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ABSTRACT 

 

Speckle patterns are formed from scattered coherent lights which interfere each other when 

an object surface is illuminated by a coherent light. Speckles formed on the surface of 

biological object are called biospeckle. Laser Speckle Imaging (LSI) is a non-destructive 

imaging technique that can be used to detect the optical signal from biological tissue. A 

simple LSI system is consist of three main components, which are a laser as a light source, a 

sample, and a light detector. In this study, LSI system has been constructed using He-Ne laser 

as a light source, Fuji apples and Washington apples (Red Delicious) as samples and CMOS 

camera as detector. Angles of light incident on the samples were varied that was 30
o
, 45

o
, and 

60
o
 angles in order to know the optimum angle that gave the highest speckle patterns 

intensity. The speckle patterns represented by lever of gray value were analyzed using Image-

J software. The result showed that the level of maximum gray value depended on the angle of 

illumination. The bigger the irradiation angle was the smaller the maximum of gray value. 

The maximum gray values Intensity Fuji apples were higher than Washington apples for each 

angle. The level of gray value maximum of speckle pattern apples at an angle of 30
o
 

consecutive were 127,6523 a.u for Fuji apples and 99,9951 a.u for Washington apples, at an 

angle of 45
o
 were 111,0635 a.u for Fuji apples and 83,5215 a.u for Washington apples and at 

an angle of 60
o
 were 102,8457 a.u for Fuji apples and 66,9639 a.u for Washington apples. 

That was because the surface of Fuji apples more roughers than Washington apples.  

 

Keywords : Laser speckle imaging, different light incident angle, apples, CMOS camera, 

image-J 

 

 

ABSTRAK 
 

Pola spekel terbentuk dari hamburan cahaya koheren yang saling berinterferensi ketika 

mengenai permukaan sebuah objek. Spekel yang terbentuk dari permukaan suatu objek 

biologis disebut dengan biospekel. Laser Speckle Imaging (LSI) merupakan teknik pencitraan 

pola spekel tidak merusak yang dapat digunakan untuk mendeteksi sinyal optik dari jaringan 

biologi. Metode LSI memiliki sistem yang sederhana dengan tiga komponen utama yaitu 

laser sebagai sumber cahaya, sampel dan sebuah detektor cahaya. Pada penelitian ini, sistem 

LSI telah dibangun menggunakan laser He-Ne sebagai sumber cahaya, apel Fuji dan apel 

Washington (Red Delicious) sebagai sampel serta kamera CMOS sebagai detektor. 

Kemudian sudut penyinaran pada sampel divariasikan yaitu sudut 30
o
, 45

o
, dan 60

o
 untuk 

mengetahui sudut optimum yang diwakili oleh gray value yang memberikan intensitas pola 
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spekel yang maksimum. Tingkat pola spekel dianalisa menggunakan software ImageJ. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat gray value maksimum bergantung pada sudut 

penyinaran. Semakin besar sudut penyinaran maka semakin kecil nilai maksimum dari gray 

value. Apel Fuji memiliki intensitas gray value maksimum lebih tinggi dari pada apel 

Washington untuk setiap sudutnya. Tingkat gray value maksimum pola spekel apel pada 

sudut 30
o
 berturut-turut adalah 127,6523 a.u untuk apel Fuji dan 99,9951 a.u untuk apel 

Washington, pada sudut 45
o
 bernilai 111,0635 a.u untuk apel Fuji dan 83,5215 a.u untuk apel 

Washington dan pada sudut 60
o
 bernilai 102,8457 a.u untuk apel Fuji dan 66,9639 a.u untuk 

apel Washington. Ini dapat disebabkan oleh permukaan apel Fuji lebih kasar dari apel 

Washington.  

 

Kata kunci : Laser speckle imaging, perbedaan sudut penyinaran, apel, kamera CMOS, 

imageJ 

PENDAHULUAN 

 

Laser telah dikenal sejak tahun 1960 

dan telah mempunyai berbagai aplikasi. 

Aplikasinya yang semakin banyak 

dikarenakan sifat-sifat khususnya yang 

berbeda dari cahaya tampak yaitu 

monokromatis, koheren, terarah dan 

memiliki sifat kecerahan yang tinggi. Saat 

ini untuk memenuhi berbagai aplikasi 

tersebut, berbagai jenis laser telah 

dikembangkan diantaranya laser zat padat 

seperti laser Ruby, Nd:YAG, Nd:Glass dan 

Ti:Sapphire, laser gas seperti laser He-Ne, 

CO2 dan Ar
+
, laser dye atau laser cat dan 

laser semikonduktor atau laser dioda. 

Aplikasi laser telah meluas diberbagai 

bidang seperti bidang industri, kesehatan, 

instrumentasi, dan pertanian. 

Aplikasi laser dalam bidang pertanian 

dapat digunakan sebagai instrumen atau 

alat untuk deteksi dini pada penyakit 

tanaman dan untuk menentukan kualitas 

hasil panen. Metode ini sedang 

dikembangkan karena sifatnya yang tidak 

merusak bahan, memiliki sistem yang 

sederhana, sensitivitas yang tinggi dan 

ekonomis. Beberapa metode atau teknik 

yang telah digunakan antara lain LICF 

(Laser Induced Chlorophille 

Fluorescence) dan LSI (Laser Speckle 

Imaging). 

LSI (Laser Speckle Imaging) dapat 

digunakan untuk mendeteksi sinyal optik 

dari jaringan biologi yang bersifat tidak 

merusak (Non-Destructive Detection) 

(Fitrya et al, 2013). Teknik LSI ini telah 

banyak digunakan dalam penelitian-

penelitian pada tanaman seperti untuk 

mendeteksi formalin pada tomat (Fitrya et 

al, 2013), perkiraan kualitas jeruk (Rabelo 

et al, 2005), perkiraan kematangan buah 

tomat (Romero et al, 2009), perkiraan 

kualitas apel (Zdunek et al, 2007), dan 

sebagainya. Keunggulan yang dimiliki LSI 

yaitu minim efek samping (Apsari et al, 

2009), memiliki pencitraan penuh, akuisisi 

data langsung, akurat, kuantitatif, dan 

biaya rendah. 

Spekel merupakan bintik-bintik terang 

gelap dari hamburan permukaan suatu 

objek yang disinari oleh berkas cahaya 

koheren yang saling berinterferensi secara 

acak dimana setiap bintik spekel 

memberikan informasi mengenai seluruh 

objek yang disinarinya (Budiono dan 

Soetijono, 2011). Setiap hamburan 

memiliki intensitas yang acak dan ukuran 

bulir spekel yang berbeda, hal ini 

disebabkan oleh kekasaran permukaan 

objek karena fase cahaya terhambur 

berubah dari titik ke titik yang 

proporsional terhadap perubahan 

kekasaran permukaan (Muchlian et al, 

2013). 

Sistem LSI mendeteksi perubahan 

intensitas spekel laser yang didifraksikan 

pada sampel dengan analisa kontras 

spekel. Analisa kontras yang digunakan 

adalah analisa intensitas gray level (tingkat 
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keabu-abuan) dari hasil citra suatu sistem 

LSI dengan menggunakan pemograman 

ImageJ. Sistem ini menunjukkan 

responsivitas dan sensitivitas yang baik 

dengan perubahan kontras yang kecil 

(Fitrya et al, 2013), selain itu sistem ini 

memiliki kesederhanaan dalam 

penyusunan yang terdiri dari 3 komponen 

utama yaitu sumber cahaya, sampel dan 

detektor cahaya. Pengembangan sistem 

LSI masih perlu dilakukan terutama 

penggunaan sumber cahaya dan sudut 

penyinarannya perlu diteliti, hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan hasil pola 

spekel yang sesuai dengan sebuah sistem 

pengoperasian yang bersifat portable, 

akurat, efisien dan ekonomis. 

Apel (Malus Domestica) merupakan 

buah yang banyak dikonsumsi karena 

kandungan vitamin dan seratnya yang 

tinggi. Beberapa jenis apel yang dijumpai 

di pasaran di Indonesia yaitu apel jenis 

Pink Lady, Red Delicious, Granny Smith, 

Gala, apel Malang dan apel Fuji. Apel 

Washington (Red Delicious) merupakan 

salah satu apel impor yang banyak di 

gemari (Rahayu et al, 2012), begitu juga 

apel Fuji.  

Permasalahan pada apel biasanya 

terjadi pada distribusi pemasaran, seperti 

wadah atau pengemasan buah apel yang 

kurang memadai yang mengakibatkan 

terjadinya kerusakan fisik pada buah apel 

sehingga kualitas buah apel yang akan 

dipasarkan menurun. Kerusakan fisik ini 

kadang tidak kasat mata karena kerusakan 

terjadi di bagian daging buah apel tetapi 

bagian kulit apel tidak memperlihatkan 

adanya kerusakan tersebut. 

Pada penelitian ini sebuah sistem 

pengukuran menggunakan metode LSI 

disusun untuk mendapatkan pola spekel 

dari dua jenis apel. Apel yang digunakan 

sebagai sampel terdiri dari apel Fuji dan 

apel Washington. Sumber cahaya yang 

digunakan yaitu laser He-Ne 632,8 nm. Ini 

merupakan studi awal untuk membuat 

sebuah sistem pencitraan buah yang 

portable, akurat, dan ekonomis. 

Kumpulan-kumpulan pola spekel yang 

telah direkam kemudian dianalisa 

menggunakan software ImageJ, sehingga 

pengaruh sudut dan jenis apel yang 

berbeda terhadap gray value dari pola 

spekel yang dihasilkan dapat dianalisa. 

 

METODE PENELITIAN 
 

A. Alat dan Bahan 

 

Alat dan bahan yang digunakan yaitu 

laser He-Ne dengan panjang gelombang 

632,8 nm daya 5 mW, kamera CMOS 3 

MP monokrom yang dilengkapi dengan 

software perekaman gambar, lensa kamera 

dengan fokus 35 mm dan apertur 

maksimum f/20, ND filter, lensa, cermin, 

apel Washington jenis Red Delicious dan 

apel Fuji RRC SS sebagai sampel dan 

software pengolahan citra ImageJ.  

 

B. Skema penelitian 

 

 
 

Gambar 1. Skema penelitian 

 

Gambar 1 memperlihatkan skema dari 

sistem Laser Speckle Imaging. Kamera 

CMOS yang telah dihubungkan ke 

komputer dipasang tepat lurus didepan 

sampel yaitu apel untuk menangkap pola 

spekel yang dihasilkan. Laser yang 

digunakan sebagai sumber cahaya diatur 

seperti Gambar 1 bersama komponen alat 

lainnya. Berkas laser diarahkan ke cermin 

M1 yang kemudian melewati ND filter dan 

lensa plankonveks. Berkas yang telah 

melewati lensa kemudian dipantulkan oleh 

cermin M2 ke cermin M3. Cermin M2 dan 
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M3 digunakan untuk kelurusan pengaturan 

sudut. 

Dari cermin M3 berkas dipantulkan 

menuju ke sampel dan terbentuklah pola 

spekel pada sampel yang kemudian 

direkam oleh kamera. Filter ND digunakan 

untuk mengurangi daya laser sehingga 

daya laser yang dibutuhkan dapat 

disesuaikan dan lensa plankonveks 

digunakan untuk memperbesar berkas laser 

dengan fokus 50 mm. Pola spekel dari 

sampel yang telah direkam oleh kamera 

CMOS kemudian akan diolah 

menggunakan software pengolahan citra 

ImageJ. Sampel yang digunakan berupa 

apel Washington yang terdiri dari 5 buah 

dan tiga sudut penyinaran yang berbeda 

yaitu sudut 30
o
, 45

o
 dan 60

o
. 

Pengolahan citra dari pola spekel 

dilakukan menggunakan software ImageJ. 

Intensitas gray value pola spekel dirata-

ratakan dari citra (image) ditampilkan 

dalam bentuk histogram yang 

menunjukkan tingkat keabu-abuan atau 

gray value dalam satuan arbitrary unit 

(a.u). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil pengamatan secara keseluruhan 

pada penelitian ini ditampilkan dalam 

histogram. Jarak kamera ke sampel, jarak 

antara lensa plankonveks ke sampel, 

apertur pada lensa kamera dan daya laser 

dijaga tetap sehingga besar berkas pada 

sampel dan gambar (image) dari setiap 

pola spekel memiliki ukuran yang sama. 

Untuk mendapatkan pola spekel yang 

sesuai maka daya laser harus dikurangi 

dengan menggunakan filter ND agar tidak 

terjadinya penumpukan intensitas pada 

sampel. Daya laser yang sampai pada 

sampel yaitu sebesar 1,1 mW. 

Gambar 1 memperlihatkan hubungan 

antara tingkat gray value rata-rata terhadap 

perbedaan sudut pada apel Fuji. Gambar 2 

memperlihatkan hubungan antara tingkat 

gray value rata-rata terhadap perbedaan 

sudut pada apel Washington. Setiap sudut 

memiliki tingkat intensitas gray value 

yang berbeda. Distance atau jarak pada 

grafik menunjukkan posisi gray value pada 

citra pola spekel dalam satuan pixel 

kamera.  
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Gambar 1. Perbandingan tingkat gray 

value untuk tiga sudut berbeda 

pada apel Fuji 
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Gambar 2. Perbandingan gray value untuk 

tiga sudut berbeda pada apel 

Washington 
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Gambar 3. Grafik perbandingan tingkat 

gray value maksimum untuk 

sudut berbeda pada dua jenis 

apel 

 

Gambar 3 memperlihatkan tingkat 

gray value maksimum pola spekel rata-rata 
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untuk setiap sudut dan jenis apel. Tingkat 

gray value maksimum bergantung pada 

sudut penyinaran. Semakin besar sudut 

penyinaran maka semakin kecil gray value 

pola spekel dihasilkan. Hal ini disebabkan 

oleh semakin besar sudut penyinaran maka 

hamburan cahaya oleh permukaan apel 

semakin besar pula sehingga jumlah 

cahaya hamburan yang mengenai kamera 

semakin rendah. Ketika jumlah cahaya 

yang mengenai kamera rendah maka 

intensitas gray value juga semakin rendah 

dan menyebabkan penurunan gray value.  

Masing-masing sudut dan apel 

memiliki tingkat gray value yang berbeda- 

beda. Berikut merupakan gray value 

maksimum dari nilai tertinggi hingga 

terendah. Gray value maksimum dari 

tertinggi hingga terendah adalah pada 

sudut 30
o
 berturut-turut dengan nilai 

127,6523 a.u untuk apel Fuji dan 99,9951 

a.u untuk apel Washington, sudut 45
o
 

dengan nilai 111,0635 a.u untuk apel Fuji 

dan 83,5215 a.u untuk apel Washington 

dan sudut 60
o
 dengan nilai 102,8457 a.u 

untuk apel Fuji dan 66,9639 a.u untuk apel 

Washington. Hubungan antar sudut 

penyinaran yang berbeda dengan sumber 

laser tetap menunjukkan hasil yang sama 

terhadap dua sampel yang berbeda. 

Hubungan ini ditunjukkan dengan semakin 

besarnya sudut penyinaran maka semakin 

kecil tingkat gray value maksimum yang 

dihasilkan. 

Perbedaan yang diperoleh dari pola 

spekel antar dua jenis apel disebabkan oleh 

beberapa faktor. Pertama yaitu faktor 

warna. Apel Fuji memiliki warna yang 

lebih terang yaitu kuning kehijauan 

bergaris merah. Apel Fuji memiliki 

kandungan klorofil yang lebih besar 

sehingga cahaya yang di tembakkan ke 

apel akan lebih banyak di pantulkan 

kembali dari pada di serap. Sedangkan 

apel Washington memiliki warna yang 

lebih gelap yaitu merah pekat sehingga 

lebih banyak cahaya yang diserap dari 

pada yang dipantulkan. 

Faktor ke dua yaitu kekasaran 

permukaan apel. Apel Fuji memiliki 

kekasaran permukaan yang lebih besar dari 

pada apel Washington. Apel Washington 

memiliki struktur kulit yang mengkilap 

dan lebih halus di bandingkan apel Fuji. 

Jika suatu permukaan yang disinari cahaya 

koheren memiliki kekasaran permukaan 

yang tinggi maka tingkat gray value yang 

dihasilkan juga tinggi. Kedua grafik 

menunjukkan hal demikian. Apel Fuji 

memiliki gray value yang lebih besar dari 

pada apel Washington karena permukaan 

apel Fuji lebih kasar dari pada apel 

Washington. 

Hasil penelitian ini memperlihatkan 

bahwa sistem LSI sederhana dapat 

dibangun menggunakan laser He-Ne dan 

sebuah kamera CCD/CMOS yang relatif 

murah. Sistem ini telah dapat membedakan 

antara buah apel Fuji dengan apel 

Washington berdasarkan tingkat gray 

value masing-masingnya. Sudut yang 

memberikan nilai gray value maksimum 

adalah sudut 30
o
. 

 

KESIMPULAN 
 

Suatu sistem pencitraan pola spekel 

apel dengan menggunakan metode Laser 

Specke Imaging (LSI) telah berhasil 

dibangun. Tingkat gray value maksimum 

bergantung pada sudut penyinaran. 

Semakin besar sudut penyinaran maka 

semakin kecil tingkat gray value pola 

spekel dihasilkan Perbandingan antara dua 

jenis apel yang berbeda memperlihatkan 

hasil yaitu tingkat gray value maksimum 

apel Fuji lebih besar dari pada apel 

Washington. Perbedaan ini disebabkan 

oleh kecerahan warna dan kekasaran 

permukaan pada masing-masing apel. 
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