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ABSTRACT 

Optical components are found in everyday life like mirrors and lenses.For 

different types of  measurement and research optical components characteristics 

of are very vital, quality of mirror such as surface quality and flatness are very 

important. In this research there are two systems were built to analyze the 

correlation between fringes and the quality of the mirrors, using the method of 

direct contact and Michelson interferometer method. The direct contact method 

was constructed using a white LED, an optical flat as the reference mirror, and 3 

MP CMOS camera. The Michelson interferometer method was constructed using 

a diode laser source with the wavelength of 650 nm,where one of it’s mirror was 

an optical flat as a reference. The samples used were 3 mirrors with a 1/10 ⋋ 

precision, 4 mirrors with a 5 ⋋precision, and 2 mirrors with 4-6⋋ precison. The 

fringes were recorded with CMOS camera and the data was then processed using 

image processing software by measuring the fringe distance in the form of Pixel. 

The mirror with 1/10 ⋋ precision shows that the amount of fringes are greater and 

straighter with the average fringe amount of 8 fringes, the fringes from the mirror 

with the precision 5 ⋋the average fringes amount are 5 fringes and the total 

average fringes with precisionof 4-6 ⋋ are 7 fringes. The results showed that at 

contact method, 1/10⋋ mirrors had lesser fringi number than 5⋋ mirrors i.e 4 and 

5 respectively and under fringe distancethan 5⋋mirrors which were 120 pixel and 

161,3 pixel. The result showed for interferometer method, the fringe numbers 

were for 1/10 ⋋ than for 5⋋,and 4-6⋋ which were7,5, and 6 respectively while the 

fringe distances were smaller for 1/10⋋ mirror than 5⋋and 4-6⋋ mirror. 

 

Keywords : Optical flat, Fringe pattern, beam splitter, contack methode, 

interferometer Michelson methode. 

 

ABSTRAK 

Komponen-komponen optik banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari 

seperti cermin dan lensa. Untuk berbagai pengukuran dan penelitian karakteristik 

komponen optik, alat optik yang digunakan merupakan hal yang sangat penting, 

hal ini karena komponen optik dengan tingkat kualitas yang baik pada 

permukaannya merupakan hal yang sangat penting. Pada penelitian ini dua buah 
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sistem dibangun untuk menganalisa hubungan pola frinji dengan kualitas cermin 

datar, yaitu metode kontak langsung dan metode interferometer Michelson. 

Metode kontak langsung dibangun dengan menggunakan sumber cahaya LED 

putih, sebuah optical flat sebagai cermin referensi, dan kamera CMOS 3 MP. 

Metode interferometer Michelson dibangun dengan menggunakan laser dioda 

merah dengan panjang gelombang 650 nm, dan cermin referensi. Sampel yang 

digunakan adalah 3 buah cermin dengan presisi 1/10 ⋋, 4 buah cermin dengan 

presisi 5 ⋋, dan 2 buah cermin dengan presisi 4-6 ⋋. Pada metode kontak sampel 

yang digunakan diletakkan debawah optical flat dandisinari dengan menggunaka 

LED putih. Sedangkan pada metode interferometer Michelson cermin test 

diletakkan tegak lurus dengan optical flat seperti halnya rangkaian interferometer 

Michelson. Pola frinji yang dihasilkan direkam dengan kamera CMOS dan hasil 

data diolah dengan menggunakan software pengolah data dengan mengukur jarak 

frinji dalam bentuk Pixel. Pada metode kontak, jarak frinji untuk masing-masing 

cermin adalah 120 untuk cermin 1/10 ⋋, 161,3 untuk cermin 5 ⋋. Jumlah frinji 
rata-rata adalah 4 untuk cermin 1/10 ⋋ dan 5 untuk cermin 5 ⋋. Pada 
metode interferometer jarak frinji rata-rata 167,5 untuk cermin 1/10 ⋋, 
154,3 untuk cermin 5 ⋋ dan 156 untuk cermin 4-6 ⋋. Sementara jumlah frinji 
rata-ratanya adalah 7 untuk 1.10 ⋋, 5 untuk 5 ⋋, dan 6 untuk 4-6 ⋋  
 

Kata kunci : Optical flat, pola frinji, beam splitter, metode kontak, metode 

interferometer Michelson 

 

PENDAHULUAN 

Komponen-komponen optik 

sangat banyak di temukan dalam 

kehidupan sehari-hari seperti cermin, 

lensa, dan prisma. Komponen optik 

merupakan benda yang memiliki 

sifat optik tertentu ketika dikenai 

oleh cahaya, cermin memantulkan 

cahaya, lensa cembung dan cekung 

memperbesar dan memperkecil 

bayangan benda. Pada penelitian 

fotonik beberapa komponen optik 

yang sering digunakan adalah cermin 

datar, lensa cembung, dan lensa 

cekung. Untuk berbagai pengukuran 

dan penelitian karakteristik optik dari 

komponen-komponen optik yang 

digunakan merupakan hal yang 

sangat penting, hal ini karena 

komponen optik dengan tingkat 

ketidakberaturan pada permukaannya 

sangat mempengaruhi tingkat 

ketelitian dan keakuratan data 

penelitian. Karakteristik yang di 

maksud dapat berupa tingkat 

kedataran sebuah cermin datar atau 

aberasi atau astigmatisma pada lensa 

cekung dan lensa cembung dan cacat 

yang ada pada permukaan cermin 

datar atau lensa. Pengetahuan atau 

pengukuran tentang karakteristik 

komponen-komponen optik ini perlu 

dilakukan sebelum komponen-

komponen tersebut digunakan. Setiap 

laboratorium yang mempunyai 

komponen optik memerlukan sistem 

yang dapat menguji komponen yang 

akan digunakan. Alat uji berharga 

relatif mahal, oleh sebab itu sistem 

sederhana perlu dibangun (Burge et 

al., 2010).  

Dua metode menggunakan 

cahaya telah dikembangkan untuk 

pengukuran karakteristik komponen 

optik yaitu metode kontak langsung 
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dan metode tidak kontak langsung. 

Metode kontak langsung di gunakan 

untuk pengukuran kedataran, 

kelengkungan dan ketidak beraturan 

secara langsung pada komponen 

optik dengan menggunakan optical 

flat diatas benda optik yang diuji, 

cahaya baik dari lampu halogen atau 

laser menyinari optical flat pada 

sudut tertentu. Pola frinji yang di 

hasilkan dapat diamati secara 

langsung atau menggunakan kamera 

karena adanya gap antara permukaan 

komponen optik dan optical flat yang 

mengakibatkan adanya interferensi. 

Metode tidak kontak langsung 

dilakukan menggunakan 

interferometer. Interferometer yang 

biasa digunakan yaitu interferometer 

Twyman Green, interferometer 

Fizeau, dan interferometer Michelson 

(Edmund, 2014). 

Optical flat adalah sebuah 

komponen optik yang mempunyai 

kedataran yang tinggi. Kedataran 

(flatness) adalah ukuran seberapa 

datar permukaan. Kedataran ini 

diukur dalam pecahan atau  kelipatan 

panjang gelombang yang dapat 

dikonversi ke inci. Optical flat sering 

digunakan sebagai permukaan 

referensi untuk menentukan 

kedataran permukaan lain. Kedataran 

optical flat harus lebih kecil 

dibanding kedataran benda uji. 

optical flat terdiri dari dua jenis, 

yang pertama hanya satu sisi (one 

sided) yang dipoles dengan kualitas 

optik yang baik dengan kedataran 

beberapa micro inci. Jenis yang 

kedua adalah optical flat yang kedua 

sisinya dipoles dengan kualitas optik 

yang baik. Material yang sering 

digunakan untuk optical flat adalah 

silica fusi (fused silica), kemudian 

ada juga yang terbuat dari material 

dengan koefisien muai panjangnya 

yang sangat kecil.  

Interferometer merupakan 

salah satu alat optik yang tersusun 

atas dua cermin yang memanfaatkan 

prinsip interferensi. Interferometer 

telah banyak dikembangkan, 

diantaranya interferometer Mach 

Zhender, interferometer Twyman 

Green, interferometer Fabry Perot, 

interferometer Michelson dan 

interferometer Fizeau. Inteferometer 

Michelson merupakan interferometer 

sederhana yang tersusun dengan dua 

cermin dan satu pembagi sinar 

dimana salah satu cerminnya adalah 

optical flat. Interferometer 

Michelson ini dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat kedataran maupun 

ketidak beraturan komponen-

komponen optik seperti cermin dan 

lensa. (Lawson, 2000) 

Tujuan Penelitian ini adalah 

membangun sistem optik metode 

kontak dan Interferometer 

Michelson.Menganalisa pola frinji 

yang diperoleh dari metode kontak 

dan Interferometer Michelson dan 

menghubungkannya dengan kualitas 

cermin spesifikasi dari pabrik. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan 

yaitu laser dioda dengan panjang 

gelombang 650 nm, dan LED putih 

sebagai sumber cahaya. Opical flat 

dengan presisi 1/20 ⋋sebagai 

referensi, beberapa cermin datar 

dengan presisi atau kedataran yang 

berbeda sebagai sampel, beam 

splitter50/50 sebagai pembagi sinar, 

kamera CMOS 3 MP sebagai 

perekam data, dan software 

ToupView sebagai pengolah data. 
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B. Skema Penelitian 

 

Gambar 1.Skema Penelitian dengan 

menggunakan metode 

kontak 

Gambar 1adalah skema 

penelitian metode kontak. berkas 

sinar LED merambat lurus menuju 

optical flat, optical flat yang 

digunakan sebagai referensi akan 

meneruskan sinar menuju cermin 

test. Sinar yang mengenai permukaan 

cermin test dan permukaan optical 

flat akan berinterferensi dan 

menghasilkan pola frinji. Pola frinji 

yang terbentuk pada permukaan 

optical flat direkam oleh kamera 

CMOS. Data pola frinji berupa pola 

gelap dan terang. Jarak antara garis 

terang ke garis terang berikutnya 

dihitung dengan menggunakan 

program program data. 

 Gambar 3.2 memperlihatkan 

sistem pengukuran menggunakan 

metode interferometer Michelson. 

Cahaya dari laser dioda 650 nm 

diteruskan menuju kolimator oleh 

cermin M1, lensa kolimator 

berfungsi untuk mensejajarkan sinar 

dan memperbesar diameter berkas 

sinar 4 x diameter sebelumnya. Sinar 

dari kolimator diteruskan ke beam 

splitter yang membagi berkas 

menjadi dua dengan perbandingan 

daya laser 50/50, sebagian sinar 

diteruskan menuju optical flat dan 

sebagian dipantulkan menuju Cermin 

test. Optical flat yang merupakan 

cermin referensi plat kaca transparan 

yang satu sisinya mengkilat karena 

dilapisi lapisan tipis dan sisi lainnya 

sedikit buramakan memantulkan 

sinar kembali ke beam splitter. Sinar 

yang dipantulkan menuju cermin test 

juga akan memantulkan sinar 

kembali menuju beam splitter. 

Gabungan dua sinar  yang kembali 

ke beam splitter akan berinterferensi 

sehingga tercipta pola interferensi, 

hasil interferensi direkam oleh 

kamera CMOS dan ditampilkan pada 

layar komputer dan dapat dianalisa 

menggunakan software ToupView. 

 
 

Gambar 2.Skema penelitian dengan 

menggunakan metode 

Interferometer Michelson 

 

HASIL DAN PEMBAHASA 

a. Metode kontak 

1. Hubungan pola frinji 

dengankualitas cermin datar 

dengan presisi 1/10 ⋋ dan 5 ⋋ 

dengan menggunakan LED 

putih 

Tiga kriteria utama digunakan 

untuk melihat kualitas cermin datar 

berdasarkan pola frinji yang 

dihasilkan ketika cermin uji 

diletakkan diatas atau dibawah 

optical flat. Kriteria–kriteria tersebut 

antara lain bentuk pola frinji, untuk 

cermin yang benar-benar datar . jika 

garis-garis terang gelapnya lurus dan 
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sama jaraknya tidak melengkung, 

jumlah frinji lebih sedikit, diikuti 

jarak frinji yang lebih besar. 

 Pada penelitian ini, 

perbandingan antara kedataran 

cermin menggunakan jumlah frinji 

yang dihasilkan, jarak antar frinji 

dihitung menggunakan program 

image prosesing dalam pixel. Tabel 1 

memperlihatkan pola frinji yang 

dihasilkan oleh cermin dengan 

kedataran atau presisi 1/10 λ. Tabel 2 

memperlihatkan pola frinji yang 

dihasilkan oleh cermin 5 λ juga 

menggunakan LED putih. Pola frinji 

yang dihasilkan berbentuk warna 

karena sumber cahaya LED yang 

polikromatik. 

 Tabel 1 memperlihatkan 

jumlah frinji rata-rata dan jarak 

antara frinji yang lebih kecil untuk 

cermin 1/10 λ dibanding cermin 5 λ 

pada tabel 2. Cermin yang rusak dan 

cermin dengan permukaan yang 

terdapat debu memperlihatkan 

perbedaan bentuk pola frinji yang 

terputus untuk yang rusak. Cermin 1 

pada tabel 2 adalah cermin dengan 

kedataran 5 λ yang sama tetapi 

diameternya 2 inci dan 

permukaannya yang bersih 

mempunyai jumlah frinji yang 

sedikit tetapi jarak antar frinjinya 

kecil.

Tabel 1. Pola frinji kualitas cermin datar 1/10 ⋋ dengan LED putih 

No Bentuk Cermin 
Gambar Pola 

Frinji 

Jarak antar frinji rata-rata 

(Pixel) 

Keadaan 

cermin 

1 

  

122 Bagus 

2 

  

120 Bagus 

3 

  

118 Bagus 

Tabel 1 memperlihatkan pola 

frinji untuk cermin datar dengan 

kedataran 1/10 ⋋ menggunakan 

metode kontak. Jumlah pola frinji 

rata-rata adalah 4-5 frinji. Jarak antar 

frinji rata-rata untuk 3 frinji yang 

ditengah  adalah 118-122 pixel. 

Tabel 2 memperlihatkan 

hubungan antara pola frinji dan 

kedataran cermin. Untuk cermin 

yang permukaannya dalam keadaan 

baik jumlah frinji lebih sedikit dari 

yang permukaannya rusak. Jarak 

frinji semakin besar, jarak rata-rata 

antar frinji diambil dari tengah. Jarak 
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frinji ditengah lebiih besar karena 

bagian tepi dari cermin tersebut 

rusak.

 

Tabel 2. Pola frinji kualitas cermin dengan presisi 5 ⋋ 

No 
Bentuk  

Cermin 

Gambar Pola  

Frinji 

Jarak antar frinji rata-rata 

(Pixel) 

Keadaan 

cermin 

1 

  

154 Bagus 

2 

  

161 Rusak 

3 

  

157 Rusak 

4 

  

173,3 Rusak 

 

1. Hubungan pola frinji dengan 

kualitas cermin datar 

menggunakan laser dioda 

 

Pada metode interferometer 

Michelson, laser yang digunakan 

adalah laser dioda dengan panjang 

gelombang 650 nm, sebuah optical 

falat sebagai referensi, beam splitter 

untuk pembagi sinar dan beberapa 

cermin test. Jarak antar masing-

masing komponen pada rangkaian 

dibuat tetap. Hanya posisi cermin test 

yang perlu diatur. 

Tabel 3, 4, dan 5 

memperlihatkan hasil pola frinji 

untuk masing-masing cermin yaitu 

1/10 λ, 5 λ, dan 4-6 λ. Pada sistem 

ini, pola frinji yang dihasilkan lebih 

jelas dan lebih mudah diamati karena 

cahaya laser bersifat monokromatik 

dan berkas laser mengenai cermin 

lebih homogen. 

Pada metode ini jumlah frinji 

antara masing-masig cermin tidaklah 

sama. Kesalahan terletak ketika 

mengatur posisi x dan y pada cermin 

uji agar berkas laser yang 

dipantulkan berimpit dengan berkas 

yang dipantulkan oleh optical flat, 

namun pada metode ini terlihat 

bahwa cermin dengan kedataran 

yang tinggi yaitu 1/10 λ mempunyai 

bentuk frinji yang lebih teratur, 

hampir sejajar dibagian tepi mengecil 

karena adanya debu dan jejak jari. 

Pada tabel 4 dan 5, bentuk frinjinya 

tidak teratur karena kerusakan yang  

terjadi pada peermukaan cermin 

tersebut. Perlu diketahui jarak rata-
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rata yang diambil adalah jarak rata- rata frinji yang ditengah cermin saja.

 

Tabel 3. Pola frinji cermin dengan presisi 1/10 ⋋ 

No 
Bentuk  

Cermin 

Gambar Pola 

Frinji 

Jarak antar frinji rata-rata 

(Pixel) 

Keadaan 

cermin 

1 

  

167, 7 Bagus 

2 

  

167,3 Bagus 

3 

  

167,7 Bagus 

 

Tabel 4. Pola frinji cermin dengan presisi 5 ⋋ 

No Bentuk  

Cermin 

Gambar Pola 

Frinji 

Jarak antar frinji rata-rata 

(Pixel) 

Keadaan 

cermin 

1 

  

153 Bagus 

2 

  

159 Bagus 

3 

  

151 Bagus 

 

Tabel 5.Pola frinji cermin dengan presisi 4-6 ⋋ 

No Bentuk 

Cermin 

Gambar Pola 

Frinji 

Jarak antar frinji rata-rata 

(Pixel) 

Keadaan 

cermin 
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1 

  

153 Bagus 

2 

  

159 Bagus 

 

KESIMPULAN 

 

metode kontak dan metode 

interferometer telah atau dapat 

digunakan untuk menentukan 

hubungan: 

1. Antara pola frinji dan kualitas 

cermin datar yang 

dispesifikasi dari pabriknya. 

2. Metode kontak lebih ,udah 

dalam pengesetan namun 

lebih sulit untuk memperoleh 

dan mengamati pola frinji 

yang dihasilkan karena harus 

memperoleh sudut yang tepat 

antara detektor dan kamera, 

dan permukaan. Metode 

interferometer memerlukan 

lebih banyak komponen 

sistem, namun visualisasi 

pola frinji lebih baik. 

3. Pada metode kontak, jarak 

frinji untuk masing-masing 

cermin adalah rata-rata 

adalah 120 untuk cermin 

1/10λ, 161,3 untuk cermin 5 

λ. Jumlah frinji rata-rata 

adalah 4 untuk cermin 1/10 λ 

dan 5 untuk cermin 5 λ. 

4. Pada metode intrferometer 

jarak rata-rata antar frinji 

adalah 167,5 untuk cermin 

1/10 λ, 154,3 untuk cermin 5 

λ, dan 156 untuk cermin 4-6  

 

λ. Sementara jarak frinji rata-

ratanya adalah 7 untuk 

cermin 1/10 λ, 5 untuk 

cermin 5 λ, dan 6 untuk 4-6 λ.  
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