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RINGKASAN 

 
  Metode diagnosis dan terapi medis kanker kulit yang dilakukan selama ini  
merupakan dua metode yang terpisah dan bersifat invasive. Dalam penelitian ini  di kaji dan 
didesain suatu sistem diagnosis dan terapi kanker kulit terpadu berbasis nanolaser speckle 
imaging dan logika fuzzy yang bersifat non ionisasi dan non invasive. Penelitian ini diawali 
dengan karakterisasi dosis energi nanolaser (laser Nd:YAG) yang sesuai untuk tujuan 
diagnosis dan terapi kanker kulit menggunakan mode Q-swich dan tanpa Q-swich pada 
nanolaser. Sensor high speed CCD yang terkoneksi pada fiber optik dengan mikrokontroler 
yang didesain, digunakan untuk pencitraan interaksi nanolaser pada jaringan kulit yang 
terindikasi tumor, dan dari hasil interaksi tersebut dihasilkan nanolaser speckle imaging. 
Sistem fuzzy yang didesain pada penelitian ini memiliki tiga prinsip dasar yaitu fuzzifikasi, rule 
base, dan defuzzifikasi.  Input sistem fuzzy berupa : dosis energi, nilai frekuensi intensitas, luas 
dan kedalaman plasma yang dihasilkan oleh paparan nanolaser dengan mode Q-switch dan 
focussing, serta diameter dan kedalaman luka pada kulit. Output sistem fuzzy adalah kualitas 
jaringan kanker akibat paparan nanolaser dengan dengan berbagai variasi dosis energi. 
Sebagai justifikator utama dalam pengelompokan input fuzzy dan desain rule base adalah 
analisis mikroskopis dari interaksi paparan laser terhadap kanker kulit. Dari karakterisasi dosis 
energi dapat diketahui pada kondisi fisis seperti apakah yang sesuai untuk tujuan diagnosis dan 
terapi kanker kulit. Pada tahun pertama telah dihasilkan (1)dosis energi nanolaser untuk 
kepentingan diagnosis dan terapi, (2)Efek paparan nanolaser pada jaringan kulit secara ini-
vivo dan kemampuan regenerasi jaringannya (re-epitelisasi, angiogenesis, dan distribusi 
serabut kolage), (3)sistem nanolaser speckle imaging dapat diaplikasikan untuk kepentingan 
diagnosis medis berbasis sistem fuzzy, (4)desain sistem Fuzzy dengan input membership 
function segitiga, trapesium, dan gaussian, (5)dosis energi  nanolaser yang sesuai untuk terapi 
kanker.  
 Pada tahun kedua ini dihasilkan dosis optimum dan efek interaksi laser terhadap 
jaringan kanker berupa area nekrotik sel tumor akibat terapi fotodinamik dalam set up sistem 
Laser Speckle Imaging.  Tumor ditumbuhkan pada jaringan kulit mencit (Mus 
musculus)dengan menggunakan bahan pembangkit kanker Benzo[a]pirene, dua puluh tiga 
ekor mencit yang berumur 2-3 bulan digunakan sebagai hewan coba. Mencit diinduksi dengan 
bahan Benzo[a]pirene secara subkutan dengan masa pematangan selama satu bulan. Terapi 
dilakukan setelah tumor menunjukkan lesi kematangannya, mencit dipapari pada area tumor 
dengan dengan dua variasi yaitu penambahan bahan fotosensitizer (Methylen Blue) dan tanpa 
penambahan fotosensitizer, variasi dosis terapi sebesar 29,5 J/cm2, 32,0 J/cm2dan 53,8 J/cm2 
selama 10 sekon dan repetition rate sebesar 10 hz, jumlah pulsa energi tunggal yang diberikan 
adalah 100 pulsa. Hasil pemaparan dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch dalam sistem Laser 
Induced Brekdown Spectroscopy (LIBS) menunjukkan bahwa dosis energi sebesar 53,8 J/cm2 
merupakan dosis optimum  menghasilkan area nekrotik. Sedangkan penembakan dosis energi 
dengan penambahan fotosensitizer menunjukkan area nekrotik tidak hanya pada area terapi 
laser. Peristiwa terbentuknya area nekrotik dalam terapi fotodinamik sendiri bergantung pada 
reaksi fotokimia, fototermal serta ablasi. Reaksi fotokimia merupakan reaksi antara bahan 
fotosensitizer dengan sinar laser, sedangkan interaksi termal dapat diketahui melalui 
perhitungan suhu plasma dan luasan area nekrotik pada jaringan kulit mencit dikarenakan 
peristiwa optical breakdown yang terjadi akibat jaringan berada pada suhu yang terlalu tinggi 
dan menghasilkan lubang yang diikuti dengan fenomena terbentuknya plasma dan pada 
penelitian ini plasma yang tertangkap oleh dektektor dihitung suhu keluaran plasma untuk 
membuktikan efek hypetermia dalam membunuh sel tumor. 
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Untuk mendeteksi kerusakan jaringan kulit dibangun alat mikroskop digital ekonomis 
berbasis autofocus. Mikroskop yang didesain dilengkapi dengan program untuk 
mengendalikan motor penggerak fokus yang menggerakkan tabung mikroskop, pengatur 
kecerahan pencahayaan LED, serta program untuk pengukuran diameter dan kedalaman 
kerusakan jaringan kulit akibat terpapar laser Nd:YAG Q-Switch secara digital. Kecepatan 
motor penggerak fokus yang menggerakkan tabung mikroskop dikendalikan berdasarkan 
waktu jeda pulsa on dan off sedangkan kecerahan pencahayaan dikendalikan oleh sinyal PWM 
yang dihasilkan mikrokontroler. Besarnya waktu jeda pulsa on dan off  antara 1 milisekon 
hingga 100 milisekon. Hasil pengukuran yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pegeseran 
terkecil tabung mikroskop sebesar 23 μm/milisekon. Tingkat akurasi pengukuran digital 
diameter dan kedalaman lubang kerusakan jaringan kulit yang terpapar laser Nd-YAG Q-
Switch sebesar 92,192 % hingga 99,85226 %.  Diperlukan optimasi sistem di tahun kedua 
untuk peningkatan kinerja sistem laser speckle imaging secara keseluruhan. 
 
 
Kata Kunci :  Laser Nd: YAG, Q-Switch, plasma, Fotodinamik terapi, Fotosensitizer, 

Nekrosis, Benzo[a]pirene, Methylen Blue, nanolaser speckle imaging, 
mikroskop digital autofocus 
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BAB I. 

PENDAHULUAN 

 

Penyakit kanker kulit dewasa ini cenderung mengalami peningkatan jumlahnya 

(Gourley et. al., 2005). Berdasarkan beberapa penelitian, orang dengan kulit putih lebih 

banyak menderita jenis kanker kulit. Hal tersebut diprediksikan sebagai akibat seringnya 

mereka terkena (banyak terpajan) cahaya matahari. Di Indonesia penderita kanker kulit 

terbilang sedikit dibandingkan Amerika, Australia, dan Inggris, namun demikian kanker 

kulit perlu dipahami karena selain menyebabkan kecacatan (merusak penampilan) juga pada 

stadium lanjut dapat berakibat fatal bagi penderita.  

Penyakit kanker kulit adalah suatu penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel-

sel kulit yang tidak terkendali, dapat merusak jaringan di sekitarnya dan mampu menyebar 

ke bagian tubuh yang lain. Ada tiga jenis kanker kulit yang umumnya sering diderita 

manusia, diantaranya adalah karsinoma sel basal (KSB), karsinoma sel skuamosa (KSS) dan 

melanoma maligna (MM). Kanker tersebut dicirikan dengan ABCD, yaitu A= Asimetrik, 

bentuknya tak beraturan. B= Border atau pinggirannya juga tidak rata. C= Color atau 

warnanya yang bervariasi dari satu area ke area lainnya, dapat juga berwarna kecoklatan 

sampai hitam. Bahkan dalam kasus tertentu ditemukan berwarna putih, merah dan biru. 

D=diameternya lebih besar dari 6 mm. Pengamatan untuk mendukung diagnosis dilakukan 

dengan melakukan pengamatan di bawah mikroskop dengan biopsy terhadap jaringan kulit 

yang diduga menderita kanker. Diagnosis tersebut bersifat invasive dan memaksimalkan 

penggunaan mata secara maksimal. Untuk itu perlu dikembangkan suatu sistem diagnosis 

alternative secara digital sebagai alat bantu diagnosis (tool aid) pada tataran klinis. 

Penelitian Apsari (2009); Apsari  (2012) melaporkan bahwa fenomena fisis yang 

dapat merusak jaringan keras adalah adanya fenomena optical breakdown  (produksi plasma 

dan shock wave) dari paparan laser Nd:YAG Q-switch dengan sistem pemfokusan optik 
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menggunakan fokus lensa adalah 2,8 cm. Jadi untuk sistem terapi dapat digunakan laser 

Nd:YAG Q-switch  dengan sistem pemfokusan, sedangkan untuk diagnosis aman digunakan 

paparan laser Nd:YAG tanpa Q-switch. Karena diperlukan kedalaman penetrasi yang cukup, 

maka dalam penelitian ini digunakan nanolaser Nd:YAG (Majaron et. al, 2000). Kelemahan 

penelitian Apsari (2009) adalah kajian sistem masih dilakukan secara invitro. Penelitian 

Apsari (2009); Apsari et.al. (2009) merekomendasikan ke arah pengembangan sistem 

diagnosis dan terapi secara terpadu berbasis laser imaging dan sistem fuzzy. Penelitian 

tersebut ditunjang oleh Steiner (2006), bahwa kajian ke arah sistem digital dengan 

mengkombinasi antara sistem diagnosis on line dan terapi akan menjadi model yang 

menguntungkan di masa yang akan datang. Berdasarkan laporan tersebut penelitian ini akan 

dikembangkan untuk diagnosis dan terapi untuk jaringan lunak yaitu kanker kulit dengan 

membangun  sistem diagnosis dan terapi terpadu berbasis nanolaser speckle imaging. 

Bagaimanapun juga upaya untuk merancang piranti diagnosis alternatif yang minim 

efek samping  (non destructive, non invasive, non ionisasi) dan memiliki ketelitian tinggi 

adalah kunci teknologi nano yang perlu terus dikembangkan (Vo-Dinh, 2003; Asundi, 2003; 

Steiner, 2006). Nanolaser speckle imaging adalah salah satu metode optik sebagai piranti 

diagnosis alternatif, merupakan salah satu teknologi nano digital yang akan digunakan pada 

penelitian ini. Sistem diagnosis yang dibangun pada penelitian ini akan menggantikan peran 

biopsi dan mikroskop pada pengamatan kanker secara konvensional.  Sistem diagnosis 

tersebut disinergikan dengan sistem terapi berbasis sensor fiber optik dengan kendali 

mikrokontoler dan logika fuzzy, sehingga diagnosis dan terapi dapat dikendalikan dalam satu 

sistem. Hal inilah yang membuat sistem ini bersifat ekonomis, karena jauh lebih mudah dan 

murah jika dibandingkan dengan penelitian berbasis bioimaging lain yang dilaporkan oleh 

Apsari et.al. (2011). 

Berdasarkan Apsari et. al. (2012), dosis energi nanolaser 18,8 J/cm2; 23,9 J/cm2; 21,1 

J/cm2; 21,5 J/cm2; dan 25,6 J/cm2 tidak mengakibatkan kerusakan pada jaringan kulit mencit, 
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sehingga dosis energi ini dapat diaplikasikan untuk kepentingan diagnosis. Pada dosis energi 

31,3 J/cm2; 29,5 J/cm2; 32,0 J/cm2; 35,7 J/cm2; dan 53,8 J/cm2 mengakibatkan kerusakan 

pada jaringan kulit mencit mulai dari lapisan dermis sampai dengan hipodermis, sehingga 

dosis energi tersebut dapat diaplikasikan untuk kepentingan terapi medis. Adapun kerusakan 

sampai pada lapisan hipodermis yang dapat diaplikasikan untuk terapi kanker kulit.  

Adapun rumusan masalah yang akan dijawab di tahun kedua adalah : 

1. Bagaimana perubahan histologi jaringan kulit mencit (Mus musculus) yang diinduksi 

tumor akibat variasi paparan dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch dengan dan tanpa 

fotosensitizer? 

2. Apakah ada perbedaan luasan area kematian sel tumor dengan penambahan porfirin dan 

tanpa porfirin? 

3. Berapakah dosis energi optimal laser Nd:YAG Q-Switch untuk Photodynamic therapy 

terhadap sel tumor? 

4. Bagaimana desain mikroskop digital ekonomis dengan autofocus untuk mendeteksi 

kerusakan jaringan kulit akibat paparan laser Nd:YAG Q Switch ? 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat diketahui besarnya kematian sel 

tumor kulit (malignant skin tumor) pada jaringan kulit mencit sampai pada lapisan 

hipodermis setelah dipapari laser Nd:YAG Q-Switch yang diberi senyawa porfirin dan tanpa 

diberi senyawa porfirin pada efek fototermal, fotokimia, fotoablasi dan plasma induced 

ablation sehingga diharapkan dapat diaplikasikan untuk alternatif terapi pada penyakit kulit 

yaitu tumor kulit (malignant skin tumor). Pengamatan histologi yang dilakukan yaitu 

kedalaman nekrosis dan luasan nekrosis pada sel tumor dilakukan dengan miksoskop digital 

autofocus yang dibangun. Parameter yang digunakan untuk mengetahui sembuhnya jaringan 

kulit yang terinfeksi tumor kulit adalah tidak adanya lagi aktivitas pertumbuhan dan 

perkembangan sel tumor itu sendiri. 
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BAB II. 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tumor Kulit (Malignant Skin Tumor) 

Tumor kulit  merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel-sel 

kulit yang tidak terkendali, dapat merusak jaringan di sekitarnya dan mampu menyebar ke 

bagian tubuh yang lain. Sebenarnya tidak semua tumor berbahaya, ada beberapa tumor yang 

memiliki tipe jinak. Namun pada kasus tumor kulit ganas (Malignant skin tumor) 

membutuhkan penanganan medis khusus. Gambar 2.1 (a) dan (b) merupakan perbedaan 

jaringan kulit sehat dan tumor 

 

 

 

 

 

 
(a)                                                  (b) 

Gambar 2.1 (a) Struktur jaringan kulit normal (b) Struktur jaringan kulit terinduksi tumor 
(Fu et al., 2009) 

 

Tumor kulit terdiri atas dua jenis yaitu nonmelanoma dan melanoma. Dimana jenis 

tumor kulit nonmelanoma merupakan jenis tumor kulit yang berasal dari sel keratinosit 

sedangkan melanoma merupakan tumor kulit yang berasal dari jaringan melanosit.  

Penginduksian diberikan sebesar 0,3% yaitu sebanyak 0,2 ml secara subkutan di 

scapular. Induksi dilakukan sebanyak 5 kali dalam rentan waktu 10 hari pada jam yang sama 

setiap kali induksinya (Royyani, 2010) . Gambar 2.2 merupakan gambaran tumor yang 

ditumbuhkan secara in-vivo pada mencit 
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Gambar 2.2 Lesi tumor yang tumbuh pada kulit mencit (Fu et al., 2009) 

 

2.2 Kematian Sel 

 Menurut Robbins (2007), sel merupakan partisipan aktif dilingkungannya, yang 

secara tetap menyesuaikan struktur dan fungsinya untuk mengakomodasi tuntutan perubahan 

dan stres ekstrasel. Ketika mengalami stres fisiologis atau rangsangan patologis, sel bisa 

beradaptasi, mencapai kondisi baru dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Respon 

adaptasi utama adalah atrofil, hipertrofi, hiperplasia dan metaplasia. Jika kemampuan 

adaptasi berlebihan, sel mengalami jejas. Dalam batas waktu tertentu, cenderung bersifat 

reversibel, dan sel kembali ke kondisi stabil; namun, dengan stres berat atau menetap, tetap 

cedera irversibel dan sel yang terkena mati. Dari Gambar 2.3 kita dapat mengamati skematik 

perubahan sel normal yang mengalami jejas reversibel dan ireversibel. 

  

2.2.1 Morfologi Jejas (Injury) 

Jejas menyebabkan gangguan sel dan perubahan morfologik hanya terlihat beberapa 

saat sesudah terjadi gangguan pada sistem biokimiawi yang penting dalam sel. Namun pada 

kenyataanya jejas sel reversibel maupun ireversibel (nekrosis) begitu terjadi-memiliki ciri 

yang khas. Menurut (Robbins, 2006) Gambar 2.4. menerangkan interval antara jejas dan 

perubahan morfologik.  

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN RANCANG BANGUN SISTEM DIAGNOSIS DAN TERAPI Dr. RETNA APSARI



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Skematika Jejas reversibel dan ireversibel (Robbins, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Proses biokimia dan morfologi jejas sel (Robbins, 2006) 

Jejas sel dapat dilihat dari: 

a. Pembengkakan sel  terlihat ketika sel tidak dapat mempertahankan homeostatis ionik 

dan cairan (terutama disebabkan oleh aktivitas pompa ion bergantung energi pada 

membran plasma). 
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b. Perubahan pelemakan dengan manifestasi berupa vakuola lipid pada sitoplasma, 

ditemukan dalam sel yang terlibat atau bergantung pada metabolisme lemak 

(misalnya, sel hepatosit dan miokardium) 

2.2.2 Nekrosis sel 

Nekrosis merupakan jumlah perubahan morfologik yang terjadi setelah kematian sel 

dalam jaringan atau organ hidup, proses perubahan morfologik tersebut didasari oleh 2 hal 

dasar; 

a. Denaturasi protein 

b. Pencernaan enzimatik pada organel dan komponen sotisol lainnya. 

Ada beberapa ciri yang membedakan: sel pada nekrotik berwarna lebih eosinofik 

(merah muda) sel viabel pada pewarnaan hematoksilin dan eosin (H&-E). Sel tampak lebih 

berkilau karena kehilangan glikogen dan mengalami vakuolasi; membran sel mengalami 

fragmentasi. Penampakan Nekrosis sel tumor akibat terapi laser disajikan pada Gambar 2.5 

(a) dan (b) 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Gambaran nekrosis sel pada jaringan kulit mencit dengan perbesaran 4X 
dan 10X melalui pengamatan mikroskop (Chen et al., 2012) 

 

2.2.  Tinjauan tentang Novel  Sistem Diagnosis dan Terapi Terpadu Kanker Kulit 

Sistem LSI adalah salah satu sistem penghasil image  digital berupa digital optical 

imaging. Ada empat bagian pokok pada sistem LSI, yaitu laser Nd:YAG, sampel enamel 

gigi,  sensor CCD yang terhubung dengan PC menggunakan interface berupa frame grabber 
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(Vo-Dinh, 2003; Li Nan et al., 2005), dan  sistem pengolah image secara digital berbasis 

sistem fuzzy dan metode template matching.  Nd:YAG adalah nanolaser yang digunakan 

pada penelitian ini. Sistem fuzzy digunakan untuk mendeteksi kualitas kulit akibat paparan 

radiasi laser Nd:YAG pada berbagai variasi dosis energi laser, sedangkan metode template 

matching digunakan untuk mendeteksi lokasi kerusakan akibat paparan laser Nd:YAG.  

Kajian ke arah sistem digital dengan mengkombinasi antara sistem diagnosis on line dan 

terapi akan menjadi trend yang menguntungkan di masa yang akan datang (Steiner, 2006). 

Penelitian ini akan mencoba menggunakan laser Nd:YAG karena menurut Apsari (2009), 

laser Nd:YAG mampu menembus jaringan sedalam  2-6 mm dan memerlukan energi yang 

tidak terlalu besar, seperti laser Nd:YAG  

Parameter dasar pada nanolaser adalah panjang gelombang, jangka waktu 

pemodulasian (pulse duration), waktu penyinaran (exposure time), ukuran titik fokus (focal 

spot size), kerapatan energi (energy density) yang dikenal dengan dosis energi, intensitas 

yang merupakan perbandingan kerapatan energi dan jangka waktu pemodulasian, sistem 

pemandu (delivery system), dan penggunaan sinar laser continues/CW atau pulsa (Brodie, 

2003; Neimz, 2007). Proses Q-switch terjadi pada resonator laser dari modulasi efek 

elektrooptik pada sel pockel, bertujuan untuk menghasilkan sinar laser berupa pulsa pendek 

dengan daya tinggi. Proses  Q-switch menghasilkan sinar laser yang terfokus. 

Ketika laser Nd:YAG dalam sistem LSI berinteraksi dengan kulit ada berbagai 

mekanisme interaksi yang terjadi yaitu (Gambar 2.6) : interaksi fotokimia (photochemical), 

interaksi fototermal (photothermal), fotoablasi (photoablation), interaksi produksi plasma 

(plasma-induced ablation), dan fotoakustik (photodisruption). Mekanisme fotokimia dan 

fotoablasi tidak menjadi kajian dalam penelitian ini. Ketika sinar laser Q-switch difokuskan 

oleh lensa,  kerusakan (breakdown) pada daerah fokus dapat diamati. Fenomena fisik yang di 

sebut optical breakdown ditandai dengan munculnya fenomena photodisruption/fotoakustik 
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berupa produksi shock wave, dan produksi plasma (plasma-induced ablation) (Neimz, 2007; 

Rabia, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6.  Efek interaksi laser terhadap jaringan (Niemz, 2007) 

Efek fototermal berlangsung ketika sinar laser Nd:YAG diabsorpsi oleh kulit, dan 

diubah menjadi panas sehingga suhu jaringan meningkat. Bila energi yang digunakan cukup 

banyak, air pada jaringan akan menguap dan menyebabkan ablasi jaringan  (Steiner, 2006).  

Efek berbeda yang terjadi karena efek termal adalah  koagulasi (coagulation), vaporasi 

(vaporization), karbonasi (carbonization), dan lelehan (melting) (Ready, 1997; Neimz, 

2007).  

Efek interaksi fototermal, produksi plasma, dan fotoakustik pada jaringan kulit 

digunakan sebagai justifikator dalam pendesainan rule base untuk sistem fuzzy yang 

didesain.  Analisis mikrostruktur penting karena kajian keseluruhan pada penelitian ini 

diharapkan sebagai kandidat sistem diagnosis dan terapi yang bersifat non destructive, non 

invasive, dan non ionisasi, sehingga dibutuhkan informasi mendasar pada dosis energi 

berapa interaksi laser bersifat merusak dan kapan tidak. 
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Penggunaan Nd:YAG laser mengakibatkan kerusakan termal pada kulit (Majaron, et 

al., 2000). Untuk bagian jaringan normal, diharapkan terjadi kerusakan minimal atau jika 

terjadi kerusakan akan dengan cepat mengalami perbaikan. Menurut Werner dan Groose 

(2003), tahap-tahap perbaikan meliputi reaksi inflamasi, pembentukan jaringan baru, dan 

remodeling jaringan, yang pada akhirnya mengakibatkan sekurang-kurangnya rekonstruksi 

sebagian (partial reconstruction) dari area yang mengalami kerusakan. Proses perbaikan 

diawali dengan pelepasan segera berbagai faktor pertumbuhan (growth factor). Dalam 

beberapa jam setelah kerusakan, sel-sel inflamasi menginvasi jaringan yang rusak. Netrofil 

merupakan sel inflamasi yang datang pertamakali pada menit-menit pertama, yang kemudian 

diikuti oleh monosit dan limfosit. Sel-sel tersebut berperan sebagai sumber berbagai faktor 

pertumbuhan dan sitokin, yang diperlukan untuk fase proliferatif. Tahap proliferatif diawali 

dengan migrasi dan proliferasi keratinosit pada tepian jaringan yang luka yang diikuti 

dengan proliferasi fibroblas dermal di sekitar daerah yang rusak. Fibroblas tersebut 

kemudian bemigrasi ke matriks sementara  dan mendeposit sejumlah besar matriks 

ekstraselular yang sebagian besar merupakan komponen kolagen (Werner dan Groose, 2003; 

Majaron et al., 2000). Selanjutnya fibroblast pada matriks sementara tersebut akan 

mengalami transformasi menjadi myofibroblas yang bersifat kontraktil sehingga daerah 

rusak  akan mengalami kontraksi. Angiogenesis masif menyebabkan terjadinya pembuluh 

darah baru pada jaringan baru yang terbentuk, disertai dengan inervasi saraf pada tepian 

jaringan rusak. Jaringan baru yang terbentuk di daerah luka disebut sebagai jaringan 

granulasi karena terlihat seperti granula yang diakibatkan oleh banyaknya pembuluh darah 

baru yang terbentuk. Selanjutnya, terjadi perubahan dari jaringan granulasi menjadi jaringan 

parut yang matur (mature scar), yang dicirikan adanya sintesis lebih lanjut kolagen dan 

katabolisme kolagen. Jaringan parut tidak memenuhi syarat secara mekanis, di samping itu 

dalam jaringan parut tidak ditemukan folikel rambut, kelenjar keringat dan kelenjar minyak. 
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Pembentukan parut dapat terjadi berlebihan yang mengakibatkan hipertrofik jaringan parut 

dan keloid (Werner dan Groose, 2003). 

Penelitian Yongping et al. (2009) pada jaringan tumor, PDGF-C ternyata diupregulasi 

dalam fibroblast yang berasal dari tumor yang resisten. Tidak seperti fibroblas pada kulit 

normal, atau fibroblas dari tumor TIB6 yang sensitif terhadap perlakuan anti-VEGF, 

fibroblast EL4 dapat menstimulasi pertumbuhan tumor TIB6 bahkan saat VEGF dihambat.  

Sistem nanolaser speckle imaging mendeteksi perubahan intensitas speckle laser 

yang didifraksikan sampel jaringan kulit mencit dengan analisis kontras speckle, yang 

disebut dengan Laser Speckle Contras Analysis (LASCA) (Vo Dinh, 2003; Li Nan et al., 

2005). Dalam penelitian ini, intensitas yang di deteksi sensor CCD adalah intensitas grey 

level. Informasi visual yang menyusun sebuah image (disebut juga: citra) direpresentasikan 

oleh komputer digital sebagai kumpulan titik yang tersusun dalam matrik atau larik 2 

dimensi. Setiap titik disebut pixel (picture element) dan setiap pixel dipetakan oleh satu atau 

lebih bit dalam memori komputer. Sinyal digital dihasilkan dari image sistem nanolaser 

speckle imaging. Pengubahan terhadap komposisi nilai dalam setiap bit dapat menyebabkan 

perubahan tampilan warna dalam layar monitor. Setiap nomor warna primer 

menginformasikan karakteristik intensitas cahaya dalam menyusun suatu warna yang 

nilainya berkisar dari 0 hingga 255 untuk resolusi 8 bit. 

Tingkat keabuan (gray level) menampilkan warna citra dalam tingkat keabuan. 

Nomor warna untuk setiap tingkat keabuan tersusun atas 3 nomor warna primer dengan nilai 

yang sama. Intensitas citra f  pada koordinat (x,y) disebut tingkat keabuan (gray level) (l) 

dengan l terletak pada jangkauan maxmin LlL  . Jangkauan antara tingkat keabuan terendah 

(Lmin) hingga tingkat keabuan tertinggi (Lmax) disebut skala keabuan (gray scale).  Biasanya 

Lmin = 0 menunjukkan warna hitam dan Lmax = L menunjukkan warna putih (Gonzales dan 

Woods, 1993). Tingkat keabuan citra di setiap titik di dalam ruang koordinat citra sebanding 
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dengan intensitas cahaya, dalam penelitian ini sebanding dengan paparan radiasi laser 

Nd:YAG. Frekuensi tingkat keabuan citra (grey level) dapat diamati dengan histogram.  

Histogram adalah grafik fungsi dari distribusi frekuensi tingkat keabuan citra (grey 

level) yang menggambarkan kuantitas pixel citra sebagai fungsi tingkat keabuannya (Variani, 

2000; Ginting, 2002; Gonzales dan Woods, 1993). Histogram tingkat keabuan citra 

memberikan informasi secara global tentang kecerahan dan  kekontrasan citra. Informasi 

tersebut diperoleh dari pengelompokan pixel pada setiap tingkat keabuan sehingga diperoleh 

kuantitas pixel atau frekuensi untuk setiap tingkat keabuan.  

Pola image dikelompokkan secara visual. Nilai dan frekuensi intensitas image, luas 

plasma, dan kedalaman plasma dapat diamati dengan histogram yang dihasilkan dari image 

yang terbentuk sebagai kumpulan modulasi speckle yang ditangkap oleh sensor CCD dengan 

pengaturan waktu perekaman yang sesuai  pada sistem nanoLSI (Li Nan et al., 2005). 

Tegangan pumping, nilai dan frekuensi intensitas, serta luas dan kedalaman plasma  

digunakan sebagai input sistem fuzzy. Perubahan intensitas akan terdeteksi oleh sensor CCD 

pada sistem LSI dari variasi dosis energi  yang diberikan laser Nd:YAG WQS dan QS. 

 Sistem fuzzy yang dibangun pada penelitian ini mempunyai tiga prinsip dasar yaitu 

fuzzifikasi, rule base, dan defuzzifikasi. Proses  fuzzifikasi berfungsi merubah suatu nilai 

crips menjadi input fuzzy,  pada batas scope/domain sehingga dapat dinyatakan dengan 

variabel linguistik dari fungsi keanggotaan yang dipilih. Tipe fungsi keanggotaan fuzzy 

berdasarkan pendefinisian bentuk fungsi adalah fungsi segitiga, trapesium, Gaussian. Rule 

base pada sistem fuzzy  didesain berdasarkan dosis energi laser Nd:YAG, nilai frekuensi 

intensitas image, luas plasma, dan kedalaman plasma, dengan justifikator utama adalah 

analisis mikrostruktur (meliputi  analisis histopatologi dan biologi molekuler). Metode yang 

digunakan pada proses defuzzifikasi adalah COG (Center Of Gravity) (Apsari, 2009).  Dari 

proses defuzzifikasi, kualitas jaringan kulit dapat dikelompokkan berdasarkan nilai output 

fuzzy pada 3 tipe membership function yang dipilih (segitiga,  trapesium,  dan gaussian), 
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yaitu  kualitas enamel baik sekali (0-0,3), baik (0,35-0,6), rusak (0,65-0,8), rusak sekali (0,9-

1). Penentuan klasifikasi output fuzzy didasarkan pada analisis mikroskopis dan uji coba 

sistem fuzzy yang sudah didesain. 

Lokasi kerusakan jaringan kulit akibat paparan laser Nd:YAG pada berbagai variasi 

output energi laser didasarkan pada metode pencocokan template antara citra kulit yang 

sehat/tidak terpapar laser (template sehat) dan  kulit yang terpapar sinar laser, serta 

diujicobakan untuk jaringan kulit yang terindikasi kanker. Semakin terkorelasi linier = 1 

(r=1) berarti pencocokan template adalah sama, dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

kerusakan pada jaringan kulit. Sebaliknya semakin tidak terkorelasi (r=0) berarti semakin 

besar kerusakan jaringan kulit, khususnya akibat kanker kulit. 

Penelitian Gourley et al. (2005), Gourley dan Donald (2007), Kong et. al. (2006) 

telah melaporkan metode diagnosis alternatif berbasis laser, namun begitu belum 

melaporkan kinerja sistem diagnosis dan terapi secara terpadu. 

 
2.3. LIBS (Laser-induced spektroskopi breakdown) 

Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS), yang juga sering disebut laser-

induced plasma spectroscopy (LIPS) atau laser spark spectroscopy (LSS) telah berkembang 

pesat sebagai teknik analisis. Seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.7, teknik 

menggunakan pulsa laser energi rendah (Biasanya puluhan hingga ratusan mJ per pulsa) dan 

lensa difokuskan untuk menghasilkan plasma 

yang dihasilkan sampel (Cremers and Radziemski, 2006). Sebagian dari cahaya plasma 

dikumpulkan dan spektrometer menangkap cahaya yang dipancarkan berupa atom dan ion 

dalam plasma, detektor mencatat sinyal emisi, dan program mendigitalkan dan menampilkan 

hasilnya.  

Teknik pengukuran LIBS sangat sederhana. Satu hanya berfokus pulsa laser pada 

sampel. Namun, proses fisika dan kimia yang terlibat pada LIBS tidak 
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begitu sederhana. Percobaan LIBS melibatkan plasma berulang-ulang dengan frekuensi 10 

Hz atau lebih, sinar plasma yang berisi sedikit informasi spektroskopi dan ion hasil dari 

elektron yang dilepaskan oleh atom netral. Gambar 2.8 merupakan contoh penangkapan 

spektrum intensitas emisi dari sampel Ci murni. 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 2.7 Skematik sistem kerja LIBS dan penangkapan spektrum plasma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Intensitas emisi dari sampel Cu padat dengan tingkat kemurnian 99.99% dengan 
energi laser 100 mJ dari rentang panjang gelombang dari 200-890 nm. (Diah, 2013) 

 

Melalui grafik pada Gambar 2.8 tersebut dapat ditentukan suhu dari plasma yang 

terbentuk. Penentuan kondisi temperatur plasma merupakan parameter yang sangat penting 
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dengan mengasumsikan plasma dalam kondisi LTE dan menggunakan persamaan 

Boltzmann (Unnikrishnan et al., 2012), yaitu : 

     

atau 

     (2.1) 

dan 

         (2.2) 

Persamaan Boltzmann 2.1 merupakan persamaan regresi linier seperti persamaan 2.2 dengan 

nilai,  y =  ;  m =  dan q = . Nilai I adalah luas area dibawah 

spektrum atau intensitas emisi saat elektron berpindah dari level energi k ke i dengan 

memancarkan panjang gelombang λ , Aki = probabilitas transisi, gk = degenerasi pada level 

k, KB = konstanta Boltzmann, T = temperatur, Ns = kerapatan partikel spesies dan Us(T) = 

fungsi partisi emisi spesies pada temperatur T.  

 

2.4. Pulse Width Modulation (PWM) 

Pulse Width Modulation (PWM) menggunakan gelombang kotak dengan duty cycle 

tertentu. Lebar pulsa yang termodulasi ini menghasilkan berbagai nilai rata-rata dari suatu 

bentuk gelombang. Kendali ini dengan cara mengatur berapa lama lebar pulsa high dan 

berapa lama lebar pulsa low. Modulasi dari lebar pulsa ini dapat diaplikasikan sebagai 

pengatur kecepatan motor, dan pangatur kecerahan LED. Jika kita menganggap bentuk 

gelombang kotak  dengan nilai batas bawah  , batas atas  , duty cycle  maka 

sinyal PWM ditunjukkan seperti pada Gambar 2.9 

Nilai rata-rata dari bentuk gelombang di atas adalah:  

 ............................ (2.3) 
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Jika  adalah gelombang kotak, maka nilai ymax adalah dari 0 <  <  dan tampak 

bahwa nilai   <  < . Sehingga kita dapat menentukan besarnya nilai  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Sinyal PWM 

............................ (2.4) 

........................ (2.5) 

........................ (2.6) 

Gambar 2.10. Sinyal PWM pada berbagai 
besar duty cycle. 
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Dengan  = 0 seperti yang tertera pada Gambar 2.9 maka didapatkan  

 

 

 

dimana   merupakan duty cycle yang dinyatakan dalam persen. Duty cycle ini menyatakan 

lamanya waktu keadaan high terhadap periode sinyal. Sinyal PWM dengan berbagai besar 

duty cycle ditunjukkan pada Gambar 2.10. 

Jika amplitudo sinyal tersebut merupakan tegangan dari suatu perangkat penghasil 

PWM maka tegangan rata-rata sebanding dengan duty cycle dari sinyal tersebut dan dapat 

dinyatakan seperti berikut 

 

Tegangan Vin yang dimodulasi besarnya tetap tetapi duty cycle  yang dapat berubah 

sehingga ketika duty cycle  berubah maka tegangan output  juga berubah. Perubahan 

tegangan output  dapat mempengaruhi besarnya energi yang ditransfer kepada suatu 

komponen. Contoh aplikasi dari sinyal PWM adalah untuk mengendalikan gerak motor DC 

atau intensitas kecerahan LED. Semakin besar duty cycle maka akan semakin besar energy 

yang ditransfer sehingga gerak motor semakin cepat atau intensitas cahaya LED semakin 

terang dan sebaliknya, semakin kecil duty cycle sinyal PWM maka semakin kecil energi 

yang ditransfer sehingga kecepatan motor menjadi lambat atau intensitas kecerahan LED 

semakin redup. Prinsip ini yang akan diaplikasikan untuk mendesain mikroskop digital 

dengan sutofocus, yang digunakan untuk mendiagnosis efek paparan laser terhadap jaringan 

tumor kulit. 

Adapun kerangka konseptual penelitian disajikan pada Gambar 2.11. Proses fuzzy 

disajikan pada Gambar 2.12, sedangkan proses metode pencocokan template  disajikan pada 

Gambar 2.13. 

 

........................ (2.10) 

........................ (2.7) 

........................ (2.8) 

........................ (2.9) 
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Gambar 2.11 Model kerangka konseptual penelitian (Apsari, 2009) 
                         Hasil setiap tahapan pada sistem fisis ;          keterangan ;           panah proses; 

            panah keterangan ;          input pada setiap sistem ;          output pada setiap sistem;        sistem fisis 
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Gambar 2.12. Model kerangka konseptual sistem fuzzy (Apsari, 2009) 
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Gambar 2.13.  Model kerangka konseptual metode pencocokan template (Apsari, 2009) 
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah  rancang bangun sistem diagnosis dan terapi terpadu kanker 

kulit berbasis nanolaser speckle imaging berupa digital optical imaging dengan sumber 

radiasi nanolaser (laser Nd:YAG), sebagai kandidat sistem bantu diagnosis (tool aid) dan 

terapi alternatif  terpadu yang non destructive, non invasive dan non ionisasi. 

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui perubahan histologi jaringan kulit mencit (Mus musculus) yang diinduksi 

tumor akibat variasi paparan dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch dengan dan tanpa 

fotosensitizer 

2. Mengetahui perbedaan luasan area kematian sel tumor dengan penambahan fotosensitizer  

dan tanpa fotosensitizer 

3. Menentukan dosis energi optimal laser Nd:YAG Q-Switch untuk Photodynamic therapy 

terhadap sel tumor? 

4. Mendesain mikroskop digital ekonomis dengan autofocus untuk mendeteksi kerusakan 

jaringan kulit  

5. Membuktikan bahwa sistem nanolaser speckle imaging yang terintegrasi dengan sistem 

fuzzy  dan metode pencocokan template yang didesain dapat digunakan sebagai kandidat 

sistem bantu diagnosis (tool aid) bagi dokter dalam melakukan tindakan terapi dengan 

menggunakan nanolaser khususnya Nd:YAG 

3.2. Manfaat  Penelitian  

1. Bidang akademik: Dengan berhasilnya pengembangan rancang bangun sistem diagnosis 

dan terapi terpadu, maka diharapkan dapat bermanfaat bagi proses pembelajaran pada 
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bidang optika dan laser, biofisika, pengolahan citra digital khususnya pada bidang digital 

optical imaging, biomaterial, optika laser dan serat, optika non linear, simulasi optik, serta 

ekspektasinya dalam penelitian untuk mahasiswa dan tenaga akademis dalam rangka 

pengembangan iptek, khususnya yang berbasis laser dan teknologi nano.  

2. Bidang penelitian:  

     a. Inovasi dan hasil uji pengembangan lanjutan tentang sistem fuzzy berbasis nanolaser 

speckle imaging dapat  digunakan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja 

sistem digital dalam bidang penelitian ilmu dasar, khususnya optika non linear, 

biofisika, biomaterial, optika laser dan serat, serta biofotonika. 

     b. Memberikan informasi yang mendasar tentang interaksi nanolaser terhadap jaringan 

kulit pada umumnya dan jaringan kanker kulit pada khususnya, yang diharapkan 

sebagai tonggak awal penelitian lanjutan ke arah bionanomaterial.  

     e. Dengan hasil kajian dan desain sistem pada penelitian ini akan terbuka peluang 

kerjasama penelitian internasional antara Universitas Airlangga, Universitas Gadjah 

Mada, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Malaya serta Universitas lain di 

Indonesia untuk skripsi mahasiswa Strata 1, tesis mahasiswa Strata 2, maupun disertasi 

mahasiswa Strata 3 dan sekaligus kolaborasi research  staf pengajar. 

3. Untuk aplikasi: 

a.  Meningkatkan pengetahuan penggunaan nanolaser sebagai piranti diagnosis dan terapi 

pada bidang medis, khusunya pada kulit manusia 

b. Tersedianya  biosensor berbasis metode optik untuk diagnosis dan terapi medis terpadu 

sehingga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada alat import, dan pada 

akhirnya mampu meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat 

c. Berdasarkan hasil penelitian ini akan terbuka terwujudnya sistem alternatif untuk 

mengatasi problem penyakit degeneratif khususnya kanker kulit dan penyakit infeksi 

kulit di Indonesia.  
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BAB IV.  

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini  merupakan pengembangan sistem diagnosis dan terapi terpadu kanker 

kulit akibat paparan laser Nd:YAG menggunakan sistem fuzzy dan metode pencocokan 

template berbasis output image dari sistem LSI. Metode penelitian dideskripsikan pada 

setiap tahapan penelitian. Adapun tahapan penelitian dibagi menjadi lima tahap, yaitu : 

1. Tahap Penelitian I : Desain sistem nanolaser speckle imaging terintegrasi sensor fiber 

optik berdasarkan parameter yang sudah dihasilkan pada tahun pertama, dengan 

menggunakan sistem spektroskopi LIBS 

2. Tahap Penelitian II : Karakterisasi dosis energi sistem nanolaser speckle imaging dalam 

sistem LIBS 

3. Tahap Penelitian III :  Uji coba sistem LIBS secara in vivo. Sebelum memasuki tahap ini 

dilakukan persiapan sampel mencit yang telah diinduksi kanker secara in vivo. 

4. Tahap Penelitian IV : Analisis mikrostruktur jaringan kulit yang teindikasi sehat dan 

terindikasi kanker kulit meliputi tiga analisis yaitu : analisis mikroskopis histologi 

kerusakan jaringan kulit yaitu pengamatan luas area nekrotik dan regenerasi jaringan kulit 

akibat paparan laser Nd:YAG Q Switch pada sistem LIBS 

5. Tahap Penelitian V : Desain mikroskop digital ekonomis dengan autofocus 

6. Tahap Penelitian V : Analisis dari diagnosis kanker kulit dengan metode LIBS dan 

pengamatan preparat dengan pengamatan histologi 

Adapun  kerangka operasional keseluruhan tahap penelitian disajikan pada Gambar 4.1. 

4.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian adalah  di Laboratorium Laser Departemen Fisika Universitas 

UDAYANA Bali, Laboratorium Fotonika Departemen Fisika, Laboratorium Hewan 

Institute Tropical Disease Centre, serta Laboratorium Histologi Departemen Biologi, 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga Surabaya. 
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4.2. Bahan dan Alat Penelitian 

4.2.1. Bahan-bahan Penelitian 

 Bahan-bahan yang diperlukan pada penelitian ini, antara lain : 

1. Sampel Mencit (Mus musculus) betina dewasa umur 2-3 bulan dengan berat 

badan 25-30 gram dan strain Balb/C, sebanyak 23 buah. 

2. Chloroform digunakan untuk anastesi inhalasi dan xylazine serta ketamin untuk 

deep anesthesia, betadin sebagai antiseptik, air sabun untuk memudahkan dalam 

pencukuran bulu dan neutral buffered formalin sebagai bahan untuk fiksasi 

jaringan . 

3. Bahan untuk induksi sel tumor, antara lain : 

a. Benzo[a]pyrene ≥ 96% dan olium olivarum sebagai bahan pelarut. 

4. Bahan untuk proses pembuatan sediaan histologi dengan metode parafin, antara 

lain : 

Ethanol 70%, 80%, 96% dan absolut, Xylol, Aquades, HCl, Hematoxylin, Eosin, 

Parafin, albumin, entelan dan Tisu. 

4.2.2. Alat-alat Penelitian 

 1. Alat yang digunakan untuk proses pemaparan laser, antara lain :Laser  Nd:YAG 

dengan  spesifikasi  CFR  200  dengan panjang  gelombang 1064 nm, lebar pulsa 7 ns, 

dan  transverse mode TEM00; Power supply merk Matsunaga SVC-3000N; Power energy 

laser Cabinet ICE Cooler merek Quantel Big Sky Laser; Power energy laser Cabinet ICE 

Remote Controller; INSIGHT (Photon machine) berisikan Nd: YAG laser 1064 merk 

quantel big sky laser, Spektrograf merk HR2500+, controller machine, kamera perbesaran 

150 kali dan meja sampel otomatis XYZ controller focus; Seperangkat computer, Software 

Laser OOLIBS (ocean optic LIBS) dan Software analisis spectrum AddLIBS 

2. Alat untuk perlakuan sediaan jaringan yang diinduksi sel tumor pada 

jaringan kulit tumor mencit, antara lain :Hot plate, gelas ukur, pengaduk. 
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3. Seperangkat gunting bedah dan kertas saring untuk melakukan pembedahan, 

toples kaca serta chloroform untuk pembiusan saat pengambilan jaringan tumor kulit mencit 

4. Alat untuk pembuatan larutan fiksatif. Antara lain: Gelas beaker, gelas ukur, 

pipet, pengaduk dan botol plastik kecil. 

5. Alat untuk pembuatan sediaan histologi, antara lain : Kuas, sop microtom, 

waterbath, pemotong kaca, gelas obyek, gelas penutup, kotak preparat. 

6. Alat untuk análisis sediaan histologi menggunakan mikroskop analog 

binokuler merk Olympus CX-21, jangka sorong dan kamera. 

 
4.3. Variabel Penelitian 

a. Variabel bebas  : Dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch yang digunakan 

sebesar   J/cm2, ada tidaknya fotosensitizer 

b.  Variabel terikat  :  Kedalaman dan lebar area nekrosis. 

c. Variabel pengendali : Jenis kelamin mencit, berat badan mencit, suhu laser, 

umur, strain. 

 

4.4. Prosedur Penelitian 

4.4.1.  Tahapan Penelitian ke-1, 2, 3, dan 4  

 Alur prosedur penelitian pada tahap 1, 2, 3 dan 4  disajikan pada Gambar 4.2. 

Dimana proses penelitian dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama (1) dilakukan di 

Universitas AIRLANGGA Laboratorium Hewan Institute Tropical Disease Centre, untuk 

tahap kedua (2) dilakukan di Fakultas MIPA UDAYANA dan tahap ketiga (3) dilakukan di 

Laboratorium Histologi Departemen Biologi dan Laboratorium Fotonik Departemen Fisika 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga.  
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Gambar 4.2. Diagram alur penelitian 

 

Set Up Laser Nd: YAG 

 Laser yang digunakan untuk metode LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) 

adalah Nd: YAG (1064 nm, 7 ns, 200 mJ). Berikut ini set up laser Nd: YAG untuk 
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penembakan kanker terhadap hewan uji. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Diatur keluaran pulsa tunggal pada laser Nd:YAG Q-Switch, dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Power supply dinyalakan pada Gambar 4.3 merk Matsunaga SVC-3000N 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Power supply merk Matsunaga SVC-3000N 

b. Laser Nd-YAG dinyalakan pada Gambar 4.4 ( λ = 1064 nm, lebar pulsa 7 ns) 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Seperangkat Laser Nd: YAG 

c. Energi laser, repetition rate sebesar 10 Hz, lamanya tembakan 10 sekon dan  

spot size keluaran laser diatur dalam program OOLIBS. Nilai variasi dosis 

energy diatur dari 29,5 J/cm2; 32,0 J/cm2; dan 53,8 J/cm. 
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         Gambar 4.5 Program OOLIBS untuk mengatur berkas keluaran laser 

 

Penembakan Sampel Mencit Sehat dan Terinduksi Kanker  

1. Difokuskan permukaan sampel Jaringan tumor kulit mencit sehingga terbentuk 

plasma laser. Gambar 4.6 (a) dan (b) 

 

 

 

Gambar 4.6 (a) Tempat sampel dan proses pemfokusan sampel  

(b) sampel yang siap ditembak 

2. Intensitas emisi plasma yang dihasilkan ditangkap oleh spectrometer HR 2500+ 

yang mempunyai spesifikasi : spectra range (200-980 nm with 7 channel) 

dengan menggunakan detektor (7) 2048 element linier silicon CCD arrays, total 

14336 pixels dan spektra, kemudian diproses dengan software add LIBS 

(Gambar 4.7) selanjutnya ditampilkan intensitas fungsi panjang gelombang 

dengan skema pada Gambar 4.8   
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Gambar 4.7 Program AddLIBS untuk  analisis unsur sampel dengan menggunakan fungsi 

intensitas panjang gelombang 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 4.8 Skema Peralatan Eksperimen sampel pada LIBS   

 

Induksi pembentukan kanker  

Mencit dewasa betina (8-10 minggu) dengan berat badan 25-30 gram dan strain 

Balb/C diinduksi dengan menggunakan benzo[a]pirene yang telah dilarutkan dalam larutan 

olium olivarum, dalam setiap kelompok uji penginduksian diberikan sebesar 0,3% yaitu 

sebanyak 0,2 ml secara subkutan di scapular. Induksi dilakukan sebanyak 5 kali dalam 

rentan waktu 10 hari pada jam yang sama setiap kali induksinya. Perhitungan volume 

benzo[a]pirena (Royyani, 2010) adalah 
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a. 0,2 x 5 (kali) x 35 =35 ml (perhitungan dilebihkan 10% dari 35 mencit menjadi 

menjadi 40 mencit, yaitu 40 ml larutan yang akan dibuat) 

b. Sedangkan Volume benzo[a]pirena dalam sekali penyuntikan larutan volume 0,2 

ml mengandung benzo[a]pirena 0,006 gram. 

0,006 x 40 x 5 =1,2 atau setara dengan 120 mg 

Gambar 4.9 merupakan proses Induksi dengan menggunakan larutan benzo[a]pirene 

dan Gambar 4.10 merupakan hasil tumor yang telah melalui masa pematangan selama satu 

bulan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Induksi larutan bezo[a]pirene ke subkutan mencit 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Gambar 4.10 Tumor yang telah tumbuh pada mencit 
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Preparasi Sampel 

Hewan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30 ekor mencit (Mus 

musculus) betina yang berumur 2-3 bulan dengan berat badan 25-30 gram. Mencit diinduksi 

larutan benzo[a]pirene dan dipelihara dalam kandang selama 30 hari, mencit diberi makan 

berbentuk pellet (pur no 594)  serta air minum (air mineral aqua). Setiap kandang berisi 3 

ekor mencit, untuk itu digunakan 10 buah kandang. Kandang berbahan plastik diberi penutup 

bagian atasnya berupa kawat kasa yang berfungsi juga sebagai tempat pemberian pakan dan 

minum. Alas yang digunakan berupa sekam yang berfungsi untuk menjaga suhu dan 

menyerap urine. Sekam pada kandang mencit diganti 3 hari sekali (Argamula, 2008). 

Perlakuan pertama melibatkan 23 ekor mencit.  Dimana, 5 ekor mencit sebagai 

kelompok 1 berupa kontrol positif dan 9 ekor mencit sebagai kelompok 2 berupa mencit 

yang mendapatkan perlakuan penyinaran dosis energi laser Nd: YAG Q-Switch dengan dosis 

29,5 J/cm2, 32,0 J/cm2 dan 53,8 J/cm2 tanpa bahan fotosensitizer serta 9 lainnya sebagai 

kelompok 3 yaitu  mencit yang mendapatkan perlakuan penyinaran dosis energi laser Nd: 

YAG Q-Switch dengan dosis 29,5 J/cm2, 32,0 J/cm2 dan 53,8 J/cm2 dengan penambahan 

bahan fotosensitizer. Seluruh mencit di adaptasikan terlebih dahulu sebelum mendapatkan 

perlakuan. Sebelum masuk  kedalam alat untuk perlakuan penyinaran dosis mencit tersebut  

dibius menggunakan chloroform dan dicukur bagian punggungnya (daerah yang akan 

dilukai) dengan menggunakan silet dan cairan sabun. Pencukuran ini bertujuan agar fokus 

yang dihasilkan berupa fukus jaringan tumor kulit yang akan terjadi plasma, sehingga bulu 

tidak menghalangi dosis energi yang diabsorbsi oleh jaringan tumor kulit mencit, proses 

pemberian tanda disajikan pada Gambar 4.11 (a) dan (b).  

 

3.4.5. Penyinaran Dosis Energi Laser Nd:YAG Q-switch 

 Nilai dosis energi yang digunakan adalah  mengacu pada penelitian Pribadi (2011). 

Jaringan tumor akan diberi paparan dengan waktu pemaparan  (exposure time) dosis energi 
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laser Nd:YAG Q-Switch yang digunakan adalah 10 sekon, dengan repetition rate saat proses 

pemaparan sebesar 10 Hz sehingga terdapat 100 pulsa dosis energi laser yang diberikan pada 

saat 10 sekon terhadap setiap mencit, dengan spot size berkas luaran laser 5 µm. Letak lensa 

langsung difokuskan melalui kamera yang sudah terpasang pada alat. Menurut penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pribadi (2011) ketiga dosis tersebut menimbulkan 

kerusakan berupa lubang pada lapisan kulis epidermis sampai pada lapisan hipodermis, yang 

ditandai dengan adanya pendarahan pengamatan pada penelitian ini dilakukan dengan 

meneliti area nekrosis dari sel tumor akibat paparan laser Nd: YAG Q-Switch yang diberi 

penambahan bahan fotosensitizer dan tanpa bahan fotosensitizer. 

 

     

  (A)      (B)       
Gambar 4.11.  Pemberian tanda tempat pemaparan laser. (A) pencukuran bulu  

mencit, (B) tanda tempat pemaparan sinar laser 
 

Pembuatan Sediaan Histologi 

Uji Histopatologi dimaksudkan untuk pengamatan secara mikroskopis terhadap suatu 

jaringan. Pewarnaan dengan menggunakan H&E (Hematoxylin&Eosin) yang dimulai 

dengan pengambilan kulit mencit. Pengambilan kulit mencit dilakukan setelah mencit 

dikorbankan dengan menggunakan anastesi chloroform. Daerah punggung yang akan 

diambil kulitnya dibersihkan dari bulu menggunakan silet, kulit digunting dengan jarak ± 0,5 

cm kanan, atas bawah dari pusat tembakan laser dengan ketebalan ± 3 mm sampai dengan 

subkutan. Kulit yang sudah terpotong kemudian di fiksasi dengan larutan neutral buffer 

formalin 10 % dan dibiarkan pada suhu kamar selama ± 48 jam dengan tujuan untuk 
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mematikan bakteri dan membuat jaringan lebih keras sehingga mengawetkan bentuk semula 

serta mudah dipotong (Ama, 2011). 

Menurut Nahdliyatun (2012), Proses pembuatan preparat histopatologi meliputi: 

pencucian, dehidrasi dan clearing, infiltrasi parafin, penanaman, penyayatan dan 

penempelan, deparafinasi dan staining serta mounting. Adapun tahapan-tahapan pembuatan 

sediaan histologi jaringan kulit tumor mencit adalah sebagai berikut : 

1. Pencucian (Washing) 

 Sediaan kulit yang telah difiksasi dimasukkan ke dalam cassette tissue dan 

ditempatkan pada gelas beaker yang berisi air. Gelas beaker ditempatkan di bawah kran air 

dengan aliran air kecil selama 2 jam. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kelebihan 

cairan fiksatif yang berada pada jaringan tumor kulit. 

2. Dehidrasi dan clearing 

Proses dehidrasi dilakukan dengan jalan memindahkan secara bertahap irisan 

jaringan  tumordi dalam kaset ke alkohol dengan kadar bertingkat mulai alkohol 70 % - 

absolute dengan waktu perendaman sebagai berikut : 

1. Alkohol 70 % sebanyak 4 kali, masing-masing selama 30 menit. 

2. Alkohol 80 % sebanyak 2 kali, masing-masing selama 30 menit. 

3. Alkohol 96 % selama 30 menit. 

4. Alkohol absolut selama 30 menit. 

 Clearing bertujuan utuk menjernihkan jaringan tumor dan merupakan proses transisi 

parafin.  Pada proses clearing dilakukan perendaman kaset pada Xylol I selama 15 menit dan 

Xylol II selama 24 jam. Keberhasilan dari proses clearing dapat dilihat dari jaringan yang 

berubah menjadi jernih (transparan). Gambar 4.12 menunjukkan rangkaian alat dan bahan 

untuk dehidrasi dan clearing. 
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Gambar 4.12 Rangkaian alat dan bahan untuk dehidrasi dan clearing 

 

3. Infiltrasi parafin dan penanaman (Embedding) 

Infiltrasi parafin dilakukan dengan memindahkan kaset dari xyloll II ke oven parafin. 

Proses ini bertujuan untuk memasukkan jaringan kulit ke dalam lingkungan parafin atau 

membuat parafin menembus ruang antar sel dan dalam sel sehingga jaringan lebih tahan 

terhadap pemotongan. Adapun prosesnya dilakukan peredaman terhadap jaringan yang 

melalui beberapa tahapan yaitu :  

i. Xylol : Parafin = 1:1 selama 30 menit   

ii. Parafin I selama 60 menit     

iii. Parafin II selama 60 menit 

iv. Parafin III selama 60 menit 

Pada proses penanaman jaringan tumor kulit digunakan kotak tempat parafin. Proses 

penanaman jaringan membutuhkan waktu yang cepat karena parafin cepat sekali memadat. 

Untuk membantu proses kelancaran diperlukan 2 jarum pentul yang mana ujungnya 

digunakan untuk menjepit jaringan yang akan ditanamkan pada kotak berisi parafin cair 

(parafin III). Pada jaringan tumor kulit proses penanaman dilakukan secara tegak. Blok 

parafin yang sudah membeku kemudian diambil dari kotak dan dengan pisau yang 

dipanaskan pada kompor spiritus, dasar blok parafin dipanaskan dan dilekatkan pada holder, 
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dimana holder ini membantu dalam proses pemotongan pada sop mikrotom. Gambar 4.13 

menunjukkan infiltrasi parafin dan kotak parafin untuk penanaman jaringan. 

 

   

(A)       (B) 
Gambar 4.13. (A) infiltrasi parafin, (B) kotak parafin untuk penanaman jaringan  

4. Penyayatan dan penempelan 

 Penyayatan dilakukan dengan menggunakan sop mikrotom, kuas kecil yang berbulu 

halus untuk mengambil potongan jaringan, dan kapas yang dibasahi xylol untuk 

membersihkan pisau mikrotom dari parafin dan dari potongan jaringan yang tertinggal. Blok 

parafin beku yang sudah ditempel pada holder yang akan disectioning sebelumnya harus 

direndam dahulu dalam air dingin agar suhunya homogen sehingga mudah untuk dipotong 

dengan pisau mikrotom. Hasil potongan berbentuk pita setebal 4µm dan pemotongan 

dilakukan secara seri dengan jarak setiap pemotongan jaringan tumor kulit sebesar 12µm 

dengan pertimbangan teknis agar lubang bekas tembakan laser tidak terlewati. Setelah 

melakukan penyayatan beberapa kali kemudian pita potongan yang akan diambil 

ditempelkan pada gelas obyek yang telah diberi label dan sedikit mayer albumin yang dibuat 

dari putih telur ayam kampung dengan gliserin dengan perbandingan 1:1 sebagai perekat 

pada jaringan obyek. Kemudian di lakukan pemanasan pada pita potongan jaringan yang 

menempel di gelas obyek agar pita potongan jaringan tidak mudah lepas sebelum jaringan di 

masukkan dalam oven paraffin selama ± 2 jam. Gambar 4.14. menunjukkan alat dan bahan 

untuk penyayatan dan penempelan jaringan. 
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Gambar 4.14. Alat dan bahan untuk (A) penyayatan dan (B) penempelan jaringan 
Keterangan:  1. kuas kecil, 2. sop mikrotom, 3. bunsen, 4. preparat, 5. blok parafin yang 

telah didinginkan.    
 
5. Deparafinasi (Pelarutan parafin) 

  Deparafinasi  dilakukan dengan merendam gelas obyek yang berisi irisan jaringan ke 

dalam xylol I dan xylol II masing-masing selama 10 menit. Proses ini bertujuan untuk 

menghilangkan/melarutkan parafin yang terdapat di dalam jaringan. 

6.  Staining serta mounting 

  Staining dilakukan dengan mencelupkan preparat ke dalam ethanol absolute – xylol 

II.  Staining disajikan pada Gambar 4.15 kemudian dilanjutkan dengan proses mounting. 

Berikut urutan proses pewarnaan pada sediaan histologi jaringan kulit : 

(i). Ethanol absolut, ethanol 96%, ethanol 80%, ethanol 70% masing-masing selama 5 menit. 

(ii). Hematoxylin selama 10 menit. 

(iii). Air mengalir dari kran air selama 5 menit. 

(iv). Ethanol 70%+HCl selama 10 detik. 

(v).  Akuades selama 1 menit. 

(vi). Eosin selama 5 menit. 

(vii). Akuades selama 1 menit. 

(viii). Ethanol 70%, ethanol 80%, ethanol 96%, ethanol absolut masing-masing selama 5 

menit. 
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 (xi). Xylol I dan xylol II selama 10 menit 

 

Gambar 4.15.  Rangkaian alat dan bahan untuk pewarnaan/staining 

7. Penutupan (Mounting) 

 Proses penutupan gelas obyek dengan menggunakan perekat entelan dan 

dibiarkan kering dalam waktu 3 hari. Sediaan histologi yang telah selesai dibuat kemudian 

disimpan ke dalam kotak preparat sebelum dilakukan analisis lebih lanjut menggunakan 

mikroskop.  

 

Pengukuran Diameter dan Kedalaman Kerusakan Jaringan Tumor Kulit Mencit 

Pengamatan secara mikroskopis dilakukan untuk melihat efek kerusakan jaringan 

tumor kulit mencit akibat tiga dosis energi laser Nd:YG Q-Switch, hal ini bertujuan untuk 

mencari besar kerusakan sel kanker akibat paparan dosis energi dari laser Nd:YAG Q-Switch 

yang digunakan pada aplikasi terapi tumor kulit. Analisis pada kerusakan jaringan kulit 

mencit adalah mencari dosis energi dari laser Nd:YAG Q-Switch yang dapat merusak jaringa 

tumor pada lapisan epidermis sampai lapisan hipodermis, dosis energi inilah yang nantinya 

digunakan untuk acuan dosis energi yang digunakan pada proses terapi tumor kulit dengan 

fotodinamik laser. 

 Jaringan kulit yang akan dibuat dalam sediaan histologi diambil dari jaringan kulit 

seluas 1 cm2 disekitar titik yang telah diberi paparan dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch. 

Setiap irisan jaringan kulit memiliki ketebalan 4 µm dan pemotongan jaringan kulit 

dilakukan secara seri dengan jarak setiap pemotongan jaringan kulit sebesar 12 µm 
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Sediaan histologi diamati di bawah mikroskop cahaya binokuler dengan perbesaran 

60x untuk mengamati perubahan struktur pada lapisan epidermis sampai lapisan hipodermis, 

dan menggunakan perbesaran 150x untuk  mengamati adanya pendarahan (bleeding). 

Pengamatan terhadap perubahan struktur jaringan kulit pada setiap sediaan histologi, yaitu 

dilakukan pengukuran diameter dan kedalaman jaringan kulit mencit. Pengukuran luas area 

nekrotik yang dihitung melalui diameter dan kedalaman kerusakan jaringan kulit 

menggunakan garis pada lensa okuler mikroskop cahaya binokuler dengan perbesaran 10x. 

Untuk mengetahui besar dari diameter dan kedalaman kerusakan jaringan kulit, 

terlebihdahulu dilakukan kalibrasi besar setiap garis pada lensa okuler dengan setiap garis 

pada mikrometer obyektif, yaitu dengan cara menghimpitkan garis pada lensa okuler dengan 

garis pada mikrometer obyektif. Hasil perbandingan garis antara satu garis pada lensa okuler 

dengan satu garis pada mikrometer obyektif, kemudian dikalikan dengan besar 

sesungguhnya satu garis pada mikrometer obyektif. Setiap pengukuran luas area melalui 

diameter dan kedalaman kerusakan jaringan kulit mencit dengan menggunakan lensa okuler, 

kemudian dikalikan dengan besar nilai kalibrasi. 

Setelah didapatkan hasil pengukuran luas area kerusakan jaringan kulit tumor mencit, 

kemudian dilanjutkan dengan pengambilan gambar pada mikroskop cahaya binokuler 

dengan perbesaran 60x dan 150x dengan menggunakan kamera. Pengambilan gambar 

dilakukan dengan cara menaruh lensa kamera tepat pada salah satu lensa okuler mikroskop 

dan mengatur fokus lensa kamera untuk melakukan pengambilan gambar. 

Dari hasil pengukuran diameter dan kedalaman kerusakan jaringan kulit mencit pada 

sediaan histologi dari setiap perlakuan, kemudian diambil nilai diameter dan kedalaman 

kerusakan yang paling besar. Hasil pengukuran luas area melalui perhitungan kedalaman dan 

diameter kerusakan jaringan tumor kulit mencit merupakan akibat paparan dosis energi laser 

Nd:YAG Q-Switch. 
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Analisis Data Dengan Pengamatan Pada Sediaan Histologi 

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis kerusakan jaringan tumor 

kulit pada sediaan histologi, yaitu berupa luas area nekrotik melalui diameter dan kedalaman 

kerusakan jaringan tumor kulit akibat penetrasi paparan dosis energi laser Nd:YAG Q-

Switch. Hasil dari pengambilan data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan 

menggunakan mikroskop cahaya binokuler dengan perbesaran 60x dan 150x. 

 

4.5. Tahap penelitian ke-5 : desain miroskop digital dengan autofocus 

Tahapan ini di kerjakan berdasarkan flowchart pada Gambar 4.16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Analisis Grafik Unsur dengan Program AddLIBS 

Setelah melalui proses penembakan laser Nd:YAG Q-Switch, intensitas emisi plasma 

yang dihasilkan ditangkap oleh spectrometer HR 2500+ dengan menggunakan detektor (7) 

2048 element linier silicon CCD arrays, total 14336 pixels dan spektra, hasil dari intensitas 

tersebut kemudian diproses dengan software addLIBS selanjutnya ditampilkan sebagai 

intensitas fungsi panjang gelombang. Dari intensitas sebagai fungsi (y) dan panjang 

Tahap Persiapan 

Tahap Perancangan Alat 

Tahap Perwujudan Alat 
 

Tahap Pengujian Alat 

Analisis Data 

Tidak Sesuai   

Alat Siap Pakai 

Sesuai  

Perbaikan Alat 

Gambar 4.16. Diagram blok prosedur penelitian 
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gelombang fungsi (x), spektrum yang diproses oleh program addLIBS dapat dianalisis 

unsurnya sesuai dengan panjang gelombang dari tiap unsur. Gambar 4.17 merupakan contoh 

penganalisa unsur menggunakan program addLIBS. Unsur yang Dihasilkan dari produksi 

plasma interaksi paparan laser terhadap tumor kulit adalah Na. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Program addLIBS untuk analisa spektrum unsur 
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BAB V 

HASIL YANG DICAPAI 

 

5.1. Desain mikroskop Digital Ekonomis dengan Autofocus 
 
Tahap ini dilakukan perancangan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan mikroskop. 

Penelitian ini menggunakan mikroskop analog yang dimodifikasi sedemikian rupa. 

Untuk mengatur fokus mikroskop, makrometer fokus mikroskop dihubungkan dengan 

sebuah motor DC yang dapat diatur kecepatannya. Mikroskop tersebut juga dilengkapi 

kamera digital yang dapat terhubung langsung dengan perangkat komputer sehingga 

pengamatan preparat dapat langsung dilakukan melalui layar komputer. Diagram blok 

rancangan sistem ditunjukkan pada Gambar 5.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat yang akan dibuat dirancang untuk dapat dikendalikan melalui PC (Personal 

Computer). Nilai yang dikirim PC (Personal Computer) dalah nilai delay waktu untuk 

menggerakkan motor pengatur fokus mikroskop hingga gambar yang ditampilkan jelas 

dan nilai PWM yang mengatur kecerahan LED untuk pencahayaan preparat yang 

diamati.Kamera yang terpasang pada mikroskop berguna untuk menangkap gambar 

preparat sehingga dapat dilakukan pengamatan secara langsung dengan beberapa 

pengamat. Selain itu kamera tersebut berguna untuk keperluan dokumentasi guna 

Mikrokontroler 

PC Motor 
Driver 

Motor Timer Serial 

Mikroskop Kamera 

Gambar 5.1 Diagram blok rancangan sistem 
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pengamatan yang lebih lanjut terhadap preparat. Konstruksi fisik dari alat yang didesain 

dapat dilihat pada Gambar 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabung mikroskop tempat lensa terpasang akan digerakkan sebuah motor DC. Karena 

motor akan menggerakkan suatu beban maka motor harus memiliki yang cukup untuk 

menggerakkan tabung mikroskop. Selain itu gerakan tabung mikroskop harus sangat 

halus agar tidak berpotensi menabrak dan merusak preparat.Gambar rancangan mekanik 

penggerak tabung mikroskop ditunjukkan pada Gambar 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rancangan mekanik yang digunakan memiliki spesifikasi seperti berikut: Rasio Gir : 

1:3,84; torsi motor : 5,6 Kgcm RPM 200;  Tegangan kerja : 12 Volt DC; Arus : maksimal 2 

Ampere. 

Gambar 5.2. Konstruksi fisik alat 

Gambar 5.3. Rancangan mekanik 

Motor 

Tabung mikroskop 

Motor 
driver Mikrokontroler 

PC 
LED 

R2 R1 
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Berdasarkan spesifikasi, motor memiliki RPM (rotary per minute) 200 atau 200 putaran per 

menit. Sehingga frekuensi putaran motor adalah 

 

Kecepatan sudut putaran motor dapat ditentukan dengan persamaan berikut 

 

 

Putaran motor akan menyebabkan tabung mikroskop bergerak. Panjang lintasan gerakan 

tabung mikroskop diberikan oleh persamaan  

 

Motor penggerak focus membutuhkan rangkaian catudaya dan motor driver untuk bekerja. 

Gambar skema rangkaian catu daya dan motor driver ditunjukkan pada Gambar 5.4 dan 

Gambar 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikroskop yang dibangun pada penelitian ini terhubung dengan PC dan mikrokontroler, 

maka dibutuhkan tiga perangkat lunak yaitu perangkat lunak untuk PC sebagai antar muka 

dengan pengguna, perangkat lunak untuk pengukuran diameter lubang kerusakan 

jaringankulit pada preparat, dan perangkat lunak untuk mikrokontroler sebagai pengendali 

motor. Blok diagram kerja sistem secara umum ditunjukkan seperti Gambar 5.6. dan blok 

Gambar 5.4. Skema rangkaian catudaya 12V 
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diagram pengukuran diameter lubang kerusakan jaringan kulit ditunjukkan seperti Gambar 

5.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5. Skema rangkaian motor driver 

Gambar 5.6. Flowchart sistem secara umum 

End 

Start 

Cek Gambar 
dengan kamera 

Apakah gambar 
sudah jelas? 

Gerakkan 
Fokus 

Tidak 

Ya 

Kirimkanwaktude
laypulsaondanoff 
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5.2. Karakterisasi Dosis Energi Laser Nd:YAG Q-Switch 

Karakterisasi dosis energi paparan laser Nd:YAG Q-Switch dilakukan dengan metode 

LIBS (laser induced breakdown spectroscopy), dengan pengambilan tiga dosis energi 

paparan laser Nd:YAG Q-Switch yaitu 29,5 J/cm2, 32,0 J/cm2 dan 5,38 J/cm2 berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Pribadi, (2011) dimana dosis tersebut diambil karena penelitian ini 

dibutuhakan dosis energi terapi yang dapat merusak jaringan kulit mencit hingga lapisan 

hipodermis, sehingga dapat diketahui kemampuan laser dalam menghasilkan area nekrotik 

pada sel tumor serta didapatkan dosis optimum untuk terapi tumor kulit.  

 Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang harus mengukur energi keluaran pulsa 

tunggal dari laser, pada penelitian kali ini menggunakan laser Nd:YAG yang dapat 

digunakan untuk metode LIBS (laser induced breakdown spectroscopy) dengan  spesifikasi  

CFR  200, panjang  gelombang 1064 nm, lebar pulsa 7 ns, transverse mode TEM00 dan 

dosis energi maksimum keluaran alat 200 mJ, laser ini bekerja secara otomatis dengan 

Start

 
Tentukan 

bataspengukuran 

Hitung jumlah piksel 

Kalikan dengan 
hasilkalibrasi 

End

 Gambar 5.7 Flowchart pengukuran diameter lubang dan 
kedalaman kerusakan jaringan kulit mencit 

Mendapatkanhasil diameter 
dankedalamanlubang 
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keluaran laser diatur dalam program OOLIBS sehingga ketiga dosis energi tersebut langsung 

dapat dimasukkan secara komputasi yaitu repetition rate sebesar 10 Hz, lamanya tembakan 

10 sekon dan  spot size 500 µm. Nilai variasi dosis energi diatur dari 29,5 J/cm2; 32,0 J/cm2; 

dan 53,8 J/cm. Hasil karakterisasi dosis energi Laser Nd:YAG disajikan pada Tabel 5.8. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Gambar 5.8. Program OOLIBS untuk mengatur energi, repetition rate 10 Hz, lamanya 

tembakan dan  spot size keluaran laser 
 
Tabel 5.1 Hasil Karakterisasi dosis keluaran laser Nd:YAG Q-Switch 

Energi Luas Permukaan Dosis 
0,083367 J 2,826 x 10 -3 cm2 29,5 J/cm2 
0,090432 J 2,826 x 10 -3 cm2 32,0 J/cm2 
0,1520388 J 2,826 x 10 -3 cm2 53,8 J/cm2 

 
Pada penelitian ini area nekrotik dari suatu jaringan akibat paparan laser dengan dan 

tanpa bahan fotosensitizer dilihat dari efek fotokimia, fototermal, produksi plasma serta 

ablasi.  

Hasil produksi plasma yang tertangkap oleh detektor mengeluarkan hasil berupa 

spektrum fungsi panjang gelombang dan intensitas yang kemudian diterjemahkan dalam 

program AddLIBS, hasil spektrum yang telah diterjemahkan program AddLIBS dapat 

terbaca jenis unsur yang memiliki spektrum dominan (spektrum tertinggi). Spektrum ini 

kemudian digunakan untuk menghitung suhu plasma yang bereaksi dengan jaringan, kondisi 

temperatur plasma diasumsikan berada pada kesetimbangan termal (local thermal 
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equilibrium, LTE) dan menggunakan persamaan Boltzmann (Unnikrishnan et al.,  2012), 

yaitu : 

     

atau 

     (5.1) 

dan 
         (5.2) 
 

Persamaan Boltzmann 5.1 merupakan persamaan regresi linier seperti persamaan 5.2 dengan 

nilai,  y =  ;  m =  dan q = . Nilai I adalah luas area dibawah 

spektrum atau intensitas emisi saat elektron berpindah dari level energi k ke i dengan 

memancarkan panjang gelombang λ , Aki = probabilitas transisi, gk = degenerasi pada level 

k, KB = konstanta Boltzmann, T = temperatur, Ns = kerapatan partikel spesies dan Us(T) = 

fungsi partisi emisi spesies pada temperatur T. 

 Berdasarkan nilai Aki = probabilitas transisi, gk = degenerasi pada level k, KB = 

konstanta Boltzmann, T = temperatur, Ns = kerapatan partikel spesies dan Us(T) = fungsi 

partisi emisi spesies pada temperatur T. Nilai-nilai konstantyang diperoleh melalui tabel 

NIST, maka temperatur plasma dapat dihitung sebagai berikut :  

Tabel 5.2 Karakteristik Unsur O, panjang gelombang, Ek (Energi kinetik), g(k) , A(k)  
Unsur λ (nm) ΙUnsur - ΙBackground Ek (eV) g(k) A(k) ln (I/gA) 

O 305,67 144-107=37 32,94 8 3000000 -13,3826 
O 777,31 179-167=12 10,737 15 34000000 -17,565 

 

Tabel 5.3 Karakteristik Unsur Na, panjang gelombang, Ek (Energi kinetik), g(k) , A(k)  
 

Unsur λ (nm) ΙUnsur - ΙBackground Ek (eV) g(k) A(k) ln (I/gA) 
Na 588,90 177-149=28 2,104 4 63000000 -16,0127 
Na 589,50 172-144=28 2,1018 2 34000000 -15,3164 
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Tabel 5.4 Suhu yang diperoleh melalui perhitungan Steven Boltzman 
Unsur m(gradien) T(1/KB.m) 

O 0,1884 61595,13012 K 
Na 316,51 36,6639996 K 

 
Hasil pengukuran suhu laser tersebut digunakan untuk membahas efek termal dalam 

fotodinamik sel tumor. 

Plasma yang terbentuk menentukan kedalaman penetrasi lubang pada jaringan kulit 

bergantung pada dosis energi Laser, hasil pasma yang terlihat disajikan pada Tabel 5.4 

merupakan data penampakan laser yang telihat selama proses paparan, 

Tabel 5.5 Plasma yang terlihat saat proses pemaparan dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch 
Perlakuan 29,5 (-FS) 32, 0 (-FS)  53,8(-FS)  29,5(+FS)  32,0(+FS)  53,8(+FS) 

1 Terlihat Kurang 
Terlihat 

Terlihat 
Bleeding 

Tidak 
Terlihat 

Tidak 
Terlihat 

Sedikit 
Terlihat 

2 Terlihat Kurang 
Terlihat 

Terlihat 
Bleeding 

Tidak 
Terlihat 

Tidak 
Jelas 

Tidak 
Terlihat 

3 Tidak 
Terlihat 

Tidak 
Terlihat 

Terlihat 
Bleeding 

Tidak 
Terlihat 

Tidak 
Terlihat 

Tidak 
Jelas 

4 Plasma 
Terlihat 

Plasma 
Terlihat, 
Terjadi 

Bleeding 

Plasma 
Jelas, 

Terjadi 
Bleeding, 
Kanker 
Pecah 

Perlakuan 4 (Dibiarkan hidup selama 
7 hari) 

 

Akibat paparan laser Nd:YAG dan dari terbantuknya plasma dapat dilihat terjadinya 

kerusakan yang pada jaringan kulit tumor, kerusakan tersebut dapat terlihat pada Gambar 

5.9, yang dapat terlihat setelah proses pemaparan laser dengan menggunakan program 

OOLIBS. 

 

5.3. Analisa Uji HPA jaringan tumor setelah terapi fotodinamik menggunakan Laser 

Nd:YAG Q-Swithc 

Pemaparan ketiga dosis terapi laser Nd:YAG Q-Switch ditembakkan dibagian tubuh 

mencit yang telah tumbuh tumor, perlakuan terapi dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu: 
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1. Kelompok kontrol positif (Mencit yang tidak diinduksi tumor untuk perbandingan 

struktur jaringan kulit dengan yang terkena tumor). 

2. Kelompok kontrol negatif (Mencit yang diinduksi tumor tapa perlakuan). 

3. Kelompok mencit yang diberi perlakuan  disinari dengan Laser Nd: YAG Q-Switch 

tanpa bahan fotosensitizer. 

4. Kelompok mencit yang diberi perlakuan  disinari dengan Laser Nd: YAG Q-Switch 

dengan bahan fotosensitizer (Methylen blue). 

 

 

 

Gambar 5.9 Penampakan kerusakan jaringan kult tumor setelah paparan laser Nd:YAG 
 

Pada setiap kelompok perlakuan, mencit dikorbankan pada hari ke 0. Pada penelitian 

ini diberikan kontrol pembanding dimana mencit dengan perlakuan sama seperti kelompok 4 

dan dibiarkan hidup selama 7 hari, dari data tersebut dapat memperkuat hasil pelaporan 

bahwa setelah penembakan laser dengan tiga dosis terapi, tumor tidak lagi mengalami 

aktivitas pertumbuhan. Pemaparan mencit dilakukan dengan mengikuti penelitian 

Kerusakan jaringan tumor akibat paparan laser Nd:YAG 
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sebelumnya yang telah dilakukan oleh Pribadi (2011) yaitu repitition rate sebesar 10 Hz dan 

exposure time selama 10 sekon. Dengan repetition rate sebesar 10 Hz, jumlah dosis energi 

yang dipaparkan untuk satu perlakuan pada jaringan kulit mencit selama 10 sekon sejumlah 

100 pulsa. 

Jaringan tumor  diproses dalam bentuk sediaan histologi. Sediaan histologi dibuat 

dengan pemotongan seri dengan ketebalan jaringan 4 µm dan jarak 12µm. Pengmatan 

dilanjutkan dengan menganalisis sediaan histologi dengan menggunakan mikroskop cahaya 

binokuler dengan perbesaran 60x dan 150x. Perbesaran 60x digunakan untuk mengamati 

perubahan mikrostruktur dan perbesaran 150x digunakan untuk mengamati adanya 

pendarahan (bleeding) dan area kematian sel tumor (nekrotik) yang berupa lebar dan 

kedalaman lubang pada jaringan kulit tumor. 

Hasil analisis menunjukkan perbedaan antara jaringan yang terinduksi tumor dengan 

jaringan kulit sehat terdapat pada penebalan epidermis morfologi sel yang acak dikarenakan 

pertumbuhan sel secara yang tidak terkendali. Gambar 5.10 merupakan hasil perbandingan 

jaringan kulit yang ditumbuhi tumor dan jaringan kulit normal.  
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(a)                                              (b) 
 

 

 

 

 

 

 

(c) 

Gambar 5.10 (a) Hasil sediaan histologi kelompok kontrol positif (Struktur jaringan kulit 
normal) (b) Hasil sediaan histologi kelompok kontrol negatif (Struktur jaringan 
kulit tumor dengan penebalan melanin) (c) Hasil sediaan histologi kelompok 
kontrol negatif (Struktur jaringan kulit tumor dengan pertumbuhan tidak 
normal) 

 

Jaringan kulit yang telah ditumbuhi tumor diterapi dengan tiga variasi dosis energi dan 

dua kelompok perlakuan dimana tiga dosis pertama diterapi dengan menggunakan bahan 

fotosensitizer dan kelompok kedua tanpa penambahan bahan fotosensitizer. Dari variasi 

perlakuan dosis energi yang diberikan terdapat jaringan yang tidak mengalami nekrotik sel. 

Indikator kematian sel tumor sendiri dapat dilihat dari lebar dan kedalaman lubang serta 

persebaran nekrotik sel tumor akibat paparan laser. Dosis energi yang mengakibatkan 

nekrotik pada sel tumor dapat dijadikan acuan untuk aplikasi terapi tumor kulit, area nekrotik 

Penebalan 
Melanin 

Pertumbuhan 
Tidak Normal 
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yang berbeda setiap perlakuan dosis energi disebabkan pada jenis sampel yang ditembakkan, 

setiap sampel mencit sendiri memiliki ketebalan jaringan tumor berbeda beda. 

Gambar 5.11-5.19 merupakan hasil analisis sediaan histologi dari 2 kelompok 

perlakuan. Dimana Gambar 5.11-5.13 merupakan perlakuan tiga dosis energi tanpa 

penambahan fotosensitizer (Methylen Blue), Gambar 5.14-5.16 perlakuan tiga dosis energi 

dengan  penambahan fotosensitizer (Methylen Blue) serta Gambar 5.17-5.19 perlakuan tiga 

dosis energi pada penelitian lain tanpa bahan fotosensitizer. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.11 Hasil sediaan histologi dengan dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch sebesar 

29,5 J/cm2 tanpa penambahan fotosensitizer, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gambar 5.12 Hasil sediaan histologi dengan dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch sebesar 

32,0 J/cm2 tanpa penambahan fotosensitizer 
 
 
 
 
 
 

Lubang akibat  
tembakan laser 

Bleeding 
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Gambar 5.13. Hasil sediaan histologi dengan dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch sebesar 

53,8 J/cm2 tanpa penambahan fotosensitizer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.14 Hasil sediaan histologi dengan dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch sebesar 
29,5 J/cm2 dengan  penambahan (Mebbthylen blue) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.15 Hasil sediaan histologi dengan dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch sebesar 
32,0 J/cm2 dengan  fotosensitizer (Methylen blue) 

 
 

Lubang akibat  
tembakan laser 

Lubang akibat  
tembakan laser 

Lubang akibat  
tembakan laser 

Bleeding 
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Gambar 5.16 Hasil sediaan histologi dengan dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch sebesar 

53,8 J/cm2 dengan  fotosensitizer (Methylen blue) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gambar 5.17 Hasil sediaan histologi kelompok pembanding dengan dosis energi laser 

Nd:YAG Q-Switch sebesar 29,5 J/cm2 dibiarkan hidup selama 7 hari tanpa 
penambahan fotosensitizer 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Gambar 5.18 Hasil sediaan histologi penelitian lain dengan dosis energi laser Nd:YAG Q-

Switch sebesar 32,0 J/cm2 dibiarkan hidup selama 7 hari tanpa penambahan 
fotosensitizer 

Jaringan  
nekrotik 

Jaringan 
nekrotik 

Sumbatan 
hemostatis 

Lubang akibat  
tembakan laser 

Jaringan  
nekrotik 
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Gambar 5.19 Hasil sediaan histologi dengan dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch sebesar 

53,8 J/cm2 dibiarkan hidup selama 7 hari tanpa penambahan fotosensitizer 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.20. Hasil sediaan histologi penelitian Nahdliyatul (2012) dengan paparan dosis 
energi laser Nd:YAG Q-Switch dibiarkan hidup selama 5 hari terjadi re-
epitelisasi sempurna. 

 

 
Melalui pengamatan perubahan histologi jaringan kulit tumor dapat terlihat area 

nekrotik sel tumor, dimana pada pengamatan mikroskop nekrotik sel yang didapat berupa 

diameter dan kedalaman lubang bekas tembakan laser. Kematian sel adalah proses yang 

menyertai banyak situasi fisiologis dan patologis dalam organisme (Muntané et al., 2007). 

Dalam terapi fotodinamik sendiri ada beberapa karakteristik membran biologis yang 

membuat mereka berperan penting dalam kematian sel (i) ketinggian permukaan, (ii) 

photosensitizers cenderung terpusat pada sel tersebut, (iii) besarnya konsentrasi protein yang 

terdapat dalam membran biologis, dan (iv) kerusakan plasma atau organel membran dengan 

Sumbatan 
Hemostatis 

Luka tertutup,  
re-epitelisasi 
sempurna  
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mudah dapat menyebabkan lisis mereka dan ketidakseimbangan tinggi dalam homeostasis 

sel  (Paulo et al.,  2005).  

Perubahan histologi jaringan kulit tumor bekas tembakan laser terlihat dari kehancuran 

sel tumor akibat paparan laser Nd:YAG Q-Switch, dalam hal ini perbedaan area nekrotik 

sendiri bergantung pada parameter dari setiap perlakuan yaitu panjang gelombang 

(wavelength), jangka waktu pemodulasian (pulse duration), kerapatan energi (energy 

density) atau besar kerapatan daya (power density), spot size, repetition rate, waktu 

pemaparan (exposure time) (Welch dan Gemert, 2011). Dari parameter tersebut kita dapat 

menganalisa hasil yang terbentuk pada jaringan kulit tumor dengan karakterisasi alat, dimana 

pada penelitian ini laser Nd:YAG yang digunakan pada penelitian ini mempunyai panjang 

gelombang 1064 nm, lebar pulsa 7 ns, pulse duration sebesar 10 sekon, spot size 500 µm, 

repitition rate sebesar 10 Hz, exposure time selama 10 sekon, dan energy density (dosis 

energi) sebesar 29,5 J/cm2, 32,0 J/cm2 dan 53,8 J/cm2. 

Dalam terapi fotodinamik spektrum panjang gelombang digunakan untuk penyinaran. 

Jika panjang gelombang mempunyai kemampuan penyerapan yang buruk pada komponen 

jaringan, maka berkas laser yang menembus jaringan tidak menyebabkan kerusakan termal, 

menurut (Papageorgiou, 2000) penyerapan foton cahaya hanya terjadi jika spektrum panjang 

gelombang sumber cahaya sesuai dengan spektrum serap fotosensitizer. Methylen blue 

memiliki spektrum serap optimal pada panjang gelombang 664 nm (Paulo, 2005). Panjang 

gelombang lebih pendek dari 600nm diserap terutama oleh hemoglobin, sedangkan air dan 

molekul lain menginduksi serapan pada panjang gelombang dari 950 nm. Dari hasil 

penelitian Pribadi (2011) menurut Parrish dan deutsch (1984), panjang gelombang 600-1200 

memiliki daya tembus yang dalam pada jaringan kulit karena mempunyai koefisien yang 

rendah dan koefisien penyerapan dan hamburan pada laser Nd:YAG dengan panjang 

gelombang 1064 nm sendiri adalah 0,1 mm-1. Sehingga dosis energi yang dipaparkan laser 
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Nd:YAG Q-Switch tetap efektif dalam memberikan efek berupa area kematian pada sel 

tumor. 

Dalam hal efek laser terhadap jaringan biologi, salah satu yang mempengaruhi 

terbantuknya efek termal adalah pulse duration (Niems, 2007) dimana efek abliasi muncul 

akibat hasil dari pemanasan jaringan yang maksimal adalah ketika pulse suration  cukup 

pendek untuk menghasilkan energi termal pada jaringan. Laser Nd:YAG Q-Switch dengan 

pulse duration orde nanosekon merupakan klasifikasi yang tepat interaksi laser terhadap 

jaringan biologi. 

 Pulse energy density (E) dan peak power density (W) merupakan parameter penting 

lain karena pulsa tunggal energy density dari laser yang dipaparkan pada jaringan kulit 

merupakan faktor utama yang mempengaruhi kerusakan pada jaringan kulit. Parameter 

penting lainnya adalah spot size, dari hasil penelitian Pribadi (2011) Menurut Welch dan 

Gemert (2011), jika spot size terlalu kecil maka kemungkinan perbandingan antara spot size 

yang diterima jaringan dengan terciptanya lubang pada jaringan sangat tinggi. Sedangakan 

apabila spot size terlalu besar maka paparan radiasi menjadi terlalu lemah untuk menciptakan 

ablasi, sehingga kerusakan yang tercipta pada jaringan semakin rendah. Pada penelititan ini 

ukuran spot size yang digunakan cukup besar yaitu 500µm. 

Parameter terakhir yang mempengaruhi cepat lambatnya jaringan mengalami ablasi 

adalah repetition rate dan exposure time. Repetition rate adalah banyaknya pulsa laser yang 

dikeluarkan tiap sekonnya, sedangkan exposure time adalah waktu pemaparan pulsa laser 

yang dikeluarkan. Secara logika semakin banyak pulsa laser yang dikeluarkan dan semakin 

lama selang waktu pemaparan pulsa laser, maka proses terjadinya ablasi pada jaringan juga 

semakin cepat Pribadi (2011). Untuk keberhasilan terapi fotodinamik laser pada kanker kulit 

harus ditambahkan zat fotosensitizer yang sesuai serapan panjang gelombang laser yang 

digunakan. 
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5.4. Analisis Area Nekrotik Jaringan Tumor Kulit Mencit Akibat Paparan Dosis 
Energi Laser Nd:YAG Q-Switch Secara in-vivo Dengan Mikroskop yang Telah 
didesain 
 
Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung jumlah pixel gambar yang memuat 

area kerusakan kemudian mengalikan jumlah pixel dengan hasil kalibrasi yang didapatkan 

sebelum melakukan pengukuran. Karena pengukuran menggunakan gambar yang diperbesar 

125 kali maka jumlah pixel yang didapatkan dikalikan dengan nilai kalibrasi 2,85714 

μm/pixel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data pembanding dilakukan pengukuran dengan menggunakan mikroskop konvensional 

perbesaran 100 kali. Kalibrasi mikroskop konvensional dengan cara menghimpitkan garis 

pada mikrometer objektif dengan garis pada lensa okuler. Dari hasil kalibrasi mikroskop 

konvensional didapatkan bahwa satu skala pada lensa okuler sebesar 10 μm. Hasil 

pengukuran diameter dan kedalaman masing-masing ditunjukkan pada Tabel 5.6 dan Tabel 

5.7. 

Berdasarkan Tabel 5.6 dan Tabel 5.7 diketahui terdapat perbedaan antara hasil 

pengukuran Pribadi (2011) dengan hasil pengukuran mikroskop yang didesain dan 

mikroskop konvensional. Hal ini diperkirakan karena terdapat perbedaan titik batas-batas 

pengukuran antara hasil Pribadi (2011) dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Data 

Gambar 5.21 Tampilan program pada proses pengukuran 
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pembanding yang digunakan dalam penelitian adalah data dari hasil pengukuran mikroskop 

konvensional. Gambar hasil pengukuran dengan mikroskop konvensional dapat dilihat pada 

Lampiran 1 sedangkan perbandingan hasil pengukuran antara mikroskop konvensional 

dengan pengukuran digital ditunjukkan pada Gambar 5.22. 

Tabel 5.6  Hasil pengukuran diameter kerusakan jaringan kulit mencit akibat terpapar laser 
Nd:YAG Q-Switch.    

No. 
Dosis 
Energi 
(J/cm2) 

Diameter 
hasil 

penelitian 
(μm) 

Diameter hasil 
Pribadi(2011) 

(μm) 

Diameter hasil 
program Matrox 

Inspector 2.1 
(μm) 

Diameter hasil 
mikroskop 

konvensional 
(μm) 

1 29,5 42,94262 105 44,44 40 

2 32 269,62809 105 269,44 270 

3 53,8 32,34244 31,5 30,56 30 

 
Tabel 5.7.  Hasil pengukuran kedalaman kerusakan jaringan kulit mencit akibat terpapar 

laser Nd:YAG Q-Switch.    

No. 
Dosis 
Energi 
(J/cm2) 

Kedalaman 
hasil penelitian 

(μm) 

Diameter 
hasil Pribadi 
(2011) (μm) 

Diameter hasil 
program Matrox 

Inspector 2.1 
(μm) 

Kedalaman hasil 
mikroskop 

konvensional (μm) 

1 29,5 439,22824 420 433,34 430 

2 32 483,25688 485.1 472,22 450 

3 53,8 252,97086 207 255,56 250 

 

Akurasi alat yang didesain dapat ditentukan dengan persamaan berikut 

 

 

Dengan : xp = nilai hasil penelitian. 

x  = nilai hasil pengukuran mikroskop konvensional.  

Tingkat akurasi pengukuran alat hasil penelitian terhadap hasil pengukuran mikroskop 

konvesional ditunjukkan pada Tabel 5.8. dan Tabel 5.9. 
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Tabel 5.8. Akurasi hasil pengukuran diameter kerusakan jaringan kulit mencit akibat 
terpapar laser Nd:YAG Q-Switch. 

No. Dosis Energi 
(J/cm2) 

Diameter hasil 
penelitian (μm) 

Diameter hasil 
mikroskop 

konvensional (μm) 
Akurasi (%) 

1 29,5 42,94262 40 92,64345 

2 32 269,62809 270 99,86226 

3 53,8 32,34244 30 92,192 

 

Gambar 5.22 Perbandingan hasil pengukuran mikroskop 
konvensional dengan mikroskop digital dosis 29,5 
J/cm2 perbesaran 125 kali. 

a b 

c 

Keterangan:  (a) Diameter lubang. 
(b) Kedalaman lubang. 
(c) Pengukuran program hasil penelitian. 
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Tabel 5.9. Akurasi hasil pengukuran kedalaman kerusakan jaringan kulit mencit akibat 
terpapar laser Nd:YAG Q-Switch. 

 

No. Dosis Energi 
(J/cm2) 

Kedalaman hasil 
penelitian (μm) 

Kedalaman hasil 
mikroskop 

konvensional (μm) 
Akurasi (%) 

1 29,5 439,22824 430 97,8539 

2 32 483,25688 450 92,60958 

3 53,8 252,97086 250 98,81166 

 

Berdasarkan Tabel 5.8 dan Tabel 5.9 nilai akurasi pengukuran yang didapatkan berkisar pada 

nilai 92,192 % hingga 99,86226 %. Untuk daerah jangkauan pengukuran dapat ditentukan 

dengan cara mengukur diameter lingkaran pada gambar hasil capture seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 5.23. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jangkauan pengukuran bergantung pada tingkat perbesaran yang digunakan dalam 

pengamatan. Semakin tinggi tingkat perbesaran maka semakin sempit jangkauan 

pengukurannya. Pada perbesaran 125 kali jangkauan pengukuran yang didapatkan sebesar 

1440 μm sedangkan pada perbesaran 50 kali jangkauan pengukuran yang didapatkan sebesar 

3473 μm. 

Gambar 5.23 Jangkauan pengukuran digital. 

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN RANCANG BANGUN SISTEM DIAGNOSIS DAN TERAPI Dr. RETNA APSARI



63 
 

Analisa dilanjutkan dengan menghitung kedalaman dan diameter area nekrotik akibat 

paparan laser Nd:YAG Q-Switch dan membandingkan area nekrotik dengan dan tanpa 

penambahan fotosensitizer (Methylen Blue), hasil pengukuran area nekrotik pada sel tumor 

menunjukkan hasil yang tidak sama setiap perlakuannya. Pengukuran dilakukan secara 

mikroskopik menggunakan skala okuler yang terdapat pada salah satu lensa okuler 

mikroskop cahaya.  

 
Tabel 5.10 Area nekrotik berupa diameter dan kedalaman lubang hasil terapi laser 

Dosis Energi Methylen Blue Diameter Kedalaman Pengorbanan Luas area 
nekrotik 

29,5 J/cm2 - 260 µm 567 µm Hari ke - 1 147,420 mm 

32,0 J/cm2 - - µm - µm Hari ke - 1 - µm 

53,8 J/cm2 - 331 µm 826 µm Hari ke - 1 273,406 mm 

29,5 J/cm2 + 371 µm 1200 µm Hari ke - 1 445,200 mm 

32,0 J/cm2 + 231 µm 494 µm Hari ke - 1 114,114 mm 

53,8 J/cm2 + 1268 µm 331 µm Hari ke - 1 419,708 mm 

29,5 J/cm2 - - µm - µm Hari ke – 7 - µm 

32,0 J/cm2 - 43 µm 897 µm Hari ke – 7 0,03857 mm 

53,8 J/cm2 - 383 µm 460 µm Hari ke – 7 176,180 mm 

 
Tabel 5.10 merupakan hasil pengukuran kedalaman dan diameter kerusakan jaringan 

kulit mencit, pengukuran dilakukan setelah didapat hasil kalibrasi pengukuran dilanjutkan 

dengan mengukur kedalaman dan diameter area nekrotik akibat paparan laser Nd:YAG Q-

Switch dan penambahan bahan fotosensitizer. Diamana sebelum melakukan pengukuran 

terhadap sampel dilakukan kalibrasi besar garis pada lensa okuler dengan menggunakan 

mikrometer obyektif. Pengukuran kalibrasi dilakukan dengan menghimpitkan garis pada 

lensa okuler dengan garis pada mikrometer obyektif. Hasil kalibrasi diketahui bahwa 1 garis 

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PENELITIAN RANCANG BANGUN SISTEM DIAGNOSIS DAN TERAPI Dr. RETNA APSARI



64 
 

pada lensa okuler sebesar 1 pada garis mikrometer obyektif. Karena besar 1 garis pada 

mikrometer obyektif sebesar 10 µm, maka besar 1 garis pada lensa okuler sebesar 1 x 10 µm 

= 10 µm. 

Dari hasil pengukuran mikroskop didapat area nekrotik pada jaringan tumor akibat 

paparan laser berupa kedalaman dan diameter lubang antara perlakuan dengan dan tanpa 

penambahan bahan fotosensitizer menunjukkan hasil, jaringan tumor dengan paparan tanpa 

penambahan fotosensitizer menunjukkan bahwa semakin besar dosis energi yang diberikan 

maka semakin baik pula hasil area nekrotik namun perlakuan hanya dengan paparan laser 

menunjukkan hasil area nekrotik hanya pada area bekas tembakan laser, sedangkan untuk 

terapi dengan penambahan bahan fotosensitizer menunjukkan semakin luasnya area nekrotik 

yang dapat diamati melalui lubang serta kedalaman dan persebaran area nekrotik sekitar 

tembakan laser berupa sel yang menghitam. 

Pada dosis 32,0 J/cm2 tanpa penambahan bahan fotosensitizer tidak ditemukan lubang 

hal ini berkaitan dengan jenis sampel terapi yang yang cenderung bersifat lunak ini 

berpengaruh terhadap daya absorpsi yang terjadi pada jaringan kulit tumor. Kemudian dari 

kepadatan dan ketebalan sel tumor juga mempengaruhi kedalaman penetrasi akibat paparan 

laser. Pertumbuhan sel tumor antara satu mencit dan mencit lainnya tidak sama bergantung 

dari sistem metabolisme dan daya tahan tubuh mencit. 

Dalam jaringan biologi sebagian besar komponen jaringan yang diabsorbsi adalah 

molekul-molekul air, protein, pigmen, dan beberapa makromolekul.Menurut Niemz (2007), 

ada lima kategori interaksi laser terhadap jaringan akibat penyerapan berkas laser, yaitu 

interaksi fotokimia (photochemical), interaksi fototermal (photothermal), interaksi fotoablasi 

(photoablation), interaksi produksi plasma (plasma-induced ablation), dan pembangkitan 

shock wave (photodistruption).  

Interaksi fotokimia dalam terapi fotodinamik dan serapan akibat laser sendiri 

dipengaruhi oleh bahan aktif fotosensitizer sebagai agen molekul penyerap cahaya (Nitzan et 
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al., 2004) dan kesesuaian spektrum cahaya dengan spektrum serap fotosensitizer 

(Papageorgiou et al., 2000). Interaksi fotokimia yang terjadi menghasilkan  perubahan pada 

komposisi jaringan, dari interaksi laser terhadap jaringan yang telah diberi bahan 

fotosensitizer reaksi fotokimia manghasilakn spesies oksigen singlet reaktif (Plaetzer et al., 

2009) yang mengakibatkan peroksida lipid dan protein mengakibatkan lisis sel atau 

inaktivasi sistem transport membran dan sistem enzim transport membran. Dalam penelitian 

secara in vivo,  penargetan mitokondria merupakan subjek penting dalam penelitian 

Fotodinamik terapi, karena diketahui bahwa dengan merusak mitokondria dapat 

menyebabkan kaskade apoptosis (Paulo et al., 2005). Menurut Niemz (2007), interaksi kimia 

dapat terjadi pada kerapatan daya yang sangat rendah (1 W/cm2) dan waktu pemaparan 

dalam jangkauan sekon. Semakin banyak dosis energi yang diabsorpsi oleh jaringan 

mengakibatkan terjadinya interaksi fototermal. Interaksi fototermal pada jaringan kulit 

mencit membuat temperatur jaringan semakin meningkat, sehingga mengakibatkan 

terbentuknya fenomena ablasi (photoablation) pada jaringan kulit. Peristiwa ablasi ini 

menyebabkan terjadinya fenomena optical breakdown yang ditandai dengan terbentuknya 

plasma (plasma induced-ablation) dan disertai dengan pembangkitan shock wave 

(photodistruption) Pribadi (2011).  

Tingkat keberhasilan dalam terapi fotodinamik yang selanjutnya adalah interaksi 

termal, pemanfaatan panas diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan suhu jaringan 

beberapa derajat untuk mengeksploitasi peningkatan panas akibat dari sensitivitas tumor 

terhadap radiasi pengion dan obat tertentu. Kisaran suhu antara sekitar 41-47oC disebut 

hipertermia, interaksi fotoablasi merupakan teknik melelehkan kanker tepat pada sasaran. 

Menurut Niemz (2007), pada saat terjadi interaksi termal, penyerapan molekul-molekul air 

merupakan peran yang sangat penting dalam teradinya kerusakan pada jaringan Interkasi 

termal sendiri terjadi bergantung besar dosis energi dan lama waktu pemaparan, semakin 

tinggi dosis dan lama paparan maka temperatur yang diterima jaringan kulit semakin 
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meningkat sehingga pada temperatur tertentu yang terjadi pada jaringan menghasilkan efek 

yang berbeda diantaranya coagulation, vaporization, carbonization, dan melting (Niemz, 

2007). 

Menurut Pribadi (2011) pada saat temperatur  jaringan melewati 50 oC terjadi 

penurunan terhadap aktivitas enzim, sehingga mekanisme perbaikan pada sel tidak dapat 

terjadi. Hal ini menyebabkan pecahan-pecahan sel yang bertahan hidup semakin berkurang. 

Pada temperatur 60 oC terjadi denaturasi pada protein dan kolagen, sehingga menyebabkan 

terjadinya koagulasi pada jaringan dan nekrosis pada sel dan menurut Niemz (2007), bahwa 

laser Nd:YAG merupakan salah satu salah satu tipe laser yang mengakibatkan koagulasi 

pada jaringan. 

Pada penelitian ini interaksi fototermal dapat dihitung dari suhu plasma yang 

diterima oleh detektor LIBS dan melalui perhitungan komputasi dengan menggunakan 

perumusan steven boltzman nilai temperatur dari unsur yang tertangkap oleh plasma 

didapat. Dari hasil penelitian Pribadi (2011) efek dari interaksi fototermal dapat diamati 

melalui koagulasi pada jaringan kulit mencit yang disajikan pada gambar dimana jaringan 

yang terkoagulasi nampak lebih gelap dari pada jaringan yang lain, perlakuan dosis energi 

difokuskan sebesar 29,5 J/cm2 dengan menggunakan pewarnaan hematoxylin dan eosin.    

Ablasi merupakan interaksi yang terbentuk setelah adanya intekasi termal ketika 

temperatur >> 100 oC. Menurut Welch dan Gemert (2011), ablasi pada jaringan kulit, terjadi 

pada temperatur 1000 oC dan ditandai dengan bunyi letupan-letupan saat tejadi pemaparan. 

Sehingga area nekrotik berupa lubang dan diameter yang menunjukkan kehancuran tumor 

merupakan efek dari fenomena ablasi. 

Fenomena lain yang timbul sesaat setelah fenomena ablasi adalah fenomena optical 

breakdown  ditandai dengan munculnya pembentukan plasma (plasma-induced ablation) dan 

pembangkitan shock wave (photodistruption) (Niemz, 2007). Gambar 5.25 merupakan 

gambaran pembentukan plasma yang dapat dilihat dari hasil perekaman menggunakan 
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kamera digital (a) dan sebagai pembanding (b) merupakan hasil perekaman plasma hasil 

penelitian Pribadi (2011)  dengan menggunakan kamera CCD.  

koagulasi 

 

Gambar 5.24. Hasil penelitian Pribadi (2011), jaringan kulit mencit yang terkoagulasi oleh 
dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch difokuskan selama 10 s sebesar 29,5 J/cm2 
(pulse duration 10 ns) 

 

 

 

 

 

 

 

(a)             (b) 

Gambar 5.25. Pembentukan plasma pada jaringan kulit (a) Dengan paparan dosis energi 
53,8 J/cm2 (b) Hasil penelitian Pribadi (2011) dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch 
difokuskan sebesar 32,0 J/cm2 

 
Menurut Niemz (2007), untuk laser dengan pulse duration orde nanosekon, optical 

breakdown selalu disertai fenomena pembentukan shock wave, dan selama fenomena 

photodistruption berlangsung jaringan menjadi robek/ retak oleh gaya-gaya mekanik dan 

fenomena optical breakdown tejadi apabila laser yang berkekuatan tinggi difokuskan dalam 

medium udara atau air dan timbulnya plasma menjadi salah satu indikator dalam penelitian 
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ini karena dari suhu plasma yang terukur menunjukkan keberhasilan dalam kematian sel 

tumor. 

Dalam penelitian ini terjadi fenomena shock wave saat plasma terbentuk, karena laser 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laser Nd:YAG dengan durasi 7ns dan fenomena 

tersebut dapat diamati melalui cahaya yang terbentuk saat pemaparan berlangsung. 

Pada penelitian ini dosis optimal dalam mematikan sel tumor berada pada dosis energi 

53,8 J/cm2 baik menggunakan bahan fotosensitizer maupun tanpa penambahan bahan 

fotosensitizer (Methylen Blue). Dalam hal fotodinamik terapi sel tumor dalam penelitian ini 

perbedaan penambahan bahan fotosensitizer dan tanpa penambahan bahan fotosensitizer ada 

pada persebaran area nekrotik, dimana area nekrottik sel tumor akibat paparan laser 

Nd:YAG hanya menghasilkan nekrotik pada titik tembakan laser sedangkan area tidak 

tertembak laser tumor sel tumor masih sehat berbeda hasil dengan penambahan bahan 

fotosensitizer dimana dengan penambahan bahan fotosensitizer area kematian sel terjadi 

tidak hanya di sel tumor yang terpapar laser namun kematian sel juga terjadi di area sekitar 

penambakan laser. Hal ini berkaitan dengan interaksi fotokimia yang terjadi antara sel tumor 

dengan bahan fotosensitizer (Methylen Blue) diamana cara kerja methylen blue sendiri 

adalah dengan menyerang mitokondria sel sehingga dengan bantuan penyinaran sinar laser 

kematian sel lebih optimal. Dikarenakan cahaya laser yang terfokus pada satu titik maka 

seharusnya ada terapi pengulangan. 

Perbedaan area nekrotik hasil paparan laser juga dikarenakan perbedaan kepadatan sel 

tumor. Sel tumor sendiri merupakan sel dengan pertumbuhan yang tidak terkendali dan tidak 

teratur. Area nekrotik dengan penambahan bahan fotosensitizer dapat diamati melalui 

pengamatan mikroskop, terlihat area sel yang mengalami nekrotik berwarna hitam/gelap 

yang menunukkan sel tersebut sudah tidak mengalami pembelahan atau aktivitas kehidupan. 

Dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch terjadi pada dosis energi tinggi dikarenakan keadaaan 
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sel tumor berbeda dengan sel sehat dan ini yang menyebabkan dosis energi laser Nd:YAG 

Q-Switch pada dosis 29,5 J/cm2 dan 32,0 J/cm2 yang diterima jaringan kulit tidak maksimal. 

Dari hasil kontrol pembanding dimana mencit diterapi dengan tiga dosis dan dibiarkan 

hidup selama 7 hari dapat meguatkan bahwa terapi tumor dengan menggunakan aser 

Nd:YAG Q-switch efektif karena dari pengamatan mikroskop terlihat hingga hari ke-7 pada 

lubang bekas tembakan laser tidak terjadi aktivitas pertumbuhan kembali sel tumor, lubang 

bekas tembakan laser mengalami penyumbatan hemostatis, data tersebut diperkuat melalui 

perbandingan penelitian Nahdliyatul (2012) mengenai re-epitelisasi. Hasil  sediaan preparat 

menunjukkan bahwa setelahpemaparan dosis energi laser Nd:YAG hewan uji dibiarkan 

hidup selama 5 hari  menunjukkan re-epitelisasi isempurna, namun re-epitelisasi pada 

penelitain ini tidak terbentuk. Namun aktivitas apoptosis dan regenerasi pada jaringan tumor 

yang masih tersisa tidak terpapar laser tidak dapat teramati, dikarenakan untuk tahap ini 

lebih mudah diamati melalui penelitian kultur secara in-vitro jikapun dengan perlakuan in-

vivo  dibutuhkan hewan uji lebih banyak untuk penambahan variasi hari yang lebih untuk 

pengamatan regenerasi sel tumor. Pada penelititan ini, perlakuan secara in-vivo pada mencit 

dengan pembiusan pada penelitian ini menggunakan xylazin dan ketamine dimana dengan 

deep anasthesia membuat mencit lebih tenang saat mengalami terapi penembakan laser dan 

untuk pengorbanan menggunakan chloroform. 

Seperti yang telah disebutkan bahwa keberhasilan dalam terapi fotodinamik sel tumor 

bergantung pada tiga hal yaitu reaksi fotokimia melalui penyerangan bahan fotosensitizer 

(Methylen Blue) ke arah mitokondria, interaksi fototermal yang terdeteksi dari terdapatnya 

plasma pada jaringan tumor akibat paparan laser dosis energi laser Nd:YAG Q-Switch, 

sehingga suhu plasma dan fenomena ablasi dimana terjadinya kerusakan pada jaringan kulit 

mencit yang berupa lubang. Sistem yang didesain dapat digunakan untuk inaktivasi sel 

tumor dengan optimasi menggunakan sistem fiber agar fokus terapi sama dan tepat.  
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BAB VI 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada bab V, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan tahapan pada proses justifikator system biologi untuk interkasi efek paparan 

laser terhadap kulit sudah final. Mikroskop digital untuk pengamatan morfologi jaringan 

juga sudah selesai dikerjakan. Untuk tahap akhir penelitian tahun ketiga adalah optimasi alat 

agar dapat digunakan di laboratorium, sehingga difokuskan pada aspek ekonomis, non 

invasive dan bersifat portabel dengan mempertimbangkan peralatan untuk memproduksi 

imaging dengan konsep Laser Speckle Imaging dan semua aspek yang sudah dihasilkan pada 

tahun pertama dan kedua. Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka akan didesain sistem 

nanolaser speckle imaging pada tahun ketiga, yang akan digunakan untuk kepentingan 

diagnosis dan terapi medis secara terpadu dengan tetap mempertimbangkan aspek ekonomis 

dan kearifan lokal. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan, antara lain : 

1. Dari pengamatan mikroskopik sediaan histologi dapat terlihat perubahan kerusakan 

berupa area nekrotik tumor yang dapat diamati melalui diameter dan kedalaman 

lubang dan terapi menunjukkan keberhasilan dalam mematikan sel tumor terlihat 

melalui  terhentinya aktifitas sel tumor yaitu tidak terbentuknya re-epitalisasi setelah 

perlakuan dibiarkan hidup hingga hari ke-7 

2. Dari hasil pengamatan mikroskopis sediaan histologi jaringan kulit mencit 

menghasilkan luas area nekrotik 147,420 mm  pada dosis energi 29,5 J/cm2dan 

273,406 mm  pada dosis energi 53,8 J/cm2, sedangkan dengan penambahan 

fotosensitizer (Methylene Blue) mengakibatkan luas area nekrotik sebesar 445,200 

mm dosis energi  29,5 J/cm2, 114,114 mm dosis energi  32,0 J/cm2, dan 419,708 mm 

dosis energi  53,8 J/cm2. 

3. Dosis energi optimal laser Nd:YAG Q-Switch untuk terapi tumor adalah sebesar 53,8 

J/cm2  sedangkan terapi fotodinamik dengan bahan fotosensitizer (Methylene Blue) 

belum ditemukan dosis optimal dikarenakan data tidak representatif.  

4. Rancang bangun mikroskop digital dengan motor penggerak fokus berbasis PC untuk 

mendeteksi kerusakan jaringan kulit pada hasil preparat yang terpapar laser Nd:YAG 

Q-Switch menggunakan kamera sebagai pengganti mata, motor sebagai penggerak 

fokus mikroskop, dan LED untuk pencahayaan serta program yang digunakan untuk 

mengukur diameter dan kedalaman lubang kerusakan jaringan kulit secara digital. 

5. Kinerja mikroskop digital yang didesain dapat digunakan untuk pengukuran diameter 

dan lubang kerusakanj aringan kulit mencit yang terpapar laser Nd:YAG Q-Switch 

dengan tingkat akurasi 92,192 % hingga 99,86226 %, Daerah jangkauan pada 
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perbesaran 125 kali sebesar 1440 μm serta pergeseran terkecil tabung mikroskop 

hingga 23 μm. 

 

7.2. Saran 

 

1. Pemfokusan terapi dari setiap mencit berbeda-beda yang menyebabkan luasan area 

nekrotik tidak sama, sehingga perlu adanya modifikasi alat agar fokus terapi tepat pada 

sasaran jaringan tumor dan mempermudah dalam proses terapi, yaitu dengan 

menggunakan fiber optik. 

2. Hasil penelititan ini dapat diaplikasikan untuk terapi fotodinamik tumor kulit, dengan 

kalibrasi ketebalan jaringan kulit mencit dan manusia serta pengamatan terapi berulang 

pada sel tumor dengan mempelajari kecepatan pertumbuhan dari sel tumor melalui 

pengamatan variasi hari lebih banyak. 

3. Kamera yang digunakan  memiliki resolusi lebih tinggi dari 640x480 pixel sehingga 

pengukuran dimensi memiliki ketelitian tinggi.  

4. Tabung mikroskop dipasang sensor posisi agar gerakannya tidak sampai menabrak 

preparat yang sedang diam 
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Lampiran 1 
Gambar preparat jaringan kulit mencit yang terpapar laser Nd-YAG Q-Switch menggunakan 

mikroskop konvensional perbesaran 100 kali (Hasil Tahap 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar L.1.1. Preparat kulit mencit yang terpapar laser Nd-YAG Q-
Switch dengan dosis 29,5 J/cm2  

 Keterangan: (a) Pengukuran kedalaman. 
(b) Pengukuran diameter. 

 

(a) 
 

(b) 
 

(a) 
 (b) 

 Gambar L.1.2. Preparat kulit mencit yang terpapar laser Nd-YAG Q-
Switch dengan dosis 32 J/cm2. 

 Keterangan: (a) Pengukuran kedalaman. 
(b) Pengukuran diameter. 
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Lampiran 2 

Gambar hasil capture menggunakan program yang telah dibuat 
dengan perbesaran 125 kali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Preparat kulit mencit yang terpapar laser Nd-YAG Q-
Switch dengan dosis 29,5 J/cm2.  

 
 
 

Gambar 2. Preparat kulit mencit yang terpapar laser Nd-YAG Q-
Switch dengan dosis 32 J/cm2. 
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Lampiran 3 
Tampilan program pengukuran digital. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar L.3.1. Kalibrasi jumlah pixel tiap 100 μm 
 

Gambar L.3.2. Pengukuran kedalaman dan diameter lubang preparat yang 
terpapar laser Nd-YAG Q-Switch dosis 29,5 J/cm2. 
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Lampiran 4 

Kalibrasi mikrometer objektif terhadap skala garis lensa okuler mikroskop konvensional. 
Skala okuler (ok) Skala mikrometer objektif(ob) 

10 10 
20 20 

 
  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    Mikroskop digital yang telah didesain 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proses pembiusan  pada mencit 

Kamera 

LED Motor 
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LAMPIRAN 5. 
LASER INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY 

 
 

 
Foto alat LIBS 

 

 
 

Hasil Spektrum dari Spektroskopi LIBS 
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