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Abstrak
Telah dibuat suatu desain alat ukur kekeruhan air menggunakan metode transmisi cahaya. Alat ini
menggunakan suatu laser sebagai transmitter, photodiode sebagai receiver, dan lock-in amplifier digunakan
sebagai pembaca tegangan. Penggunaan lock-in amplifier pada desain ini bertujuan untuk mengurangi noise
yang muncul dari cahaya lain yang mungkin bisa ditangkap oleh sensor photodiode. Desain alat ukur ini
menempatkan laser dan photodiode secara sejajar satu sama lain. Selain itu, desain alat ini juga digunakan
untuk menentukan hubungan antara standar kekeruhan (NTU) dengan tegangan. Sampel air yang digunakan
untuk kalibrasi diambil dari rentang 0-100 NTU. Desain alat ini mampu digunakan dalam keadaan ruangan
terang dan dalam keadaan ruangan gelap. Perbedaan hasil pengukuran standar kekeruhan dalam keadaan
ruangan terang dengan pengukuran dalam ruangan gelap adalah 0,46%. Hasil ini menunjukkan pengukuran
dalam keadaan ruangan terang relatif sama dengan pengukuran dalam ruangan gelap..
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PENDAHULUAN
Air merupakan salah satu senyawa kimia yang terdapat di alam secara berlimpah-limpah. Akan tetapi,
ketersediaan air yang memenuhi syarat bagi keperluan manusia relatif sedikit karena dibatasi oleh berbagai
faktor. Salah satu faktor yang membatasi hal tersebut adalah tingkat kekeruhan air. Kekeruhan merupakan
suatu keadaan dimana transparansi suatu zat cair berkurang akibat hadirnya zat-zat yang tidak terlarut [1].
Kekeruhan menggambarkan sifat optik dari air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap
dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam air tersebut[2].
Terdapat beberapa macam metode pengukuran tingkat kekeruhan air. Pengukuran kekeruhan dengan
menggunakan Jackson Candler Turbidimeter yang bersifat visual dengan cara membandingkan air sampel
dengan air standar. Metode pengukuran kekeruhan lainnya adalah metode nephelometric, dengan melewatkan
sumber cahaya pada sampel dan intensitas cahaya yang dipantulkan oleh bahan penyebab kekeruhan diukur
dengan menggunakan suspensi polimer formazin sebagai larutan standar[3].
Selama ini, pengukuran yang menggunakan cahaya selalu terkendala dengan hadirnya cahaya lain yang
bisa mengganggu kerja detektor. Banyak penelitian sebelumnya yang membuat desain alat ukur untuk
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kekeruhan air dengan menggunakan mikrokontroler dan menempatkan sumber cahaya, sampel, serta detektor
pada suatu kotak dalam suatu ruangan yang dikondisikan gelap. Desain alat ukur kekeruhan air yang dibuat
ini secara umum mengikuti metode nephelometric dan menggunakan lock-in amplifier dengan tujuan dapat
membangun suatu alat ukur kekeruhan yang mampu mengukur dalam kondisi yang terang dan tidak
terpengaruh gangguan dari cahaya lain.

TEORI DAN EKSPERIMEN
Kekeruhan berkolerasi positif dengan padatan tersuspensi. Semakin tinggi nilai padatan tersuspensi maka
nilai kekeruhan juga semakin tinggi[4]. Untuk keperluan konsumsi, jumlah zat padatan tersuspensi yang
terkandung dalam air harus mengikuti syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan. Satuan kekeruhan
yang umum digunakan adalah satuan NTU (Nephelometric Turbidity Unit) untuk pengukuran dengan metode
nephelometric.
Metode nephelometric didasarkan pada perbandingan dari cahaya yang terhambur oleh sampel di bawah
kondisi yang telah didefinisikan dengan intensitas dari cahaya yang terhambur oleh standar suspensi referensi
dalam kondisi yang sama. Standar suspensi yang biasa dijadikan referensi adalah Formazin Polimer dengan
kekeruhan 4000 NTU. Pengukuran dengan tingkat kekeruhan lainnya dapat dilakukan dengan mengencerkan
Formazin Polimer 4000 NTU dengan aquades sesuai dengan tingkat kekeruhan yang dibutuhkan.
Dalam melakukan pengukuran kekeruhan air dengan menggunakan metode nephelometric ada beberapa
hal yang harus diperhatikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan tersebut terkait dengan peralatan dan
sampel yang akan diukur. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan dalam pemilihan peralatan adalah sumber
cahayanya, jarak antara sumber cahaya dan dengan detektor, dan sudut detektor, sedangkan untuk sampel
harus memperhatikan kebersihan tempat sampel yang digunakan[5].
Lock-in amplifier merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengukur sinyal
yang sangat kecil. Sinyal yang dapat diukur dengan lock-in amplifier dari satuan volt hingga satuan nanovolt.
Pengukuran yang akurat dapat dilakukan dengan lock-in amplifier bahkan ketika ada sinyal kecil yang
terbenam dalam noise yang sangat besar[6].
Pada penelitian ini, dirancang suatu alat ukur kekeruhan air dengan menggunakan metode transmisi
cahaya dengan lock-in amplifier. Desain alat ukur yang dibuat, menggunakan laser hijau sebagai transmitter
(sumber cahaya) dan photodiode SP-8ML sebagai receiver (penerima cahaya). Laser hijau dipilih sebagai
sumber cahaya untuk memenuhi kriteria sumber cahaya yang digunakan sebagai alat ukur kekeruhan dengan
metode nephelometric. Laser hijau memiliki panjang gelombang sekitar 532 nm, berada pada rentang 400nm600nm yang sesuai dengan kriteria sumber cahaya alat ukur kekeruhan. Sampel air yang akan diuji
kekeruhannya diletakkan diantara laser dan photodiode. Photodiode pada desain ini berfungsi untuk
mendeteksi seberapa banyak cahaya yang ditransmisikan dari laser melalui sampel. Kekeruhan yang berbeda
akan menghasilkan arus reverse yang berbeda pada photodiode . Pada penelitian ini menggunakan lock-in
amplifier tipe SR830 buatan Stanford Research System. Penggunaan lock-in amplifier pada desain ini
bertujuan untuk mengunci sinyal yang diukur atau dengan kata lain menghilangkan noise, karena pengukuran
menggunakan cahaya sangat rentan dengan kehadiran noise. Berikut ini merupakan gambar rangkaian desain
alat ukur yang dibuat:

Gambar 1. Rangkaian pada desain alat ukur
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Desain alat ukur yang dibuat ini menggunakan beberapa resistor dengan toleransi sekitar 1%. Pada
Gambar 1 diperlihatkan rangkaian chopper elektronik. Sinyal reference dari lock-in amplifier yang
dihubungkan dengan rangkaian resistor 220Ω dan transistor BC107, membentuk suatu chopper elektronik
yang berfungsi sebagai laser chopping. Di dalam penggunaan lock-in amplifier , reference menjadi sangat
penting sebagai pemberi tanda (labeling) data yang akan dibaca. Signal generator merupakan salah satu
contoh reference yang bisa digunakan. Namun pada penelitian ini, lock-in amplifier yang digunakan sudah
memiliki reference internal sehingga signal generator tidak digunakan pada penelitian ini. Catu daya 5 volt
yang digunakan sebelumnya juga telah diuji kestabilannya, hal ini perlu dilakukan agar cahaya dari laser tetap
stabil ketika proses pengukuran berlangsung.
Penempatan transmitter cahaya dan detektor cahaya pada desain ini diletakkan sejajar dengan sudut 0
derajat dikarenakan penulis ingin melihat hasil yang diperoleh ketika detektor pada posisi itu. Selama ini
pengukuran kekeruhan dilakukan dengan posisi detektor pada sudut 90 derajat dari sumber cahaya, sehingga
dirasakan perlu untuk mengamati transmisi cahaya dari posisi yang berbeda. Jarak antara transmitter cahaya
dan detektor cahaya pada desain ini dibuat 8 cm. Jarak ini sesuai dengan syarat jarak yang perlu diperhatikan
dalam peralatan alat ukur kekeruhan air, yang tidak boleh melebihi dari 10 cm.
Pengambilan data dilakukan dengan mengukur tegangan keluaran pada resistor 10 kΩ. Pengukuran ini
memanfaatkan lock-in amplifier sebagai alat ukur. Pengukuran ini dilakukan untuk standar kekeruhan pada
tingkat kekeruhan 0 NTU,10 NTU, 20 NTU, 30 NTU, 40 NTU, 50 NTU, 60 NTU, 70 NTU, 80 NTU, 90
NTU, dan 100 NTU. Standar tingkat kekeruhan yang diukur tersebut, diperoleh dari Laboratorium Kualitas
Air Teknik Lingkungan ITB. Pengambilan data ini dengan memperhitungkan kondisi keadaan awal ketika
kuvet yang digunakan kosong.
Pengambilan data dilakukan secara berulang, dan dilakukan dalam ruangan yang dikondisikan terang dan
gelap. Pengambilan data pada ruangan dalam kondisi terang dilakukan untuk menunjukkan bahwa
pengukuran ini tidak terpengaruh dari gangguan cahaya lain selain transmitter yang digunakan. Pengambilan
data dalam kondisi gelap dilakukan untuk menunjukkan bahwa hasil pengukuran yang diperoleh dalam
kondisi ini akan serupa dengan kondisi terang.

HASIL DAN DISKUSI
Hasil pengukuran yang diperoleh pada pengukuran ini akan diperlihatkan pada grafik di bawah ini dengan
kondisi awal ketika kuvet kosong, tegangan di resistor bernilai 0,2618 Volt. Hasil yang diperoleh ini, dengan
kondisi jarak antara sumber cahaya dan detektor sekitar 8 cm dan tegangan yang terbaca pada grafik
merupakan tegangan yang telah dibandingkan dengan kondisi awal ketika kuvet kosong.

Gambar 2. Grafik perubahan tegangan terhadap tingkat kekeruhan ketika pengukuran dalam ruangan terang
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Gambar 3. Grafik perubahan tegangan terhadap tingkat kekeruhan ketika pengukuran dalam ruangan gelap

Berdasarkan Gambar 2 dan Gambar 3 dapat dilihat bahwa tegangan pada resistor 10 kΩ semakin menurun
ketika tingkat kekeruhan standar dinaikkan. Tegangan pada resistor 10 kΩ tersebut secara teori akan
bertambah ketika intensitas cahaya yang ditangkap photodiode besar dan akan berkurang ketika intensitas
cahaya yang ditangkap kecil. Hal ini dikarenakan pada kondisi reverse bias, akan muncul arus reverse pada
photodiode yang besarnya sebanding dengan banyaknya cahaya yang diterima. Hal ini akan sebanding
dengan hasil percobaan yang menunjukkan tegangan di kaki resistor menjadi kecil seiring dengan kenaikan
tingkat standar kekeruhan. Kenaikkan tingkat standar kekeruhan menunjukkan cahaya yang mampu
menembus kuvet makin sedikit seiring dengan makin tinggi tingkat kekeruhan.
Hubungan antara tegangan dengan kekeruhan secara matematis dapat ditulis[7];
Vdc = B exp− (α + τ )
(1)

Vdc menunjukkan tegangan yang diukur, B = AP0 dimana A merupakan konstanta yang mencakup
penguatan dari alat ukur, konversi daya photodiode, P0 merupakan daya awal cahaya, τ menunjukkan
kekeruhan, dan α menunjukkan koefisien absorbsi per unit panjang dari sampel. Jika semua variabel tersebut
diketahui, maka kekeruhan bisa diketahui. Dengan anggapan sampel yang digunakan merupakan sampel
nonabsorbing, maka α pada persamaan di atas menjadi nol, sehingga persamaan tersebut menjadi;
(2)
Vdc = B exp− (τ )
Jika grafik pada Gambar 2 dibuat dalam bentuk eksponensial maka akan diperoleh persamaan yang
bersesuaian dengan persamaan(2) yaitu y = 1,08198 e −0,00297 x . Jika grafik pada Gambar 3 dibuat dalam
−0,00294 x
bentuk eksponensial maka diperoleh persamaan y = 1,0769 e
. Kedua persamaan tersebut apabila
dibandingkan akan diperoleh nilai 0,998 yang menunjukkan kedua persamaan ini relatif sama. Perbedaan
antara kedua pengukuran ini apabila dicari dengan menggunakan metode kesalahan relatif dengan acuan hasil
pengukuran dalam ruangan terang dianggap sebagai keadaan sebenarnya maka diperoleh hasil perbedaannya
sekitar 0,46%.
Pengukuran ketika terang dan gelap pada penelitian ini menunjukkan hasil yang relatif sama,
menunjukkan bahwa desain ini dengan bantuan lock-in amplifier mampu menghilangkan cahaya gangguan
yang bisa terdeteksi oleh photodiode.

KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa telah berhasil dibuat suatu desain alat ukur
kekeruhan air berbasis lock-in amplifier, mampu bekerja dalam keadaan gelap dan terang. Perbedaan
pengukuran dalam ruangan terang dengan pengukuran dalam ruangan gelap sekitar 0,46%, sehingga dapat
disimpulkan hasil pengukuran dalam ruangan terang dan gelap menunjukkan hal yang sama.
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