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ABSTRACT 

Measurement of  pointing stability level of some laser beams has been conducted. The 

measurement system consists of two different laser types, QPD, QPD amplifier circuit, digital 

oscilloscope, CCD Camera and image processing software. There ware two measurement 

quantities that were observed, the stability of beam  position on QPD, and the stability of 

beam size on CCD camera. QPD output was amplifield by QPD amplifield circuit then 

displayed on digital oscilloscope. The laser beam was pointed to CCD camera. There were  

three lasers used, one is He-Ne laser 638 nm in wavelenght, two diode laser with 650 nm 

wavelenght but diffrent in brand. The results showed that the position of beam on QPD 

representated by frequency fluctuation on the QPD output and the beam size on the CCD 

camera changed over time. The average position displacement of the Aixiz laser was 0.0048 

Hz and it’s diameter displacement was 0.062 mm. Average position displacement of the 

Roithner’s laser was 0.0016 Hz and it’s diameter displacement was 0.15 mm and He-Ne’s 

laser, average positon displacement was 0.003 Hz and it’s diameter displacement was 0.288 

mm. The value of displacement level of position and diameter of a laser indicated their 

pointing stability level. So the He-Ne laser unsstable in position stability while Aixiz laser 

was more stable in diameter . It could be because it’s size bigger than other. 

Keywords: Pointing stability, quadrant photodiode (QPD), CCD Camera. 

 

ABSTRAK 

 

Sebuah sistem pengukuran tingkat pointing stability sinar laser telah dibuat. Pointing stability 

merupakan kestabilan berkas sinar laser pada suatu target persatuan waktu. Sistem ini terdiri 

dari QPD, rangkaian penguat QPD, osiloskop digital, kamera CCD dan program ToupView. 

Pengukuran dilakukan untuk dua jenis laser berbeda yaitu laser dioda merek Aixiz, laser 

dioda merek Roithner, dan laser He-Ne merek Pudak dengan mengamati keluaran QPD dan 

kamera CCD. Cahaya laser dibagi dua, satu menuju QPD, yang lain menuju kamera CCD. 

Keluaran dari QPD diperkuat dengan rangkaian penguat QPD, hasil penguatan sinyal 

keluaran QPD diinputkan ke osiloskop digital untuk pengukuran kestabilan frekuensi sinyal. 

Sebagian berkas sinar laser diarahkan ke kamera CCD. Kamera CCD akan menangkap berkas 

sinar laser dalam bentuk gambar berkas laser dalam satuan pixel, ukuran pixel dikalibrasi ke 

milimeter untuk menentukan perubahan diameter berkas laser setiap waktu. Pengukuran pada 

osiloskop dan kamera CCD dilakukan setiap 1 menit selama 15 menit. Hasil penelitian 

menunjukkan perubahan frekuensi terhadap waktu dan perubahan diameter sinar laser 

terhadap waktu. Pada laser dioda merek Aixiz perubahan frekuensi rata-rata adalah sebesar 
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0.0048 Hz dan perubahan diameter rata-rata sebesar 0.062 mm. Perubahan frekuensi laser 

dioda merek Roithner adalah sebesar 0.0016 Hz dan perubahan diameternya sebesar 0.15 

mm. Sedangkan perubahan frekuensi pada laser He-Ne merek Pudak adalah sebesar 0.003 Hz 

dan perubahan diameternya sebesar 0.288 mm. Besarnya tingkat perubahan frekuensi dan 

perubahan diameter yang dialami suatu laser mewakili tingkat pointing stability yang 

dimilikinya. Laser yang tingkat kestabilannya tinggi berdasarkan hasil penelitian tersebut 

adalah laser He-Ne merek Pudak. 

Kata kunci: Pointing stability, quadrant photodiode (QPD), kamera CCD. 

 

PENDAHULUAN 

 

 Laser merupakan singkatan dari 

Light Amplification by Stimulated Emision 

of Radiotion. Sinar laser berbeda dengan 

cahaya biasa, perbedaannya terdapat pada 

sifat sinar yang dimilikinya. Sinar laser 

bersifat koheren, monokromatik, dan 

intensitas tinggi (Purwanti dan Pilarian, 

2013). Karena sifat sinar laser tersebut, 

laser telah banyak di aplikasikan pada 

berbagai bidang kehidupan. Salah satunya 

laser diaplikasikan sebagai alat bantu 

pemotongan, drilling dan pengelasan 

material. 

 Beberapa aplikasi sinar laser 

membutuhkan kepresisian dalam beberapa 

hal. Dalam pengaplikasian laser ada dua 

hal yang sangat perlu diperhatikan yaitu 

panjang gelombang sinar laser dan arah 

rambat gelombang laser. Kepresisian 

dalam hal panjang gelombang diperlukan 

dalam aplikasi spektroskopi laser, 

sementara kepresisian dalam arah rambat 

diperlukan pada berbagai aplikasi seperti 

laser sebagai alat pemotong, alat ukir dan 

alat bantu las. Dalam perambatannya sinar 

laser akan merambat lurus, akan tetapi 

arah sinar laser dapat mengalami 

pergeseran terhadap waktu. Arah sinar 

laser dapat mengalami pergeseran karena 

sinar laser dapat dipengaruhi oleh tekanan 

udara dan jenis medium yang dilaluinya 

(Herwandi, 2011). Adanya pergeseran arah 

rambat berkas sinar laser terhadap waktu 

merupakan hal yang berhubungan dengan 

kestabilan laser yang disebut dengan 

pointing stability. 

Pengukuran ponting stability adalah 

suatu hal yang sangat penting dalam  

 

aplikasi laser. Pointing stability secara 

umum didefenisikan sebagai seberapa 

stabil suatu posisi berkas sinar laser pada 

suatu target terhadap waktu. Cara untuk 

mengukur pointing stability sinar laser 

dapat dilakukan dengan mengamati posisi 

berkas sinar laser dari setiap waktu 

menggunakan detektor optik seperti 

fotodioda dan kamera CCD. Dengan 

mengetahui besarnya pergeseran berkas 

sinar laser dari setiap waktu, maka secara 

tidak langsung tingkat kestabilan suatu 

laser akan diketahui dan akan 

mempermudah untuk menentukan jenis 

laser yang sesuai untuk digunakan pada 

aplikasi yang memerlukan kepresisian 

posisi sinar laser (Gray et al, 2001). 

Pada penelitian ini, tingkat pointing 

stability dari dua jenis laser diukur. 

Penentuan tingkat pointing stability 

dilakukan pada dua jenis laser, yaitu laser 

He-Ne dan laser dioda, laser He-Ne 

dengan panjang gelombang 632 nm dan 

laser dioda dengan panjang gelombang 

650 nm, yang terdiri dari dua buah laser 

dioda dengan merek berbeda dan satu laser 

He-Ne merek Pudak. Pada penentuan 

tingkat pointing stability dari laser, laser 

akan dilengkapi dengan lensa yang 

berfungsi sebagai perubah diameter berkas 

sinar laser dan untuk memfokuskan sinar 

laser. Pengaruh dua ukuran diameter 

berkas sinar laser terhadap pointing 

stability diamati. Pengamatan dan 

perekaman titik fokus yang dibentuk sinar 

laser dilakukan menggunakan Quadrant 

Photodiode (QPD) dan kamera CCD. 

Pengamatan pada QPD dilakukan dengan 

menginputkan keluaran QPD pada 

osiloskop setelah pengut diffrensial 
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(Yunus, M. 2013). Osiloskop digital akan 

menampilkan bentuk gelombang yang 

berbeda pada setiap pergeseran berkas 

sinar laser pada QPD. Hasil pengamatan 

dan rekaman Quadrant Photodiode atau 

QPD dengan hasil rekaman pada kamera 

CCD dibandingkan. 

 

METODE PENELITIAN 

 

1. Alat dan Bahan 

 

Alat dan bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa 3 buah laser 

dengan jenis dan merek berbeda, ND 

Filter, cermin, osiloskop digital, jangka 

sorong digital, beam splitter 50/50, 

Quadrant Photodiode (QPD), lensa, 

kamera CCD, PC dan rangkaian penguat 

QPD.  

Quadrant Photodetector (QPD) 

merupakan detektor cahaya yang memiliki 

4 bagian pendeteksi pada permukaannya. 

Ukuran pada setiap bagian 

pendeteksiannya sama satu dengan yang 

lainnya. Sehingga detektor ini dapat 

menentukan informasi posisi yang berasal 

dari setiap bagian pendeteksinya. Apabila 

sinyal berada pada pusat pendeteksian atau 

pusat quadrant, maka nilai keluaran pada 

setiap quadrant akan sama, akan tetapi 

apabila sinyal mengalami pergeseran maka 

keluaran QPD akan berbeda pada setiap 

quadrantnya. 

 

2. Skema Penelitian 

 

 
 

Gambar 1. Skema penelitian 

 Gambar 1 memperlihatkan skema 

dari pengukuran tingkat pointing stability 

sinar laser. Tahap pengukuran dimulai 

dengan mengatur arah sinar laser dengan 

cermin sehingga sinar laser melewati 

kolimator yang berfungsi sebagai perubah 

ukuran berkas sinar laser. Setelah melewati 

kolimator sinar laser akan dipecah menjadi 

dua menggunakan BS 50/50. Sinar yang 

pertama yaitu sinar yang diarahkan 90  
dari arah awal akan disaring menggunakan 

ND Filter dan difokuskan dengan lensa ke 

kamera CCD yang telah terhubung dengan 

PC untuk pengukuran perubahan diameter 

sianr laser. Sinar yang ke dua difokuskan 

ke QPD dengan lensa, keluaran QPD 

diperkuat dengan rangkaian penguat dari 

rangkaian penguat akan diinpiutkan ke 

osiloskop digital untuk pengukuran 

perubahan frekuensi sinar laser. 

Pengukuran perubahan frekuensi dan 

diameter berkas sinar laser dilakukan 

selama 15 menit dengan interval 1 menit. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil data dalam penelitian ini 

ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. 

Dimana hasil yang didapatkan berupa nila 

rata-rata perubahan frekuensi keluaran 

QPD dan nilai rata-rata perubahan 

diameter berkas sinar laser dari tangkapan 

kamera CCD untuk lima kali pengukuran.. 

 

 
 

Gambar 2. Perbandingan pegeseran 

frekuensi dari 3 jenis laser 

terhadap waktu pada keluaran 

x. 
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Gambar 3. Perbandingan pegeseran 

frekuensi dari 3 jenislaser 

terhadap waktu pada keluaran-

y. 

 

Gambar 2 menunjukkan frekuensi 

terhadap waktu yang terjadi pada 3 laser 

pada keluaran-x dari rangkaian penguat 

QPD. Perubahan frekuensi yang tidak stabil 

terjadi pada laser dioda merek Aixiz 

dikarenakan diameter laser sangat besar 

meski sudah difokuskan ke QPD berkas 

mengenai tepi QPD. Frekuensi pada laser 

dioda merek Roithner memiliki tingkat 

kestabilan yang cukup baik pada selang 

waktu pengujian 0 sampai 8 menit, akan 

tetapi karena ukuran berkas sinar laser dioda 

merek Roithner juga cukup besar sehingga 

frekuensinya cukup mudah mengalami 

pergeseran setelah pengujian cukup lama 

yaitu selama 9 menit pengujian. Frekuensi 

laser He-Ne merupakan yang paling stabil 

selama 16 menit pengujian dibandingkan 

dengan laser dioda merek Aixiz.inc maupun 

laser dioda merek Roithner. Hal ini terjadi 

karena ukuran berkas sinar laser He-Ne 

yang kecil, serta sistem laser He-Ne 

memiliki rongga laser lebih besar 

dibandingkan dengan laser dioda sehingga 

suhu dan getaran yang minimun tidak terlalu 

berpengaruh. 

Gambar 3 menunjukkan hasil 

perbandingan pergeseran frekuensi sinyal 

keluaran QPD pada keluaran-y dari dua 

jenis  laser berbeda. Dua jenis laser yang 

digunakan adalah laser dioda dan laser He-

Ne yang terdiri dari 2 laser dioda berbeda 

merek dan satu laser He-Ne merek Pudak. 

Frekuensi laser dioda merek Aixiz 

mengalami perubahan pada waktu 

pengukuran 6 menit sampai dengan 10 

menit dengan rata-rata besar perubahan 

0.0014 Hz pada keluaran-y. Laser dioda 

merek Roithner memiliki frekuensi 

gelombang yang cukup stabil dengan 

hanya mengalami perubahan frekuensi 

sebesar 0.0008 Hz pada menit ke 5 sampai 

menit ke 8 waktu pengukuran. Sedangkan 

laser He-Ne merek Pudak merupakan laser 

dengan kestabilan frekuensinya lebh baik 

dari 2 laser dioda yang digunakan dengan 

hanya mengalami satu kali perubahan 

frekuensi sebesar 0.003 Hz pada menit 0 

sampai menit ke 1 waktu pengukuran. 

Tingkat kestabilan pada kedua laser dioda 

terjadi karena ukuran diameter laser dioda 

yang besar walaupun sudah difokuskan 

sehingga perubahan frekuensi kurang 

teramati karena ukuran berkas laser lebih 

besar dari pada ukuran QPD.  

Perubahan diameter berkas sinar 

laser yang dialami ole laser dioda merek 

Aixiz.inc, laser dioda merek Roithner dan 

laser He-Ne merek Pudak dapat 

ditampilkan dalam bentuk grafik seperti 

gambar 4. 

 

 
 

Gambar 4. Pergeseran diameter berkas     

sinar laser terhadap waktu 

dari laser dioda merek Aixiz, 

laser dioda merek Roithner 

dan laser He-Ne merek 

Pudak. 

 

Gambar 4 menunjukkan 

perbandingan diameter dari laser dioda dan 
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laser He-Ne.  Diameter dari laser dioda 

merek Aixiz mengalami perubahan 

diameter setelah tiga menit pengukuran. 

Perubahan diameter yang dialami oleh 

laser tersebut rata-rata sebesar 0.062 mm, 

sedangkan pada laser dioda merek 

Roithner terjadi perubahan diameter 

sebesar 0.15 mm selama waktu 

pengukuran. Laser He-Ne mengalami 

perubahan diameter yang sangat cukup 

besar. Besar perubahan laser He-Ne 

sebesar 0.288 mm. 

 

KESIMPULAN 

 

Laser yang memiliki tingkat 

kestabilan tinggi berdasarkan perubahan 

frekuensi adalah laser He-Ne merek Pudak 

sebesar 0.003 Hz. Hal ini menunjukkan 

kecilnya pergeseran berkas sinar laser 

terhadap sumbu x dan y pada permukaan 

QPD. 

Perubahan diameter yang terjadi 

pada setiap laser adalah laser dioda merek 

Aixiz perubahan diameternya sebesar 

0.064 mm. Laser dioda merek Roithner 

mengalami perubahan diameter sebesar 

0.15 mm dan pada laser He-Ne besar 

perubahan diameter yang terjadi sebesar 

0.288mm.  
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