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MODUL 2 

DATA BESARAN LISTRIK & KETIDAKPASTIAN 

PENDAHULUAN  

Proses pengukuran dalam elektronika instrumentasi bertujuan untuk 

memperoleh data-data besaran listrik yang selanjutnya diolah menjadi informasi. 

Pada tahap pengolahan data ini dilakukan perhitungan-perhitungan yang 

melibatkan proses reduksi data (data reduction). Reduksi data di sini artinya dari 

data-data yang diperoleh lewat pengukuran, Anda akan mendapatkan data akhir 

yang spesifik yang diperoleh melalui suatu perhitungan/rumus, seperti hukum 

Ohm, Daya, konduktivitas, dan lainnya. Dalam hal ini, penting untuk 

memperhatikan ketidakpastian dari masing-masing variabel fisis yang terlibat 

(data), apakah perhitungan-perhitungan yang dilakukan sudah memenuhi 

kaidah-kaidah angka penting (significant figure), serta bagaimana ketidakpastian 

masing-masing variabel fisis diperhitungkan (perambatan ralat). Hal-hal penting 

ini akan Anda pelajari dalam modul 2 ini. Setelah mempelajari modul ini 

diharapkan Anda dapat: 

1. Menaksir dan menentukan ralat/ketidakpastian variabel-variabel fisis, 

terutama variabel listrik yang terlibat dalam pengukuran; 

2. Menghitung nilai besaran fisis beserta ketidakpastiannya sesuai dengan 

kaidah-kaidah angka penting, untuk besaran fisis yang tidak dapat diukur 

langsung; 

3. Menggunakan teknik statistik untuk menghitung nilai rata-rata hasil dan 

deviasi standar; 

4. Berdasarkan teori ketidakpastian maka dapat memperkirakan dan 

kemudian memilih metode yang tepat untuk dapat mengukur atau 

menghitung suatu besaran fisis dengan hasil terbaik; 

 

Pada modul 2 ini materi yang Anda pelajari akan dibagi dalam tiga sub modul, 

masing-masing berkaitan dengan konsep angka penting, cara memperkirakan 

ketidakpastian dan seleksi metode pengukuran. Konsep angka penting biasanya 
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sering diabaikan mahasiswa dalam menuliskan hasil pengukuran/perhitungan 

berdasarkan data eksperimen yang diperoleh. Selamat belajar ! 

 

2.1 ATURAN PENULISAN DATA  DAN PEMBULATAN 

A. Aturan Melaporkan Hasil Ukur 

Suatu hasil pengukuran x seharusnya dinyatakan beserta ketidakpastian, 

yaitu x = ( 푥̅  ± x) satuan dalam bentuk ralat mutlak atau dapat juga 

dituliskan dengan x =  푥̅  satuan ± % x dalam bentuk ralat relatif. 푥̅  adalah 

nilai rata-rata besaran fisis dari sejumlah pengukuran ulang atau hasil 

pengukuran tunggal terbaik yang dapat kita peroleh. Sedangkan x adalah 

ketidakpastian pengukuran yang menggambarkan simpangan hasil pengukuran 

kita dari nilai benar.  

Untuk menyatakan baik 푥̅  maupun x, terutama untuk besaran fisis 

yang tidak dapat diperoleh secara langsung, tetapi diperoleh melalui 

perhitungan rumus maka Anda perlu memperhatikan konsep angka penting 

(significant figure) dan metode perambatan ralat (error propagation). Mengapa 

demikian? Jawabannya adalah suatu hasil ukur yang kita tuliskan dengan x = 

(푥̅  ± x), sekaligus menyatakan tingkat ketelitian alat ukur/hasil ukur. Sebagai 

contoh, apabila Anda ingin menghitung nilai tahanan R dengan rumus hukum 

Ohm R = V/I dengan masukan nilai V = (100 ± 1) volt dan I = (3,0 ± 0,1) A 

maka dengan kalkulator Anda dapat menghitung bahwa R = 33,3333333333  

sampai digit terakhir yang dapat ditampilkan oleh kalkulator. Apabila kita 

tuliskan hasilnya seperti itu tentu saja ini tidak logis karena ketelitian dari nilai 

tegangan (V) dan arus (I) itu sendiri tidak sampai 2 digit di belakang tanda 

desimal. Oleh karena itu, penting sekali Anda mengetahui aturan untuk 

menuliskan suatu hasil ukur, seperti di bawah ini. 

1. Ketidakpastian pengukuran biasanya menyertakan hanya sampai satu angka 

yang paling meragukan di belakang tanda koma. 
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2. Angka penting paling akhir dari hasil seluruhnya (biasanya) mempunyai 

orde sama (dalam posisi desimal yang sama) dengan ketidakpastian. 

Contoh: 

1. Sebuah pengukuran menghasilkan nilai terbaik 92,81 satuan dengan 

ketidakpastian 0,3 satuan. Tuliskan hasil tersebut dengan benar menurut aturan 

penulisan? 

2. Untuk soal No. 1 jika ketidakpastian adalah 3 satuan, tuliskan hasil akhir Anda 

dengan benar menurut aturan yang benar? 

Penyelesaian: 

1. Menurut poin pertama aturan di atas ketidakpastian 0,3 berarti angka 3 adalah 

angka yang paling meragukan dan menurut poin dua seharusnya hasil dilaporkan 

dengan x=(92,8 ± 0,3) satuan. 

2. x =(93±3) satuan. 

B. Aturan Konversi 

Jika sebuah hasil pengukuran tidak menyertakan ketidakpastian maka dimaknai 

bahwa untuk hasil ukur  푥̅= 1,27 satuan misalnya, mengandung arti bahwa nilai x 

berada dalam interval (1,265 x  1,275) satuan, yaitu 

x=(1.270 ± 0,005) satuan. 

Contoh: 

Sebuah pengukuran panjang menghasilkan nilai terbaik 27,6 cm. Apakah makna dari 

pengukuran hasil ini? 

Penyelesaian: 

Interval dari hasil pengukaran tersebut kira-kira adalah (27,55  L  27,65) 

cm, yaitu nilai benar pengukuran berada dalam selang tersebut. 
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C. Aturan Angka Penting 

Berdasarkan hasil di atas maka untuk menghindari kekeliruan sebaiknya 

setiap Anda menyatakan suatu hasil pengukuran jangan lupa untuk menyertakan 

nilai ketidakpastian pengukuran. Selanjutnya yang Anda perlu ketahui adalah, 

apakah angka penting itu? Sebuah pengukuran akan menghasilkan hasil ukur 

dengan sejumlah digit/angka tertentu. Banyaknya digit yang masih dapat 

dipercaya (dianggap benar) disebut dengan angka penting (significant figure). 

Berapa jumlah angka penting dalam setiap pengukuran?. Jawabnya adalah 

tergantung pada presisi dari sebuah alat ukur. Makin tinggi ketepatan hasil 

pengukuran Anda maka makin banyak pula jumlah angka penting yang dapat 

Anda tuliskan atau sertakan dalam melaporkan hasil ukur. Berkaitan dengan 

konsep angka penting maka ada aturan-aturan yang perlu Anda perhatikan, 

yaitu:  

1. Banyaknya angka penting dihitung dari kiri sampai angka paling kanan 

(terakhir), dengan mengabaikan tanda desimal; 

2. Angka penting mencakup angka yang diketahui dengan pasti maupun satu 

angka pertama yang paling meragukan (tidak pasti). Angka selanjutnya yang 

meragukan tidak perlu disertakan lagi dalam menuliskan hasil ukur; 

3. Semua angka bukan nol adalah angka penting; 

4. Angka nol di sebelah kiri angka bukan nol pertama paling kiri bukan angka 

penting; 

5. Angka nol di antara angka bukan nol adalah angka penting: 

6. Angka di ujung kanan dari bilangan namun di kanan tanda koma adalah angka 

penting; 

7. Angka nol di ujung kanan seluruh bilangan adalah ketidakpastian. Untuk 

menghindari kesalahan penafsiran sebaiknya untuk hasil ukur dengan jumlah 

digit banyak/besar dinyatakan dalam notasi ilmiah x=(xbar ± x)10n satuan. 

 

Contoh: 

Pengukuran panjang sebuah benda menggunakan alat dengan skala terkecil 1 

mm. Tunjukkan angka yang meragukan dari alat tersebut? 
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Penyelesaian: 

Skala terkecil alat adalah 1 mm sehingga angka yang meragukan adalah  angka  

kedua setelah koma jika hasil ukur dinyatakan dalam cm sedang angka pasti 

adalah digit pertama setelah angka koma (sesuai skala terkecil alat). Oleh 

karena itu, sebuah pengukuran panjang untuk alat ukur dengan skala terkecil 

lmm, misalnya dinyatakan dengan: L=(15,25 ± 0,04) cm mempunyai empat 

buah angka penting, yaitu 1,5,2 dan 5. Tidak dapat diterima jika kita menuliskan 

dengan L=(15,251 ± 0,035) cm, misalnya karena tidak sesuai dengan batas 

ketelitian alat. 
 

D. Aturan Angka Penting Untuk Perhitungan  

Bagaimana kita dapat menghitung banyaknya angka penting yang boleh 

kita sertakan untuk hasil perhitungan? Apabila kita ingin menghitung nilai suatu 

hambatan R = V/I seperti pada kasus yang disampaikan di atas, di mana masing-

masing V dan. I diketahui jumlah angka pentingnya, bagaimana kita menuliskan 

hasil R?  

Tidak semua besaran fisis dapat diukur langsung nilainya dengan alat 

ukur. Sering kita harus menghitung nilainya dari rumus. Sebagai contoh jika alat 

yang kita miliki voltmeter dan Amperemeter maka untuk mengetahui nilai 

tahanan R harus kita hitung dulu dengan rumus (hukum Ohm) V = I.R, yaitu R 

=V/I. Contoh lain yang lebih baik untuk menggambarkan peran angka 

penting adalah pengukuran luas bidang. Apabila sebuah lingkaran dapat diukur 

diameternya menghasilkan d = 7,9 mm, berapakah luasnya? Dengan rumus A = 

¼ d2  jika dihitung dengan kalkulator menghasilkan A = 49,01669938 mm. 

Ada hal yang mengganggu di sini? Diameter d mempunyai dua buah angka 

penting, sedangkan luas A mempunyai 10 buah angka penting dan ini tentu saja 

tidak benar!  

 

1. Pembagian dan Perkalian 

Hasil hitung seharusnya mempunyai jumlah angka penting satu lebih 

banyak dari bilangan terkecil yang memuat angka yang masih dapat dipercaya. 
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Contoh: 

Bila Z = X Y dengan X = 3,7 dan Y = 3,01 maka nyatakan hasil Z tersebut. 

Penyelesaian:  

Z = X.Y 
3,7  (bilangan terkecil dengan dua angka penting) 
3,01 (bilangan terbesar dengan tiga angka penting) 
______ x 
11,137 (lima angka penting) 
 

Dengan aturan di atas maka seharusnya hasil kita akan mempunyai 2 + 1 = 3 

angka penting, yaitu hasil akhir adalah Z= 11,1 setelah dibulatkan. 

2. Penjumlahan dan Pengurangan 

Hasil hitung untuk penjumlahan dan pengurangan seharusnya mempunyai 

jumlah angka "desimal" yang sama dengan bilangan yang mengandung jumlah 

angka desimal paling sedikit. 

Contoh: 

Apabila Z = X + Y, jika untuk X = 10,26 dan Y = 15,1 maka carilah nilai Z 

tersebut? 

Penyelesaian: 

10,26 (dua angka desimal)  
15,1  (satu angka desimal)  
--------- + 
25,36 (dua angka desimal)  
 

Dari hasil perhitungan ini maka seharusnya dinyatakan sebagai Z =25,4 (setelah 

di bulatkan). 

 

D. Aturan Pembulatan 

Pada contoh di atas kita telah melakukan pembulatan supaya memenuhi 

aturan penulisan yang sesuai aturan angka penting. Untuk dapat menerapkan 

pembulatan maka dapat diikuti aturan berikut. 

1. Apabila pecahan/desimal < ½  maka bilangan dibulatkan ke bawah 

2. Apabila pecahan/desimal > ½  maka bilangan dibulatkan ke atas. 
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3. Apabila pecahan/desimal sama dengan ½  maka dibulatkan ke atas jika 

bilangan di depannya ganjil dan sebaliknya. 

 

Contoh: 

Lakukan pembulatan sampai satu angka desimal untuk bilangan-bilangan 

berikut !  

a. 1,235  b. 1,245  c. 1,2451   
d. 123,52  e. 122,52 f. 10,071   

 

Penyelesaian 

a. 1,235  124 (aturan 3)  b. 1,245  1,24 (aturan 3) 
c. 1,2451  1,245 (aturan 1)  d. 123,52  123,5 
e. 122,52  122,5   f. 10,071 10,07 

 

2.2 MEMPERKIRAKAN KETIDAKPASTIAN 

Pada sub modul ini kita pelajari bagaimana menafsir/menentukan ralat 

dari besaran-besaran fisis yang kita ukur/hitung. Pada dasarnya ada dua cara 

untuk menentukan ketidakpastian, yaitu: 

1. ralat untuk pengukuran langsung; 

2. ralat untuk pengukuran tak 1angsung, yaitu untuk besaran fisis yang 

dihitung. 

 

A. Ralat Pengukuran Langsung 

 Apabila nilai besaran fisis dapat diukur langsung maka ketidakpastian 

hasil ukur dapat kita dapatkan dengan dua cara berikut. 

 

l. Ketidakpastian ½  Skala Terkecil Alat 

Sering karena keterbatasan waktu atau alat ukur atau kita sudah yakin 

alat mempunyai akurasi yang sangat baik maka kita hanya melakukan 

pengukuran sekali saja (pengukuran tunggal). Jika demikian kita dapat menaksir 

ralat berdasarkan ½  skala terkecil alat. Misalnya, voltmeter Anda mempunyai 

skala terkecil 2 mV (lihat Gambar 2.1) maka Anda dapat mengambil besarnya 
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ralat 1 mV, yaitu ½ .(2 mV). Jadi hasil ukur, misalnya dinyatakan dengan V = 

(6, 1 ± 1,0) mV. 

 
Gambar 2.1 Pembacaan skala pada voltmeter dengan skala terkecil 2 mV 

 

2. Ralat Deviasi Standar 

Untuk mengurangi kontribusi dari efek ralat acak kita biasanya 

melakukan pengukuran berulang-ulang. Ketidakpastian yang diperoleh jika kita 

merata-rata hasil ukur dalam teknik statistik disebut deviasi standar. Misalnya, 

ada N buah pengukuran untuk besaran fisis x1 x2, x3, ...,xN, maka rata-rata 

pengukuran, yang kita anggap hasil ukur terbaik adalah: 

푥̅ = ∑   (2.1) 

Ketidakpastian untuk metode ini adalah ralat deviasi standar dengan rumus: N 

 휎 = ∑ (  )     (2.2) 

Dengan ralat deviasi standar, maka hasil ukur dapat kita laporkan dengan:  

 푥 = (푥̅ ± 휎) satuan     (2.3) 

Rumus deviasi standar (2.2) di atas secara statistik digunakan jika jumlah 

sampel (data) cukup kecil kurang dari 20 buah titik data (20 buah pengukuran 

pengambilan data) sehingga rumus deviasi standar diatas disebut deviasi standar 

sampel (sample standard deviation). Kemudian jika kita dapat mengumpulkan 

data yang lebih banyak sehingga kita gunakan deviasi standar biasa, yaitu; 

 휎 = ∑ (  )      (2.4) 
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Persamaan (2.2) dan (2.4) dapat kita nyatakan dalam bentuk lain, 

휎 = ∑ ( ∑ (
( )

    (2.5) 

dan 

 휎 = ∑ ( ∑ (     (2.6) 

 

B. Ralat Pengukuran Tak Langsung  

Sering kali kita perlu mengetahui nilai besaran fisis dari rumus yang ada, tidak 

dengan mengukur langsung. Apabila cara ini yang ditempuh maka 

ketidakpastian dapat diperoleh melalui metode perambatan ralat (error 

propagation). Jika F = F(x1, x2, x3, ...,xn) adalah fungsi sembarang, dengan x; 

adalah variabel fisis sembarang dalam fungsi F dengan ketidakpastian masing-

masing x; maka F dapat diperoleh dari salah satu dari tiga berikut. 

 

1. xi adalah ralat ½ skala terkecil alat, maka F 

∆퐹 = ∆푥 + ∆푥 + ∆푥 + ⋯+ ∆푥    (2.7) 

Jadi F adalah jumlah hasil kali diferensial parsial dan ketidakpastian untuk 

masing-masing variabel bebas dalam fungsi F. 

 

2 . xi adalah ralat  yang diperoleh dari deviasi standar 

∆퐹 = ∆푥 + ∆푥 + ⋯+ ∆푥    (2.8)  

3 F=F(x,y), x = (푥̅  ± x), y = (푦  ± y) dengan x adalah ralat  ½ skala terkecil 

alat, y adalah ralat deviasi standar maka F dapat dicari dengan: 

 ∆퐹 = (∆푥) (0.68) + (∆푦)      (2.9) 

Dengan cara yang sama untuk fungsi F yang lebih kompleks, yaitu F = F(x1, x2, 

x3, ...,xn). 
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2.3 SELEKSI METODE PENGUKURAN  

 

Penerapan konsep ketidakpastian juga dapat digunakan untuk menyeleksi 

apakah suatu metode pengukuran baik digunakan atau harus menggunakan 

metode lain yang lebih baik. Ukuran baik di sini, tentu saja yang utama adalah 

menghasilkan ketidakpastian yang kecil. Kita tinjau kasus seperti biasa, yaitu 

penerapan hukum Ohm. Pada Gambar 2.2 di bawah ini adalah suatu pengukuran 

besarnya daya disipasi dalam rangkaian. 

 
Gambar 2.2. Pengukuran Tegangan Y yang Melalui Hambatan R 

 

Misalnya, untuk menelaah secara kuantitatif kita berikan harga-harga 

R=10  ± 1%. V =100 V ± 1%, I =10A ± 1%. Pilihan untuk menghitung daya 

desipasi dapat ditempuh dengan menggunakan dua rumus, yaitu: 

(a) P = V2/R ,  dan (b) P = VI 

 

Kita evaluasi untuk kasus (a), yaitu P = V2/R lebih dulu, dengan semua 

ralat adalah ralat deviasi standar. 

 = ,    = ,    푃 =  

 ∆푃 = (∆푉) +  (∆푅)  

∆ = 4 ∆ + ∆ = [4(0,01) + (0,01) ] = 2,236% 

Kasus kedua (b) dengan P = VI 

 

 = 퐼,    = 푉 

∆ = ∆ + ∆ = [(0,01) + (0,01) ] = 1,414% 
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Oleh karena itu, kita menyimpuikan bahwa metode kedua P = VI lebih baik 

untuk menghitung besarnya daya desipasi daripada metode pertama.  

 

LATIHAN 

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah 

latihan berikut! 

1. Berapa buah angka penting yang terdapat pada bilangan-bilangan berikut 

ini? a) 60,0 b) 0,2070 c) 1,3 x 108  d) 0,00602  

2. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 1,2 m dan lebar 0,5 m. 

Hitunglah luas persegi panjang menurut cara penulisan angka penting !  

3. z = x + y. Apabila x = 12,4 dan y = 4,2 maka hitunglah z! 

4. Sebuah pengukuran tegangan menghasilkan data berikut: 10,1 V; 10,2 V; 

9,9 V; 10,0 V; 9,8 V; 9,7 V; 9,8 V; 10,5 V; 10,4 V. Hitunglah deviasi 

standar sampel! 

5. Apabila V= (Vo± AVo) Volt, I = (Io ± AI„) A, maka dengan tahanan R = V/I 

carilah R? 

6. Untuk soal latihan 5), bila Vo dan Io adalah ralat deviasi standar maka 

rumuskan  R? 

 

Petunjuk Jawaban Latihan 

1. a) Tiga buah angka penting; yaitu 6, 0, dan 0 

b) Empat angka penting, yaitu 2, 0, 7, dan 0 

c) Tiga buah angka penting, yaitu 1 , 3, dan 0 

d) Tiga angka penting, yaitu 6, 0, dan 2 

2. Luas persegi panjang = panjang x lebar 

1,2  (bilangan terbesar dengan 2 angka penting)  
0,5  (bilangan terkecil dengan 1 angka penting)  
------- x 

 0,60 
3. z = x + y 

12,41 (bilangan terbesar dengan 2 angka penting) 
  4,2 (bilangan terkecil dengan 1 angka penting) 
------- x 
16,61 (Dua angka desimal) 
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            Menurut aturan angka penting maka seharusnya penulisan yang benar  

            adalah z = 16,6 

4. 휎 = ∑ ( ∑ (
( )

  

5.  푅 = 푅(푉, 퐼); = 퐼 , = −푉 퐼  

 ∆푅 = ∆푥 + ∆퐼 = ∆ + ∆    

6. ∆푅 = (∆푉 ) (0.68) + (∆퐼 )  

Apabila kita masukkan nilai diferensial dan dengan 

menyederhanakannya maka kita peroleh: 

     ∆푅 = 푅 ∆ + ∆  

 

R A N G K U M A N  

Angka penting menyatakan banyaknya digit variabel listrik yang masih 

dapat dipercaya untuk melaporkan hasil pengukuran. Jumlah angka penting 

dalam setiap pengukuran bergantung pada presisi alat ukur. Berkaitan dengan 

perhitungan besaran listrik yang dilakukan, untuk dua buah nilai yang saling 

bagi atau dikalikan, hasil hitungnya harus dilaporkan mengandung angka 

penting sebanyak angka penting dari bilangan yang mempunyai angka penting 

paling sedikit ditambah satu. Untuk pengurangan dan pembagian maka hasil 

hitung harus dilaporkan mengandung jumlah angka di belakang koma yang sama 

dengan bilangan yang angka di belakang koma paling sedikit. 

Aturan pembulatan untuk angka desimal menyatakan bahwa nilai 

desimal > ½  dibulatkan ke atas, sedangkan untuk < ½  dibulatkan ke bawah. 

Namun, khusus untuk nilai desimal sama dengan ½  akan dibulatkan ke atas 

apabila bilangan di depannya adalah bilangan ganjil, namun sebaliknya bila 

bilangan di depannya adalah bilangan genap. 

Pada dasarnya ada dua cara untuk menentukan ketidakpastian, yaitu 

ralat untuk pengukuran langsung dan ralat untuk pengukuran tak langsung, 

yaitu untuk besaran fisis yang nilainya diperoleh dari perhitungan. Ralat 
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pengukuran langsung dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu ralat ½ skala 

terkecil alat apabila pengukuran dilakukan sekali saja (pengukuran tunggal) 

atau apabila pengukuran dilakukan beberapa kali maka ralatnya adalah deviasi 

standar. 

Dalam hal mana sebuah besaran fisis nilainya tidak dapat diukur secara 

langsung dan harus diperoleh menggunakan rumus rnaka ketidakpastian 

pengukuran perlu dihitung dengan metode perambatan ralat. 

 

T E S T  F O R M A T I F  

Pilihlah satu jawaban yang paling benar ! 

 

1. Jika sebuah amperemeter dengan skala terkecil 1 mA, bagaimanakah cara 

melaporkan sembarang hasil pengukuran arus yang sesuai dengan ketelitian 

alat? 

A. I = (2,25 ± 0,05) A.  

B. I = (2,0 ± 1%) A. 

C.  I = 2,35 Amp ± 0,05 A. 

D. I = (2,3 ± 0,05)A. 

2. Hasil pengukuran dinyatakan dengan 0,0000897 satuan. Salah satu cara 

penulisan yang baik untuk melaporkan hasil pengukuran tersebut adalah .... 

A. 8,97 x 10-5 satuan 

B. 0,0879 X 10-3 satuan 

C. 897.10-6 satuan 

D. 89,7.10-' satuan 

3. Sebuah pengukuran hambatan dilakukan dengan metode hukum Ohm 

dengan data empiris V = (101 ± 1) Volt dan I = (3,0 ± 0,1) A. Berapakah 

nilai hambatan R dengan memperhatikan aturan yang berlaku untuk hasil 

perhitungan? 

A. 33,66 . B. 33,7  C. 33  D. 33,67  

4. Tiga buah resistor yang disusun seri mempunyai nilai hambatan berturut-

turut: 10,1 ; 15,35  dan 100, 375 . Berapakah nilai hambatan totalnya? 

Gunakan aturan angka penting ! 
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A. 125,825  B. 125,8  C. 126  D. 125  

5. Dua buah resistor 2,5  dan 8,25 , yang disusun paralel dan dihubungkan 

dengan sebuah sumber tegangan baterai 4,5 V. Dengan hukum Ohm 

perkirakan berapa arus yang mengalir sebelum titik percabangan? 

A. I = 0.42 A. 

B. I = 0,416 A. 

C. I = 0,419 A. 

D. I = 2,35 A. 

6. Dalam sebuah perhitungan yang melibatkan besaran-besaran fisis, kita harus 

memperhitungkan kaidah angka penting untuk perhitungan tersebut. 

Mengapa demikian? 

A. Kita memang dituntut untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. 

B. Setiap hasil yang kita laporkan sekaligus menyatakan seberapa teliti 

pengukuran kita. 

C. Agar penulisan hasil pengukuran terlihat canggih. 

D. Supaya semua orang memiliki persepsi yang sama. 

7. Tiga buah hambatan (resistor) masing-masing bernilai Ri = (100 ± 1) , R2 = 

(30,1  ± 5%), dan R3 = (75,2 ± 1) . Jika ketiga hambatan dihubungkan 

secara seri, carilah hambatan total beserta ketidakpastiannya? Asumsikan 

bahwa semua data dari deviasi standar.  

A. R = (205 ± 2,1)  

B. R = (205 ±1,9)  

C. R = (205 ± 2)  

D. R = (205,0±2)  

8. Sebuah hambatan 5 k mempunyai ketidakpastian 5%. Bila tegangan (115 ± 

1)V diberikan pada hambatan tersebut maka berapa daya dan 

ketidakpastiannya? 

A. P=(4,81 ± 0,256) Watt. 

B. P=(4,81 ± 0,26) Watt 

C. P=(4,8 ± 0,3) Watt 
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D. P=(4,80 ± 0,3) Watt 

9. Dua kapasitor C1 dan C2 disusun seri. Carilah rumus ketidakpastian 

kapasitansi total jika diasumsikan ralat masing-masing kapasitor adalah 

deviasi standar ? 

A. ∆퐶 = ∆퐶 + ∆퐶 + ∆퐶  

B. ∆퐶 = (0,68) ∆퐶 + ∆퐶 + ∆퐶  

 

C. . ∆퐶 = ∆ + ∆ + ∆ 퐶 

D. ∆퐶 = 퐶 ∆ + ∆ + ∆  

10. Sebuah kapasitor C=(10,2 F ± 0,1%) mempunyai beda potensial 100 Volt di 

kedua ujungnya diukur dengan voltmeter yang memiliki skala terkecil 1 V. 

Jika muatan yang tersimpan dalam kapasitor adalah C= Q/V, dengan V 

menggunakan ralat ½ skala terkecil alat dan C adalah ralat deviasi standar 

maka carilah besarnya muatan tersebut ? 

A. Q = (1,2 ± 0,1) x10-3 C 

B. Q = (1,2 ± 0,10) x10-3 C 

C. Q = (1,02 ± 0,10) x10-3 C 

D. Q = (1,02 ± 0,1) x10-3 C 

11. Lihat gambar berikut ini. 

Hitunglah daya desipasi pada R apabila diberikan 

data R1 = (100  ± 1%), R2 = (105  ± 5%) dan I= 

(0,50 ± 0,01)A. Asumsikan ralat masing-masing 

adalah ralat deviasi standar. 

A. P = (51  ± 2) Watt 

B. P = (51 Watt  ± 4%) 

C. P = (51 Watt  ± 5%) 

D. P =(51  ± 5%) Watt 

12. Sebuah rangkaian mempunyai diagram berikut 
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Carilah tegangan maksimum di antara titik A dan 

B jika daya maksimum yang diizinkan masing-

masing resistor adalah 2 Watt dengan R1 dan R2 

adalah 100  ± 1% dan 105  ± 5% ? 

A. 2,3 Volt B.2,4 Volt C. 2,1 Volt D. 2,2 Volt 

13. Sebuah susunan hambatan adalah sebagai berikut:  

 

Nilai R1 = 12,5 , R2 = 17,1 , R3 = 25,25   

dan R4 = 100,15  . Carilah R total? 

A. R total = 199    

B. R total = 198,7  

C. R total = 200    

D. R total = 197,8  

14. Arus AC dalam rangkaian seri RLC yang frekuensinya 휔 =  . Carilah 

rumus ketidakpastian untuk frekuensi tersebut ? 

A. A. ∆ + ∆  

B. ∆ + ∆  

C. 휋 ∆ + ∆  

D. ∆ + ∆  

15. Sebuah bandul matematis mempunyai rumus periode T = 2L/g, dengan L 

adalah panjang tali dalam cm, g adalah tetapan percepatan gravitasi bumi. 

Carilah ketidakpastian untuk T ! 

A.  ∆퐿  

B.  ∆퐿 

C.  ∆퐿 

D.  ∆퐿 
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Kunci Jawaban Test Formatif 

1. A  Termasuk angka penting adalah satu angka yang paling  

meragukan. Pada soal skala terkecil adalah 1 mA jadi ada dua digit  

di belakang koma yang masih dapat dipercaya 

2. A Gunakan notasi ilmiah ini untuk angka yang banyak nolnya 

3. B  33,7. Lihat aturan untuk hasil pembagian besaran fisis 

4. B  Lihat aturan penjumlahan 

5. D  Rtot = (2,5x8,25)/(2,5+8,25) = 20,625/10,75 = 1,91  

( 3 angka penting) 

6. B  Sudah Jelas 

7. C Rtot = R1 + R2 + R3 = 205  (sesuai aturan penjumlahan) 

= 1, = 1, = 1,  ∆푅 = √∆푅1 + ∆푅2 + ∆푅3  

R1= 1, R2= 30,1x0,05=1,5  dan R3= 1. Jadi  

ketidakpastian ∆푅 = 1 + 2,25 + 1 = 2,0.  Jadi, hambatan total,  

R = (205±2)  

8. B P= V2/R.  R = (5000 ± 250) . V=(155±1) V.  P=4,81 Watt. 

 ∆푃 = (∆푉) + − (∆푅)
/

 

 ∆푃 = + (62500)
/

=0,25575 

Jadi dilaporkan P = (4,81 ± 0,26) Watt 

9. A 퐶 = ∆퐶 = 

휕퐶
휕퐶1

(∆퐶1) +
휕퐶
휕퐶2

(∆퐶2) +
휕퐶
휕퐶3

(∆퐶3)
/

 

10. C C=(10,2±1,0)F, V=(100,0±0,5)Volt 

 ∆푄 = (∆퐶) + (∆푉)
/

= √푉 ∆퐶 + 퐶 ∆푉  

∆푄  = 100,13;      푉표푙푡 = 1,0푥10  퐶 

Jadi muatan Q = (1,02 ± 0,10)x10-3 C 

11. C R1=(100,0±0,1), R2=(105,0±5,2) 

Rtot= 0,1 + 5,2  = 5,2;  Rtot = (205,0 ±5,2)  
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I = (0,50 ± 0,01) Amp 

P = I2R = 51,25 = 51 Watt.  P = 2,05 = 2 ,0 Watt 

Jadi P = (51 ± 2) atau P = (51 Watt ± 4%) 

12. C Rtot= 51,2, I = 푃/푅 = 0,04 Amp, V = 0,04x51,2 = 2,1 Volt 

13. B Rtot= . . + 푅4 = 98,4  + 100,25  = 198,7  

14. A ∆ =  (∆퐿) +  (∆퐶)
/

 

 휔 =  
√

 =  −        =  −   

∆ =
1
2
∆퐿
퐿 퐶 +

∆퐶
퐶 퐿

/

 

15. D ∆푇 = (∆푙)
/

= .
√ .√

∆푙
/

= ∆푙 

 

 

Petunjuk Penilaian & Tindak Lanjut 

 

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban Test Formatif yang terdapat di 

bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Gunakan rumus  

berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi:  

 

Tingkat Penguasaan = ( Jumlah Jawaban Benar / Jumlah Soal ) x 100% 

 

Arti tingkat penguasaan:    

90 – 100 %  = baik sekali 

    80 – 89 %  = baik 

    70 – 79 %  = cukup 

    < 70%  = kurang 

Apabila tingkat penguasaan mencapai 80 % atau lebih, Anda dapat 

melanjutkan ke modul berikutnya. Jika masih dibawah 80%, Anda harus 

mengulangi materi dalam modul ini, terutama yang belum dikuasai. 

 

 



39 | Modul 2 Data Besaran Listrik & Ketidakpastian ~alifis 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arkundato, dkk.(2007). Alat Ukur dan Metode Pengukuran. Universitas 

Terbuka. 

Buckla, D., Me Lanchlan, W. (1992). Applied Electronics Instrumentation and 

Measurement. Macmillan Publishing Comp. 

Djonoputro, B.D. (1984). Teori Ketidakpastian. Penerbit ITB. 

Fajar P., dkk. (2000). BMP. Alat Ukur Listrik. Universitas Terbuka. 

Halman, J.P. (1999). Experimental Methods for Engineers. Mc-Graw Hill 

International Edition. 

Module Phys-t20. (2000). Department ofPhysics. Kulee University. 

Nur Azman, dkk. (1983). Penuntun Praktikum Fisika Dasar. Sinar Wijaya. Les 

Kirkup. (1999). Experimental Methods. John Wiley. 

 

 

 


