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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Luminesensi 

Atom atom akan memancarkan cahaya dengan emisi spontan saat elektron 

tereksitasi dari keadaan level energi tinggi ke keadaan energi yang lebih rendah. 

Saat turun ke tingkat yang lebih rendah biasanya elektron akan melepaskan energi 

dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik ini biasanya 

diemisikan dalam daerah spektrum cahaya tampak. Pada material padat, emisi 

radiasi ini disebut Luminesensi. Luminesensi dapat terjadi dari beberapa 

mekanisme, bergantung dari pemicu keadaan eksitasinya. Luminesensi adalah 

emisi foton dari keadaan terksitasi elektronik. Keadaan tereksitasi elektronik 

didefinisikan sebagi sebuah keadaan pada sebuah atom atau molekul yang mana 

keadaan tersebut memiliki energi elektronik yang lebih besar dari ground state 

[14]. 

2.2 Fotoluminensi 

Fotoluminensi adalah jenis luminesensi yang dipicu dengan radiasi 

elektromagmetik (biasanya oleh sinar UV) [1,2]. Fluoresensi dan fosforesensi 

adalah jenis dari luminesensi dari tipe fotoluminesensi yang dibedakan dari jenis 

keadaan eksitasi dan emisi nya. Sebuah molekul dapat tereksitasi dari kedaan 

dasar ke keadaan tereksitasi dengan menyerap radiasi dalam spektrum sinar UV 

atau cahaya tampak. Molekul atau ion yang tereksitasi dapat secara cepat 

kehilangan energi vibrasi (vibrational energy) karena bertumbukan dengan 

molekul tetengganya. Fluoresensi adalah emisi cahaya dengan panjang gelombang 

yang lebih panjang dari pada radiasi yang datang (incident radiation) pada saat 

molekul kembali dari kedaan tereksitasi singlet ke keadaan singlet dasar setelah 

kehilangan energi vibrasi. 

Sedangkan fosforesensi adalah emisi cahaya pada panjang gelombang yang lebih 

panjang dari radiasi yang datang (incident radiation) saat molekul turun dari 

keadaan elektronik tereksitasi ke keadaan elektronik dasar, umumnya dari 

keadaan triplet tereksitasi kembali ke keaadan singlet dasar. 
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Fluoresensi adalah sebuah mekanisme transisi yang dibolehkan (allowed 

transition), emisi cahaya dari fluorosensi ini sangatlah pendek, umumnya sekitar 

10-8 s. Sedang fosforesensi adalah transisi yang terlarang (forbidden transition) 

dan memiliki laju emisi yang lama. Pada fosforesensi emisi cahaya memiliki 

jangka waktu dari 10-3 – 10 s. Fluoresensi teramati pada temperatur sedang pada 

larutan, sedang fosforesensi bisanya terjadi pada sampel dengan fase yang rigid 

atau keras pada temperatur rendah [15]. 

2.3 Material Luminensi  

Material luminesensi, atau biasa disebut dengan phoshpor didefinisikan sebagai 

material padat atau solid yang mengkonversi tipe energi tertentu ke dalam radiasi 

elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik ini dipancarkan dalam bentuk cahaya, 

ketika elektron turun ke tingkat energi yang lebih rendah [1,2]. Material Fosfor ini 

bisanya akan berpendar dengan jenis cahaya tertentu ketika disinari dengan radiasi 

elektromagnetik (biasanya oleh sinar UV). Material Luminesensi biasanya berasal 

dari golongan unsur tanah jarang. Namun penelitian sekarang mulai mengganti 

penggunaan unsur tanah jarang ke material lain dengan mempertimbangkan 

kelangkaan serta efisiensi biaya. 

Berkaitan dengan output yang dihasilkan berupa pancaran cahaya, material 

fotoluminensi banyak dikembangkan sebagai LED (light emitting diode). Selain  

LED, beberapa penelitian mengembangkan aplikasi dari material fotoluminensi  

seperti plasma display panels (PDPs), Bio-imaging, DNA labeling dan sensor gas 

[3–5].  

2.4 Mekanisme fotoulminesensi 

Pada fenomena fotoluminensi kita memiliki 2 bagian dari sistem, yakni host 

lattice dan Luminescent center atau yang biasa disebut aktivator. Dimana bagian 

yang mengalami eksitasi dan emisi adalah bagian aktivator. Mekanisme 

fotoluminensi diawali dengan penyerapan radiasi oleh aktivator, yang kemudian 

memberikannya energi untuk pindah ke kedaan eksitasi, kemudian dari keadaan 

eksitasi aktivator akan kembali turun ke keadaan dasar dengan memancarkan 

radiasi, terkadang pada proses radiasi ke keadaan dasar proses nya dapat bersaing 

dengan proses nonradiatif , seperti gambar di bawah ini. 
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Gambar 2. 1 Diagram proses fotoluminensi, A adalah kedaan dasar, A* adalah 

keadaan eksitasi, R adalah keadaan kembali keadaan dasar dengan melepaskan 

radiasi dan NR  tanpa radiasi [1] 

 

Pada beberapa material luminesensi keadaan transfer energi agak sedikit 

kompleks. Dimana energi yang diserap untuk eksitasi, tidak langsung diserap oleh 

aktivator, tapi melalui sensitizer. Sensitizer adalah ion atau molekul yang juga 

berada pada host lattice yang menyerap energi eksitasi kemudian menransfer nya 

ke aktivator seperti gambar 2.2 dibawah ini: 

 

 

Gambar 2. 2 Diagram transfer energi dari S (sensitizer) ke A (activator). Transisi 

S*→ S adalah adsorpsi (eksitasi), transisi A2
*→ A adalah emisi, E.T. adalah 

energi transfer. Level A1
* mentransfer energi ke level yang sedikit rendah A2

*[1] 

 

2.4.1 Diagram Jablonski 

Mekanisme dan kedaan ion atau molekul aktivator pada fenomena 

fotoluminesensi dapat dijelaskan dengan diagram Jablonski. Digram Jablonski 

menggambarkan proses kaedaan transisi dari suatu molekul atau foton dengan 

diagram level energi. 
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Gambar 2. 3 Digram Jablonski [2] 

 

Diagram Jablonski adalah sebuah diagram energi. Diagram ini digunakan sebagai 

salah satu pendekatan yang mudah dalam memahami proses eksitasi dan emisi 

dalam fenomena fosforesensi dan fluorosesnsi, diagram ini pertama kali dibuat 

oleh Alexander Jablonski pada tahun 1930. Garis garis horizontal 

menggambarkan tingkat tingkat energi, setiap tingkat energi memiliki beberapa 

tingkat vibrasi dalam satu keadaan energi. S0 adalah keadaan dasar (ground state) 

yang mewakili energi molekul yang belum tereksitasi oleh radiasi cahaya. S1 dan 

S2 adalah keadaan singlet tereksitasi dimana elektron terluar akan terdorong 

kedalam orbital yang berbeda. S2 memiliki energi yang lebih dari keadaan S1 dan 

S1 memiliki energi yang lebih dari keadaan S0. Pada bagian sebelah kanan diagram 

terdapat digram energi T1 yang menggambarkan kedaan tereksitasi triplet dimana 

sebuah elektron terluar akan terdorong ke orbital baru, yang mengalami 

pembalikan arah spin sehingga pasangan elektron memiliki arah yang paralel satu 

sama lain [14]. 

a. Keadaan singlet dan keadaan triplet 

Pada proses fotoluminesensi, transisi molekul atau ion terjadi pada tingkat energi 

dengan kedaan elektronik (electronic state) tertentu, umumnya pada keadaan 
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singlet dan triplet. Keadaan singlet adalah keadaan elektron yang secara normal 

akan saling berpasangan dengan spin yang berlawanan (up dan down) pada kamar 

orbital tunggal, spin yang berlawanan akan menghasilkan pembatalan momen 

magnetiknya (µ=0). Sedangkan keadaan triplet adalah keadaan dari dua buah 

elektron tak berpasangan yang berada pada orbital terpisah dengan spin yang 

paralel satu sama lain. Atom atau molekul yang memiliki konfigurasi tersebut 

akan memiliki hasil moment magnetik yang boleh jadi paralel, tegak lurus atau 

antiparalel terhadap arah medan magnetik. Fotoluminesensi yang mengalami 

keadaan triplet memiliki umur emisi cahaya yang lama.   

b. Eksitasi (adsorbansi) 

Transisi pertama pada diagram Jablonski adalah penyerapan atau absorbsi foton 

dari energi tertentu oleh molekul atau ion. Hal ini digambarkan dengan tanda 

panah biru vertikal pada gambar 2.3. Absorbansi adalah cara elektron untuk 

tereksitasi dari level energi rendah ke level energi yang lebih tinggi. Energi dari 

foton ditransfer kepada sebuah molekul atau ion tertentu. Kemudian molekul atau 

ion tersebut akan mengalami transisi ke keadaan eigen (eigenstate) berbeda sesuai 

dari jumlah energi yang diterima elektron. Transisi ini biasanya terjadi dari 

keadaan elektronik rendah. Berdasarkan faktor statistik mekanik sebagian besar 

elektron akan menempati keadaan energi rendah pada suhu tertentu. 

/
  

i kT
pi e




     (2.1) 

Distribusi Boltzman digunakan pada kedaan ini, berdasarkan energi yang tersedia 

pada molekul. Distribusi Boltzman adalah distribusi probabilitas yang 

memberikan gambaran probailitas bahwa suatu sistem akan berada dalam keadaan 

tertentu sebagai fungsi dari energi suatu keadaan dan suhu sistem, distribusi 

tersebut dinyatakan dalam bentuk persmaan 2.1, dimana p adalah probabilitas 

sistem dalam keadaan ,  adalah energi dalam keadaan i, dan konstanta  

adalah perkalian dari konstanta Boltzman k dan suhu termodinamik T. Energi 

yang mungkin untuk terjadinya absorbansi adalah fungsi dari konstanta 

Boltzmann dan temperatur sistem. Elektron pada keadaan rendah ini akan 

mengalami transisi ke keadaan eksitasi elektronik juga ke keadaan vibrasi[14]. 
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Keadaan eksitasi ini tidak akan terus konstan selama waktu tertentu [1], laju 

eksitasi elektron akan berkurang seiring dengan waktu, yang digambarkan oleh 

persamaan dibawah ini, 

( )( )
dNe

Ne Peg
dt

 
    (2.2) 

dengan Ne adalah jumlah ion atau molekul yang berada pada keadaan eksitasi 

setelah radiasi diberikan, t adalah waktu, dan Peg adalah probabilitas dari emisi 

spontan yang terjadi dari keadaan tereksitasi ke keadaan dasar, bila kita 

mengintegralkan ruas kanan dan kiri dari persamaan 2.2, maka diperoleh 

persamaan, 

( )( )
( ) (0)

Peg
Ne t Ne e




   (2.3) 

Atau dapat ditulis menjadi, 

( )/
( ) (0)

t R
Ne t Ne e




                                            (2.4) 

Dimana  τ adalah waktu peluruhan radiasi, dari persamaan ini jumlah elektron 

yang dapat berada pada keadaan tereksitasi akan terus berkurang secara 

eksponensial terhadap waktu [1]. 

c. Relaksasi Vibrasi dan Konversi Internal 

Setelah elektron tereksitasi, elektron akan kembali ke keadaan dasar melalui 

beberapa tahap, umtuk itu terdapat beberapa cara energi dapat terdisipasi. Pertama 

melalui relaksasi vibrasi (vibrational relaxation), yaitu sebuah non-radiasi proses. 

Hal ini ditunjukan dengan anak panah berwarna merah gelap diantara tingkat 

tingkat vibrasi. Relaksasi vibrasi adalah saat dimana energi yang disimpan oleh 

elektron dari foton yang diserap dilepaskan ke tingkat mode vibrasi lain dalam 

satu tingkat elektonik dalam bentuk energi kinetik. Proses ini terjadi sangat cepat 

antara 10-14 sampai 10-11 s. Karena merupakan transisi yang cepat, sangat mungkin 

terjadi langsung setelah absorbansi. Relaksasi ini terjadi diantara dua tingkat 

vibrasi. 
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Namun, jika nilai dari energi vibrasi besarnya tumpang tindih (overlap) dengan 

level energi elektronik, kemungkinan elektron yang tereksitasi dapat bertransisi 

dari level vibrasi dalam suatu level elektronik ke tingkat vibrasi lain dalam level 

elektronik yang lebih rendah, proses ini disebut dengan konversi internal (internal 

conversion) dan secara mekanis mirip dengan relaksasi vibrasi. Proses ini 

ditunjukan dengan anak panah berwarna merah terang, diantara dua buah tingkat 

vibrasi dalam level elektronik yang berbeda. Konversi internal terjadi dalam satu 

waktu yang sama dengan relaksasi vibrasi, kareana itu sangat mungkin untuk 

molekul atau ion menyimpan energi dari cahaya radiasi. Namun, karena 

kurangnya overlap dari energi vibrasi dan keadaan elektronik dan besarnya 

perbedaan energi antar ground state dan excited state, disipasi energi dengan cara 

konversi internal sangat lambat bagi sebuah elektron kembali ke keadaan dasar 

[14]. 

d. Fluorosensi 

Cara lain bagi molekul atau ion aktivator untuk melepas energi yang telah 

diterima dari foton adalah mengemisikan kembali foton. Fenomena ini dikenal 

dengan istilah fluorosensi. Pada diagram jablonski fluoresensi di tunjukan dengan 

tanda panah ke bawah berwarna hijau antar keadaan elektronik. Fluoresensi 

adalah proses yang lambat dengan rentang waktu 10-9 sampai 10-7 sekon, 

fluoresensi adalah proses yang sering dilalui oleh elektron untuk melepas energi, 

khususnya pada keadaan elektronik yang lebih tinggi ke keadaan eksitasi pertama 

(S0). Fluoresensi adalah proses yang paling banyak ditemukan antara keadaan 

eksitasi pertama elektron dan kedaan dasar untuk tiap molekul tertentu, karena 

pada energi yang lebih tinggi ada lebih banyak energi untuk didisipasi (dilepas) 

melalui konversi internal dan relaksasi vibrasi. Pada keadaan eksitasi pertama, 

proses fuoresensi bersaing dalam hal waktu hidup (time scale) dengan proses 

nonradiasi. Energi dari fluoresensi biasanya lebih rendah dari energi foton yang 

tereksitasi. Perbedaan ini karena energinya telah terdisipasi pada proses konversi 

internal dan relaksasi vibrasi [14]. 
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e. Intersystem Crossing dan fosforesesni 

Jalan lain yang digunakan molekul untuk mendisipasi energi nya dikenal dengan 

Intersystem Crossing (persilangan antar sistem). Ini adalah proses dimana elektron 

berganti konfigurasi spin dari kedaan eksitasi singlet ke keadaan eksitasi triplet , 

proses ditunjukan dengan tanda panah hitam horizantal. Proses ini dalah proses 

yang paling lambat pada Jablonski diagram. Transisi yang lambat adalah transisi 

terlarang (forbidden transition). Intersystem crossing memicu bebrapa proses lain 

untuk molekul kembali ke keadaan dasar. Salah satunya adalah fosforesensi. 

Fosforesensi adalah proses yang terjadi saat terjadi transisi dari keadaan eksitasi 

triplet ke keadaan dasar. Proses ini juga merupakan proses yang terlarang [14]. 

2.5 Hukum Lambert –Beer dan Spektroskopi absorbansi 

Berkaitan dengan peristiwa adsorpsi pada fenomena fotoluminesensi, hukum 

Lambert – Beer adalah cara matematis umum untuk mengekspresikan bagaimana 

cahaya diserap oleh materi (larutan cair, padat, atau gas). Hukum ini menyatakan 

bahwa jumlah cahaya yang keluar menembus sampel berkurang oleh tiga 

fenomena fisik: 

i. Jumlah bahan penyerap (konsentrasi c) 

ii.  Panjang jalur optik l, yaitu, jarak cahaya yang harus dilewati menuju 

sampel 

iii.  Probabilitas bahwa foton pada energi tertentu akan diserap oleh sampel 

Dengan memposisikan sampel di antara dua buah kaca paralel yang 

mentransmisikan cahaya, kemudian cahaya yang datang dengan intensitas I0 dari 

sebelah kiri, merambat sepanjang arah x, lalu intensitas I menurun secara perlahan 

dari sisi kiri ke kanan dan keluar dengan Intensitas It. 

Jika sampel homogen, penurunan fraksi intensitas cahaya adalah sama melewati 

bagian parsial dx. Penurunan fraksional untuk sebuah larutan tergantung secara 

linear pada konsentrasi molekul absorban, perubahan fraksional intensitas cahaya 

dI / I dapat ditulis sebagai:  
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dI

ac dx
d

 
     (2.5) 

Dimana a adalah konstanta proporsionalitas. Karena a maupun c tidak bergantung 

pada x, integrasi antara batas I0 pada x = 0 dan It  pada x = l, menghasilkan 

0ln  
t

I
a cl

I


      atau     
acl

t oI I e



    (2.6) 

Untuk pengukuran yang dilakukan dengan panjang lintasan yang berbeda, 

intensitas yang ditranmisikan menurun secara eksponensial dengan bertambahnya 

panjang lintasan. Atau Intensitas yang ditransmisikan menurun secara 

eksponensial dengan meningkatnya konsentrasi suatu zat terlarut. Absorbansi atau 

densitas optik, A, didefinisikan: 

log o

t

I
A a d

I
 

     (2.7) 

Dimana ε = a / 2.303 adalah absorptivitas molar dengan unit M-1 cm-1, sedangkan 

konsentrasi adalah c (M), dan panjang lintasan adalah d (cm). 

Hukum Lambert-Beer menunjukkan bahwa absorbansi sebanding dengan 

konsentrasi zat terlarut dan panjang jalur dengan ε sebagai konstanta 

proporsionalitas. Sedangkan hubungan antara absorbansi dan transmisi, T = Io/It 

dinyatakan oleh 

log  TA        (2.8) 

Karena intensitas absorpsi sangat bergantung pada panjang gelombang, panjang 

gelombang pengukuran harus dipertimbangkan dan ditentukan.  

Saat mengukur spektrum serapan, beberapa sumber kesalahan harus 

dipertimbangkan. Penyimpangan dapat timbul dari sampel tidak homogen, 

hamburan cahaya oleh sampel, agregasi pada konsentrasi yang lebih tinggi, atau 

perubahan keseimbangan lingkungan sekitar. Konsekuensi paling umum adalah 

absorbansi yang diukur tidak meningkat secara linear dengan meningkatnya 

konsentrasi. Akhirnya, eksitasi dan emisi fluoresensi secara signifikan dapat 
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menurunkan spektrum penyerapan zat terlarut pada konsentrasi yang lebih tinggi. 

Pada bahan fluoresensi absorbansi juga dapat dipengaruhi oleh faktor faktor lain 

seperti konjugasi antara molekul fluorofor atau interaksi dengan molekul lain 

yang dapat mengubah Adsorbtivitas molar (ε) [16]. 

2.6 Stokes shift 

Terdapat perbedaan antara pita energi absorpsi dan pita energi emisi, biasanya pita 

energi emisi lebih rendah dari pita energi absorpsi, perbedaan ini disebut Shift 

Stokes. Pada material fluoresen biasanya spektrum emisi akan lebih rendah dari 

pada spektrum absropsi [14,17].   

 

 

Gambar 2. 4 Contoh Stoke’s Shift dari rhodamine [1] 

2.7 Lifetime dan quantum yield 

Selain spektrum emisi dan absorpsi karakteristik lain dari fenomena fluoresensi 

adalah lifetime dan quantum yield. Quantum yield adalah jumlah perbandingan 

relatif foton tereksitasi terhadap jumlah foton yang terabsorpsi. Semakin besar 

quantum yield maka akan semakin terang emisi nya. Faktor Lifetime juga tidak 

kalah penting, lifetime pada dasarnya adalah waktu yang diperlukan material 

fosfor atau fluorofor untk berinteraksi dengan lingkungannya (kembali ke keadaan 

dasar), lifetime dari suatu material fosfor akan lebih mudah dipahami dengan 

melihat proses pada diagram jablonski. 
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Pada fenomena fluoresensi dan fosforesensi perbandingan dari foton yang teremisi 

terhadap foton yang terabsorpsi selalu kurang dari satu karena fenomena stokes 

shift. Quantum yield dapat rumuskan dengan, 

Q=
rk




     (2.9) 

Dimana Γ adalah konstanta laju emisi dan kΠr adalah konstanta laju emisi non 

radiatif[17]. 

2.8 Pengaruh Kuantitatif terhadap Intensitas 

Telah disebutkan diawal bahwa proses emisi pada material fotoluminensi tidak 

selalu dapat terjadi, peluang proses radiasi selalu bersaing deangan proses non 

radiasi. Fluoresensi berbanding lurus dengan konsentrasi, pada kondisi 

konsentrasi rendah dalam sistem sederhana yang mengandung senyawa atau atom 

fluorofor tunggal tanpa adanya efek peredam (quenching effect). Hukum Beer-

Lambert tidak dapat diterapkan secara langsung, karena hanya berkaitan dengan 

intensitas radiasi yang ditransmisikan oleh larutan dan fluoresensi yang  

melibatkan emisi radiasi, tanpa mempertimbangkan efek quenching.  Hubungan 

antara fluorosensi dan konsentrasi dapat dengan mdah dipahami dengan melihat 

gambar dibawah ini: 

 

Gambar 2. 5 Skema fluoresensi dan efek quenching[15] 

Dimana F adalah molekul fluorosen atau fosforen, F* adalah kedaan molekul pada 

keadaan eksitasi singlet, Io adalah intensitas eksitasi radiasi dan k1, k2, k3 adalah 

konstanta laju radiasi. Pada keadaan yang konstan F*, maka hubungan nya dapat 

ditulis  

*

1 2 3[ ] ( )[ ]ok I F k k F 
   (2.10) 
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jika intensitas dari emisi sebanding dengan k2[F
*], kemudian mengeliminasi  

maka didapat ekspresi  

1 2

2 3

[ ]
Intensitas Fluoresensi = ok k I F

k k
    (2.11) 

Pada konsentrasi yang rendah, nilai [F] mendekati total konsentrasi dari molekul 

fluoresen dan karenanya intensitas fluoresensi adalah linear sebanding dengan 

konsentrasi ini. Sehingga konstanta proporsionalitas nya tergantung pada dimensi 

dari berkas cahaya, area sampel yang di radiasi, efisiensi pendaran atau hasil 

kuantum (quantum yield), yaitu rasio kuanta atau paket energi yang dipancarkan 

ke kuanta terserap, dan efisiensi detektor. 

Penjabaran diatas menunjukan bahwa intensitas dari radiasi yang diemisikan 

proporsional terhadap konsentrasi pada kondisi konsentrasi yang rendah. Namun, 

penyimpangan dapat terjadi pada konsentrasi yang lebih tinggi dan terkadang 

intensitas fluoresensi bahkan akan menurun dengan menaikan jumlah konsentrasi. 

2.9 Faktor yang mempengaruhi spekrum emisi 

2.9.1 Efek peredaman fluoresensi (quenching effect) 

Peredaman Fluoresensi mengacu pada proses apapun yang mengurangi intensitas 

fluoresensi dan fosforesensi dari sampel yang diamati. Yang termasuk dalam 

proses ini adalah tumbukan peredam (collisional quenching), formasi komplek, 

transfer energi dan reaksi pada tingat tereksitasi. 

 

Collisional quenching terjadi saat molekul peredam (quencher) bertumbukan 

dengan molekul atau ion fluoropor yang menyebabkan molekul atau ion fluofor 

kembali ke keadaa dasar tanpa mengemiskan foton. Quencher menumbuk 

fluorofor ketika eksitasi terjadi. Studi tentang quencher dapat digunakanu untuk 

menentukan laju difusi quencher serta memberikan informasi yang dapat memuat 

lokasi dan aksesbilitas fluorofor dalam protein dan membran.   

 

Mekanisme quenching yang lain disebabkan oleh formasi kompleks atau disebut 

peredaman statis (static quenching), didalam formasi ini terdapat formasi yang 
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kompleks antara quencher dan molekul fluoresensi, yang menyebabkan sistem 

kembali ke keadaan dasar tanpa mengemisikan foton. 

Terdapat perbedaan antara Collisional quenching dan static quenching dalam 

meredam intensitas pendaran. Collisional quenching mereduksi lama waktu pada 

tingkat eksitasi dengan menaikan efiensi proses deaktivasi, sedangkan static 

quenching mereduksi konsentrasi dari ion bebas flurofor yang dapat terekstasi. 

Menaikan temperatur menyebabkan peningkatan collisonal quenching, tetapi 

merduksi static quenching. Sebagai tambahan static quenching dapat 

mempengaruh spektrum absorpsi, sedangkan collisonal quenching tidak. 

Transfer energi fluoresensi melibatkan transfer energi pada tingkat tereksitasi 

antara sebuah molekul donor dan sebuah elekron aseptor tanpa keberadaan foton. 

Mekanisme quenching seperti ini memunculkan interaksi dipol-dipol diantara dua 

molekul[15,18]. 

2.9.2 Efek pelarut 

Molekul pelarut dapat mempengaruhi energi dari transisi elekronik, dan karena 

pengaruhnya cukup besar pada spekrum eksitasi dan emisi sehingga dapat 

diamati. Tingkat tereksitasi biasanya lebih polar dari pada ground state dan secara 

umum ditemukan bahwa pelarut polar menggeser emisi dari panjang gelombang 

pendek ke daerah panjang gelombang yang lebih panjang. Pelarut juga dapat 

mempengaruhi emisi dari fluoresensi yaitu quantum yield. Sebagai contoh, banyak 

molekul yang mengandung oksigen atau nitrogen, termasuk alkohol aromatik dan 

nitrogen hidrosiklik, menunjukan peningkatan fluoresensi didalam pelarut 

hidrosiklik dibanding hidrokarbon[15]. 

2.9.3 Efek pH 

Spektrum fluorosensi dari molekul dalam bentuk terdonor proton (protonated) 

dan yang tidak terdonor proton (unprotonated) bisa jadi sangat berbeda. 

Perbedaan nya terletak daerah panjang gelombang bergeser atau bentuk tertentu 

bisa saja memiliki panjang gelombang tertentu. Molekul dalam kedua bentuk ini 

dapat menjadi indikator asam-basa, dengan pKa (konstanta keasaman) sebagai 
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nilai yang mentukan pH dimana inensitas pendaran adalah setengah dari nilai 

maksimum[15] 

2.9.4 Efek Polarisasi 

Jika sebuah molekul fluorofor tereksitasi oleh cahaya yang terpolarisasi, yang 

mana cahaya tersebut adalah komponen dari osilasi medan listrik, maka emisi 

radiasi nya seringkali terpolarisasi sebagian. Hal ini terjadi karena daerah emisi 

dan absorpsi belum tentu koinsiden karena perbedaan struktur antara ground state 

dan excited state. Molekul memilki waktu untuk berotasi antara radiasi emisi dan 

absropsi[15].  

2.9.5 Lifetime 

Waktu hidup (lifetime) dari fenomena fluoresensi (τ) adalah waktu periode rata 

rata yang diperlukan molekul pada tingkat tereksitasi sebelumnya yang kemudian 

kembali ke keadaan dasar. Metode yang umum digunakan dalam mempelajari 

lifetime pada fluoresensi adalah dengan menyinari sampel dengan pulsa cahaya 

yang singkat diikuti dengan menentukan peluruhan dari intensitas fluoresensi 

[16].  

2.10 Proses Sintering 

Sintering adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses 

manufaktur dengan menggunakan panas dengan temperatur di bawah titik leleh 

suatu powder atau serbuk untuk meningkatkan ikatan antar partikel dan 

densitasnya. Istilah sintering umumnya digunakan pada proses pembuatan 

keramik ataupun logam. Jenis – jenis sintering yaitu solid state sintering yaitu 

hanya fasa solid pada waktu sintering, liquid phase sintering dimana ada sedikit 

fasa cair pada material selama proses sintering, reactive sintering yaitu proses 

sintering dimana partikel bereaksi dengan partikel lain membentuk fasa produk 

baru. 

 

Pada fenomena sintering bisanya fasa dari material yang digunakan tidak berubah.  

Fenomena yang terjadi pada proses sintering ditandai dengan Terjadi difusi 

atomik dan terbentuk area penyambungan selama pertumbuhan kompaksi (proses 

pemadatan), sampai akhirnya area tersebut hilang dan partikel partikelnya 
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menyatu. Pada temperatur sintering, atom dapat bergerak dan bermigrasi secara 

mudah dan cepat sepanjang permukaan partikel (difusi). Parameter yang biasanya 

digunkan pada proses sintering antara lain, waktu pemanasan, tekanan udara (gas) 

dan temperatur [19] . 

2.11 Aplikasi LED pada material fosfor 

Light emiting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen 

elektronika yang dapat memancarakan cahaya monokromatik ketika diberi 

tegangan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan 

semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED bergantung 

pada jenis material bahan yang digunakan. LED juga dapat memancarkan sinar 

inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang dijumpai pada remote 

control TV atau pada perangkat elektronik lainya. 

LED dari jenis bahannya biasanya menggunakan material fosfor. Aplikasi yang 

paling umim adalah LED putih atau dikenal phosphor-converted white LEDs (pc-

wLEDs). Material fosfor yang digunakan akan didispersi ke dalam resin silikon 

(phosphor in silicon; PiS) yang kemudian dikemas dalam chip InGan biru. Ketika 

dikenai arus bias, cahaya biru yang teremisikan dari sumber cahaya pemicu akan 

diserap oleh material fosfor yang mengemisikan cahaya berwarna kuning. Pada 

pc-wLEDs warna yang dihasilkan ditentukan oleh rasio perbandingan campuran 

dari fosfor emisi biru dan fosfor emisi kuning sampai merah [20].  

2.12 Getah Karet 

Karet alam (natural rubber) adalah polimer isoprena (C5H8) yang memiliki bobot 

molekul yang besar, dengan bentuk alamiah 1,4-polyisoprene. Karet alam didapat 

dari pohon Havea yang berupa suspensi koloidal. Getah yang baru saja disadap 

dari pohon karet biasanya mengandung 30-35% karet [12].  

 

Sedangkan Lateks adalah suatu koloid dari partikel karet alam dalam air. Lateks 

dari pohon Hevea Brasiliensis merupakan sitoplasma dari sel-sel pembuluh lateks 

yang mengandung partikel karet dan non karet yang tersuspensi dalam medium 

cair yang mengandung banyak bahan-bahan terlarut yang disebut serum. Serum 
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lateks mengandung bahan-bahan terlarut ion-ion anorganik dan ion-ion logam 

yang masuk ke dalam lateks saat lateks disadap.  Komposisi kimia lateks 

sangatlah kompleks (Archer, et.al., 1963).  Secara umum komponen kimiawi 

lateks adalah sebagai berikut: 

 Karet (30-35%) 

 Resin (0,5-1,5%) 

 Protein (1,5-2,0%) 

 Abu (0,3-0,7%) 

 Gula (0,3-0,7%) 

 Air (55-60%) 

Karet adalah polimer yang mengandung 3000 sampai 6000 satuan isoprena 

(Robinson, 1991; Salisbury & Ross, 1992).  Manitto (1960) menjelaskan bahwa 

lateks terdiri dari emulsi butiran-butiran kecil “hidrokarbon karet”.  Hidrokarbon 

tersusun dari makromolekul yang mempunyai berat molekul rata-rata 200.000 – 

400.000.  Unit monomer isoprenanya, terikat sebagai ikatan kepala ke ekor (head 

to tail), sesuai dengan Gambar 2.6 berikut ini: 

 

Gambar 2. 6 Hidrokarbon karet (Manitto 1960) 

 

2.13 Karakterisasi Material Fosfor BCNO 

2.13.1 X – Ray Diffraction (XRD) 

Difraksi sinar-x merupakan metode analisa yang memanfaatkan interaksi antara 

sinar-x dengan atom yang tersusun dalam sebuah sistem kristal [21]. Sinar-X 

merupakan radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang ( ) antara 

100 pikometer hingga 10 nanometer, biasanya sinar-X dihasilkan dari 

penembakan elektron berenergi kepada logam. X-ray diffraction adalah teknik 

umum yang digunakan dalam studi struktur kristal dan jarak atomik. Prinsip XRD 
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berdasarkan pada interferensi konstruktif dari sinar X-Ray monokromatik dan 

sebuah sampel berstruktur kristalin. X-ray ini dihasilkan tabung elektron, yang 

disaring untuk menghasilkan radiasi monokromatik, difokuskan kemudian 

diarahkan ke sampel. 

 

Gambar 2. 7 Skematik diagram dari XRD [22] 

 

Interaksi antara sinar yang datang dengan sampel menghasilkan interferensi 

konstruktif dengan kedaan memenuhi hukum Bragg’s : 

 

2 sinn d        (2.12) 

dimana n adalah bilangan integer yang menggambarkan orde berkas hambur,  

adalah nilai panjang gelombang, d adalah jarak antar bidang yang menghasilkan 

difraksi dan  adalah sudut difraksi. Hukum ini menghubungkan panjang 

gelombang radiasi elektromagnetik pada sudut yang berbeda dan jarak antar kisi 

pada sebuah sampel dengan struktur kristal. X-ray yang terdifraksi kemudian akan 

terdeteksi, diproses, dan dihitung. Dengan men-scanning sampel melewati 

lintasan 2 , semua arah yang memugkinkan difraksi terjadi dapat dideteksi dari 

orientesi yang acak dari sampel bubuk [22]. 

Jarak d pada hukum Bragg merupakan jarak antar bidang pada struktul kiristal 

dinyatakan dalam indeks miller (hkl), indeks miller (hkl) mendefinisikan kisi dari 

sebuah bidang dan arah orientasi kristal. Dhkl adalah perpanjangan vektor dari titik 

origin ke bidang (hkl) dan tegak lurus terhadap arah (hkl). Dhkl digunakan untuk 

menentukan dimana puncak difraksi akan teramati. 
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Gambar 2. 8 Skematik indeks miller pada hukum Bragg [23] 

Hasil karakterisasi dari XRD juga dapat membantu kita dalam menetukan 

karakteristik lain dari material kristalin, yaitu ukuran butir kristal dalam arah 

orientasi tertentu, dengan menggunakan persmaan Debye-Scherrer sebagai 

berikut: 

0,94

cos
D



 


     (2.13) 

Dengan D adalah ukuran kristal,  adalah sudut Bragg dalam radian,  adalah 

panjang gelombang sinar X (nm) dan  lebar puncak pada setengah puncak 

masimum dalam radian. 

2.13.2  Spectrofluorophotometer – PL (Photoluminescence) 

Spektoskopi fotoluminesensi adalah metode optik yang serbaguna dan 

nondestruktif yang digunakan untuk mengetahui struktur elektronik dari material. 

Cahaya yang dikenai ke sampel, kemdian akan diserap dan memberikan energi 

yang lebih pada material pada proses yang dikenal sebagi photo-excitation. 

Photo-excitation menyebabkan elektron didalam material berpindah ke keadaan 

eksitasi. Saat elektron ini kembali ke keadaan dasar maka elektron akan melepas 

energi yang berlebih melalui cahaya yang dipancarakan. Spektroskopi PL hanya 

memberikan informasi pada tingkat level energi rendah dari sistem yang diamati. 

Selama terjadinya spektroskopi PL, eksitasi dipicu dengan cahaya laser dengan 

energi yang lebih besar dari energi antara dua level energi yang berdekatan 

(bandgap pada semkonduktor). 
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Spectrofluorophotometer adalah instrumen analitik yang digunakan untuk 

mengukur flurosensi pada sampel. Saat dilakukan pengukuran fluoresensi, 

panjang gelombang ekstasi, emisi atau keduanya dapat terukur. Dengan faktor 

faktor tambahan, variasi sinyal dengan waktu, suhu, konsentrasi, polarisasi, dan 

variabel lain dapat di monitoring. Gambar 2.9 menunjukan diagram balok dari 

spektrometer fluorosensi. Spektrometer fluoresensi menggunakan sumber laser, 

yang terdiri dari wavelength selector, sample illumination, detectors dan corected 

spectra. 

 

Gambar 2. 9 Diagram blok spektrometer fluororesensi [24] 

2.13.3 Fourier Transform Infra Red (FTIR) 

Cahaya tampak terdiri dari beberapa range frekuensi elektromagnetik yang 

berbeda, dimana setiap frekuensi bisa dilihat sebagai warna yang berbeda. Radiasi 

inframerah juga mengandung beberapa range frekuensi tetapi tidak dapat dilihat 

oleh mata. Pengukuran pada spektrum inframerah dilakukan pada daerah cahaya 

inframerah tengah (mid-infrared) yaitu pada panjang gelombang 2.5 - 50 µm atau 

bilangan gelombang 4000 - 200 cm-1. Energi yang dihasilkan oleh radiasi ini akan 

menyebabkan vibrasi atau getaran pada molekul. Pita absorbsi inframerah sangat 

khas dan spesifik untuk setiap tipe ikatan kimia atau gugus fungsi. Metoda ini 

sangat berguna untuk mengidentifikasi senyawa organik dan organometalik. 

Dispersi spektrofotometer inframerah menggunakan monokromator, yang 

berfungsi untuk menyeleksi panjang gelombang. 
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Gambar 2. 10 Skematik diagram dari FTIR [25] 

Jika suatu frekuensi tertentu dari radiasi inframerah dilewatkan pada sampel suatu 

senyawa organik maka akan terjadi penyerapan frekuensi oleh senyawa tersebut. 

Detektor yang ditempatkan pada sisi lain dari senyawa akan mendeteksi frekuensi 

yang dilewatkan pada sampel yang tidak diserap oleh senyawa. Banyaknya 

frekuensi yang melewati senyawa (yang tidak diserap) akan diukur sebagai persen 

transmitan. Persen transmitan 100 berarti tidak ada frekuensi IR yang diserap oleh 

senyawa. Pada kenyataannya, hal ini tidak pernah terjadi. Selalu ada sedikit dari 

frekuensi ini yang diserap dan memberikan suatu transmitan sebanyak 95%. 

Transmitan 5% berarti bahwa hampir seluruh frekuensi yang dilewatkan diserap 

oleh senyawa. Serapan yang sangat tinggi ini akan memberikan informasi penting 

tentang ikatan dalam senyawa ini. 

Spektrum yang dihasilkan berupa grafik yang menunjukkan persentase transmitan 

yang bervariasi pada setiap frekuensi radiasi inframerah. Satuan frekuensi yang 

digunakan pada garis horizontal (aksis) dinyatakan dalam bilangan gelombang, 

yang didefenisikan sebagai banyaknya gelombang dalam tiap satuan panjang[25]. 

 

 

 

 

 

 


