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                                                  I. PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

       Prinsip dasar dari sebuah penjepit optik (Optical Tweezers atau OT) yang merupakan 

nama lain dari perangkap dipol optik (optical dipole trap) telah dikembangkan sejak tahun 

1986, pertama kali oleh Ashkin (Ashkin, et.al, 1986). Ashkin mendemonstrasikan bahwa 

cahaya dapat digunakan untuk memerangkap partikel-partikel plastik (Latex) dengan 

menfokuskan sebuah berkas cahaya laser ke sebuah bejana yang berisi partikel – partikel 

tersebut. Penelitian perdana Ashkin tersebut berkembang menjadi dua arah bidang 

penelitian. Pertama, sistem tersebut telah dikembangkan untuk memerangkap atom yang 

melahirkan bidang penelitian baru yang disebut Laser Cooling and Trapping dimana atom 

dapat diperlambat atau didinginkan mengunakan cahaya laser. Bidang ini sudah sangat 

berkembang sehingga berhasil mendinginkan berbagai jenis atom sampai pada suhu nano 

Kelvin dan dapat merealisasikan Bose Einstein Condensation (BEC) (M. H. Anderson, 

et.al, 1995).  Arah kedua adalah teknik itu dikembangkan dan digunakan pada bidang 

biologi untuk memerangkap partikel hidup seperti bakteria dan virus.  

           Sistem OT dibangun dari sebuah berkas cahaya laser yang difokuskan ke 

sekumpulan objek atau partikel yang indek biasnya lebih besar dari indek bias medium 

sekelilingnya. Sejak di perkenalkan pada tahun 1986, penelitian dibidang OT berkembang 

sangat pesat dan mempunyai aplikasi pda berbagai bidang ilmu. OT telah digunakan 

dalam fisika atom dan fisika material, bidang kimia, biologi, dan kedokteran. OT menjadi 

sebuah alat yang sangat efektif dalam penelitian fisika, biologi, kimia dan kedokteran. 

           Dalam bidang fisika atom dan fisika material, Optical Tweezers atau disebut juga 

Optical Trap telah digunakan untuk pemerangkapan atom-atom netral untuk menghindari 

pemanasan atom. Optical trap diperlukan  untuk memperoleh kumpulan atom dingin yang 

mempunyai densitas tinggi. Realisasi optical trap adalah Bose Einstein Condensate yang 

semula hanya sebuah teori. Saat ini ekperimen untuk mempelajari sifat-sifat fisika dari 

OT itu sendiri semakin banyak, misalnya pengukuran transfer momentum sudut total dari 

cahaya ke partikel yang diperangkap (Simon et.al, 2006). Pada penelitian tersebut, mode 

dan polarisasi dari cahaya laser divariasikan, pengaruh mode dan polarisasi terhadap 

putaran partikel diselidiki. Pengunaan OT untuk memberi perlakuan pada nano devices 

juga telah dilakukan (Chan Hyuk Nam, 2009). 

        Optical Tweezers mempunyai aplikasi yang luas dalam biologi sel diantaranya  

digunakan untuk memberi perlakuan pada jamur (fungi). Ekperimen tersebut biasa nya 

dilakukan dengan melekatkan sel biologi pada partikel kecil seperti Polystyrene 
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(microbead), karena ukuran sel yang sangat kecil, kemudian melalui microbead, 

perlakuan kimia dan mekanika diberikan. Dengan OT, perlakuan kuman terhadap sel juga 

dapat diamati (Graham et.al, 2007).  Keutamaan alat ini adalah dapat memerangkap 

partikel tanpa merusak partikel tersebut sehingga sangat sesuai digunakan dalam 

penelitian biologi sel. 

        Pada bidang kedokteran atau fisika kesehatan dan biofisika, OT merupakan alat 

penting yang membuat bidang ilmu itu sendiri menjadi berkembang dengan pesat. Sel 

darah merah yang dijangkiti parasit malaria dibandingkan dengan sel darah merah yang 

normal, dimana sel darah merah normal akan berputar dan bertambah kecepatannya 

dengan bertambahnya daya laser dibanding sel darah merah yang sudah terkontaminasi 

(Samarendra et.al, 2004). Studi interaksi antara DNA dan protein pada skala molekul 

tunggal dapat direalisasi mengunakan OT. Isolasi DNA dan karakterisasi aktifitas nya 

pada penelitian biokimia konvensional diestimasi mengunakan nilai rata-rata, aktifitas  

sebagian besar molekul tidak terukur (J.F. Allemand et.al, 2007), oleh sebab itu perlu 

diteliti berdasarkan sifat individu dari molekul-molekul tersebut. Ini dapat dilakukan 

dengan menempelkan molekul-molekul tersebut pada partikel-partikel polystyrene 

berukuran mikron. 

     Pada saat ini telah tersedia sistem OT komersial yang komplit dengan harga yang 

relatif mahal dan mempunyai keterbatasan masing-masing. OT komersial pertama dengan 

nama “LaserTweezers” diproduksi oleh Cell Robotic, Inc, USA, pada tahun 1992. 

Kemudian pada tahun 2000, sistem Basic LaserTweezers mempunyai harga US$56.000 

telah diproduksi tidak termasuk mikroskopnya. Pada tahun 2002, Optical Tweezers yang 

paling komplit  yang telah diproduksi dapat memerangkap 200 objek mikroskopik dan 

beroperasi pada panjang gelombang laser 1064nm, dengan resolusi sekitar 20nm, dijual 

dengan harga US$377.500. Penelitian Optical Tweezers saat ini difokuskan pada 

pengembangan aplikasi Optical Tweezers pada berbagai jenis partikel sesuai dengan 

objek penelitian sebuah bidang ilmu dan pengembangan sistem Optical Tweezers yang 

portable dan affordable (Aruna Ranaweera, 2004). 

       Penelitian ini merupakan penelitian tahun pertama dari beberapa tahap penelitian 

yang telah diusulkan untuk didanai hibah kompetensi, Ditjen Dikti. Sistem OT sederhana 

didesain dan dibangun dan digunakan untuk memerangkap partikel Polystyrene dengan 

ukuran 3 m, dan 10 m.  Sistem OT ini mengunakan dua jenis cahaya laser dengan 

panjang gelombang berbeda yaitu Laser He-Ne dengan  = 632,8 nm dan Laser Dioda 
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dengan  = 785 nm, yang digunakan untuk memerangkap partikel polystyrene ukuran 3 

m, dan 10 m.   

     Laporan penelitian ini terdiri dari 5 Bab. Pada Bab 2, Teori dasar tentang laser, 

pemerangkapan partikel secara umum dan Optical Tweezer dibahas. Skema peralatan 

penelitian, laser dan sistem detektor yang digunakan, serta prosedur – prosedur 

pelaksanaan penelitian dijelaskan pada Bab 3. Pada Bab 4, hasil penelitian yang telah 

dilakukan akan diberikan. Akhirnya pada Bab 5, Kesimpulan dari penelitian ini dan 

penelitian berikutnya yang akan dilakukan akan dipaparkan. 

I.2. Tujuan Penelitian 

     Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan antara lain: 

1. Mengoptimalisasi Laser Dioda Merk Coherent dengan daya 50 mW dan panjang 

gelombang 830 nm sebagai sumber cahaya untuk Optical Tweezers 

2. Membangun sistem Optical Tweezers sederhana mengunakan Laser Dioda Merk 

Coherent dan sebuah mikroskop cahaya yang dimodifikasi sehingga dapat menjadi 

sebuah mikroskop digital dan memerangkap partikel Polystyrene ukuran 3 dan 10 m.  

3. Mempelajari karakteristik Optical Tweezers yang dibangun dengan menghitung 

konstanta pegas k dari sistem mengunakan Fast Camera dengan metode Equipartisi. 

untuk memerangkap partikel Polystyrene dengan beberapa ukuran.  

I.3. Batasan Masalah 

      Pada penelitian tahap pertama ini, penelitian difokuskan pada sistem laser dioda 

dengan panjang gelombang 830 nm dan daya 50 mW.   
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II. LANDASAN TEORI 

II.1. Laser 

        Laser adalah singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation yaitu penguatan cahaya melalui emisi dari radiasi yang distimulasi atau di 

rangsang. Laser yang sudah dikembangkan saat ini terdiri dari beberapa jenis. 

Berdasarkan sifat keluarannya, jenis laser dapat dibagi dalam dua kategori yaitu laser 

kontiniu (CW) dan laser pulsa. Laser kontiniu memancarkan cahaya yang tetap selama 

medium lasernya di eksitasi sementara itu laser pulsa memancarkan cahaya dalam bentuk 

pulsa pada interval waktu tertentu. Karakteristik dari berkas cahaya laser dapat dibagi dua 

jenis (modes) yaitu longitudinal dan transversal modes. Longitudinal modes mewakili 

variasi medan elektromagnetik sepanjang sumbu optik dari rongga (cavity) laser, 

sedangkan transversal modes (TEM) adalah bentuk variasi dari medan elektromagnetik 

pada bidang yang tegak lurus terhadap sumbu optik. Sifat dari laser pulsa lebih baik jika 

digambarkan mengunakan longitudinal modes, sementara itu, karakteristik penampang 

berkas laser (beam shape) digambarkan mengunakan transversal modes. Bentuk Gaussian 

yaitu TEM00 adalah bentuk berkas laser yang ideal yang diinginkan dimana pada sumbu 

optiknya cahaya laser mempunyai intensitas tertinggi kemudian semakin kecil pada tepi 

berkas. 

           Komponen penting sebuah laser adalah laser resonator atau laser cavity. Laser 

cavity ini terdiri dari 3 komponen penting yaitu  medium laser, pemompa energi dan 

sepasang cermin. Medium laser mengandung atom-atom yang mempunyai tingkat energi 

metastabil yang dapat dieksitasi dengan menyerap energi dari luar. Medium ini dapat 

berupa zat cair, gas maupun zat padat sehingga jenis –jenis laser juga dapat dikategorikan 

berdasarkan jenis medium yang digunakan seperti laser cat (dye laser), laser dioda (zat 

padat) dan laser CO2 (laser gas).  Laser membutuhkan energi untuk mengeksitasi atom-

atom dalam medium laser. Energi ini diperoleh dari beberapa cara. Sebagai contoh pada 

laser CO2, energi eksitasi diperoleh dari sebuah lampu pelucut muatan (discharge lamp). 

Sepasang cermin yaitu pemantul total (high reflector) dan penganda keluaran (output 

coupler) berfungsi untuk memantulkan radiasi cahaya yang diemisikan oleh medium laser 

bolak balik melewati medium sehingga terjadi penguatan yang sangat berarti. Pemantul 

total mempunyai koefisen pemantulan 100 % sementara penganda keluaran mempunyai 

koefisien pemantulan lebih kecil sehingga sebagian dari cahaya laser dapat keluar dan 

digunakan untuk berbagai aplikasi. 
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Gambar 2.1. Skema Rongga Laser (Laser Cavity) 

 
             Dalam laser cavity, cahaya yang diemisikan atom-atom akan bolak balik karena 

dipantulkan oleh kedua cermin, cahaya ini akan membentuk sebuah gelombang berdiri 

(standing wave) yang menentukan karakteristik frekuensi dan panjang gelombang laser 

yang dihasilkan. Gelombang berdiri didalam laser cavity harus memenuhi kondisi dimana 

simpul gelombang harus berada pada kedua ujung cavity tersebut, gelombang berdiri 

akan ada jika jumlah ½ gelombang dapat memenuhi jarak antara kedua cermin seperti 

ditunjukkan pada Gambar 2.1 dimana 

               LN 
2
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LN 2

 ,      …………                           (2.1), 

Disini N adalah jumlah total dari ½ gelombang, L adalah jarak antara kedua cermin. 

Panjang gelombang dan frekuensi gelombang ke mode N diberikan oleh 
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Disini, c adalah kecepatan cahaya dalam laser cavity, n adalah indek bias medium laser, 

 adalah perbedaan antara dua mode yang berdekatan atau disebut juga free spectral 

range (FSR). Keluaran laser tidak sepenuhnya monokromatik tetapi mempunyai bandwith 

 dan beberapa longitudinal modes dengan perbedaan  dapat tepat berada dalam 

bandwith tersebut. 

II.2. Laser dioda 

     Laser dioda adalah salah satu jenis laser yang banyak digunakan untuk berbagai 

aplikasi karena ukurannya yang kecil, kompak, mudah dioperasikan, lebih murah 

dibanding jenis laser lainnya, dan tersedia dalam berbagai panjang gelombang. Laser 

dioda adalah laser semikonduktor yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pada 

price scanner di supermarket, pada printer laser, DVD player dan lainnya. Sejak 

ditemukannya metode rongga luar (external cavity) yang dapat mempersempit lebar 

spektrum (bandwith) laser dioda dan tersedianya laser dioda dengan daya tinggi pada 



6 
 

berbagai panjang gelombang, laser ini banyak diaplikasikan pada ekperimen pendinginan 

dan pemerangkapan partikel. 

Laser dioda adalah jenis laser zat padat yaitu terbuat dari bahan semikonduktor. 

Sambungan p-n mirip dengan yang terdapat pada dioda pemancar cahaya (Light Emitting 

Dioda). Prinsip kerja dioda laser ini sama seperti dioda semikonduktor lainnya yaitu 

terdiri dari sambungan P dan N. Proses pembangkit laser pada bahan semikonduktor pada 

dasarnya adalah transisi elektron dari pita konduksi ke pita valensi dan disertai dengan 

radiasi gelombang elektromagnetik (laser). Transisi elektron akan terjadi bila dipicu oleh 

sinyal listrik (elektron) dan diikuti oleh transisi elektron-elektron lain yang ada di pita 

konduksi sehingga terjadi mekanisme penguatan. Dengan kata lain, transisi antar pita ini 

menimbulkan radiasi gelombang elektromagnetik yang diperkuat. Untuk menjaga agar 

transisi yang menghasilkan laser terus berlangsung maka harus diberikan elektron dari 

arah kanan (pita konduksi tipe-n) dan lubang dari arah kiri (pita valensi tipe-p). Aliran 

elektron dan lubang ke daerah sambungan ini dilakukan oleh rangkaian luar yang dapat 

menghasilkan arus elektron (arus injeksi).  

        Laser dioda merupakan sumber cahaya yang cocok untuk pendinginan dan 

pemerangkapan atom karena ketersediaannya dalam berbagai panjang gelombang. Laser 

dioda ini pertama kali digunakan untuk memerangkap atom –atom alkali. Saat ini atom-

atom jenis lainnya di daftar periodik telah diperangkap. Akan tetapi karena ukurannya 

yang kecil, rongga lasernya sangat kecil, berdasarkan persamaan (2.2) fluktuasi dari 

frekuensi laser ditentukan oleh perubahan indek bias medium laser dan panjang cavity 

laser (L), laser dioda sangat rentan terhadap perubahan suhu, getaran, dan perubahan arus 

injeksi. Disamping itu laser dioda yang tersedia secara komersial dalam pengoperasian 

biasa (free running) mempunyai bandwith (lebar pita) yang cukup lebar (beberapa GHz) 

dan hanya dapat di tuning secara kontiniu pada spektrum tertentu saja.  

     Kekurangan laser dioda yang lainnya adalah cahaya yang keluar dari laser tersebut 

bersifat menyebar (divergen) dan berbentuk eliptikal. Kolimator yang terdiri dari satu 

atau dua lensa digunakan untuk menkolimasi berkas laser yang menyebar. Untuk 

membuat bentuk sinar laser yang eliptikal menjadi bundar, diperlukan sepasang lensa 

anamorpik (Anamorphic lens). Pada ekperimen pemerangkapan partikel atom, dibutuhkan 

sumber cahaya dalam hal ini laser yang keluarannya mempunyai bandwith yang sempit, 

tunable disekitar frekuensi resonansi atom yang diperangkap dan didinginkan, stabil dari 

perubahan suhu, arus dan getaran, frekuensinya dapat dikunci (locked) pada waktu yang 

lama sehingga mempermudah pengamatan dan berkasnya berbentuk bundar agar tidak 
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kehilangan daya jika memasuki sebuah komponen optik. Sementara itu untuk 

pemerangkapan partikel biologi, pemilihan/tuning dari panjang gelombang laser sangat 

penting agar sesuai dengan ukuran partikel yang akan diperangkap.  

II.3.  Penjepit Optik (Optical Tweezers) 

      Ekperimen yang intensif membuktikan adanya interaksi antara partikel dan 

gelombang elektromagnetik dilakukan pertama kali oleh Ashkin pada tahun 1980-an 

dengan memfokuskan sinar laser pada kumpulan partikel Latex. Partikel – partikel 

tersebut diperangkap pada daerah dimana intensitas cahaya laser paling tinggi yaitu pada 

titik fokus. Optical Tweezers (OT) dengan satu berkas cahaya laser merupakan evolusi 

dari dua konfigurasi perangkap partikel sebelumnya yaitu berkas sinar keatas menuju 

partikel dan dua berkas cahaya dari arah berlawanan difokuskan menuju kumpulan 

partikel. Pada konfigurasi yang pertama, gaya yang bekerja merupakan kesetimbangan 

antara gaya yang disebabkan cahaya dan gaya gravitasi. OT dengan satu berkas laser 

memberikan perangkap yang lebih stabil.    

      Fenomena Optical Tweezers ini terjadi karena adanya gaya yang disebabkan oleh 

cahaya yang dikenal sebagai radiance pressure, pertamakali diamati terjadi pada komet 

Heli yang ekornya selalu menjauhi matahari. Dengan keberhasilan pemerangkapan 

partikel dielektrik tersebut, Ashkin memprediksi bahwa metode tersebut juga dapat 

dilakukan pada atom dan molekul dengan mengunakan cahaya laser yang frekuensinya 

dapat dipilih (tuning) sesuai dengan frekuensi resonansi atom. Perangkap optik yang 

dibentuk dengan memfokuskan cahaya laser pada kumpulan partikel disebut juga penjepit 

cahaya karena cahaya laser yang digunakan dapat mengatur posisi partikel tanpa merusak 

partikel itu sendiri, mirip seperti sebuah penjepit. Optical Tweezers (OT) dapat digunakan 

pada atom, molekul, partikel-partikel biologi dan kimia dengan ukuran, bentuk dan 

komposisi yang bervariasi.  

          Optical Tweezer bekerja mirip seperti sebuah pegas dengan gaya pegas yang 

disebut juga gaya Hooke atau gaya pulih. Seperti halnya pegas, salah satu parameter 

fisika yang menjadi karakteristik sebuah OT adalah kelenturan (stiffness) yang diwakili 

oleh konstanta pegas atau konstanta gaya. Partikel yang diperangkap dapat diatur 

posisinya oleh gaya tersebut. Untuk pengaturan posisi 100-300 nm (10-9 m) diperlukan 

gaya berkisar 1 – 100 pN (10-12 N). Walaupun gaya tersebut kecil, 10 pN cukup untuk 

menarik sebuah bakteri E.coli dalam larutan air dimana kecepatannya menjadi 10 kali 

lebih besar dari kecepatan gerak bakteri itu sendiri (Aruna Ranaweera, 2004).  
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        Penjelasan teoritis tentang gaya yang bekerja pada perangkap partikel ini bergantung 

pada ukuran partikel dan panjang gelombang dari cahaya yang menyinari partikel. Ada 

dua jenis gaya yang sangat signifikan bekerja pada OT yaitu gaya hamburan (scattering 

force) dan gaya gradien. Sementara gaya gravitasi dan gaya absorpsi dapat diabaikan. 

Gaya hamburan bersifat non konservatif yaitu bergantung pada keadaan lintasan partikel, 

sementara gaya gradient bersifat konservatif hanya bergantung pada posisi partikel. Gaya 

hamburan dihasilkan dari hamburan foton yang arahnya searah dengan datangnya cahaya 

dan besarnya sebanding dengan intensitas cahaya laser; semakin besar intensitas laser 

semakin besar gaya dorong pada partikel. Akan tetapi gaya ini bersifat tidak koheren 

sehingga menyebabkan partikel keluar dari perangkap. Sebaliknya gaya gradien muncul 

karena interaksi koheren cahaya laser dengan partikel. Medan elektromagnetik yang 

disebabkan laser akan mempolarisasi atom atau partikel, ataom akan mengalami gaya 

gradient. Ini terjadi jika indek bias material lebih besar dari medium sekitarnya. Arah 

gaya ini searah dengan pertambahan atau kenaikan intensitas cahaya jadi bergantung pada 

perbedaan intensitas/gradient intensitas yan dilewatinya. Besarnya gaya gradien 

sebanding dengan gradien intensitas cahaya. Pada titik fokus laser, gaya hamburan 

cenderung menolak partikel dan gaya gradien cenderug menarik partikel sehingga 

berkelakuan seperti pegas. Perangkap yang stabil mempunyai gaya gradien yang lebih 

besar dari gaya hamburan.  

     Berdasarkan ukuran partikel dan panjang gelombang yang digunakan, pembahasan 

teoritis mengenai perangkap optik ini dibagi menjadi tiga daerah (regime) yaitu Mie 

Regime, Rayleigh Regime, dan Intermediate Regime.  Mie regime digunakan bila partikel 

yang diperangkap mempunyai diameter lebih besar dari panjang gelombang laser yang 

digunakan (d >>). Pada regime ini, cahaya dianggap sebagai sebuah berkas sinar yang 

terdiri dari foton-foton atau model berkas cahaya. 
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Gambar 2.2. Gaya Gradien dan Gaya Hamburan pada Partikel Transparan 

      Gambar 2.2 menjelaskan tentang dua gaya yang dapat dihasilkan jika berkas cahaya 

laser mengenai sebuah benda transparan misalnya partikel Latex atau Polystyrene yang 

berbentuk bola. Hukum Snelius untuk peristiwa pemantulan dan pembiasan berkas sinar 

dan hukum kekekalan momentum digunakan untuk menjelaskan kenapa partikel dapat 

diperangkap pada titik fokus sebuah cahaya laser, Berdasarkan hasil ekperimen, model ini 

mulai berlaku jika d >> 10 . Transfer momentum antara cahaya, yang mempunyai 

momentum walau massa foton nol, dengan partikel yang diperangkap terjadi pada 

permukaan partikel. Pada permukaan partikel cahaya yang datang akan dipantulkan 

sebagian dan diteruskan ke dalam partikel. Cahaya dari dalam partikel akan dibiaskan ke 

luar dari partikel. Perubahan momentum terjadi yaitu selisih antara momentum awal 

dengan jumlah momentum sinar yang dipantulkan dan yang dibiaskan. Gaya yang 

disebabkan cahaya ini sama dengan perubahan momentum terhadap waktu.    

     Rayleigh Regime digunakan untuk ukuran partikel yang lebih kecil dari panjang 

gelombang laser, ukuran yang disepakati adalah d < 0,4. Pada regime ini, teori 

gelombang elektromagnetik yang digunakan. Pada model ini, partikel yang dikenai 

cahaya laser akan menjadi dipole-dipol dimana cahaya laser menginduksi momen dipole 

ke partikel-partikel tersebut sehingga partikel dalam kedaan terpolarisasi (muatan-muatan 

partikel akan dipolarisasi sehingga menjadi dua kutub). Sebagai hasilnya partikel akan 

mengalami gaya yang sebanding dengan gradien dari intensitas cahaya.  

    Aplikasi OT pada bidang biologi sering berada pada skala partikel antara kedua regime 

yaitu Intemediate regime. Efektifitas OT tinggi jika ukuran partikel mendekati panjang 

gelombang cahaya yang digunakan. Model yang digunakan pada kedua daerah 

sebelumnya tidak lagi berlaku pada daerah ini. Diperlukan perhitungan atau 

pengembangan teori untuk daerah ini walaupun secara ekperimen pemerangkapan atom 
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masih bekerja. Sebagai tambahan pada bidang biologi ada gaya lain yang mempengaruhi 

perangkap yaitu gaya Langevin yang disebabkan gerak Brownian (acak) yang tidak dapat 

diabaikan karena keterbatasan suhu.  

     Ada beberapa parameter fisika yang mewakili karakteristik sebuah OT. Diantaranya 

adalah range of influence R yaitu jarak maksimum sebuah partikel dapat ditarik keluar 

dari perangkap tetapi masih ke tengah perangkap. Parameter lainnya yang sering diukur 

adalah stiffness, kekakuan, kelenturan atau kekuatan (k) sebuah OT dan capture range 

velocity yaitu kecepatan maksimum dimana perangkap optik masih dapat memperlambat 

dan memerangkap partikel. Besaran lainnya adalah kekuatan dari perangkap yaitu gaya 

maksimum yang dipunyai perangkap yang dapat ditentukan sebagai berikut  

                                       
c

PQn
F m  ………………………………(2.3) 

Dimana Q adalah efisiensi perangkap, nm adalah indek bias dari larutan dimana partikel 

berada, c adalah kecepatan cahaya dalam vakum, P adalah daya dari laser yang digunakan.  

Q dapat ditentukan secara ekperimen. 

       Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengukur kekakuan (stiffness) sebuah 

optical tweezers. Cara yang pertama  adalah mengunakan sebuah stage tempat specimen 

yang dapat diatur sehingga terjadi aliran partikel pada daya laser yang tetap. Dengan 

mengetahui Drag dari aliran mengunakan Hukum Stokes, Konstanta pegas atau gaya 

dapat ditentukan. Cara lainnya adalah dengan menganggap gerakan partikel didalam 

perangkap sebagai gerak Brownian dalam sebuah potensial harmonik. Gerakan partikel 

memenuhi persamaan Langevin 

                                   )(tFkx
dt
dx

  ……………………… (2.4) 

Disini  adalah koefisien drag hidrodinamik, x adalah jarak partikel dari pusat trap, k 

adalah stiffness dan F(t) adalah gaya termal acak. Dari persamaan ini spektrum daya 

Lorentzian diperoleh dan dicocokkan dengan data ekperimen sehingga diperoleh  dari 

hasil curve fitting. 

      Cara lain yang lebih sederhana adalah dari fluktuasi posisi partikel didalam optical 

tweezers. Variansi posisi dari partikel akan memenuhi distribusi Gaussian dan akan 

diperoleh 

                                               
)(xVar

Tk
k b        …………………………….(2.5) 
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Metode ini lebih sederhana tetapi banyak faktor yang dapat menyebabkan fluktuasi posisi 

dari partikel sehingga memerlukan kehati-hatian. 

II.4. Komponen Optik 

          Pada penelitian Optical Tweezers (OT), berbagai komponen optik seperti lensa, cermin, 

filter sering sekali digunakan untuk berbagai hal. Pada sub Bab ini, penjelasan singkat tentang 

fungsi dan karakteristik beberapa komponen yang sangat penting dipaparkan. 

a. Lensa 

     Lensa merupakan komponen optik yang banyak digunakan. Secara garis besar lensa 

terdiri dari dua jenis yaitu lensa divergen (konkaf) dan lensa konvergen (konveks). Dalam 

penelitian Optical tweezers (OT), lensa digunakan untuk memfokuskan cahaya atau 

bayangan benda pada sebuah detektor dan juga digunakan untuk mensejajarkan berkas 

laser (kolimasi) serta memperkecil atau memperbesar diameter berkas cahaya laser. 

     Sebuah lensa adalah sebuah material yang berbentuk melengkung yang digunakan 

untuk mengubah arah dari berkas cahaya. Pada Gambar 2.6 diperlihatkan lintasan 

beberapa berkas cahaya yang mengenai sebuah lensa konvek. Dua buah lensa dapat 

dikombinasikan menjadi sebuah sistem lensa yang dapat berfungsi mengkolimasi atau 

memperbesar dan memperkecil diameter berkas. 

 
Gambar 2.3. Sifat dasar dari lensa konvek dan arah berkas, disini berlaku persamaan lensa 

tipis 1/i + 1/o = 1/f. (o = jarak benda, i = jarak bayangan, f = panjang fokus) 

 
Gambar 2.4. Gabungan dua lensa membentuk teleskop yang digunakan untuk 

mengkolimasi berkas atau memperbesar berkas. 

     Pada Gambar 2.4, gabungan lensa dapat membentuk teleskop Keplerian dengan 

panjang fokus yang sama atau berbeda bergantung pada fungsinya. 
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b. Lensa Objektif 

 Lensa objektif adalah komponen yang paling utama dalam sebuah mikroskop cahaya. 

Karena kemajuan teknologi dalam bidang digital imaging, Mikroskop cahaya juga ikut 

berkembang dengan pesat yang menyebabkan perubahan dalam spesifikasi lensa objektif 

yang digunakan (David W. Piston, 1998). Secara umum, pada sebuah mikroskop ada dua 

sistem lensa yaitu lensa okuler yang letaknya dekat dengan mata pengamat dan lensa 

objektif yang letaknya dekat dengan objek yang diamati.  Pada ekeperimen OT, lensa 

objektif digunakan untuk memfokuskan cahaya laser pada kumpulan partikel sehingga 

kumpulan partikel tersebut mendapatkan gaya radiasi. Pada sebuah lensa objektif 

biasanya tertulis beberapa hal diantaranya adalah nama perusahaan yang memproduksi 

lensa, pembesaran (M) misalnya 100x. Parameter lainnya yang ditulis pada badan lensa 

objektif adalah Numerical Aperture (NA) misalnya 1,25. Ada juga beberapa perusahaan 

yang menuliskan tipe Immersion Oil. Saat ini ada beberapa lensa objektif yang 

menawarkan koreksi panjang fokus bagian belakang lensa (infinity-corected) yang 

dilambangkan dengan .  

 
Gambar 2.5. Sebuah Lensa objektif dan simbol karakteristiknya.   

      Numerical aperture (NA) dan Pembesaran (magnification) merupakan dua parameter 

penting pada sebuah lensa objektif. Karena daya resolusi (daya pemisahan) pada sebuah 

mikroskop cahaya sangat bergantung pada NA, pembesaran merupakan parameter 

penting yang kedua yang mana optimalisasinya bergantung pada NA, ukuran pixel sebuah 

detektor dan komponen-komponen optik lainnya. Pembesaran didefinisikan sebagai 

perbandingan ukuran image (bayangan) terhadap ukuran benda (objek). Meskipun sangat 

baik mengunakan pembesaran yang sangat tinggi tetapi resolusi dari alat imagingnya 

perlu diperhatikan. NA didefenisikan sebagai NA = n sin,  adalah sudut setengah dari 

kerucut pengumpulan cahaya oleh lensa objektif, n adalah indek bias dari medium 
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immersion (udara atau minyak immersi). Semakin besar kerucut dari cahaya yang 

dikumpulkan, semakin besar NAnya dan semakin banyak cahaya yang dikumpulkan.  

c. Filter 

     Filter adalah komponen optik yang sering digunakan dalam ekperimen yang 

mengunakan cahaya laser. Ada beberapa jenis filter diantaranya adalah filter intensitas 

(Neutral Density-ND Filter), filter panjang gelombang atau warna (color filter) dan filter 

interferensi (interference filter).  ND filter digunakan untuk mengurangi intensitas cahaya 

laser yang datang sebelum mengenai sebuah komponen optik seperti detektor atau 

fotodioda. Pengurangan intensitas ini mempunyai beberapa tujuan misalnya untuk 

memvariasikan intensitas cahaya jika dalam sebuah ekperimen dibutuhkan variasi 

intensitas. Tujuan lainnya adalah untuk mengurangi intensitas yang masuk ke sebuah 

detektor optik agar tidak merusak detektor tersebut.  

     Filter warna digunakan untuk memfilter panjang gelombang tertentu dan meneruskan 

panjang gelombang yang lain. Pada ekperimen OT, ada beberapa jenis laser yang 

digunakan dengan panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang laser yang tak 

diinginkan difilter mengunakan filter warna. Filter warna dapat berbentuk kaca dan 

plastik bergantung pada aplikasi yang diinginkan. Filter warna juga terdiri dari beberapa 

jenis yaitu bandpass filter, lowpass filter, high pass filter dan filter hanya untuk satu 

warna saja. 

     Filter interferensi mengunakan fenomena interferensi untuk membuang cahaya dengan 

panjang gelombang tertentu yang tidak diinginkan. Sementra filter jenis lainnya 

mengunakan proses absorbsi atau hamburan. Sebuah filter interferensi (dichoic filter) 

adalah filter yang memantulkan cahaya dengan panjang gelombang yang tak diinginkan 

dan mentransmisikan panjang gelombang yang diinginkan intensitas cahaya dari panjang 

gelombang yang diinginkan tersebut. Filter ini juga mempunyai beberapa jenis yaitu 

bandpass, low pass, hig pass atau satu panjang gelombang saja.  

II.5. Kamera CCD/CMOS 

     Pada ekperimen Optical Tweezers (OT), kamera merupakan instrumen yang sangat 

penting yang digunakan untuk melihat gerakan partikel secara live dan merekam gambar 

proses yang terjadi pada partikel. Saat ini, berbagai jenis kamera dan alat fotografi digital 

lainnya mengunakan sensor gambar (Image sensor) yang dapat mengubah sebuah  

gambar optik menjadi sinyal listrik. Jenis sensor/detektor tersebut ada dua jenis yaitu 

CCD (charge coupled device) dan CMOS (complementary metal oxide semiconductor).   
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     Charge-Coupled Device (CCD) adalah detektor yang dibuat dari lapisan silikon yang 

berbentuk segiempat. Lapisan silikon ini mengandung beribu-ribu sel yang sensitif 

terhadap cahaya yang disebut dengan “picture elements” atau pixels. Berbeda dengan 

kamera yang digunakan dalam fotografi, kamera CCD saintifik yang digunakan dalam 

Astronomi dan spektroskopi dirancang untuk dapat mendeteksi cahaya yang intensitasnya 

sangat rendah. Detail dari sejarah CCD, fabrikasi dan karakteristiknya dapat diperoleh di 

beberapa referensi dan tutorial seperti dalam (www.comm.com, ccd.com, 2007) 

     Pada umumnya sebuah sensor CCD tersebut merupakan suatu sistem yang komplit 

yaitu detektor CCD, shift register dan penguat untuk menkonversi foton ke elektron, 

mentransfer dan menyimpan elektron, kemudian menkonversinya ke Analog Digital Unit 

(ADU).  Gambar 2.8 adalah bentuk dari detektor CCD/CMOS. 

     Ada beberapa perbedaan antara sensor CCD dan CMOS. CMOS mempunyai 

komponen elektronik yang  lebih sedikit, mengunakan lebih sedikit daya listrik, lebih 

cepat pembacaan (readout) dibanding CCD. Akan tetapi CCD didesain dengan elektronik 

yang lebih komplit sehingga mempunyai kualitas gambar yang lebih baik. Sensor CMOS 

mempunyai harga yang lebih murah dibanding CCD karena biaya produksinya lebih 

murah dibanding CCD.  Kedua jenis sensor tersebut ditemukan pada tahun 1970an, akan 

tetapi sensor CCD lebih dominan karena memberikan kualitas gambar yang lebih tinggi. 

Karena sensor CMOS dapat dibuat sekecil mungkin, berbagai peralatan elektronik seperti 

Handphone (HP) dan webcam mempunyai sensor CMOS sebagai sensor gambarnya.   

 

 
 
Gambar 2.6. Bentuk sebuah Detektor CCD  (Scientific Imaging Technologies, Inc, 

1994)  

           Sebuah sensor CCD/CMOS dijual dengan ukuran 1/3, 1/2, 2/3, and 1 inci. Ukuran 

ini bukanlah panjang diagonal dari sensor tersebut tetapi merupakan ukuran standar yang 

telah digunakan untuk sensor gambar sebelumnya yaitu sensor tabung video (video tube 

sensors) yang merupakan sensor gambar yang digunakan sebelum CCD dan CMOS 

ditemukan. Ukuran sensor juga dinyatakan dalam pixel horizontal x pixel vertikal karena 
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bentuk sensor yang segi empat.  Ukuran satu pixel dinyatakan dalam millimeter (mm). 

Berikut adalah ukuran standar sensor dan hubungannya dengan ukuran vertikal dan 

horizontal sensor tersebut. 

                                     *1/3-inch CCDs: H = 4.8mm,V = 3.6mm 
                                     *1/2-inch CCDs: H = 6.4 mm, V = 4.8 mm 
                                     *2/3-inch CCDs: H = 8.8 mm, V = 6.6 mm 
                                     *1-inch CCDs: H = 12.7 mm, V = 9.5 mm 

      Dalam pengunaan sebuah kamera digital baik itu CCD maupun CMOS, ada beberapa 

besaran fisika yang harus dipertimbangkan untuk mendapatkan kualitas gambar yang 

diinginkan.  Parameter-parameter tersebut adalah Field of view (FOV) – luas daerah 

yang diamati, Resolution – Jumlah detil benda yang dapat di hasilkan kembali oleh 

sistem imaging, dan Working Distance – jarak dari lensa ke daerah pengamatan.  

Parameter-parameter ini dapat dilihat pada Gambar 2.9 dibawah ini.  Resolusi dari sensor 

(S) didefinisikan sebagai 

        Resolusi Sensor (S) = (FOV/Resolusi) x 2  

                                          = (FOV/ukuran dari benda terkecil yang dapat diamati)  x 2 

 
Gambar 2.7. Parameter-Parameter untuk CCD Imaging, S = Resolusi Sensor dan f = jarak 

focus lensa.  
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III. METODE PENELITIAN 

      Metode pelaksanaan kegiatan adalah berupa penelitian di laboratorium. Alat, bahan 

dan prosedur penelitian dijelaskan secara bertahap pada Bab ini.  

III.1. Skema Penelitian 

        Pada penelitian ini susunan komponen Optical Tweezers (layout/set up) pada tahun 

pertama dioptimalisasi dan dimodifikasi. Susunan komponen optik untuk membangun 

Optical Tweezers (OT) setelah dimodifikasi dapat dilihat pada Gambar 3.1 dibawah ini.  

 

 
 

Gambar 3.1. Layout Ekperimen Tahun II .  
M1- M5 = Infra Red Mirror, L1 = 30mm, L2 = 100 mm, L3=50 mm, AP =Anamorphic Prism 

Pairs.  ND Filter = Neutral Density Filter 
 

      Pada Gambar 3.1 diperlihatkan susunan komponen optik untuk Tahun ke II yaitu tetap 

mengunakan sebuah mikroskop yang pada umumnya tersedia di laboratorium-

laboratorium dasar.  Mikroskop ini adalah sebuah mikroskop analog merk Leybold. Pada 

beberapa sistem Optical Tweezers yang pernah dibangun, mikroskop yang digunakan 

adalah sebuah mikroskop terbalik (Inverted Microscope) dan dilengkapi dengan kamera 

(digital microscope) untuk memudahkan pengiriman cahaya laser ke lensa objektif dan 

kaca preparat dan memudahkan dalam pengamatan, akan tetapi harga Inverted dan Digital 

Microscope relatif sangat mahal untuk sebuah Labratorium Dasar. Mikroskop digunakan 

untuk memudahkan pengaturan letak kaca preparat terhadap lensa objektif dan 
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pengaturaan cahaya lampu yang menyinari kaca preparat yang dapat diatur intensitasnya 

sehingga dapat menghemat biaya untuk pembelian beberapa Tanslation Stage (X-Y-Z 

stage) yang harganya cukup mahal. 

          Pada Gambar  3.1, cahaya laser dari Laser Dioda mengenai anamorphic prism pair 

yang kemudian digeser posisinya sekalian membulatkan berkas laser yang semula 

eliptikal. Laser Thorlab yang digunakan adalah Merk Coherent 50mW dan 830nm laser 

ini sudah dilengkapi lensa kolimator. Setelah melewati sepasang prisma tersebut, cahaya 

laser diarahkan ke cermin M2 oleh cermin M3, seterusnya ke M3, M4 dan M5. Setelah 

cahaya laser menembus lensa objektif dan dapat dilihat pada kaca preparat, Sepasang 

cermin L1 = 30 mm dan L2 = 100 mm digunakan sebagai beam expander dengan 

pembesaran (100/30) kali. Cermin M4 dan M5 adalah sebuah sistem periskop yang 

menaikkan berkas laser sehingga dapat dikirim ke lensa objektif.  Sebelum ke lensa 

objektif, cahaya laser dipantulkan oleh Hot Mirror yang memantulkan cahaya dengan 

panjang gelombang Infra Merah dan mentransmisikan cahaya tampak. Pada tahun 

pertama , pembagi cahaya (beam splitter) broadband yang digunakan yang menyebabkan 

cahaya infra merah juga mengenai kamera CMOS yang digunakan. Hot mirror 

mempunyai fungsi yang mirip dengan Dichroic Mirror akan tetapi Dichroic mirror 

mempunyai harga yang jauh lebih mahal. 

          Pada Gambar 3.1. Kamera CMOS Thorlabs DCC1545M digunakan sebagai 

detektor. Kamera ini mempunyai USB interface, karakteristiknya dapat dilihat pada 

lampiran 5.  Untuk memfokuskan gambar partikel di kaca preparat, lensa Thorlabs 35 mm 

EFL, f/2.0, for 2/3" Format Cameras, Ada dua filter yang digunakan pada sistem ini, Color 

filter dan Neutral Density Filter. Color Filter digunakan untuk memfilter cahaya laser yang 

mengenai kamera CMOS , dan melewatkan cahaya informasi dari kaca preparat saja. 

Sementara Neutral Density Filter untuk mengurangi Intensitas Cahaya laser. 

III.2. Partikel Polystyrene 

     Pada ekperimen ini, dua ukuran partikel Polystyrene digunakan yaitu partikel dengan 

diameter 3 m dan 10 m. Partikel partikel ini merupakan produk dari Phosporex. Inc 

yang dapat dibeli dalam berbagai ukuran dan kemasan. Kemasan yang termurah adalah 

dalam paket 5 mL didalam larutan air dengan kepadatan 1 %, yang berarti dalam 5 mL 

larutan hanya ada 1% partikel.  Walaupun hanya 1 %, jumlah partikel ada dalam jutaan, 

sehingga larutan perlu dicairkan mengunakan air aquades. Beberapa literatur  

menyarankan penambahan beberapa tetes Glycerol agar partikel tidak berkumpul. Jumlah 
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aquades yang ditambahkan bergantung pada jumlah partikel yang diinginkan per mL 

larutan.  

     Untuk memudahkan pengamatan partikel – partikel Polystyrene (microbead ini 

diletakkan pada sebuah sel (Cell). Sel ini dibuat dari sebuah kaca preparat dan coverslip. 

Untuk mendapatkan beberapa partikel saja, 1 uL cairan 5 mL kemasan ditambah dengan 

250 mL aquades. Satu tetes cairan yang sudah ditambah aquades kemudian diletakkan di 

kaca preparat, kemudian kiri kanannya di beri Scotch Double Stick Tape yang 

mempunyai perekat pada kedua permukaannya. Jarak antara kedua  perekat  adalah 3- 5 

mm. Perekat ini berfungsi membentuk sel sehingga partikel tidak menempel di dinding 

kaca. Sel ini dapat digunakan lagi jika terjadi pengeringan dengan menyuntikkan cairan 

partikel ke sel tersebut. 

III.3. Prosedur Penelitian 

Tahap 1:  Optimalisasi Sistem Laser Dioda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tahap 2:  Membangun  
Sistem OT 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Prosedur Penelitian. 

Sistem Laser Dioda 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

      Pada penelitian ini, banyak aspek yang harus dikerjakan, oleh sebab itu, hasil 

penelitiannya disajikan dalam beberapa sub bab. Beberapa aspek penelitian disajikan 

dalam bentuk gambar karena hasil yang diinginkan tidak dalam bentuk parameter tetapi 

hasil dalam bentuk pencapaian. Pembahasan diberikan untuk setiap sub bab. Pada 

Gambar 4.1 diperlihatkan foto Sistem Optical tweezers yang telah dimodifikasi dan 

dioptimalisasi dari sistem Tahun Pertama.          

 

 
 

Gambar 4.1. Foto Sistem Optical Tweezers Tahun II  

        Pada Tahun II, Komponen-komponen optik dibeli dan dipersiapkan untuk 

memperbaiki performance dari Sistem Optical Tweezers yang dibangun. Layout 

ekperimen distabilisasi untuk menghindari bising (noise) pada sinyal yang akan diperoleh. 

Pada Gambar 4.1., Komponen-komponen optik yang digunakan lebih kompatibel antara 

satu dengan yang lain.  Pada Tahun Ke II, beberara komponen optik ditambah untuk 

penyempurnaan Operasional Optical tweezers. 

IV.1.  Optimalisasi Pencitraan Partikel 

           Pada penelitian ini, kamera yang dipakai adalah kamera khusus untuk ekperimen 

merek Thorlabs DCC1545M yang dapat dihubungkan ke Komputer mengunakan Kabel 

USB, kamera ini sudah dilengkapi software pengambilan gambar. Lensa Canon berukuran 

Laser Dioda 

Beberapa Lensa 
Objektif dengan 
pembesaran berbeda 

Kamera CMOS 
Thorlabs + Lensa 35 
mm Thorlabs USB Cable 

Hot Mirror 

IR Filter 

AP 

M1 

M5 

M4 

L1 

L2 

L3 
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sangat besar di banding  kamera output, sehingga kamera dan lensa tidak bisa disatukan. 

Ini menyebabkan masuknya cahaya ruang/kamar ke dalam kamera. Pada tahun I, 

pengambilan data tidak dapat dilakukan jika lampu ruang dihidupkan, dan antara kamera 

dan lensa harus ditutup dengan kain hitam. Hasil gambar terlihat lebih kabur karena 

pengaruh cahaya luar dibanding lensa Thorlabs yang menyatu dengan Kamera output. 
Lensa Kamera Canon Tipe EF 18-55 mm diganti dengan lensa Kamera Thorlabs 

MVL35L, 35 mm. Ini dapat dilihat pada gambar 4.2 dan 4.3. Pada Gambar juga dapat 

dilihat bahwa tiang penyangga kamera yang semula mengunakan tiang statip untuk 

ekperimen fisika dasar diganti dengan tiang (post) stainless steel dari Thorlabs yang lebih 

stabil dan dapat dikunci pada meja optik.   

     
Gambar 4.2. Pengantian lensa kamera Canon dengan Lensa Thorlabs 

 

         
 

Gambar 4.3. Perbedaan gambar yang diperoleh; Lensa Canon (kiri), Lensa Thorlabs 
(kanan), mengunakan Lensa Objektif 100x buatan Leybold 

 
IV.2.  Optimalisasi Periskop     

       Pada Tahun I, M1 dan M2 adalah cermin yang digunakan untuk menaikkan berkas 

cahaya laser dari bawah ke atas (periskop) sehingga dapat dikirim ke kaca preparat. 
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Kedua cermin diletakkan sedemikian rupa pada tiang (post) thorlabs berdiameter ½ inci 

karena keterbatasan dana. Tiang ini lebih rentan terhadap getaran dan pengaturan kedua 

cermin agar sejajar sangat sulit karena kedua cermin berada pada tiang yang sama seperti 

terlihat pada Gambar 4.4 (kiri). Cermin-cermin yang tidak sejajar akan mengakibatkan 

berkas cahaya kehilangan kolimasinya dan mempunyai bentuk yang aneh setelah 

melewati periskop. Tiang ini diganti dengan tiang Stainless steel thorlabs berdiameter 1,5 

inci yang diberi clamp, dimana pada clampnya ada plat yang berlobang tempat 

meletakkan penyangga cermin sehingga dapat disejajarkan dengan mudah, disamping itu 

karena plat yang lebar, penyangga lensa dan komponen optik lainnya juga dapat 

diletakkan pada tiang yang sama. 

      
 

Gambar 4.4. Perubahan tiang untuk cermin M1 dan M2, M4 dan M5 
 

IV.2.  Optimalisasi Lensa Objektif  

      Pada Tahun I, lensa objektif yang digunakan adalah merk Leybold yang merupakan 

bagian dari Mikroskop leybold yang digunakan. Mikroskop ini adalah mikroskop yang 

digunakan untuk Laboratorium Fisika Dasar dimana lensa objektifnya tidak berkualitas 

tinggi. Lensa ini diganti dengan Lensa Objektif 100 x immersion oil merk Edmund Optics. 

Alasan pengantian lensa adalah karena Optical tweezers bekerja dengan baik mengunakan 

lensa objektif 100x, akan tetapi jika lensa dengan pembesaran 100x yang digunakan, 

minyak immersi juga harus digunakan. Gambar hasil lensa objektif merk Leybold dengan 

minyak immersi menghasilkan pola interferensi sehingga mengaburkan gambar dari 

partikel itu    

 

Cermin  
M1 dan 
M2 

Cermin  
M4 dan 
M5 
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Gambar 4.5. Mengunakan Lensa Objektif 100 x immersion oil merk Edmund Optics 

                  
         

Gambar 4.6. Hasil Gambar mengunakan lensa objektif Leybold  (kiri) versus Lensa 
Objektif Edmunds immersion oil (kanan) masing-masing 100x dengan partikel 3 mikron 

dan Fokus laser 
   
      . IV.4.  Optimalisasi Laser  Dioda    

 

            
 

Gambar 4.7. Sistem Laser Dioda Tahun I (kiri) dan Tahu ke II (kanan) 
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          Pada tahun I, laser yang digunakan adalah Laser merk Sanyo 785 nm yang masih 

berupa komponen karena harganya lebih murah (US$ 48.50). Laser dioda yang kecil ini 

diletakkan pada tabung lensa khusus buatan Thorlabs, ditambah dengan lensa kollimator 6 

mm, sistem ini dibuat pada cage yang terdiri 4 tiang. Pada tahun ke II, sistem mengunakan 

Laser Coherent 830 nm ( dengan daya maksimum 50 mW dengan sarang khusus seperti 

pada gambar 10. (kanan). Laser ini juga dilengkapi saklar dan powersupply. Laser buatan 

sendiri (gambar 10. kiri), mempunyai daya sampai dengan 60 mW akan tetapi karena 

power supplynya buatan sendiri, rangkaian ini perlu perbaikan, menyebabkan daya 

keluarannya belum stabil. Dengan sistem laser yang baru, pembuatan optical Tweezers 

menjadi lebih mudah karena tidak menghabiskan waktu yang lama bekerja dengan sistem 

lasernya. Karena kedua laser mempunyai panjang gelombang dalam range Infra Merah, 

sinar laser 830nm sulit untuk dapat dilihat dengan mata sehingga perlu kartu khusus untuk 

mengetahui lintasan cahaya laser.         

                                                      
                    Gambar 4.8. Cahaya Laser pada Kartu Infra merah (kiri) dan kertas (kanan) 

 

IV.5.  Optimalisasi Program/software pengambilan gambar/image partikel 

 
Gambar 4.9. Foto Layout Ekperimen Tahun ke II 
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           Sistem optical Twezeers tahun ke II mempunyai layout ekperimen yang mirip dengan 

tahun ke I, akan tetapi pada bagian atas sebelum berkas laser menuju kaca preparat, sistem 

diberi lensa untuk mengubah letak titik fokus berkas laser pada kaca preparat. Disamping 

itu untuk pembesaran berkas laser megunakan dua pasang lensa, kedua lensa diletakkan 

pada rail yang memudahkan dalam pengaturan pembesaran dan mensejajarkan kedua lensa.           

Pada Gambar 4.9. diperlihatkan foto dari layout ekperimen tahun ke II. Pada gambar  

diperlihatkan layar LCD yang dihubungkan ke desktop komputer yang digunakan untuk 

pengambilan data, pada gambar terlihat software yang digunakan dalam pengambilan data.  

Sistem ini telah selesai dibangun, berkas laser yang mengenai kaca preparat masih di 

perbaiki kualitasnya untuk mendapatkan titik fokus yang sangat kecil pada kaca preparat.  

 
 

Gambar 4.10. Layar Software Pengontrol dan Pengambilan data. 

 

 Focus cahaya  laser pada kaca preparat mengunakan Lensa Objektif Merk Leybold 4 x, 

grafik sebelah kiri adalah intensitas cahaya laser pada sumbu x, sementara sebelah kanan 

untuk sumbu y, ini menjelaskan bahwa laser dioda yang keluarannya bentuk eliptikal, setelah 

melewati anamorphic prism pair seharusnya sudah bundar tetapi masih belum betul-betul 

bundar. 
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                 Gambar 4.11. Layar Software Pengontrol dan Pengambilan data 

Gambar 4.11. adalah gambar Layar Software Pengontrol dan Pengambilan data, fokus 

cahaya  laser pada kaca preparat mengunakan Lensa Objektif Merk Edmund 

100x/immersion oil, Disini terlihat ada pola difraksi pada sumbu x, sama seperti gambar 

sebelumnya, karena penampang lintang cahaya laser belum begitu bundar, sehingga 

kelebihan cahaya pada sumbu x melewati celah/lubang lensa objektif yang kecil 

menyebabkan terjadinya difraksi, namun focus cahaya laser pada slide sudah sangat kecil 

seperti yang diinginkan. 

IV.6.  Optimalisasi Pemokusan Cahaya dan Pemerangkapan Partikel 

 Gambar 4.12. memperlihatkan Urutan Kejadian ketika sebuah partikel diperangkap 

pada fokus cahaya laser. Pada Gambar, partikel yang diperangkap adalah partikel 3 

mikron, dan lensa yang digunakan adalah lensa objektif 100x mengunakan minyak 

immersi. Pada penelitian ini, partikel 3 mikron dapat terperangkap, tetapi karena fokus 

laser yang tidak simetri, memerlukan waktu bagi partikel untuk terperangkap, setelah 

terperangkap, partikel dapat dipindahkan, apabila fokus laser dipindahkan. 

    
Gambar 4.12. Gambar dari Partikel yang terperangkap. 
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Kesimpulan 
 Dari penelitian yang dilakukan yaitu mengoptimalisasikan sistem Optical Tweezers 

(OT) sederhanamengunakan Laser Dioda dengan daya 50 mW dan Panjang gelombang 

830 nm, dapat dibuat beberapa kesimpulan: 

1. Laaser dioda yang digunakan mempunyai karakteristik yang cukup baik, akan tetapi 

proses pembulatan mengunakan sepasang prisma anamorpic belum efisien dan 

penampang lintang berkas laser masih belum betul-betul bundar.  

2. Sistem Optical Tweezers (OT) yang dibangun sudah berjalan cukup baik, cahaya laser 

yang mengenai lensa objektif sudah terkolimasi dan besar, akan tetapi fluktuasi 

intensitas dan banyaknya difraksi dan interferensi karena pemantulan cahaya dari 

beberapa komponen (stray light) menyebabkan ganguan citra pada kamera. 

3. Partikel 3 mikron sudah dapat terperangkap, tetapi memerlukan waktu yang cukup 

lama dan dapat dipindahkan ketika focus laser dipindahkan, ini menunjukkan 

kesemetrian berkas laser yang masih kurang sehingga titik focus mempunyai diameter 

yang masih besar, gaya radiasinya masih kecil.  

V.2. Saran 

     Secara umum sistem OT sudah dibangun, perbaikan pada bentuk berkas laser masih 

diperlukan, kemudian stray light harus dibuang mengunakan pinhole atau diafragma 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



27 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

1. A. Ashkin et.al, (1986), “Observation of a single-beam gradient force optical trap 

for dielectric particles”, Optics Letters, 11, No. 5, 288-290.  

2. Aruna Ranaweera, (2004), “Investigations with Optical Tweezers: Construction, 

Identification, and Control “ , PhD Disertasi, Mechanical Engiinering, Universitas 

of California, USA 

3. Chan Hyuk Nam et.al, (2009), “Manipulation of  Nano Devices with Optical 

Tweezers”, Internasional J.of Precision Engineering and Manufacturing, 10, No.5, 45-

51.  

4. David W. Piston, (1998), “Concepts in Imaging and Microscopy Choosing 

Objective Lenses: The Importance of Numerical Aperture and Magnification in 

Digital Optical Microscopy”,  Biol. Bull. 195: 1-4. 

5. E. L. Raab et.al, (1987), “Trapping of neutral sodium atoms with radiation pressure”, 

Phys. Rev. Lett. 59, 2631. 

6. Graham D. Wright et.al, (2007), “Experimentally manipulating fungi with Optical 

Tweezers”, Mycoscience, 48, 15-10.   

7. H. J. Metcalf and P. van der Straten, Laser Cooling and Trapping. Graduate Texts 

in Contemporary Physics, (Springer, New York, 1999). 

8. J. F Allemand et.al, (2007), “Studies of DNA-Proteins Interactions at the single-

Molecule Level with Magnetic Tweezers”, Lectures Notes Physics, 711, 123-140, 

Springer-Verlag.   

9. Lukman, (2010), “Desain dan karakterisasi sistem laser diode ECDL”, skripsi, 

Jurusan Fisika FMIPA Universitas Riau. 

10. M. H. Anderson et.all, (1995), “Observation of Bose-Einstein Condensation in a 

Dilute Atomic Vapor”, Science 269, 198. 

11. M.Shiddiq et.all, (2008),“Investigation of loading of pulsed and continuous-wave 

optical dipole force traps,” M. Shiddiq, E.Ahmed, M.D. Havey, C.I Sukenik, Phys. 

Rev. A 77, 045401. 

12. Ronald Fitrasani, (210), “Pembuatan dan Karakterisasi Rangkaian Pengontrol Suhu 

untuk Laser Dioda” skripsi, Jurusan Fisika FMIPA Universitas Riau. 

13. Samarendra K, Mohanty et.all, (2004), “Self - rotation of red blood cell in Optical 

Tweezers: Prospects for High Throughput Malaria Diagnosis”, Biotechnology 

Letters 26, 971-974. 



28 
 

14. Simon Parkin et.all, (2006), “Measurement of the total optical angular momentum 

transfer in Optical Tweezers”, Optics Express 14, No. 15, 6963-6970. 

15. Scientific Imaging Technologies, Inc, (1994), “  An Introduction to Scientific 

ImagingCharge- CoupledDevices” Oregon, USA 

16. T.W. Hansch and A. L. Schawlow, (1975), “Cooling of Gases by Laser  

         Radiation”, Opt. Comm. 13, 68. 

17. URL: http://architect.wwwcomm.com/Uploads/Princeton/Documents/ 

         Whitepapers/etaloning.pdf, Roper Scientifics, retrieved on March 27, 2007                         

18. URL: http://www.ccd.com/ccd105.html, Apogee Instruments Inc, retrieved on 

March 27, 2007. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

LAMPIRAN 1 

 Karaktristik Kamera CMOS Thorlabs DCC 1545M 

 


