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ABSTRAK

OPTIMALISASI DAYA LASER CO2 TIPE SEMI SEALED-OFF
SEBAGAI SUMBER RADIASI SPEKTROSKOPI FOTOAKUSTIK
MELALUI VARIASI KOMPOSISI GAS CO2, N2, DAN He

Oleh:
ANDRIANTO
NIM. 041424020

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan perbandingan komposisi gas
CO2, N2, dan He yang menghasilkan daya laser CO2 tipe semi sealed-off yang
optimum. Daya laser CO2 yang optimum dilihat dari kegunaannya sebagai sumber
radiasi spektroskopi fotoakustik.
Sistem laser CO2 sebagai sumber radiasi spektroskopi fotoakustik yang
optimal dilihat dari beberapa faktor seperti besarnya daya, kestabilan daya, dan
banyaknya garis laser yang dapat ditala. Keluaran daya dioptimalkan dengan
variasi komposisi gas CO2, N2, dan He.
Telah didapat komposisi optimum 65% He, 10% N2, dan 25% CO2 dengan
perbandingan float travel, 30mm He : 10mm N2 : 40mm CO2 pada tekanan total
55 mBar. Komposisi optimum tersebut menghasilkan sistem laser CO2 tipe semi
sealed-off dengan daya 4.7 Watt, dan terdapat 41 garis laser yang terbagi pada 4
cabang, yaitu 9R, 9P, 10R, dan 10P. Daya yang didapat telah diukur kestabilannya
selama 60 menit pada garis 10P14.
Sistem laser CO2 tipe semi sealed-off dengan karakteristik daya keluaran
tersebut diatas telah digunakan sebagai sumber radiasi spektroskopi fotoakustik.
Telah diteliti sensitivitas spektroskopi fotoakustik, yang ditunjukkan dengan batas
deteksi terendah untuk penyelidikan gas etilen, adalah 106 ppt.
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ABSTRACT

THE OPTIMIZATION OF SEMI SEALED-OFF CO2 LASER
POWER AS A PHOTOACOUSTIC SPECTROSCOPY RADIATION
SOURCE THROUGH COMPOSITION VARIATION
OF CO2, N2, AND He

By:
ANDRIANTO
NIM. 041424020

The aim of this research is to obtain the composition of CO2, N2, and He
which can produce the optimum power of semi sealed-off CO2 laser. The
optimum CO2 laser power is shown by its function as a photoacoustic
spectroscopy radiation source.
The optimum CO2 laser system as a photoacoustic spectroscopy radiation
source can be seen from some factors, like the output power, the stability of
output power, and how many laser lines it can be tune. To obtain the optimum
CO2 laser system, the output power has been optimized with the composition
variation of CO2, N2, and He.
The optimum composition has been obtained as 65% He, 10% N2, and 25%
CO2 with float travel, 30mm He : 10mm N2 : 40mm CO2 on the total pressure
55mBar. The optimum composition above can produce the semi sealed-off CO2
laser system with 4.7 Watt power, and there are 41 lasers line can be tune, divided
into 4 branches that are 9P, 9R, 10R, and 10P. The power obtained very stable,
which is measured in 60 minutes on 10P14 line.
Semi sealed-off CO2 laser system with the output power characteristics
mentioned above have been used as photoacoustic spectroscopy radiation source.
Photoacoustic spectroscopy sensitivity has been examined, which is shown by the
lowest detection limit of ethylene gas is 106 ppt.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Kata LASER merupakan singkatan dari Light Amplification by
Stimulated Emission of Radiation. Jadi secara sederhana, laser merupakan
sumber cahaya yang terjadi melalui perbesaran intensitas akibat radiasi dari
emisi terstimulasi (pancaran terangsang). Dewasa ini, peralatan yang
menggunakan komponen laser dapat ditemukan dimana-mana, contohnya
pembaca kode harga di pasar swalayan, laser-printer, compact-disk player,
laser pointer, dan lain sebagainya.
Prinsip terjadinya laser telah diramalkan oleh Albert Einstein pada tahun
1917. Menurut Pikatan (1991) pada tahun 1960an, dua laser pertama berhasil
dikembangkan, yaitu laser Rubi terpulsa (λ = ± 6943 Å) dan laser gas HeliumNeon (λ = ±11523 Å). Sampai saat ini, aksi laser telah diperoleh melalui atomatom, ion-ion, molekul-molekul dalam gas, cairan, benda padat, gelas, nyala
api, plastik, dan semikonduktor. Laser bekerja di berbagai panjang gelombang,
dari panjang gelombang ultraviolet sampai daerah frekuensi radio (Laud,
1988:2). Sejak ditemukan tahun 1960an, penggunaan dan pengembangan laser
terus berlangsung sampai sekarang.
Sinar laser mempunyai sifat yang khas, yaitu koheren, hampir ekawarna,
berkas sinar sangat tipis, dan mempunyai intensitas yang sangat besar. Oleh
karena sifat-sifatnya yang khas tersebut, laser banyak diaplikasikan di
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berbagai bidang. Laser merupakan pelopor dikembangkannya teknik
hologram. Jepang menggunakan laser untuk mencitrakan kedudukan pulau
Jepang secara real time terhadap pulau-pulau lainnya. Di bidang
telekomunikasi, laser digunakan sebagai penghantar sinyal-sinyal suara, lewat
serat optik. Oleh karena perannya yang sangat penting tersebut, abad ke-21 ini
dikatakan sebagai abad laser.
Dengan ditemukan laser, bidang-bidang dalam fisika juga berkembang
secara pesat. Salah satu bidang fisika yang berkembang kembali karena
adanya laser adalah bidang spektroskopi optik. Pada spektroskopi optik energi
interaksi yang dibutuhkan relatif rendah dengan jangkauan panjang
gelombang 0.1 nm (daerah sinar-x) sampai dengan 107 nm (daerah
inframerah). Untuk mendapatkan daerah tersebut digunakan sumber radiasi
laser. Hal ini didukung oleh keunggulan laser sebagai sumber radiasi dalam
studi spektroskopi dibandingkan dengan sumber radiasi lain. Dengan
memanfaatkan keunggulan-keunggulan laser telah dikembangkan beberapa
teknik spektroskopi laser, antara lain teknik interferometri (TI), spektroskopi
fotoakustik (SFA), dan spektroskopi fototermal. Teknik-teknik tersebut
menyelesaikan beberapa masalah penting yang tidak diperoleh dengan teknik
spektroskopi konvensional.
Kehadiran laser dengan sifat khasnya berkaitan erat dengan metode
spektroskopi fotoakustik yang efektif dan efisien. Oleh karena itu,
spektroskopi fotoakustik berkembang seiring perkembangan laser. Salah satu
kelebihan laser sebagai sumber radiasi dalam spektroskopi adalah kemampuan
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deteksi gas-gas dengan orde yang sangat kecil. Spektroskopi konvensional
hanya dapat mendeteksi gas dengan orde ppb (1:106). Namun, pada
spektroskopi dengan menggunakan sumber radiasi laser, dapat mendeteksi gas
dengan orde ppt (1:1012). Dengan kelebihan sumber radiasi laser dan teknik
fotoakustik dikembangkan spektroskopi fotoakustik dengan sumber radiasi
laser.
Sebagai sumber radiasi dalam spektroskopi fotoakustik, laser harus dapat
berinteraksi dengan berbagai jenis molekul-molekul gas. Semakin banyak
jenis molekul-molekul gas yang dapat berinteraksi, maka sumber radiasi laser
akan semakin berguna. Interaksi molekul-molekul gas berkaitan dengan
panjang gelombang yang dipancarkan oleh laser yang bersangkutan. Panjang
gelombang merupakan karakteristik dari sebuah tipe laser. Contohnya, laser
CO bekerja pada panjang gelombang 5-7 µm, laser Nd-YAG bekerja pada
panjang gelombang 0.53 µm, laser Dye bekerja pada panjang gelombang
0.4-1.04 µm, laser CO2 bekerja pada panjang gelombang 9-11 µm, dan banyak
tipe laser lainnya dengan panjang gelombang yang khas.
Pada spektroskopi fotoakustik sumber laser yang biasa digunakan adalah
laser CO2. Laser CO2 bekerja pada panjang gelombang 9-11 µm. Hal ini
dikarenakan, laser CO2 sanggup berinteraksi dengan berbagai macam
molekul-molekul gas, misalnya etilen, freon, dan banyak jenis gas lainnya.
Oleh karena pentingnya laser CO2, terutama dalam spektroskopi fotoakustik,
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang laser CO2
dalam perannya sebagai sumber radiasi spektroskopi fotoakustik.
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Secara teknis, sistem laser CO2 dapat dibedakan menjadi beberapa tipe,
antara lain sistem laser CO2 tipe mengalir (flowing system) dan sistem laser
CO2 tipe tertutup (semi sealed-off). Pada sistem laser CO2 tipe mengalir
(flowing system), medium aktif gas yang telah dicampur mengalir terus
menerus ke dalam tabung laser. Hal ini menyebabkan pemakaian gas akan
sangat boros. Lain halnya dengan sistem laser CO2 semi sealed-off, gas yang
menjadi medium aktif laser tidak dialirkan secara terus menerus. Gas
dicampurkan terlebih dahulu di dalam sebuah tabung pencampur, kemudian
dialirkan ke tabung laser sampai dengan tekanan tertentu. Setelah itu, barulah
gas tersebut diproses kemudian dibuang dengan siklus tertentu. Hal ini
memungkinkan pemakaian gas yang jauh lebih hemat dibandingkan dengan
tipe mengalir.
Karakteristik laser CO2 semi sealed-off terletak pada tabung lucutan dan
sistem sirkulasi gasnya. Tabung lucutan laser CO2 tipe semi sealed-off
mempunyai katub untuk mengatur keluar masuk gas. Laser CO2 semi
sealed-off bekerja dengan campuran gas yang terdiri dari Karbondioksida
(CO2), Helium (He), Nitrogen (N2). Oleh karena itu, diperlukan komposisi
tertentu pada tekanan total tertentu, untuk mendapatkan daya keluaran yang
optimum. Daya keluaran yang optimum tersebut mengacu pada kegunaan
laser CO2 sebagai sumber radiasi spektroskopi fotoakustik.
Selama ini, penelitian tentang laser CO2 telah banyak dilakukan. Wasono
(1990) telah melakukan rancang bangun laser CO2 dan aplikasinya pada
spektroskopi fotoakustik untuk pelacakan gas. Sugiarto (2006) menggunakan
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laser CO2 tipe flowing system pada spektroskopi fotoakustik untuk pelacakan
gas SF6. Akan tetapi, pemakaian laser CO2 tipe flowing system mempunyai
kelemahan, yaitu pada pemakaian gas yang sangat boros. Oleh karena itu,
dikembangkan metode baru, yaitu pemakaian laser CO2 tipe semi sealed-off.
Mitrayana (2002) telah melakukan rancang bangun laser CO2 tipe semi
sealed-off dan mengaplikasikannya dalam spektroskopi fotoakustik. Muadzin
(2001) berhasil mengoptimalisasi daya laser CO2 tipe semi sealed-off, hingga
0.65 Watt, dengan perbandingan gas He : N2 : CO2 adalah 6 : 2 : 1. Namun,
sistem laser CO2 tipe semi sealed-off yang telah dibangun, dirasakan belum
mendapatkan daya laser CO2 yang maksimal.
Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut
dalam optimalisasi daya laser CO2 tipe semi sealed-off sebagai sumber radiasi
spektroskopi fotoakustik melalui variasi komposisi gas Karbondioksida (CO2),
Nitrogen (N2), dan Helium (He).

B. RUMUSAN MASALAH
Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka untuk penulisan
skripsi ini dirumuskan masalah sebagai berikut :
Bagaimana perbandingan komposisi gas CO2, N2, dan He sebagai
bahan aktif laser CO2 tipe semi sealed-off, yang dapat menghasilkan daya
laser CO2 yang optimum?
Daya laser CO2 yang optimum tersebut, dilihat dari segi kegunaannya
sebagai sumber radiasi spektroskopi fotoakustik.
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C. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan perbandingan komposisi
gas He, N2, dan CO2 yang dapat menghasilkan daya laser CO2 tipe semi
sealed-off yang optimum.

D. MANFAAT PENELITIAN
Untuk Laboratorium:
1. Mempersiapkan suatu sistem laser CO2 dengan daya yang optimum untuk
penelitian spektroskopi fotoakustik.
2. Mengetahui batas deteksi terendah spektroskopi fotoakustik melalui
optimalisasi daya laser.
Untuk Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:
1. Sebagai salah satu referensi dalam upaya optimalisasi daya laser CO2,
khususnya dalam bidang spektroskopi laser.
2. Sebagai salah satu sumbangan kecil dalam upaya pengembangan laser dan
aplikasinya di bidang fisika.
Untuk Peneliti:
1. Pemahaman yang lebih mendalam tentang laser CO2 khususnya, dan fisika
optik pada umumnya.
2. Pengembangan diri dalam upaya menanamkan sikap ilmiah dalam
penelitian.
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BAB II
DASAR TEORI

A. LASER
Kata Laser merupakan singkatan dari Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation (dalam http://www.wikipedia.org). Dari singkatan
tersebut dapat diketahui, bahwa laser merupakan piranti yang menghasilkan
penguatan sumber cahaya melalui radiasi emisi yang terstimulasi. Menurut
Konihiro (1987), cahaya yang dihasilkan laser mempunyai sifat yang sangat
istimewa, yaitu koheren, hampir ekawarna, tidak menyebar, dan mempunyai
intensitas yang sangat besar. Sifat-sifat cahaya yang dihasilkan oleh piranti
laser inilah yang membuat laser menjadi sangat istimewa, dan banyak
digunakan serta dikembangkan oleh ilmuwan sampai saat ini.
Laser ditemukan pertama kali pada tahun 1960, akan tetapi prinsip
terjadi laser telah ditemukan jauh sebelumnya oleh Einstein. Pada tahun 1917,
Albert Einstein mempostulatkan pancaran imbas pada peristiwa radiasi agar
dapat menjelaskan kesetimbangan termal suatu gas yang sedang menyerap dan
memancarkan radiasi (Pikatan, 1991:1). Menurut Einstein (dalam Beiser,
1987), ada 3 proses yang terlibat dalam kesetimbangan tersebut, yaitu
absorbsi, emisi spontan, dan emisi terstimulasi (ditunjukkan pada gambar 2.1).
Peristiwa emisi terstimulasi (pancaran terangsang) inilah yang mendasari
prinsip kerja laser.

7
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Gambar 2.1.

Tiga jenis transisi antara dua tingkat energi dalam atom
(Beiser, 1987:158)

1. Populasi Atom
Tinjau dua tingkat energi dalam sebuah atom E1 dan E 2 dengan
E1 < E 2 . Cacah jumlah atom yang berada di masing-masing tingkat energi

adalah N1 dan N2. Untuk menggambarkan distribusi energi pada atomatom itu dalam kesetimbangan termal berlaku fungsi distribusi MazwellBoltzmann, yaitu:

f MB ( E ) = A exp

−E

KT

..................................... (2.1)

(Beiser, 1987:314)
f MB (E ) adalah banyak partikel rata-rata pada setiap keadaan yang

berenergi E, dan T adalah temperatur mutlak, sedangkan k adalah
konstanta Boltzmann (Beiser, 1987:314). Harga A bergantung dari jumlah
partikel dalam sistem dan di sini memegang peranan yang serupa dengan
konstanta normalisasi suatu fungsi gelombang.
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Ditinjau untuk dua keadaan E1 dan E 2 , subtitusi ke persamaan (2.1),
sehingga didapat :
o Untuk N1

N 1 = A exp

−

E1

N 2 = A exp

−

E2

KT

........................................(2.2)

KT

..........................................(2.3)

o Untuk N2

Menggabungkan persamaan 2.2 dan 2.3
− E1

N 1 A exp KT
=
............................................(2.4)
N 2 A exp − E2 KT
Menjadi

(E − E1 )
N1
= exp 2
.....................................(2.5)
N2
KT
Dari persamaan (2.5), diketahui bahwa

(E 2 − E1 )
KT

selalu bernilai

positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa N1 selalu lebih besar dari N2.
Ini berarti bahwa populasi atom di tingkat dasar pasti selalu lebih banyak
daripada populasi di tingkat energi di atasnya.
2. Kebolehjadian Laju Emisi Terstimulasi dan Laju Absorpsi

Jika atom-atom di E2 dapat saja melompat ke E1 secara spontan
(emisi spontan) dengan kebolehjadian transisinya A21 per satuan waktu.
Apabila terdapat radiasi dengan frekuensi (υ ) dan rapat energi e(υ ) ,
terjadilah transisi akibat serapan (absorbsi) dari E1 ke E2, dengan
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kebolehjadian B12 e (υ ) karena terlihat jelas kebolehjadian ini sebanding
dengan rapat energi fotonnya. Pacaran spontan ini dapat pula merangsang
transisi dari E2 ke E1 akibat kebolehjadian B21e (υ ) . Sudah tentu semua
transisi yang terjadi di sini berbanding lurus dengan populasi atom di
tingkat energi asalnya masing-masing. Perubahan N2 secara matematis
dapat dituliskan sebagai berikut :
dN 2
= B12 e(υ )N 1 − [A21 + B21e(υ )]N 2 ...................(2.6)
dt

(Pikatan, Kristal:1991)
Perubahan populasi ini disebabkan oleh pertambahan akibat serapan
dan pengurangan akibat pancaran. Setelah tercapai kesetimbangan antara
atom-atom itu dengan1 radiasinya, pengaruh serapan dan pancaran akan
saling meniadakan. Oleh karena itu

dN 2
= 0 , sehingga persamaan di atas
dt

menjadi
B12 e(υ ).N 1 = [A21 + B21e(υ )]N 2 ...........................(2.7)

(Pikatan, Kristal:1991)
Jika persamaan (2.6) digabungkan dengan (2.5), dan subtitusi
E2-E1 = h (υ ) (energi foton yang dilepaskan pada saat deeksitasi), maka
didapat persamaan :

e(υ ) =

A21

B12
........................... (2.8)
B21
(
)
υ
h
⎛
⎞
exp⎜
−
KT ⎟⎠
B12
⎝

(Pikatan, Kristal:1991)
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Jumlah foton rata-rata f(v) untuk setiap keadaan berenergi E = hv
akan mengikuti fungsi distribusi Bose-Einstein (Beiser, 1987:335), yaitu
f BE (E ) =

1
expα exp hυ

(

)− 1
KT

.........................(2.9)

Harga α dalam persamaan Bose-Einstein bergantung dari banyaknya
partikel dalam sistem yang sedang ditinjau. Dalam hal ini yang ditinjau
adalah foton, dimana foton tercipta dan termusnahkan dalam setiap waktu.
Oleh karena ketakkekalan foton, maka α = 0. Jadi fungsi distribusi BoseEinstein untuk foton adalah adalah
f BE (ε ) =

(

1

exp hυ

)− 1
KT

.................................(2.10)

(Beiser, 1987:336)
Dengan penjabaran matematis, didapat Rumus Radiasi Planck
8π h v 3
e(υ ) = 3
..................................(2.11)
c exp hv
−1
KT

(

)

(Beiser, 1987:339)
Jika dibandingkan persamaan (2.11) dengan persamaan (2.8), kedua
persamaan tersebut merupakan persamaan yang sama untuk penjabaran
e(υ ) . Dapat dilihat dari persamaan di bawah ini :

8π h v 3
e(υ ) = 3
c exp hv
−1
KT
........................(2.12)
A21
B12
=
⎞⎟ − B21
exp⎛⎜ (hυ )
KT
B12
⎝
⎠

(

)
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Dari persamaan (2.12) di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :
A21 8π h v 3
=
B12
c3

............................................(2.13)

dan
B21
= 1 .........................................................(2.14)
B12

Persamaan (2.14) menunjukkan bahwa kebolehjadian atom-atom
untuk melakukan transisi serapan dan pancaran terangsang adalah sama.
Sedangkan, nisbah laju pancaran terangsang terhadap serapan dapat
dihitung sebagai berikut :
laju pancaran terangsang B21 .e(υ ).N 2
=
= 1 .......(2.15)
laju serapan
B12 e(υ ).N 1

(Pikatan, Krital:1991)
Dari persamaan di atas terlihat bahwa tidaklah mungkin pancaran
terangsang dapat mengungguli transisi serapan. Hal ini dikarenakan, dalam
kesetimbangan termal N1 selalu lebih besar dari N2. Laser hanya bisa
terjadi jika N2 lebih besar dari N1, yang tentu saja tidak alamiah terjadi.
Oleh karena itu, diperlukan inversi populasi, suatu keadaan dimana
kelompok atom-atom sebagian besar berada dalam keadaan tereksitasi
(Beiser, 1987:158). Cara-cara untuk mencapai keadaan inversi populasi ini
antara lain adalah pemompaan optis dan pemompaan elektris. Pemompaan
optis adalah penembakan foton, sedangkan pemompaan elektris adalah
penembakan elektron melalui lucutan listrik (Pikatan, Kristal:1991).
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Untuk mencapai keadaan inversi populasi pemompaan ini harus
melakukan pemindahan atom ke tingkat eksitasi dengan laju yang lebih
cepat dibandingkan dengan laju pancaran spontannya. Hal ini dapat
dilakukan jika dipergunakan medium laser yang atom-atomnya memiliki
tingkat energi metastabil. Menurut Beiser (1987), atom yang memiliki
tingkat energi metastabil adalah atom yang memiliki satu atau lebih
tingkat eksitasi dengan umur 10-3 sekon atau lebih dari rata-rata umur yang
biasa, yaitu 10-8 sekon. Dengan demikian pada saat pemompaan terjadi
terus berlangsung, terjadi pertambahan populasi di tingkat metastabil ini.
Jika populasi di tingkat metastabil ini bertambah, maka kebolehjadian
terjadi pancaran terimbas akan lebih besar dari transisi serapan.
Populasi tingkat dasar kini sudah terlampaui populasi tingkat
metastabil. Bila suatu saat secara spontan dipancarakan satu foton saja
yang berenergi sama dengan selisih tingkat metastabil dengan tingkat
dasar, maka akan memicu atom-atom lain di tingkat metastabil untuk
kembali ke tingkat dasar. Akibatnya atom-atom itu melepaskan fotonfoton yang energi dan fasenya persis sama dengan foton yang mengajak
tadi. Peristiwa terbentuknya foton-foton yang energi dan fasenya sama,
dengan cara di atas disebut laser.

3. Kebolehjadian Laju Emisi Terstimulasi dan Laju Emisi Spontan

Syarat

penting

lainnya

untuk

menghasilkan

laser

adalah

meningkatkan kebolehjadian laju emisi terstimulasi terhadap laju emisi
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spontan (Pikatan, Kristal:1991). Secara matematis dapat ditulis, sebagai
berikut :
Laju pancaran terangsang B21e(υ )N 2
=
.....................(2.16)
laju pancaran spontan
A21 N 2

Jika persamaan (2.16) disubtitusikan dengan persamaan (2.13) dan
(2.14) didapat perbandingan laju pancaran terangsang dengan laju
pancaran spontan, adalah sebagai berikut :
c3
Laju pancaran terangsang
e(υ ) ..................... (2.17)
=
laju pancaran spontan
8π v 3

(Pikatan, Kristal:1991)
Persamaan (2.17) di atas, terlihat bahwa rapat energi e(υ ) harus
cukup besar agar laser dapat dihasilkan. Rapat energi foton ini dapat
ditingkatkan dengan memberikan suatu rongga resonansi optik (Pikatan,
Kristal:1991). Di dalam rongga tersebut jumlah foton terus bertambah
melalui pantulan yang berulang-ulang pada kedua ujung rongga. Dengan
cara di atas terjadi perbesaran intensitas, yang menjadi salah satu karakter
laser. Secara teknis, pembuatan rongga resonansi ini merupakan masalah
yang memerlukan penanganan teliti pada saat membangun sistem laser.
Secara sederhana, prinsip kerja laser secara umum ditunjukkan pada
gambar 2.2.
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Atom Pada Tingkat
Dasar dipompa ke
keadaan E2 oleh
foton dengan energi
hv’ = E2 – E0 (Atau
oleh tumbukan)

Transisi cepat ke
Keadaan metastabil
E1 dengan emisi
foton hv” = E2 - E1

Keadaan metastabil
terisi banyak atom

Gambar 2.2 Prinsip kerja laser (Beiser, 1987:159)

Emisi Terimbas terjadi bila
foton berenergi hv = E1 – E0
tiba. Kemudian foton sekunder
juga mengimbas transisi lain.
Sehingga
menimbulkan
runtutan foton koheren.
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B. Laser CO2

Menurut Patel (1968), Laser CO2 merupakan sistem laser yang
menghasilkan foton dengan panjang gelombang 9.6-10.6 µm yang bekerja di
daerah inframerah. Laser jenis ini pertama kali ditemukan oleh Patel (Laud,
1988:111). Menurut Laud (1988), laser CO2 termasuk jenis laser gas molekul.
Bentuk ikatan molekul CO2 adalah dua ikatan kovalen yang diakibatkan oleh
pasangan elektron dari atom Karbon dengan masing-masing atom Oksigen.
Spektrum pancaran inframerah pada laser CO2 timbul sebagai akibat
transisi radiasi di antara aras-aras vibrasi molekul CO2. Aras vibrasi dari
molekul CO2 terdiri dari atas 3 ragam dasar, yaitu ragam tarikan simetri,
ragam tarikan lengkung, dan ragam tarikan asimetri yang ditunjukkan oleh
gambar 2.3.

Gambar 2.3 Ragam getaran normal molekul CO2 simetri linear (Witteman dalam
Sugiarto, 2006).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17

Gambar (2.3a) menunjukkan molekul-molekul CO2 yang terdiri dari
atom oksigen dan karbon dalam keadaan rehat (molekul diam). Gambar (2.3b)
menunjukkan ragam tarikan simetri (v1), dimana molekul bervibrasi sepanjang
sumbu antar inti secara simetri. Pada gambar (2.3c) ditunjukkan ragam tarikan
lengkung (v2), dimana molekul-molekul bervibrasi secara simetris sepanjang
sumbu yang sejajar dan tegak lurus bidang gambar. Sedangkan pada gambar
(2.3d), ditunjukkan ragam tarikan asimetri, dimana molekul bervibrasi secara
tak simetris sepanjang sumbu antar inti. Menurut Muadzin (2001), transisi dari
ketiga ragam vibrasi di atas yang menghasilkan aksi laser dengan panjang
gelombang 9.6-10.6 µm.
Molekul CO2 tereksitasi dari keadaan dasar (0000) ke keadaan aras atas
(0001). Keadaan eksitasi ini dibantu oleh molekul-molekul nitrogen yang
tereksitasi. Hal ini dikarenakan selisih tenaga yang kecil, yaitu ∆E = 18
cm-1 antara aras laser atas (0001) CO2 dengan aras (v=1) Nitrogen. Dari selisih
tenaga yang kecil tersebut, nitrogen sangat efisien untuk memindahkan
tenaganya ke molekul CO2 melalui tumbukan. Nitrogen sendiri sangat efisien
tereksitasi dari keadaan (v=0) ke aras (v=1) oleh tumbukan elektron.
Pada gambar 2.4 ditunjukkan diagram aras-aras tenaga dominan yang
menghasilkan transisi aksi laser CO2. Aras-aras tenaga CO2 pada gambar
disederhanakan dari beberapa keadaan getaran molekul CO2. Nitrogen (N2)
sendiri merupakan molekul diatomik, sehingga memiliki hanya satu derajat
kebebasan getaran.
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Gambar 2.4. Diagram aras-aras tenaga vibrasi yang terjadi pada laser CO2
(Witteman, 1987:65).

Dengan bantuan Nitrogen, molekul CO2 tereksitasi ke aras laser atas
(0001). Setelah itu, terjadi transisi aksi laser (lasing) CO2 antara aras laser atas
(0001) dengan aras laser bawah (1000) dan (0200). Transisi aras laser atas
(0001) ke aras laser bawah (1000) menghasilkan foton dengan panjang
gelombang 10.6 µm. Sedangkan, transisi aras laser atas (0001) ke aras laser
bawah (0200) menghasilkan foton dengan panjang gelombang 9.6 µm.
Menurut Setiawan (2003), mekanisme eksitasi molekul CO2 dari aras
dasar ke aras atas dihasilkan oleh 2 proses, yaitu:
a. Benturan elektron langsung.
Benturan langsung dapat antara elektron dengan molekul CO2
mengikuti persamaan 2.18 dan diilustrasikan pada gambar 2.5 :
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CO2 (0000) + e → CO2 (0001) + e ..........................(2.18)

Gambar 2.5. Proses eksitasi melalui benturan elektron langsung
(Patel, 1968:270).

b. Transfer energi resonan dari molekul N2.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, proses ini cukup efisien
karena perbedaan tingkat energi yang

kecil antara aras CO2 dengan

N2, yaitu 18 cm -1. Transfer energi resonan ini mengikuti persamaan 2.19 :
CO2 (0000) + N2 (v = 1) → N2 (v = 0) + CO2 (0001) ...........(2.19)

Gambar 2.6. Proses eksitasi molekul CO2 melalui transfer energi resonan dari
molekul N2 (Patel, 1968:270).

Permasalahan utama dalam laser gas adalah bagaimana atom dirangsang
secara terpilih ke tingkat tertentu dalam jumlah yang cukup untuk mencapai
pembalikan populasi (inversi populasi) (Risma, dalam http://www.physics-ismy-life.blogspot.com/). Jika terjadi inversi populasi, maka kebolehjadian
terjadinya pancaran terstimulasi (pancaran terangsang) akan meningkat.
Secara umum pada laser CO2, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi
proses terjadinya laser, yaitu media laser yang cocok (bahan aktif), sumber
tenaga (proses pemompaan), dan lubang optik (resonator optik) (bdk. Ilmu
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Pengetahuan Populer, hal.140). Ketiga faktor tersebut yang mempengaruhi
proses eksitasi, emisi terstimulasi, inversi populasi, keluaran daya, dan
penguatan laser.
1. Resonator

Resonator dibuat untuk melipatgandakan rapat energi foton. Jika
rapat energi foton besar, maka kebolehjadian emisi terstimulasi akan
menjadi lebih besar dibandingkan dengan emisi spontan. Resonator yang
paling sederhana dari sebuah sistem laser adalah sebuah rongga optis yang
terdiri dari dua buah cermin yang saling berhadapan. Cermin harus dibuat
dengan bahan yang khas, yang dapat memantulkan foton.
Dua buah cermin tersebut mempunyai karakteristik yang berbedabeda. Cermin pertama mempunyai karakteristik memantulkan semua foton
datang. Namun biasanya, cermin pertama digantikan dengan gratting
(kisi), sehingga memungkinkan pengguna untuk memilih garis laser yang
diinginkan. Cermin kedua disebut sebagai cermin keluaran (outcoupling
mirror). Hal ini dikarenakan cermin kedua tidak memantulkan semua
foton yang datang. Sebagian kecil foton diteruskan keluar oleh cermin ini.
Persentase pemantulan foton oleh cermin keluaran tergantung dari
karakterisitik cermin keluaran tersebut.
2. Bahan Aktif Laser CO2

Pada Laser CO2, foton-foton yang bereaksi berasal dari interaksi dari
molekul-molekul CO2. Interaksi tersebut berupa vibrasi dan rotasi dari
molekul-molekul CO2 tersebut. Untuk membuat molekul CO2 dalam
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keadaan vibrasi dan rotasi tidaklah mudah. Oleh karena itu, diperlukan
gas-gas lain dalam upaya untuk mendukung gerakan menuju aras-aras
tersebut.
Gas-gas yang biasa ditambahkan dalam sistem laser CO2, antara lain
adalah Nitrogen (N2), Helium (He), Uap Air (H2O), dan Xenon (Xe). Gasgas tersebut di atas, merupakan gas-gas pendukung saja. Aksi laser yang
menghasilkan foton-foton, hanya dihasilkan oleh molekul-molekul CO2.
Gas-gas pendukung tersebut membantu proses eksitasi ke aras vibrasirotasi dari molekul-molekul CO2.
Kemajuan

penting

dalam pengembangan

laser

CO2 adalah

digunakannya gas Nitrogen (N2). Gas Nitrogen dicampurkan ke dalam
CO2, sebagai bahan aktif laser. Penggunaan Nitrogen dapat menghasilkan
keluaran daya dan efisiensi tinggi. Kenaikan daya rata-rata dengan
penambahan Nitrogen disebabkan oleh transfer energi vibrasi molekulmolekul Nitrogen pada aras dasar CO2. Transfer energi vibrasi dari
molekul-molekul Nitrogen membantu molekul-molekul CO2 untuk
tereksitasi.
Kemajuan penting lainnya dalam perkembangan laser CO2 adalah
ditambahkannya helium, sebagai salah satu medium aktif laser CO2. Baru
sekitar tahun 1965 Patel dkk. (dalam Muadzin, 2001) memperkenalkan
penggunaan gas He dalam campuran gas CO2-N2. Gas Helium dapat
mempercepat deeksitasi molekul (0100) ke aras dasar, yang akan
meningkatkan kualitas laser CO2 tersebut. Transfer energi terjadi pada aras
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He+ (23s) dan He+ (21s) karena aras-aras tersebut saling berdekatan dan
metastabil (Muadzin, 2001:20).
Selain itu, untuk menghindari populasi tingkat laser rendah dengan
rangsangan panas, diperlukan agar temperatur CO2 yang dingin.
Karateristik gas Helium adalah kemampuannya dalam menyerap panas.
Oleh karena itu, gas Helium dapat membantu mempertahankan temperatur
CO2. Karena panas yang dihasilkan dapat di transfer ke dinding tabung
lucutan.
Helium dalam campuran bahan aktif laser dapat juga berperan
sebagai penyangga (buffer) untuk molekul CO2 yang tereksitasi. Jadi jika
nitrogen membantu menaikkan populasi dari tingkat atas, maka helium
membantu mengurangi populasi dari tingkat bawah (Risma, dalam
http://www.physics-is-my-life.blogspot.com/).

Sama

halnya

dengan

nitrogen, terjadi kenaikan daya dan efisiensi apabila helium ditambahkan
ke dalam campuran gas sebagai salah satu bahan aktif laser.
Teknik lain untuk menghasilkan daya keluaran yang lebih stabil dan
tinggi adalah menambahkan gas Xenon (Clerk dan Wada, dalam Muadzin,
2001). Xenon merupakan gas yang mempunyai potensial pengionanan
yang rendah, yaitu 12.1 eV. Potensial pengionan ini lebih rendah 2-3 eV,
dibandingkan dengan komponen gas lainnya (Witteman dalam Muadzin,
2001).
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3. Sistem Pemompaan

Sistem pemompaan ini mengupayakan atom-atom yang terlibat
tereksitasi dari aras dasar ke aras atas laser. Pada laser CO2, ada beberapa
sistem pemompaan yang dikenal, yaitu sebagai berikut:
a. Pemompaan secara kimia
Menurut Laud (1988), melalui reaksi kimia dapat dihasilkan
molekul DF, HF, dan HBr yang tereksitasi. Reaksi yang berlangsung
adalah reaksi penggabungan, yaitu:
H2 + F2

2 (HF)*

..........................(2.20)

D2 + F2

2 (DF)*

..........................(2.21)

H2 + Br2

2 (HBr)*

..........................(2.22)

Energi rotasi vibrasi pada molekul-molekul hasil eksitasi DF*,
HF*, atau HBr* dapat digunakan untuk memompa populasi aras dasar
ke aras atas laser CO2 (Laud, 1989:140). Dengan demikian, timbul aksi
laser CO2 yang terjadi pada panjang gelombang khas laser CO2.
Contohnya, molekul DF yang terangsang dapat memindah energi ke
molekul CO2, melalui persamaan:
DF* + CO2 → DF + CO2*

...................................(2.23)

b. Pemompaan secara optis
Menurut Chang dan Wood (dalam Muadzin, 2001), laser HBr
TEA (Transversely Excited Atmospher) dapat memompa secara optis
laser CO2. Menurut Purwanto (1999), laser CO2 yang dipompa dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24

cara di atas, dikenal sebagai laser bertekanan atmosfer yang tereksitasi
secara transversal yang disebut laser CO2 TEA.
c. Pemompaan secara elektrik
Sampai saat ini pemompaan elektrik yang paling efisien dan
sering dipakai. Pemompaan terjadi dengan lucutan elektrik tepat ke
aras atas vibrasi N2 dan CO2. Ketika terjadi lucutan, sebagian energi
elektron akan pindah ke aras atas laser CO2 dan ke aras vibrasi N2.
Pada kondisi yang baik, pemompaan listrik memberikan energi ratarata 1eV, sehingga efisiensi daya laser CO2 dapat mencapai 15% (bdk.
Kunihiro, 1987). Hal ini membuat laser CO2 menjadi suatu sistem laser
yang mempunyai efisiensi paling tinggi dibandingkan laser-laser
lainnya.

C. Spektrum Rotasi -Vibrasi Laser CO2

Beiser (1987) menyatakan bahwa energi molekular ditimbulkan oleh
rotasi molekul secara keseluruhan dan vibrasi atom-atomnya. Tingkat energi
rotasi biasanya menggunakan notasi bilangan kuantum J, dengan kaidah
seleksi ∆J = ± 1. Sedangkan transisi tingkat energi vibrasi menggunakan
notasi bilangan kuantum v, dengan kaidah seleksi ∆v = ± 1.
Pada molekul CO2 transisi energi rotasi merupakan transisi terlarang.
Hal ini dikarenakan molekul CO2 tidak mempunyai momen dwikutub
permanen untuk memenuhi kaidah ∆J = ± 1 (Sugiarto, 2006:16). Namun,
transisi antar keadaan rotasional dalam molekul CO2 dapat juga terjadi ketika
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tumbukan. Oleh karena itu, emisi radiasi laser CO2 berlangsung akibat
perpindahan aras vibrasi rotasi molekul-molekul CO2.
Pada kasus molekul CO2, energi eksitasi yang terlibat dalam rotasi
molukeler jauh lebih kecil daripada aras energi vibrasi. Hal ini dikarenakan
hampir semua molekul gas bergerak bebas dan selalu berotasi, tidak
tergantung pada keadaan vibrasinya (Beiser 1987:301). Spektrum semacam ini
tidak menunjukkan garis yang bersesuaian dengan transisi vibrasi. Namun,
sebagai gantinya terdapat garis-garis yang sangat berdekatan yang timbul dari
transisi berbagai keadaan rotasi di dalam satu tingkat keadaan vibrasinya.
Garis atau pita yang diperoleh dari transisi tersebut diatas, disebut sebagai pita
rotasi-vibrasi (Beiser, 1987:302). Pita rotasi vibrasi yang dihasilkan dari
transisi rotasi vibrasi molekul dwiatom ditunjukkan pada gambar 2.7.
Molekul CO2 mempunyai tiga ragam transisi vibrasi, yaitu v=1, v=3, dan
v=3. Transisi v=3 (0001) ke v=2 (0200) menghasilkan foton dengan panjang
gelombang 9.6 µm. Pada transisi (0001) ke (0200) terdapat dua kemungkinan
transisi rotasi yaitu ∆J = -1 (cabang P) dan ∆J = +1 (cabang R). Transisi
lainnya yang menghasilkan foton 10.6 µm adalah v=3 (0001) ke v=1 (1000).
Sama halnya dengan transisi sebelumnya, terdapat dua kemungkinan transisi
rotasi yaitu ∆J = -1 (cabang P) dan ∆J = +1 (cabang R). Oleh karena itu, pada
molekul CO2 terdapat dua cabang R dan P untuk dua panjang panjang
gelombang yang khas.
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Gambar 2.7. Struktur transisi rotasi (J) dalam transisi vibrasi (v) dalam molekul
(Beiser, 1987:303).

D. Laser CO2 Tipe semi sealed-off

Menurut Svelto (1989), laser CO2 tertutup (semi sealed-off) merupakan
salah satu jenis di antara beberapa jenis laser CO2 gelombang kontinu (cw)
dan termasuk ke dalam jenis laser lucutan (discharge) kontinu. Karakteristik
dari sistem laser CO2 semi sealed-off adalah perbesaran daya keluaran yang
lebih stabil dan efisien sebagai fungsi dari campuran komposisi gas dan
tekanan gas total (Muadzin, 2001:3).
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Laser CO2 tipe semi sealed-off mempunyai beberapa keuntungan antara
lain:
1. Penggunaan gas lebih hemat bila dibandingkan dengan laser CO2
tipe flowing system.
2. Daya keluaran lebih stabil
3. Lebih compact dalam sistem peralatan sehingga lebih portable (dapat
diangkut)
Adapun kerugian laser CO2 tipe semi sealed-off antara lain :
1. Perlu pengisian ulang campuran gas setiap masa hidup laser berakhir
2. Daya keluaran gas lebih rendah
3. Memerlukan waktu dalam pembuatan komposisi campuran gas
(Muadzin, 2001:3)
Menurut Witteman (Dalam Mitrayana, 2002), molekul CO2 dalam
tabung laser sebagian terdisosiasi oleh lucutan listrik melalui reaksi:
e + CO 2 → CO + O + e

................................ (2.24)

Oleh karena itu waktu hidup laser CO2 tertutup dibatasi oleh banyaknya
hasil disosiasi CO2 seperti CO, O dan C yang tidak reversibel (irreversible)
secara kimiawi dan juga oleh pembersihan gas pada katode dan pada
permukaan tabung lucutan. Jika hal ini tidak ditangani secara khusus, maka
akan terjadi penurunan daya laser keluaran secara berangsur-angsur (Svelto,
1989:138). Smith dan Brown (dalam Mitrayana, 2002) telah mencoba
menangani masalah tersebut dengan menggunakan katalis pada tabung gas dan
untuk mengurangi laju disosiasi CO2 mereka mencoba beroperasi pada
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tekanan rendah dan menggunakan sumber DC (orde mA). Kemudian Williams
dan Smith, juga Mc Arthur dan Tulip telah mampu mengurangi disosiasi CO2
sampai 50 % dengan menambahkan gas Xe (dalam Mitrayana, 2002)
Fungsi katalis dalam tabung gas adalah untuk membentuk kembali CO2
dari CO. Svelto (1989) menggunakan cara sederhana pembentukan kembali
CO2 dari CO dengan menambahkan uap air (H2O) ke dalam campuran gas.
CO + OH → CO 2 + H

....................................(2.25)

Svelto (1989) telah mencoba menggunakan katode Ni (300 oC) sebagai
katalis, dan dicapainya waktu hidup laser sampai 10000 jam. Gambar 2.8
menampilkan grafik hasil percobaan dari Witteman yang menggunakan bahan
elektrode dari platinum dan mencampurkan H2 dan O2 pada campuran gas
(Mitrayana, 2002:10).

Gambar 2.8. Daya keluaran maksimum dan arus yang bersesuian Imax sebagai fungsi
waktu operasional dengan campuran gas 1 torr CO2, 2,5 torr N2, dan 11 torr
He, dan dengan suatu campuran gas yang memuat 0,2 torr H2 dan 0,1 torr
O2 (Witteman, 1987:106).
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Dalam pengoperasian sistem laser CO2 semi sealed-off, dalam satu kali
pengisian gas dapat bertahan optimal selama lima hari. Setelah itu, daya laser
akan semakin kecil dan waktu hidup laser akan menurun. Hal ini disebabkan
oleh :
1. Tumbukan antar molekul-molekul CO2 terurai menjadi molekul CO,
C, dan O tanpa mengalami reaksi balik (reversibel). Sedangkan gas
helium, karena merupakan gas mulia akan tetap menjadi gas helium
tersendiri, sama halnya dengan gas nitrogen.
2. Pengaruh pengotoran-pengotoran kecil pada elektroda akibat
campuran gas He, N2, dan CO2.
3. Kebocoran halus pada bagian sambungan slang, katub, dan tangkitangki penampung.

E. Optimalisasi Daya Laser CO2

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, daya Laser CO2 tergantung
beberapa parameter, yaitu parameter atomik, parameter optik, parameter
pemompaan. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mendapatkan keadaan
yang optimal. Bridges, dkk (1972) telah mengoptimalkan panjang resonator
untuk mendapatkan daya laser CO2 yang maksimal. Degnan dan Hall (1973)
mengoptimalisasi penguatan laser CO2 melalui diameter tabung lucutan.
Namun secara umum, ketiga parameter di atas berperan dalam optimalisasi
daya laser CO2. Parameter atomik berkaitan dengan perbandingan komposisi
gas sebagai bahan aktif laser. Parameter optik berkaitan dengan resonator
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optik, yaitu cermin keluaran, gratting, dan panjang resonator. Kemudian,
parameter pemompaan berkaitan dengan karakteristik pemompaan. Sistem
pemompaan yang paling sering dipakai adalah lucutan listrik. Pada
pemompaan dengan lucutan listrik, optimalisasi berkaitan dengan tegangan
dan arus.
Cohen (1976) mengoptimalisasi laser CO2 tipe pandu gelombang melalui
komposisi gas dan arus lucutan. Untuk penguatan melalui komposisi gas,
Cohen (1976) menyatakan bahwa untuk setiap campuran ada tekanan operasi
untuk penguatan yang maksimum. Pada penelitiannya, Cohen mencoba
menyelidiki untuk dua tekanan total campuran yang ekstrim, yaitu 150 Torr
dan 50 Torr. Untuk tekanan total operasi tinggi, Cohen menggunakan tekanan
150 Torr. Pada tekanan operasi tinggi semakin banyak helium, maka
penguatan semakin maksimal. Hal ini ditunjukkan pada gambar 2.9.

Gambar 2.9. Grafik penguatan daya laser CO2 terhadap perbandingan helium pada
tekanan 150 Torr (Cohen, 1976).
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Untuk tekanan operasi rendah, Cohen menggunakan tekanan operasi 50
Torr. Hasilnya, pada tekanan operasi rendah, diperlukan helium yang lebih
sedikit untuk penguatan yang maksimum. Grafik penguatan daya laser CO2
pada tekanan operasi rendah dapat dillihat pada gambar 2.10.

Gambar 2.10. Grafik penguatan daya laser CO2 terhadap komposisi helium pada
tekanan 50 Torr (Cohen, 1976).

Selain campuran komposisi gas, parameter lain yang berpengaruh dalam
optimalisasi daya laser adalah parameter pemompaan listrik. Jenis pemompaan
yang digunakan dalam penelitian laser CO2 ini adalah dengan pemompaan
listrik. Pada laser ini digunakan tegangan yang bervariasi antaran 9-11 kV dan
arus yang bervariasi antara 9-12 mA. Untuk mendapatkan hasil optimum,
variasi sumber tegangan dan arus pelucutan akan optimum pada saat
komposisi gas sudah dijaga pada komposisi optimum, dan hasil optimasi
parameter atomik akan berbanding paling optimal terhadap parameter listrik
(Muadzin, 2001:54).
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F. Laser CO2 Sebagai Sumber Radiasi Spektroskopi Fotoakustik

Efek fotoakustik adalah gejala timbulnya gelombang bunyi pada suatu
cuplikan yang dikenai radiasi cahaya yang dimodulasi pada frekuensi audio.
Efek fotoakustik ditemukan oleh Alexander Graham Bell, sewaktu dia
melewatkan sinar matahari yang dimodulasi pada frekuensi audio ke dalam zat
padat. Efek fotoakustik juga dapat terjadi di dalam zat cair dan gas.
Menurut Wasono (1990) prinsip fotoakustik, yaitu pengukuran
spektrum optis dengan cara mendeteksi sinyal akustik yang ditimbulkan oleh
suatu sampel di bawah pengaruh radiasi cahaya yang dimodulasi pada
frekuensi audio. Dalam sistem spektroskopi fotoakustik sinyal yang terdeteksi
bergantung secara langsung terhadap energi yang diserap oleh sampel
(Muadzin, 2001:6). Oleh karena itu, pantulan dan hamburan mempunyai
pengaruh yang sangat kecil. Berbeda dengan spektroskopi konvensional, pada
spektroskopi fotoakustik tidak perlu adanya persyaratan transmisi, sehingga
sampel yang tidak tembus cahaya dapat dianalisis.
Dalam

spektroskopi

fotoakustik,

penyelidikan

efek

fotoakustik

dikonsentrasikan pada studi sampel gas. Sampel gas tersebut diselidiki dengan
cara diletakkan di dalam sel fotoakustik, kemudian disinari dengan radiasi
cahaya. Radiasi cahaya tersebut dimodulasi pada frekuensi audio. Pada abad
ke 19, radiasi cahaya yang digunakan hanyalah pancaran radiasi cahaya yang
konvensional, antara lain sinar matahari, pendaran dari gas, dan lain
sebagainya. Spektroskopi fotoakustik tidak dapat berkembang lebih lanjut,
karena radiasi cahaya yang digunakan belum memadai.
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Sejak ditemukannya laser pada tahun 1960an, spektroskopi fotoakustik
berkembang dengan pesat. Hal ini dikarenakan kelebihan-kelebihan sifat laser
sebagai cahaya, antara lain monokromatis, intensitas daya yang tinggi, dan
panjang gelombangnya dapat ditala. Kerr dan Atwood (dalam Muadzin,
2006:9) menggunakan laser ruby untuk mendeteksi uap air dan CO2 di dalam
N2. Pada tahun 1971, Kreuzer menggunakan laser He-Ne untuk mendeteksi
CH4 di dalam N2 (Wasono, 1990).
Pada tahun 1982, laser CO2 mulai dipakai dalam spektroskopi
fotoakustik sebagai sumber radiasinya. Muadzin (2001) menyebutkan bahwa,
Chen menggunakan laser CO2 untuk mendeteksi C2H4 dan NH3 di dalam N2,
pengukuran menjadi lebih sensitif dengan orde 50 ppb (1:109). Laser CO2
terus dipakai sebagai sumber radiasi dalam spektroskopi fotoakustik, hingga
kepekaannya mencapai orde ppt (1:1012). Menurut Mitrayana, dkk (2002)
kelebihan laser CO2 sebagai sumber radiasi spektroskopi fotoakustik, antara
lain:
1. Batas pengukuran sangat sensitif, yaitu orde ppb (part per billion),
hingga ppt (part per trilliun).
2. Panjang gelombangnya yang dapat ditala (Holohan, dkk., 1983).
3. Daya sangat besar (untuk konfigurasi intra, orde daya keluaran
hingga ratusan Watt).
4. Efisiensi Laser CO2 mencapai 30%, hal ini melampaui semua jenis
laser, yang efisiensinya hanya 2%.
5. Berinteraksi dengan banyak molekul gas (ditunjukkan oleh tabel I).
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Tabel I. Jenis molekul gas anorganik yang menyerap radiasi laser CO2
beserta koefisien absorbsi (Henningsen, dkk., dalam Muadzin,
2001)
Molekul Gas
Asetonitrile
Asetilen
Akrolein
Ammonia
Benzena
Butana
Karbondioksida
Kloroprene
Dimetilamine
Dimetilhidrazine
Etil asetat
Etil asrilat
Etilen
Etilen glikol dinitrit
Etil mersaptan
Freon 11
Freon 12
Freon 113
Furane
Hidrazine
Isopropanol
Metanol
Metilamin
Metilkloroform
Metil etil keton
Monokloroetana
Monometilhidrazine
Nitrogliserin
O-xilen
Ozon

Garis
Laser

Koefisien
Absorbsi (cm-1)

9P16
10P14
10R14
9R30
9P30
10R14
9R18
10R18
9P42
10P42
9P6
9R12
10P14
9P14
10R28
9R28
10P42
9P26
10R30
10P40
10P10
9P34
9P24
9R24
10P22
10R16
10R8
9P14
9P18
9P14

0.15
33
2.8
56
2
0.5
0.003
9.2
0.86
4.2
12
7.3
32
2.6
0.57
35
92
20
4
7.5
3.8
21.8
0.88
9
1.2
3.3
3.5
140
0.87
12
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. BAHAN PENELITIAN
Bahan yang digunakan dalam eksperimen adalah gas-gas penyusun bahan
aktif laser CO2 tipe semi sealed-off, yaitu Karbondioksida (CO2), Nitrogen
(N2), dan Helium (He).

B. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN
Penelitian dimulai bulan September 2008 sampai dengan bulan November
2008. Penelitian ini berlangsung di Laboratorium Fotoakustik Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta.

C. DESKRIPSI ALAT PENELITIAN
1. Laser He-Ne model Melles Griot λ = 638,8 nm.
Laser He-Ne yang digunakan mempunyai daya maksimum 1 mW.
Laser He-Ne ini digunakan untuk melakukan pelurusan optik (alignment).
Seperti halnya laser-laser lain, laser He-Ne mempunyai sifat yang khas,
yaitu berkas cahaya tipis dan lurus. Kelebihan lain dari laser He-Ne adalah
bekerja pada panjang gelombang tampak. Kelebihan khas laser He-Ne
inilah yang dipakai dalam pelurusan optik. Pelurusan optik dilakukan
untuk meluruskan kedudukan resonator laser, yaitu gratting, cermin
outcoupling, dan tabung lucutan.

35
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2. Tabung lucutan laser CO2 tipe semi sealed-off.
Tabung laser merupakan tempat terjadinya lucutan gas dan
pemompaan listrik untuk menghasilkan aksi laser. Ragam laser yang
dipilih adalah laser CO2 dengan menggunakan sistem semi sealed-off.
Tabung lucutan laser CO2 yang dipakai adalah tipe pandu gelombang
(waveguide). Hal ini memungkinkan aksi laser terjadi pada dimensi ukuran
tabung lucutan yang kecil.
Karakteristik tabung lucutan laser CO2 tipe semi sealed-off ini adalah
adanya katub sealed-off. Katub sealed-off ini untuk membuka dan
menutup jalan masuk gas-gas bahan aktif laser. Tabung laser CO2 yang
dipakai mempunyai diameter dalam 3 mm, dan diameter luar 7 mm. Pada
kedua ujung tabung dipasang jendela (window) ZnSe dengan konfigurasi
sudut Brewster agas berkas laser terpolarisasi sempurna.
Panjang tabung laser antara anoda dengan katoda adalah 200 mm.
Terdapat dua katoda sehingga panjang keseluruhan tabung laser adalah
400 mm. Diantara kedua katoda dihubungkan oleh tabung spiral, yang
berguna untuk memperlama proses lasing (aksi laser) antara katoda dan
anoda sehingga laser bekerja dengan optimal.
Laser beroperasi dengan gas campuran He, N2, dan CO2 dengan
pelucutan DC pada tegangan 7-11 kV dan arus 9-15 mA. Gambar tabung
lucutan laser CO2 tipe semi sealed-off dapat dilihat pada gambar 3.1.
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Gambar 3.1. Struktur tabung lucutan laser CO2 tipe semi sealed-off.
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3. Motor undak (stepper motor) model ORIEL 18011.
Motor undak (stepper motor) digunakan sebagai alat penggerak kisi
pemantul (gratting). Dengan menggerakkan gratting, peneliti dapat
menentukan garis laser yang diinginkan. Penentuan garis laser berkaitan
dengan gas yang ingin dideteksi dalam spektroskopi fotoakustik.
Contohnya, ketika ingin mendeteksi gas etilen (C2H4), maka harus
menggunakan garis 10P14. Analisis spektrum garis laser CO2 ini
menggunakan alat CO2 Laser Spectrum Analyzer.
4. Meter daya (power meter) model OPHIR AN/2.
Meter daya (power meter) adalah alat untuk mengukur keluaran daya.
Meter daya (power meter) OPHIR AN/2 memiliki kemampuan
pengukuran daya maksimum 10 Watt. Radiasi laser CO2 yang keluar dari
cermin outcoupling diarahkan ke aperture serapan detektor daya, maka
gradien suhu dalam detektor akan naik. Kondisi ini mengakibatkan
pembangkitan tegangan, yang sebanding dengan daya radiasi. Daya radiasi
ini kemudian ditampilkan oleh power meter sebagai daya laser yang
terukur.
5. Meter aliran (flow meter) model BROOKS 1355.
Meter aliran (flow meter) berfungsi untuk mengukur tekanan laju aliran
gas. Dalam pembuatan komposisi gas CO2, N2, dan He digunakan meter
aliran untuk mengetahui laju tekanan parsial setiap gas ke dalam tabung
pencampur. Dengan hal ini, dapat diketahui komposisi tekanan parsial gasgas tersebut di dalam tabung pencampur.
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6. Piezo electric.
Piezo electric berfungsi untuk menstabilkan keluaran daya yang
diperoleh. Piezo elektric merupakan kristal zat padat yang akan memuai
ketika diberi tegangan. Piezo electric dipasang di dekat cermin
outcoupling untuk mengubah kedudukan cermin dengan orde mikrometer.
7. Penganalisis spektrum laser CO2 (CO2 laser spectrum analyzer).
Alat ini digunakan untuk menganalisis panjang gelombang yang
dikeluarkan oleh daya laser CO2. Panjang gelombang operasi CO2 laser
spectrum analyzer berkisar antara 9–11 µm. Selain itu, alat ini dapat
digunakan untuk memonitor secara serempak serta menampilkan secara
visual semua garis laser dalam daerah panjang gelombang tersebut.
Tampilan ini diperoleh dengan menggunakan layar pendar sensitif yang
terkalibrasi secara termal berupa bintik hitam yang terkait dengan garis
dan panjang gelombang dimana laser beroperasi.
8. Vacuum Presure Gauge (Pengukur tekanan vakum).
Pengukur tekanan vakum berfungsi untuk mengukur tekanan pada
sistem. Pengukur tekanan vakum (Vaccum Presure Gauge) yang dipakai
merupakan

alat

buatan

belanda

dengan

rentang

tekanan

0-150 mBar. Untuk mengetahui tekanan sistem sebelum dan setelah gas
bahan aktif laser dimasukkan digunakan pengukur tekanan vakum.
Sebelum sistem digunakan, sistem harus dalam keadaan vakum. Jika
sistem sudah vakum, maka pengukur tekanan harus dalam menunjukkan
angka 0mBar. Selain itu, pengukur tekanan dapat digunakan untuk
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mengukur tekanan total gas-gas di dalam tabung pencampur dan tabung
lucutan.
9. Perekam (recorder) model KIPP & ZONEN tipe BD 40.
Perekam (recorder) model KIPP & ZONEN tipe BD 40 digunakan
untuk merekam daya radiasi yang terukur pada power meter. Laju
maksimum pencatatan recorder ini adalah 650 mm/sec dan skala
maksimum kertas perekam adalah 5000 mV.
10. Catu daya tegangan tinggi (high voltage) model HCN 250-17000.
Catu daya tegangan tinggi (high voltage) berfungsi untuk memberi
tegangan DC pada elektroda-elektroda tabung lucutan. Catu daya tegangan
tinggi (High Voltage) tipe HCN 250-17000 ini, mempunyai rentang
tegangan dari 0-13 kV dan dengan rentang arus 0-20 mA.
11. Peralatan-peralatan pendukung lainnya, seperti :
a. Pompa vakum.
b. Gratting (kisi), dengan karakteristik 150 garis per mm.
c. Cermin outcoupling, dengan transmisi 5% terbuat dari ZnSe.
d. Pompa air sederhana.
e. Cermin, lensa, katub.
f. Peralatan spekstroskopi fotoakustik (SFA) seperti, penguat lock-in,
flow meter controller, sel fotoakustik, dan lain-lain.
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D. CARA KERJA PENELITIAN
1. Perangkaian Alat.
Tahap awal dalam penelitian ini adalah membangun rangkaian alat
sistem laser CO2 tipe semi sealed-off. Rangkaian alat sistem laser CO2 tipe
semi sealed-off terdiri dari 6 subsistem, yaitu sebagai berikut :
a. Subsistem tabung lucutan.
Subsistem ini merupakan tempat terjadinya lasing (aksi
laser). Aksi laser meliputi inversi populasi melalui pemompaan
listrik dan perbesaran intensitas melalui resonator. Subsistem ini
terdiri dari tabung lucutan laser CO2 tipe semi sealed-off, gratting
(150 garis/mm), dan cermin outcoupling (5%). Tabung lucutan ini
diletakkan di sebuah sistem yang dibangun khusus dengan
menggunakan invar, untuk menyangga alat-alat pada subsistem ini
agar tidak terjadi getaran.
b. Subsistem pengaturan gas.
Subsistem ini bekerja untuk mengatur parameter atomik
sebagai variabel dalam penelitian ini. Subsistem ini terdiri dari 3
alat penting, yaitu tabung pencampur, vacuum presure gauge, dan
flow meter. Gas CO2, N2, dan He dialirkan dengan tekanan alir
tertentu yang diatur lewat flow meter. Gas-gas dengan tekanan
parsial tertentu di atas, kemudian dicampur pada tabung
pencampur. Untuk mengetahui tekanan total gas pada tabung
pencampur digunakan vacuum preasure gauge. Ketiga alat tersebut
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dilengkapi oleh katub-katub yang mengatur jalan keluar masuk
gas.
c. Subsistem pengukuran daya.
Subsistem ini berfungsi untuk mengukur keluaran daya laser.
Pengukuran daya dilakukan dengan power meter (meter daya)
model OPHIR AN/2 dengan kemampuan maksimum 10 Watt yang
dihubungkan dengan aperture detektor serapan daya.
d. Subsistem catu daya tegangan tinggi.
Pada eksperimen ini sistem pemompaan laser yang digunakan
adalah sistem pemompaan listrik. Oleh karena itu, diperlukan catu
daya tegangan tinggi untuk memompa atom-atom agar terjadi
inversi populasi. Catu daya tegangan tinggi yang digunakan adalah
tipe HCN 250-17000. Subsistem ini juga dilengkapi dengan
penstabil arus 3 mA, yang disambungkan pada kedua katoda
tabung lucutan.
e. Subsistem pompa vakum
Subsistem ini berfungsi untuk memvakumkan sistem dan
membuang gas pada tabung pencampur. Sistem ini terdiri dari
sebuah pompa vakum yang dihubungkan dengan tabung lucutan
dan subsistem pencampuran gas.
f. Subsistem pendingin.
Subsistem ini berfungsi untuk mempertahankan suhu tabung
lucutan. Subsistem ini dikendalikan oleh sebuah pompa air
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sederhana, yang mengatur keluar-masuk air. Air ini dialirkan di
sekeliling tabung discharge, untuk mempertahankan suhu tabung.
Pendinginan suhu lucutan dengan cara mempertahankan suhu
tabung lucutan sangat efektif untuk mendapatkan daya laser yang
optimal.
Keenam subsistem tersebut di atas, dirangkai sedemikian sehingga
sistem benar-benar tertutup. Hal ini dapat diidentifisikasi dengan cara
menvakumkan sistem. Ketika sistem divakum, maka pengukur tekanan
dapat mencapai angka 0 mBar (hampa), dan dapat bertahan dalam waktu
yang relatif lama.
Keenam subsistem tersebut dirangkai dengan dilengkapi slang dan
kran (katub) sebagai jalan keluar-masuk gas. Rangkaian alat lengkap
sistem laser CO2 ditunjukkan oleh gambar 3.2.
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Perangkat Tabung Laser CO2

Gambar 3.2. Skema Rangkaian Alat Sistem Laser CO2 tipe semi sealed-off.
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2. Pelurusan Optik (Alignment).
Agar daya laser keluar, harus dilakukan pelurusan optik (alignment).
Pelurusan optik ini dilakukan untuk meluruskan jalan berkas laser di
dalam resonator. Resonator yang digunakan dalam aksi lasing dalam
sistem laser CO2, yaitu gratting, tabung discharge, dan cermin
outcoupling. Agar jalan berkas laser lurus, kedudukan antara gratting,
cermin outcoupling, dan tabung lucutan harus sejajar dalam satu garis
lurus dengan ketelitian tinggi.
Pada penelitian ini pelurusan optik (alignment) dilakukan dengan
bantuan laser He-Ne. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelurusan
optik, adalah sebagai berikut :
1) Laser He-Ne diletakkan sedemikian rupa sehingga berkas
He-Ne melewati diafragma pada cermin outcoupling, dan berkas
tepat jatuh di tengah-tengah gratting.
2) Gratting diatur (diputar dengan mikrometer) sedemikian sehingga
seluruh pantulan berkas laser He-Ne jatuh tepat di tengah-tengah
lubang diafragma.
3) Cermin

outcoupling

(keluaran)

dipasang

pada

diafragma.

Kemudian, pantulan berkas laser He-Ne dari cermin outcoupling
diluruskan (diputar dengan mikrometer diafragma) sedemikian
sehingga kembali ke sumber laser He-Ne.
4) Setelah cermin outcoupling sejajar dengan gratting, tabung lucutan
diletakkan

di

tengah-tengah

antara

gratting

dan

cermin
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outcoupling. Tabung lucutan diatur (memutar skrup penyangga
tabung) sedemikian sehingga berkas laser He-Ne tepat jatuh di
tengah-tengah jendela Brewster yang ada di ujung-ujung tabung.
5) Jika daya belum muncul, maka dapat dipicu dengan menggerakkan
gratting atau cermin keluaran. Akan tetapi, jika daya tetap tidak
muncul, maka pelurusan optik diulangi dari langkah awal kembali.

3. Pembuatan Campuran Gas.
Proses ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu pembuatan campuran gas
dalam tangki pencampur pada papan flow meter, dan pengisian campuran
untuk mengaktifkan laser CO2, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Pembuatan campuran gas didahului dengan memvakumkan seluruh
sistem laser CO2 (semua kran pada sistem dibuka). Setelah sistem
vakum, katub keluaran gas pada tabung pencampur ditutup.
Kemudian katub pada masing-masing tabung gas CO2, N2, dan He
dibuka secara simultan dengan laju aliran ±5mbar dengan
komposisi tertentu. Setelah beberapa saat laju aliran akan menurun,
setelah itu ketiga katub gas pada flow meter ditutup. Dengan cara
tersebut di atas, tabung pencampur telah terisi campuran gas CO2,
N2, dan He dengan komposisi tertentu.
b. Pengisian gas campuran untuk laser CO2 semi sealed-off dimulai
dengan menvakumkan tabung lucutan. Pada saat proses vakum,
katub keluar-masuk tabung pencampur ditutup, katub pada tabung
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lucutan dibuka. Setelah tabung lucutan vakum, pompa vakum
dimatikan. Setelah itu, tabung lucutan diisi gas dengan tekanan
rendah (dibaca pada vacuum preasure meter). Catu daya tegangan
tinggi dihidupkan, tegangan diatur sedemikian sehingga terjadi
pendaran pada kedua belah tabung discharge. Setelah tabung
discharge berpendar, gas dialirkan lagi sampai mendapatkan daya
laser. Setelah muncul daya, katub tabung lucutan ditutup,
kemudian diukur kestabilan keluaran daya.

4. Proses Sirkulasi Laser CO2 Tipe Semi Sealed-Off.
Sistem laser CO2 tipe semi sealed-off mempunyai sistem sirkulasi yang
khusus dan cukup rumit. Dalam penelitian ini, sistem sirkulasi dibuat dan
disesuaikan dengan data-data yang ingin didapat. Adapun gambaran sistem
sirkulasi laser CO2 tipe semi sealed-off secara garis besar, adalah sebagai
berikut:
1) Pemvakuman sistem.
Sebelum proses dimulai, keseluruhan sistem laser CO2 tipe
semi sealed-off harus divakumkan. Semua kran atau katub dibuka,
sistem pendingin dihidupkan. Pompa vakum dihidupkan sampai
vacuum preasure gauge menunjukkan skala nol.
2) Pengisian gas ke tabung pencampur.
Kran 1, 2, 3, 4 dibuka, dan kran 5, 6, ditutup. Gas CO2, N2, dan
He dialirkan ke tabung pencampur dengan komposisi tertentu.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
48

Komposisi gas-gas tersebut di atas, dibaca pada flow meter.
Tekanan total gas-gas yang telah dicampur dibaca pada vacuum
preasure gauge. Tekanan total dan tekanan alir gas-gas tersebut di
atas, dicatat.
3) Pengisian gas ke tabung lucutan.
Kran 1, 2, 3, dan 4 ditutup, kran 5 dibuka. Gas dialirkan ke
tabung lucutan secara perlahan-lahan dengan membuka kran 6.
Pompa vakum dimatikan. Tekanan dalam tabung lucutan dibaca
pada vacuum preasure gauge, kemudian dicatat. Setelah membaca
tekanan gas dalam tabung lucutan, katub semi sealed-off pada
tabung lucutan ditutup.
4) Proses pemompaan listrik.
Setelah katub sealed-off pada tabung lucutan ditutup, catu daya
tegangan tinggi dinyalakan. Tegangan pada catu dinaikkan hingga
terjadi lucutan di dalam tabung discharge. Tegangan dan arus catu
dibaca pada layar yang ada pada catu daya, kemudian dicatat.
5) Pembacaan daya laser CO2.
Daya yang keluar dibaca pada power meter, kemudian dicatat.
Daya dicatat sebagai besarnya daya, dan kestabilan daya dalam
waktu 5 menit.
6) Pembuangan gas.
Setelah proses selesai, pompa vakum dinyalakan kembali.
Katub semi sealed-off dibuka, gas dibuang dengan menggunakan
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pompa vakum. Untuk memulai proses dengan komposisi dan
tekanan total lainnya, proses sirkulasi diulangi dari langkah awal.

Gambar 3.3. Sistem proses sirkulasi laser CO2 tipe semi sealed-off.

5. Optimalisasi Daya Laser CO2 Tipe Semi Sealed-off.
Dalam penelitian ini, optimalisasi daya laser CO2 tipe semi sealed-off
sebagai sumber radiasi spektroskopi fotoakustik dilakukan dengan
parameter atomik saja. Optimalisasi parameter atomik berkaitan dengan
komposisi bahan aktif laser. Laser CO2 tipe semi sealed-off mempunyai 3
bahan aktif yang terdiri dari Karbondioksida (CO2), Nitrogen (N2), dan
Helium (He). Proses optimalisasi dilakukan dengan mengubah-ubah
komposisi 3 bahan aktif tersebut.
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Adapun langkah-langkah dalam proses optimalisasi parameter atomik,
adalah sebagai berikut:
a. Pembuatan perbandingan laju aliran campuran gas antara CO2, N2,
dan

He.

Perbandingan

perbandingan

batas

laju

aliran

permukaan

campuran

aliran

(float

gas
travel)

adalah
yang

ditunjukkan oleh flow meter. Pembuatan float travel dimulai
dengan menjaga konstan aliran CO2 dan N2, kemudian He diubahubah untuk mendapatkan daya yang besar. Hal yang sama
dilakukan untuk gas N2 dan CO2.
b. Mengubah-ubah perbandingan float travel gas CO2, N2, dan He
dengan variasi tekanan total pada jangkauan 40-70 mBar.
Jangkauan ini dipilih karena komposisi tekanan total di bawah dan
di atas jangkauan tersebut tidak ada daya yang muncul.
c. Kalibrasi float travel yang dibaca pada flow meter (BROOKS
1355) dengan Kurva kalibrasi alat. Hal ini dilakukan untuk
mengetahui perbandingan komposisi gas He, N2, dan CO2 yang
benar-benar masuk ke dalam tabung lucutan.
d. Dengan langkah-langkah di atas dilakukan variasi gas CO2, N2, dan
He, untuk mendapatkan komposisi gas helium yang sehemat
mungkin. Hal ini dilakukan karena biaya yang dikeluarkan untuk
membeli gas Helium (He) cukup tinggi, dibandingkan dengan
kedua jenis gas lainnya.
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E. VARIABEL YANG TERLIBAT
1. Komposisi Gas.
Komposisi gas adalah banyaknya volume gas yang masuk ke dalam
tabung pencampur, yang kemudian dialirkan ke tabung lucutan.
2. Perbandingan Komposisi Gas.
Perbandingan komposisi gas adalah perbandingan volume masingmasing gas bahan aktif laser CO2 (He, CO2, dan N2) yang terlibat dalam
aksi laser yang menghasilkan daya laser CO2.
3. Volume Gas.
Volume gas adalah laju aliran masing-masing gas yang ditunjukkan
oleh flow meter. Namun, angka yang terbaca pada flow meter hanyalah
batas permukaan aliran (float travel). Untuk mengetahui volume gas
dilakukan kalibrasi (lihat Lampiran) float travel alat (flow meter) dengan
laju aliran.
4. Tekanan Total.
Tekanan total adalah tekanan total gas campuran (bahan aktif laser
CO2) yang masuk ke dalam tabung lucutan. Tekanan total diukur dalam
mBar, menggunakan pengukur tekanan vakum (vacuum preasure gauge).
5. Tegangan Catu.
Tegangan catu adalah tegangan yang digunakan dalam proses
pemompaan aksi laser (lasing). Jenis proses pemompaan yang dilakukan
adalah pemompaan listrik, menggunakan catu daya tegangan tinggi.
Tegangan catu ditunjukkan oleh catu daya dalam kiloVolt (kV).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52

6. Arus Catu.
Arus catu adalah arus listrik yang digunakan dalam proses pemompaan
aksi laser. Arus catu diketahui dari catu daya tegangan tinggi dan
ditunjukkan dalam miliAmpere (mA)
7. Daya Laser CO2.
Daya laser CO2 adalah daya laser CO2 yang ditunjukkan oleh power
meter, dimana aperture power meter yang diletakkan di belakang
outcoupling mirror. Daya laser CO2 diukur dalam Watt (W).
8. Variabel Optik.
Variabel optik adalah komponen-komponen optik yang dipakai dalam
penelitian ini, seperti gratting (kisi), tabung lucutan, Brewster window
(jendela Brewster), outcoupling mirror (cermin keluaran). Karakteristik
gratting yang digunakan adalah 150 garis per mm, outcoupling mirror
dengan transmisi 5%, window ZnSe dengan konfigurasi sudut Brewster.
Untuk tabung lucutan yang dipakai adalah tabung lucutan Laser CO2 tipe
pandu gelombang (waveguide) dengan sistem semi sealed-off.

F. METODE PENGUMPULAN DATA
Data dikumpulkan dengan cara kerja penelitian di atas, kemudian
dimasukkan ke dalam tabel II. Data dikumpulkan dan dicatat dengan cara
sebagai berikut:
1. Mencatat tegangan (kV) dan arus (mA) yang ditunjukkan oleh catu
daya tegangan tinggi.
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2. Membuat perbandingan laju aliran gas CO2, N2, dan He dengan variasi
tekanan total gas tertentu.
3. Mencatat keluaran daya untuk tiap perbandingan laju aliran parsial.
4. Membuat kalibrasi perbandingan laju aliran parsial gas CO2, N2, dan
He terhadap perbandingan komposisi yang sebenarnya.

Tabel II. Tabel data
No.

Perbandingan
Float Travel (mm)

Perbandingan
Komposisi Gas (%)

CO2

CO2

N2

He

1.
2.
3.
4.

Tegangan
Arus

=
=

N2

He

Tekanan
Total
Gas
(mBar)

Daya
(Watt)
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian
Secara keseluruhan, penelitian ini berlangsung dari bulan Agustus
sampai dengan bulan November. Penelitian bertempat di laboratorium Fisika
Atom dan Inti, tepatnya di Laboratorium Fotoakustik Universitas Gadjah
Mada. Laboratorium Fotoakustik Universitas Gadjah Mada mempunyai dua
sistem laser CO2 yang telah diaplikasikan sebagai sumber radiasi spektroskopi
fotoakustik, yaitu laser CO2 tipe axial flowing (flowing system) dan tipe semi
sealed-off. Penelitian ini memakai Laser CO2 tipe semi sealed-off. Penelitian
dimulai dengan pengenalan alat, perangkaian alat, sampai pada pengambilan
data.
Pada saat perangkaian alat ada beberapa kendala yang ditemui. Salah
satunya, beberapa alat dalam keadaan rusak atau tidak berjalan dengan baik.
Beberapa alat bahkan tidak dijual di Indonesia, sehingga kesulitan untuk
mendapatkannya. Kendala lain yang sangat mempengaruhi penelitian adalah
sistem yang bocor. Jika sistem bocor, maka akan mempengaruhi kinerja
sistem pemompaan, akibatnya sulit sekali untuk menghasilkan lucutan pada
tabung laser. Tahap perangkaian alat berakhir ketika sistem yang dibangun
dalam keadaan vakum.
Setelah perangkaian alat, tahap selanjutnya adalah untuk menghasilkan
daya laser. Proses pertama yang dilakukan adalah proses alignment (pelurusan
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optik). Proses ini memerlukan ketelitian yang sangat tinggi. Hal ini
dikarenakan yang akan diluruskan adalah jalan foton, yang mempunyai orde
µm. Oleh karena itu, alignment harus dilakukan sampai beberapa kali. Untuk
saat-saat tertentu, alignment dapat dilakukan dalam keadaan gelap, agar berkas
laser He-Ne lebih terlihat jelas di dalam tabung lucutan. Kendala-kendala lain
dalam proses pemunculan daya laser, adalah penurunan kualitas komponen
optik, seperti outcoupling mirror, gratting, dan window pada tabung lucutan.
Oleh karena itu, komponen optik yang dianggap sudah tidak maksimal
dibersihkan, atau bahkan diganti.
Proses selanjutnya adalah proses sirkulasi sistem laser CO2 tipe semi
sealed-off. Karakteristik laser CO2 tipe semi sealed-off adalah pada proses
sirkulasi ini. Proses sirkulasi adalah proses pembuatan campuran gas,
pemasukan gas, dan pembuangan gas. Pada saat pembuatan campuran gas
pertama, peneliti mencari beberapa literatur atau penelitian sebelumnya
mengenai komposisi bahan aktif gas yang dapat memunculkan daya laser.
Proses pemasukan gas ke dalam tabung lucutan harus secara perlahan-lahan.
Jika campuran gas masuk dengan cepat, maka akan mempengaruhi kinerja
sistem pemompaan. Hal ini mengakibatkan lucutan akan padam, sehingga
proses sirkulasi harus dilakukan dari awal kembali.
Tahap selanjutnya adalah optimalisasi daya laser CO2 yang telah didapat.
Daya laser yang telah didapat dengan campuran gas awal, dioptimalisasi untuk
mendapatkan daya laser yang lebih besar. Hal ini dilakukan dengan
mengubah-ubah komposisi gas. Kendala-kendala yang dihadapi, adalah
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seringnya campuran gas yang telah dibuat tidak menimbulkan aksi laser,
sehingga gas harus terbuang sia-sia. Setelah didapat daya yang dianggap
optimum dengan komposisi tertentu, penelitian dilanjutkan dengan mengukur
kestabilan daya dan spektrum laser yang muncul.
Selain itu, untuk melihat kinerja laser CO2 tipe semi sealed-off dalam
spektroskopi fotoakustik, diukur batas deteksi terendah spektroskopi
fotoakustik. Batas deteksi terendah menunjukkan batas konsentrasi terendah
yang dapat dideteksi oleh spektrometer fotoakustik dengan radiasi daya laser
yang didapat. Semakin kecil batas deteksi terendah maka kinerja laser CO2
tipe semi sealed-off sebagai sumber radiasi spektroskopi fotoakustik semakin
baik.

B. Laser CO2 Tipe Semi Sealed-Off dan Spektroskopi Fotoakustik
Sejak ditemukan oleh Patel, laser CO2 terus dikembangkan dan
digunakan untuk banyak bidang ilmu. Salah satu kegunaan laser CO2 adalah
sebagai sumber radiasi spektroskopi fotoakustik. Dalam spektroskopi
fotoakustik, radiasi laser dimodulasi kemudian ditangkap oleh sel fotoakustik.
Radiasi yang dimodulasi ini dapat digunakan untuk mendeteksi gas kelumit
(gas dengan konsentrasi rendah). Deteksi gas kelumit dengan menggunakan
spektroskopi fotoakustik mempunyai beberapa keuntungan antara lain, tidak
merusak sampel, pengukuran yang real time, dan banyak lainnya.
Pada penelitian ini digunakan laser CO2 tipe semi sealed-off. Kelebihan
laser CO2 tipe semi sealed-off adalah penggunaan gas yang lebih hemat,
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dibandingkan dengan tipe flowing (axial flowing) system. Akan tetapi, pada
proses aplikasi dalam spektroskopi fotoakustik laser CO2 tipe semi sealed-off
dirasa lebih rumit dibandingkan dengan tipe axial flowing. Hal ini dikarenakan
sistem sirkulasi gas yang cukup rumit pada awal proses. Namun, sistem laser
CO2 tipe semi sealed-off dapat memungkinkan sistem spektroskopi
fotoakustik yang portable dan real time.
Laser CO2 tipe semi sealed-off telah dioptimalisasi terhadap perannya
sebagai sumber radiasi spektroskopi fotoakustik. Sebagai sumber radiasi
spektrometer fotoakustik (SFA), laser CO2 semi sealed-off dilihat dari
berbagai faktor, antara lain :
•

Daya laser yang besar.

•

Garis laser yang muncul.

•

Kestabilan daya laser.

C. Optimalisasi Daya Laser CO2
Optimalisasi daya laser CO2 dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu
melalui parameter atomik, optik, dan pemompaan (listrik). Dalam penelitian
ini telah dilakukan optimalisasi daya laser CO2 melalui parameter atomik.
Parameter atomik berhubungan dengan komposisi gas, sebagai bahan aktif
laser, yaitu Karbondioksida (CO2), Nitrogen (N2), dan Helium (He).
Komposisi gas berkaitan dengan tekanan parsial aliran gas dan tekanan total
gas dalam tabung lucutan.
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Parameter pemompaan yang dilakukan adalah pemompaan listrik. Hal
ini bersesuaian dengan studi literatur yang menyatakan bahwa pemompaan
listrik mempunyai efisiensi yang paling tinggi. Sistem pemompaan listrik
menggunakan catu daya tegangan tinggi buatan Belanda tipe HCN 250-17000.
Pada penelitian ini daya catu yang telah digunakan menjadi variabel kontrol
yaitu 12.5 mA (arus) dengan tegangan 10.9 kV.
Parameter yang menjadi variabel kontrol lainnya adalah parameter optik.
Pada penelitian ini digunakan tabung lucutan laser CO2 pandu gelombang tipe
semi sealed-off. Tabung lucutan ini mempunyai diameter dalam 3 mm dan
diameter luar 7 mm. Pada silinder luar tabung dialirkan air untuk
mempertahankan suhu tabung. Tabung lucutan laser CO2 tipe pandu
gelombang yang digunakan mempunyai panjang total 400 mm. Tabung
lucutan terdiri dari satu anoda dan dua katoda, yang dihubungkan oleh tabung
spiral. Cermin 100% pada sistem laser diganti dengan gratting (kisi pemantul)
150 garis per mm. Hal ini memungkinkan peneliti memilih garis laser yang
diinginkan. Untuk cermin parsial, digunakan outcoupling mirror terbuat dari
ZnSe dengan karakteristik 5%.
Perbandingan komposisi gas He, N2, dan CO2 yang menghasilkan daya
laser CO2 yang terbaik adalah 65% Helium, 10% Nitrogen, dan 25%
Karbondioksida. Dengan perbandingan batas laju aliran (float travel)
30 mm He : 10 mm N2 : 40 mm CO2 pada tekanan total 55 mBar.
Perbandingan komposisi ini menghasilkan daya sebesar 4.7 Watt. Selain itu,
terdapat

beberapa

perbandingan-perbandingan

komposisi

lain

yang
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menghasilkan daya yang cukup besar, seperti yang disajikan dalam gambar
4.1.

Gambar 4.1. Grafik daya (Watt) laser CO2 tipe semi seale-off terhadap perbandingan
batas laju aliran parsial gas He : N2 : CO2.

Dari grafik di atas, terlihat bahwa komposisi terbaik He : N2 : CO2 pada
batas laju aliran (float travel) 30 : 10 : 40 menghasilkan daya terbesar pada 4.7
Watt. Selain itu, ada beberapa komposisi lain yang mendekati daya terbaik
tersebut. Namun dicari laju aliran yang menghasilkan daya terbaik dengan
pemakaian gas Helium sehemat mungkin. Hal ini dikarenakan harga gas
Helium di Indonesia cukup tinggi dibandingkan gas-gas lainnya.
Selain komposisi parsial gas, tekanan total gas juga mempengaruhi
penguatan daya laser CO2. Telah diketahui bahwa tekanan total 55mBar
menghasilkan daya laser yang paling besar. Namun, secara umum tekanan
total yang menghasilkan daya laser berkisar pada 40-70 mBar. Untuk tekanan
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total di bawah 40 mBar, tidak ada daya laser yang muncul. Ketika tekanan
total gas mencapai lebih dari 70 mBar, lucutan pada tabung laser akan padam.
Hal ini diakibatkan sistem pemompaan yang tidak dapat lagi memompa gas
dalam tekanan tersebut. Selain itu, dapat juga disebabkan oleh sistem yang
tidak vakum. Semakin banyak uap air dan udara luar yang masuk, akan
semakin mengganggu kinerja sistem pemompaan. Artinya, diperlukan arus
catu yang lebih daripada normal. Oleh karena itu, jika arus catu tidak mampu
memompa molekul gas, maka pendaran pada tabung lucutan akan padam.
Selain itu, untuk meningkatkan daya laser dapat dilakukan dengan
upaya-upaya lainnya, seperti pembersihan komponen-komponen optik pada
sistem laser. Adanya kotoran yang menempel pada gratting, outcoupling
mirror, dan window pada tabung lucutan dapat menyebabkan proses
penguatan laser menjadi tidak optimal. Hal ini dikarenakan kotoran-kotaran
tersebut terbakar dan dapat menimbulkan kerak yang menghambat jalannya
foton.

D. Spektrum Garis Laser CO2
Spektrum garis laser muncul dari rentang panjang gelombang khas laser
CO2, yaitu 9-11 µm. Spektrum garis laser CO2 muncul dari transisi dari arasaras vibrasi rotasi molekul CO2. Spektrum garis yang dihasilkan dari tingkat
energi rotasi vibrasi, menghasilkan garis pada cabang P ( ∆J = −1 ) dan
R ( ∆J = +1 ). Spektrum garis teoritis yang dihasilkan oleh molekul CO2
ditunjukkan oleh gambar 4.2.
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Gambar 4.2. Spektrum Garis laser CO2 teoritis (Witteman, 1987:20).

Garis-garis laser CO2 diberi nama menurut daerah panjang gelombang,
cabang, dan aras rotasional dari aras vibrasional yang lebih rendah. Sebagai
contoh garis 10P14 dihasilkan dari transisi antara aras rotasional dengan
bilangan kuantum J = 15 dalam aras vibrasional v = 3 ke aras rotasional
dengan bilangan kuantum J = 14 dalam aras vibrasional v = 1 (10.6 µm). Hal
ini berlaku untuk setiap penamaan garis-garis laser yang muncul selanjutnya.
Pada penelitian ini telah ditala garis laser dari keluaran daya laser yang
telah dioptimalisasi sebelumnya. Garis laser ditala dengan mengganti cermin
100% dengan gratting dengan karakteristik 150 garis per mm. Gratting
diputar dengan stepper motor tipe Encoder Mike Controller ORIEL 18011.
Stepper motor diatur dengan kecepatan rendah, yaitu 20 µm/s. Garis laser
yang telah ditala direkam oleh recorder model KIPP & ZONEN tipe BD 40.
Selain itu, recorder dapat dibantu dengan software FAwin dan Origin. Garis
laser yang terekam dalam penelitian ini ditampilkan pada gambar 4.3.
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Gambar 4.3. Grafik spektrum garis laser CO2 yang didapat
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Pada penelitian ini garis laser telah ditala, dan terbagi dalam 4 kelompok
besar, yaitu 9R, 9P, 10R, dan 10P. Terdapat 41 garis laser yang dapat ditala,
yaitu 7 garis di daerah 9R (9R10, 9R12, 9R14, 9R20, 9R22, 9R24, 9R26), 12
garis di daerah 9P (9P10, 9P12, 9P14, 9P16, 9P18, 9P20, 9P22, 9P24, 9P26,
9P28, 9P32, 9P34), 8 garis di daerah 10R (10R12, 10R14, 10R16, 10R18,
10R20, 10R22, 10R26, 10R30) dan 14 garis di daerah 10P (10P8, 10P10,
10P12, 10P14, 10P18, 10P20, 10P22, 10P24, 10P26, 10P28, 10P30, 10P32,
10P34, 10P38).
Jumlah garis laser yang muncul pada penelitian ini cukup memadai dalam
kapasitas laser CO2 sebagai sumber radiasi spektroskopi fotoakustik. Akan
tetapi, ada beberapa spektrum garis yang belum muncul. Hal ini disebabkan
oleh rapat transisi garis-garis laser tersebut cukup tinggi, sementara daya laser
belum maksimal untuk mencapai transisi tersebut. Sebab lainnya adalah
resolusi gratting yang rendah akibat diameter dalam tabung laser yang kecil
sehingga sedikit galur gratting yang efektif untuk memilih garis-garis laser.
Penurunan kualitas komponen optik juga merupakan salah satu penyebabnya.
Semakin banyak garis laser yang diperoleh akan menghasilkan semakin
banyak penerapan SFA pada penyelidikan gas. Hal ini dikarenakan untuk
setiap jenis mempunyai koefisien serapan yang khas terhadap garis laser
tertentu. Sehingga semakin banyak garis laser yang muncul kemungkinan
deteksi jenis gas kelumit juga akan bertambah.
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E. Kestabilan Daya Laser CO2
Salah satu hal yang mempengaruhi kepekaan spektrometer fotoakustik
adalah kestabilan daya. Kestabilan daya laser merupakan ukuran perubahan
relatif daya laser terhadap daya rata-ratanya tiap satuan waktu. Semakin stabil
nilai daya laser akan semakin menjamin ketelitian perolehan nilai sinyal
fotoakustiknya.
Oleh karena pentingnya kestabilan daya laser CO2 dalam perannya
dalam sumber radiasi spektroskopi fotoakustik, maka telah diteliti kestabilan
daya laser. Gambar 4.4 menunjukkan daya laser CO2 pada garis 10P14 dalam
rentang waktu 60 menit. Fluktuasi perubahan daya bekisar pada 0.41 Watt,
dengan ( P ± ∆P ) = (3.9 ± 0.1) Watt
5.00
Daya (Watt)
4.00
Garis 10P14

3.00

2.00

1.00
Menit Ke
0.00
0

10

20

30

40

50

60

70

Gambar 4.4. Grafik kestabilan daya laser pada garis 10P14

Masalah ketidakstabilan daya laser ini diatasi dengan melakukan
normalisasi sinyal fotoakustik terhadap daya laser, dimana spektrometer
beroperasi.
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F. Batas Deteksi Terendah SFA
Batas deteksi terendah (BDT) ditentukan untuk mengetahui sejauh mana
kepekaan spektrometer fotoakustik dalam mendeteksi suatu gas kelumit (gas
dengan konsentrasi sangat rendah) tertentu. Kepekaan spektrometer dalam
mendeteksi suatu gas kelumit berbeda-beda tergantung dari koefisien serapan
gas dan daya laser dimana gas tersebut menyerap terkuat.
Batas

deteksi

terendah

(BDT)

dapat

ditentukan

menggunakan

persamaan:

BDT =

C
N ...................................................(4.1)
Sn

Dimana, C konsentrasi sampel, Sn sinyal ternormalisasi dan N derau
sistem. Sn merupakan sinyal (dibaca dari penguat lock-in) ternormalisasi
dengan daya (terbaca pada meter daya). Konsentrasi sampel merupakan
konsentrasi sampel yang dikalibrasi dengan sinyal ternormalisasi. Sedangkan
untuk derau, adalah sinyal yang terbaca pada penguat lock-in sebelum sel
fotoakustik disinari laser. Sinyal derau berasal dari alat-alat elektronik, getaran
gedung dan sistem modulator.
Untuk

mengetahui

batas

deteksi

terendah

sistem

spektrometer

fotoakustik, dihitung terlebih dahulu derau dan kalibrasi gas kelumit yang
ingin dideteksi. Sebagai contoh, telah dihitung batas deteksi terendah gas
etilen. Untuk gas etilen 10 ppm didapat sinyal ternormalisasi 0.059 V/W.
Derau sistem spektrometer telah dihitung yaitu sebesar 0.638 µV. Dengan
persamaan BDT diatas, didapat batas deteksi terendah (BDT) untuk gas etilen,
yaitu 106 ppt.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa:
1. Telah didapat daya laser CO2 tipe semi sealed-off melalui optimalisasi
variasi komposisi bahan aktif gasnya, yaitu sebesar 4.7 Watt. Dengan
perbandingan komposisi 65% He, 10% N2, dan 25% CO2 dengan
perbandingan batas laju aliran (float travel) 30mm He : 10mm N2 :
20mm CO2, pada tekanan total 55 mBar.
2. Keluaran daya laser tersebut telah ditala, dan mendapatkan 41 garis
laser yang terbagi dalam 4 cabang, yaitu 9R, 9P, 10R, dan 10P. Jumlah
garis laser yang dapat ditala sangat optimal dalam perannya sebagai
sumber radiasi spektroskopi fotoakustik.
3. Kestabilan keluaran daya laser pada garis 10P14 telah diukur selama
60 menit. Didapat fluktuasi daya yang berkisar pada 0.41 Watt, dengan
( P ± ∆P ) = (3.9 ± 0.1) Watt
4. Sensitivitas spektroskopi fotoakustik dengan menggunakan sistem
laser CO2 tipe semi sealed-off dengan karakteristik keluaran daya laser
tersebut di atas ditunjukkan dengan batas deteksi terendah (BDT) pada
gas etilen, yaitu sebesar 106 ppt.
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B. SARAN
1. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang waktu hidup daya laser CO2 tipe
semi sealed-off untuk satu kali sistem sirkulasi dan komposisi gas
campurannya.
2. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang perbandingan kinerja laser CO2
tipe semi sealed-off dan laser CO2 tipe flowing system dalam aplikasi
spektroskopi fotoakustik. Hal ini untuk mengetahui kelebihan dan
kelemahan masing-masing tipe secara lebih mendetail.
3. Perlunya pengembangan sistem laser CO2 tipe semi sealed-off yang lebih

portable. Sehingga memungkinkan aplikasi spektroskopi fotoakustik yang
compact dan real time.
4. Penggunaan laser CO2 pada umumnya, dalam spektroskopi fotoakustik
mempunyai banyak kelebihan. Namun, terdapat beberapa kelemahan,
salah satunya pada pengoperasian laser yang sangat rumit. Oleh karena itu,
perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan sumber radiasi lain
yang lebih mudah untuk spektroskopi fotoakustik (SFA), contohnya
penggunaan LED.
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LAMPIRAN A
DATA PENELITIAN
1. Data Optimalisasi Daya laser melalui perbandingan komposisi bahan aktif.
Perbandingan Float
Travel (mm)

Perbandingan
Komposisi

Tek.Total
(mBar)

Daya
(Watt)

He

N2

CO2

He

N2

CO2

10

5

40

1

0.5

4

40

3.7

25

5

40

2

0.5

4

45

4.1

30

5

40

3

0.5

4

50

4.3

40

5

40

4

0.5

4

55

4.1

50

5

40

5

0.5

4

60

4.3

60

5

40

6

0.5

4

65

3.9

70

5

40

7

0.5

4

70

4.3

30

10

40

3

1

4

55

4.7

30

15

40

3

1.5

4

50

4.3

30

20

40

3

2

4

55

4.2

30

30

40

3

3

4

60

3.6

30

45

40

3

4.5

4

65

4.1

30

55

40

3

5.5

4

70

4.3

30

10

20

3

1

2

40

3.1

30

10

30

3

1

3

50

4.5

30

10

50

3

1

5

60

4.3

30

10

60

3

1

6

65

4

30

10

70

3

1

7

70

4.4

30

10

80

3

1

8

75

4.4

Perbandingan float travel He : N2 : CO2 terbaik adalah pada 30 : 10 : 40
dengan tekanan total 55 mBar. Perbandingan laju aliran ini menghasilkan daya
4.7 Watt pada tegangan 10.9 kV dan arus 12.5 mA. Perbandingan laju aliran
optimum ini dikalibrasi dengan kurva kalibrasi pada lampiran B, didapat
perbandingan komposisi maksimum 65% He, 10% N2, dan 25% CO2.
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2. Data kestabilan daya laser pada garis 10P14.
Untuk melihat kestabilan daya laser yang telah didapat, dicatat daya
laser setiap 1 menit selama 60 menit. Kestabilan daya laser ini dicatat pada
garis 10P14, karena garis ini akan digunakan untuk pengukuran etilen. Data
yang telah dicatat disajikan pada tabel di bawah ini:
Menit
ke

Daya
(Watt)

Menit
ke

Daya
(Watt)

Menit
ke

Daya
(Watt)

1

4.02

21

4.01

41

3.87

2

3.94

22

4.01

42

3.89

3

4.01

23

4.06

43

3.86

4

3.99

24

3.99

44

3.87

5

4.00

25

4.04

45

3.93

6

4.01

26

4.06

46

3.85

7

4.01

27

3.96

47

3.83

8

4.10

28

3.95

48

3.84

9

3.96

29

3.99

49

3.83

10

4.04

30

3.97

50

3.84

11

4.06

31

3.98

51

3.79

12

4.01

32

3.96

52

3.76

13

3.94

33

3.96

53

3.74

14

4.04

34

3.95

54

3.77

15

3.96

35

3.97

55

3.76

16

4.01

36

3.93

56

3.72

17

3.99

37

3.94

57

3.70

18

3.99

38

3.92

58

3.73

19

4.01

39

3.89

59

3.69

20

3.94

40

3.90

60

3.70

3. Data pemayaran (scanning) garis laser dan daya laser yang dihasilkan.
Pemayaran (scanning) garis laser dilakukan untuk mengetahui garis laser
yang muncul untuk karakteristik daya laser yang telah dioptimalisasi
sebelumnya. Pemayaran dilakukan dengan menggerakkan gratting secara
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perlahan-lahan, menggunakan Encoder Mike Controller tipe ORIEL 18011.
Kecepatan maksimum Encoder Mike Controller adalah 200 µm/s, dimana
pada penelitian ini digunakan kecepatan 20 µm/s.
Dari daya laser yang telah dihasilkan, terdapat 41 garis laser yang dapat
ditala. Garis laser tersebut terbagi dalam 4 cabang, yaitu 9R, 9P, 10R, dan
10P. Dimana, terdapat 7 garis pada cabang 9R, 12 garis pada cabang 9P, 8
garis pada cabang 10R, dan 14 garis pada cabang 10P. Setiap garis laser
mempunyai karakteristik daya masing-masing yang telah dicatat seperti pada
tabel di bawah ini:
GARIS
9R

DAYA
(Watt)

GARIS
9P

DAYA
(Watt)

GARIS
10R

DAYA
(Watt)

GARIS
10P

DAYA
(Watt)

10

0.28

34

1.34

30

2.41

38

1.12

12

0.56

32

1.83

26

3.24

34

1.97

14

0.98

28

1.62

22

2.98

32

3.38

20

1.27

26

1.27

20

2.82

30

1.57

22

1.12

24

1.12

18

3.81

28

0.70

24

1.41

22

1.13

16

3.95

26

1.43

26

0.7

20

1.55

14

3.64

24

2.49

18

1.85

12

3.37

22

2.68

16

1.69

20

4.71

14

0.53

18

3.09

12

0.72

14

4.02

10

0.84

12

3.87

10

3.52

8

2.54

4. Data derau sinyal akustik yang direkam oleh lock-in amplifier.
Derau akustik adalah sinyal yang direkam oleh lock-in amplifier yang
dihasilkan oleh sel fotoakustik sebelum dilewatkan radiasi laser. Derau akustik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74

dicatat per 1 detik selama 10 menit. Derau akustik yang direkam 120 detik
pertama oleh lock-in amplifier disajikan pada tabel dibawah ini:
Detik
Ke

Sinyal
(Volt)

Detik
Ke

Sinyal
(Volt)

Detik
Ke

Sinyal
(Volt)

Detik
Ke

Sinyal
(Volt)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

8.35E-07
8.20E-07
8.05E-07
7.90E-07
7.75E-07
7.55E-07
7.40E-07
7.25E-07
7.05E-07
6.90E-07
6.75E-07
6.55E-07
6.40E-07
6.30E-07
6.20E-07
6.15E-07
6.10E-07
6.10E-07
6.15E-07
6.20E-07
6.30E-07
6.40E-07
6.45E-07
6.45E-07
6.45E-07
6.45E-07
6.45E-07
6.45E-07
6.45E-07
6.40E-07

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

6.35E-07
6.25E-07
6.20E-07
6.15E-07
6.10E-07
5.95E-07
5.90E-07
5.85E-07
5.80E-07
5.75E-07
5.65E-07
5.60E-07
5.55E-07
5.50E-07
5.50E-07
5.45E-07
5.45E-07
5.45E-07
5.45E-07
5.45E-07
5.50E-07
5.55E-07
5.60E-07
5.70E-07
5.85E-07
6.05E-07
6.25E-07
6.45E-07
6.55E-07
6.65E-07

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

6.80E-07
6.90E-07
7.00E-07
7.05E-07
7.10E-07
7.15E-07
7.10E-07
7.05E-07
6.95E-07
6.90E-07
6.85E-07
6.75E-07
6.70E-07
6.70E-07
6.70E-07
6.70E-07
6.70E-07
6.70E-07
6.70E-07
6.70E-07
6.70E-07
6.70E-07
6.75E-07
6.85E-07
6.90E-07
6.95E-07
6.95E-07
6.95E-07
6.90E-07
6.80E-07

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

6.65E-07
6.55E-07
6.45E-07
6.45E-07
6.40E-07
6.35E-07
6.30E-07
6.25E-07
6.20E-07
6.20E-07
6.15E-07
6.10E-07
6.05E-07
6.05E-07
6.00E-07
5.95E-07
5.95E-07
5.95E-07
5.95E-07
5.95E-07
5.95E-07
5.95E-07
5.90E-07
5.85E-07
5.80E-07
5.75E-07
5.65E-07
5.60E-07
5.55E-07
5.45E-07

5. Data kalibrasi gas etilen 10 ppm.
Pada penelitian ini dilakukan kalibrasi untuk gas etilen 10 ppm. Jadi, ingin
diketahui sinyal akustik ternormalisasi (sinyal/daya) yang muncul untuk gas
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etilen dengan konsentrasi 10 ppm. Tabel sinyal akustik ternormalisasi terhadap
gas etilen dengan konsentrasi 10 ppm ditunjukkan pada tabel di bawah ini:
Menit
Ke

Sinyal
(Volt)

Daya
(Watt)

Sinyal/Daya
(V/W)

1

3.06E-02

1.30E+00

5.00E-02

2

4.37E-02

1.28E+00

5.06E-02

3

6.12E-02

1.25E+00

5.19E-02

4

5.90E-02

1.20E+00

5.26E-02

5

6.29E-02

1.20E+00

5.24E-02

6

6.52E-02

1.20E+00

5.43E-02

7

6.61E-02

1.15E+00

5.74E-02

8

6.60E-02

1.18E+00

5.59E-02

9

6.52E-02

1.15E+00

5.66E-02

10

6.24E-02

1.25E+00

5.00E-02

11

7.51E-02

1.34E+00

5.59E-02

12

7.56E-02

1.30E+00

5.84E-02

13

7.59E-02

1.32E+00

5.73E-02

14

7.64E-02

1.30E+00

5.90E-02

15

7.68E-02

1.30E+00

5.93E-02

16

7.70E-02

1.30E+00

5.94E-02

17

7.71E-02

1.25E+00

6.18E-02

18

7.46E-02

1.30E+00

5.75E-02

19

7.57E-02

1.25E+00

6.06E-02

20

7.28E-02

1.25E+00

5.84E-02

21

7.72E-02

1.34E+00

5.74E-02

22

7.76E-02

1.30E+00

5.99E-02

23

7.78E-02

1.30E+00

6.01E-02

24

7.74E-02

1.28E+00

6.06E-02

25

7.65E-02

1.23E+00

6.23E-02

26

7.68E-02

1.28E+00

6.02E-02

27

7.67E-02

1.28E+00

5.88E-02

28

7.77E-02

1.25E+00

6.23E-02

29

7.84E-02

1.30E+00

6.05E-02

30

7.77E-02

1.30E+00

6.00E-02
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LAMPIRAN B

PENGUKURAN
BATAS DETEKSI TERENDAH

Batas deteksi terendah dapat diukur dengan cara sebagai berikut :
1. Diukur derau akustik pada sel fotoakustik yang didapat dengan mengukur
sinyal yang terbaca pada penguat lock-in.
2. Diukur kalibrasi sinyal akustik dengan konsentrasi gas cuplikan
3. Dipilih garis laser CO2 yang diserap paling tinggi oleh cuplikan gas
4. Diukur signal akustik keluaran penguat lock-in yang kemudian
dinormalisasikan dengan daya yang terukur pada meter daya
Batas deteksi terendah ditentukan dengan persamaan :

BDT =
Dimana,

C
N
Sn

.................................(B.1)

C adalah Konsentrasi cuplikan gas,

Sn adalah sinyal akustik ternormalisasi
N adalah derau akustik (tanpa laser).

A. Pengukuran derau
Derau akustik adalah sinyal yang terbaca pada lock-in pada saat sel
fotoakustik belum dilewatkan radiasi laser. Sinyal derau timbul dari berbagai
faktor, seperti getaran gedung, alat-alat elektronik, modulator, dan sebagainya.
Pengukuran derau telah dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini :
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1. Sumber radiasi laser dimatikan, sedangkan modulator tetap dihidupkan
dan diset pada frekuensi resonansi.
2. Besar derau ditunjukkan oleh sinyal yang ditunjukkan lock-in.
3. Sinyal yang yang ditunjukkan oleh lock-in direkam dengan software
FAwin.
1.10E-06

Sinyal (Volt)
9.00E-07

7.00E-07

5.00E-07

Waktu (detik)

3.00E-07
0

100

200

300

400

500

600

700

800

Grafik sinyal derau yang telah direkam dalam detik

Grafik di atas dibuat dengan data penelitian yang didapat dari lampiran A.
Telah diketahui sinyal derau rata-rata adalah 0.638 µV.

B. Kalibrasi Sinyal dengan Konsentrasi Gas
Untuk mengetahui konsentrasi suatu gas, sebelumnya harus dilakukan
kalibrasi sinyal ternormalisasi dengan konsentrasi gas standar. Dalam penelitian
ini, telah diselidiki kalibrasi sinyal ternormalisasi dengan konsentrasi gas etilen.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
78

Langkah-langkah yang telah ditempuh dalam kalibrasi sinyal dengan konsentrasi
gas etilen, adalah sebagai berikut :
1. Gas etilen standar dialirkan dengan konsentrasi tertentu ke dalam sel
fotoakustik, dalam penelitian ini konsentrasi etilen yang dipakai adalah
10 ppm.
2. Radiasi laser CO2 dimodulasi pada frekuensi resonansi dan dilewatkan
ke dalam sel fotoakustik.
3. Sinyal lock-in dibaca secara bersamaan dengan daya laser, dan direkam
pada selang waktu tertentu dengan bantuan software FAwin.
4. Dicari nilai sinyal ternormalisasi, dengan membagi sinyal lock-in dengan
daya laser, kemudian dirata-rata. Sehingga didapat kalibrasi konsentrasi
gas etilen standar dengan sinyal ternormalisasi.
Grafik sinyal ternormalisasi dalam selang waktu tertentu, ditunjukkan oleh
gambar berikut ini :

Sinyal/Daya (V/W)

0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01

Waktu (menit)

0
0

5

10

15

20

25

30

Grafik sinyal per daya terhadap selang waktu (menit).
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Dari grafik di atas, telah dihitung rata-rata sinyal ternormalisasi, yaitu 0.059
V/W. Oleh karena itu, telah diketahui bahwa 10 ppm gas etilen akan
menghasilkan sinyal ternormalisasi sebesar 0.059 V/W.
Dari hasil ketiga variabel diatas, dihitung batas deteksi terendah dengan
persamaan (B.1).
BDT =

C
N
Sn

10 ppm
(0.638µV )
V
0.059
W
BDT = 1.06 × 10 − 4 ppm
..........................................(B.2)

BDT =

BDT = 106 ppt

Telah didapat batas deteksi terendah untuk gas etilen, adalah 106 ppt.
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LAMPIRAN C
SPESIFIKASI ALAT

A. Laser CO2 Pandu Gelombang Tipe semi sealed-off
Panjang gelombang operasional

: 9.1 – 11.3 µm

Mode ruang bebas

: TEM00

Operasi lingkungan

: daya terbaik pada suhu di bawah 270C

Stabilitas amplitudo

: variasi daya rata-rata 10 %

B. Motor Undak (stepper motor) Encoder Mike Controller model 18011
Kelajuan maksimum

: 200 µm/s

Kelajuan minimum

: 0.5 µm/s

Backlash

: < 6 µm

Range suhu

: 0 – 65 0C

C. Power meter Model OPHIR AN/2
Pasangan detektor daya

: Thermopile, OEM atau photodiode

Keluaran analog

: 0 – 1 Volt dengan 10 bit

Jangkauan dinamik

: 9 decades (2 x 108)

Akurasi keluaran analog

: ±5%

D. Laser CO2 spectrum analyzer model 16A
Jangkau panjang gelombang

: 9.1 – 11.3 µm

Resolusi

: 0.003 µm (0.3 cm-1)

Daya maksimum

: 75 watt

Waktu siaga layar

: 0.25 detik
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Panjang lintasan optik

: 2.3 m

Diameter lubang radiasi

: 0.6 mm

Daya listrik

: 115 V, 60 Hz, 10 Watt

Garis aras vibrasi-rotasi

: 0001 – 0000 pita P2 – P62 & R2 – R60
0001 – 0000 pita P2 – P56 & R2 – R60
0101 – 1100 pita P19 – P45

E. Recorder model KIPP & ZONEN tipe BD 40
Ketidaktelitian

: maksimal 0.3 % fsd

Ketidaklinearan

: maksimal 0.3 % fsd

Daerah mati

: dalam 0.2 % fsd

Tanggap tulis

: 0.4 detik untuk 0 – 95 % fsd

Perjalanan tulis

: 200 mm

Laju tulis

: maksimum 650 mm/s

Arus masukan

: kurang dari 5mA

Panjang gambar

: 25 m

F. Flow meter (meter aliran) model BROOKS 1355
Panjang skala

: 150 mm

Akurasi

: ± 5 % skala pembacaan maksimum

Kalibrasi akurasi

: ± 1 % atau ±2 %

Repeatability

: 0.25 %

Bahan bola pelampung (ball float)

: stainless steel

Tipe ball float

: R2 – 15 – AAA
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LAMPIRAN D
KURVA KALIBRASI CO2

KURVA KALIBRASI N2
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KURVA KALIBRASI He
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LAMPIRAN E

FOTO ALAT
1. Tabung Lucutan Laser CO2 tipe semi sealed-off.

2. Perekam (Recorder KIPP and ZONEN tipe BD 40).
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4. Catu Daya Tegangan Tinggi (High Voltage tipe HCN 250-17000).

6. Flow meter (Model BROOKS 1355) dan Vacuum Presure Gauge.

8. Penganalisis spektrum laser CO2 (Spectrum CO2 Laser Analyzer).
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9. Pompa Vakum (Vacuum Pump).

7. Motor Undak (Encoder Mike Controller
Tipe ORIEL 18011).

8. Meter Daya (Power Meter
OPHIR AN/2).
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11. Sistem Laser CO2 tipe semi sealed-off dan aplikasinya dalam spektroskopi fotoakustik.

87

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN F
SURAT IJIN PENELITIAN
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