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ABSTRAK

Terbatasnya instrumen dalam dunia perikanan dan kelautan khususnya
pendeteksian cahaya matahari dalam air menyebabkan tidak maksimalnya
pemanfaatan sumberdaya perairan di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan suatu
inovasi teknologi untuk menjawab permasa lahan tersebut. Cahaya matahari
sangat berperan dalam segala aktifitas kehidupan makhluk hidup dalam air .
Penetrasi cahaya matahari adalah salah satu fa ktor penentu kecerahan perairan
untuk mengetahui zona fotik yang efektif dimana fotosintesis dapat berlangsung.
Underwater Light Detector adalah alat pendeteksi seberapa jauh jarak intensitas
cahaya matahari yang masuk ke dalam kolom air. Alat ini bekerja menggunakan
sensor Light Dependent Resistor (LDR). Cahaya akan mempengaruhi hambatan
pada suatu rangkaian. Cahaya yang mengenai LDR mengakibatkan resistansinya
menurun dan melewatkan arus listrik pada rangkaian sehingga mengaktifkan
speaker yang berfungsi sebagai indikator. Alat yang dibuat telah menjalani
beberapa pengujian di kolom air. Pada percobaan yang dilakukan di kolom
perairan, alat ini dapat bekerja sesuai dengan intensitas cahaya masuk . Alat ini
memiliki potensi yang besar untuk pengembangan selanjutnya seperti pada sistem
display dan pengemasan alat sehingga mudah digunakan.

Kata Kunci : Underwater Light Detector, Pendeteksi Cahaya dalam Air,
Intensitas Cahaya Matahari

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Energi radiasi sinar tampak (cahaya) datang secara langsung dari matahari
dipantulkan sebagian oleh permukaan laut dan sisanya ditransmisikan ke dalam
laut. Energi yang ditransmisikan ini diabsorpsi atau dipantulkan oleh molekul air
dan substansi lain yang ada di dalam air. Sebagian cahaya (3% -5%) dipantulkan
kembali ke arah atmosfer. Pendeteksian ada tidaknya energi radiasi matahari
dalam suatu perairan sangat dibutuhkan untuk mengetahui terjadinya  fotosintesis
suatu kolom perairan.

Mengingat meningkatnya penelitian di bidang kelautan, terutama bawah air,
hal tersebut menginspirasi kami untuk menciptakan suatu alat yang dinamakan
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Underwater Light Detector . Underwater Light Detector atau pendeteksi cahaya
matahari dalam air adalah suatu alat pendeteksi seberapa jauh jarak intensitas
cahaya matahari yang masuk ke dalam air. Dengan alat ini kita dapat mengetahui
daerah mana yang baik untuk kehidupan suatu biota air yang hidupnya tergantung
pada cahaya matahari, tidak hanya daerah secara vertikal namun juga secara
horizontal.

Selain itu, ketertarikan kami untuk membuat alat ini didorong oleh faktor
kurangnya instrumentasi yang memadai dalam bidang ini, seperti terlihat masih
digunakannya secchi disc yang kemampuannya terbatas. Seperti yang kita ketahui
bahwa cahaya matahari merupakan hal terpenting dalam aktifitas biologis
makhluk hidup dan juga mempengaruhi keseimbangan dari suatu ekosistem .

Dasar Keilmuan

Kecerahan

Pada dasarnya, setiap benda di atas temperature nol absolut memancarkan
energi dalam bentuk radiasi.  Menurut  p ersamaan Stefan-Boltzmaan energi
radiasi cahaya matahari sebanding dengan suhu absolut pangkat empat. Matahari
memiliki energi yang sangat tinggi karena suhunya yang sangat tinggi yaitu
19.450.0000C pada inti dan 55000C d i photosphere a t a u  d i  p ermukaan
matahari.

Kecerahan adalah ukuran transparansi perairan atau besarnya penetrasi
cahaya yang masuk dalam perairan. Nilai k ecerahan dinyatakan dalam satuan
meter dan dipengaruhi oleh keadaan cuaca, kekeruhan, dan padatan tersuspensi.
Informasi tentang kecerahan perairan berguna sebagai indikator terhadap
jangkauan sinar matahari yang selanjutnya untuk mengetahui zona fotik yan g
efektif dimana fotosintesis berlangsung. Selain itu juga  dapat digunakan untuk
mengevaluasi produktifitas primer dan kandungan bahan organik baik terlarut
maupun tersuspensi di suatu perairan (Nybakken, 1988). Air dengan kekeruhan
tinggi dapat mengindikasikan keberadaan bahan-bahan partikulat yang mungkin
bersifat patogen atau toksik, yang nantinya dapat menghambat pertumbuhan dan
perkembangan organisme di sungai terutama zoobentos (Whitten, 1982).

LDR

Sensor cahaya matahari dapat menggunakan Light Dependent Resistor
(LDR). Biasanya LDR memiliki karakteristik dengan nilai resistansi yang sangat
tinggi hingga mencapai satu juta Ohm, akan tetapi ketika diberikan cahaya maka
resistansinya secara drastis akan menurun yang menyebabkan mengalirnya arus
listrik pada suatu rangkaian. LDR dibuat dari hambatan semikonduktor tinggi.
Jika terdapat cahaya yang mengenai LDR dengan jumlah frekuensi foton yang
tinggi, maka foton akan diserap oleh semikonduktor untuk meneruskan tegangan
(www.nanangdesign.co.nr).

Gambar 1. Simbol komponen LDR

www.nanangdesign.co.nr
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LDR adalah salah satu jenis resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi
oleh cahaya yang diterima olehnya. LDR dibuat dari Cadmium Sulfida yang peka
terhadap cahaya. Cahaya memiliki dua sifat yang berbeda (dualisme cahaya) yaitu
sebagai gelombang elektromagnetik dan foton/partikel energi. Saat cahaya
menerangi LDR, foton akan menabrak ikatan Cadmium Sulfida dan melepaskan
elektron. Semakin besar intensitas cahaya yang datang, semakin banyak elektron
yang terlepas dari ikatan. Sehingga hambatan LDR akan turun saat cahaya
meneranginya (Nanang, 2006).

Gambar 2. Light Dependent Resistor (V. Ryan © 2002 – 04)

LDR akan mempunyai hambatan yang sangat besar saat tak ada cahaya
yang mengenainya (gelap). Dalam kondisi ini hamba tan LDR, mampu mencapai 1
MΩ. Akan tetapi saat terkena sinar, hambatan LDR akan turun secara drastis
hingga nilai beberapa puluh ohm saja ( Ryan, 2002).

Menurut Sutrisno (2004), sebagai piranti display, digunakan Light
Emitting Diode atau Light Emitting Dev ice. Komponen ini menganut konsep
bahwa pancaran cahaya yang dihasilkan adalah akibat dari medan listrik yang
diberikan kepadanya. Prinsip dari piranti ini adalah dapat
mengeluarkan/memancarkan cahaya dengan warna (panjang gelombang) tertentu
jika diberikan kepadanya medan listrik. Lapisan elektrode dibuat dari bahan
logam yang transparan/semitransparan seperti Indium Tin Oxide (ITO) atau
aluminium (Al). Dengan sifat transparan ini memungkinkan cahaya yang
dihasilkannya memancar keluar dari struktur piranti secara optimal.

IC (Integrated Circuits) 555

Gambar 3. Integrated Circuit NE 555

Integrated circuitt (IC) merupakan komponen yang sangat penting dalam
suatu sirkuit dan biasanya disebut juga microchip atau chip silisium. IC timer 555
memberi solusi praktis dan relatif murah untuk berbagai aplikasi elektronik yang
berkenaan dengan pewaktuan ( timing). Terutama dua aplikasinya yang paling
populer adalah rangkaian pewaktu monostable dan osilator astable.  Jeroan utama
komponen ini terdiri dari komparator dan flip-flop yang direalisasikan dengan
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banyak transistor. IC terdiri dari ratusan, ribuan, bahkan beratus ribu komponen
elektronik. Banyak komponen pengatur waktu yang lain, tetapi kebanyakan orang
menggunakan IC jenis ini.

Hampir semua pabrikan membuat komponen jenis ini, walaupun dengan
nama yang berbeda-beda. Misalnya National Semiconductor menyebutnya dengan
LM555, Philips dan Texas Instrument menamakannya SE/NE555. Motorola / ON -
Semi mendesainnya dengan transistor CMOS sehingga komsusi po wernya cukup
kecil dan menamakannya MC1455. Philips dan Maxim membuat versi CMOS -
nya dengan nama ICM7555. Walaupun namanya berbeda -beda, tetapi fungsi dan
pin diagramnya saling kompatibel satu dengan yang lainnya ( functional and pin-
to-pin compatible).

Gambar 4. Pin Diagram IC  555

IC timer tipe NE 555 memiliki kaki sebanyak delapan buah. Dari
kedelapan kaki tersebut hanya dua kaki yang memiliki fungsi yang penting yaitu
kaki 2 dan kaki 3. Kaki 2 merupakan tempat masuknya arus atau tegangan ke
dalam rangkaian dan memulai tugasnya sebagai pengaturan waktu. Kaki 3 adalah
tempat keluar masuknya arus setelah IC selesai menghitung waktu yang
ditugaskan kepadanya (Ryan, 2002).

Transistor BC 157

Transistor BC 157 memiliki polaritas PNP, dan terbuat dari silicon. Besar
tegangan breakdown pada kolektor ke emitor sebesar 45 volt, sedangkan tegangan
breakdown kolektor pada basis sebesar 50 volt. Tegangan ketika transistor penuh
dengan IC yang spesifik (Vces) sebesar 0,25 volt. Arus maksimal dan minimal
yang diperoleh pada IC yang spesifik sebesar 260 volt dan 76 volt.

TUJUAN

Menghasilkan instrumen yang dapat mendeteksi dan mengukur jarak radiasi
sinar matahari di bawah permukaan air.

METODE

Alat dan Bahan
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Pada rangkaian alat Alat Underwater Light Detector diperlukan beberapa
alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan adalah : DMM; Catudaya;
Solder Listrik; Tang; Obeng. Sedangkan Bahan yang digunakan adalah : PCB;
Baterai 9 V (2); IC NE 555; LDR; Transistor BC 158; LED; Resistor : [3,3 K(1);
10 K(1); 56 K(1)]; Kapasitor [0,01 μF (2); 1 μF/15 V (1)] ; Potensiometer 100 K;
Timah; Capit Buaya; Jumper; Saklar.

Cara Kerja

Peralatan ini pada dasarnya hanya menggunakan prinsip kerja dari Light
Dependent Resistor (LDR). Cahaya akan mempengaruhi hambatan pada suatu
rangkaian. Apabila cahaya mengenai komponen LDR, maka resistansinya akan
menurun dan melewatkan arus pada rangkaian tersebut sehingga akan membuat
speaker sebagai indikator berbunyi. Sebaliknya apabila tidak ada cahaya yang
mengenai LDR atau intensitasnya rendah maka resistansi variabel pada rangkaian
akan tinggi dan akan menghambat arus listrik sehingga speaker tidak dapat
berbunyi. Sirkuit akan mendeteksi cahaya dan mengaktifkan speaker.

Cahaya matahari mampu menembus media air sampai pada kedalam am
tertentu. Posisi dari instrumen ini diletakkan pada kolom perairan. Selama cahaya
matahari masih menembus ke dalam kolom air, maka speaker sebagai  indikator
akan tetap berbunyi. Sebaliknya jika cahaya matahari tidak dapat menembus
kolom perairan, maka speaker akan berbunyi.

Gambar 5. Rangkaian Pengolah Sinyal dan Diagram Alir Underwater Light
Detector
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Dari rangkaian instumen Underwater Light Detector yang terlihat pada
gambar, sumber tegangan berasal dari baterai 9 Volt. Kut ub positif terhubung
pada rangkaian melalui sebuah ON/OFF switch. Sedangkan kutub negatif
terhubung pada ground yang tersambung dengan IC NE 555 pada kaki satu .
Speaker akan berbunyi setelah mendapatkan tegangan hasil dari kerja IC.

Ketika switch melewatkan arus dan tegangan untuk masuk ke IC melalui
kaki 4, IC mulai bekerja sebagai penanda waktu dan apabila telah selesai maka IC
akan mengirimkan pulsa ke luar sehingga arus atau tegangan melewati kaki 3.
Tegangan yang berasal dari kaki 3 akan mengoperasika n transistor sehingga
speaker dapat berbunyi. IC NE 555 memerlukan panjar maju yang terjadi apabila
kutub positif dan negatif dari sumber tegangan terhubung. Terhubungnya kutub -
kutub tersebut tergantung pada kondisi dari sensor cahaya yaitu LDR. Apabila
intensitas cahaya rendah maka aliran arus dan tegangan akan terhambat.
Terhambatnya arus dan tegangan ini membuat kutub negatif pada ground tidak
terhubung dengan sepenuhnya sehingga speaker tidak bisa berbunyi dengan baik.
Sebaliknya apabila cahaya mengenai LDR maka resistansinya akan menurun dan
melewatkan arus. Arus yang mengalir akan menghubungkan kutub baterai positif
dengan ground yang negatif sehingga IC akan bekerja.

Rangkaian transistor BC 157 dan potensiometer 100 KΩ berfungsi sebagai
switch on. Apabila intensitas cahaya rendah maka resistansi yang dihasilkan oleh
LDR tinggi dan tegangan di basis akan tinggi (sesuai dengan Hukum Ohm). Hal
ini akan membuat transistor menyalakan rangkaian dengan masukan yang telah
dihubungkan sebelumnya. Untuk membuat speaker berbunyi maka diperlukan
frekuensi tertentu. Frekuensi tersebut diatur oleh rangkaian resistor 10 KΩ,
resistor 56 KΩ, dan kapasitor 0,01 μF yang disusun secara seri. Tegangan di basis
transistor memiliki karakteristik yang bergantung kepada resistansi. Rangkaian
yang dibuat oleh transistor berfungsi sebagai komperator tegangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Serangkaian kegiatan yang terkait dengan pembuatan alat Underwater
Light Detector telah dilakukan dimulai dari pendeskripsian ide, perancangan
rangkaian, pembelian komponen, perakitan alat, pembuatan casing hingga uji
coba keberhasilan alat. Alat yang telah diciptakan mampu bekerja dengan cukup
baik.

Cara kerja alat yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya sesuai dengan
hasil yang diperoleh setelah instrumen selesai. Pada kondisi cahaya yang terang,
speaker dapat berbunyi sesuai besar intensi tas yang diterima sensor LDR.
Sebaliknya pada kondisi yang tidak bercahaya, speaker sebagai indikator tidak
berbunyi.

Untuk mempermudah memahami cara kerja alat, pada bab sebelumnya
telah digambarkan diagram alir. Dari diagram tersebut dapat dipahami bahw a
setelah rangkaian dihubungkan dengan tegangan masukan ( switch on), sensor
LDR akan mendeteksi ada tidaknya cahaya. Apabila cahaya terdeteksi, maka
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speaker akan berbunyi. Sedangkan apabila tidak ada cahaya speaker tidak
berbunyi dan LDR akan terus mendete ksi sampai cahaya ada sehingga speaker
dapat berbunyi.

Terdapat beberapa parameter yang dapat diukur dari rangkaian. Hal
tersebut dapat terlihat seperti di bawah ini :

Tabel1. Hasil pengukuran rangkaian

Tegangan Speaker hidup (V) Speaker mati (V)
Vout di kaki 3 3.64 0
Vin di kaki 4 7.71 0.23
Vbasis 3.17 7.68

Pada kaki 3 IC NE 555 pada saat speaker dalam keadaan berbunyi,
tegangan keluarannya adalah sebesar 3,64 Volt, sedangkan pada saat speaker
dalam keadaan tidak berbunyi tegangannya nol. Unt uk pin 4 IC NE 555 sebagai
tempat tegangan masukan dari sumber tegangan, pada saat speaker berbunyi
tegangan masukannya adalah sebesar 7,71 Volt sedangkan pada saat speaker tidak
berbunyi tegangannya adalah sebesar 0,23 Volt.  Pada kaki basis transistor BC
157, pada saat speaker berbunyi tegangan masukannya adalah sebesar 3,17 Volt
sedangkan pada saat speaker tidak berbunyi tegangannya adalah sebesar 7,68
Volt.

Data dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Vout di kaki 3 IC saat
speaker berbunyi lebih besar daripada saat speaker mati. Hal ini disebabkan
adanya pengaruhi oleh karakteristik dari sensor LDR. Pada saat speaker berbunyi
resistansi yang mempengaruhi rangkaian komparator  nilainya menurun sehingga
tegangan yang berasal dari sumber 9 Volt dapat m encapai IC yang sebelumnya
telah mengalami penurunan tegangan akibat rangkaian pembagi tegangan.
Sedangkan pada saat speaker tidak berbunyi, resistansi LDR sangat tinggi yang
menghambat arus listrik sehingga pada keluaran IC tidak memiliki nilai tegangan
sama sekali.

Tegangan masukan pada pin 4 IC NE 555 lebih tinggi pada saat keadaan
speaker berbunyi apabila dibandingkan pada saat speaker tidak berbunyi.
Penyebab dari fenomena ini hampir sama dengan apa yang terjadi pada tegangan
keluaran pada pin 3 IC NE 555.

Pada kaki basis transistor terdapat nilai tegangan yang berbeda pada saat
speaker berbunyi dengan saat speaker tidak berbunyi. Karakteristik arus pada kaki
basis adalah pada saat resistansi yang menghambatnya rendah (speaker berbunyi)
maka arus yang bisa melewatinya akan tinggi sehingga tegangan yang masuk pada
kaki basis akan rendah (sesuai dengan Hukum Ohm, resistansi berbanding lurus
dengan tegangan). Berbeda pada saat speaker berbunyi, pada saat speaker tidak
berbunyi penyebabnya adalah tinggin ya resistansi yang dihasilkan LDR sehingga
arus yang masuk pada kaki basis akan rendah dan tegangannya bernilai tinggi
melebihi  pada saat nilai resistansi tinggi.

Frekuensi tertentu dibutuhkan untuk menyalakan speaker. Frekuensi
tersebut diatur oleh rangkaian resistor 10 KΩ, resistor 56 KΩ, dan kapasitor 0,01
μF yang disusun secara seri. Besarnya frekuensi dapat dihitung dengan
pengukuran menggunakan DMM dan perhitungan persamaan matematis. Nilai
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frekuensi pada rangkaian dengan menggunakan pengukuran DM M adalah sebesar
1,86 KHz. Sedangkan perhitungan secara matematis dapat diketahui dengan
menyelesaikan beberapa langkah persamaan. Langkah pertama yang harus
diselesaikan adalah menentukan periode rendah dari rangkaian dengan persamaan
berikut :

CRT BL  69,0 ..........(1)
Keterangan :
T L : Periode rendah
RB : Resistor B (56 KΩ)
C : Kapasitor

Dari persamaan diatas maka dapat ditentukan nilai periode rendah seperti
berikut :

CRT BL  69,0

)1001.0(5600069,0 6
410864,3 

Langkah kedua dalam penentuan besar frekuensi rangkaian adalah
menentukan nilai periode tinggi dengan persamaan seperti di bawah ini :

CRRT BAH  )(69,0 ..........(2)
Keterangan :
T L : Periode rendah
RA : Resistor A (10 KΩ)
RB : Resistor B (56 KΩ)
C : Kapasitor

Dari persamaan diatas maka dapat ditentukan nilai period e rendah seperti
berikut :

CRRT BAH  )(69,0

)1001,0()5600010000(69,0 6
410554,4 

Dari nilai periode rendah dan tinggi, maka dapat diketahui nilai frekuensi
yang bekerja pada rangkaian instrumen ini dengan persamaan matematis seperti
berikut :

)(

1

HL TT
F


 ..........(3)

Keterangan :
F : Frekuensi (Hz)
T L : Periode rendah
TH : Periode tinggi

Dengan perhitungan berikut maka diketahui nilai frekuensinya :

)10554,410864,3(

1
44  

F

Hz9306,187.1
KHz1879,1

Nilai frekuensi dengan menggunakan persamaan matematis berbeda
dengan hasil pengukuran DMM. Pada pengukuran DMM didapat nilai frekuensi
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sebesar 1,86 KHz, sedangkan dengan persamaan matematis adalah sebesar 1,1879
KHz. Nilai frekuensi dengan pengukuran lebih tinggi dar ipada perhitungan. Hal
ini bisa terjadi karena faktor -faktor lain yang mempengaruhi rangkaian. Nilai
frekuensi dipengaruhi oleh besar resistansi, sedangkan seluruh bahan memiliki
nilai resistansi tertentu sesuai dengan jenis bahannya sehingga akan
mempengaruhi hasil pengukuran.

Alat Underwater Light Detector ini diharapkan dapat menggantikan fungsi
dari alat pengukur kecerahan perairan yang selama ini masih digunakan yaitu
secchi disc. Supaya alat ini dapat beroperasi dengan baik maka perlu diperhatikan
beberapa prosedur pengoperasiannya. Prosedur pengoperasian alat adalah sebagai
berikut :
1. Kaliberasi alat dengan mengatur besarnya resistansi masukan pada kaki basis

transistor. Kaliberasi dilakukan dengan cara memutar potensiometer sesuai
dengan tingkat kecerahan yang diinginkan. Dapat digunakan secchi disc
sebagai bahan acuan kaliberasi.

2. Posisikan saklar pada kondisi on.
3. Masukkan alat dalam perairan yang ingin diketahui tingkat kecarahannya

sampai alat tersebut berhenti berbunyi.
4. Lihat kedalaman perairan yang sudah tidak ada cahaya mataharinya pada

skala yang tertera pada alat (D1)
5. Angkat kembali alat dari posisi tidak berbunyi ke arah permukaan hingga

speaker berbunyi.
6. Lihat kedalaman peraiaran yang ada cahaya mataharinya pada skala yang

tertera pada alat (D2)

7. Kecerahan dapat diketahui dengan persamaan
2

21 DD 

KESIMPULAN

Alat yang dibuat telah menjalani beberapa pengujian di kolom air. Pada
percobaan yang dilakukan di kolom perairan, alat ini dapat bekerja sesuai dengan
intensitas cahaya masuk. Dengan mengatur potensiometer, pengguna alat dapat
menyesuaikan tingkat cahya yang akan dideteksi dan disesuaikan dengan secchi
disc. Intensitas cahaya akan dideteks i dengan LDR dan akan mengeluarkan suara,
jika tidak ada intensitas cahaya maka tidak ada suara.
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