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1. Tujuan
1.1 Panduan kalibrasi ini bertujuan untuk menjelaskan proses dan metode dalam
mengalibrasi stopwatch dan timer.
1.2 Panduan ini dipublikasikan oleh SNSU-BSN untuk meningkatkan harmonisasi dalam
prosedur kalibrasi stopwatch dan timer yang dilaksanakan oleh laboratorium kalibrasi
dan laboratorium pengujian.
2. Ruang Lingkup
Dalam panduan kalibrasi stopwatch dan timer ini terdapat tiga metode kalibrasi yang
dijelaskan, yaitu metode perbandingan langsung (direct comparison method), metode
totalized, dan metode pengukuran time base dari stopwatch atau timer yang dikalibrasi
[1][2].
3. Pendahuluan
Stopwatch dan timer merupakan alat ukur interval waktu yang di dalamnya terdapat empat
komponen utama, yaitu osilator (oscillator), pencacah (counter), peraga (display), dan
sumber daya (power source). Oscillator time base disebut juga reference oscillator,
menghasilkan sinyal frekuensi yang digunakan dalam mengukur interval waktu. Untuk
dapat mengaktivasi oscillator dan counter diperlukan sumber daya (power source) listrik
atau mekanik, sedangkan peraga (display) diperlukan sebagai indikator untuk
menampilkan hasil pencacahan sinyal frekuensi dari oscillator oleh counter [1].

+

Counter

+
Display

Oscillator

Power Source

Gambar 1. Komponen utama dalam stopwatch – timer sebagai alat ukur interval waktu [1].
Stopwatch mengukur interval waktu dari titik awal 0 s tepat saat stopwatch tersebut
dinyalakan (start/on) sampai pada satu titik ukur waktu tertentu (stop). Namun, berbeda
halnya dengan timer yang mengukur mundur interval waktu dari suatu nilai waktu yang
telah ditentukan sampai pada waktu 0 s.
Secara umum terdapat dua jenis stopwatch, yaitu stopwatch digital dan stopwatch
analog. Stopwatch digital menggunakan rangkaian elektronik untuk mengukur interval
waktu. Osilator kristal (quartz oscillator) digunakan sebagai time base oscillator yang
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memiliki frekuensi nominal 32 768 Hz [2]. Adapun pada stopwatch analog digunakan
sistem perangkat mekanik untuk pengukuran interval waktu, biasanya berupa pegas atau
motor yang telah diselaraskan sebagai osilator atau time base.
3.1 Definisi
Definisi berikut ini berlaku untuk ketentuan utama yang digunakan dalam dokumen ini:
3.1.1 UUT - Unit under Test: artefak dari stopwatch atau timer yang akan dikalibrasi.
3.1.2 Frequency reference: time base output dari suatu standar waktu dan frekuensi
yang tertelusur ke SI.
3.1.3 Totalized method: merupakan salah satu metode kalibrasi stopwatch dan timer.
Metode ini membandingkan hasil penunjukan interval waktu dari stopwatch atau
timer yang dikalibrasi dengan penunjukan interval waktu hasil sintesis sinyal
frekuensi dari sumber frekuensi menggunakan pencacah sinyal (frequency
counter mode totalized).
3.1.4 Human reaction time bias: merupakan salah satu ketidakpastian dalam kalibrasi
stopwatch yang bersumber dari operator pelaksana kalibrasi, tepatnya
disebabkan oleh perbedaan waktu dalam memulai (start) pengukuran antara
stopwatch/timer yang dikalibrasi (UUT) dengan standar referensi yang
digunakan. Begitu pula dengan waktu berhentinya (stop) [2]. Idealnya, waktu
start dan stop stopwatch/timer UUT harus sama dengan standar referensinya.
Namun, dalam praktiknya hal tersebut sulit tercapai karena pengaruh dari
operator pelaksana kalibrasi.
3.1.5 Human reaction time standard deviation: merupakan standar deviasi dari hasil
pengukuran berulang untuk human reaction time bias.
3.2 Persyaratan Lingkungan
Kondisi lingkungan, seperti suhu dan kelembapan tempat pelaksanaan kalibrasi harus
dijaga agar sesuai dengan kebutuhan operasional berdasar pada spesifikasi dari alat
standar dan alat ukur atau sesuai dengan prosedur mutu yang ditetapkan oleh
laboratorium. Pekerjaan kalibrasi tidak dapat dilakukan ketika kondisi lingkungan tidak
terpenuhi.
3.3 Persiapan Kalibrasi
Berikut ini langkah-langkah persiapan sebelum melakukan kalibrasi:
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3.3.1 Meninjau dan memahami prinsip operasional dari UUT, semua peralatan dalam
sistem kalibrasi, dan seluruh langkah pengukuran yang tertuang dalam
prosedur kalibrasi.
3.3.2 Memastikan UUT dan semua peralatan kalibrasi dalam kondisi baik serta siap
dioperasikan untuk pengukuran.
3.3.3 Memastikan semua peralatan diatur pada posisi yang aman sebelum
dinyalakan dengan menghubungkan ke catu daya.
4. Metode Kalibrasi
4.1 Kalibrasi Stopwatch-Timer Menggunakan Metode Perbandingan Langsung
Pada metode perbandingan langsung (direct comparison), stopwatch-timer (UUT)
dikalibrasi dengan cara membandingkan langsung hasil pengukurannya dengan
pengukuran alat standar. Dalam hal ini, alat standar merupakan time interval reference
(referensi untuk interval waktu) yang telah tertelusur ke sistem internasional untuk
satuan waktu (SI unit) melalui proses kalibrasi ke standar ukur waktu. Standar ukur
waktu dapat berupa standar utama waktu dan frekuensi (jam atom Cesium), standar
sekunder Rubidium, atau standar kerja quartz oscillator yang telah tertelusur ke SI unit
untuk besaran waktu.
Dalam praktik metode perbandingan langsung ini, stopwatch-timer dapat
dikalibrasi menggunakan 3 sistem. Pertama dengan mengukur sinyal waktu audio
(audio time signal) dari standar referensi waktu melalui gelombang radio pendek (short
wave radio) [2] atau melalui sinyal telepon, seperti yang dilakukan di NIST dan USNO
di Amerika Serikat serta di KRISS Korea Selatan. Sistem pertama ditunjukkan pada
Gambar 2. Metode ini memerlukan investasi yang cukup besar sehingga saat ini belum
ada yang dapat mengaplikasikannya di Indonesia.
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Gambar 2. Sistem kalibrasi perbandingan langsung menggunakan audio time signal standar
referensi waktu melalui gelombang radio pendek [2].
Sistem kedua kalibrasi stopwatch dengan metode perbandingan langsung dapat
dilakukan dengan menggunakan tampilan waktu (time display) yang tertelusur ke
standar utama waktu UTC (Coordinated Universal Time, waktu universal
terkoordinasi). Sistem kedua ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Kalibrasi stopwatch dengan metode perbandingan langsung terhadap display
waktu standar utama jam atom Cesium [1].
Sistem ketiga, kalibrasi dilakukan dengan membandingkan UUT terhadap alat ukur
waktu yang tertelusur ke SI. Alat ukur waktu acuan harus memiliki tingkat resolusi satu
tingkat lebih teliti, seperti ditunjukkan pada Gambar 4. Metode ini banyak digunakan
di laboratorium kalibrasi karena tidak membutuhkan investasi yang besar dan mudah
dilakukan.
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Gambar 4. Kalibrasi dilakukan dengan membandingkan UUT terhadap alat ukur waktu yang
tertelusur ke SI. Sumber gambar: Dokumentasi SNSU.
4.2 Metode Totalized
Dalam kalibrasi stopwatch-timer dengan metode totalized, penunjukan waktu dari
stopwatch-timer yang dikalibrasi dibandingkan dengan hasil sintesis frekuensi dari suatu
sumber frekuensi menggunakan universal counter dengan mode Totalized yang telah
dikalibrasi sebagai sumber referensinya [3]. Dengan demikian, untuk merealisasikan
sistem kalibrasi stopwatch-timer metode totalized diperlukan alat frequency counter dan
signal generator.
Pengukuran metode totalized pada frequency counter, salah satu kanal masukan
(input channel) dari frequency counter digunakan untuk menghitung (counting) jumlah
dari grup pulsa yang spesifik dihasilkan oleh signal generator, seperti ditunjukkan pada
Gambar 5. Metode ini dapat digunakan oleh laboratorium kalibrasi karena dapat
menghasilkan

ketidakpastian

yang

lebih

kecil

dibandingkan

dengan

metode

perbandingan langsung [1].
Table 1. Peralatan untuk Kalibrasi Stopwatch-Timer menggunakan Metode Totalized.
No.

Nama Peralatan

1

Synthesized Signal Generator / Frequency
Synthesizer

time base terhubung ke
frequency reference

2

Universal Frequency Counter/Analyzer

time base terhubung ke
frequency reference

3

Stopwatch atau timer

alat yang dikalibrasi

4.

Coaxial Cable with adaptors

sesuai kebutuhan
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Gambar 5. Rangkaian kalibrasi mengunakan metode totalized di mana universal frequency
counter dan synthesized signal generator mendapatkan masukan dari frequency reference
standard [1].

Universal Frequency Counter disetting pada mode Totalized. Time base Universal
Frequency Counter dan Synthesized Signal Generator dihubungkan dengan frekuensi
referensi (Cesium, Rubidium, atau Quartz). Pastikan oscillator telah melalui proses
pemanasan yang cukup.
Jika tidak memiliki frekuensi referensi maka Signal Generator atau Frequency Counter
yang memiliki kestabilan lebih baik dapat dijadikan sebagai sumber frekuensi referensi
dengan syarat harus tertelusur ke SI melalui rantai kalibrasi yang tidak terputus. Pada
Gambar 6 ditunjukkan rangkaian kalibrasi di mana frequency reference output dari
Synthesized Signal Generator dijadikan Reference Frequency untuk Universal
Frequency Counter.

Gambar 6. Rangkaian kalibrasi menggunakan metode totalized di mana frequency reference
output dari synthesized signal generator dijadikan frequency reference bagi universal
frequency counter [1].
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Frekuensi pada Synthesized Signal Generator diatur sehingga menghasilkan resolusi
dari universal counter satu orde lebih teliti dari resolusi UUT. Sebagai contoh jika UUT
memiliki resolusi 0,01 s (periode10 ms); maka Synthesized Signal Generator diatur pada
frekuensi 1 kHz (periode 1 ms).
Untuk memulai kalibrasi tekan tombol start/stop UUT terhadap tombol start/stop
Universal Frequency Counter secara bersamaan, seperti yang terlihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Proses menekan tombol start/stop UUT dan Universal Frequency Counter [1]
Metode totalized dapat dikembangkan menjadi metode photo totalized, seperti
ditunjukkan pada Gambar 8. Pengembangan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan
nilai ketidakpastian pengukuran yang lebih baik dengan menghilangkan pengaruh reaksi
operator pengalibrasi saat memulai (starting) dan memberhentikan (stopping) proses
pengukuran/kalibrasi stopwatch-timer. Caranya dengan memfoto (capture) waktu starting
dan waktu stopping dari stopwatch-timer UUT dan standar referensi berdasarkan titik
ukur yang telah ditentukan. Dengan demikian, ketidakpastian dari kamera sebagai alat
bantu untuk memfoto menjadi salah satu sumber ketidakpastian dalam metode ini.
Kamera yang digunakan harus memiliki shutter speed lebih baik dari resolusi UUT.
Sebagai contoh jika UUT memiliki resolusi 1 ms, maka kamera yang digunakan harus
memiliki shutter speed lebih cepat dari 1/1000 s . Pada metode ini shutter speed menjadi
salah satu sumber ketidakpastian.
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Gambar 8. Kalibrasi stopwatch dengan metode Photo Totalized [2]
4.3 Kalibrasi Stopwatch-Timer dengan Metode Pengukuran Time Base
Setiap alat ukur waktu memiliki osilator yang menghasilkan time base. Oleh karena
itu, stopwatch atau timer dapat dikalibrasi dengan mengukur time base dari osilatornya.
Metode ini merupakan metode kalibrasi yang ketidakpastiannya lebih baik dibandingkan
metode perbandingan langsung dan metode totalized. Hal ini disebabkan karena
kalibrasi dilakukan secara langsung pada time base-nya, dengan mengukur nilai
frekuensi offsetnya [4]. Pengukuran frekuensi time base dari osilator stopwatch atau
timer dapat dilakukan dengan menggunakan frequency counter, seperti ditunjukkan pada
Gambar 9 atau commercial time base device, seperti ditunjukkan pada Gambar 10.
Sebagian besar stopwatch dan timer menggunakan kristal (quartz) sebagai
osilatornya dengan nilai frekuensi time base sebesar 32 768 Hz. Kelemahan dari metode
ini harus membongkar UUT, sehingga beresiko terjadi kerusakan pada UUT.

Gambar 9. Pengukuran frekuensi time base menggunakan frequency counter.
Sumber gambar: dokumentasi SNSU
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Gambar 10. Pengukuran frekuensi time base menggunakan commercial time base device [2]

5. Evaluasi Ketidakpastian
5.1. Sumber-sumber Ketidakpastian
Evaluasi ketidakpastian pengukuran dalam panduan ini terdiri atas evaluasi
ketidakpastian tipe A dan tipe B mengacu pada JCGM100:2008 [5].
Ketidakpastian tipe A bersumber dari hasil pengukuran berulang, sedangkan
ketidakpastian tipe B bersumber dari pembacaan pengukuran (resolusi) UUT,
ketidakpastian alat standar yang digunakan, ketidakpastian dari waktu reaksi
operator pengalibrasi (human reaction time bias dan human reaction time standard
deviation), serta sumber ketidakpastian lain bergantung pada metode yang
digunakan.
▪

Ketidakpastian tipe A didapatkan dari hasil pengukuran berulang:
𝑢rep =

𝑠

(1)

√𝑛

𝑠 = simpangan baku
1

𝑠 = √𝑛−1 ∑(𝑡𝑖 − 𝑡̅)2
𝑛 = jumlah pengukuran
▪

Ketidakpastian kemampuan pembacaan UUT (misalnya untuk digital stopwatch)
diestimasi memiliki semi range a = ± 0,5×resolusi dengan distribusi persegi
(rectangular), diperoleh nilai ketidakpastian baku kemampuan pembacaan
stopwatch UUT:
𝑢res =

▪

0,5 ×resolusi

(2)

√3

Ketidakpastian alat standar didapatkan berdasar pada alat standar yang
digunakan. Sebagai contoh, jika standar yang digunakan adalah acuan yang
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memiliki sertifikat kalibrasi, nilai ketidakpastian standar dinyatakan dengan
formula:
𝑢cert =

𝑈95
𝑘

(3)

𝑘 = faktor cakupan
▪

Ketidakpastian dari waktu reaksi operator pengalibrasi yang terdiri atas human
reaction time bias (HRTB) dan deviasi dari waktu reaksi operator pengalibrasi
(human reaction time standard deviation, HRTSD). Kedua sumber ketidakpastian
tersebut merupakan sumber-sumber ketidakpastian dalam sistem kalibrasi
stopwatch-timer dengan metode perbandingan langsung dan metode totalized.
Untuk mengetahui ketidakpastian waktu reaksi pelaksana kalibrasi, perlu
dilakukan kalibrasi stopwatch/timer oleh seluruh pelaksana kalibrasi berdasarkan
metode yang diterapkan oleh laboratorium. Pada pengukuran ini, digunakan
stopwatch standar yang memiliki nilai offset frekuensi yang cukup kecil terhadap
nilai nominal sehingga tidak memengaruhi hasil pengukuran. Dengan demikian,
perbedaan pembacaan antara stopwatch yang dikalibrasi dan penunjukan standar,
misalnya frequency counter untuk metode totalized hanya disebabkan oleh waktu
reaksi pelaksana kalibrasi. Setiap pelaksana kalibrasi melakukan n kali
pengukuran untuk satu nominal titik ukur. Perbedaan pembacaan antara
stopwatch UUT dan standar acuan dari n kali pengukuran oleh seluruh pelaksana
kalibrasi akan menjadi data acuan dalam menentukan HRTB dan HRTSD.

▪

Khusus untuk metode photo totalized, shutter speed menjadi salah satu sumber
ketidakpastian tipe B. Ketidakpastiannya dapat dihitung dengan distribusi
rectangular sehingga:
𝑈SS =

ShutterSpeed

(4)

√3

5.2. Perhitungan Ketidakpastian
Berikut ini perhitungan ketidakpastian pada kalibrasi stopwatch-timer menggunakan
metode perbandingan langsung dan metode totalized.
5.2.1 Perhitungan Ketidakpastian Metode Perbandingan Langsung
Pada studi kasus kalibrasi stopwatch-timer dengan metode perbandingan
langsung ini, kalibrasi dilakukan dengan menggunakan alat standar berupa
stopwatch acuan

yang telah tertelusur ke SI. Pengambilan data dilakukan

sebanyak lima kali untuk setiap nilai ukur. Sebagai contoh untuk 10 s dan 60 s,
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berikut ini hasil pengukuran pada kalibrasi stopwatch dengan UUT beresolusi 0,01
dengan metode perbandingan langsung.
Table 2. Hasil pengukuran metode perbandingan langsung.
Penunjukan UUT (s)

Nominal
Standar (s)

1

2

3

4

5

10

10,09

9,95

10,00

9,94

9,95

60

59,99 60,02

59,98

60,03

60,05

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut didapatkan nilai rata-rata hasil
pengukuran UUT pada setiap nilai ukur. Selanjutnya dilakukan analisis
ketidakpastian terhadap hasil pengukuran yang telah didapatkan. Ketidakpastian
tipe A didapatkan dari hasil pengukuran dengan persamaan (1), sehingga
didapatkan nilai ketidakpastian tipe A sebagai berikut.
Table 3. Hasil pengukuran rata-rata dengan metode perbandingan langsung.
(s)

Nominal Standar (s)

Penunjukan UUT (s)

10

9,99

0,03

60

60,01

0,01

Ketidakpastian tipe B bersumber dari ketidakpastian pembacaan pengukuran
(resolusi) UUT, ketidakpastian standar stopwatch acuan,

ketidakpastian dari

waktu reaksi operator pengalibrasi (human reaction time bias dan human reaction
time standard deviation).
Stopwatch

UUT

memiliki

resolusi

0,01.

Ketidakpastian

kemampuan

pembacaan diestimasi memiliki semi range a = ± 0,5×resolusi, dengan distribusi
persegi (rectangular) maka diperoleh nilai ketidakpastian baku kemampuan
pembacaan stopwatch UUT, sehingga didapat nilai ketidakpastian resolusi,
sebesar 0,002 87

0,003 s.

Ketidakpastian standar diperoleh dari sertifikat kalibrasi stopwatch acuan, seperti
ditunjukkan pada Tabel 4 berikut ini.
Table 4. Ketidakpastian stopwatch acuan.
Nominal Stopwatch acuan (s)

Ketidakpastian, k 95% (s)

10

0,057

60

0,057
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Dalam sistem kalibrasi stopwatch-timer dengan metode perbandingan
langsung ini, ketidakpastian HRTB dan HRTSD didapatkan dari semua operator
pengalibrasi. Sebagai contoh telah dilakukan kalibrasi stopwatch oleh lima orang
operator di Laboratorium SNSU-BSN. Setiap operator melakukan pengukuran
sebanyak 10 kali untuk nominal 10 s dengan cara menekan tombol start dan stop
dari stopwatch UUT dan stopwatch acuan menggunakan tangan kiri dan kanan,
seperti ditunjukkan pada Gambar 11.

Gambar 11. Pengukuran HRTB dan HRTSD pada kalibrasi stopwatch metode
perbandingan langsung dengan menekan tombol Start-Stop pada UUT dan stopwatch
acuan menggunakan tangan kiri dan kanan. Sumber gambar: Dokumentasi SNSU.
Perbedaan pembacaan antara UUT dan stopwatch acuan dari 10 kali
pengukuran oleh 5 orang operator ditunjukkan pada grafik berikut ini.
A
B
C
D
E

0.04
0.03

Deviasi (s)

0.02
0.01
0.00
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
-0.05

0

2

4

6

8

10

Data ke-

Gambar 12. Perbedaan pembacaan antara stopwatch dan standar dari lima orang pelaksana
kalibrasi di Laboratorium SNSU Waktu dan Frekuensi dengan metode perbandingan langsung.
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Selanjutnya, dihitung nilai rata-rata dan standar deviasi waktu reaksi dari setiap
operator berdasarkan data hasil pengukuran pada Gambar 12. Hasilnya ditunjukkan
pada Gambar 13.

Deviation from Nominal (s)

0.03
0.02
0.01
0.00
-0.01
-0.02
-0.03
-0.04
A

B

C

D

E

Operator

Gambar 13. Nilai rata-rata dan standar deviasi waktu reaksi operator pengalibrasi di
Laboratorium SNSU Waktu dan Frekuensi menggunakan metode perbandingan langsung

Berdasarkan perhitungan nilai rata-rata waktu reaksi operator, didapatkan nilai ratarata waktu reaksi operator yang terburuk pada nilai 0,016 s dengan standar deviasi
0,014 s. Dengan demikian, nilai dari waktu reaksi operator (human reaction time bias,
HRTB) bernilai 0,016 s dengan distribusi persegi (rectangular) sehingga u HRTB adalah
0,009 s. Adapun standar deviasi dari nilai HRTB dinyatakan sebagai human reaction
time standard deviation (HRTSD) yang bernilai 0,014 s dengan distribusi normal
sehingga uHRTSD bernilai 0,014 s.
Ketidakpastian

kalibrasi

yang

telah

dilakukan

dan

hasil

ketidakpastian

gabungannya ditunjukkan pada Tabel 5.
Table 5. Tabulasi ketidakpastian kalibrasi stopwatch metode perbandingan langsung
Nominal

Penunjukan

Standar (s)

UUT (s)

10
60

urep (s)

uresolusi UUT (s)

ustandar (s)

uHRTB (s)

uHRTSD (s)

uComb (s)

9,99

0,03

0,003

0,029

0,009

0,014

0,045

60,01

0,01

0,003

0,029

0,009

0,014

0,035
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Ketidakpastian bentangan dinyatakan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor
cakupan k=2 sehingga didapatkan nilai ketidakpastian pengukuran sebagaimana
ditampilkan pada Tabel 6.
Table 6. Ketidakpastian bentangan dari hasil kalibrasi stopwatch metode perbandingan langsung
NominalStandar (s)

Penunjukan UUT (s)

Ketidakpastian (s)

10

9,99

0,09

60

60,01

0,07

5.2.2 Perhitungan Ketidakpastian Metode Totalized
Pada studi kasus kalibrasi stopwatch dengan metode totalized, kalibrasi dilakukan
dengan menggunakan alat standar berupa seperangkat sistem kalibrasi yang
terdiri atas frequency counter dan signal generator yang telah tertelusur ke SI.
Pengambilan data dilakukan sebanyak lima kali untuk setiap nilai ukur. Sebagai
contoh untuk 10 s dan 60 s. Berikut ini hasil pengukuran pada kalibrasi stopwatch
sebuah UUT beresolusi 0,001 dengan metode totalized, seperti ditunjukkan pada
Tabel 7.
Table 7. Hasil pengukuran metode totalized
Penunjukan Standar
3

1

2

4

5

S

s

S

s

s

10,6825

10,4205

10,3549

10,3549

10,3550

60,0972

60,3596

59,4422

60.3592

60,5568

Penunjukan UUT
1

2
Jam mnt

3
s

4

Jam Mnt

s

Jam mnt

5

Jam

mnt

s

s

Jam mnt

0

0

10,679

0

0

10,412

0

0

10,362

0

0

10,364

0

0

10,374

0

1

00,058

0

1

00,393

0

0

59,447

0

1

00,399

0

1

00,535

Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai koreksi dari nilai penunjukan UUT
menggunakan persamaan:
Koreksi = Penunjukan Standar – Penunjukan UUT
Berdasarkan nilai koreksi tersebut, didapatkan nilai penunjukan UUT untuk setiap
nilai nominal standar. Nilai ketidakpastian tipe A dari nilai penunjukan UUT untuk
setiap nominal standar dihitung menggunakan Persamaan (1) sehingga didapatkan
hasil seperti ditunjukkan pada Tabel 8.
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Table 8. Hasil pengukuran metode totalized
Nominal
Penunjukan UUT (s)
No. Standar
1
2
3
4
5
(s)
1
10
9,997 9,992 10.007 10,009 10,019
2
60
59,961 60,033 60,005 60,040 59,978

Rata-rata
(s)
10,005
60,003

(s)
0,005
0,015

Ketidakpastian tipe B dalam metode totalized bersumber dari resolusi UUT,
ketidakpastian referensi frekuensi (dalam hal ini ketidakpastian frekuensi referensi
standar, signal generator, atau frequency counter), resolusi frequency counter
(ucount), dan ketidakpastian dari waktu reaksi operator pengalibrasi (human reaction
time bias dan human reaction time standard deviation).
Ketidakpastian resolusi dapat dihitung menggunakan Persamaan (2) sehingga
didapatkan nilai 0,000 3 s. Dalam contoh kasus ini, ketidakpastian referensi
frekuensi didapat dari frekuensi referensi standar jam atom Cs 5071A sebesar
8,2×10-12 Hz/Hz.
Ketidakpastian dari resolusi frequency counter (ucount) didapatkan dari resolusi
frequency counter yang diatur pada resolusi 0,000 1 s dengan mendapatkan input
frekuensi 10-4 Hz dari generator sinyal. Ketidakpastian memiliki semi range a = ±
0,5×resolusi, dengan distribusi persegi (rectangular) maka diperoleh nilai
ketidakpastian baku resolusi frequency counter:
𝑢res =

0,5 × resolusi
√3

≅ 0,000 03 s

Untuk mengetahui ketidakpastian waktu reaksi operator pengalibrasi, dilakukan
kalibrasi stopwatch menggunakan metoda totalized oleh seluruh operator
pelaksana. Stopwatch standar yang dikalibrasi memiliki nilai offset frekuensi yang
cukup kecil terhadap nilai nominal sehingga tidak memengaruhi hasil pengukuran.
Dengan demikian, perbedaan pembacaan antara stopwatch yang dikalibrasi dan
standar (frequency counter) hanya disebabkan oleh waktu reaksi operator. Sebagai
contoh, setiap operator melakukan pengukuran sebanyak 10 kali untuk nominal 10
s. Perbedaan pembacaan antara stopwatch dan standar (frequency counter) dari
10 kali pengukuran oleh 5 orang operator ditunjukkan pada grafik pada Gambar 14.
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A
B
C
D
E

0.06

Deviasi (s)

0.04
0.02
0.00
-0.02
-0.04
-0.06
0

2

4

6

8

10

Data ke-

Gambar 14. Perbedaan pembacaan antara stopwatch dan standar dari lima orang
pelaksana kalibrasi di Laboratorium SNSU Waktu dan Frekuensi dengan metode totalized
[1].

Selanjutnya, dihitung nilai rata-rata dan standar deviasi waktu reaksi dari setiap
operator berdasarkan data hasil pengukuran pada Gambar 15. Hasilnya
ditunjukkan pada grafik berikut ini.

Deviation from Nominal (s)

0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
-0.01
-0.02
-0.03
A

B

C

D

E

Operator

Gambar 12. Nilai rata-rata dan standar deviasi waktu reaksi operator pengalibrasi di
Laboratorium SNSU Waktu dan Frekuensi menggunakan metode totalized [1].

Berdasarkan nilai rata-rata waktu reaksi operator tersebut, didapatkan nilai rata-rata
waktu reaksi operator yang terburuk pada nilai 0,007 s dengan standar deviasi 0,028 s.
Dengan demikian, nilai dari waktu reaksi operator (human reaction time bias, HRTB)
bernilai 0,007 s dengan distribusi persegi (rectangular) sehingga uHRTB adalah 0,002 s.
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Adapun standar deviasi dari nilai HRTB dinyatakan sebagai human reaction time
standard deviation (HRTSD) yang bernilai 0,028 s dengan distribusi normal sehingga
uHRTSD bernilai 0,028 s [1].
Ketidakpastian kalibrasi yang telah dilakukan dan hasil ketidakpastian gabungannya
ditunjukkan pada Tabel 9.
Table 9. Tabulasi ketidakpastian kalibrasi stopwatch menggunakan metode totalized
Nominal Penunjukan

urep

uresolusi UUT Ustandar

uresolusi Count

uHRTB

uHRTSD

uComb

(s)

(s)

(s)

(s)

Standar (s)

UUT (s)

(s)

(s)

(s)

10

10,005

0,005

0,0003

8,2×10-11

0,00003

0,002

0,028

0,029

0,0003

-10

0,00003

0,002

0,028

0,032

60

60,003

0,015

4,9×10

Ketidakpastian bentangan dinyatakan pada tingkat kepercayaan 95% dengan
faktor cakupan k=2 sehingga didapatkan nilai ketidakpastian pengukuran sebagaimana
ditampilkan pada Tabel 10 berikut ini.
Table 10. Ketidakpastian bentangan kalibrasi stopwatch menggunakan metode totalized
Nominal Standar (s)
10
60

Penunjukan UUT (s)
10,005
60,003

Ketidakpastian (s)
0,057
0,064
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