

dan timbangan elektronik antara lain: metode OIML (Organitation International 

Metrologi Legal), Euromet, CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organitation), metode kalibrasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) dan 

lain sebagainya. Metode CSIRO  berasal dari Australia. Metode ini masih 

mengacu pada OIML. Pengujian penimbangan daya ulang pembacaan pada 

metode CSIRO, perulanganannya lebih banyak dilakukan jika dibandingkan 

dengan metode yang lain.  

Menurut sistem internasional (SI) satuan massa adalah kilogram (kg) (LIPI, 

2008). Satu kilogram didefinisikan sebagai prototipe kilogram internasional yang 

dibuat dari panduan 90% platinum dan 10% iridium dengan densitas 21500 kg/m3 

(OIML R 111-1, 2004). Anak timbangan satu kg dihasilkan dari kesepakatan 

internasional. Anak timbangan ini disimpan di Paris Prancis. Anak timbangan ini 

biasa disebut sebagai anak timbangan kelas E 0 . Anak timbangan E 0  diturunkan 

menjadi anak timbangan kelas E 1 . Anak timbangan ini digunakan sebagai standar 

nasional yang disimpan pada tiap negara. Turunan dari anak timbangan kelas E 1  

adalah E 2 , F 1 , F 2 , M1  dan M 2 . Anak timbangan yang bisa digunkan untuk 

mengkalibrasi adalah kelas E 2 , F 1 , F 2 , M1  dan M 2 . Kalibrasi anak timbangan 

bisa dilakukan menurun mulai dari anak timbangan  E 2 ,  F 1 , F 2 , M 1  sampai M 2 , 

tetapi proses kalibrasi tidak bisa dilakukan sebaliknya.  
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B. Perumusan Masalah 

 

Dari uraian di atas dapat diketaui rumusan masalah sebagai berkut: 

a. Bagaimana kebenaran konvensional anak timbangan yang dikalibrasi 

menggunakan standar kelas F 1  dan 1M  yang tersedia di UPT laboratorium 

pusat MIPA sub laboratorium fisika Universitas Sebelas Maret? 

b. Bagaimana kualitas hasil pengukuran dan ketidakpastian timbangan elektronik 

di lingkungan Universitas Sebelas Maret? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui nilai kebenaran konvensional anak timbangan yang dikalibrasi 

menggunakan standar kelas F 1  dan 1M  yang tersedia di UPT laboratorium 

pusat MIPA sub laboratorium fisika Universitas Sebelas Maret. 

b. Mengetahui kualitas hasil pengukuran, dengan melihat nilai ketidakpastian 

hasil kalibrasi timbangan elektronik di lingkungan Universitas Sebelas Maret. 

 

D. Batasan Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode CSIRO. Anak 

timbangan yang digunakan adalah anak timbangan kelas F 1  dan 1M . Kalibrasi 

timbangan elektronik dilakukan di UPT laboratorium pusat MIPA sub lab fisika 

dan biologi, biologi dasar FMIPA, kimia dasar FMIPA, fisika material FMIPA, 

kimia tanah FP dan kimia FKIP. 
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E. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah:  

c. Memberikan informasi mengenai nilai kebenaran konvensioanal anak 

timbangan yang dikalibrasi menggunakan standar kelas F 1  dan 1M  yang 

tersedia di UPT laboratorium pusat sub laboratorium fisika Universitas 

Sebelas Maret 

d. Memberikan informasi mengenai kualitas hasil pengukuran timbangan 

elektronik dari ketidakpastian pengukuran (kalibrasi) di lingkungan 

Universitas Sebelas Maret melalui penerbitan sertifikat kalibrasi. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


