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ABSTRAK 

Pada penelitian ini telah dibuat Rancang Bangun Sistem Switching 
Otomatis Pemancar Pulsa Diskrit Laser Dioda Aneka Warna Sebagai Alat Terapi 
dengan tujuan untuk mewujudkan suatu sistem pengendali lebar pulsa, daya, dan 
waktu laser dioda aneka warna pemancar pulsa diskrit sebagai alat terapi. Sistem 
tersebut menggunakan dua panjang gelombang laser yang berbeda yaitu 650nm 
(merah) dan 405nm (biru) dengan daya keluaran maksimum yaitu 20mW dan 
termasuk laser dioda berdaya rendah. Daya yang digunakan adalah 10mW, 15mW, 
dan 20mW. Waktu paparan yang digunakan adalah mulai dari 5s; 10s; 20s; 50s; 100s; 
dan 150s. Pada rancang bangun ini terdiri atas beberapa rangkaian di antaranya 
adalah rangkaian power supply, rangkaian pembagi frekuensi, rangkaian RS-
Latch, rangkaian PWM (Pulse Width Modulation) dan rangkaian display seven 
segmen. Pengaturan lebar pulsa dan frekuensi pulsa laser dioda aneka warna 
pemancar pulsa diskrit ini menggunakan IC NE-555 sebagai sumber pemulsa 
PWM-nya dan IC 4017 sebagai pengatur frekuensi keluaran PWM mulai dari 
pengaturan duty cycle 10% hingga 90%. Pada sistem tersebut telah dilakukan 
pengujian nilai stabilitas daya keluaran masing-masing laser untuk setiap variasi 
daya yang ditentukan dengan standar deviasi nilai stabilitas daya keluaran ≤0,35 
mW, sehingga daya keluaran laser dioda relatif stabil dengan kecilnya nilai 
standar deviasi daya laser dioda merah dan biru tersebut. Kemudian, dari hasil uji 
nilai ketepatan waktu sistem diperoleh nilai prosentase ketepatan waktu sebesar 
99,88% dapat diasumsikan bahwa waktu paparan laser relatif tepat. Dengan nilai 
fluktuasi daya yang relatif kecil dan nilai deviasi standar waktu juga sangat kecil 
maka dapat dikatakan nilai waktu paparan laser stabil sesuai dengan nilai yang 
diinginkan. 
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ABSTRACT 

This study has been made Design of Automatic Switching System 
Transmitter Discrete Pulse Laser Diode Assorted Colors As Therapy Tools with 
the aim to realize control system a pulse width, power, and time-emitting laser 
diodes of different colors discrete pulses as a therapeutic tool. The system uses 
two lasers of different wavelengths are 650nm (red) and 405nm (blue) with a 
maximum output power is 20mW and includes a low-power laser diodes. Power 
used is 10mW, 15mW and 20mW. Exposure time used is ranging from 5s; 10s; 
20s; 50s; 100s; and 150s. On This design consists of a series of which is power 
supply circuit, a frequency divider circuit, RS-Latch circuit, PWM circuit (Pulse 
Width Modulation) and a series of seven segment display. Setting the pulse width 
and pulse frequency of laser diodes emitting pulses of different colors using a 
discrete IC NE-555 as its source of PWM pulse and IC 4017 as a regulator of the 
frequency of the PWM output duty cycle settings ranging from 10% to 90%. At 
the system has performed testing the value of the output power stability of each 
laser power for each variation determined by the standard deviation value 
≤0,35mW output power stability, so that the output power of the laser diode is 
relatively stable with a small standard deviation of power red laser diode and blue. 
Then, from the test results obtained by the system value punctuality percentage 
value punctuality of 99.88% can be assumed that a relatively precise laser 
exposure. With the value of the power fluctuations is relatively small and the 
standard deviation value of time is also very small, it can be said to be stable laser 
exposure time value corresponding to the desired value. 
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