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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hal yang pertama dilakukan dalam uji coba laser dan USG menggunakan speaker terlebih 

dahulu agar dapat mengetahui USG bisa diganggu dari luar atau tidak. Susunan percobaan pada 

tahap ini diperlihatkan pada Gambar 2. Transduser USG ditempatkan pada wadah air dari bagian 

atas, kemudian bagian bawahnya dihubungkan dengan speaker. Speaker digerakan oleh amplifier 

dengan input sinyal generator. Bagian ini berfungsi untuk memberikan gangguan akustik secara 

langsung pada citra USG. Selama proses ini amplitude dan frekuensi sinyal generator diatur agar 

mendapatkan efek yang paling optimal. Sebagai obyek yang dideteksi digunakan sebuah plate besi 

tipis. 

 

 
Gambar 2. Susunan ujicoba tahap pertama digunakan speaker sebagai sumber akustik 
eksternal untuk mempengaruhi citra USG. Sebuah plate besi digunakan sebagai obyeknya. 

 
 

Ketika speaker dinyalakan wadah yang diisikan sebuah plate dan air akan bergetar dengan 

frekuensi yang diatur oleh sinyal generator. Posisi, amplitude dan frekuensi generator diatur 

sedemikian rupa agar menghasilkan pengaruh yang optimal. Hasil percobaan citra USG yang 

dihasilkan ditampilkan pada Gambar 3. 

 
Dari hasil Gambar 3(e) tampak perbedaan ketika gambar 3(c) dan 3(d) dihitung selisihnya. 

Terlihat muncul perbedaan artefak diantara ke dua citra USG tersebut dimana terdapat warna merah 

dan orange sebagai indikasi perbedaan selisih citra yang cukup signifikan. 

 
 

Tahap berikutnya adalah pengujian secara fotoakustik. Sebelumnya dilakukan terlebih dahulu 

pengujian rangkaian modulasi laser. Karena transduser bekerja pada 3,5 MHz maka modulasi laser 

diusahakan mendekati angka tersebut. Pengujian dilakukan dengan sumber tegangan 10 V yang 
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diatur frekuensinya 3,5 MHz, sinyal modulasi yang diukur dengan osiloskop ditampilkan pada 

Gambar 4. 

 
 
 

 
Gambar 3. Citra USG yang dihasilkan dari percobaan tahap pertama (a) speaker off tanpa 
plate, (b) speaker on tanpa plate, (c) speaker off dengan plate, (d) speaker on dengan plate, 
dan (e) perbedaan dari citra plate saat speaker off dan on. (Masing-masing citra adalah rata- 
rata dari 10 citra USG yang diambil). 
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Gambar 4. Sinyal modulasi laser pada frekuensi 3,5 MHz yang dihasil rangkaian modulator 
laser dengan gelombang berbentuk sinusoida. 

 
Susunan pada tahap ini speaker diganti dengan rangkaian modulasi laser yang sudah 

menghasilkan frekuensi 3,5 MHz, seperti ditampilkan pada Gambar 5. Seperti percobaan 

sebelumnya transduser diletakan pada wadah berisi air. Pada bagian bawah kemudian disorotkan 

berkas laser yang telah dimodulasi (inset Gambar 5). Modulator menggunakan sinyal generator yang 

frekuensi dan bentuk gelombangnya dapat diatur. Parameter diatur sedemikian rupa agar 

mendapatkan efek pengaruh yang optimal pada citra USG yang dihasilkan. Rancangan alat pada 

gambar 5 dilakukan dengan cara menempatkan laser di bawah wadah yang diisi dengan air. 

 
 

 

 

Gambar 5. Susunan percobaan penggunaan laser sebagai sumber akustik eksternal pada 
pembentukan citra USG. 

 
Hasil didapatkan pada Gambar 6(c) adalah selisih citra saat sumber akustik (Laser) digunakan. 

Berbeda dari hasil sebelumnya (Gambar 2(e)), terlihat belum ada artefak yang cukup menonjol 

sebagai indicator pengaruh akustik dari Laser. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh masih lemahnya 

amplitude akustik yang dihasilkan dalam proses fotoakustik. Meskipun demikian gelombang akustik 

eksternal terbukti dapat digunakan untuk mempengaruhi citra USG yang dihasilkan. 
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Gambar 6. Citra USG yang dihasilkan dengan kondisi (a) Laser off, (b) Laser on, (c) selisih dari citra 
(a) dan (b). Masing-masing citra adalah hasil rata-rata 10 citra USG yang didapatkan. .  


