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III. METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian mengenai analisis pola interferensi pada interferometer Michelson  

akibat perbedaan ketebalan benda transparan dengan metode image processing 

menggunakan sensor ccd, akan dilaksanakan pada bulan November 2013 sampai 

dengan bulan April 2014. Proses pengambilan data dilakukan di Laboratorium 

Fisika Dasar Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Lampung. 

 
B. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini: 

a. Perangkat Keras (Hardware) 

1. Satu set interferometer Michelson  

a. Cermin bergerak 

Cermin bergerak merupakan cermin yang digunakan untuk melakukan 

kalibrasi pengukuran yang dilakukan. Cermin bergerak merupakan bagian 

yang diumpamakan sebagai objek yang bergerak dalam pengukuran 

pergeseran objek.  
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b. Cermin tetap 

Cermin tetap adalah cermin yang digunakan untuk menetapkan referensi 

lintasan optis yang tetap. 

c. Beam splitter  

Beam splitter  dikenal sebagai alat optik yang mampu membagi berkas 

cahaya menjadi dua bagian apabila melaluinya. Pemanfaatan beam splitter  

dapat digunakan untuk membagi amplitudo berkas cahaya menjadi dua 

bagian. Pemisahan berkas cahaya tersebut apabila disatukan kembali akan 

mengakibatkan terjadinya interferensi. 

d. Lensa cekung perbesaran  

Lensa cekung digunakan untuk membuat berkas cahaya yang diamati dapat 

terlihat dengan mata manusia, karena terjadinya perbesaran berkas cahaya. 

 
2. Laser  

Laser merupakan cahaya yang memiliki panjang gelombang stabil, sehingga 

bersifat koheren tidak menyebar berkas cahayanya. Laser dalam percobaan ini 

dimanfaatkan sebagai berkas cahaya yang melalui interferometer Michelson, 

kemudian pola interferensi dari laser tersebut yang diamati. 

 
3. Kamera webcam Logitech c270 

Kamera pada percobaan ini digunakan untuk mengambil gambar atau video 

dari pola interferensi yang terjadi. Adanya kamera dapat membuat proses 

pengamatan yang dilakukan berjalan otomatis, tanpa perlu diamati secara 

langsung. Sensor yang digunakan dalam kamera ini adalah CCD, sebagai alat 

penangkap gambar. 
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4. Laptop Lenovo B460 

Laptop yang digunakan pada penelitian ini adalah laptop Lenovo B460. Laptop 

ini memiliki spesifikasi processor intel core i5, RAM 6 GB, VGA Nvidia 

Geforce 1 GB.  

 
b. Perangkat lunak (software) 

1. Borland Deplhi 7 

 Bahasa pemograman yang digunakan pada penelitian ini adalah borland delphi 

7. Program yang dibuat pada Delphi 7 meliputi teknik capture kamera secara 

interfacing terhadap laptop yang digunakan, teknik pengolahan citra seperti 

proses grayscale, croping, negasi. 

2. Matlab 

Matlab adalah bahasa pemograman tingkat tinggi, yang digunakan untuk 

menganalisis hasil dari gambar yang didapatkan dengan menggunakan metode 

pendekatan greylevel pada setiap titik. Hal ini digunakan untuk menganalisis 

perbedaan setiap titik garis frinji yang didapatkan. 
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c. Prosedur Penelitian  

Prosedur dari penelitian yang akan dilakukan ditunjukan pada Gambar 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Diagram alir penelitian 
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Prosedur dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut ini; 

1. Perancangan diagram blok 

 Perancangan diagram blok dari sebuah sistem agar sistem yang dibuat dalam 

penelitian ini dapat terhubung antara yang satu dengan yang lainnya. 

Terhubungannya semua sistem yang ada, akan memudahkan proses 

pengamatan kerja sistem yang dilakukan. 

2. Merealisasikan sistem 

Realisasi dari sistem yang dirancang dengan mewujudkan sistem rancangan 

yang telah dibuat. Dalam perancangan penelitian ini, rancangan sistem yang 

pertama kali dilakukan adalah dengan membuat set interferometer Michelson  

dengan menggunakan bahan papan, besi, cermin, dan beam splitter. Setelah set 

alat interferometer Michelson  telah dibuat, rancangan selanjutnya adalah 

membuat sistem program untuk mengolah citra yang nanti didapatkan. Dari 

pengolahan citra tersebut, didapatkan hasil pengukuran yang diinginkan. 

 
3. Pengujian sistem 

Pengujian sistem yang pertama kali dilakukan adalah dengan cara 

mengkalibrasi alat ukur yang telah dibuat. Setelah proses pengkalibrasian 

berhasil, alat pendeteksi ketebalan yang dibuat dapat digunakan. Proses 

pengkalibrasian dilakukan dengan cara mengambil data ukur ketepatan kamera 

dan pola frinji yang terbentuk. 

 
4. Hasil output 

Hasil output yang didapatkan dari penelitian ini adalaha pola interferensi yang 

terbentuk. Pola interferensi tersebut merupakan data yang nantinya akan diolah 
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dan diterjemahkan menjadi seberapa besar perubahan pola frinji terhadap 

ketebalan bahan transparan terhadap yang diamati. Seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 15.  

 

Gambar 15. Pola Interferensi yang terbentuk (Kartina, 2010) 

 
5. Pengambilan data 

Pengambilan data dari proses pengukuran pergeseran objek dilakukan dengan 

cara membentuk pola frinji dari setiap sampel ketebalan bahan yang diamati, 

kemudian pola frinji yang terbentuk ditangkap oleh kamera menggunakan 

sensor CCD. Setelah dilakukan proses pengambilan gambar, hasil gambar 

disimpan kedalam laptop yang terhubung dengan kamera. 

 
6. Pemrosesan data 

Hasil gambar pola frinji yang didapatkan, diproses sesuai dengan kebutuhan 

seperti process grayscale, pengukuran diameter frinji, pengukuran tingkat 

greylevel. Semua hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan hasil 

pengukuran yang baik. Dari proses pengolahan citra yang dilakukan, keluaran 

data terakhir berupa grafik koordinat dari gambar data setiap dilakukan 

perubahan ketebalan sampel. pengolahan data dilakukan dengan cara membuat 
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hubungan tingkat greylevel dengan jarak setiap pola frinji. Dengan diketahui 

tingkat greylevel maka dapat dibedakan pada jarak berapa pola gelap dan 

terang terjadi. Data jarak yang didapatkan disimpulkan menjadi perubahan 

ketebalan suatu bahan transparan.  

7. Metode Pengambilan data 

Proses analisis data dialkukan dengan dua metode yaitu, metode satu garis dan 

metode empat garis.  

a. Metode satu garis 

Metode satu garis adalah metode yang digunakan dengan cara mengambil 

satu garis pada pola frinji dari terang pusat hingga pola frinji terakhir. Nilai 

greylevel pada garis tersebut diamati besarnya. Gambar 15 menunjukan 

penarikan frinji dengan cara satu garis, garis frinji. 

  

Gambar 16. Pola penarikan frinji satu garis 

b. Metode empat garis 

Metode empat garis dilakukan dengan cara, mengambil empat buah garis 

pada sisi atas, kanan, bawah dan kiri gambar. Keempat garis tersebut 

merupakan representasi dari keseluruhan gambar.  
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Gambar 17. Pola penarikan empat garis pada frinji 

8. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan 3 buah teknik analisis, yakni teknik polinomial, 

teknik pola terang dan teknik pola gelap. 

• Teknik polinomial 

Teknik polinomial merupakan teknik analisis dengan cara menarik garis 

polinomial orde 6 pada grafik yang dibentuk. Perubahan bentuk garis 

polinomial pada setiap grafik yang dibentuk, menandakan terjadinya 

perubahan jarak yang terjadi. 

• Teknik pola terang 

Teknik pola terang merupakan cara untuk menganalisis perubahan frinji 

yang terjadi dengan membandingkan perubahan pola terang pada setiap 

grafik yang diperoleh. Pola terang dalam grafik ditunjukan pada puncak 

yang grafik yang diperoleh. 

• Teknik pola gelap 

Pola gelap merupakan teknik analisis yang dilakukan dengan cara 

mengambil nilai pada pola gelap frinji yang terbentuk untuk dibandingkan 

200.00200.00

200.00
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dengan setiap grafik yang diperoleh. Pada pola gelap di grafik ditunjukan 

oleh lembah yang terbentuk pada grafik. 

 
d. Susunan alat penelitian 

 Susunan alat penelitian dapat dilihat pada Gambar 18. 

 
Gambar 18. Susunan alat penelitian  

Gambar 18 menunjukan susunan alat interferometer Michelson, dimana berkas 

cahaya laser ditembakan ke arah beam splitter, kemudian pada beam splitter 

dipecah menjadi dua buah berkas cahaya. Berkas cahaya yang pertam diteruskan 

ke cermin M1 dan berkas cahaya yang kedua dibelokan ke arah cermin M2. 

Berkas cahaya tersebut dipantulkan kembali melewati beam splitter, yang 

kemudian ditangkap oleh layar. Pola gambar frinji dari interferometer Michelson 

yang terbentuk, ditangkap oleh kamera sehingga dapat diolah dengan software 

pemograman. 

 

 

M2 

Sampel 
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E. Desain Gambar Alat 
 
 Desain gambar alat dari penelitian ini ditunjukan oleh gambar 19. 
 

 
 

Gambar 19. Desain alat 
 
 

F. Sketsa Skala Desain Alat 
 
 Sketsa skala desain alat dari penelitian ini ditunjukan oleh Gambar 20. 
 
 

 
 

Gambar 20. Sketsa skala alat 


