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ABSTRAK: Lock-In Amplifier (LIA) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur
sinyal-sinyal kecil yang terbenam dalam derau (noise). Prinsip kerja LIA adalah menerapkan
teknik yang disebut phase sensitive detection (PSD) yaitu teknik mereduksi gangguan dengan
cara mencocokan frekuensi dan fase sinyal gangguan dengan frekuensi dan fase sinyal rujukan
yang dimodulasikan dengan sinyal masukan, sehingga gangguan yang tidak memiliki nilai
frekuensi dan fase yang sama dengan frekuensi dan fase sinyal rujukan akan disaring untuk
menghasilkan nilai amplitudo sinyal masukan yang diukur. Oleh karena itu di dalam LIA
terdapat bagian penggeser fase untuk mengubah fase sinyal rujukan yang disesuaikan dengan
fase sinyal masukan. secara umum LIA juga terdiri dari dua jenis yaitu analog dan digital.
Terkait dengan penggeser fase, LIA analog relatif lebih sulit dalam pengoperasiannya jika
dibandingkan dengan LIA digital. Karena LIA analog belum dibekali dengan penggeser fase
otomatis (auto phase) seperti yang terdapat pada LIA digital sehingga ketika melakukan
pengukuran ada beberapa tombol pada LIA yang dioperasikan untuk menyamakan fase sinyal
rujukan dengan fase sinyal masukan. Dari permasalahan sederhana maka dibuatlah program
yang bisa digunakan untuk membantu menggeser fase secara otomatis (scane phase) pada LIA
analog. Dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu memudahkan proses
pengukuran menggunakan instrumen LIA SR510. Uji coba program dilakukan pada eksperimen
pengukuran serapan (absorbsi) dengan metode transmisi cahaya dan dianalisis menggunakan
hokum Lambert-Beer. Sampel yang digunakan berupa tinta printer dengan warna kuning, biru,
dan merah yang dilarutkan dalam aquades. Hasil eksperimen diplot dalam bentuk grafik
hubungan tegangan dengan beda fase, hubungan absorbansi dengan transmitansi, hubungan
absorbansi dengan konsentrasi. Untuk grafik hubungan transmitansi dengan absorbansi
dapatkan nilai regresi eksponensial yaitu: kuning (0.9648), biru (0.9214), merah (0.9965). Untuk
grafik hubungan konsentrasi larutan dengan absorbansi didapatkan nilai regresi linear yaitu:
kuning (0.9214), biru (0.9191), merah (0.0022).
Kata Kunci: Lock-In Amplifier, SR510, Scan Phase, LabVIEW, Absorbsi.

PENDAHULUAN
Pendahuluan memuat latar belakang, review ringkas penelitian terdahulu yang

terkait, gambaran tentang urgensinya penelitian, permasalahan yang perlu dipecahkan,
dan tujuan atau temuan yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian tersebut.

Lock-In Amplifier (LIA) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur
sinyal-sinyal kecil yang terbenam dalam derau (noise).Prinsip kerja LIA adalah
menerapkan teknik yang disebut phase sensitive detection (PSD) yaitu teknik mereduksi
gangguan dengan cara mencocokan frekuensi dan fase sinyal gangguan dengan
frekuensi dan fase sinyal rujukan yang dimodulasikan dengan sinyal masukan,
sehingga gangguan yang tidak memiliki nilai frekuensi dan fase yang sama dengan
frekuensi dan fase sinyal rujukan akan disaring untuk menghasilkan nilai amplitudo
sinyal masukan yang diukur. Oleh karena itu di dalam LIA terdapat bagian penggeser
fase untuk mengubah fase sinyal rujukan yang disesuaikan dengan fase sinyal
masukan.
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Seperti alat ukur listrik lainnya, secara umum LIA juga terdiri dari dua jenis yaitu
analog dan digital. Terkait dengan penggeser fase, LIA analog relatif lebih sulit dalam
pengoperasiannya jika dibandingkan dengan LIA digital. Karena LIA analog belum
dibekali dengan penggeser fase otomatis (auto phase) seperti yang terdapat pada LIA
digital sehingga ketika melakukan pengukuran ada beberapa tombol pada LIA yang
dioperasikan untuk menyamakan fase sinyal rujukan dengan fase sinyal masukan. Hal
ini berdampak pada waktu yang digunakan pada proses pengukuran menggunakan LIA
analog relatif lebih lama dibandingkan dengan menggunakan LIA digital. Meskipun
mungkin perbedaan waktunya tidak terlalu besar, akan tetapi dengan adanya auto
phase memberikan kemudahan tersendiri ketika proses pengukuran berlangsung.

Dari permasalahan sederhana tersebut maka dibuatlah program yang bisa
digunakan untuk membantu menggeser fase secara otomatis (scane phase) pada LIA
analog. Dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu memudahkan proses
pengukuran menggunakan instrumen LIA SR510.

Program ini dibuat menggunakan perangkat lunak LabVIEW. LabVIEW
(Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) merupakan perangkat
lunak (software) yang khusus digunakan untuk pemprosesan dan visualisasi data dalam
bidang akuisisi data, kendali dan instrumentasi, serta otomatisasi industri. Sehingga
dengan LabVIEW, diharapkan bisa menghasilkan program scane phasedan untuk
kepentingan akuisisi data pengukuran.

Dari latar belakang dan penjabaran di atas, oleh karenanya penelitian ini bertujuan
untuk mendesain program scane phase pada LIA SR510 untuk membantu akuisisi data
percobaan pengukuran absorbs dengan metode transmisi cahaya.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Di mana, langkah awal yaitu

membuat program kemudian diujicoba pada sebuah percobaan. Alur penelitian ini dapat
ditunjukkan secara ringkas pada Gambar III.1.

Gambar 1.Diagram alir penelitian

Berdasarkan alur penelitian pada Gambar1, langkah pertama yaitu membuat
program akuisisi data LIA menggunakan pernagkat lunak LabVIEW. Langkah kedua
yaitu menghubungkan LIA dan kompter yang telah terinstal LabVIEW dengan interface
RS232 beserta konektor DB9 to 25. Langkah ketiga yaitu uji coba program akuisisi data
yang telah dibuat. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui apakah progam dapat
digunakan untuk membaca data dan menyimpan data LIA. Langkah keempat yaitu
menganalisis hasil uji coba program.

Membuat Program

Komunikasi serial antara LIA dengan
komputer (LabVIEW)

Uji coba program

Analisa hasil uji coba program
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Program

Adapun program yang dibuat dalam penelitian ini meliputi program inisialisasi dan
komunikasi serial antara LIA SR510 dengan komputer, program scane phase, serta
program akuisisi data.

Program inisialisasi atau pengaturan awal sebelum proses komunikasi serial terjadi
dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2.  Contoh program inisialisasi dan komunikasi serial antara LIA dengan
LabVIEW, serta program akuisisi data yang terdapat pada jendela block diagram

LabVIEW

Pengaturan dilakukan pada VISAResource Name yang terdapat pada
VISAConfigure Serial Port, dengan menjadikannya object control, sehingga port
(hubungan antara LIA ke komputer dengan bantuan kabel RS232) dapat dipilih sesuai
dengan device maneger yaitu LIA. Selanjutnya mengatur baud rate, jumlah data bit, dan
parity dengan menjadikannya object constant yang disesuaikan dengan pengaturan
konfigurasi Switch LIA.

Setelah proses inisialisasi, maka selanjutnya dapat melakukan komunikasi serial
antara LIA dan LabVIEW dengan pengiriman dan penerimaan perintah (command).
Pengiriman perintah ke LIA pada LabVIEW menggunakan VISA Write dengan perintah
yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada bagian Write Buffer di VISA
Write, perintah yang dikenal berupa string akan dikirim.

Mengenai pengaturan komunikasi (set communication) pada LIA, dijelaskan bahwa
perintah yang diberikan kepada LIA selalu diakhiri dengan Carriage Return. Jadi
Command + Carriage Return yang digabungkan dengan Concatenate Strings dikirim ke
VISA Write melalui Write Buffer. Contoh pengaturan komunikasi dapat dilihat pada
Gambar 2, di mana perintah yang dikirimkan yaitu Q + Carriage Return. Perintah ini
untuk membaca data tegangan keluaran LIA SR510. Setelah LIA menerima perintah,
kemudian LIA mengirimkan data yang dibaca oleh VISA Read. Selanjutnya proses ini
ditutup dengan VISA Close.

Hasil Uji Coba Program untuk Pengukuran Absorbsi
Absorbsi cahaya terjadi ketika atom atau molekul mengambil energi dari foton dari

cahaya, dengan demikian mengurangi transmisi cahaya yang dilewatkan melalui
sebuah sampel. Pelemahan (attenuates) cahaya ini terjadi secara eksponen jika
dilewatkan melalui material jernih. Sehingga secara alami reduksi dari transmisi
cahaya memiliki hubungan ekponensial dengan konsentrasi sebuah sampel dan panjang
lintasan yang dilalui cahaya (http://www.turnerdesigns.com/t2/doc/appnotes/S-0075.pdf).

Absorbansi diukur dalam satuan absorbansi atau absorbance units (Au), yang
berhubungan dengan transmitansi. Besarnya absorbansi (A) pada daerah cahaya
tampak dapat diperoleh  melalui hukum Beer-Lambert.

(1)Alc
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Berikut ini merupakan data hasil percobaan yang diperoleh pada pengukuran
absorbsi cahaya oleh larutan tinta merah:

Tabel 1 Data hasil percobaan absorbsi cahaya oleh larutan tinta merah

Konsentrasi
(tetes/10 mL) Vo (μV) Vt (μV) T=Vt/Vo A (Au)

=log(Vo/Vt) cl

VtVo )/log(


1 127.78 4.057 0.03175 1.49825788 149.825108
2 127.78 3.951 0.03092 1.50975585 75.487453
3 127.78 0.852 0.006668 2.17602329 50.692327
4 127.78 4.166 0.032603 1.48674362 37.168421
5 127.78 3.571 0.027946 1.55367303 31.073325

Apabila hasil percobaan tersebut diplot dalam bentuk grafik maka akan diperoleh:

Gambar 3 Grafik hubungan absorbansi dengan
transmitansi pada larutan tinta merah

Berdasarkan teori yang menyatakan bahwa hubungan antara absorbansi dengan
transmitansi adalah eksponensial negatif. Maka hasil yang ditunjukkan oleh Gambar 3
sudah sesuai dengan teori tersebut. Untuk selanjutnya mencari tahu hubungan antara
absorbansi terhadap perubahan konsentrasi larutan tinta merah.

Gambar 4 Grafik hubungan absorbansi dengan konsentrasi
pada larutan tinta merah

Secara teori absorbansi atau jumlah cahaya yang diserap oleh larutan berbanding
lurus dengan konsentrasi larutan tersebut. Akan tetapi dari Gambar 4 tidak
menunjukkan hubungan tersebut.



SEMINAR NASIONAL JURUSAN FISIKA FMIPA UM 2016

ISBN 978-602-71279-1-9 FOEI-27

Berikut ini merupakan data hasil percobaan yang diperoleh pada pengukuran
absorbsi cahaya oleh larutan tinta kuning:

Tabel 2. Data hasil percobaan absorbsi cahaya oleh larutan tinta kuning

Konsentrasi
(tetes/10 mL) Vo (μV) Vt (μV) T=Vt/Vo A (Au)

=log(Vo/Vt) cl

VtVo )/log(


1 138.9 130.15 0.93700504 0.028258073 2.926029
2 138.9 124.1 0.893448524 0.048930464 2.446523
3 138.9 111.7 0.804175666 0.094649073 3.154969
4 138.9 82.33 0.592728582 0.22714413 5.678603
5 138.9 65.2 0.469402448 0.32845465 6.569093

Apabila hasil percobaan tersebut diplot dalam bentuk grafik maka akan diperoleh:

Gambar 5 Grafik hubungan absorbansi dengan
transmitansi pada larutan tinta kuning

Berdasarkan teori yang menyatakan bahwa hubungan antara absorbansi dengan
transmitansi adalah eksponensial negatif. Maka hasil yang ditunjukkan oleh Gambar
IV.3 sudah sesuai dengan teori tersebut. Untuk selanjutnya mencari tahu hubungan
antara absorbansi terhadap perubahan konsentrasi larutan tinta kuning.

Gambar 6. Grafik hubungan absorbansi dengan
konsentrasi pada larutan tinta kuning
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Secara teori absorbansi atau jumlah cahaya yang diserap oleh larutan berbanding
lurus dengan konsentrasi larutan tersebut. Dengan demikian hasil percobaan yang
ditunjukkan melalui Gambar IV.4 menunjukkan hubungan tersebut dengan cukup baik.

Berikut ini merupakan data hasil percobaan yang diperoleh pada pengukuran
absorbsi cahaya oleh larutan tinta biru:

Tabel 3. Data hasil percobaan absorbsi cahaya oleh larutan tinta biru

Konsentrasi
(tetes/10 mL) Vo (μV) Vt (μV) T=Vt/Vo A (Au)

=log(Vo/Vt) cl

VtVo )/log(


1 127.78 68.08 0.532790734 0.273443337 27.34433
2 127.78 16.01 0.125293473 0.902071552 45.10358
3 127.78 12.778 0.1 1 12.75
4 127.78 7.873 0.061613711 1.210322632 23.75
5 127.78 4.07 0.03185162 1.496868475 4.25

Apabila hasil percobaan tersebut diplot dalam bentuk grafik maka akan diperoleh:

Gambar 7. Grafik hubungan absorbansi
dengan transmitansi pada larutan tinta biru

Berdasarkan teori yang menyatakan bahwa hubungan antara absorbansi dengan
transmitansi adalah eksponensial negatif. Maka hasil yang ditunjukkan oleh Gambar
IV.5 sudah sesuai dengan teori tersebut. Untuk selanjutnya mencari tahu hubungan
antara absorbansi terhadap perubahan konsentrasi larutan tinta biru.
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Gambar 8. Grafik hubungan absorbansi dengan
konsentrasi pada larutan tinta merah

Secara teori absorbansi atau jumlah cahaya yang diserap oleh larutan berbanding
lurus dengan konsentrasi larutan tersebut. Dengan demikian hasil percobaan yang
ditunjukkan melalui Gambar 8 menunjukkan hubungan tersebut dengan cukup baik.

KESIMPULAN
Telah berhasil dibuat program scane phase dan akuisisi data pengukuran tegangan

dari Lock-In Amplifier berbasis LabVIEW  melalui komunikasi serial RS232. Program
scan phase dapat melengkapi fungsi LIA SR510 yang tidak dibekali auto phase. Program
ini dapat diguanakn untuk uji coba pada pengukuran absorbs cahaya. Menurut hukum
Lambert-Beer, penurunan intensitas cahaya tersebut terjadi secara eksponen terhadap
serapan. Untuk grafik hubungan transmitansi dengan absorbansi dapatkan nilai regresi
eksponensial yaitu: kuning (0.9648), biru (0.9214), merah (0.9965). Grafik eksponensial
negatif tersebut cukup baik menggambarkan hubungan Transmitansi dengan
Absorbansi. Menurut hukum Lambert-Beer, jumlah cahaya yang diserap (absorbansi)
sebanding dengan konsentrasi larutan (c), panjang lintasan cahaya yang melalui
sampel/ tebal kuvet (l), dan daya serap sampel atau absorbstivitas molar (ɛ). Untuk
grafik hubungan konsentrasi larutan dengan absorbansi didapatkan nilai regresi linear
yaitu: kuning (0.9214), biru (0.9191), merah (0.0022).
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