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PEMANFAATAN RANGKAIAN PENGUKUR INTENSITAS CAHAYA 

UNTUK RANCANG BANGUN ALAT PENGUKUR TINGKAT 
KEKERUHAN AIR  

Riza Uldin A, Masroah 
Jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Semarang, Semarang  

ABSTRAK 
Air yang keruh akan menyebabkan intensitas cahaya yang masuk kedalamnya 
berkurang. Dengan demikian tingkat kekeruhan air dapat dideteksi dengan alat 
pengukur intensitas cahaya. Kegiatan rancang bangun dilakukan dengan tujuan 
untuk   menghasilkan   alat   yang   dapat   digunakan   untuk   mengukur   tingkat 
kekeruhan  air  sebagai  pemanfaatan  piranti  elektronika  berupa  fototransistor. 
Proses rancang bangun meliputi pembuatan rangkaian Op-Amp sederhana yang 
berfungsi sebagai penguat dan desain sistem sensor fototransistor  yang bekerja 
berdasar prinsip efek fotolistrik. Alat hasil kegiatan rancang bangun 
dikarakterisasi dengan  melakukan    kalibrasi.  Caranya  adalah dengan 
membandingkan besaran keluaran yang ditunjukkan oleh alat ukur, yaitu berupa 
tegangan,  dengan  hasil  pengukuran  intensitas  cahaya  yang  dihasilkan  oleh 
luxmeter produk industri. Ujicoba aplikasi alat untuk mengukur tingkat kekeruhan 
air  dilakukan   pada  air  yang  dibuat  keruh  secara  sengaja,  yaitu  dengan 
menambahkan bahan berupa  tinta dan bubuk susu coklat. Hasil karakterisasi 
menunjukkan  bahwa  perubahan  konsentrasi   larutan  tinta  dan  susu  coklat 
(sebagai  indikasi  tingkat  kekeruhan)  pada  air  berpengaruh   pada  tegangan 
keluaran  yang  dihasilkan.  Semakin  bertambah  konsentrasinya  (yang  berarti 
semakin   keruh)   tegangan   keluaran   yang   dihasilkan   juga   semakin   kecil. 
Perubahan  tegangan  keluaran  terhadap  tingkat  kekeruhan  mengikuti  pola 
eksponensial  turun, sebagaimana terjadi pada banyak proses yang berlangsung 
secara alamiah. Cara  pengukuran tingkat kekeruhan air dengan alat ini tidak 
dapat  dilakukan  oleh  alat  pengukur   intensitas  cahaya  yang  tidak  resisten 
terhadap  cairan,  seperti  luxmeter  produk  industri  yang  ada  di  Laboratorium 
Fisika UNNES. Sifat sistem sensornya yang permisif untuk dicelupkan ke dalam 
air dan biaya pembuatannya yang murah adalah di antara keunggulan dari alat 
ini selain hasil pengukuran yang baik.  

Kata Kunci: Fototransistor, Turbidymeter, luxmeter, Intensitas cahaya, LED.  

A. PENDAHULUAN 
Secara fisis air bersih diindikasikan dengan keadaannya yang bening, tidak 

berwarna dan tidak berbau. Kondisi seperti ini terjadi jika air tidak dikotori oleh 
bahan organik atau anorganik. Sedangkan secara optis, air yang tercampuri oleh 
bahan  pengotor  keadaannya  akan  berubah,  mungkin  menjadi  berwarna  atau 
menjadi keruh. 

Air  yang   keruh   akan   menyebabkan   intensitas   cahaya   yang   masuk 
kedalamnya menjadi berkurang. Cahaya yang melewati air yang keruh akan 
mengalami   pengurangan   intensitas   cahaya   secara   mencolok.   Hal   tersebut 
disebabkan   cahaya   yang   melewati   air   keruh   mengalami   penyerapan   atau 
pemantulan,  sehingga  hanya  sedikit  yang  diteruskan.  Berkurangnya  intensitas 
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cahaya tersebut dapat dideteksi oleh alat yang peka terhadap perubahan intensitas 
cahaya, yaitu fototransistor. 

Fototransistor dapat dimanfaatkan sebagai rangkaian pengukur intensitas 
cahaya dengan sebuah rangkaian penguat sederhana berdasar rangkaian Op Amp. 
Dengan  demikian  secara  praktis  rangkaian  pengukur  intensitas  cahaya  yang 
bekerja  karena  perubahan  intensitas  cahaya  ini  dapat  digunakan  juga  untuk 
mendeteksi tingkat kekeruhan air. 

Sebenarnya  di  pasaran  telah  tersedia  alat  untuk  menentukan  tingkat 
kekeruhan  air,  misalnya  alat  yang  dinamakan  Turbidymeter.  Sayangnya  alat 
tersebut berharga sangat mahal,   sehingga hanya pihak-pihak (biasanya 
perusahaan) tertentu saja  yang memilikinya. Oleh    karena itu   kegiatan 
pengembangan rancang bangun alat pengukur tingkat kekeruhan air ini memiliki 
prospek kedepan yang bagus. Meskipun wujud  rancang bangunnya sederhana, 
tetapi unjuk kerjanya sangat baik. Selain itu alat ini sangat ekonomis, karena biaya 
pembuatannya  sangat  murah  dan  mudah  dalam  mengoperasikannya.  Dengan 
demikian alat ini sangat cocok untuk digunakan oleh masyarakat umum yang 
tidak memerlukan unjuk kerja berpresisi tinggi. 

Dalam tulisan  ini  dilaporkan  hasil  kegiatan  yang  bertujuan  melakukan 
studi  mengenai proses rancang bangun dan karakterisasi alat untuk mengukur 
tingkat  kekeruhan   air   dengan  memanfaatkan  rangkaian  pengukur  intensitas 
cahaya.  

Air dan intensitas cahaya 
Air bersih yang ideal adalah jernih, tidak berwarna, tidak berasa, tidak 

berbau, tidak  mengandung pathogen, tidak mengandung zat kimia yang dapat 
mengubah  fungsi  tubuh,  tidak  korosif  dan  tidak  meninggalkan  endapan  pada 
seluruh  jaringan  distribusinya.  Pada   hakekatnya,  tujuan  pembuatan  batasan 
tersebut untuk mencegah terjadinya serta meluasnya penyakit bawaan air (water- 
borne diseases). (Juli Soemantri Slamet, 1994). Di Indonesia, standar air minum 
yang berlaku di buat pada tahun 1975 yang kemudian diperbaiki pada tahun 1990. 

Kekeruhan air disebabkan oleh zat padat yang terlarut, baik yang bersifat 
anorganik  maupun  yang  organik  (Siti  Khanafiah  dkk.,  1999).  Zat  anorganik 
biasanya berasal dari  lapukan batuan dan logam, sedangkan yang organik dapat 
berasal dari lapukan tanaman dan  kotoran hewan. Buangan industri dapat pula 
merupakan  sumber  kekeruhan.  Zat  organik  dapat  menjadi  makanan  bakteri, 
sehingga  mendukung  perkembangbiakannya.  Bakteri  ini  juga  merupakan  zat 
organik terlarut, sehingga pertambahannya akan menambah pula  kekeruhan air. 
Air yang keruh sulit didesinfeksi, karena mikroba terlindung oleh zat terlarut 
tersebut. Hal ini tentu berbahaya bagi kesehatan, bila mikroba ini pathogen. 

Tingkat  kekeruhan  air  dapat  diukur  dengan  alat  ukur  yang  disebut 
Turbidymeter, atau dengan membandingkan tingkat kekeruhan suatu air dengan 
atau perairan dengan air bersih.  (Gabriel. J.F. 1996). 

Pengukuran intensitas cahaya didasarkan pada banyaknya energi cahaya 
yang diterima oleh alat ukur. Banyaknya energi cahaya yang diterima atau diukur 
oleh alat ukur dipengaruhi oleh fluks cahaya dan penghalang atau pengotor. 

Bermacam-macam satuan pengukuran intensitas cahaya digunakan selama 
bertahun-tahun. Satuan Lux berkaitan dengan banyaknya energi cahaya yang jatuh 
pada suatu permukaan dalam satu detik yang disebut kuat penerangan (illuminasi). 
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Satuan yang berkaitan dengan pancaran cahaya dari sumber cahaya standar adalah 
candela (  tidak  jauh berbeda dengan cahaya yang dipancarkan dari lilin sebagai 
sumber cahaya standar awal).     

dimana: 

F = 
Q 

t  
..................................................................................1 

F = fluks cahaya (lumen) 
Q = energi cahaya (lumen second atau lum.sec) 
t = waktu (second). 

Jika fluks cahaya mengenai sebuah permukaan, maka dikatakan bahwa 
permukaan itu diterangi. Illuminasi E adalah fluks cahaya yang menyinari daerah 
per satuan luas.    

dimana: 

E = 
dF 

..................................................................................2 
dA 

dF = fluks cahaya yang mengenai daerah luasan kecil (lumen) 
dA = daerah luasan kecil (m2  ) 

jika kuat penerangan sama  untuk semua titik pada permukaan dengan luasan 
tertentu, dan F  adalah fluks cahaya yang mengenai permukaan tersebut, maka 
besarnya kuat penerangan dirumuskan 

E = 
F 

....................................................................................3 
A  

Fototransistor 
Fototransistor adalah sebuah detektor cahaya yang merupakan kombinasi 

fotodioda dan penguatan transistor (Malcolm Plant, Jan stuart. 1985). Disini lensa 
memfokuskan cahaya  pada bagian tipe P (sangat kecil), sedangkan penutupnya 
yaitu tipe N kolektor dan tipe N  emitor. Walaupun fototransistor terbagi atas 3 
bagian, tapi transistor hanya mempunyai dua pin. Arus listrik yang mengalir pada 
komponen ini berasal dari cahaya yang jatuh pada sambungan basis-kolektor pada 
fototransistor. 

Arus listrik fototransistor sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang 
masuk  pada   jendela  transistor  dan  sedikit  dipengaruhi  oleh  tegangan  yang 
digunakan pada  rangkaian  luar.  Besarnya  sudut  yang  dibentuk  transistor  dan 
sumber   cahaya  adalah  faktor  yang  penting.  Diasumsikan  bahwa  illuminasi 
fotojunction adalah  sebanding dengan cosinus sudut arah pancaran cahaya yang 
tegak lurus terhadap permukaan   fotojunction. Adanya lensa optik atau jendela 
akan lebih mempertajam kepekaan fototransistor.  

Light Emiting Diode (LED) 
LED merupakan suatu semikonduktor sambungan PN yang memancarkan 

cahaya   apabila  diberi  panjar  maju  (Sutrisno.  1987).  Semikonduktor  tipe  N 
mempunyai sejumlah  elektron bebas. Sedangkan semikondukor tipe P memiliki 
sejumlah  hole  bebas.  Jika  semikonduktor  tipe  N  dan  P  disambungkan akan 
terbentuk suatu penghalang energi  (junction). Baik hole bebas maupun elektron 
bebas tidak  memiliki cukup energi untuk berekombinasi. Apabila diberi suatu 
tegangan maju maka  besarnya junction akan mengecil, sehingga elektron bebas 
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dan hole bebas memiliki cukup energi untuk berpindah melewati sambungan, 
maka elektron  akan turun kebidang valensi dan kemudian berekombinasi dngan 
hole tersebut. Energi yang  dilepaskan pada peristiwa itu akan diubah menjadi 
energi optik dalam bentuk foton. (Sutrisno. 1987)  

Rangkaian pengukur intensitas cahaya 
Rangkaian ini pada dasarnya memanfaatkan perubahan intensitas cahaya. 

Alat yang  memiliki kepekaan terhadap intensitas cahaya adalah fototransistor. 
Karena  fototransistor   menghasilkan  sinyal  yang  kecil  maka  perlu  diperkuat 
sehingga dapat diukur oleh alat ukur  (meter). Gambar 1 menunjukkan sebuah 
rangkaian   penguat   sederhana   yang   didasarkan   atas   Op   Amp   741   yang 
menghasilkan tegangan keluaran menurut persamaan  

Vout=-Iph x Rf...........................................................................4  

dimana:   
Vout = tegangan keluaran (V) 
Iph = arus listrik yang dihasilkan fototransistor (A) 
Rf   = nilai hambatan pada variable resistor (VR1) (Ohm)  

R       

cahaya  
Fototransistor 

LM 
741   

G         

Gambar 1. Rangkaian pengukur intensitas cahaya 
(Herman Widodo Soemitro. 1992)  

METODE PENDEKATAN 

Tahap Perancangan Alat Ukur 
Perancangan telah dilakukan pada beberapa elemen yang diperlukan untuk 

membuat alat ukur. Tahap pertama adalah membuat rancangan sistem rangkaian 
elektronika yang dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan intensitas cahaya 
dengan menggunakan sensor berupa piranti fototransistor. Selanjutnya dibuat pula 
rancangan  atau  desain  PCB  yang  diperlukan   untuk  merealisasi  pembuatan 
rangkaian.  Selain  itu  didesain  pula  kotak  alat  ukur  yang  berfungsi  sebagai 
kemasan   sekaligus   melindungi   sistem   rangkaian   elektronika   yang   ada   di 
dalamnya.  Perancangan  alat  ukur  dilengkapi  dengan  desain  rangkaian  sensor 
eksternal yang berfungsi sebagai detektor. 
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Gambar 3. Desain kotak alat ukur tingkat kekeruhan air
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Kotak alat  dibuat  dengan  menggunakan  bahan  utama  berupa  lempeng 

alumunium. Pengerjaan pembuatan kotak dilakukan di ruang Workshop/Bengkel 
Laboratorium Fisika  UNNES. Selanjutnya dibuat sistem sensor yang berfungsi 
sebagai detektor. Sistem kotak alat ukur dan sensor tersebut kemudian digabung 
dan siap untuk digunakan atau dikarakterisasi.     

3 
Keterangan: 

1 
1. LED 

2 2. Fototransistor 
3. Penghubung   

Gambar 4. Desain rangkaian sensor eksternal yang berfungsi sebagai detektor.   

Karakterisasi 
Karakterisasi alat  dilaksanakan  dengan  melakukan  kalibrasi  alat,  yaitu 

membandingkan hasil pengukuran intensitas cahaya dengan alat hasil rancang 
bangun   dengan   hasil   pengukuran   dengan   memggunakan   luxmeter.   Sensor 
fototransistor dan luxmeter diletakkan pada jarak yang sama terhadap satu sumber 
cahaya. Oleh alat hasil rancangan, besarnya intensitas sumber cahaya ditunjukkan 
oleh indikator keluaran berupa tegangan. Ketika melakukan kalibrasi, alat tersebut 
dioperasikan   bersama-sama   dengan   luxmeter   dan   tegangan   keluaran   yang 
dihasilkan  dikalibrasi  terhadap  nilai  yang  ditunjukkan  oleh  luxmeter.  Kuat 
penerangan  sumber cahaya (lampu) yang ddigunakan dibuat bervariasi dengan 
cara mengubah masukan Vi  dari pengatur tegangan dengan rentang tegangan 10- 
240 volt.  

Pengukuran Tingkat Kekeruhan Air 
Aplikasi alat untuk mengukur tingkat kekeruhan air dilakukan pada air 

yang dibuat keruh secara sengaja. Manipulasi tingkat kekeruhan dilakukan dengan 
menggunakan   tinta   dan   bubuk   susu   coklat   dengan   cara   mengubah-ubah 
konsentrasinya.  Tingkat  kekeruhan  hasil  penambahan  tinta  atau  susu  coklat 
tersebut dicari pengaruhnya terhadap tegangan keluaran yang dihasilkan alat.   

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Alat ukur tingkat kekeruhan air menggunakan sensor fototransistor yang 
berfungsi  mengubah energi cahaya menjadi arus listrik. Cahaya yang mengenai 
fototransistor   menghasilkan   arus  fotolistrik  iph    yang  dikonversikan  menjadi 
tegangan  (current  to  voltage  converter).  Tegangan  keluaran  yang  dihasilkan 
dirumuskan  sebagai  Vout=iph x  Rf.  hambatan  Rf    merupakan  hambatan  dari 
potensio VR1. dan ditampilkan dalam voltmeter sehingga dapat dikatakan bahwa 
yang berperan sebagai pengatur besar tegangan hasil adalah hambatan Rf. prinsip 
inilah yang digunakan pada pengukuran tingkat kekeruhan air. Cahaya LED yang 
diatur  sedemikian  rupa  akan  diterima  fototransistor  yang  diletakkan  tepat 
didepannya.  Semakin  keruh  air  yang  terletak  antara  komponen  LED  dan 
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fototransistor,  maka  semakin  kecil  cahaya  LED  yang  diterima  fototransistor 
akibatnya tegangan yang dihasilkan akan semakin kecil.   

Karakterisasi alat ukur tanpa filter   

9.00 

8.00 

7.00 

6.00 

5.00 

4.00 

3.00 

2.00 

1.00 

0.00 

Grafik karakteris as i alat ukur tingkat kekeruhan air      

data naik 

data turun 

-1.00 0  50 100  150  200 250  300  

Tegangan mas ukan (v olt)   

Gambar 5. Grafik karakterisasi alat ukur tingkat kekeruhan air tanpa filter   

Pada gambar 5 tampak bahwa tegangan keluaran akan meningkat, ketika 
tegangan masukkan berkisar 0 sampai 80  volt. Pada tegangan masukan 80 volt 
dihasilkan tegangan  keluaran tertinggi 7,88 volt. Dan ketika tegangan masukan 
lebih dari 80 volt, maka tegangan keluaran yang dihasilkan adalah konstan atau 
cenderung  menurun.  Hal  ini  disebabkan  fototransistor  memiliki  karakteristik 
dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang masuk pada jendela transistor dan sedikit 
dipengaruhi  oleh  tegangan  yang  digunakan  dalam  rangkaian.   Fototransistor 
bertindak sebagai sumber arus listrik konstan, dan arus listrik itu hampir semua 
tergantung pada illuminasi dan tegangan. Dapat dikatakan bahwa pada tegangan 
masukan 80 volt fototransistor menghasilkan arus yang paling tinggi, selebihnya, 
arus yang dihasilkan fototransistor adalah konstan atau cenderung menurun.   

Karakterisasi alat ukur dengan filter  

Graf ik karakteris asi (naik-turun) pada alat ukur kekeruhan air 
dengan f ilter 

9.00 
8.00 
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2.00 
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0.00     

data naik 
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-1.00  0  20    40    60    80   100  120  140  160  180  200  220  240  260 
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Gambar 6. Grafik karakterisasi alat ukur tingkat kekeruhan air dengan filter. 
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Gambar  6  pada  dasarnya  menyerupai  gambar  5.  hanya  saja  tegangan 

masukan   yang  digunakan  maksimal  90  volt.  Tegangan  masukan  90  volt 
menghasilkan  tegangan  keluaran  sebesar  7,92  volt.  Dan  dari  gambar  6  dapat 
dikatakan  bahwa  pemberian  filter  berupa  mika,  dapat  meningkatkan  daerah 
pengukuran pada alat ukur.   

Pengukuran Tingkat Kekeruhan Air 
Pada gambar 7 dan 8, tampak bahwa perubahan konsentrasi larutan tinta 

dan  susu  coklat  pada  air  bersih  mempengaruhi  besarnya  tegangan  keluaran. 
Penambahan konsentrasi  tinta dan susu coklat pada air bersih mengakibatkan 
penurunan  tegangan keluaran, yang berlangsung secara eksponensial.   

Graf ik kekeruhan air oleh oleh tinta  
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0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.5  

konsentrasi larutan (ml/100ml)  

data 1 

data 2 

data 3 

data 4 

data 5   

Gambar 7. Grafik tingkat kekeruhan air oleh tinta     
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Gambar 8. Grafik tingkat kekeruhan air oleh susu coklat  

Penurunan tegangan yang dihasilkan oleh penambahan konsentrasi tinta 
inilah yang dinamakan pencemaran. Jadi semakin tinggi tingkat pencemaran maka 
akan semakin menurun tegangan keluaran yang dihasilkan. 
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Dari  kedua macam perlakuan tersebut, grafik yang dihasilkan memiliki 

bentuk  hampir  sama yaitu keduanya berbentuk grafik eksponensial hanya saja 
tegangan terlihat berbeda pada konsentrasi sama. Hal ini dikarenakan bahan 
pencemar pada ample berbeda.  Grafik yang tampak ini menyerupai proses 
peluruhan yang terjadi di alam.  

KESIMPULAN 
Berdasarkan karakterisasi terhadap alat hasil rancangan dapat disimpulkan 

bahwa alat yang telah dibuat mampu memberikan respon yang signifikan terhadap 
perubahan tingkat kekeruhan air. Respon meningkatnya kekeruhan air ini berupa 
penurunan tegangan yang memiliki kecenderungan eksponensial. 

Agar alat ukur tingkat kekeruhan air dapat dipakai  oleh masyarakat umum 
secara mudah maka perlu dipikirkan mengenai konversi respon tegangan kedalam 
bentuk display yang disesuaikan dengan skala kekeruhan yang berlaku.   
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