
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia kesehatan, keadaan kulit manusia merupakan hal yang penting. 

Banyak sekali masalah yang timbul pada permukaan kulit disebabkan kurangnya 

perawatan, pola hidup, kesehatan, kebersihan lingkungan, dan genetik. Beberapa 

masalah kulit akibat dari pola hidup yang tidak sesuai dapat mengakibatkan 

beberapa penyakit diantaranya acne (jerawat), flek hitam, noda hitam pada wajah, 

luka terbakar, pori-pori yang membesar, dan bahkan kanker kulit. 

Perawatan kulit dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penggunaan 

obat-obatan, suntik, bahan kosmetik, terapi panas, dan terapi laser. Dewasa ini, 

terapi perawatan yang banyak digunakan dan dikembangkan yaitu terapi 

menggunakan laser karena memiliki kelebihan seperti tidak menimbulkan rasa 

sakit, mengurangi penyebaran virus melalui jarum suntik, mengurangi efek 

samping dari bahan kimia. Daerah terapi laser yang terletak pada kulit untuk 

masing-masing masalah atau penyakit kulit membutuhkan karakteristik laser yang 

berbeda-beda dalam beberapa aspek, seperti panjang gelombang, dosis energi, dan 

waktu paparan laser. 

Efek utama dari terapi laser dipengaruhi oleh panjang gelombang. Dari 

berbagai jenis laser yang telah ditemukan oleh para ilmuwan, laser dioda 

semikonduktor merupakan jenis laser yang paling banyak diaplikasikan dalam 

kehidupan. Laser yang merupakan akronim dari Light Amplification by 

Stimulating Emission of Radiationdengan sumber radiasi elektromagnetik yang 

memiliki sifat koheren, monokromatik, dan searah.Laser timbul karena adanya 
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cahaya yang terstimulasi dan mengalami penguatan untuk menghasilkan sebuah 

radiasi. 

Pada penelitian yang telah dilakukan, panjang gelombang yang sering 

digunakan sebagai sumber cahaya terapi laserpunktur yaitu panjang gelombang 

cahaya mulai infra red, warna merah, kuning, hijau, dan biru yang mampu 

mengobati berbagai macam masalah kesehatan serta meningkatkan aktivasi 

kekebalan tubuh (Weber, 2007). Perubahan dari panjang gelombang, intensitas, 

daya, dan waktu paparan terapi laser dapat menimbulkan efek terapi yang berbeda 

pada sel atau jaringan dalam tubuh manusia. 

Terdapat keterkaitan antara jenis terapi pada gangguan kulit terhadap 

panjang gelombang, daya, dan energi paparan laser menuntut ketelitian dan 

ketepatan nilai serta stabilitas daya maupun energi yang dipaparkan. Untuk 

memenuhi kebutuhan terapi tersebut, dibutuhkan sebuah sistem pengendali daya 

dan energi paparan laser untuk masing-masing panjang gelombang. Hal tersebut 

dilakukan karena masing-masing panjang gelombang dan daya laser dioda 

membutuhkan sumber tegangan dan arus yang berbeda. Adanya sistem pengendali 

daya dan energi paparan laser untuk masing-masing panjang gelombang tersebut 

dapat memudahkan operasional laser terapi kecantikan dengan adanya panjang 

gelombang laser yang berbeda. 

Menurut beberapa penelitian dalam terapi kecantikan, aplikasi laser untuk 

terapi kecantikan yang sering dipergunakan yaitu laser biru dengan panjang 

gelombang antara 405 nm – 450nm yang mampu mengurangi pertumbuhan 

jerawat yang disebabkan oleh Propionibacterium acnes (P. acnes)  (Gold et al., 

2008). Terapi kecantikan dengan menggunakan laser merah (660 nm) dan biru 
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(410 nm) dapat lebih efektif mengurangi peradangan akibat jerawat pada kulit 

(Gold et al., 2008). Namun, paparan laser cahaya biru dengan panjang gelombang 

yang melebihi ambang batas yaitu 470 nm – 490 nm dapat merusak sel-sel dalam 

tubuh manusia (Cai, 2005). Penggunaan dosis laser merah dan biru untuk terapi 

kecantikan yang digunakan dalam alat terapi kecantikan mengatasi masalah 

jerawat,dosis keluaran dari alat terapi sebesar 4 J dengan panjang gelombang biru 

dan merah dengan daya 100 mW (Ledon, 2014). 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Wulan (2014), telah dibuat sistem 

pengendali daya dan waktu untuk laser dioda merah dengan panjang gelombang 

650 nm dengan daya output keluaran maksimal 10 mW – 20 mW sebagai aplikasi 

terapi laser akupunktur secara otomatis berbasis mikrokontroler. Kelemahan 

sistem tersebut adalah hanya dapat mengendalikan satu panjang gelombang saja. 

Selain itu, stabilitas daya yang dihasilkan oleh sistem tersebut kurang sempurna. 

Berdasarkan penelitian-penelitian mengenai biostimulasi, terapi dengan 

menggunakan laser sampai saat ini masih terus dikembangkan. Maka dari itu, 

perlu dirancang sebuah sistem pengendali daya dan energi untuk aplikasi laser 

dioda dengan panjang gelombang yang berbeda, agar dapat menyesuaikan dengan 

kebutuhan terapi laser yang akan digunakan. Selain itu, terapi dengan 

menggunakan laser dengan kestabilan daya dan energi dengan panjang gelombang 

yang berbeda tersebut dapat memberikan kemudahan dalam pengoperasian alat. 

Dengan demikian, pada penelitianakan dilakukan rancang bangun sistem 

instrumentasi pengendali daya dan waktu laser Merah dan Biru-Violet sebagai 

aplikasi terapi kecantikan. 
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Untuk mengetahui hubungan antara daya keluaran laser dioda pada masing-

masing warna terhadap sumber daya listrik yang diberikan dilakukan upaya 

karakterisasi laser dioda. Berdasarkan hasil uji karakterisasi yang dilakukan dapat 

diproses rancang bangun sumber tegangan dan kontrol arus yang dibutuhkan 

untuk masing-masing panjang gelombang tersebut. Stabilitas tegangan dan arus 

sumber tersebut dapat memberi jaminan stabilitas daya keluaran laser dioda yang 

digunakan. Daya keluaran yang memiliki stabilitas yang baik mampu 

memudahkan proses pengendalian energi yang dibutuhkan. Pengendalian energi 

tersebut dapat dilakukan dengan mengatur atau mengendalikan waktu paparan 

laser berupa timer otomatis dengan variasi sesuai dosis energi yang dibutuhkan. 

Pada penelitian ini, akan digunakan dua macam panjang gelombang cahaya 

laser yang dapat digunakan untuk terapi laser kecantikan. Sistem pengendali 

energi dan daya laser dioda Merah dan Biru-Violet diharapkan mampu 

menghasilkan nilai dosis energi yang stabil untuk terapi laser kecantikan. 

Digunakan laser dioda dikarenakan harganya relatif lebih murah, tersedia berbagai 

warna maupun panjang gelombang, dan tidak membutuhkan pembangkit tegangan 

tinggi seperti pada laser He-Ne.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan berikut : 

1. Dapatkahsistem pengendali daya dan waktu dalam mengendalikan stabilitas 

energi laser dioda merah dan biru-violet? 

2. Berapatingkat stabilitas daya keluaran dan energi yang dihasilkansistem 

pengendali laser dioda merah dan biru-violet untuk terapi kecantikan? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian dengan menggunakan laser dioda dengan 

spesifikasi sebagai berikut : 

a. Panjang gelombang: 405 nm dan 650 nm 

b. Daya output laser: 10 mW, 15 mW, dan 20 mW. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Merancangbangun dan mewujudkan sumber tegangan dan sumber arus 

konstan untuk mengendalikan daya keluaran laser dioda untuk panjang 

gelombang laser dioda 405 nm dan 650 nm dengan stabilitas daya dan 

energi yang tinggi. 

2. Merancang dan mewujudkan sistem pengendali daya dan waktu laser dioda 

merah dan biru sebagai alat terapi kecantikan yang aman. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah : 

1. Membuka wawasan bagi peneliti mengenai perangkat instrumentasi medis dan 

optik khususnya laser dan mekanismenya. 

2. Untuk memaksimalkan kinerja instrumen dalam terapi dan khususnya pada 

terapi kecantikan kulit wajah tanpa harus menggunakan suntik dan bahan kimia  

pada tubuh manusia. 
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3. Diperoleh kemudahan dalam pengoperasian laser dengan panjang gelombang 

405 nm dan 650 nm untuk keamanan dan kenyamanan terapi kecantikan kulit 

wajah. 

4. Dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari perangkat yang dibuat untuk 

proses perkembangan penelitian selanjutnya. 
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