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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Teknik inteferensi optik merupakan salah satu eksperimen dalam dunia fisika 

optik. Teknik interferensi optik banyak sekali kegunaannya dalam proses 

pengukuran. Proses-proses pengukuran yang dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik interferensi optik diantaranya pengukuran jarak, pengukuran 

ketebalan, difusi larutan, indeks bias, konsentrasi larutan dan lain sebagainya. 

Interferometer merupakan salah satu alat ukur interferensi optik yang dapat 

digunakan dalam pengukuran.  

 
Interferometer terbagi menjadi 2 jenis, yaitu interferometer pembagi muka 

gelombang dan interferometer pembagi amplitudo. Pada pembagi muka 

gelombang, berkas cahaya pertama dibagi menjadi dua berkas sinar baru yang 

koheren. Ketika cahaya jatuh dilayar akan membentuk pola interferensi yang 

berwujud garis terang dan gelap. Pada pembagi amplitudo, cahaya diumpamakan 

jatuh pada beam splitter. Akibat dari cahaya yang melewati beam splitter akan 

terjadi pembagian berkas cahaya, dimana salah satu berkas cahaya akan 

diteruskan dan yang satunya akan dipantulkan. Kedua gelombang tersebut akan 

memiliki amplitudo yang lebih kecil dari yang sebelumnya. Apabila kedua berkas 

tersebut disatukan dalam layar akan mengakibatkan terjadinya interferensi. Salah 
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satu jenis interferometer adalah interferometer Michelson yang digunakan dalam 

pengukuran yang melibatkan perubahan kecil dalam jalur optik.  

 
Kegunaan interferometer Michelson dalam dunia pengukuran sangat banyak 

sekali. Seperti halnya yang dilakukan oleh Nugroho dkk pada tahun 2007 

mengenai pengukuran ketebalan lapisan transparan ZnO pada suatu preparat. 

Dengan kemampuan interferometer Michelson pengukuran lapisan transparan 

dapat diukur menggunakan teknik indeks bias suatu sampel yang digunakan. 

Proses pengambilan data yang dilakukan adalah dengan cara mengambil nilai 

indeks bias dari preparat yang telah dilapisi oleh lapisan transparan ZnO. Setelah 

data didapatkan, maka nilai hasil pengukuran tersebut dibandingkan dengan nilai 

referensi yang ada sebelum ditambahkan lapisan transparan ZnO (Nugroho dkk, 

2007). Nilai indeks bias yang didapatkan pada saat dilapisi lapisan transparan 

ZnO dapat dibandingkan dengan nilai referensi, karena terjadi perbedaan nilai 

frinji atau cincin Newton yang didapatkan dalam proses pengukuran. Oleh karena 

itu metode pengukuran menggunakan interferometer Michelson memiliki tingkat 

sensitivitas yang sangat tinggi dalam proses pengukurannya. 

 
Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dalam pengukuran ketebalan 

bahan transparan dibutuhkan tingkat sensitivitas yang cukup tinggi. Prinsip kerja 

interferometer Michelson mampu mengukur hingga skala kecil akan tetapi hanya 

dalam batasan satu orde pola frinji, sehingga sangat cocok digunakan dalam 

pengukuran ketebalan benda transparan yang membutuhkan sensitivitas tinggi. 

Penambahan sensor ccd dalam pengambilan data pengamatan bertujuan untuk 

meningkatkan hasil pengukuran yang lebih akurat. Pembuatan alat pendeteksi 
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yang dapat mengukur ketebalan benda transparan dapat terealisasikan, apabila 

mengacu pada prinsip kerja interferometer Michelson dan kemampuan capture 

kamera dengan sensor ccd. Metode image processing dilakukan dengan bantuan 

program Matlab, sehingga citra yang diperoleh dapat diolah menjadi data yang 

akurat. 

 
B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1. Bagaimana merancang alat pendeteksi ketebalan bahan transparan dengan 

menggunakan interferometer Michelson. 

2. Bagaimana proses pengambilan gambar hasil dari pengukuran yang dilakukan. 

3. Bagaimana proses pengolahan citra dari gambar hasil pengukuran yang 

dilakukan. 

 
C. Batasan Masalah 

Batasan masalah  penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Aplikasi alat pendeteksi ketebalan bahan transparan dengan interferometer 

Michelson yang dibuat hanya mampu mengukur dalam satu fase. 

2. Bahan transparan yang digunakan pada penelitian ini adalah kaca dan akrilik 

 
D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1. Merancang alat pendeteksi ketebalan bahan transparan menggunakan 

interferometer Michelson 
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2. Memanfaatkan sensor CCD sebagai pengambil data untuk meningkatkan 

sensitivitas data yang diperoleh. 

3. Menganalisis ketebalan akrilik dan kaca menggunakan alat interferometer 

Michelson yang dibuat. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah dihasilkannya  suatu aplikasi pendeteksi ketebalan 

bahan transparan yang memiliki sensitivitas baik. 

 


