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SIFAT TIMBANG 
DAN  BATAS 
KESALAHAN 

YANG 
DIIJINKAN 



Sifat Timbangan 

Timbangan 

memiliki karakteristik atau sifat 
timbang yang sesuai dengan batas-

batas yang dipersyaratkan 

penunjukan timbangan apakah 
sesuai atau tidak sesuai dengan 
ketentuan teknis  yang berlaku. 



Sifat Timbangan 

Kebenaran 
Kepekaan Ketetapan 



Kebenaran 

 Kebenaran : adalah kemampuan 
timbangan menunjuk massa suatu benda 
yang ditimbang sesuai dengan massa yang 
sebenarnya. Kebenaran timbangan dapat 
diketahui dengan membandingkannya 
dengan massa standar.  

 

 Selisih antara penunjukan timbangan 
dengan besarnya nilai massa standar 
adalah kebenaran timbangan atau 
kesalahan penunjukkan timbangan. 

 



Rumus Kebenaran 

P = penunjukkan timbangan 
L = nilai standar penguji  
E = kesalahan penunjukkan timbangan   

LPE 



Kebenaran atau kesalahan penunjukkan 
timbangan (E) biasanya dibatasi, tidak 
boleh melampaui batas kesalahan yang 
dijinkan (BKD). Selama kesalahan 
penunjukkannya masih dalam BKD 
maka kebenaran timbangan dinyatakan 
baik. 



Kepekaan 
Kepekaan  :  adalah kemampuan 

timbangan untuk menunjukkan 
perbedaan massa yang kecil-kecil dari 
benda yang ditimbang. Kepekaan 
timbangan dapat diketahui dengan 
memberikan imbuh dengan standar 
anak timbangan  kecil, apakah imbuh 
tersebut memberikan penunjukan 
yang nyata. Semakin kecil imbuh 
yang diberikan, timbangan dikatakan 
semakin peka.  



Rumus Kepekaan 

Syarat: dengan imbuh sebesar 1 (satu) 
kali BKD , harus menampakkan 
perubahan penunjukkan sesuai 
persyaratan yang diharuskan. 
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Ketetapan/repeatibility 

kemampuan timbangan untuk selalu 
menunjuk tetap atas massa suatu 
benda yang ditimbang berulang kali 
dan atau dengan berbagai keadaan 
atau kondisi penimbangan 
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Rumus Ketetapan/repeatibility 
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dimana : R = Repeatibility (kemampuan ulang) timbangan 
   Pi = Penunjukkan timbangan ke i(1,2,….n) 

   n   = jumlah pengujian / penimbangan 

   

p

Syarat : Harga “R” tidak boleh lebih besar dari nilai 

absolut 1 (satu) kali BKD, berdasarkan tabel BKD. 



Repeatability test 
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Eksentrisitas 

Pengujian eksentrisitas adalah 
merupakan pengujian posisi dimana letak 
muatan tidak mempengaruhi kebenaran 
dari timbangan, yang berarti kesalahan 
penunjukkan dari timbangan pada setiap 
posisi uji masih dalam BKD. 
 







Batas Kesalahan Yang Diijinkan (BKD) 
 

Batas kesalahan yang diijinkan (BKD) 
timbangan diwujudkan dalam bentuk 
tabel, yang nilainya ditentukan oleh 
besarnya muatan dinyatakan dalam 
interval skala verifikasi (e) dan kelas 
timbangan. Makin besar muatannya 
makin besar nilai BKD-nya, yaitu dalam 
tingkatkan 0,5e; 1,0e; 1,5e. 

 

Besarnya batas kesalahan yang 
diizinkan (BKD) bagi timbangan 
ditentukan berdasarkan klasifikasi  
timbangan,dengan acuan dari tabel 
BKD: 

 



TABEL BKD 

BKD 

Untuk muatan (m) yang dinyatakan dalam interval skala verifikasi ( e ) 

Kelas Satu 

(Khusus) 

Kelas Dua 

( Halus ) 

Kelas Tiga 

(Sedang) 

Kelas Empat 

(Biasa) 

   0,5  e 0    m    50.000 0    m     5.000 0    m      500 0       m        50 

   1,0  e 
50.000  <  m    

200.000 

5.000  <  m    

20.000 

500   <   m       

2.000 
50   <   m      200 

   1,5  e 200.000 < m 
20.000  <  m    

100.000 

2.000  <  m    

10.000 

200  <  m     

1.000 



Contoh : 
Muatan 50 kg untuk “e” = 10 g dan 

kelas III maka muatan dalam jumlah 
interval skala verifikasi adalah   

 

 

 

Besarnya nilai BKD dalam jumlah 
5000 e untuk kelas III adalah  
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Latihan : 

Kapsitas 
(L) 

Interval skala 
Verifikasi (e) 

Kelas BKD pada muatan : 

10kg 10g 5kg   =  

50t 20kg 40t    = 

1000g 100mg 500g = 

60kg 200g 60kg  = 

15kg 10g 200g  = 

20t 10kg 20t     = 

50g 5mg 50g    = 

300kg 100g 150kg = 



Faktor pengali batas kesalahan yang diijinkan 
(BKD) sesuai dengan jenis pengujian sbb : 

 

Jenis pengujian Tera Tera ulang 

Ketetapan / repeatibility 1 1 

Eksentrisitas 1 2 

Kepekaan/diskriminasi 1 1 

Kebenaran 1 2 



Batas Penimbangan 
 

 Pada setiap timbangan wajib dicantumkan 
kekuatan maksimum menimbang dan batas 
minimum menimbangnya (untuk batas 
minimum menimbang dapat dipergunakan tabel 
klasifikasi timbangan).   

 Kapasitas maksimum timbangan ( Max ), adalah 
kekuatan nominal timbangan tanpa 
memperhitungkan tara penyetimbangnya. 
Penimbangan melebihi kapasitas maksimum 
akan dapat mengakibatkan kerusakan 
timbangan. 

 Kapasitas Minimum ( Min ), adalah nilai muatan 
yang bila menimbang di bawah nilai muatan 
tersebut cenderung menimbulkan kesalahan 
yang besar. 

Rentang ukur penimbangan adalah rentang 
ukur antara kapasitas minimum penimbangan 
dengan kapasitas maksimum penimbangan. 
 

CATATAN:  


