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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

 Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian pemanfaatan sistem sensor 

pergeseran mikro untuk estimasi diameter lubang pada bahan gigi tiruan berbasis  

optical  imaging. Pengukuran diameter lubang sampel dilakukakan secara dua  

arah. Yaitu secara vertikal maupun secara horizontal. Untuk mengetahui 

keakuratan dari sistem sensor pergeseran mikro untuk estimasi  diameter lubang 

pada bahan gigi tiruan berbasis  optical  imaging dilakukan pengukuran diameter 

lubang pada bahan gigi tiruan yang sama namun dengan metode yang berbeda 

yaitu metode image processing menggunakan : sistem interface Delphi 7, Matrox 

Inspector 2.1 dan SEM (Scanning Electron Microscope)  sebagai ground of truth 

suatu penelitian. 

  Hasil penelitian pemanfaatan sistem sensor pergeseran mikro untuk 

estimasi diameter lubang pada bahan gigi tiruan disajikan pada sub bab 4.1.1 

sampai dengan 4.1.5. 

 

4.1.1  Hasil Karakterisasi Sistem Sensor Pergeseran Mikro 

Hasil karakterisasi sistem sensor pergeseran mikro pada eksperimen ini 

berupa data hubungan antara tegangan keluaran detektor optik terhadap 

pergeseran obyek, hasil pengukuran obyek dengan menggunakan sumber cahaya 

laser He-Ne λ= 633 nm ditunjukkan pada Gambar 4.1. 

Proses karakterisasi sistem sensor pergeseran mikro berfungsi untuk 

mengetahui parameter-parameter fisis dari sistem sensor pergeseran mikro. Data 
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hasil karakterisasi sistem sensor pergeseran mikro berupa tegangan keluaran 

terhadap pergeseran ditunjukkan pada Lampiran 2. Grafik tegangan keluaran 

detektor optik terhadap pergeseran untuk masing-masing sampel disajikan pada 

Lampiran 3. 

 
  Gambar 4.1 Grafik tegangan keluaran detektor optik terhadap pergeseran untuk 
                      seluruh sampel bahan gigi tiruan. 
 

 Selain melakukan pengukuran tegangan keluaran dari detektor optik, juga 

dilakukan pengukuran stabilitas tegangan keluaran detektor optik terhadap waktu 

yang dianggap sebagai pengukuran stabilitas sistem sensor pergeseran mikro 

ditunjukkan pada Gambar 4.2. 

 
       Gambar 4.2 Grafik pengukuran stabilitas intensitas sistem sensor pergeseran 
                           mikro untuk seluruh sampel bahan gigi tiruan. 
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Data hasil pengukuran stabilitas tegangan keluaran detektor optik terhadap 

waktu ditunjukkan pada Lampiran 4. Grafik pengukuran stabilitas intensitas 

sistem sensor pergeseran mikro untuk masing-masing sampel disajikan pada 

Lampiran 5. 

  

4.1.2 Hasil Scanning Sistem Sensor Pergeseran Mikro 
 
Sebelum melakukan scanning sampel secara keseluruhan, dilakukan 

scanning sampel searah sumbu x  pada posisi yang dianggap sebagai titik tengah 

dari sampel bahan gigi tiruan yang tidak diberi lubang dengan sampel bahan gigi 

tiruan yang dilubangi. Besar tiap pergeseran yang dilakukan adalah 500 µm. Hasil 

keluaran dari scanning secara lateral ini memberikan data besar tegangan keluaran 

dan jumlah pergeseran yang diplot menjadi grafik.  

Grafik hasil variasi tegangan keluaran untuk sampel bahan gigi tiruan yang 

tidak dilubangi dengan sampel bahan gigi tiruan yang telah dilubangi untuk 

seluruh sampel bahan gigi tiruan ditunjukkan pada Gambar 4.3 sampai dengan 

Gambar 4.6. 

  
Gambar 4.3  Grafik hasil variasi tegangan keluaran untuk sampel bahan gigi 

tiruan yang tidak dilubangi dengan sampel bahan gigi tiruan yang 
telah dilubangi untuk untuk sampel berbahan Acrylic Denture. 
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Gambar 4.4  Grafik hasil variasi tegangan keluaran untuk sampel bahan gigi tiruan yang 

 tidak dilubangi dengan sampel bahan gigi tiruan yang telah dilubangi untuk 
 untuk sampel berbahan Nano Hybrid Compossite. 

 

   
Gambar 4.5 Grafik hasil variasi tegangan keluaran untuk sampel bahan gigi tiruan  yang 

tidak dilubangi dengan sampel bahan gigi tiruan yang telah  dilubangi untuk 
untuk sampel berbahan Varplast. 

 

 
Gambar 4.6  Grafik hasil variasi tegangan keluaran untuk sampel bahan gigi tiruan  yang 

tidak dilubangi dengan sampel bahan gigi tiruan yang telah  dilubangi untuk 
untuk sampel berbahan Nano Filler. 
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 Dari Gambar 4.3 sampai dengan Gambar 4.6 diketahui terdapat perbedaan 

nilai tegangan keluaran terhadap pergeseran yang dapat mengindikasikan adanya 

lubang pada sampel bahan gigi tiruan yang dilubangi. Estimasi besar lubang pada 

sampel bahan gigi tiruan menggunakan sistem sensor pergeseran mikro secara 

analog disajikan pada Tabel 4.1 

Tabel 4. 1 Nilai Estimasi Diameter Lubang pada Sampel Bahan Gigi Tiruan 

No. Sampel 

Nilai estimasi 
diameter lubang 

sampel dengan Sistem 
Sensor Pergeseran 

Mikro 
 

(∆x=+ 5x10-3) mm 

 
 

Pengukuran 
dengan 

mikrometer 
 

(∆x=+ 5x10-3) 
mm 

 
Akurasi 

 

1. Acrylic 
Denture  5.00 5.13 97.46% 

2. Nano Hybrid 
Compossite  5.00 5.12 97.65% 

3. Varplast  5.00 5.12 97.65% 
4. Nano Filler  5.50 5.22 92.57% 

 

4.1.3 Hasil Metode Optical Imaging Menggunakan Program  Matlab 
            R2008b 
 
 Optical imaging merupakan salah satu metode dari image processing  

yang  menggunakan  teknik pencitraan optik. Optical imaging menggambarkan 

perilaku cahaya tampak yang digunakan dalam pencitraan. 

Hasil metode optical imaging menggunakan program Matlab R2008b 

dalam penelitian ini disajikan pada sub bab 4.1.3.1 sampai dengan 4.1.3.5 

 

4.1.3.1 Hasil Rekontruksi dengan Metode Optical Imaging Menggunakan 
            Program  Matlab R2008b 
 

 Hasil scanning sampel menggunakan sistem sensor pergeseran mikro 

disimpan dalam bentuk matrix data pada lembar keja excel. Hasil matrix data 
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tersebut direkonstruksi secara 2 dimensi dan 3 dimensi agar dapat divisualisasi. 

Proses visualisasi dan rekontruksi menggunakan Program Matlab R2008b sebagai 

tool pembantu. 

 Hasil rekonstruksi sampel bahan gigi tiruan secara 2 dimensi dan 3 

dimensi disajikan pada Gambar 4.7 sampai dengan Gambar 4.10. Hasil scanning 

sistem sensor pergeseran mikro berupa data tegangan keluaran detektor optik 

terhadap pergeseran pada sumbu x dan sumbu y ditunjukkan pada Lampiran 7. 

  
Gambar 4.7 Visualisasi hasil rekonstruksi 2 dimensi dan 3 dimensi untuk sampel 

berbahan Acrylic Denture. 
 

  
Gambar 4.8 Visualisasi hasil rekonstruksi 2 dimensi dan 3 dimensi untuk sampel 

berbahan Nano Hybrid Compossite. 
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Gambar 4.9 Visualisasi hasil rekonstruksi 2 dimensi dan 3 dimensi untuk sampel 

berbahan Varplast. 
 

  
Gambar 4.10 Visualisasi hasil rekonstruksi 2 dimensi dan 3 dimensi untuk sampel 

berbahan Nano Filler. 
 

 
4.1.3.2 Hasil Grayscale Rekontruksi dengan Metode Optical Imaging 
          Menggunakan Program  Matlab R2008b 
 

 Proses awal yang dilakukan dalam pengolahan citra oleh Sarti, 2011 

adalah mengubah citra berwarna menjadi citra grayscale, yang bertujuan untuk 

menyederhanakan model citra. Citra berwarna terdiri dari 3 layer matrik yaitu 

Rlayer, Glayer dan Blayer. Sehingga untuk melakukan proses-proses selanjutnya 

tetap diperhatikan tiga layer di atas. Bila setiap proses perhitungan dilakukan 

menggunakan tiga layer, maka dilakukan tiga perhitungan yang sama. Konsep 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMANFAATAN SISTEM SENSOR.... KRISTIA NINGSIH



67 
 

grayscale mengubah 3 layer di atas menjadi 1 layer matrik yang mempermudah 

langkah kerja dan dihasilkan citra grayscale (Sarti, 2011) 

 Hasil grayscale rekonstruksi sampel bahan gigi tiruan secara 2 dimensi 

Disajikan pada Gambar 4.11. 

 
                              (a)                                                              (b)

 
                              (c)                                                              (d)

Gambar 4.11 Hasil grayscale rekonstruksi sampel bahan gigi tiruan secara 2 
 dimensi untuk sampel bahan gigi tiruan 
(a). Hasil grayscale untuk sampel Acrylic Denture 
(b). Hasil grayscale untuk sampel Nano Hybrid COmpossite 
(c). Hasil grayscale untuk sampel Varplast 
(d). Hasil grayscale untuk sampel Nano FIller 
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4.1.3.3 Histogram Keabuan dengan Metode Optical Imaging Menggunakan 
            Program  Matlab R2008b 
 
 Histogram dalam pengolahan citra merupakan representasi grafis untuk 

distribusi warna dari citra digital atau menggambarkan penyebaran nilai-nilai 

intensitas pixel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari sebuah 

histogram dapat diketahui frekuensi kemunculan relatif dari intensitas pada citra, 

kecerahan, dan kontas dari sebuah gambar (Henselman, 2000). 

 Histogram dari hasil grayscale rekonstruksi sampel bahan gigi tiruan 

secara 2 dimensi ditunjukkan pada Gambar 4.12 

 
 (a)                                                     (b)

 
   (c)                                                        (d) 

Gambar 4.12  Histogram keabuan untuk sampel bahan gigi tiruan 
(a). Histogram keabuan untuk sampel Acrylic Denture 
(b). Histogram keabuan untuk sampel Nano Hybrid COmpossite 
(c). Histogram keabuan untuk sampel Varplast 
(d). Histogram keabuan untuk sampel Nano FIller 
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.4.1.3.4 Hasil Thresholding dengan Metode Optical Imaging Menggunakan 
              Program  Matlab R2008b 
  
 Thresholding digunakan untuk mengatur jumlah derajat keabuan yang ada 

pada citra. Dengan menggunakan thresholding maka derajat keabuan bisa diubah 

sesuai dengan proses pengolahan citra selanjutnya. Proses thresholding ini pada 

dasarnya adalah proses pengubahan kuantisasi pada citra (Henselman, 2000). 

 Hasil dari thresholding sampel bahan gigi tiruan pada metode optical 

imaging ditunjukkan pada Gambar 4.13. 

  
(a)                                                     (b)

.  
   (c)                                                        (d) 

Gambar 4.13  Hasil thresholding untuk sampel bahan gigi tiruan 
(a). Hasil thresholding untuk sampel Acrylic Denture 
(b). Hasil thresholding untuk sampel Nano Hybrid COmpossite 
(c). Hasil thresholding an untuk sampel Varplast 
(d). Hasil thresholding untuk sampel Nano FIller 
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4.1.3.5  Hasil Contour Sampel Bahan Gigi Tiruan dengan Metode Optical 
 Imaging Menggunakan Program Matlab R2008b 

 Untuk mengetahui kontur 2 dimensi dari sampel bahan gigi tiruan yang di 

scanning digunakan fungsi contour pada Matlab. Plot kontur menampilkan isoline 

matriks Z. Label garis kontur menggunakan clabel. Dalam perintah awal, contour 

sama dengan mesh dan surf, hanya pada penentuan grafiknya yang berbeda 

 Hasil dari contour sampel bahan gigi tiruan dengan metode optical 

imaging ditunjukkan pada Gambar 4.14. 

(a)                                                   (b) 

 

(c)                                                   (d)

Gambar 4.14  Hasil contour sampel bahan gigi tiruan 
(a). Hasil contour untuk sampel Acrylic Denture 
(b). Hasil contour untuk sampel Nano Hybrid Compossite 
(c). Hasil contour untuk sampel Varplast 
(d). Hasil contour untuk sampel Nano FIller 
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Setelah dilakukan analisis pada daerah yang diasumsikan sebagai lubang 

pada sampel, dilakukan perhitungan jumlah pixel antara kedua tepi jarak lubang 

secara vertikal dan horizontal. Setelah mendapatkan jumlah nilai pixel dalam 

rentang jarak tersebut, dilakukan perhitungan besar nilai pixel per milimeter 

dengan mengkonversi nilai resolusi dari PC (personal computer) yang digunakan. 

Untuk mendapatkan nilai diameter lubang pada sampel, dilakukan perhitungan 

secara komputasi dengan membagi besar nilai pixel per milimeter dengan jumlah 

pixel antara kedua tepi jarak lubang. Listing program komputasi untuk metode 

optical imaging pada penelitian ini disajikan pada Lampiran 8. Dalam penelitian 

ini tidak dapat mengukur diameter lubang pada sampel bahan gigi tiruan. 

Penelitian ini hanya mampu mengukur lebar rongga pada sampel bahan gigi 

tiruan. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan selisih nilai ketika dilakukan 

pengukuran secara horizontal maupun secara vertikal. Hasil pengukuran lebar 

rongga sampel bahan gigi tiruan disajikan pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 Hasil Estimasi pengukuran lebar rongga sampel bahan gigi tiruan 
                dengan metode optical imaging 

No. Sampel 
Estimasi lebar rongga 

secara vertikal 
(∆x=+ 5x10-5) mm 

Estimasi lebar rongga 
secara horizontal 
(∆x=+ 5x10-5) mm 

1. Acrylic Denture  5.1771 5.3568 

2. Nano Hybrid 
Compossite  4.9557 4.9583 

3. Varplast  5.3568 5.1771 
4. Nano Filler  5.9427 5.1563 

 

4.1.4 Hasil Interface dengan Program Delphi 7 

Interface atau perangkat antar muka yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan Delphi 7 sebagai bahasa pemrograman. Interface sederhana yang 
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digunakan ini merupakan sistem dengan prinsip image processing yang dirancang 

untuk mengolah input data dalam bentuk image dan menghasilkan output data 

dalam bentuk numerik. Pada penelitian ini sistem interface dirancang untuk 

memudahkan menganalisis semua input ataupun output tersebut sedemikian rupa 

sehingga dapat dimanfaatkan langsung ataupun diolah kembali oleh pengguna. 

Hasil dari analisis citra sampel bahan gigi tiruan dengan sistem interface 

ditunjukkan pada Gambar 4.15 dan Gambar 4.16. 

  
(a) 

 

 
(b) 

Gambar 4.15 Hasil dari analisis citra sampel bahan gigi tiruan dengan sistem 
 interface untuk sampel bahan gigi tiruan 
(a) Hasil analisis dari sistem interface untuk sampel Acrylic Denture 
(b) Hasil analisis dari sistem interface untuk sampel Nano Hybrid 

Compossite 
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(a) 

 

 
(b) 

Gambar 4.16 Hasil dari analisis citra sampel bahan gigi tiruan dengan sistem 
 interface untuk sampel bahan gigi tiruan 
(a) Hasil analisis dari sistem interface untuk sampel Varplast 
(b) Hasil analisis dari sistem interface untuk sampel Nano Filler 

 
 

Hasil pengukuran diameter sampel bahan gigi tiruan dengan metode image 

processing menggunakan interface disajikan pada Tabel 4.3 
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Tabel 4.3 Hasil Estimasi pengukuran diameter lubang sampel bahan gigi tiruan 
                 menggunakan sistem  interface 

No. Sampel 
Estimasi diameter lubang sampel 

bahan gigi tiruan 
(∆x=+ 5x10-12) mm 

1. Acrylic Denture  5.5454 

2. Nano Hybrid 
Compossite  5.1818 

3. Varplast  5.0909 
4. Nano Filler  5.4545 

 

4.1.5 Hasil Pengukuran Diameter Lubang pada Sampel dengan Program 
Matrox Inspector 2.1 

 Matrox Inspector 2.1 merupakan program pengolahan citra yang 

digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk citra (Luthfi, 2011). Pada 

penelitian ini program Matrox Inspector 2.1 mengolah nilai pixel dan 

mengkonversi dalam satuan jarak. Matrox Inspector 2.1 juga menghasilkan 

histogram warna dari ROI (region of interest) citra yang dikelola. 

 Hasil dari analisis citra sampel bahan gigi tiruan dengan sistem program 

MAtrox Inspector 2.1 ditunjukkan pada Gambar 4.17 sampai dengan Gambar 

4.18. Hasil pengukuran diameter lubang pada sampel bahan gigi tiruan disajikan 

pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Hasil Estimasi pengukuran diameter lubang sampel bahan gigi tiruan 
                 menggunakan program Matrox Inspector 2.1 

No. Sampel 
Estimasi diameter lubang sampel 

bahan gigi tiruan 
(∆x=+ 5x10-3) mm 

1. Acrylic Denture  5.17 

2. Nano Hybrid 
Compossite  5.01 

3. Varplast  5.08 
4. Nano Filler  5.55 
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(a) 

 

 
(b) 

Gambar 4.17 Hasil dari analisis dengan program Matrox Inspector 2.1 untuk 
   sampel bahan gigi tiruan 
(a) Hasil untuk sampel Acrylic Denture 
(b) Hasil untuk sampel Nano Hybrid Compossite 
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(a) 

 

 
(b) 

Gambar 4.18 Hasil dari analisis dengan program Matrox Inspector 2.1 untuk 
    sampel bahan gigi tiruan 
(a) Hasil untuk sampel Varplst 
(b) Hasil untuk sampel Nano Filler 

 

4.1.6 Hasil SEM (Scanning Electron Microscope) 

Tampilan analisis pengukuran diameter lubang pada sampel bahan gigi 

tiruan disajikan pada Gambar 4.19. Tampilan profil 3 dimensi kekasaran 

permukaan sampel bahan gigi tiruan ditampilkan pada Gambar 4.20. Hasil 
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pengukuran diameter lubang pada sampel bahan gigi tiruan disajikan pada Tabel 

4.5. Hasil dari pengukuran kekasaran permukaan sampel bahan gigi tiruan dengan 

SEM disajikan pada Tabel 4.6.  

   
(a)                                                       (b) 

 

   
(c)                                                       (d) 

 

Gambar 4.19 Pengukuran diameter lubang sampel dengan SEM untuk sampel 
   bahan gigi tiruan 
(a) Hasil pengukuran dengan SEM untuk sampel Acrylic Denture 
(b) Hasil pengukuran dengan SEM untuk sampel Nano Hybrid 

Compossite 
(c) Hasil pengukuran dengan SEM untuk sampel Varplst 
(d) Hasil pengukuran dengan SEM untuk sampel Nano Filler 
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(a)                                                       (b) 

 

  
(c)                                                       (d) 

Gambar 4.20 Profil 3 dimensi kekasaran permukaan sampel bahan gigi tiruan 
(a) Profil kekasaran permukaan sampel Acrylic Denture 
(b) Profil kekasaran permukaan sampel Nano Hybrid Compossite 
(c) Profil kekasaran permukaan sampel Varplst 
(d) Profil kekasaran permukaan sampel Nano Filler 

 

Tabel 4.5 Hasil pengukuran diameter lubang sampel bahan gigi tiruan 
                     menggunakan SEM 

No. Sampel 
Estimasi diameter 

lubang secara vertikal 
(∆x=+ 5x10-3) mm 

Estimasi diameter 
lubang secara horizontal 

(∆x=+ 5x10-3) mm 
1. Acrylic Denture  5.25 5.25 

2. Nano Hybrid 
Compossite  5.02 5.02 

3. Varplast  5.15 5.15 
4. Nano Filler  5.35 5.35 
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Tabel 4.6 Hasil pengukuran kekasaran permukaan sampel bahan gigi tiruan 
                   menggunakan SEM 

No. Sampel Nilai kekasaran sampel bahan gigi tiruan  
 (∆x=+ 5x10-5) mm 

1. Acrylic Denture  0.4643 
2. Nano Hybrid Compossite  0.5850 
3. Varplast  0.5180 
4. Nano Filler  0.6337 

 
 

4.2  Pembahasan 

Dari Gambar 4.1 menunjukkan grafik hasil eksperimen yaitu variasi 

tegangan keluaran dari detektor optik terhadap jarak pergeseran. Grafik hasil 

eksperimen berbentuk kurva yang menujukkan pertambahan secara linear pada 

daerah front slope hingga mencapai nilai maksimum, kemudian turun menurut 

hukum kuadrat jarak terbalik pada daerah back slope. Sinyal memiliki nilai 

minimum pada jarak yang dianggap nol, yaitu pada saat serat optik menempel 

pada sampel karena berkas cahaya belum dapat diterima oleh serat optik 

penerima. Kemudian jarak bertambah, ukuran berkas cahaya juga akan bertambah 

sehingga terjadi tumpang tindih dengan serat penerima dan tegangan luaran 

bertambah besar. Setelah mencapai nilai maksimum, tegangan keluaran menurun 

seiring bertambahnya jarak pergeseran. Hal tersebut disebabkan karena 

bertambahnya ukuran kerucut berkas cahaya pada Gambar 2.5, sehingga rapat 

daya berkas cahaya juga akan berkurang. Hal tersebut menunjukkan kesesuaian 

hasil eksperimen dengan persamaan 2.17 (Rahman, et.al, 2012 (b)). Berdasarkan 

Gambar 4.1 dapat ditentukan parameter fisis dari sensor pergeseran mikro untuk 

daerah  front slope dan back slope. Dari hasil analisis data pada daerah linear 

antara tegangan keluaran detektor optik dengan pergeseran pada obyek pada 
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daerah linear untuk front slope dan back slope digunakan metode analisis hasil 

karakterisasi sitem sensor pergeseran mikro untuk mencari regresi linear (R2), 

seperti tertulis pada langkah kerja 3.3.5, yang akan menghasilkan persamaan garis 

lurus. Bila nilai koefisien korelasi linear persamaan garis tersebut mendekati satu 

(R2≈1), maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara tegangan keluaran dari 

detektor optik merupakan fungsi linear yang baik terhadap pergeseran objek 

(Yasin, 2008). Daerah linear diperoleh dengan menentukan rentang pergeseran 

yang memiliki hubungan linear antara tegangan keluaran dari detektor optik dan 

pergeseran serat bundel konsentris. Hubungan linear tegangan keluaran dari 

detektor optik terhadap pergeseran serat optik bundel konsentris pada rentang 

pergeseran tertentu diberikan pada Gambar 4.21 sampai dengan 4.22. 

Penentuan daerah linear selain mempertimbangkan kelinearan tegangan 

keluaran detektor optik dan pergeseran menggunakan serat optik  konsentris, juga 

mempertimbangkan sensitivitas pada rentang tersebut. Sensitivitas sensor 

pergeseran menggunakan serat optik konsentris diberikan oleh nilai kemiringan 

pada daerah front slope dan back slope. 

Dari Gambar 4.21 sampai dengan 4.22 diketahui bahwa semakin baik nilai 

linearitas (R2≈1) maka semakin tinggi jangkauan linear dari sistem sensor 

pergeseran mikro. Dari grafik pada Gambar 4.21 sampai dengan 4.22 diperoleh 

nilai gradien kemiringan dengan persamaan y=mx+b dimana nilai m merupakan 

sensitivitas sistem sensor pergeseran mikro untuk sampel yang dikarakterisasi 

(Aini, 2012). 
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Stabilitas intesitas adalah nilai standar deviasi dari data hubungan 

tegangan keluaran dengan waktu yang disajikan pada Lampiran 4. Untuk data 

Hasil analisis penentuan nilai resolusi dari sistem sensor pergeseran mikro secara 

lengkap untuk daerah front slope dan back slope disajikan pada Lampiran 10.  

Hasil penentuan parameter fisis pada sistem sensor pergeseran mikro 

menggunakan fiber bundle 16 receivers dengan sampel bahan gigi tiruan sebagai 

objek diberikan pada Lampiran 3. 

 

  
        (a)                                                            (b) 

  
        (c)                                                           (d) 

Gambar 4.21 Grafik linearitas pada daerah front slope untuk sampel bahan gigi 
   tiruan 
(a) Hasil untuk sampel Acrylic Denture 
(b) Hasil untuk sampel Nano Hybrid Compossite 
(c) Hasil untuk sampel Varplst 
(d) Hasil untuk sampel Nano Filler 
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(a)                                                            (b) 

 

  
        (c)                                                           (d) 

Gambar 4.22 Grafik linearitas pada daerah back slope untuk sampel bahan gigi 
   tiruan 
(a) Hasil untuk sampel Acrylic Denture 
(b) Hasil untuk sampel Nano Hybrid Compossite 
(c) Hasil untuk sampel Varplst 
(d) Hasil untuk sampel Nano Filler 

 
. 

Fungsi nilai tegangan puncak pada penelitian ini adalah sebagai acuan 

untuk menentukan posisi peletakkan fiber bundle 16 receivers terhadap sampel 

pada proses penentuan nilai stabilitas intensitas dan pada proses scanning. 

Dipilihnya nilai tegangan puncak pada hasil karakterisasi sistem sensor 

pergeseran mikro untuk proses pengukuran nilai stabilitas intensitas adalah untuk 

menentukan nilai error dilihat dari daerah representative (Harun, et. al, 2009), 

sehingga fluktuasi pada nilai tegangan rendah, sedang maupun tinggi dapat di 

baca dan discover oleh sistem sensor pergeseran mikro. 
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Fungsi nilai tegangan puncak pada hasil karakterisasi sistem sensor 

pergeseran mikro untuk proses scanning adalah untuk mengetahui posisi dimana 

berkas cahaya dari laser He-Ne dapat ditangkap secara baik oleh fiber bundle 16 

receivers. Pada sampel Acrylic Denture di dapatkan daerah jangkauan linear 

berada pada range 150-850 µm, dimana nilai tegangan keluaran dari fotodetektor 

dengan hasil yang mendekati nilai tegangan puncak berada pada posisi 250 µm, 

sehingga untuk proses scanning sampel,  fiber bundle 16 receivers diletakkan 

sejauh 250 µm dari sampel. Untuk sampel Acrylic Denture di dapatkan daerah 

jangkauan linear berada pada range 100-800 µm, dimana nilai tegangan keluaran 

dari fotodetektor dengan hasil yang mendekati nilai tegangan puncak berada pada 

posisi 200 µm, sehingga untuk proses scanning sampel,  fiber bundle 16 receivers 

diletakkan sejauh 200 µm dari sampel. Hal tersebut juga berlaku sampel Varplast 

dan sampel nano Filler¸ dimana range jangkauan linear untuk masing-masing 

sampel tersebut adalah 50-700 µm dan 150-700 µm dengan letak posisi fiber 

bundle 16 receivers terhadap masing-masing sampel adalah 150 µm dan 200 µm. 

Pada sistem sensor pergeseran mikro menggunakan serat optik bundel 

konsentris, tegangan maksimal atau tegangan puncak dari setiap sampel berada 

pada posisi yang berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : 

(a) Perbedaan tegangan terukur pada pergeseran z = 0 µm pada masing-masing 

sampel yang menandakan ada ruang kosong antara serat pengantar dan serat 

penerima pada serat optik bundel konsentris yang terisi partikel-partikel udara, 

(Yasin, 2008)  (b) kekasaran permukaan sampel sebagai reflektor sumber cahaya 

menuju serat penerima yang berbeda-beda sehingga menyebabkan cahaya yang 

terpantul tidak sepenuhnya dapat ditangkap oleh serat penerima. Hal tersebut 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMANFAATAN SISTEM SENSOR.... KRISTIA NINGSIH



84 
 

disebabkan oleh hubungan antara kekasaran sampel yang digunakan dengan 

berkas sinar pantulan. Semakin rendah nilai kekasaran suatu sampel yang 

dikarakterisasi maka semakin besar berkas sinar pantulan dari sampel yang dapat 

diterima oleh serat penerima (Harun, et. al, 2009). Hal tersebut dapat dibuktikan 

pada Tabel 4.6 dimana dari seluruh sampel yang digunakan pada penelitian ini 

sampel Acrylic Denture memiliki nilai kekasaran yang terendah yaitu 0.4643 mm 

dengan nilai tegangan puncak tertinggi dan sampel dengan bahan Nano Filler 

yang memiliki nilai kekasaran tertinggi yaitu 0.6337 dengan nilai tegangan 

puncak terendah, yaitu 0.050 mV. (c) besarnya nilai porositas tiap sampel yang 

berbeda-beda, sehingga sebagian sumber cahaya dari laser tidak dipantulkan 

namun di absorbsi. Semakin besar nilai pori suatu bahan atau material, maka 

semakin tinggi kemampuan material tersebut untuk menyerap pantulan cahaya. 

Jika semakin banyak cahaya yang diserap, maka semakin sedikit nilai pantulan 

cahaya yang diterima oleh serat penerima sehingga semakin kecil nilai tegangan 

keluaran. Hasil pengamatan pori-pori sampel menggunakan SEM disajikan pada 

Lampiran 13. 

Dari Tabel L.3.1 dan Tabel L.3.2 pada Lampiran 3, diketahui bahwa 

sistem sensor pergeseran mikro menggunakan fiber bundel 16 receivers dengan 

objek sampel bahan gigi tiruan memiliki kinerja terbaik pada daerah front slope. 

Hal tersebut terlihat dari nilai jangkauan linear, nilai sensitivitas dan nilai R2 pada 

daerah front slope yang lebih baik dari pada daerah back slope. Dari hasil 

pembahasan tersebut diketahui bahwa sistem sensor pergeseran mikro 

menggunakan fiber bundel 16 receivers dengan objek sampel bahan gigi memiliki 

kinerja yang tinggi. 
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Dari Gambar 4.3 sampai dengan Gambar 4.6 dapat diamati bahwa hasil 

scanning dari sistem sensor pergeseran mikro untuk sampel bahan gigi tiruan 

dengan lubang dan hasil scanning dari sistem sensor pergeseran mikro untuk 

sampel bahan gigi tiruan tanpa lubang memiliki perbedaan  yang nyata. Adanya 

penurunan nilai tegangan pada hasil plot grafik Gambar 4.3 sampai dengan 

Gambar 4.6  dapat mengidentifikasi adanya lubang. Dari Gambar 4.3 sampai 

dengan Gambar 4.6 diketahui bahwa selisih jumlah pergeseran antara puncak 

pertama dan puncak kedua pada sampel bahan gigi tiruan yang telah dilubangi 

sebanyak 10 pergeseran untuk sampel Acrilic Denture, Nano Hybrid Compossite, 

Varplast, dan 11 pergeseran untuk sampel Nano Filler dengan nilai tiap 

pergeseran sebesar 500 µm, sehingga didapatkan nilai diameter lubang sebesar 0.5 

mm untuk sampel Acrilic Denture, Nano Hybrid Compossite, Varplast, dan 5.5 

mm untuk sampel Nano Filler yang disajikan pada Tabel 4.1. Dari Hasil Tabel 4.1 

dapat diasumsikan bahwa sistem sensor pergeseran mikro dapat digunakan untuk 

mengestimasi diameter lubang pada sampel bahan gigi tiruan secara analog.  

Untuk meningkatkan nilai ketepatan penelitian dan memudahakan analisis 

dilakukan scanning sampel secara keseluruhan untuk setiap sampel menggunakan 

sistem sensor pergeseran mikro. Scanning dilakukan secara vertikal maupun 

horizontal. Hasil scanning akan diolah dengan metode optical imaging 

menggunakan program Matlab R2008b sebagai tool pembantu. Data hasil 

scanning untuk setiap sampel disajikan pada Lampiran 7. 

Berdasarkan hasil anilisis, diketahui bahwa penelitian ini tidak dapat 

mengukur diameter lubang pada sampel bahan gigi tiruan. Hal tersebut 

disebabkan karena resolusi pergeseran yang pada proses scanning sampel terlalu 
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besar yaitu 500 µm, suhingga hasil rekonstruksi dengan metode optical imaging 

tidak dapat membentuk lingkaran sempurna. Terdapat selisih nilai ketika 

dilakukan pengukuran daerah yang diestimasi sebagai lubang pada sampel bahan 

gigi tiruan, baik secara horizontal, maupun secara vertikal. Penelitian ini hanya 

dapat mengukur lebar rongga dari sampel bahan gigi tiruan. Untuk dapat 

membentuk hasil rekonstruksi mendekati lingkaran sempurna, perlu digunakan 

orde pergeseran yang lebih kecil. 

 
Hasil pengolahan data menggunakan metode optical imaging akan 

dibandingkan dengan berbagai metode image processing yang biasa digunakan 

untuk mengolah citra. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui nilai akurasi 

pengukuran dari sistem sensor pergeseran pada saat berfungsi sebagai scanner 

berdasarkan dari besar persentase perbedaan pengukuran dengan metode-metode 

yang dianggap sebagai ground of truth dari penelitian ini. Hasil estimasi 

pengukuran lebar rongga pada sampel bahan gigi tiruan dengan berbagai metode 

secara horizontal dan vertikal disajikan pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8. 

Persentase akurasi dari hasil estimasi pengukuran lebar rongga sampel 

bahan gigi tiruan menggunakan metode optical imaging dengan nilai pengukuran 

diameter lubang sampel bahan gigi tiruan menggunakan berbagai metode secara 

horizontal dan vertikal ditunjukkan pada Tabel 4.9 dan Tabel 4.10. 

Metode optical imaging mengelola intensitas yang diterima oleh serat 

optik bundel konsentris yang dinyatakan dalam bentuk tegangan keluaran oleh 

detektor optik. Nilai intensitas untuk masing-masing sampel bahan gigi tiruan 

tidak sama hal tersebut dapat dibuktikan dari Gambar 4.15 sampai dengan 
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Gambar 4.18. Dari Gambar 4.15 sampai dengan Gambar 4.18 diketahui bahwa 

sebaran nilai intensitas untuk sampel tidaklah sama. Berdasarkan landasan teori 

pada Gambar 2.8 diketahui bahwa sebaran intensitas untuk sampel Acrilic 

Denture, Nano Hybrid Compossite, Varplast menunjukkan hasil tampilan yang 

cerah dan tampilan yang kurang cerah untuk sampel Nano Filler. Adanya 

perbedaan intensitas tersebut dipengaruhi oleh (a) karakterisasi warna sampel 

yang berbeda. Semakin gelap warna sampel, maka intensitas yang mampu 

ditransmisikan akan semakin rendah (Apsari dan Yhuwana, 2008). (b) nilai 

kekasaran sampel yang berbeda. Semakin tinggi nilai kekasaran sampel yang 

digunakan, maka semakin rendah berkas cahaya yang dapat ditangkap oleh serat 

penerima (Harun, et. al, 2009), dan kemampuan absorbansi bahan yang berbeda 

sehingga sinar laser yang ditembakkan pada sampel tidak direfleksikan secara 

utuh, namun sebagian dari sinar tersebut diserap. 

Tabel 4.7 Hasil estimasi pengukuran lebar rongga pada sampel bahan gigi 
                   tiruan dengan berbagai metode secara horizontal 

No. Sample 

Optical Imaging 
dengan Sistem 

sensor 
Pegeseran 

Mikro 
(∆x=+ 5x10-5) 

mm 

Metode Image Processing 
Sistem 

Interface 
Delphi 7 

 
(∆x=+ 5x10-12) 

mm 

Program 
Matrox 

Inspector 2.1 
 

(∆x=+ 5x10-3) 
 mm 

Hasil Uji 
SEM 

 
 

(∆x=+ 5x10-3)  
mm 

1. 
Acrylic 
Denture  

8.3 x 8.3 mm² 
5.3854 5.5454 5.55 5.25 

2. 
Nano Hybrid 
Compossite  

8.8 x 8.8 mm² 
4.9557 5.1818 5.00 5.02 

3. Varplast  
 8.3 x 8.3 mm² 5.3568 5.0909 5.00 5.15 

4. Nano Filler  
8.5 x 8.5 mm² 5.1563 5.5454 5.55 5.35 
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Tabel 4.8 Hasil estimasi pengukuran lebar rongga pada sampel bahan gigi 
                   tiruan dengan berbagai metode secara vertikal 

No. Sample 

Optical 
Imaging 
dengan 

Sistem sensor 
Pegeseran 

Mikro 
(∆x=+ 5x10-4) 

mm 

Metode Image Processing 
Sistem 

Interface 
Delphi 7 

 
 

(∆x=+ 5x10-12) 
mm 

Program 
Matrox 

Inspector 2.1 
 
 

(∆x=+ 5x10-3) 
 mm 

Hasil Uji 
SEM 

 
 
 

(∆x=+ 5x10-3)  
mm 

1. 
Acrylic 
Denture  

8.3 x 8.3 mm² 
5.2865 5.5454 5.55 5.25 

2. 
Nano Hybrid 
Compossite  

8.8 x 8.8 mm² 
4.9583 5.1818 5.00 5.02 

3. Varplast  
 8.3 x 8.3 mm² 5.1771 5.0909 5.00 5.15 

4. Nano Filler  
8.5 x 8.5 mm² 5.9427 5.5454 5.55 5.35 

 

Dari Tabel 4.7 dan Tabel 4.8 diketahui bahwa pengukuran diameter 

sampel berupa bahan gigi tiruan menggunakan metode optical imaging dengan 

berbagai metode image processing tidak mengalami perbedaan yang signifikan 

antara diameter secara horizontal dan diameter vertikal. Hal tersebut dikarenakan : 

(a) metode image processing menggunakan hasil capture image dari scanner 

dalam bentuk .bmp dengan resolusi dan kualitas pixel yang tinggi sehingga 

memiliki noise yang sangat sedikit pada saat proses pengolahan citra. (b) metode 

optical imaging yang menggunakan nilai intensitas dari sumber cahaya yang 

ditangkap oleh foto detektor sebagai proses filterisasi citra, sehingga didapatkan 

data untuk hasil pengolahan dengan  metode image processing memiliki akurasi 

yang cukup tinggi. (c) resolusi pergeseran yang ditetapkan pada proses scanning 

Perhitungan matematis persentase akurasi dan persentasi error dari hasil 

estimasi pengukuran diameter lubang pada masing-masing sampel bahan 
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gigi tiruan menggunakan metode optical imaging dengan berbagai metode secara 

vertikal dan horizontal disajikan pada Lampiran 11. 

Dari Tabel 4.9 dan Tabel 4.10 diketahui bahwa nilai akurasi pengukuran 

lebar rongga dengan memanfaatkan sistem sensor pergeseran mikro dengan fiber 

bundle 16 receivers menggunakan metode optical imaging sangat tinggi. Nilai 

akurasi untuk sampel Acrylic Denture diberikan sebesar 95.26% - 99.31% dengan 

nilai error sebesar 0.69% - 4.74%. Nilai akurasi untuk sampel Nano Hybrid 

Compossite diberikan sebesar 95.64% -99.17% dengan nilai error sebesar 0.83% - 

4.36%. Nilai akurasi untuk sampel Varplast  diberikan sebesar 92.87% - 99.48% 

dengan nilai error sebesar 0.52% -7.13%. Nilai akurasi untuk sampel nano Filler 

diberikan sebesar 89.00% - 92.98% dengan nilai error sebesar 0.69% - 11%. 

Berdasarkan data pada Tabel L.11.1 dan Tabel L.11.2 pada Lampiran 11 

dapat disimpulkan bahwa sistem sensor pergeseran mikro menggunakan serat 

optik bundel konsentris berbasis optical imaging tidak dapat mengukur diameter 

lubang pada sampel bahan gigi tiruan. Metode ini hanya dapat digunakan untuk 

estimasi lebar rongga sampel bahan gigi tiruan dengan nilai akurasi yang cukup 

tinggi. 

Penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan sistem sensor pergeseran 

mikro untuk estimasi diameter lubang yang telah ditentukan menggunakan objek 

berupa sampel yang terbuat dari bahan-bahan penyusun gigi tiruan, dengan 

metode optical imaging. Kesederhanaan rancangan sistem sensor pergeseran 

mikro ini memungkinkan untuk dilakukan penelitian selanjutnya yang 

memanfaatkan sistem sensor pergeseran mikro yang untuk aplikasi di dunia medis 
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seperti sistem deteksi detak jantung, sistem deteksi keretakan tulang, di\dalam 

bidang kedokteran gigi untuk estimasi rongga karies gigi, sebagai sistem estimasi 

kekasaran permukaan gigi, danperubawan warna permukaan gigi. Sistem ini juga 

dapat diaplikasi pada bidang industri seperti kontrol posisi suatu sistem serta 

pengukuran pergeseran di daerah yang sulit dijangkau dan berbahaya. 
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