
I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Kaca merupakan salah satu produk industri kimia yang banyak digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari, berupa material bening atau transparan yang biasanya 

dihasilkan dari campuran bahan silika. Kaca menurut ilmu fisika merupakan zat 

cair yang sangat dingin partikel-partikel penyusunnya berjauhan seperti zat cair, 

dan materinya berbentuk padat. Hal ini disebabkan karena proses pendinginan 

yang sangat cepat, sehingga partikel-partikel silika tidak tersusun secara teratur 

(Wibowo, 2013).  

 

Kaca dapat dibuat menjadi buram atau tidak transparan, yaitu dengan melakukan 

pencampuran warna pada saat keadaan cair (Adryanta, 2008). Kaca dapat 

diaplikasikan menjadi botol, kaca mata, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. 

Pada zaman modernisasi ini, kaca juga digunakan pada bangunan-bangunan 

sebagai interior maupun eksterior untuk memberikan kesan indah, mewah, 

modern, dan bersih. Ada beberapa golongan kaca, yaitu silika lebur, alkali silikat, 

kaca soda gamping, kaca timbal, kaca borosilikat, kaca khusus, dan serat kaca 

(Harahap, 2013). Jenis kaca yang sering digunakan pada bangunan adalah jenis 

kaca khusus, yaitu kaca berwarna. Kaca ini memiliki karakteristik linier terhadap 

sinar infra merah, semakin gelap warna pada kaca maka semakin tinggi daya 
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serapnya terhadap cahaya tampak atau sinar infra merah (Priyatna, 2008). Sifat 

kaca yang transparan menyebabkan cahaya tampak dan sinar infra merah yang 

melewati kaca akan diteruskan sehingga kita dapat mengetahui tingkat kualitas 

kaca berdasarkan daya serap pada kaca. Daya serap pada kaca dapat diketahui 

dengan berbagai cara, salah satunya dengan menggunakan sensor cahaya. 

 

Sensor cahaya adalah komponen elektronika dapat berfungsi mengubah suatu 

besaran optik (cahaya) menjadi besaran elektrik. Sensor cahaya berdasarkan 

perubahan elektrik yang dihasilkan dibagi menjadi dua jenis, yaitu fotovoltaik dan 

fotokonduktif. Fotovoltaik merupakan sensor cahaya yang dapat mengubah 

perubahan besaran optik (cahaya) menjadi perubahan tegangan. Salah satu sensor 

cahaya jenis fotovoltaik adalah solar cell. Fotokonduktif merupakan sensor cahaya 

yang dapat mengubah perubahan besaran optik (cahaya) menjadi perubahan nilai 

konduktansi (nilai resistansi). Salah satu sensor cahaya jenis fotokonduktif adalah 

sensor fotodioda. Sensor fotodioda dapat merespon stimulus berupa cahaya 

tampak maupun tidak tampak dan mengkonversi intensitas cahaya yang terdeteksi 

menjadi arus (Purnama, 2012). 

 

Sinar infra merah terletak pada rentang panjang gelombang 700nm-1000nm dan 

berada dalam rentang frekuensi 300 GHz-40.000 GHz. Matahari merupakan 

sumber alamiah dari radiasi infra merah, sedangkan sumber buatan manusia antara 

lain lampu infra merah yang digunakan untuk pemanas, laser, dan Light Emitting 

Diode (LED) (Anies, 2005). Sumber gelombang infra merah ini berasal dari 

getaran atom dalam molekul-molekul benda yang dipanaskan sehingga sinar infra 

merah disebut juga radiasi panas. Radiasi matahari sebagai penyumbang jumlah 
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panas terbesar yang masuk ke dalam bangunan memancarkan sinar ultra violet 

(6%), cahaya tampak (48%) dan sinar infra merah yang memberikan efek panas 

sangat besar (46%) (Tolarosha, 2005). Karakteristik sinar infra merah antar lain, 

bentuknya kasat mata, tidak dapat menembus materi yang tidak transparan, dan 

panjang gelombangnya berbanding terbalik dengan suhu. Infra merah terbagi tiga, 

yaitu jarak dekat (0,75 μm-1,5 μm), jarak menengah (1,5 μm-10 μm), dan jarak 

jauh (10 μm-100 μm). 

 

Infra merah biasa dimanfaatkan pada bidang komunikasi, industri, dan kesehatan,  

namun dalam bidang kesehatan infra merah ini juga memiliki efek yang kurang 

baik bagi kesehatan manusia secara langsung maupun tidak langsung 

(Wahyuniati, 2010). Efek infra merah pada kulit dapat menyebabkan sunburn 

yang parah seperti eritema ringan dan kulit terbakar atau kering, bergantung pada 

energi yang diserap. Pada mata, infra merah dapat menyebabkan fotoretinitis, 

katarak, dan luka bakar pada kornea (Alatas, 2004). Sinar infra merah juga dapat 

memberikan efek termal sehingga sel tubuh akan mengalami dehidrasi serta 

perubahan atau kerusakan pada sel saraf, sel reproduksi, dan sintesis protein 

(Risna, 2011). 

 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kumala dan Endarko (2012) 

mengenai karakteristik alat ukur dan sensor standar pada proses kalibrasi data 

sensor cahaya, dijelaskan bahwa nilai iluminansi cahaya berkurang seiring dengan 

semakin jauhnya jarak sensor dengan sumber cahaya dan semakin kecilnya 

diameter lubang penghalang masuknya cahaya ke sensor, yaitu LDR dan 

fotodioda. Fotodioda dapat berfungsi sebagai sensor untuk mengukur intensitas 
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cahaya, dimana semakin besar intensitas cahaya (ditunjukkan kenaikan daya 

lampu) yang mengenainya maka arus yang dihasilkan fotodioda juga akan 

semakin besar. Disamping itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variasi 

jarak sensor dengan sumber cahaya dan variasi lubang masuknya cahaya 

menunjukkan semakin besar jaraknya maka nilai tegangan keluaran yang 

dihasilkan semakin kecil, sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugito, dkk 

(2008). Semakin kecil jari-jari lubang yang dibuat maka semakin kecil iluminansi 

cahaya yang diterima oleh sensor. 

 

Penelitian mengenai implementasi sensor fotodioda sebagai pendeteksi serapan 

infra merah dengan menggunakan media kaca ini dilakukan berdasarkan pada 

penelitian sebelumnya dan referensi yang dibaca. Media kaca digunakan karena 

desain interior maupun eksterior bangunan zaman modern pada umumnya 

menggunakan kaca. Berdasarkan penelitian Talarosha (2005), bahwa panas yang 

masuk ke dalam bangunan melalui proses konduksi (lewat dinding, atap, atau 

jendela kaca) dan radiasi matahari yang ditransmisikan melalui jendela/kaca. 

Radiasi matahari tersebut memancarkan sinar infra merah yang memberikan efek 

panas sangat besar yaitu 46%. Penelitian ini menggunakan berbagai jenis kaca 

tanpa lapisan (kaca transparan berwarna) dan tebal kaca yang bervariasi. Dimana 

diketahui sinar infra merah yang melalui kaca secara langsung maupun tidak 

langsung pada panjang gelombang tertentu dapat berdampak buruk bagi manusia, 

sehingga penelitian ini akan membantu mengetahui tipe kaca dengan kualitas 

bagus. Adapun alasan penelitian ini menggunakan kaca tanpa lapisan (kaca 

transparan berwarna) yaitu karena kaca jenis ini mudah didapat, banyak 
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digunakan dan harganya relatif terjangkau sehingga dapat mempermudah dalam 

penyelesain alat dan pengambilan data.  

 

Sensor yang digunakan pada penilitian ini adalah fotodioda karena sebagai bentuk 

aplikasi dari penelitian sebelumnya oleh Nikolic et al (2011), dimana sensor ini 

biayanya relatif murah, ukuran kecil dan respon kecepatan tinggi (tertinggi 

dibandingkan jenis detektor lainnya). Namun, dioda memiliki keterbatasan dan 

kelemahan tertentu, dimana respon fotodioda yang didukung oleh tegangan 

konstan identik dengan informasi pada saat sudah terkena radiasi sebelumnya.  

Jika tegangan tidak konstan dan fotodioda terletak di daerah dengan radiasi yang 

kuat, maka respon bervariasi dari yang diharapkan. Led infra merah berfungsi 

sebagai pemancar cahaya infra merah dan fotodioda sebagai penerima. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. mengimplementasikan sensor fotodioda sebagai pendeteksi serapan infra 

merah pada kaca; 

2. mengukur serapan sinar infra merah pada berbagai jenis kaca dan 

menampilkan hasil pengukuran berupa tegangan, intensitas cahaya dan 

persentase serapan ke LCD; 

3. mengetahui perbedaan serapan sinar infra merah dari berbagai jenis kaca 

yang digunakan; 

4. mengetahui kualitas kaca dengan serapan sinar infra merah yang melalui 

masing-masing kaca berdasarkan data penelitian. 
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C. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang diharapkan dari peneltian ini adalah: 

1. tersedianya alat pendeteksi serapan sinar infra merah pada berbagai jenis 

kaca; 

2. mengaplikasikan sensor fotodioda sebagai sensor pendeteksi serapan sinar 

infra merah pada kaca; 

3. memberikan informasi mengenai kualitas berbagai jenis kaca yang baik untuk 

digunakan agar dapat meminimalisir dampak buruk dari sinar infra merah 

yang melalui kaca. 

 

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, masalah yang akan diteliti pada 

penelitian ini adalah: 

1. bagaimana mengimplementasikan sensor fotodioda sebagai pendeteksi 

serapan sinar infra merah pada beberapa kaca dengan warna dan tebal yang 

berbeda; 

2. bagaimana menampilkan hasil pengukuran berupa tegangan, intensitas 

cahaya, dan persentase serapan ke LCD; 

3. bagaimana hubungan data hasil pengukuran intensitas cahaya infra merah 

yang diserap dengan referensi data mengenai serapan cahaya. 
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E. Batasan Masalah 

 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. kaca yang digunakan adalah kaca bening dan kaca transparan berwarna (kaca 

riben) tanpa lapisan (hitam, hijau, dan biru) dengan variasi tebal mulai dari 2 

mm sampai 8 mm; 

2. sensor yang digunakan untuk mendeteksi sinar infra merah yang bersumber 

dari LED infra merah adalah fotodioda; 

3. analisis sensor fotodioda sebagai pendeteksi serapan sinar infra merah pada 

kaca berdasarkan data penelitian; 

4. jarak antara LED infra merah dan sensor fotodioda tetap yaitu jarak dengan 

tegangan keluaran yang mendekati dan dibawah tegangan referensi 

berdasarkan karakteristik sensor. 


