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Abstrak 

 

Software kalibrasi berperan vital di dalam proses input data dari lembar kerja kalibrasi, analisis, hingga proses 
penerbitan sertifikat kalibrasi, sehingga perlu divalidasi menurut ISO/IEC 17025:2017 klausul 7.11 tentang Control 
of data and information management. Dalam penelitian ini, dilakukan proses validasi software kalibrasi alat ukur 
tekanan hidraulik dengan menggunakan data hasil kalibrasi alat ukur tekanan pressure monitor PPCH-200M dan 
parameter Pressure Balance standar DHI PG7302 S/N 1072 pada titik kalibrasi 10% (20 MPa), 50% (100 MPa), 
dan 100% (200 MPa) untuk mengevaluasi konsistensi hasil perhitungan software kalibrasi yang diuji. Proses 
validasi dilakukan dengan cara membandingkan nilai perhitungan tekanan standard, koreksi, dan ketidakpastian 
pengukuran yang dihasilkan oleh software kalibrasi dengan terhadap nilai perhitungan dari software validasi 
dengan toleransi nilai perbedaan sebesar 1 × 10-6. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan nilai hasil perhitungan 
antara software kalibrasi dan software validasi adalah dibawah 1 × 10-6, dengan perbedaan relatif maksimum untuk 
perhitungan tekanan standar dan ketidakpastian pengukuran yaitu masing-masing 0,007 × 10-6 dan 0,06 × 10-6 
pada titik tekanan 10% (20 MPa).Dengan demikian, software kalibrasi alat ukur tekanan hidraulik Laboratorium 
Tekanan Kedeputian SNSU-BSN(I.MM.3.04.1) telah tervalidasi benar dan dapat dijamin mutu analisis hasil 
kalibrasinya. 

Kata kunci: validasi software, ISO/IEC 17025:2017, pressure balance,  alat ukur tekanan. 

 

Abstract 

 
Calibration software has a significant contribution in input data process from the calibration worksheet, analysis, 
until calibration certificate issues,hence it needs to be validated according to the ISO/IEC 17025:2017 clause 7.11 
about Control of Data and information management. In this study, hydraulic pressure measuring device calibration 
software validation process has been performed by using the calibration data of the pressure monitor PPCH-200M 
and the parameter of standard Pressure Balance DHI PG7302 S/N 1072 in pressure range of 10% (20 MPa), 50% 
(100 MPa), and 100% (200 MPa)to evaluate the consistency of the calculation results of pressure standard, 
correction, and measurement uncertainty between calibration software and validation software with the discrepancy 
tolerance of 1 × 10-6. The result shows that the relative different of pressure standard calculation are below 1x10-6, 
with the maximum discrepancies of 0.007× 10-6and 0.06 × 10-6 at the 10% pressure point (20 MPa) for the pressure 
standard calculation and the measurement uncertainty, respectively. Thus, it can be concluded that the hydraulic 
pressure measuring device calibration software of SNSU-BSN Pressure Laboratory (I.MM.3.04.1) has been 
validated and can be assured for its calculation results. 
Keywords: software validation,ISO/IEC 17025:2017, pressure balance, pressure measuring device. 

 

1. PENDAHULUAN 

 
Dalam proses kalibrasi, software analisis hasil 
kalibrasi berperan vital di dalam proses input data 
dari lembar kerja kalibrasi, analisis perhitungan 
koreksi serta budget ketidakpastian, hingga 
proses penerbitan sertifikat kalibrasi di lembar 
sertifikat kalibrasi. Dari serangkaian proses 
tersebut, banyak terjadi kemungkinan kesalahan, 
baik kesalahan di dalam input data (human error), 

maupun kesalahan di dalam analisis perhitungan 
yang disebabkan karena kesalahan rumus atau 
parameter yang sudah tidak relevan akan tetapi 
belum diganti atau dimutakhirkan. Hal ini tentunya 
menjadi permasalahan penting apabila 
kesalahan-kesalahan tersebut merupakan 
kesalahan berulang dan menyebabkan hasil 
kalibrasi menjadi menyimpang dari nilai 
sebenarnya. 

Menurut ISO/IEC 17025 : 2017 Klausul 
7.11 tentang Control of Data and Information 



 
Prosiding PPIS 2019 – Semarang, 11 Oktober 2019: Hal 297-306 

 

298 

 

Management, disebutkan bahwa laboratorium 
harus memastikan bahwa piranti lunak komputer 
yang digunakan untuk akuisisi, pengolahan data, 
penyimpanan, dan pelaporan harus 
didokumentasikan serinci mungkin dan divalidasi 
sehingga memadai untuk digunakan(ISO, 2017) 
(Zaimovic-Uzunovic, N., Dzanannovic, I., dan 
Jandric, N., 2015). Dengan demikian,dibutuhkan 
suatu metode sistematis yang dapat digunakan 
untuk menguji kebenaran hasil perhitungan dari 
software kalibrasi, dalam upaya memberikan 
jaminan mutu hasil kalibrasi. 

Dalam makalah ini, akan dijelaskan metode 
yang digunakan dalam melakukan validasi 
software di lingkup tekanan, khususnya dalam 
menghitung tekanan yang dibangkitkan oleh 
pressure balance atau standar Dead Weight 
Tester (DWT) pada proses kalibrasi alat ukur 
tekanan. Validasi perhitungan tekanan yang 
dihasilkan oleh DWT ini sangat penting, 
mengingat DWT sebagai standar primer tekanan 
yang menggunakan realisasi tekanan dari gaya 
per luasan piston-silinder ini tidak memiliki 
indikator tekanan seperti pada Gambar 1, 
sehingga untuk nilai tekanan acuan yang 
dihasilkan oleh DWT yang akan dibandingkan 
dengan penunjukkan unit under test (UUT) ini 
harus dihitung secara akurat untuk menghindari 
kesalahan sistematis. 

 

Gambar 1 Kalibrasi alat ukur tekanan dengan 
menggunakan standar DWT DHI PG7302 

 

Harapannya, dengan tervalidasinya 
software kalibrasi tersebut secara rutin, maka 
mutu analisis hasil kalibrasi, khususnyaalat ukur 
tekanan,dapat terjamin dan dapat mengurangi 
resiko terjadinya kesalahan data dalam pelaporan 
sertifikat kalibrasi. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Validasi Software Kalibrasi 

Software yang digunakan oleh laboratorium untuk 
akuisisi, pengolahan data, penyimpanan, dan 
pelaporan dapat dikategorikan menjadi tiga tipe 
yaitu Commercial off-the-shelf (COTS), Modified 
off-the-shelf(MOTS), dan written code(CUSTOM), 

dimana tahapan validasi untuk masing-masing 
tipe software berbeda-beda (Gogates G.D., 2012) 
(Boccardo D.R. et al., 2014),  

Spreadsheet Excel yang dimana dalam hal 
ini dikategorikan sebagai Commercial off-the-
shelf (COTS), perlu divalidasi untuk perhitungan 
yang dilakukan, karena rumus, logika, dan 
pemrograman yang dilakukan merupakan 
modifikasi yang dilakukan oleh laboratorium 
(Banegas J.M. & Orue, M.W., 
2016)(Bucher,J.L.,2012). 

Validasi perhitungan Spreadsheet dapat 
dilakukan dengan menggunakan input tipikal set 
data yang telah diketahui nilai keluarannya. 
Software yang telah terisikan data dan telah 
dikalibrasi perlu disimpan sebagai bukti validasi 
(Kok, G.J.P., Harris, P.M., Smith, I.M., dan Forbes 
A.B., 2016).Penguncian Cell dilakukan untuk 
menghindari perubahan yang sengaja atau tidak 
sengaja dilakukan oleh laboratorium.Jika ada 
perubahan kecil pada software, maka validasi 
dapat dilakukan secara parsial atau bagian 
tertentu saja yang berubah misalkan formula 
(Banegas J.M. & Orue, M.W., 2016). 

 

2.2. Perhitungan Nilai Tekanan yang 
dibangkitkan oleh Pressure Balance 
Pressure Balance atau DWT merupakan 

standar primer tekanan yang memiliki prinsip 
kerja seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2, 
dimana gaya berat yang dihasilkan oleh massa 
pembeban dan massa tambahan akan 
disetimbangkan oleh gaya tekan keatas pada 
bagian dasar piston yang dibangkitkan oleh 
medium tekanan (Ega A.V. & Samodro 
R.R.A,2014). 
 

 

Gambar 2 Skema dari DWT Hidraulik 

Pada saat menghitung tekanan yang 
dihasilkan oleh DWT, parameter-parameter lain 
yang berpengaruh seperti efek buoyansi udara, 
tegangan permukaan, efek volume buoyansi, 
tekanan residual, juga dipertimbangkan.Pada tipe 
DWT Hidraulik, perhitungan tekanan yang 
dihasilkan oleh DWT seperti pada Persamaan 1. 
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𝑝 =  
𝑀𝑔(1−

𝜌𝑎
𝜌𝑚𝑖

)+ 𝜎.𝑐 + (𝜌𝑓−𝜌𝑎).𝑔.𝑉

(𝐴0,20)(1+𝜆.𝑝′)((1+(𝛼𝑝+𝛼𝑐)(𝑡𝑝−20))
(1) 

 
Dimana : 
M : jumlah massa total yang 

bekerja pada piston-silinder 
(piston, beban DWT, bell carrier 
dan massa tambahan). 

(1-ρa/ρmi) : efek buoyansi udara (Cb) 
dengan ρa merupakan densitas 
udara dan ρmi merupakan 
densitas masing-masing massa  
pembeban (piston, beban 
DWT, bell carrier, massa 
tambahan) 

𝜎 : tegangan permukaan medium 
tekanan pada dinding 
permukaan piston-silinder 

𝑐 : keliling piston 
A0,20  luasan piston-silinder 

padatekanan nol dan pada 

suhu referensi 20 ⁰C 
λ dan α : koefisien distorsi dan koefisien 

ekspansi termal piston-silinder 
tp : suhu piston-silinder saat 

operasi (Ega, A.V. & Samodro, 
R.R.A, 2015) 

Koreksi volume buoyansi (Fv) juga diperhitungkan 
apabila piston memiliki bentuk khusus, misalkan 
piston yang memiliki stopper di bagian dasarnya 
(Samodro R.R.A., 2009) 

 

3. METODE PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini, dilakukan proses validasi 
software kalibrasi pressure monitor PPCH 200 
MPa dengan membandingkan hasil perhitungan 
tekanan yang dihasilkan standar DWT software 
kalibrasi I.MM.3.04.1.E dan melalui perhitungan 
dengan menggunakan software validasi yang 
dikembangkan oleh Laboratorium Tekanan 
SNSU-BSN. 

Software Validasi yang dikembangkan oleh 
Laboratorium Tekanan SNSU-BSN dalam hal ini 
merupakan pengembangan  dari metode validasi 
software melalui perhitungan secara manual 
dengan menggunakan lembar kerja validasi, 
seperti yang digambarkan pada Gambar 3(b). 
Untuk validasi perhitungan tekanan yang 
dihasilkan DWT, pada software validasi tersebut 
terdapat langkah-langkah validasi mulai dari 
pengisian identitas Standar DWT, parameter 
DWT, parameter kondisi ruangan dan set up 
ketika kalibrasi sedang dilakukan. 

Dalam tampilan Software Validasi tersebut, 
terdapat dua tipe isian, yaitu isian manual dan 
isian otomatis. Isian manual berwarna kuning 
dipergunakan untuk input data identitas dan 
parameter dari Standar maupun UUT. Kemudian 
untuk isian otomatis yang berwarna hijau 
dipergunakan untuk validasi formula dan 
perhitungan yang dilakukan oleh software 
kalibrasi yang hendak divalidasi, seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 4. Cell atau formula 
pada isian hijau ini dikunci untuk menghindari 
adanya perubahan pada software validasi yang 
tidak diketahui. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
Gambar 3 Perangkat kerja validasi software 
kalibrasi; (a) Software kalibrasi I.MM.3.04.1.E (b) 
Lembar kerja validasi manual 

Cb C Fv 

Ct 
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Gambar 4 Tampilan software validasi tekanan yang dikembangkan oleh SNSU-BSN 

 
Data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu parameter-parameter standar DWT DHI 
PG7302 yang digunakan sebagai standar, serta 
parameter kondisi ruangan dalam proses kalibrasi 
pressure monitorPPCH 200 MPa seperti yang 
ditunjukkan pada Tabel 1 ~ Tabel 2 untuk kalibrasi 
pada titik 10% (20 MPa), 50% (100 MPa), dan 
100% (200 MPa). 

Proses validasi dalam penelitian ini 
dilakukan pada tiga titik kalibrasi tekanan yaitu 20 
MPa, 100 MPa, dan 200 MPa sebagai 
representatif dari rentang kalibrasi 0 MPa – 200 
MPa serta untuk mengevaluasi konsistensi hasil 
perhitungan software kalibrasi yang diuji. 
Langkah-langkah proses validasi seperti yang 
dijabarkan melalui diagram alir pada Gambar 5, 
dimana terdiri dari tiga tahapan validasi yaitu 
Validasi Perhitungan Tekanan Standar yang 
dihasilkan oleh DWT, Validasi Perhitungan 
Koreksi, dan Validasi Perhitungan 
Ketidakpastian. 

Perhitungan nilai tekanan standar DWT 
pada software kalibrasi dapat dikatakan 
tervalidasi benar apabila selisih nilai perhitungan 
tekanan standar yang dihasilkan software 
kalibrasi I.MM.3.04 dengan nilai perhitungan 
tekanan standar dari software validasi, yakni 
dibawah 1 × 10-6. 

Validasi software kalibrasi untuk 
perhitungan koreksi dan ketidakpastian dalam 
penelitian ini divalidasi dengan menggunakan 
formula pada prosedur internal Lab Tekanan 
Kedeputian SNSU-BSN I.MM.3.04.1.U yang 
mengacu ke dokumen acuan EURAMET 
Calibration Guide No. 17 Guidelines on the 

Calibration of Electromechanical and Mechanical 
Manometers (EURAMET, 2017). Budget 
Ketidakpastian pada software kalibrasi perlu 
dipastikan bahwa komponen ketidakpastian dari 
standar yang digunakan sudah sesuai dan nilai 
ketidakpastian UUT tidak lebih baik dari klaim 
CMC dari Lab yang melakukan kalibrasi. 

 

Tabel 1 Parameter DWT DHI PG7302 S/N 1072 
dan set up kalibrasi. 

Parameter Value 

 Piston mass (kg) 0,1999970 

Bell and carrier mass (kg) 0,7992000 

Weight mass at 20 MPa (kg) 9,021755 

Weight mass at 100 MPa (kg) 49,138462 

Weight mass at 200 MPa (kg) 99,309656 

Piston density (kg/m3) 7270 

Weight density (kg/m3) 8000 

Bell & carrier density (kg/m3) 8000 

Trim mass density (kg/m3) 8000 

Local gravity (m/s2) 9,78137 

A0,20 (m2) 
4,90279E-

06 

λ(Pa-1) 9,07E-13 

(αp+αc) 9,10E-06 

Volume (m3) 0,00E+00 

Height difference (Δh, m) 0,000 

Fluid density 20°C, 1 bar 
(kg/m3) 

915 

Surface tension (σ, N/m) 0,031 
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Tabel 2 Parameter kondisi ruangan pada proses kalibrasi PPCH 200 MPa 

Parameter 
Input Data 

(20 MPa) 

Input Data 

(100 MPa) 

Input Data 

(200 MPa) 

Room temp. (tr,,°C) 20,08 20,15 20,22 

Ambient pressure (patm, bar) 1,00664 1,00683 1,00661 

 Relative humidity (H, %) 64,13 64,32 64,75 

Piston temp. (tp, °C) 19,84 19,92 19,99 

Trim mass (g) 0,000 0,000 0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5 Diagram alir proses validasi software kalibrasi DWT I.MM.3.04 

 

Data Hasil Kalibrasi  
(Termutakhir) 

Validasi Perhitungan Densitas Udara (ρf, kg/m3)  

Software Validasi Software Kalibrasi I.MM.3.04.1 

Validasi Perhitungan Koreksi Buoyancy Udara (Cb) & Koreksi Temperatur (Ct) 

Validasi Perhitungan Estimasi Tekanan (p’)  

Validasi Perhitungan Gaya  
 (m ∙ Cb) ∙ g +  σ ∙ c +  (ρf −  ρa) ∙ g ∙ V (N) 

Validasi Perhitungan Luas Efektif Piston-Silinder pada tekanan p (Ap) 
A0,20∙(1 + λp')∙Ct  (m2) 

Beda Pstd? 
Ada kesalahan software 

kalibrasi / input data 

> 1ppm 

< 1 ppm 

Pstd I.MM.3.04 

SELESAI 

Beda 

Koreksi?  

Beda Ketidakpastian U 

(k=2) ? 

U (k=2) >CMC ? 

< 1 ppm 

> 1ppm 
Ada kesalahan software 

kalibrasi / input data 

 

< 1 ppm 

> 1ppm 
Periksa kembali Budget 

Ketidakpastian 

 

Periksa kembali Budget 

Ketidakpastian & CMC 

 

Pstd Software Validasi 

Ya 

Tida
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Tabel 3 Hasil validasi software perhitungan tekanan standar (Pstd) 

Perhitungan 
Software Kalibrasi  

I.MM.3.04 

Software Validasi 

(100 MPa) 

Beda Relatif 
(× 10-6) 

Pstd (20 MPa) 19,98917375 19,98917360 0,007 

Pstd (100 MPa) 100,0039891 100,0039884 0,006 

Pstd (200 MPa) 
200,0565530 200,0565520 0,005 

 
Tabel 4 Parameter validasi perhitungan tekanan standar (Pstd) pada titik 200 MPa 

Parameter 
Software 

I.MM.3.04 

Software 
Validasi 

Beda 
Relatif 

(× 10-6) 

ρa (kg/m3) 1,1888382 1,1888796 34,894 

Piston Air Buoyancy (Cbp) 0,9998365 0,9998365 0,000 

Weight Air Buoyancy(Cbw) 0,9998514 0,9998514 0,000 

Bell Carrier Air Buoyancy (Cbbc) 0,9998514 0,9998514 0,000 

Piston Temp. Correction (Ct) 0,9999999 0,9999999 0,000 

Estimated Pressure (p’) 200092791,2 200092792,3 0,005 

 (m ∙ Cb) ∙ g +  σ ∙ c +  (ρf −  ρa) ∙ g ∙ V (N) 981,0124097 981,0124149 0,005 

A0∙(1 + λp')∙Ct  (m2) 4,9036755E-06 4,9036755E-06 0,00 

Pstd (200 MPa) 200,0565530 200,0565520 0,005 

 
Tabel 5. Hasil validasi perhitungan koreksi 

Perhitungan 
Software Kalibrasi  

I.MM.3.04 

Software Validasi 

(100 MPa) 

Beda Relatif 
(× 10-6) 

Koreksi (20 MPa) 0,0023 0,0023 0,00 

Koreksi (100 MPa) -0,0009 -0,0009 0,00 

Koreksi (200 MPa) -0,0130 -0,0130 0,00 

 
Tabel 6. Hasil validasi perhitungan ketidakpastian 

Perhitungan 
Software Kalibrasi  

I.MM.3.04 

Software Validasi 

(100 MPa) 

Beda Relatif 
(× 10-6) 

U (k=2) (20 MPa) 0,0020273799 0,0020273798 0,06 

U (k=2) (100 MPa) 0,011226731483 0,011226731481 0,05 

U (k=2) (200 MPa) 0,02164458230 0,02164458255 0,01 
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(a) 

 



 
Prosiding PPIS 2019 – Semarang, 11 Oktober 2019: Hal 297-306 

 

304 

 

 
(b) 

Gambar 6 Validasi perhitungan ketidakpastian pada titik 200 MPa : (a) tiap komponen (b) Bujet 
ketidakpastian 
 
 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Setelah dilakukan proses validasi perhitungan 
tekanan standar pada tiga titik ukur tekanan (20 
MPa, 100 MPa, dan 200 MPa) menggunakan 
software kalibrasi dan software validasi, 
didapatkan hasil validasi seperti yang ditunjukkan 
oleh Tabel 3 – Tabel 6. 

Dari Tabel 3, didapatkan informasi bahwa 
hasil perhitungan tekanan standar yang 
dihasilkan oleh software kalibrasi tekanan 
Kedeputian SNSU-BSN (I.MM.3.04.1) pada titik 
20 MPa, 100 MPa, dan 200 MPa, memiliki 
perbedaan relatif dibawah 1 ppm (parts per 
million) terhadap hasil validasi perhitungan 
tekanan standar dari software validasi, dengan 
perbedaan relatif masing-masing adalah adalah 
0,007 × 10-6 di titik 20 MPa, 0,006 × 10-6 di titik 
100 MPa,  dan 0,005 × 10-6 di titik 200 MPa. 

Pada Tabel 4, dapat diinformasikan bahwa 
kontribusi penyebab perbedaan relatif sebesar 
0,005 × 10-6 di titik 200 MPa antara software 

kalibrasi dengan software validasi  tersebut 
adalah perbedaan nilai perhitungan Gaya yang 
bekerja pada luasan piston-silinder sebesar 0,005 
× 10-6. Penyebab perbedaan nilai perhitungan 
Gaya tersebut diakibatkan oleh perbedaan nilai 
perhitungan densitas udara antara software 
kalibrasi dengan software validasi sebesar 38,89 
× 10-6. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan 
formula densitas udara yang digunakan oleh 
Software Kalibrasi I.MM.3.04.1 dengan Software 
Validasi. Formula densitas udara yang digunakan 
oleh Software Validasi mengacu pada persamaan 
densitas udara berdasarkan formula BIPM(Ega, 
A.V. dan Samodro, R.R.A,2016), sedangkan 
formula densitas udara yang digunakan di 
Software Kalibrasi I.MM.3.04.1 mengacu pada 
persamaan densitas udara di KRISS-
Korea.Namun demikian, nilai Pstddihasilkan oleh 
Software Kalibrasi I.MM.3.04.1 memiliki 
perbedaan relatif dibawah 1 × 10-6dengan 
software validasi, sehingga perhitungan tekanan 
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standar DWT pada software kalibrasi I.MM.3.04.1 
telah tervalidasi dengan benar. 

Hasil validasi perhitungan koreksi yang 
dihasilkan oleh software kalibrasi tekanan 
Kedeputian SNSU-BSN (I.MM.3.04.1) pada titik 
20 MPa, 100 MPa, dan 200 MPa seperti pada 
Tabel 5, tidak memiliki perbedaan relatif yang 
signifikan terhadap hasil validasi perhitungan 
koreksi dari software validasi dengan perbedaan 
relatif << 1 ppm. Dengan demikian, nilai 
perhitungan koreksi yang dihasilkan oleh software 
kalibrasi telah tervalidasi benar oleh nilai yang 
dihasilkan software validasi.  

Untuk hasil validasi perhitungan 
ketidakpastian pada Tabel 6, nilai perhitungan 
ketidakpastian software kalibrasi I.MM.3.04.1 
pada titik 20 MPa, 100 MPa, dan 200 MPa 
memiliki perbedaan relatif yang tidak signifikan 
terhadap hasil perhitungan ketidakpastian dari 
software validasi, dengan nilai perbedaan relatif 
masing-masing  adalah 0,06 × 10-6 pada titik 20 
MPa, 0,05 × 10-6 pada titik 100 MPa, dan 0,01 × 
10-6 pada titik 200 MPa. Proses validasi 
perhitungan ketidakpastian dijelaskan pada 
Gambar 6(a) untuk validasi perhitungan 
ketidakpastian per komponen ketidakpastian dan 
Gambar 6 (b) untuk bujet ketidakpastian. Nilai 
perhitungan ketidakpastian dari software kalibrasi 
I.MM.3.04.1 diinput ke isian manual berwarna 
kuning untuk validasi. Dari hasil validasi 
perhitungan ketidakpastian dengan perbedaan 
relatif dibawah 1 × 10-6, perhitungan 
ketidakpastian pada software kalibrasi 
I.MM.3.04.1 telah tervalidasi dengan benar. 
 

 
Gambar 7. Pengecekan Hasil Kalibrasipada 
software kalibrasi I.MM.3.04 
 

Langkah terakhir dalam melakukan 
pengecekan hasil kalibrasi pada software 
kalibrasi I.MM.3.04 yaitu untuk nilai 
ketidakpastian terentang yang dihasilkan UUT 
yang sudah dikalibrasi, harus lebih besar atau 
tidak boleh lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

CMC dari laboratorium yang melakukan kalibrasi, 
seperti pada Gambar 7.Dari Gambar 7, 
didapatkan informasi bahwa pada semua rentang 
dari titik 0 – 200 MPa, nilai ketidakpastian 
terentang RPM4 A280M sebagai UUT lebih besar 
atau tidak lebih kecil dari CMC Lab Tekanan 
Kedeputian SNSU-BSN dengan menggunakan 
standar PG7302 dengan nomor seri piston 
1072.Dengan demikian, untuk nilai perhitungan 
koreksi dan ketidakpastian yang dihasilkan oleh 
software kalibrasi alat ukur tekanan I.MM.3.04 
Lab Tekanan Kedeputian SNSU-BSN telah 
tervalidasi secara benar. 

 

5. KESIMPULAN  

 

Dari hasil validasi software yang dilakukan, 
didapatkan hasil perbedaan relatif perhitungan 
tekanan standard, perhitungan koreksi, serta 
ketidakpastian pada titik 20 MPa, 100 MPa, dan 
200 MPa dari hasil perhitungan software kalibrasi 
dan software validasi, yaitu dibawah 1 × 10-6, 
sehingga software kalibrasi tekanan I.MM.3.04.1 
telah tervalidasi benar dan dapat dijamin mutu 
analisis hasil kalibrasinya.Metode validasi 
software pada penelitian ini merupakan 
pengembangan validasi otomatis dari validasi 
manual yang dilakukan sebelumnya, dan dapat 
diterapkan oleh Laboratorium Kalibrasi lainnnya 
di Indonesia sebagai bukti implementasi ISO/IEC 
17025:2017 klausul 7.11 tentang Control of Data 
and Information Management.Metode validasi 
software ini juga dapat diterapkan untuk software 
kalibrasi alat ukur tekanan pnumatik, termasuk di 
dalamnya untuk software kalibrasi tensimeter 
non-invasif. 
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