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KALIBRASI PERALATAN GELAS DI LABORATORIUM KIMIA

Endang Widjajanti

A. Pendahuluan

Peralatan gelas misalnya erlenmeyer, gelas beker, pipet volum, banyak digunakan di

laboratorioum kimia baik sebagai penampung maupun media transfer cairan/larutan.

Peralatan-peralatan gelas tersebut pada awalnya dibuat dalam kondisi tertentu dan

dimaksudkan untuk mengukur pada kondisi tertentu pula. Misalnya piknometer merek

Pyrex, tepat mengukur 10 mL pada suhu 250C dan tekanan 1 atmosfir. Karena adanya

perbedaan geografis tempat pemakaian peralatan gelas, kalibrasi peralatan gelas perlu

dilakukan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat. Toleransi beberapa alat gelas

volumetrik disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Toleransi Beberapa Peralatan Gelas Volumetrik

Kapasitas Volum Erlenmeyer Pipet Volum Buret

2 mL ± 0,02 mL ± 0,006 mL -

5 mL ± 0,02 mL ± 0,01 mL ± 0,01 mL

10 mL ± 0,02 mL ± 0,02 mL ± 0,02 mL

25 mL ± 0,03 mL ± 0,03 mL ± 0,03 mL

50 mL ± 0,05 mL ± 0,05 mL ± 0,05 mL

10 mL ± 0,08 mL ± 0,08 mL ± 0,10 mL

200 mL ± 0,10 mL ± 0,10 mL -

250 mL ± 0,12 mL - -

500 mL ± 0,15 mL - -

1000 mL ± 0,30 mL - -
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Ada tiga metode umum yang digunakan dalam kalibrasi peralatan gelas volumetrik

yaitu:

1. Metode kalibrasi langsung

Metode langsung adalah metode kalibrasi yang ditentukan secara langsung dan

merupakan kalibrasi absolut. Metode kalibrasi langsung didasarkan pada volum air

yang ditampung dalam erlenmeyer atau ditransfer dengan pipet volum atau buret,

yang ditentukan secara langsung dari berat dan kerapatan air.

2. Metode kalibrasi tidak langsung

Metode tidak langsung atau sering juga disebut meode kalibrasi perbandingan, juga

merupakan kalibrasi absolut. Pada metode kalibrasi tidak langsung, alat gelas yang

akan dikalibrasi pada suhu tertentu dibandingkan dengan alat gelas lain yang sudah

dikalibrasi, dimana volum berhubungan langsung dengan massa dan kerapatan air.

Metode ini biasanya dilakukan apabila peralatan gelas yang akan dikalibrasi dalam

jumlah banyak.

3. Metode kalibrasi relatif

Kadangkala perlu diketahui hubungan antara dua hal dari peralatangelas tanpa

mengetahui volum absolut dari keduanya. Misalnya, dari 250 mL larutan dalam

erlenmeyer diambil 50 mL dengan pipet volum untuk dititrasi. Pada perhitungan

tidak perlu diketahui berapa volum absolut dari erlenmeyer ataupun pipet, tetapi

yang perlu diketahui adalah bahwa pipet volum benar-benar mentransfer 50 mL

larutan, sama banyak dengan berkurangnya volum larutan dalam erlenmeyer.

Prinsip umum pada kalibrasi peralatan gelas adalah penentuan berat air yang

ditampung atau yang ditransfer oleh alat gelas tertentu (erlenmeyer, buret, pipet volum).

Apabila kerapatan air diketahui, maka volum terkoreksi dapat ditentukan. Harga kerapatan

air (ρ) pada berbagai suhu dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Kerapatan Air Murni pada Berbagai Suhu

Suhu
(oC)

Kerapatan
(g.mL-1)

Suhu
(oC)

Kerapatan
(g.mL-1)

Suhu
(oC)

Kerapatan
(g.mL-1)

16,0 0,99897 21,0 0,99802 26,0 0,99681

16,5 0,99889 21,5 0,99791 26,5 0,99668

17,0 0,99880 22,0 0,99780 27,0 0,99654

17,5 0,99871 22,5 0,99768 27,5 0,99640

18,0 0,99862 23,0 0,99757 28,0 0,99626

18,5 0,99853 23,5 0,99745 28,5 0,99612

19,0 0,99843 24,0 0,99732 29,0 0,99597

19,5 0,99833 24,5 0,99720 29,5 0,99582

20,0 0,99823 25,0 0,99707 30,0 0,99567

20,5 0,99812 25,5 0,99694

B. Peralatan dan Bahan

• Erlenmeyer 50 mL • Akuadest

• Buret 50 mL • Termometer

• Pipet volum 10 mL

C. Cara Kerja

1. Kalibrasi Erlenmeyer

a. Cuci, keringkan dan timbang erlenmeyer 50 mL yang akan dikalibrasi. Catat

beratnya.

Catatan:

 Untuk erlenmeyer dengan ukuran 100 mL atau kurang, diperlukan

timbangan sampai dengan 4 digit di belakang koma
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 Untuk erlenmeyer dengan ukuran lebih dari 100 mL, diperlukan timbangan

sampai dengan 1 digit di belakang koma

b. Isi erlenmeyer dengan akuadest sampai tanda batas. Keringkan bagian luar dari

erlenmeyer dan timbanglah erlenmeyer yang berisi akuadest terebut. Catat

beratnya.

c. Ukur dan catat suhu akuadest

d. Gunakan Tabel 2. untuk menentukan volum terkoreksi pada suhu percobaan

e. Volum terkoreksi dihitung berdasarkan persamaan:

Volum terkoreksi =
airkerapatan

Berat-Berat kosongerlenmeyerairerlenmeyer 

f. Ulangi langkah kerja b. sampai dengan langkah f. sebanyak 3 kali

g. Tentukan volum rata-rata ( x) dan standar deviasi (σ).

Harga rata-rata ( x) dicari dengan persamaan:

x = 


n

1i
ix

n

1

Harga standar deviasi (σ) dicari dari persamaan:

σ = 2
n

1i
i )x(x

n

1





h. Tentukan dan catat akurasi erlenmeyer

Akurasi (%) = x100%
ratarataiterkoreksVolume

σ



i. Tentukan dan catat persen kesalahan

% kesalahan = x100%
iterkoreksVolume

iterkoreksvolum-pengamatanvolume

2. Kalibrasi Pipet Volum

a. Cuci, keringkan dan timbang erlenmeyer 50 mL. Catat beratnya.

b. Transferkan sebanyak 10 mL akuadest ke dalam erlenmeyer 50 mL

menggunakan pipet volum 10 mL.
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c. Lakukan seperti pada kalibrasi erlenmeyer dari langkah c. sampai dengan

langkah i.

3. Kalibrasi Buret

a. Cuci, keringkan dan timbang erlenmeyer 50 mL. Catat beratnya.

b. Isi buret 50 mL dengan akuadest sampai penuh.

c. Alirkan air sampai meniskus buret di angka nol pada buret.

d. Tempatkan erlenmeyer 50 mL yang sudah ditimbang di buret.

e. Alirkan 10 mL air dari buret dan tampung dalam erlenmeyer.

f. Hentikan aliran air dari buret

g. Catat volume yang ditransfer oleh buret.

h. Timbanglah erlenmeyer yang sudah terisi akuadest dari buret..

i. Ulangi langkah b. sampai dengan langkah h. sebanyak 3 kali.

j. Lakukan seperti pada kalibrasi erlenmeyer dari langkah c. sampai dengan

langkah i

D. Lembar Pengamatan

1. Kalibrasi Erlenmeyer 50 mL

Suhu akuadest = ....................

Percobaan
1 2 3

Berat erlemeyer kosong (gram)

Berat erlenmeyer + akuadest (gram)

Berat akuadest (gram)

Volume terkoreksi (mL)

Akurasi (%)

Persen kesalahan (%)

Volume terkoreksi rata-rata +
standar deviasi
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2. Kalibrasi Pipet Volum 10 mL

Suhu akuadest = ....................

Percobaan
1 2 3

Berat erlemeyer kosong (gram)

Berat erlenmeyer + akuadest (gram)

Berat akuadest (gram)

Volume terkoreksi (mL)

Akurasi (%)

Persen kesalahan (%)

Volume terkoreksi rata-rata +
standar deviasi

3. Kalibrasi Buret 50 mL

Suhu akuadest = ....................

Percobaan
1 2 3

Pembacaan awal buret

Pembacaan akhir buret

Volum pengamatan

Berat erlemeyer kosong (gram)

Berat erlenmeyer + akuadest (gram)

Berat akuadest (gram)

Volume terkoreksi (mL)

Akurasi (%)
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Persen kesalahan (%)

Volume terkoreksi rata-rata +
standar deviasi
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