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ABSTRAK

PENGGUNAAN ELECTRON SPIN RESONANCE (ESR) UNTUK
MENDETEKSI
RADIKAL BEBAS
Kintan Limiansih
Universitas Sanata Dharma
2013
Telah dilakukan penelitan menggunakan ESR (Electron Spin Resonance) untuk
mendeteksi keberadaan radikal bebas. Prinsip kerja ESR dalam mendeteksi radikal
bebas adalah proses penyerapan energi dari gelombang elektromagnetik oleh
elektron bebas. Proses penentuan sinyal resonansi dilakukan dengan dua metode,
yaitu penggunaan arus DC yang ditumpangi arus AC dan penggunaan arus AC saja
untuk membangkitkan medan magnet pada kumparan Helmholtz. Nilai g-faktor
DPPH yang diperoleh dari penelitian ini adalah
. Bentuk sinyal
penyerapan didapatkan dari analisis foto sinyal menggunakan software LoggerPro.
Bentuk sinyal penyerapan memenuhi persamaan Lorenzian. ESR juga digunakan
untuk mendeteksi resonansi Hidrogen Peroksida.
Kata kunci: ESR, radikal bebas, resonansi
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ABSTRACT
APPLICATION OF ELECTRON SPIN RESONANCE (ESR)
TO DETECT FREE RADICALS

Kintan Limiansih
Sanata Dharma Univeersity
2013

Free radical has been detected using ESR (Electron Spin Resonance). The principle of
ESR is the absorbtion of energy from electromagnetic waves by free electrons. The
process of determining the resonance signals carried by two methods, by suppyling a
small AC current that superimposed on a larger DC current and AC current usage only to
generate the magnetitic field in the Helmholtz coil. The g-factor of DPPH =
. The shapes of absorbtion signals was determined using a photo analysis software
i.e Logger Pro. The shapes of ESR line is Lorenzian. ESR is used to detect the resonance
from Hydrogen Peroxide.
Keywords: ESR, free radical, resonance
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Pada tahun 2010, Indonesia dengan jumlah penduduk 237,6 juta jiwa, 1,02
juta jiwa di antaranya telah mengidap kanker (Kompas, 2012). Salah satu
penyebab penyakit kanker adalah radikal bebas (Stohs, 2011). Selain kanker,
beberapa penyakit akibat adanya radikal bebas adalah diabetes, penuaan dini,
dan katarak. Keberadaan radikal bebas menjadi masalah yang perlu diteliti
lebih lanjut. Penelitian ini berkaitan dengan pendeteksian radikal bebas.
Radikal bebas adalah atom atau molekul yang memiliki elektron yang tak
berpasangan (Alatas, 2007). Atom atau molekul selalu berusaha untuk
mencapai kestabilan.

Oleh karena itu, untuk mencapai kestabilan, radikal

bebas akan bereaksi dengan molekul di sekitarnya untuk memperoleh pasangan
elektron.
Keberadaan radikal bebas, telah dapat dideteksi dan diukur dengan
Electron Paramagnetic Resonace (Melissinos, 1966). Electron Paramagnetic
Resonance (EPR) yang juga dikenal sebagai Electron Spin Resonance (ESR)
adalah proses penyerapan energi gelombang elektromagnetik oleh elektron
yang tidak berpasangan pada ion atau molekul paramagnetik. Penyerapan
energi gelombang elektromagnetik digunakan dalam proses transisi spin
elektron. Penyerapan energi ditentukan oleh perbedaan antara energi magnetik
elektron. Perbedaan energi magnetik elektron terjadi ketika momen magnetik
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elektron berada dalam medan magnet. Momen magnetik elektron berkaitan
dengan spin elektron bebas pada radikal bebas.
Electron Spin Resonance digunakan untuk mempelajari banyak hal. ESR
digunakan untuk penelitian pada bidang biologi, kimia, dan kesehatan (Poole,
1983). Secara lebih spesifik, pada bidang biologi, ESR digunakan untuk
meneliti kloroplas saat diradiasi, hemoglobin, enzim, nukleus, serta radiasi
sinar ultraviolet. Pada bidang kimia, ESR bergunakan untuk mempelajari
polimer dan katalis.
Dalam bidang kesehatan, ESR digunakan untuk mengukur dosis radiasi
(Alatas, 2007). ESR pertama kali diaplikasikan untuk mengukur dosis radiasi
pada korban bom atom Hirosima dan Nagasaki. Tidak hanya itu, ESR juga
digunakan untuk meneliti dosis radiasi populasi yang tinggal dekat dengan
reaktor nuklir Chernobyl dan pekerja radiasi di Chernobyl. Pada bidang
kesehatan, selain untuk mengukur dosis radiasi, ESR juga berguna untuk
meneliti kerusakan sel akibat adanya radikal bebas, salah satu pemanfaatannya
adalah untuk mendeteksi kanker dalam tubuh (Marinus T. Vlaardingerbroek
dan Jacques A. den Boer, 2003). Selain itu, ESR juga telah digunakan untuk
mengamati radikal bebas pada kulit yang terkena paparan sinar ultraviolet
(Herrling, 2006).
ESR dapat digunakan untuk meneliti radikal bebas padat dan radikal bebas
cair. DPPH (diphenyl-picryl-hydrazil) adalah salah satu contoh radikal bebas
padat. DPPH (C6H5)2N-NC5H2(NO2)3 merupakan zat yang memiliki elektron
bebas dan merupakan zat yang sederhana untuk pengukuran ESR (PASCO
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Scientific, 1990). Salah satu contoh radikal bebas cair adalah Hidrogen
peroksida (H2O2). Hidrogen peroksida (H2O2) adalah radikal yang berasal dari
oksigen, H2O2 termasuk dalam Reactive Oxygen Species (ROS).
Pada Electron Spin Resonance (ESR) terjadi proses penyerapan energi
gelombang elektromagnetik oleh molekul dengan elektron yang tidak
berpasangan. Saat energi gelombang elektromagnetik sesuai dengan perbedaan
tingkat energi spin elektron bebas maka resonansi terjadi. Perbedaan tingkat
energi spin elektron tergantung pada medan magnet luar yang berinteraksi
dengan elektron bebas. Resonansi terjadi pada saat nilai frekuensi gelombang
elektromagnetik tertentu dan nilai medan magnet tertentu pula. Dalam
praktiknya, sulit untuk mendapatkan nilai frekuensi dan medan yang memenuhi
untuk terjadinya resonansi. Maka kesulitan ini diatasi dengan menggunakan
arus DC yang ditumpagi arus AC untuk membangkitkan medan magnet.
Penggunaan arus DC yang ditumpangi arus AC dilakukan agar dapat
memvariasikan nilai medan magnetnya (PASCO Scientific, 1990). Resonansi
bergantung pada perbedaan tingkat energi spin dan frekuensi gelombang
elektromagnetik. Dengan mengetahui frekuensi saat resonansi dan medan
magnet yang mempengaruhi perbedaan tingkat energi spin, maka dapat
diketahui nilai g-faktor dari elektron bebas.
Pada ESR, terjadi proses penyerapan energi. Penyerapan energi yang
merupakan peristiwa resonansi memiliki bentuk sinyal tertentu yang khas.
Bentuk sinyal penyerapan energi pada ESR adalah Gaussian atau Lorenzian
(Wertz dan Bolton, 1986). Pada penelitian-penelitian yang telah ada, sinyal
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penyerapan telah dapat ditampilkan dan nilai g-faktor telah dapat dihitung
(Melissinos, 1966; PASCO Scientific, 1990). Sinyal penyerapan telah diketahui
bentuknya, namun persamaan dari bentuk sinyal tersebut belum dapat
ditentukan. Untuk dapat mencari persamaan bentuk sinyal, diperlukan
kedudukan titik-titik di sepanjang sinyal. Kesulitan menentukan kedudukan
titik-titik inilah yang menjadi kendala utama dalam proses penentuan
persamaan bentuk sinyal penyerapan. Dengan perangkat lunak LoggerPro,
dapat dicari kedudukan titik pada suatu gambar (Limiansih dan Santosa, 2013).
Contoh penggunaan LoggerPro untuk menentukan posisi adalah dengan
menganalisis gambar beban yang sedang berosilasi sehingga posisi beban dapat
diketahui. Dengan demikian, cara ini akan digunakan untuk menentukan posisi
titik pada sinyal penyerapan. Posisi titik pada sinyal penyerapan dapat
diketahui dengan menganalisis gambar sinyal penyerapan. Sehingga, pada
penelitian ini akan dilakukan analisis gambar sinyal penyerapan dengan
memanfaatkan software pengolah gambar LoggerPro.
ESR dapat digunakan untuk mendeteksi dan menganalisis radikal bebas.
Dalam penelitian ini, akan dijelaskan proses penentuan peristiwa resonansi
yang menunjukkan adanya radikal bebas dan penentuan nilai g-faktor DPPH
sebagai nilai yang berkaitan dengan elektron bebas. Selain itu, dalam penelitian
juga akan dilakukan analisis gambar sinyal penyerapan untuk menentukan
persamaan bentuk sinyal penyerapan. Sinyal penyerapan dianalisis dengan
teknik baru, yaitu dengan memanfaatkan foto dan software pengolah foto. ESR
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juga akan dimanfaatkan untuk mendeteksi molekul lain, yaitu Hidrogen
peroksida (H2O2).

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan

latar

belakang

masalah

yang

telah

dipaparkan,

maka

permasalahan yang akan dikaji adalah:
1.

Bagaimana proses kerja ESR sehingga dapat menunjukkan adanya radikal
bebas?

2.

Berapa nilai g-faktor untuk DPPH?

3.

Bagaimana bentuk sinyal penyerapan yang dihasilkan dari proses
penyerapan energi pada ESR ?

4.

Apakah ESR dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa molekul
Hidrogen peroksida (H2O2) adalah radikal bebas?

C. BATASAN MASALAH
Dari latar belakang penelitian ini, terdapat beberapa masalah yang terkait
dengan ESR dan radikal bebas. Pada penelitian ini, masalah dibatasi pada:
1.

Nilai g-faktor yang dicari hanya untuk molekul DPPH.

2.

Penggunaan

sampel

Hidrogen

peroksida

(H2O2)

sebatas

untuk

menunjukkan resonansi pada bahan tersebut, sehingga dapat ditunjukkan
penerapan ESR untuk pendeteksian radikal bebas.
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3.

Analisis sinyal dibatasi untuk menunjukkan bentuk sinyal penyerapan,
berbentuk Lorenzian atau Gaussian. Kualitas nilai berkaitan dengan
bentuk sinyal serapan tidak dibahas.

D. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk:
1.

Menjelaskan proses kerja ESR sehingga dapat menunjukkan adanya
radikal bebas.

2.

Mengetahui nilai g-faktor untuk DPPH.

3.

Mengetahui bentuk sinyal resonansi yang dihasilkan pada proses serapan
energi.

4.

Mengetahui kemampuan ESR untuk menunjukkan bahwa molekul
Hidrogen peroksida (H2O2) adalah radikal bebas.

E. MANFAAT PENELITIAN
1. Bagi Peneliti
a. Mengetahui cara mendeteksi radikal bebas dengan ESR.
b. Mengembangkan kemampuan menganalisa gambar dengan software
LoggerPro.
2. Bagi Pembaca
a. Memahami arti bahan radikal bebas dan contohnya.
b. Mengetahui proses pendeteksian radikal bebas dengan ESR.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Model Atom Rutherford-Bohr
Rutherford, melalui eksperimen hamburan partikel alfanya menyatakan
bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang
bermuatan negatif (Beiser, 1987). Inti atom bermuatan positif ukurannya kecil
dan massif. Inti atom ini dilingkungi oleh elektron. Sehingga sebuah atom
secara keseluruhan bermuatan netral. Elektron dan inti atom yang berbeda
muatan sehingga ada gaya elektrostatik Coulomb yang bekerja. Elektron
bergerak mengorbit inti atom, seperti orbit planet mengelilingi matahari.
Elektron yang bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki gaya sentripetal.
Dari kedua perinsip ini, gaya tarik Coulomb merupakan gaya sentripetal
elektron (Beiser, 1987; Krane, 1983).
Elektron yang bergerak mengitari inti memiliiki arah kecepatan yang
berubah, maka elektron mengalami percepatan. Muatan yang bergerak
dipercepat akan memancarkan radiasi elektromagnetik secara kontinyu.
(Krane, 1983). Ketika elektron memancarkan radiasi elektromagnetik,
elektron akan kehilangan energinya, sehingga energi elektron menurun. Maka
jari-jari orbit elektron mengecil, lintasan elektron berbentuk spiral menuju inti
atom sehingga elektron akhirnya bersatu dengan inti. Faktanya, atom tetap
utuh dengan inti yang tetap terpisah dengan elektron. Kemudian Bohr
mengusulkan gagasan lain mengenai model atom.
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Niels Bohr, pada tahun 1913 memperbaiki model atom yang diusulkan
Rutherford dengan memasukkan prinsip penyerapan dan pemancaran radiasi
elektron (Bransden dan Joachain, 1983; Beiser, 1987; Krane, 1983). Bohr
menyatakan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan-lintasan
tertentu.

Pada

lintasan

ini,

elektron

tidak

memancarkan

radiasi

elektromagnetik. Pada lintasan ini, elektron disebut dalam keadaan stasioner.
Elektron

dapat

mengelilingi

inti

tanpa

memancarkan

gelombang

elektromagnetik ketika berada pada orbit yang momentum sudutnya (L)
merupakan kelipatan dari h/2π.

(1)
(2)
L: momentum sudut elektron saat mengelilingi inti
h: konstanta Planck= 6,63x10-34 J.s
ħ: h/2π
n: bilangan kuantum utama, nilai n adalah n=1, 2, 3, …
Besarnya energi setiap tingkatan nilainya memenuhi persamaan:
(3)
dengan
m: massa elektron (9,1x10-31 kg)
e: muatan elektron (1,6x10-19 C)
: permitivitas ruang hampa (8,85x10-12 F/m)
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Tingkat-tingkat energi pada atom terkuantisasi dengan energi paling rendah
terjadi pada n=1. Pada saat n=1, elektron berada pada tingkat energi dasar.
Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain. Pada saat
elektron berpindah dari tingkat energi tinggi ke rendah, elektron akan
memancarkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi f, peristiwa ini
disebut deeksitasi.

Energi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan

adalah berupa foton dengan energi hf. Sedangkan saat elektron berpindah dari
tingkat energi rendah ke tingkat energi tinggi maka elektron akan memerlukan
energi sebesar hf. Peristiwa ini merupakan peristiwa eksitasi.
Energi yang dipancarkan atau diserap oleh elektron sama dengan selisih
tingkat energi (ΔE) sebelum dan sesudah elektron berpindah.
(4)
Pada proses deeksitasi, misalkan dari tingkat energi ke-n ke tingkat energi
pertama, maka energi yang dipancarkan adalah:
(5)
sedangkan pada proses eksitasi, misalkan dari tingkat energi pertama ke
tingkat energi ke-n maka elektron menyerap energi foton sebesar
pula.
Bohr mampu menemukan konsep tingkat-tingkat energi atom hidrogen
sebagai atom sederhana karena hanya memiliki satu elektron. Selanjutnya,
tingkat-tingkat energi elektron ditinjau dengan persamaan Schrödinger. Pada
persamaan Schrödinger, atom hidrogen ditinjau dalam tinjauan tiga dimensi
maka ada tiga bilangan kuantum untuk menganalisis pembagian tingkat tenaga
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(Krane, 1983). Tingkat energi atom hidrogen dianalisis dengan sistem
koordinat bola. Ketiga bilangan kuantum tersebut adalah bilangan kuantum
pertama, n, berkaitan dengan pemecahan bagi fungsi radial r,

bilangan

kuantum l berkaitan dengan pemecahan fungsi polar (θ), dan bilangan
kuantum ml bagi fungsi ϕ. Sehingga bentuk orbit elektron dinyatakan dalam
bilangan kuantum (n,l, ml).
Bilangan kuantum n adalah bilangan kuantum utama seperti dalam model
Bohr. Dalam model Bohr, nilai n menentukan jari-jari orbit elektron. Bilangan
kuantum l atau disebut bilangan kuantum orbital, bilangan ini menentukan
bentuk orbit elektron. Satu tingkat energi n dapat memiliki beberapan nilai l,
(6)
Bilangan kuantum l berkaitan dengan momentum sudut elektron. Semua
orbit dengan nilai l terbesar (l=n-1) memiliki momentum sudut terbesar.
Hubungan momentum sudut elektron dengan bilangan kuantum orbital (l)
dengan adalah:

Elektron hanya dapat memiliki momentum sudut L seperti persamaan di atas
karena bilangan kuantum terbatas pada harga
satu nilai l, diperoleh beberapa nilai

seperti persamaan 6. Untuk

.

Bilangan kuantum ml disebut bilangan kuantum magnetik memiliki nilai 0,
±1, ±2, …,±l. Hubungan momen sudut dengan bilangan kuantum magneti
adalah

.
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B. Atom dalam Medan Magnet
B.1. Efek Zeeman
Elektron yang memiliki momentum sudut L jika diberi medan magnet
(B) dari luar elektron akan berinteraksi dengan medan magnet tersebut..
Energi (V) yang berkaitan dengan interaksi ini adalah (Beiser, 1987; Krane,
1983)

dengan

adalah momen magnet

Bilangan kuantum magnetik

memberikan spesifikasi arah momentum

sudut (L) dalam medan magnet. Jadi dalam suatu medan magnet, energi atom
dipengaruhi oleh harga

dengan

. Persamaan (8) dapat dinyatakan dengan

: magneton Bohr =

=

Pada saat tidak ada medan magnet, tingkat energi elektron Eo. Misalkan atom
hidrogen dalam keadaan 2p (l=1), saat tanpa medan magnet, memiliki energi
Eo=-3,4 eV (Krane, 1983). Apabila medan magnet diberikan ke elektron,
maka energinya menjadi Eo+V= Eo+
terdapat 3 nilai

. Berarti pada keadaan l=1 akan

sehingga terdapat tiga energi berbeda yang mungkin seperti

terlihat pada gambar 1 di bawah ini.
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ml=+1

l=1, ml=0,±1

µBB

Tanpa medan magnet

ml=0

µBB
ml= -1
Ada medan magnet

Gambar 1. Pembagian tingkat energi l=1pada saat ada medan magnet
luar

Dari gambar 1 terlihat bahwa terjadi pemisahan energi setelah ada
medan magnet yang berinteraksi dengan elektron. Perbedaan energi yang
terpisah adalah sebesar

Peristiwa pemisahan tingkat energi seperti

yang dijelaskan di atas merupakan contoh dari efek Zeeman. Efek Zeeman
adalah pemisahan keadaan energi elektron bila ada medan magnet dari luar
yang berinteraksi dengan elektron.

B.2. Spin Instrinsik
Dalam efek Zeeman, keadaan energi sebuah atom akan terpecah menjadi
komponen-komponen tertentu saat atom itu berada dalam medan magnet.
Namun seringkali pemisahan yang muncul tidak sesuai dengan prinsip efek
Zeeman normal. Ketidakcocokan antara terpisahnya pola energi dengan efek
Zeeman normal diselidiki oleh Goudsmith dan G.E. Uhlenbeck (Beiser, 1987).
Pada tahun 1925, Goudsmith dan Uhlenbeck mengusulkan bahwa elektron
memiliki momentum sudut intrinsik yang disebut spin yang bebas dari
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pengaruh momentum sudut orbitnya dan berkaitan dengan momentum
magnetik. Momentum sudut intrinsik atau spin dilambangkan dengan s
(Bransden dan Joachain, 1983).

(10)

Goudsmith dan Uhlenbeck menganggap bahwa elektron merupakan bola
bermuatan yang berputar pada sumbunya. Putaran ini berkaitan dengan spin,
dan karena elektron bermuatan negatif maka elektron memiliki momen
magnetik µs yang arahnya berlawanan dengan arah vector momentum sudut
intrinsik atau spin (gambar 2).

Spin

-e
m0

Momen
magnetik
Gambar 2. Spin dan momen magnetik elektron memiliki arah yang
berlawanan
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Besarnya momen magnetik elektron adalah:
(11)
dengan

: konstanta karakteristik elektron atau g-faktor
e : muatan elektron
m: massa elektron
: spin

Dengan

, maka persamaan (11) dapat ditulis:
(12)

Berdasarkan percobaan yang dilakukan Stern dan Gerlach, spin hanya
mempunyai dua kemungkinan orientasi pada saat berada pada medan magnet
eksternal B (Haken dan Wolf, 1984). Kedua kemungkinan orientasi itu adalah
searah dan tidak searah dengan medan magnet (gambar 3). Jika komponen
spin didefinisikan dalam arah z maka:
(13)
dengan
adalah bilangan kuantum magnetik spin.
z

0

Gambar 3. Spin elektron memiliki 2 kemungkinan orientasi ketika berada
di medan magnet
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C. Spektroskopi ESR
Elektron dapat berpindah dari satu tingkat energi ke tingkat yang lain jika
elektron itu menyerap atau memancarkan energi. Pada ESR, terjadi proses
penyerapan tenaga dari gelombang elektromagnetik oleh molekul yang
memiliki elektron bebas. Penyerapan energi digunakan untuk proses transisi
pada spin elektron. Elektron memiliki spin yang dapat dipahami sebagai
momentum sudut intrinsik yang mengarah pada momen magnetik.
Spektroskopi ESR didasarkan pada prilaku elektron bebas pada suatu
molekul, elektron bebas tersebut berputar pada sumbunya.
Bila tidak ada medan magnet luar yang diberikan pada elektron, semua
kedudukan/ tingkatan spin dari suatu elektron mempunyai tenaga yang sama,
dengan arah tidak beraturan.
diinteraksikan dengan

Namun ketika medan magnet dari luar

elektron, maka setiap elektron yang berputar

menghasilkan medan magnet dengan arah momentum magnetik menjadi
searah (+ 1/2) atau berlawanan arah (-1/2) terhadap medan magnet luar B
(Krane, 1983:192).
Kemudian setelah elektron berinteraksi dengan medan magnet (B) maka
energi elektron terbagi menjadi tingkat energi yang berbeda (PASCO
Scientific, 1990). Selisih antara kedua tingkat energi yang berbeda tingkat
energi spin adalah
(14)
Persamaan (14) di atas jika digambarkan menjadi seperti gambar 4 di bawah
ini.
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E

ΔE

B

Gambar 4. Pembagian tingkat energi spin ketika ada medan magnet

Pada saat elektron bebas yang berada dalam medan magnet B yang
diradiasi dengan gelombang elektromagnetik dengan energi

, maka

elektron tersebut akan berpindah dari satu tingkat spin ke tingkat spin yang
lain ketika energi
dengan energi

ini cocok dengan selisih tingkat energi spin. Foton
dari gelombang elektromagnetik diserap oleh elektron dan

digunakan untuk transisi.
(15)
Dari persamaan (14) dan persamaan (15) juga dapat ditulis
(16)
Penyerapan energi berpengaruh pada permeabilitas bahan yang bereketron
bebas kemudian mempengaruhi osilasi osilator pembangkit gelombang
elektromagnetik. Hasilnya teramati dengan adanya perubahan arus yang
mengalir melalui osilator tersebut.
Resonansi terjadi pada nilai medan magnet B dan frekuensi yang
memenuhi persamaan (16). Supaya persamaan (16) dipenuhi, jika telah
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diketahui nilai f, maka dicari nilai B yang sesuai, begitu pula sebaliknya.
Untuk mencari nilai B saat resonansi maka dilakukan pemvariasian medan
magnet agar didapatkan nilai yang cocok. Peristiwa resonansi dijelaskan pada
gambar 5 berikut.
sinyal pada osilator
pembangkit gelombang
elektromagnetik
Nilai medan magnet
yang divarisaikan
1
6

B

1

2
7

3
8

2

3

4

0

Gambar 5. Sinyal resonansi
Keterangan:
: nilai medan magnet yang divariasikan
: nilai medan magnet saat resonansi sebesar B
: sinyal penyerapan pada osilator rf
Garis merah menunjukkan adanya nilai medan magnet yang divariasikan.
Pada satu nilai f, nilai medan magnet yang memenuhi persamaan (16) adalah
saat nilainya B. Pada nilai medan magnet B, terjadi penyerapan energi foton.
Penyerapan energi ditunjukkan dengan adanya sinyal penyerapan pada
osilator rf. Sinyal penyerapan berupa penurunan sinyal digambarkan dengan
garis warna ungu. Sinyal penyerapan muncul pada titik nomor 1, 2, 3, dan 4.
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Pada titik-titik tersebut nilai medan magnet memenuhi persamaan (16)
sehingga terjadi resonansi. Penurunan pada sinyal menunjukkan adanya
penyerapan energi foton (Wertz dan Bolton). Penurunan sinyal terjadi 2 kali
untuk setiap periode nilai medan magnet karena untuk satu periode terdapat 2
nilai medan magnet yang sama.

Bentuk sinyal resonansi
Sinyal penyerapan memiliki kekhasan, yaitu memenuhi fungsi Lorenzian
atau Gaussian (Wertz dan Bolton, 1986). Persamaan Lorenzian dan Gaussian
adalah:

Persamaan Lorenzian jika dinyatakan dalam bentuk grafik adalah seperti
gambar 6 berikut:
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Gambar 6. Grafik persamaan Lorenzian

Sedangkan persamaan Gaussian jika dinyatakan dalam bentuk grafik
adalah seperti gambar 7 berikut:

Gambar 7. Grafik persamaan Gaussian
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D. Kumparan Helmholtz
Proses pendeteksian radikal bebas dengan ESR memerlukan medan
magnet yang berinteraksi dengan elektron. Untuk membangkitkan medan
magnet, maka diperlukan kumparan Helmholtz. Kumparan Helmholtz terdiri
dari dua kumparan kawat yang identik. Identik yang dimaksudkan adalah
memiliki jumlah lilitan, ukuran, dan bentuk yang sama. Arus pada kedua
kumparan juga harus sama besarnya sehingga dapat menghasilkan medan
magnet yang homogen.
Kumparan Helmholtz dengan arus I (A), jumlah lilitan N, dan jarak antar
kumparan R(m), menghasilkan medan magnet (B) sebesar (PASCO Scientific,
1990):

Dengan

adalah permeabilitas ruang hampa = 1,256.10-6 Tm/A

Resonansi terjadi saat nilai B dan f memenuhi persamaan (16), Nilai B saat
resonansi sebanding dengan nilai I tertentu pada kumparan Helmholtz saat
resonansi.
Nilai B (medan magnet) bergantung pada nilai I (arus). Jika digunakan
arus bolak-balik, maka B juga bolak-balik Arus bolak-balik yang terukur
adalah arus efektifnya (IRMS). Hubungan antara arus efektif dan arus maksimal
(Im) adalah
(20)
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Pola sinusoidal arus bolak-balik pada kumparan Helmholtz ditunjukkan
pada gambar 8 berikut.

Im

0

Gambar 8. Pola arus pada kumparan Helmholtz berbentuk sinusoidal

Resonansi ditunjukkan ketika terdapat penurunan pada sinyal tegangan
osilator, seperti gambar 9 berikut.
b

a

Sinyal arus bolakbalik pada kumparan
Helmholtz

0

Sinyal arus pada
osilator rf

Gambar 9. Peristiwa resonansi
Nilai arus saat resonansi (Ir) didapatkan menggunakan prinsip perbandingan
pola tegangan karena arus sebanding dengan tegangan.
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Tegangan saat resonansi dapat dicari dengan prinsip perbandingan sebagai
berikut:
(21)
Karena tegangan sebanding dengan arus maka persamaan (18) menjadi
(22)

(23)
Maka
(24)
Dengan nilai arus saat resonansi yang telah diketahui, maka besarnya medan
magnet B saat resonansi juga dapat diketahui.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kerja ESR sehingga dapat
menunjukkan adanya radikal bebas, menghitung g-faktor DPPH, menentukan
bentuk sinyal penyerapan, dan menggunakan ESR untuk menyelidiki molekul
lain. Langkah penelitian ini secara umum dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu:
tahapan pertama adalah penentuan pulsa resonansi yang menunjukkan adanya
radikal bebas pada sampel DPPH, kemudian langkah kedua adalah penentuan
nilai g-faktor DPPH, langkah ketiga adalah penentuan persamaan sinyal
penyerapan, dan langkah keempat adalah penentuan resonansi pada H2O2.

A. Penentuan pulsa resonansi dengan arus DC yang ditumpangi arus AC
Resonansi terjadi untuk nilai f dan B yang memenuhi persamaan (16)
terpenuhi. Agar persamaan (16) dipenuhi, bisa dilakukan dengan dua cara.
Resonansi dapat diperoleh dengan memvariasikan nilai medan magnet (B)
untuk satu nilai f, atau sebaliknya, memvariasikan nilai f untuk satu nilai B.
Untuk memperoleh kejadian resonansi pada nilai medan magnet (B) tertentu,
diperlukan frekuensi yang akurat agar persamaan (16) dapat dipenuhi. Dalam
prakteknya sulit memvariasikan frekuensi osilator rf secara akurat. Sehingga
dilakukan pemvariasian medan magnet (B) untuk satu nilai f. Pemvariasian
nilai B dilakukan dengan megalirkan arus DC yang ditumpangi arus AC pada
kumparan Helmholtz. Metode ini menggunakan alat yang dirangkai seperti
gambar 10 dan 11 berikut.
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1

2

5

4

3
6

Gambar 10. Rangkaian ESR dengan arus pada kumparan Helmholtz adalah arus
DC ditumpangi arus AC
Keterangan:
1. Sampel
2. Kumparan Helmholtz
3. Ampermeter

4. Probe unit
5. Control unit
6. Osiloskop

Gambar 11. Foto rangkaian ESR dengan arus pada kumparan Helmholtz
adalah arus DC yang ditumpangi arus AC
Rangkaian alat untuk mencari resonansi dengan mengalirkan arus DC yang
ditumpangi arus AC pada kumparan Helmholtz adalah seperti gambar 10.
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1. Sampel
Pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah DPPH (diphenylpicryl-hydrazil) sebagai sampel standard an molekul radikal bebas yang lain,
yaitu H2O2 (Hidrogen Peroksida). Penelitian ini menggunakan sampel-sampel
tersebut karena merupakan sampel molekul yang mudah tersedia. Sampel
DPPH adalah sampel standar yang tersedia bersama seperangkat alat ESR dari
PASCO scientific. H2O2 merupakan radikal bebas cair yang mudah didapatkan.
DPPH adalah sampel yang akan diteliti sinyal penyerapan dan dicari nilai gfaktornya. Sedangkan H2O2 diteliti keberadaan sinyal penyerapannya sehingga
dapat untuk menunjukkan ada tidaknya elektron bebasnya.
Sampel merupakan bahan yang reaktif sehingga dalam penempatannya,
keamanan merupakan hal terpenting yang diperhatikan. Sampel ditempatkan
dalam sebuah tabung kaca dengan ukuran diameter 7mm dan panjang 5 cm.
Sampel

H2O2

merupakan

molekul

berbentuk

cair,

sehingga

dalam

penempatannya, mulut tabung berada di atas agar cairan tidak tumpah.

2. Kumparan Helmholtz
Kumparan Helmholtz yang digunakan dalam penelitian ini memiliki
karakteristik, diameter kumparan sebesar 10,8 cm, jarak antar kumparan adalah
5,4 cm, dan jumlah lilitan kawat sebanyak 320 lilitan. Arus pada kumparan
Helmholtz maksimal adalah 3 A.
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Sampel diletakkan di tengah-tengah kumparan Helmholtz agar dapat
berinteraksi dengan medan magnet yang homogen. Letak sampel di tengah
kumparan Helmholtz terlihat seperti gambar 12.

12.a

12.b

Gambar 12. Sampel diletakkan di tengah-tengah kumparan Helmholtz,
12.a Posisi sampel dan kumparan Helmholtz tampak samping, 12.b Posisi
sampel dan kumparan Helmholtz tampak depan

3. Ampermeter
Ampermeter berfungsi untuk mengukur arus pada kumparan Helmholz.
Karena arus pada kumparan Helmholtz maksimal bernilai 3 A, maka pada
penelitian ini digunakan ampermeter dengan nilai maksimum 5 A.

4. Probe unit
Probe unit berfungsi sebagai penyedia gelombang elektromagnetik. Di
dalam probe unit, terdapat osilator pembangkit gelombang elektromagnetik.
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Osilator tersebut adalah osilator rf (radio frekuensi). Osilator rf mampu
menghasilkan gelombang radio yang memiliki frekuensi tinggi. Frekuensi dan
amplitudo gelombang dapat divariasikan.

5. Control unit
Control Unit berfungsi untuk:
memberikan tenaga yang dibutuhkan untuk kerja osilator rf dan
menampilkan nilai frekuensi osilator rf
menyediakan tegangan pada kumparan Helmholtz untuk menghasilkan
medan magnet. Tegangan berupa tegangan DC (Uo) dan tegangan AC
(Umod)
menyediakan output untuk osiloskop dual trace, yaitu tegangan pada
osilator rf dan tegangan pada kumparan Helmholtz.

6. Osiloskop
Osiloskop berfungsi untuk menampilkan peristiwa resonansi. Osiloskop
yang digunakan dalam penelitian ini adalah osiloskop dual trace. Osiloskop
dapat menampilkan tegangan yang sebanding dengan nilai medan magnet pada
kumparan Helmholtz dan sekaligus dapat menampilkan tegangan pada osilator
rf. Osiloskop dual trace yang digunakan dalam penelitian ini adalah GW Instek
seri GOS-563G.
Langkah penentuan pulsa resonansi adalah:
1.

Alat dirangkai seperti pada gambar 10 dan 11. Sampel yang digunakan
adalah sampel standar, yaitu DPPH.
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2.

Arus pada kumparan Helmholtz diatur dengan nilai maksimal 3A.

3.

Frekuensi (f) osilator rf diatur pada nilai tertentu dengan memutar tombol
pengatur frekuensi yang ada pada probe unit.

4.

Nilai Uo dan Umod pada Control Unit diatur untuk mengubah medan
magnet pada kumparan Helmholtz.

5.

Nilai medan magnet pada kumparan Helmholtz (B) divariasikan hingga
terjadi resonansi yang ditampilkan dengan osiloskop. Data berupa tampilan
tegangan pada osiloskop difoto untuk setiap variasi Uo dan Umod.

6.

Langkah 1 sampai dengan 5 diulangi untuk berbagai nilai frekuensi.

B. Penentuan resonansi dengan arus AC
Solusi menumpangkan arus AC pada arus DC untuk mendapatkan nilai
medan magnet yang tertentu saat resonansi ternyata mengalami masalah.
Masalahnya adalah, untuk mendapatkan nilai medan magnet (B) saat
resonansi, diperlukan nilai arus pada kumparan Helmholtz saat resonansi.
Namun adanya dua jenis arus yaitu AC dan DC membuat nilai medan magnet
saat resonansi tidak dapat ditentukan. Untuk dapat menentukan nilai arus
pada kumparan Helmholtz, arus AC dibuat menjadi nol (0), sehingga hanya
arus DC yang bekerja dan nilai arus dapat diketahui. Dengan arus DC saja,
ternyata tidak bisa didapatkan nilai f dan B yang memenuhi persamaan (16).
Sulit diperoleh peristiwa resonansi jika hanya menggunakan arus DC saja.
Untuk mengatasi hal tersebut maka digunakan satu jenis arus, yaitu arus AC
saja yang dialirkan ke kumparan Helmholtz. Dipilih arus AC karena variasi
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arus bisa dilakukan secara kontinyu, sehingga resonansi dapat diketahui. Pada
proses penentuan resonansi dengan arus AC, rangkaian alat yang digunakan
adalah seperti gambar 13 dan 14 berikut.

2

5
4

1

8

9

3

6

Gambar 13. Rangkaian ESR dengan arus AC

Keterangan:
1. Sampel
2. Kumparan Helmholtz
3. Ampermeter
4. Probe Unit
5. Control Unit

6. Osiloskop
7. Slide regulator
8. Transformator
9. Tahanan geser

7
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Gambar 14. Foto rangkaian ESR dengan arus AC
Fungsi dari komponen tambahan tersebut adalah:
Pemberian arus AC pada kumparan Helmholtz menggunakan peralatan
tambahan, yaitu slide regulator (7), transformator (8), dan tahanan geser (9).
7. Slide regulator
Untuk

memvariasikan

medan

magnet,

dapat

dilakukan

dengan

memvariasikan besar arus pada kumparan Helmholtz. Arus pada kumparan
Helmholtz merupakan arus bolak-balik yang berasal dari PLN. Untuk
mengubah nilai tegangan pada rangkaian digunakan slide regulator.
8. Transformator
Transformator berfungsi untuk membatasi tegangan pada rangkaian.
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9. Tahanan geser
Tahanan geser berfungsi sebagai beban sehingga dapat membatasi arus
pada kumparan Helmholtz. Tahanan geser yang berfungsi sebagai beban
tegangannya dapat diukur dan ditampilkan pada osiloskop. Tegangan pada
tahanan geser sebanding dengan arus pada kumparan Helmholtz sehingga dapat
digunakan untuk menghitung arus saat resonansi (persamaan (19)). Selain itu,
tahanan geser juga berfungsi untuk memperhalus pengaturan nilai arus pada
kumparan Helmholtz.

Langkah penentuan resonansi dengan memberikan arus AC pada kumparan
Helmholtz, adalah sebagai berikut:
1.

Alat dirangkai seperti rangkaian pada gambar 13. Sampel yang
digunakan adalah sampel standar, yaitu DPPH.

2.

Probe Unit diatur pada satu nilai f, kemudian nilai B divariasikan
dengan

mengubah-ubah

tegangan

pada

kumparan

Helmholtz.

Pengubahan tegangan dilakukan dengan cara mengatur slide regulator
hingga nampak pulsa resonansi pada osiloskop.
3.

Sinyal resonansi yang ditampilkan pada osiloskop difoto. Nilai arus
efektif pada ampermeter dicatat.

4.

Langkah 1 sampai dengan 3 diulangi dengan memvariasikan nilai
frekuensi osilator rf.

5.

Langkah 1 sampai 4 diulangi namun dengan sampel yang berbeda, yaitu
H2O2 (Hidrogen Peroksida).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32

C. Penentuan g-faktor DPPH
Setelah mendapatkan pulsa resonansi, selanjutnya dilakukan penelitian
untuk mencari nilai g-faktor. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
1.

Alat dirangkai seperti gambar 13. Sampel yang digunakan adalah
DPPH.

2.

Osilator rf diatur pada satu frekuensi tertentu, kemudian medan
magnet (B) pada kumparan Helmholtz diatur sehingga terjadi
peristiwa resonansi (memenuhi persamaan (16)). Peristiwa resonansi
diamati di osiloskop.

3.

Sinyal resonansi yang tampil di osiloskop kemudian difoto.

4.

Langkah 1-3 diulangi untuk nilai yang frekuensi (f) yang berbeda.

5.

Nilai arus saat resonansi (Ir) ditentukan dengan cara seperti gambar 9
dan nilai Ir diperoleh dengan persamaan (24).

6.

Dari nilai Ir yang diperoleh pada langkah 5, kemudian nilai B
dihitung dengan menggunakan persamaan (19).

7.

Dibuat grafik hubungan frekuensi (f) dan medan magnet (B). Nilai gfaktor diperoleh dari gradient grafik hubungan antara frekuensi (f) dan
medan magnet (B).

D. Penentuan bentuk sinyal penyerapan
Penentuan bentuk sinyal serapan dilakukan dengan langkah sebagai
berikut:
1.

Alat dirangkai seperti pada gambar 10.
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2.

Frekuensi osilator rf diatur untuk frekuensi tertentu. Pada nilai
frekuensi ini, nilai B pada kumparan Helmholtz diubah hingga
resonansi terjadi dan nampak pada osiloskop.

3.

Sinyal penyerapan yang tampil di osiloskop kemudian difoto.

4.

Foto dianalisis menggunakan perangkat lunak LoggerPro. Foto diolah
dengan program pengolah foto. Analisis foto dilakukan dengan
memberikan titik-titik disepanjang sinyal resonansi. Titik-titik ini
dibuat untuk mendapatkan nilai posisi sinyal resonansi. Titik-titik
dibuat dengan meng-klik “tanda titik” pada bagian analisis foto.
Setelah itu, secara otomatis kursor akan berfungsi sebagai pemberi
titik.

“tanda titik”

Gambar 15. Foto dianalisis dengan LogerPro dengan memberikan titiktitik pada gambar sinyal

5.

Posisi horisontal (x) dan posisi vertikal (y) setiap titik pada sinyal
penyerapan secara otomatis tercatat pada LoggerPro.

6.

Jejak sinyal penyerapan pada logger Pro kemudian difit dengan
persamaan grafik Lorenzian Gaussian.

Fitting grafik

Gambar 16. Ikon pada Logger Pro yang dipilih untuk fitting grafik
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BAB IV
DATA DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Proses Kerja ESR untuk Menunjukkan Adanya Radikal Bebas
ESR (Electron Spin Resonance) mampu digunakan untuk mengamati
adanya radikal bebas. Ketika atom atau molekul dengan elektron tidak
berpasangan diberi medan magnet yang homogen maka momentum magnetik
elektron bebas akan berinteraksi dengan medan magnet sehingga terbentuk
tingkat-tingkat energi spin.
Elektron akan bertransisi dari suatu tingkat energi spin ke tingkat energi
spin yang lebih tinggi ketika tersedia energi yang sesuai untuk transisi. Pada
ESR, energi untuk transisi elektron disediakan oleh osilator rf yang
menyediakan gelombang radio. Gelombang dengan frekuensi f memiliki
energi sebesar hf. Energi hf tersebut kemudian diradiasikan pada atom untuk
transisi elektron. Saat foton diradiasikan pada radikal bebas, maka energi
foton akan diserap elektron bebas untuk bertransisi ke tingkat energi yang
lebih tinggi jika besar energi foton itu cocok dengan selisih tingkat energi
elektron (persamaan 16 dipenuhi). Peristiwa ini adalah peristiwa resonansi.
Resonansi terjadi pada nilai frekuensi dan medan magnet yang
memenuhi persamaan (16). Sehingga untuk mendapatkan kejadian resonansi
dapat dilakukan dengan memvariasikan besarnya f atau B. Resonansi dapat
diperoleh dengan memvariasikan nilai medan magnet (B) untuk satu nilai f,
atau sebaliknya, memvariasikan nilai f untuk satu nilai B. Untuk memperoleh
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kejadian resonansi pada nilai medan magnet (B) tertentu, diperlukan frekuensi
yang akurat agar persamaan (16) dapat dipenuhi. Dalam prakteknya sulit
memvariasikan frekuensi osilator rf secara akurat.

Sehingga dilakukan

pemvariasian medan magnet (B) untuk satu nilai f. Pemvariasian nilai B
dilakukan dengan 2 metode, yaitu:
megalirkan arus DC yang ditumpangi arus AC ke kumparan Helmholtz
mengalirkan arus AC saja ke kumparan Helmholtz

A.1. Penentuan pulsa resonansi dengan arus DC yang ditumpangi arus AC
Cara yang pertama adalah dengan mengalirkan arus DC yang
ditumpangi dengan arus AC pada kumparan Helmholtz. Cara ini dilakukan
dengan merangkai alat sesuai dengan gambar 10.
Cara untuk memvariasikan nilai B (medan magnet pada kumparan
Helmholtz) dilakukan dengan menumpangkan arus AC pada arus DC. Pada
nilai satu f, arus AC dan DC pada kumparan Helmholtz divariasikan dengan
mengatur Uo dan Umod pada Control Unit. Uo arus DC, sedangkan Umod
merupakan arus AC. Resonansi terjadi pada saat frekuensi dan nilai medan
magnet (B) memenuhi persamaan (16). Resonansi terjadi ketika sinyal
tegangan pada osilator rf menunjukkan penurunan yang berarti terjadi
penyerapan energi (gambar 5). Hasil resonansi ditampilkan pada osiloskop
seperti gambar 17. Tegangan pada osiloskop ada dua jenis, yaitu tegangan
yang mewakili B kumparan Helmholtz dan tegangan pada osilator rf.
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Tegangan pada
osilator rf

Tegangan yang
mewakili B kumparan
Helmholtz

Gambar 17. Tampilan tegangan osilator rf dan tegangan yang mewakili
B kumparan Helmholtz saat tegangan DC 0,1 volt, tegangan AC 1 volt, dan
f=40 MHz

Dari gambar 17 terlihat bahwa saat tegangan AC 1 volt, sinyal tegangan pada
osilator rf berbentuk garis lurus sedangkan sinyal tegangan yang mewakili B
kumparan Helmholtz berpola sinusoidal namun kecil. Pada gambar terlihat
bahwa pada nilai frekuensi 40 MHz dengan Uo 0,1V dan Umod 1 V, tidak
terjadi resonansi. Belum ada penurunan tegangan yang menunjukkan adanya
sinyal penyerapan, berarti nilai f dan B belum memenuhi persamaan (16).
Pada saat nilai Umod ditambah, bentuk sinyal tegangan pada kumparan
Helmholtz dan sinyal tegangan osilator rf menjadi berubah seperti gambar 18.
Tegangan yang mewakili B
kumparan Helmholtz

Tegangan pada osilator rf

Gambar 18. Tampilan tegangan osilator rf dan kumparan Helmholtz saat
tegangan DC 0,1 volt, tegangan AC 4 volt, dan f=40 MHz
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Pada saat nilai tegangan AC diperbesar, sinyal tegangan yang mewakili B
kumparan Helmholtz mengalami perubahan, sinyal tegangan yang berbentuk
sinusoidal semakin tinggi. Sinyal tegangan osilator rf juga mengalami
perubahan, yaitu tampak ada penurunan sinyal. Hal ini menunjukkan bahwa
pada f= 40 MHz, nilai tegangan kumparan Helmholtz yang sebanding dengan
nilai B pada kumparan Helmholtz telah cukup untuk memenuhi persamaan
(16) sehingga nampak gejala resonansi. Namun penurunan sinyal tegangan
osilator rf hanya 1 penurunan untuk satu periode. Hal ini menunjukkan
ketidaksimetrisan (hasil tidak seperti pada teori gambar 5). Ketidaksimetrisan
disebabkan karena masalah elektronik (PASCO Scientific, 1990). Sehingga
sinyal penyerapan dibuat seperti gambar 5 (dengan 2 penurunan pada tiap
siklus) dengan mengatur fase dari sinyal tersebut dan mengatur arus AC
(Umod) pada kumparan Helmholtz. Untuk nilai tegangan AC yang tinggi
(Umod tinggi) maka didapatkan sinyal seperti gambar 19.
Tegangan yang mewakili B
kumparan Helmholtz

Tegangan pada osilator rf

Gambar 19. Sinyal resonansi saat frekuensi osilator rf 40 MHz dan Umod 5
volt dan Uo 5 volt
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Dari gambar 19 terlihat bahwa saat nilai Umod diperbesar menjadi 5
volt, sinyal penurunan terjadi dua kali untuk setiap periode (seperti gambar 5).
Namun dari gambar 19 terlihat bahwa sinyal resonansi tidak terjadi secara
simetris (pada nilai B yang sama). Hal ini terjadi karena adanya permasalahan
elektronik yang menyebabkan sinyal tegangan pada kumparan Helmholtz
tidak halus membentuk sinusoidal sempurna. Ketidaksempurnaan bentuk
sinyal tegangan pada kumparan Helmholtz berakibat pada ketidaksimetrisan
sinyal resonansi.
Setelah nilai Umod divariasikan untuk nilai Uo tertentu, proses
penentuan resonansi dilanjutkan dengan memvariasikan tegangan DC (Uo)
dan frekuensi osilator rf. Hasilnya adalah seperti pada lampiran 1. Dari semua
data yang dihasilkan dengan memvariasikan tegangan DC dan tegangan AC,
sinyal resonansi seperti gambar 5 belum terpenuhi. Sehingga dari semua data
yang didapatkan, nilai medan magnet (B) saat resonansi belum dapat
diketahui. Permasalahan yang lain, nilai B saat resonansi juga tetap tidak dapat
ditentukan karena terdapat dua jenis B, yaitu B searah dan B bolak-balik.
Nilai arus saat resonansi tidak dapat diketahui pada saat dilakukan
langkah menumpangkan arus AC pada arus DC. Dengan adanya dua jenis arus
pada kumparan Helmholtz, nilai arus saat resonansi tidak dapat dihitung
secara pasti. Arus yang terbaca pada ampermeter adalah arus efektif pada
rangkaian. Sehingga untuk mendapatkan arus resonansi, arus AC yang
ditumpangkan pada arus AC harus 0 (nol) agar arus pada kumparan Helmholtz
hanya arus DC saja dan nilainya dapat diketahui pada ampermeter. Pada
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prakteknya, resonansi pada saat arus AC (Umod) kecil sulit diamati. Grafik
tegangan hanya lurus mendatar seperti gambar di bawah ini:

Gambar 20. Pola tegangan osilator rf dan tegangan yang mewakili B
kumparan Helmholtz saat Uo 10 volt dan Umod 0 volt
Nilai arus saat resonansi tidak dapat ditentukan nilainya, maka besarnya
medan magnet kumparan Helmholtz juga tidak dapat dicari dengan metode ini
karena medan magnet yang dihasilkan kumparan Helmholtz (B) sebanding
dengan arus (I) pada kumparan tersebut (persamaan 19).

A.2. Penentuan Resonansi dengan Arus AC
Kesulitan menentukan nilai arus saat resonansi diatasi dengan mengaliri
kumparan Helmholtz dengan arus AC. Pemilihan arus AC dilakukan dengan
alasan, variasi arus dapat dilakukan secara kontinyu, sehingga resonansi dapat
disapu secara teliti. Pada arus AC, terdapat rentang antara nilai minimum dan
maksimum untuk nilai arus tertentu sehingga sinyal resonansi dapat mudah
dideteksi. Penentuan resonansi dengan cara kedua ini menggunakan alat-alat
yang dirangkai seperti gambar 13.
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Pemberian arus AC pada kumparan Helmholtz menggunakan peralatan
tambahan,

yaitu

transformator,

slide

regulator,

dan

tahanan

geser.

Transformator berfungsi untuk membatasi tegangan dari sumber PLN, slide
regulator berfungsi untuk pengatur tegangan pada rangkaian dan untuk
mengubah-ubah arus pada kumparan Helmholtz, dan tahanan geser berfungsi
sebagai beban yang tegangannya ditampilkan pada osiloskop, pengatur arus
pada kumparan Helmholtz, dan untuk memperhalus pemvariasian arus. Pada
rangkaian ini (sesuai gambar 13), sinyal yang ditampilkan pada osiloskop
adalah tegangan pada tahanan geser dan tegangan pada osilator rf (gambar
21). Tegangan pada tahanan geser ditampilkan pada osiloskop bertujuan untuk
mengamati perbandingan tinggi tegangan maksimal dan tegangan saat
resonansi. Karena arus sebanding dengan tegangan, maka dengan mengetahui
perbandingan ketinggian tegangan, arus saat resonansi dapat dihitung dengan
persamaan (24).
Berbeda dengan metode pertama, pada metode kedua ini resonansi lebih
mudah didapatkan. Hal ini terjadi karena dengan arus AC nilai medan magnet
kumparan Helmholtz dapat divariasikan secara kontinyu dari medan magnet
minimum hingga maksimum. Untuk satu periode, sinyal penurunan tegangan
osilator rf terjadi 4 kali seperti gambar 21 karena arus yang digunakan adalah
bolak-balik. Sinyal penurunan ini sesuai dengan gambar 9.
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Tegangan pada
osilator rf

Tegangan yang
mewakili B
kumparan
Helmholtz

Gambar 21. Pola tegangan yang ditampilkan dalam osiloskop saat
resonansi saat arus pada kumparan Helmholtz adalah arus AC

B. Penentuan nilai g –faktor DPPH
Arus pada kumparan Helmholtz saat peristiwa resonansi tidak dapat
diketahui nilainya dengan membaca secara langsung pada ampermeter. Arus
yang terbaca pada ampermeter merupakan arus efektif atau IRMS. Nilai arus
pada saat resonansi dapat diperoleh dengan menganalisis foto-foto yang telah
diperoleh. Foto yang dianalisis adalah foto saat kumparan Helmholtz dialiri
dengan arus AC. Analisis foto untuk mendapatkan nilai arus saat resonansi
dilakukan dengan cara yang sama dengan gambar 9 dengan menggunakan
persamaan (24).
Foto dianalisis dengan membuat garis vertikal yang merupakan
perpanjangan dari penurunan sinyal saat resonansi dan garis horisontal yang
merupakan perpanjangan perpotongan garis vertikal dengan pola tegangan
pada kumparan Helmholtz (garis vertikal dan horisontal ditunjukkan dengan
garis berwarna kuning pada gambar 22). Setelah foto diberi garis vertikal dan
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horisontal, maka resonansi dapat dideteksi. Resonansi terjadi pada tegangan
pada tahanan geser tertentu, seperti ditunjukkan pada titik warna merah.
Analisis foto untuk beberapan nilai frekuensi dilampirkan pada lampiran 2.

a=3,2

Untuk satu
periode, dapat
diperoleh 4 titik
nilai B saat
resonansi

0
b=2,6

Gambar 22. Peristiwa resonansi saat f=45 MHz dan IRMS= 0,25A
Tegangan tahanan geser pada saat resonansi diperoleh di sekitar
tegangan maksimum dan minimum seperti pada gambar 22. Di sekitar
tegangan maksimum, resonansi terjadi 2 kali, begitu pula di sekitar tegangan
minimum, sehingga untuk satu periode terdapat 4 sinyal penurunan. Hal ini
terjadi karena arus yang digunakan untuk membangkitkan medan magnet
adalah arus bolak-balik. Dari 4 nilai b (tinggi tegangan saat resonansi) yang
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diperoleh, hasilnya dirata-rata. Untuk berbagai nilai frekuensi, hasilnya
ditampilkan pada table 1.
Tabel 1. Data hasil analisis foto tinggi tegangan rata-rata pada osiloskop saat
resonansi
f

I rms

(MHz)

(A)

1

35,00

2

No.

a

b

0,25

3,20

2,07

36,50

0,25

3,20

2,15

3

38,20

0,25

3,20

2,25

4

40,00

0,25

3,20

2,30

5

41,50

0,25

3,20

2,40

6

42,50

0,25

3,20

2,45

7

45,00

0,25

3,20

2,63

8

47,50

0,25

3,20

2,75

Dari data yang diperoleh, arus pada kumparan Helmholtz saat peristiwa
resonansi dicari dengan persamaan (24).
Sebagai contoh, untuk data nomor 1 perhitungan arus resonansi adalah:
Nilai-nilai yang diketahui: f=35,00 MHz, resonansi terjadi saat IRMS= 0,25A, pada
a:3,2 dan b:2,07, maka arus saat resonansi adalah:
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Dengan nilai arus saat resonansi yang telah diketahui, maka besarnya
medan magnet B saat resonansi juga dapat diketahui. Besarnya medan magnet
B sesuai dengan persamaan (19).

Nilai B untuk tiap frekuensi ditunjukkan pada tabel 2.
Tabel 2. Nilai f dan B saat resonansi
No.
f (MHz)
B (T)
1

35,00

0,001221

2

36,50

0,001265

3

38,20

0,001324

4

40,00

0,001354

5

41,50

0,001412

6

42,50

0,001442

7

45,00

0,001545

8

47,50

0,001618

Pada persamaan (16) nilai B yang dimaksud adalah medan magnet
kumparan Helmholtz, sebagai medan magnet yang berinteraksi dengan
sampel. Namun pada praktiknya medan magnet yang berinteraksi dengan
sampel tidak hanya medan magnet dari kumparan Helmholtz, namun juga
medan magnet bumi. Medan magnet bumi merupakan sumbangan medan
magnet dari luar yang berpengaruh terhadap besarnya medan magnet yang
berinteraksi dengan sampel.
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Medan magnet memiliki nilai dan arah. Pada penelitian ini, kumparan
Helmholtz dialiri dengan arus bolak-balik (AC) sehingga arah medan
magnetnya juga bolak-balik. Sedangkan medan magnet bumi memiliki arah
yang searah. Pada suatu saat medan magnet kumparan Helmholtz searah
dengan medan magnet bumi, di saat yang lain medan magnet kumparan
Helmholtz akan berlawanan arah dengan medan magnet bumi. Pada saat arah
medan magnet kumparan Helmholtz searah dengan medan magnet bumi,
maka medan magnet bumi akan berpengaruh menambah jumlah medan
magnet yang melingkungi sampel. Sedangkan saat arah medan magnet
kumparan Helmholtz berlawanan dengan arah medan magnet bumi, maka
medan magnet bumi akan mengurangi jumlah medan magnet yang
berinteraksi dengan sampel.
Medan magnet bumi berpengaruh menambah dan mengurangi medan
magnet yang berinteraksi dengan sampel. Sehingga dengan merata-ratakan
nilai medan magnet maka pengaruh medan magnet bumi dapat dihilangkan.
Pada penelitian radikal bebas ini, juga dilakukan perhitungan g-faktor.
Untuk sampel standar yaitu DPPH, nilai g-faktor diperoleh dengan berprinsip
pada persamaan (16).
Persamaan (16) dapat juga dituliskan
(22)

Sehingga
(23)
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Nilai g-faktor atau

dapat dicari dengan membuat grafik hubungan antara

frekuensi (f) dan medan magnet (B). Gradien dari persamaan garis pada grafik
yang diperoleh merupakan
Sehingga nilai g-faktor atau

.
adalah:

Grafik hubungan antara f dan B diperoleh dengan sumber data f dan B saat
resonansi, hasilnya adalah seperti gambar 23.

Gambar 23. Grafik hubungan antara frekuensi osilator rf dan medan magnet
kumparan Helmholtz saat resonansi
Dari gambar 23, gradien persamaan garis tersebut adalah 3,11.1010.
Maka g-faktor DPPH adalah:
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Ketidakpastian nilai g-faktor dihitung dari ketidakpastian gradien grafik yang
telah dapat diketahui dari hasil fitting. Ketidakpastian nilai g-faktor dalam
penelitian ini adalah:
Gradien:m= 3,11.1010±1,07.109
Persentase ketidakpastian:

Sehingga ketidakpastian nilai g-faktor adalah:

Maka nilai g-faktor = 2,217±0,075

Jadi g-faktor atau

DPPH adalah 2,217. Nilai g-faktor untuk DPPH yang

diperoleh pada penelitian ini mendekati nilai g-faktor menurut Melissinos
(1966:385) yaitu sebesar 2,0036. Nilai g-faktor yang diperoleh pada penelitian
ini lebih besar daripada nilai g-faktor yang telah dihitung oleh Melissinos. Hal
ini dipengaruhi oleh keadaan sinyal saat resonansi tidak sempurna.
Ketidaksempurnaan terjadi pada foto bentuk sinyal penyerapan yang tidak
tajam. Untuk satu nilai f, nilai B yang memenuhi persamaan (16) lebih dari
satu. Sehingga sulit didapatkan nilai a dan b (gambar 22) dengan tepat.
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C. Penentuan Bentuk Sinyal Penyerapan
Sinyal resonansi memiliki kekhasan, yaitu memenuhi persamaan
Lorenzian atau Gaussian (Wertz dan Bolton, 1986). Sinyal penyerapan yang
dianalisis merupakan sinyal penurunan tegangan pada osilator rf (gambar 24).

Gambar 24. Sinyal resonansi saat f=20MHz dengan Uo=5 volt dan
Umod=3 volt
Sinyal resonansi yang tampil pada osiloskop kemudian difoto dan
dianalisis dengan Loger Pro untuk mendapatkan persamaannya. Foto dianalisis
dengan memberi titik-titik disepanjang sinyal penyerapan sehingga diperoleh
jejak setiap titik yang datanya akan tercatat pada LogerPro (gambar 25). Dari
jejak titik-titik sinyal resonansi, dapat ditentukan persamaan garis jejak-jejak
yang terbentuk tersebut.

Gambar 25. Foto sinyal resonansi yang dianalisis dengan LogerPro dengan
memberikan titik-titik pada gambar sinyal
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Langkah analisis foto dimulai dengan memasukkan foto ke software
LogerPro, kemudian memberikan titik-titik (ditunjukkan dengan adanya titik
merah) disepanjang sinyal resonansi. Selanjutnya, posisi horisontal dan posisi
vertikal setiap titik pada sinyal resonansi tercatat pada software LogerPro.
Grafik sinyal penyerapan yang tercatat pada LoggerPro difit dengan persamaan
Gaussian dan Lorenzian. Hasilnya adalah seperti pada gambar 26 sampai
gambar 31.
Analisis sinyal penyerapan untuk 2 kejadian resonansi:
1. Pada f= 34,6 MHz dan Uo=3V dan Umod=5V

Gambar 26. Grafik sinyal resonansi saat f= 34,6 Hz dan Uo=3V dan
Umod=5V, persamaan garis yang diperoleh dengan fitting menggunakan
persamaan Gaussian

Jika grafik yang sama dengan gambar 26 difit dengan persamaan Lorenzian
hasilnya seperti pada gambar 27 berikut ini.
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Gambar 27. Grafik sinyal resonansi saat f= 34,6 Hz dan Uo=3V dan
Umod=5V, persamaan garis yang diperoleh dengan fitting menggunakan
persamaan Lorenzian
Fitting data pada gambar 26 dan gambar 27 dapat juga digambarkan pada
gambar 28:

Gambar 28. Grafik sinyal resonansi saat f= 34,6 Hz dan Uo=3V dan
Umod=5V yang difit menggunakan persamaan Lorenzian (garis warna
oranye) dan Gaussian (garis warna hijau)
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Dari gambar 28 terlihat bahwa jarak titik-titik pada grafik dari data yang
diperoleh lebih dekat dengan grafik fitting persamaan Lorenzian, sehingga
bentuk sinyal penyerapan lebih memenuhi bentuk Lorenzian.

Untuk contoh analisis sinyal penyerapan pada saat nilai frekuensi yang
berbeda adalah seperti gambar 29 dan gambar 30.

2. Pada f= 40 Hz dan Uo=3V dan Umod=3,5V

Gambar 29. Grafik sinyal resonansi saat f= 40 Hz dan Uo=3V dan
Umod=3,5V, persamaan garis yang diperoleh dengan fitting menggunakan
persamaan Gaussian

Jika grafik yang sama dengan gambar 29 difit dengan persamaan Lorenzian
hasilnya seperti pada gambar 30 berikut ini.
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Gambar 30. Grafik sinyal resonansi saat f= 40 Hz dan Uo=3V dan
Umod=3,5V, persamaan garis yang diperoleh dengan fitting menggunakan
persamaan Lorenzian
Fitting data pada gambar 29 dan gambar 30 dapat juga digambarkan pada
gambar 31:

Gambar 31. Grafik sinyal resonansi saat f= 40 Hz dan Uo=3V dan Umod=3,5V
difit menggunakan persamaan Lorenzian dan Gaussian
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Sama seperti gambar 28, dari gambar 31 terlihat bahwa jarak titik-titik pada
grafik dari data yang diperoleh lebih dekat dengan grafik fitting persamaan
Lorenzian, sehingga bentuk sinyal penyerapan lebih memenuhi bentuk
Lorenzian.

D. Penyelidikan Radikal Bebas dengan ESR pada H2O2
ESR dapat digunakan untuk meneliti radikal bebas berupa padatan maupun
cairan. Hidrogen Peroksida atau H2O2 adalah radikal bebas berupa cairan yang
berasal dari oksigen. H2O2 termasuk dalam Reactive Oxygen Species (ROS).
Hasil pengamatan sinyal tegangan pada sampel H2O2 adalah seperti
gambar 32 berikut:

Gambar 32. Sinyal tegangan pada osilator rf dan kumparan Helmholtz pada
sampel H2O2 saat osilator rf berfrekuensi 55 MHz dan IRMS pada kumparan
Helmholtz 0,25 A

Pada gambar 32 terlihat bahwa ada sinyal penyerapan yang menyatakan
adanya resonansi. Oleh karena itu molekul H2O2 adalah radikal bebas. Pulsa
resonansi pada H2O2 tidak tajam seperti pada DPPH, hal ini terjadi karena H2O2
molekulnya lebih kompleks daripada DPPH.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Pada penelitian ini, telah dilakukan pengamatan radikal bebas dengan
ESR (Elektron Spin Resonance). Prinsip kerja ESR dalam mendeteksi radikal
bebas adalah proses penyerapan energi dari gelombang elektromagnetik oleh
ion atau molekul paramagnetik dengan elektron yang tidak berpasangan.
Dari keseluruhan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil:
1. Penentuan resonansi dapat dilakukan dengan memvariasikan medan
magnet. Pemvariasian medan magnet dapat dilakukan dengan dua metode,
yaitu mengalirkan arus DC yang ditumpangi arus AC pada kumparan
Helmholtz dan mengalirkan arus AC saja. Metode pemvariasian medan
magnet dengan arus AC saja lebih mudah dilakukan daripada
menggunakan arus DC yang ditumpangi arus AC.
2. Nilai g-faktor DPPH yang diperoleh dari penelitian ini adalah
.
3. Bentuk sinyal resonansi memiliki bentuk yang khas, yaitu berbentuk
Lorenzian.
4. ESR dapat digunakan untuk menunjukkan peristiwa resonansi pada
Hidrogen peroksida (H2O2). Hal ini menunjukkan bahwa Hidrogen
peroksida (H2O2) adalah radikal bebas.
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B. SARAN
Kepada pembaca yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih
lanjut, penulis menyarankan untuk:
1.

melakukan penelitian ditempat yang kondisi listriknya stabil, sehingga
bentuk sinyal tegangan yang tampil pada osiloskop menjadi baik

2.

rangkaian alat dijauhkan dari getaran atau sentuhan agar sinyal tegangan
pada osiloskop stabil

3.

jika melakukan penelitian menggunakan sampel H2O2, penelitian
sebaiknya dilakukan sekali waktu, maksudnya untuk serangkaian data
diselesaikan dalam waktu satu hari. Karena molekul H2O2 mudah
menguap

4.

dilakukan analisis terhadap nilai a dan b (persamaan 17) pada persamaan
Lorensian. Nilai a dan b berhubungan dengan masalah pelebaran sinyal,
sehingga perlu dilakukan analisis terkait penyebab pelebaran sinyal

5.

setelah sinyal penyerapan pada DPPH dapat diketahui, maka sinyal ini
dapat digunakan untuk kalibrasi dalam penghitungan jumlah radikal
bebas molekul lain.
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LAMPIRAN

A. Lampiran 1: Foto sinyal tegangan pada osiloskop saat kumparan
Helmholtz dialiri arus DC yang ditumpangi arus AC

B. Lampiran 2: Foto sinyal tegangan pada osiloskop saat kumparan
Helmholtz dialiri AC yang dianalisis
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1. Frekuensi =35 MHz dan IRMS=0,25 A

Bawah:
a1= 3,2

b1=2

a2= 3,2

b2=2

Atas:
a1= 3,2

b1=2,3

a2= 3,2

b2=2
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2. Frekuensi =36,5 MHz dan IRMS=0,25 A

Bawah:
a1= 3,2

b1=2,1

a2= 3,2

b2=2,1

atas:
a1= 3,2

b1=2,3

a2= 3,2

b2=2
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3. Frekuensi =38,2 MHz dan IRMS=0,25 A

Bawah:
a1= 3,2

b1=2,2

a2= 3,2

b2=2,2

Atas:
a1= 3,2

b1=2,4

a2= 3,2

b2=2,2
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4. Frekuensi =40 MHz dan IRMS=0,25 A

Bawah:
a1= 3,2

b1=2,2

a2= 3,2

b2=2,4

atas:
a1= 3,2

b1=2,2

a2= 3,2

b2=2,4
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5. Frekuensi =42,5 MHz dan IRMS=0,25 A

Bawah:
a1= 3,2

b1=2,4

a2= 3,2

b2=2,4

atas:
a1= 3,2

b1=2,6

a2= 3,2

b2=2,4
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6. Frekuensi =45 MHz dan IRMS=0,25 A

Bawah:
a1= 3,2

b1=2,6

a2= 3,2

b2=2,6

atas:
a1= 3,2

b1=2,8

a2= 3,2

b2=2,5
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7. Frekuensi =47,5 MHz dan IRMS=0,25 A

Bawah:
a1= 3,2

b1=2,7

a2= 3,2

b2=2,7

atas:
a1= 3,2

b1=2,9

a2= 3,2

b2=2,7
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8. Frekuensi =41,5 MHz dan IRMS=0,25 A

Bawah:
a1= 3,2

b1=2,3

a2= 3,2

b2=2,3

atas:
a1= 3,2

b1=2,6

a2= 3,2

b2=2,4

