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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  Masalah 

Efek fotoakustik pertama kali dipelajari dan dikembangkan oleh Alexander 

Graham Bell pada tahun 1880, ketika Alexander Graham Bell mengamati 

terbentuknya gelombang bunyi dari suatu bahan padat yang disinari oleh cahaya 

matahari. Intensitas cahaya matahari diarahkan pada bejana kaca tertutup berisi 

cuplikan bahan padat yang menyerap radiasi inframerah sehingga dapat terdengar 

bunyi yang sangat lemah akibat dari serapan radiasi oleh sampel zat padat. Sinyal 

fotoakustik dapat dibangkitkan dengan cara memodulasi sumber radiasi pada 

frekuensi akustik, yang menyebabkan terjadinya kenaikan dan penurunan 

temperatur secara periodik, sehingga diperoleh kenaikan dan penurunan tekanan 

secara periodik pula. Fluktuasi tekanan di dalam sel tertutup menghasilkan 

gelombang akustik dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi modulasi. 

Metode fotoakustik dapat digunakan dalam penyelidikan komposisi cuplikan 

gas berkonsentrasi rendah. Dalam penyelidikan komposisi cuplikan gas 

berkonsentrasi rendah, metode spektroskopi fotoakustik (SFA) inframerah 

memiliki sensitifitas pengukuran lebih baik dan aspek operasional lebih praktis 

dibandingkan dengan metode konvensional lainnya (Harren, 2000). Aplikasi 

metode fotoakustik pada sampel gas telah dilakukan oleh Asep Sutiadi (2003). 

Menurut Asep Sutiadi (2003), konsentrasi NH3 dalam cuplikan udara dapat 

dideteksi dengan menggunakan metode fotoakustik.  Selain dapat terjadi di dalam 
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gas, efek fotoakustik juga dapat terjadi di dalam zat cair (Rosencweig, 1980, 

Pujiyanto, 2002,). Efek fotoakustik yang terjadi di dalam zat cair pernah 

dilakukan oleh Hodgson (1995). Menurut Hodgson (1995), metode fotoakustik 

dengan menggunakan laser berpulsa dapat digunakan untuk memantau 

kontaminasi minyak di dalam air.  Pada penelitian Hodgson (1995) digunakan 

piezoelektrik keramik untuk pendeteksian sinyal fotoakustik yang terjadi di dalam 

zat cair. Pendeteksian sinyal fotoakustik dengan menggunakan piezoelektrik juga 

pernah dilakukan oleh Pujiyanto (2003). Pada penelitian Pujiyanto (2003), sampel 

yang digunakan pada pembangkitan sinyal fotoakustik adalah bahan cairan 

aluminium hidroksida. 

Aluminium merupakan salah satu logam berat yang dapat mempengaruhi 

kesehatan manusia apabila logam tersebut terlarut dalam zat cair yang dikonsumsi 

oleh manusia. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan industri saat ini maka 

dapat juga menyebabkan meningkatnya buangan limbah industri ke sungai. 

Limbah-limbah industri tersebut telah mencemari lingkungan dengan memberikan 

sumbangan logam-logam berat yang terlarut dalam zat cair.  

Dampak mengkonsumsi air minum yang mengandung kadar aluminium 

tinggi dapat meningkatkan faktor resiko penyakit Alzheimer. Faktor resiko 

penyakit jiwa khususnya Alzheimer yaitu bila konsentrasi aluminium dalam air 

minum diatas 0,1 miligram/liter (Rondeau, Virginie, 2000). 

Untuk mendeteksi sinyal fotoakustik yang lebih akurat maka perlu 

menggunakan sensor yang dapat mendeteksi sinyal akustik dalam orde mikro. 

Serat optik sebagai sensor pergeseran telah banyak digunakan di bidang industri 
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meteorologi, pengepakan, pemrosesan sinyal dan sistem kontrol serta pengukuran 

getaran (Chan et al, 2006). Serat optik juga  dapat dimanfaatkan sebagai sensor 

pergeseran berorde mikro (Pembudiono D.A., 2002). Dalam perkembangannya, 

fiber coupler  dapat digunakan sebagai sensor pergeseran mikro (Samian, 2008). 

Sensor pergeseran serat optik dengan menggunakan fiber coupler 

diharapkan dapat mendeteksi sinyal fotoakustik pada bahan cairan Al(OH)3. Pada 

penelitian ini digunakan sumber cahaya laser dioda dengan daya 30 mW dan laser 

Nd:YAG dengan pulse duration 8 ns dengan dimodifikasi sehingga menghasilkan 

panjang gelombang 532 nm. Sumber cahaya yang digunakan memiliki panjang 

gelombang yang sesuai dengan rentang panjang gelombang serapan sampel. 

Apabila laser Nd:YAG difokuskan dalam udara atau cairan maka fenomena 

optical breakdown akan dihasilkan. Sebagian besar optical breakdown dapat 

dilihat sebagai cahaya terang dan ditandai dengan munculnya gelombang kejut 

(shock wave).   

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian pada latar belakang permasalahan, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah sensor pergeseran serat optik dapat mendeteksi sinyal fotoakustik 

bahan cairan Al(OH)3? 

2. Apakah nilai batas minimum konsentrasi Al(OH)3 dapat ditentukan 

dengan metode fotoakustik yang memanfaatkan sensor pergeseran serat 

optik? 
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1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi hanya untuk mengungkapkan bahwa sinyal 

fotoakustik pada sampel bahan cairan Al(OH)3 dapat dideteksi dengan 

menggunakan  sensor pergeseran serat optik. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengungkapkan bahwa sensor pergeseran serat optik dapat digunakan 

untuk mendeteksi sinyal fotoakustik bahan cairan Al(OH)3  

2. Mengungkapkan bahwa nilai batas deteksi minimum konsentrasi Al(OH)3 

dapat ditentukan dengan metode fotoakustik yang memanfaatkan sensor 

pergeseran serat optik 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui konsentrasi Al(OH)3 

jika dapat diperoleh sinyal fotoakustik sebagai fungsi konsentrasi sampel.  
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