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APPLICATIONS OF CHALCOGENIDE (GETE4)100-XINX GLASSES IN OPTOELECTRONICS 
 

P.Petkov1 A.Zaidan*2, V. Ivanova1 
1Department of Physics,Thin Film Technology Lab, Universityof Chemical Technology and Metallurgy, 8 

“Kl.Ohridski” blvd.,1756 Sofia, Bulgaria 
2Department of Physics, Faculty of Science and Technology, Airlangga University, Surabaya 60115, Indonesia 

 

Abstract 
Chalcogenide materials are interesting due to their unique properties. These properties make chalcogenide 

material as important candidatesfor applications in Infrared optics, photonics devices, and reversible optical 
recording.  The present study is dedicated to investigate potential of chalcogenide (GeTe4)100-xInx glassesfor 
optoelectronics applications. Structural and optical properties of chalcogenide (GeTe4)100-xInxwere studied to 
investigate it’s potential as optoelectronic devices. Structural properties resultsshow that chalcogenide has unique 
properties to switch between crystalline and amorphous form or vice versa with temperature stimulation which make 
chalcogenide (GeTe4)100-xInxas potential candidate of phase change materials.  From optical properties of thin film, it 
is known that chalcogenide Ge-Te-In transparent in near and mid infrared region which enable this material to be 
utilised for several applications including night vision and chemical sensing. Besides that, high non-linear refractive 
index of chalcogenide Ge-Te-In make it suitable for ultra-fast switching in telecommunication system 

. 
Keywords: Chalcogenide, optoelectronics, phase change material, infrared optics. 

 
INTRODUCTION 

Chalcogenide materials have attracted many 
investigators due to their important applications in 
optoelectronics. These applications including phase 
change material [1,2,3,4], sensor [5,6], optical circuits, 
gratings, waveguides [7,8,9], and many others. 

Chalcogenide based on Ge-Te has been 
regarded as a potential candidate of phase change 
materials due to its fast transition between crystalline 
and amorphous form.Phase change materials have been 
extensively studied by many authors because it is 
expected to be the future of non-volatile memories 
[10,11]. The emerging non-volatile phase change 
memory holds the potential for the next generation data 
storage which is faster and more stable than present 
data storage.  

For applications in optics and photonics, 
chalcogenide materials which are well known for their 
transparency far in to the infrared region are widely 
used as infrared optical components. Apart from 
passive optical components, chalcogenide glass based 
optical devices have found a number of applications 
including: infrared optics and imaging; infrared laser 
power transmission; remote sensing and scanning near-
field infrared microscopy.   

In present study, amorphousGeTe4 doped with 
indium 0, 5, 10, 15,  and 20 at %  have been prepared 
and investigated in bulk and thin film form also 
numerical calculations using ab initio method have 
been performed to study structural properties of these 
materials.  

 
EXPERIMENTAL PROCEDURES AND 
CALCULATION DETAILS 
a. Bulk and thin films samples preparation and 

characterization 
The glasses (GeTe4)100-xInxwithx = 0, 5, 10, 15, 

and 20 investigated in this study were prepared by melt 
quenching technique. All samples were mixed in 
stoichiometric proportions using 5N (99.999%) purity 

elements of Ge, Te and 4N (99.99%) purity of In. The 
samples then heated in evacuated quartz ampoules with 
constant heating ratio of 3 K/min up to 1100 K and 
kept at this temperature for 6 hours. During the course 
of heating, the ampoule was shaken several times to 
maintain the uniformity of the melt. Finally, the 
ampoule was quenched into ice cooled water to avoid 
crystallization. 

All thin film in this study were deposited by 
conventional thermal evaporation at a residual gas 
pressure of 1,33×10−4 Pa and temperature 800-900 K 
onto floatglass substrates using the respective bulk 
composition as a source material. The thickness of the 
films obtained was about 400-600 nm. The 
transmission and reflection spectra of the thin films 
were measured using a Jasco UV-VIS-NIR 
spectrophotometer (Model V-670) at room temperature 
in the wavelength range from 800 nm to 2600 nm. 
b. Ab initio calculation for chalcogenide 

(GeTe4)100-xInx 
To investigate structural properties, ab initio 

calculation were performed. Relaxed structure of 
(GeTe4)100-xInx with x = 0, 5, 10, 15, and 20 were 
generated by first-principles molecular dynamics 
simulation. The calculations were performed with the 
SIESTA program [12] using a linear combination of 
numerical atomic orbitals as the basis set and norm-
conservingpseudopotentials. The total energy is 
approximated in the non-Self consistent Harris 
functional and calculations applying a single-ζ (SZ) 
basis. SIESTA program was run under periodic 
boundary conditions and employed one point (k = 0) in 
the Brillouin zone. Mesh Cutoff 30 Ry was used for 
calculation and temperature was controlled by a Nosé-
Hoover thermostat. 

In this work we propose 300 atoms models. As 
starting point is 240 atoms of GeTe4 which is placed 
randomly inside cubic lattice with boundary and lattice 
constant depend on system  mass density. Relaxed 
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model of GeTe4 then doped with Indium atoms so we 
get 300 atoms of (GeTe4)100-xInxwith x = 5, 10, 15, 20.    

Using relaxed structures, pair distribution 
functions, bond angle distributions and  ring statistics 
were  calculated and discussed for amorphous and 
liquid state. Process of melt quenching technique to 
generate model of  (GeTe4)100-xInx systems contains 
four ab initio molecular dynamics steps, two annealing 
processes, one canonical molecular dynamics, and one 
relaxation process. For each molecular dynamics 
simulation, system is given enough time to reach its 
thermal equilibrium in order to eliminate its correlation 
to the previous structure. At each step, system is 
allowed to run for 2 ps to reach its thermodynamic 
equilibrium. The time step for the simulations is set to 
be 2 fs in order to suppress numerical error. 

 
RESULTS AND DISCUSSION 
c. Structural properties of (GeTe4)100-xInxfrom ab 

initio calculations 
Bond angle distribution between first neighbor 

atoms can give information about structural nature of 
system. As member of group IV chalcogenide we 
expect that GeTe4 has tetrahedral nature as GeSe4. The 
average Ge coordination number in the amorphous 
models is around 4, but this does not prove that 
amorphous models only have tetrahedral 
coordination.Bond angle distributions of  Te-Ge-Te for 
amorphous(GeTe4)100-xInx in figure 1  gives us 
information that prepared models  have maximum  
angle distribution at around 88°–100° and a 
contribution lower than 180° in amorphous state. The 
presence of a small peak at around 60° in the angle 
distribution function is due to a very small fraction of 
three membered rings.This result indicates that 
tellurium atoms can lay either in equatorial plane (90°) 
of a Ge atom or at its vertices (180°).  It also shows that 
amorphous structure doesn’t display a full tetrahedral 
character which should show by max at 109° like in 
system GeSe4.  

With max angle distribution found between 
88°and 109° prepared amorphous structures should be 
made of 4-fold which is partially tetrahedral and 
defective octahedral-like environment.Structure of 
GeTe4 show that the distribution peak is around 90° 
which indicates defective octahedral structure. With 
indium atom addition, maximum peak shifts to 
tetrahedral characteristic. It looks like that Ge atom can 
be bonded as tetrahedral and octahedral structure. 
Atoms in Ge-Te bond favour octahedral and the 
presence of homopolar Ge-Ge and Ge-In bonds favors 
the tetrahedral coordination. 

Beside bond angle distribution structural 
information can be gathered from ring statistics. 
Topology analysis of amorphous, liquid or crystalline 
systems is often based on part of structural information 
which can be represented in the graph theory using 
nodes for the atoms and links for the bonds.  A series of 
nodes and links connected sequentially without overlap 
is called a path. Following this definition a ring is 
therefore simply a closed path.  

The ring statistics which show connectivity 
between atoms is an important structural parameter to 

investigate crystal growth in amorphous-crystal 
transition. Ring calculation in present study using 
definition of ring which was proposed by Guttman 
[13], who defines a ring as the shortest path which 
comes back to a given node (or atom) from one of its 
nearest neighbors. 

Bond angle distribution analysis suggests that 
(GeTe4)100-xInxstructure should be made from 4-fold 
rings. 4-fold rings are the basic structural elements of 
rocksaltcrystal. Therefore it is important investigate 
their distribution in amorphous state and during 
crystallization processes.  

Result of ring statistics calculation is shown in 
figure 2. As expected, result of ring statistic have good 
agreement with bond angle distribution 
analysis.(GeTe4)100-xInx structure shows that amorphous 
(GeTe4)100-xInx have a significant number of 4-foldrings 
which the most of them are in the form ABAB (A=Ge, 
In; B=Te). In 2008, Hegedus and Elliot show that rapid 
phase transitions in phase change material GST due to 
present of crystal-nuclei seeds (fragments of 
octahedralrocksalt structure which is 4-fold rings) in 
amorphous states[14]. From bond angle distribution 
and rings statistics result, it looks that Ge-Te-In system 
has similar characteristics with GST. So it is plausible 
to assume that 4-fold rings can be responsible to the 
rapid crystal growth in crystal-amorphous transition in 
Ge-Te-In system.  

 
d. Optical Properties Investigation of Thin Ge-Te-

In Films 
Transmission spectra of chalcogenide 

(GeTe4)100-xInx with x = 5, 10, 15, 20are shown in 
figure 1. From result it is known that all samples are 
opaque in visible region and start to transparent in near 
infrared region. Infrared transmittance behavior of 
system can be explained by high percentage of 
tellurium in the system.  It is known that most glasses 
containing tellurium is opaque to the visible region and 
have wide range transparency in infrared region. From 
all chalcogen elements (S, Se, Te), Te based 
chalcogenide material has the widest transparency in 
infrared region.  As comparison, the transparency edge 
is 12 μm for sulfide based glasses, 15 μm for selenide 
glasses and 20 μm for telluride glasses [15].   

Using transmission spectra, optical constants 
and thickness of films was calculated numerically using 
PUMA (Pointwise Unconstrained Minimization 
Approach) code [16]. From refractive index obtained, 
dispersion relation of each sample was estimated. There 
are several popular models describing the spectral 
dependence of refractive index n in a material. The 
most popular dispersion relation is probably the 
Sellmeier relationship. The  Sellmeier  equation  is  an  
empirical  relation  between  the  refractive  index  n of  
a  substance and wavelength of light in the form of a 
series of single-dipole oscillator terms [17]. Fitted 
refractive indexes of (GeTe4)100-xInx with x = 5, 10, 15, 
20 showhigh refractive indexes. The reason for this is 
because the systemscontain Germanium which has a 
very high refractive index in the infrared region and is 
one of the most common infrared materials. 
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 Non-linear refractive index of samples was 
determined according to the semi-empirical relation of 
Tichy et al [18]: 

2 4~
g

Bn
E  

where B= 1,26 x 10-9esu (eV4) and Eg  is band gap 
energy. Using band gap energy from [19] we found that 
non-linear refractive index of (GeTe4)100-xInx with x = 
5, 10, 15, 20  for the wavelengths of 1053 nm are in the 
scale of 10-17 m2/W - 10-16 m2/W. The non-linear 
refractive indexes of samples are much higher than 
non-linear refractive index of fused silica 2.74 x 10-20 
m2/W 
e. Optoelectronics Applications 

Phase change materials are promising 
candidates for memory material because their abiltyto 
change between amourphous to crystalline state or vice 
versa with temperature stimulation.Due to fast 
transition between crystalline and amorphous form, 
chalcogenide based on Ge-Te has been regarded as 
potential candidate of phase change materials. From 
previous sub section, it is known that amorphous 
structures of GeTe4 with Indium dopant have shown 
that amorphous Ge-Te-In  has a significant number of 
fourfold rings which responsible to the rapid chrystal 
growth in chystal-amorphous transition. To make sure, 
ab initio molecular dynamics were used to study 
crystallization process of (GeTe4)100-xInx with x = 5, 10, 
15, 20. The structural changes in transition process are 
analyzed by evaluation of ring statistics. 

Crystallization process were investigated by 
carried out ab initio molecular-dynamics simulations on 
(GeTe4)100-xInx with x = 5, 10, 15, 20using 80-100 
atoms models. Each model was first equilibrated at 
1500 K followed by a thermal quench to 900 K 
slightlyabove melting points. Then model was quench 
with slow cooling rate (dT /dt = −0.75K ps−1) for 400 
ps. In this step structural changes in transition process 
are analyzed byevaluation of ring statistics. 
Results show that crystallization is very fast in prepared 
models. Figure 10.4 shows snapshots of 
atomicconfiguration of 80 atoms of GeTe4 in 
amorphous state and partially crystals form producedby 
slow cooling of the melt. Crystallization event is 
starting to occur only after 150 ps. Itcan be seen that 
crystals have the rocksalt-like structure characteristic 
similar with phasechangeGe-Sb-Te materials. For all 
prepared samples, crystallization occur inhundreds of 
picoseconds. 

Chalcogenide Ge-Te-In glasses which has 
wide transparency in near and mid infrared verysuitable 
for infrared technology. Due to this unique property, 
chalcogenide (GeTe4)100-xInxcan beutilised for many 
applications, ranging from military, industry, medical 
to environmentalapplication. For military application, 
material which has transparency in 2-5 µm regioncan 
be used for infrared countermeasures and laser threat-
warning systems. For industrialpurpose, chalcogenide 
(GeTe4)100-xInxhas possibility to be used for thermal 
imaging, night visionfor vehicle or machine inspection, 
infrared waveguide, high energy delivery systems 

usedfor cutting and welding, etc. Chalcogenide 
(GeTe4)100-xInxare very well suited for chemicalsensor 
since most molecular species vibrate in infrared region. 
This sensor can be utilized to detect hazardous 
chemicals like toxic gas, pollution, explosives, etc.In 
bulk form, chalcogenide Ge-Te-In glasses can be drawn 
for optical Fiber. Thesefibers can transmit in the 
wavelength more than 2 µm which is limit of 
conventional opticalfiber transmission. This type of 
optical fiber can therefore enable numerous 
infraredapplications including laser surgery for medical 
applications and power delivery for laser.Lasers with 
emission wavelengths around 2.9 microns are widely 
used in surgery. Thisradiation corresponds to the 
strongest absorption band of water and thus biological 
materials,allowing a host of medical applications. 
Using chalcogenide fibers to deliver laserpower 
delivery for laser surgery offers the potential for less 
painful, minimally invasivetreatment for a variety of 
applications including dentistry, surgery and 
dermatology. Althoughstudies using high power, free 
electron lasers have probed the absorption of 
opticalenergy by human tissue over a wide range of 
wavelengths relatively few laser wavelengthsare 
routinely used clinically and even less are applied to 
minimally invasive procedures inwhich the laser power 
is delivered endoscopically.Minimally invasive surgery 
tends to be limited to a few key wavelengths:( i ) 2.1 
microns provided by solid state Ho:YAG laser.( ii ) 2.9 
microns has prompted in-depth studies of laser surgery 
using the Er:YAG laser whose output coincides exactly 
with the peak water absorption. It is a 
particularlyvaluable tool for oral surgery, lithotripsy 
and urology.( iii ) 10 microns provided by bulky CO2 
lasers. 

From refractive index analysis it is known that 
chalcogenide (GeTe4)100-xInxglasses has 
nonlinearrefractive index much higher than silica. This 
makes it suitable for ultra-fast switchingand signal 
regeneration devices in telecommunication system. 
 
CONCLUSIONS 

Potential chalcogenide (GeTe4)100-xInx with x 
= 5, 10, 15, 20 as optoelectronics devices have been 
investigated using it’s structural and optical properties. 
Calculation results of bond angle distributions  suggest 
that the structure of prepared amorphous system should 
be made of 4-fold coordinated structure which is 
partially tetrahedral and defective octahedral-like 
environment. Ring statistics investigation of amorphous 
(GeTe4)100-xInx suggest that structure of (GeTe4)100-

xInxwith x = 0, 5, 10, 15, 20 have a significant number 
of 4-fold rings which responsible to the rapid crystal 
growth in crystal-amorphous transition. Results of time 
evolution of 4-fold rings investigation show that 
crystallization of samples with 80-100 atoms occur in 
hundreds of picoseconds. All these results show 
promising properties as candidates of phase change 
material.  

From transmission spectra result, it is known 
that chalcogenide Ge-Te-In transparent in near and mid 
infrared region which enable this material to be utilised 
for military, industry, medical to environmental 
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applications. These applications including infrared 
countermeasures, thermal imaging, night vision, 
infrared waveguide, high energy laser delivery system, 
chemical sensor and laser surgery. Besides that, high 
non-linear refractive index of chalcogenide Ge-Te-In 
make it suitable for ultra-fast switching in 
telecommunication system. 
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FIGURE CAPTIONS 
Figure 1: Ring statistics of amorphous state of system (GeTe4)100-xInx 
Figure 2: Ring statistics of amorphous state of system (GeTe4)100-xInx 
Figure 3: Snapshots of atomic configuration of (a) amorphous GeTe4 (b) crystallization event  
that is starting to occur after 150 ps  (A: atom with coordination number 3, B: atom  
with coordination number 4, C: atom with coordination number 5) 
Figure 4: Transmission spectra of chalcogenide (GeTe4)100-xInx with x = 5, 10, 15, 20 in 
wavelength range from 800 nm to 2600 nm 

 
Figure 1. Ring statistics of amorphous state of system (GeTe4)100-xInx 

 

 
Figure 2. Ring statistics of amorphous state of system (GeTe4)100-xInx 
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Figure 3. Snapshots of atomic configuration of (a) amorphous GeTe4 (b) crystallization event that is starting to occur 
after 150 ps  (A: atom with coordination number 3, B: atom with coordination number 4, C: atom with coordination 

number 5) 
 

 

Figure 4.Transmission spectra of chalcogenide (GeTe4)100-xInxwith x = 5, 10, 15, 20in wavelength range from 1000 nm 
to 2500 nm 
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DETEKSI SHOCK WAVE HASIL PAPARAN LASER ND:YAG  Q-SWITCH PADA ENAMEL GIGI  
UNTUK KANDIDAT APLIKASI TERAPI KARIES 
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ABSTRACT 
Ablation of healthy human enamel is demonstrated using a 8 ns pulses at wavelength of 1064 nm, 1 Hz and 

10Hz repetition rate from a Q-switched Nd:YAG laser. The ablation result shows that an enhanced structuring quality 
in comparison with non-Q-switched pulse exposure.  The material removal remains localized in the area of the laser 
spot to show collateral damage, cracks observed, and optical breakdown phenomenon as shockwave and plasma 
production. Energy dose was used in 362,92 mJ/ cm2, 636,48 mJ/ cm2, 706,27 mJ/ cm2, 768,71 mJ/ cm2 at repetition 
rate of 1 Hz and 461,61 mJ/ cm2 and 1218,74 mJ/ cm2 at repetition rate of 10 Hz. Amplitude of shock waves can be 
generated on exposure using energy dose from 362,92 mJ/ cm2 until 1218,74 mJ/cm2 are 339,063 mV to 59,3750 mV 
and pulse width of 150 ns until 210 ns. When the shock wave formed in using energy dose from 362,92 mJ/cm2 until 
1218,74 mJ/cm2, the results  is  the formation  of  a  deep  hole and melt with Ca/ P ratio from 1.44 to 2.03. The 
deep hole and melt shows that the effects can be used instead of the dental drill and can reduce an enamel 
permeability to increase the resistance of enamel to acid. Increasing the ratio of Ca/ P can reduce the solubility of 
enamel due to caries affected. Measurement of shock wave production due to Nd:YAG laser can be used to determine 
absorbtion level of enamel tooth because of the larger of amplitude and pulse width of the shock wave. The more 
damaged the enamel and the tissues occurs an increasing Ca/ P ratio. This study suggests that the application of Q-
switched Nd:YAG laser as contactless drills in dentistry should be regarded as an alternative   to   the   classical   
mechanical   technique   to   improve   the   quality   of   the   tooth treatment. 

 
Keywords : Nd:YAG Laser, Q-Switch,  Optical Breakdown, Photodistruption. 
 
PENDAHULUAN 

Gigi merupakan bagian keras yang terdapat di 
dalam mulut. Gigi memiliki banyak fungsi seperti 
memotong, menggiling, dan mencampur makanan. 
Lapisan paling luar dari gigi adalah enamel yang 
merupakan susunan kimia kompleks dengan gugus 
kristal terpenting, yaitu hidroksiapatit (Apsari et.al, 
2011a,b). Ketika terdapat kelainan pada enamel gigi, 
tidak mudah untuk mengidentifikasinya. Dokter 
membutuhkan alat bantu dalam mengidentifikasi 
kelainan tersebut dan memberikan terapi yang sesuai 
pada gigi pasien. Salah satu alat bantu terapi adalah 
laser. 

Seiring dengan perkembangan teknologi pada 
bidang kedokteran gigi, laser telah banyak digunakan 
dalam berbagai aplikasi klinis. Sejak tahun 1980 telah 
dikenalkan penggunaan laser seperti laser Nd:YAG 
sebagai piranti terapi alternatif yang cukup potensial di 
bidang kedokteran gigi. Laser Nd:YAG memiliki 
kelebihan yaitu dapat memberikan efek terapi yang 
maksimal dengan menggunakan energi yang rendah, 
tanpa rasa sakit, serta tanpa merusak jaringan sehat 
merupakan kelebihan dari laser Nd:YAG (Arianto, 
2003). Selama ini perawatan ataupun pengobatan 
kerusakan gigi, contohnya karies gigi, lebih banyak 
menggunakan metode mekanis konvensional yaitu 
dengan menggunakan bor gigi jika dibandingkan 
dengan menggunakan laser (Apsari, 2009). Metode-
metode yang digunakan dalam pengobatan maupun 
perawatan gigi perlu terus dikembangkan untuk 
menghasilkan sistem alternatif yang memberikan 
kenyamanan bagi pasien, minim efek samping dengan 
menggunakan aplikasi-aplikasi medis yang tepat dan 
memberikan keuntungan bagi pasien. Hasil penelitian 

ini melaporkan potensi terapi karies gigi dengan 
menggunakan laser Nd:YAG. 

 Efek sinar laser terhadap jaringan keras gigi 
merupakan parameter penting yang digunakan dalam 
diagnosis dan terapi, dan sampai saat ini masih terus 
diteliti dan dikembangkan untuk kemungkinan aplikasi 
yang lebih aman dan efektif di masa depan. Ketika 
laser berinteraksi dengan enamel gigi maka terdapat 
berbagai macam mekanisme yang terjadi yaitu interaksi 
fototermal (photothermal), interaksi fotokimia 
(photochemical), interaksi fotoablasi (photoablation), 
interaksi produksi plasma (plasma-induced ablation), 
serta fotoakustik (photodistrubtion) (Niemz, 2007). 
Produksi plasma dan munculnya fenomena fotoakustik 
berupa pembangkitan shock wave merupakan fenomena 
optical breakdown, yang diaplikasikan sebagai 
kandidat terapi pada penelitian ini. 

Beberapa penelitian yang telah dikembangkan 
untuk mengkaji tentang fenomena produksi plasma 
adalah  Alhasan (2009) mengkaji efek produksi plasma 
pada enamel gigi pada citra hasil dari sistem LSI (Laser 
Speckle Imaging)  setelah dipapari laser Nd:YAG Q-
Switch dengan variasi tegangan pumping dalam rangka 
mengetahui kualitas enamel gigi dengan menggunakan 
metode pencocokan template. Nugroho (2009) 
mengkaji efek produksi plasma dengan menggunakan 
sistem fuzzy untuk mendeteksi kualitas enamel gigi 
akibat interaksi energi laser Nd:YAG Q-Switch dan 
tanpa Q-Switch pada beberapa variasi energi pumping 
pada enamel gigi. Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa enamel akan mengalami 
kerusakan ketika muncul produksi  plasma mulai pada 
tegangan pumping  580 V dengan penyinaran laser 
Nd:YAG Q-Switch dengan sistem pemfokusan. 
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Penelitian Apsari (2009) memfokuskan kajian 
pada interaksi mendasar radiasi laser Nd:YAG terhadap 
enamel gigi, yaitu efek fototermal dan produksi plasma 
akibat paparan laser Nd:YAG Q-Switch dan tanpa Q-
Switch dengan variasi tegangan pumping. Hasil 
penelitian tersebut menunjukkan bahwa laser Nd:YAG 
Q-Switch dengan sistem pemfokusan optik 
menghasilkan efek lubang dan lelehan yang disebabkan 
oleh fenomena optical breakdown, yang dapat 
diaplikasikan untuk terapi pada bidang kedokteran gigi. 
Efek lubang terjadi pada energi laser Nd:YAG Q-
switch sebesar 102,3 mJ. Penelitian tersebut 
memaparkan bahwa seiring meningkatnya tegangan 
pumping tidak mengubah struktur kristal hidroksiapatit 
namun cenderung meningkatkan persentase 
hidroksiapatit sehingga aman untuk terapi medis 
walaupun terjadi efek shock wave, produksi plasma dan 
efek fototermal. Produksi shock wave yang dihasilkan 
belum dianalisis dan dikaji secara mendalam untuk 
aplikasi terapi medis. Pada penelitian ini mengkaji 
tentang interaksi laser terhadap jaringan keras gigi 
yaitu efek fotoakustik (photodistruption) yang 
diarahkan untuk kandidat aplikasi terapi. 

Penelitian yang dilakukan   Apsari et. al  
(2011a, b)  mengkaji efek fototermal, efek fotoablasi dan 
produksi  plasma. Penelitian Apsari et. al.(2011a) 

menggunakan sampel human enamel sedangkan Apsari 
et. al.(2011b) menggunakan dentin. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dosis energi laser Nd:YAG Q-
Switch yang dapat merusak dentin ialah pada dosis 
21,19 J/cm² dan 41,68 J/cm²,  sedangkan yang dapat 
merusak enamel gigi adalah 120 mJ yaitu terjadinya 
lubang sehingga dosis energi ini dapat diaplikasikan 
untuk kepentingan terapi medis, dengan jenis penyakit 
sesuai dengan efek paparan yang ditimbulkan pada 
target sampel salah satunya adalah karies gigi.  

Pada penelitian ini mengkaji efek fotoakustik 
(photodisruption) berupa produksi shock wave, efek 
fototermal, fotoablasi, dan efek produksi plasma 
(plasma-induced ablation)  dengan menggunakan 
sampel berupa enamel gigi. Fotoakustik merupakan 
fenomena penyerapan energi radiasi yang dapat 
menghasilkan gelombang akustik berupa produksi 
shock wave dideteksi dengan menggunakan sensor 
tekanan piezoelectric. Penggunaan piezoelektrik 
didasarkan oleh fungsinya sebagai pengubah/ converter 
energi, yaitu untuk mengubah energi akustik menjadi 
bentuk energi yang lain (listrik, mekanik, termal) 
(Raichel, D.R. 2006). Shock wave yang terjadi 
dianalisis besaran fisisnya yang meliputi amplitudo dan  
lebar pulsa untuk mengetahui berapa besaran fisis 
shock wave yang dapat menyebabkan adanya kerusakan 
pada enamel setelah paparan laser Nd:YAG Q-Switch 
dan tanpa Q-Switch. Efek fototermal dan produksi 
plasma diteliti dengan menggunakan FESEM-EDAX 
(Field Emission Scanning Energy Dispersive X-Ray 
Analysis) untuk mengetahui kerusakan pada enamel 
yang diakibatkan oleh fenomena optical breakdown 
karena paparan laser Nd:YAG. Uji tersebut dilakukan 
untuk mengetahui bagaimana struktur morfologi akibat 
paparan laser Nd:YAG Q-Switch dan tanpa Q-Switch. 
Dari uji tersebut juga dapat diketahui bagaimana 

perubahan komposisi enamel sebagai efek fotoablasi 
akibat radiasi laser. 
 
METODE PENELITIAN  

Gigi untuk sampel enamel dikumpulkan dari 
Klinik Bedah Mulut dan Maksilofaksial Rumah Sakit 
Gigi dan Mulut FKG Universitas Airlangga (ujian etika 
di FKG Universitas Airlangga, di dapatkan keterangan  
kelaikan etik/Ethical Clearance).  Spesimen enamel 
diperoleh dari gigi premolar pertama rahang atas anak 
umur 15 – 19 tahun, yang akan melakukan perawatan 
orto, dengan dan tanpa karies. Setelah pencabutan, 
spesimen gigi yang telah dicuci dengan aquabides dan 
dibersihkan, disimpan dalam larutan aqua bidestilata 
steril  dan disimpan dalam lemari pendingin bersuhu 
40C–60C untuk mencegah  kerusakan sampai dengan 
pemakaiannya pada suhu kamar. Penyimpanan di 
lakukan di Lab. Fisika Optika dan Laser F. Sains dan 
Teknologi Universitas Airlangga. 

Pembuatan lempeng enamel dilakukan dengan 
memotong permukaan oklusal gigi menggunakan 
mesin trimmer di bawah aliran air. Proses ini dilakukan 
di Bengkel Mekanik dan Gelas, Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Airlangga. Enamel  dipotong 
dengan ketebalan 1,5-2 mm dan diameter 0,5-1 cm 
tegak lurus aksis gigi. Permukaan enamel selanjutnya 
dipoles dengan menggunakan kertas abrasif dari yang 
kasar hingga halus no. 2000. Setelah permukaan halus, 
sampel dicuci dengan ultrasound cleaner  merk 
Branson 3520. Setelah dilakukan pencucian tersebut, 
sampel direndam dalam larutan aqua bidestilata steril 
pada lemari pendingin suhu 40C – 60C sampai 
dilakukan pengambilan image pada suhu kamar. 
Setelah selesai preparasi, sampel enamel siap untuk 
disinari laser Nd:YAG Q-Switch dan tanpa QSwitch 
dalam sistem LSI dengan variasi dosis energi 362,92 
mJ/ cm2, 461,61 mJ/ cm2,  636,48 mJ/ cm2, 706, 27 mJ/ 
cm2, 768,71 mJ/cm2, 1218,74 mJ/cm2. Adapun 
prosedur penelitian disajikan pada Gambar 1 dan Set up 
penelitian pemaparan laser Nd:YAG dengan dan tanpa 
Q-Switch dengan sistem pemfokusan disajikan pada 
Gambar 2. Set up pada Gambar 2 dilaksanakan di 
Laboratorium Laser, Fakultas Science Universiti 
Teknologi Malaysia. 

Fenomena photodisruption/ fotoakustik berupa 
produksi shock wave yang terbentuk akibat paparan 
laser Nd:YAG Q-Switch dan tanpa Q-Switch pada 
penelitian ini diamati dengan menggunakan sensor 
tekanan piezoelectric merk A KBA ALPHA dengan 
lebar pita 10 MHz dan  diameter permukaan 10 mm, 
yang dihubungkan dengan Oscilloscope merk 
Tektronix TDS3020B dengan lebar pita 500 MHz. 
Shock wave yang dideteksi  diamati dan dianalisis 
besaran fisinya berupa amplitudo dan lebar pulsa yang 
akan diarahkan untuk aplikasi terapi sebagai 
penghilang karies gigi. 
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Gambar 1. Diagram alir penelitian 

 

 
 

Gambar 2. Set up penelitian pemaparan laser Nd:YAG 
dengan dan tanpa Q-Switch dengan sistem pemfokusan  

 
Karakterisasi terhadap sampel dilakukan pada 
specimen enamel gigi yang telah dipapari oleh laser 
Nd:YAG Q-switch dan tanpa Q-Switch dengan 
pemfokusan. Tujuannya adalah untuk mengetahui 
perubahan morfologi permukaan dan komposisi dari 
enamel gigi setelah terkena paparan laser Nd:YAG 
dengan alat FESEM-EDAX. Seteleh specimen enamel 
diberi paparan laser Nd:YAG Q-switch dan tanpa Q-
Switch kemudian dilapisi dengan emas selama 1-3 
menit, kemudian sampel enamel dimasukkan ke dalam 
FESEM-EDAX untuk di run. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A.Deteksi Dan Analisis Besaran Fisis Shock Wave 

Produksi shock wave pada dosis energi yang 
digunakan yaitu 362,92 mJ/ cm2, 461,61 mJ/ cm2,  
636,48 mJ/ cm2, 706, 27 mJ/ cm2, 768,71 mJ/cm2, 
1218,74 mJ/cm2 dideteksi menggunakan sensor 
piezoelektrik dan diamati melalui osiloskop. Adapun 
contoh produksi shock wave disajikan pada Gambar 3.  
Hasil pengukuran amplitudo dan lebar pulsa shock 

wave hasil paparan laser Nd:YAG Q-Switch pada 
repetition rate 1 Hz disajikan pada Tabel 1, serta 
pengukuran amplitudo dan lebar pulsa shock wave hasil 
paparan laser Nd:YAG Q-Switch pada repetition rate 
10 Hz ditampilkan pada Tabel 2. 

 

   
(a) 

 
(b) 

Gambar 3. Produksi shock wave untuk tegangan 
pumping a) 560 V dan b) 580 V 

 
Tabel 1. Amplitudo dan lebar pulsa shock wave hasil paparan laser Nd:YAG Q-Switch pada repetition rate 1 Hz 

Tegangan 
pumping (V) 

Energi 
output (mJ) 

Dosis Energi 
(mJ/cm2) 

Amplitudo 
(mV) 

Lebar Pulsa 
(ns) 

580 21,6 - 40.625 190 
600 35,5 362,92 59.375 150 
620 48,6 469,84 79.6875 170 
640 63,8 490,64 113.125 170 
660 76,4 551,73 193.75 150 
680 89,4 636,48 229.688 150 
700 102,3 615,87 254.688 140 
720 112,6 677,88 339.063 140 
740 124,04 706,27 339.063 150 
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Tabel 2. Amplitudo dan lebar pulsa shock wave hasil paparan laser Nd:YAG Q-Switch pada repetition rate 10 Hz 

Tegangan 
pumping (V) 

Energi 
output 
(mJ) 

Dosis Energi 
(mJ/cm2) 

Amplitudo 
(mV) Lebar pulsa 

(ns) 
580 21,6 - 60.625 190 
600 35,5 461,61 106.875 190 
620 48,6 631,94 116.875 180 
 640 63,8 808,79 128.75 170 
660 76,4 932,87 141.25 180 
680 89,4 968,01 155 180 
700 102,3 1218,74 159.375 170 

 
 Berdasarkan pengukuran tersebut didapatkan hubungan antara tegangan pumping dengan energi output laser 

Nd:YAG yang disajikan pada Gambar 4 dan Gambar 5. 
 

 
 

Gambar 4. Hubungan antara tegangan pumping dan energi keluaran laser Nd:YAG Q-Switch 
 

  
 

Gambar 4. Hubungan antara tegangan pumping dan energi keluaran laser Nd:YAG tanpa Q-Switch 
 
Pada Gambar 4 dan Gambar 5 dapat diamati 

bahwa amplitudo gelombang kejut (shock wave) yang 
diproduksi akibat paparan laser Nd:YAG Q-Switch 
pada repetition rate 1 Hz meningkat seiring dengan 
meningkatnya energi output laser. Semakin tinggi daya 
yang disediakan untuk media aktif, energi output yang 
lebih besar dari laser akan mengakibatkan tekanan yang 
lebih tinggi terjadi pada sampel. Namun pada Gambar 

4 dan Gambar 5 tidak memiliki linearitas yang baik, 
maka besaran lebar pulsa tidak dapat dijadikan sebagai 
indikator untuk estimasi tingkat absorbsi jaringan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, amplitudo shock wave 
yang dihasilkan mengalami  peningkatan seiring 
dengan tingkat kerusakan jaringan enamel yang 
berkorelasi dengan tingkat absorbsi energi laser 
Nd:YAG oleh enamel.  
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Amplitudo gelombang kejut merupakan 
tekanan yang dideteksi ketika gelombang akustik 
tersebut merambat dan sampai pada bagian belakang 
material (Salim M.A.B.M, 2007). Pada penelitian 
tersebut piezoelektrik diletakkan tepat dibelakang 
enamel untuk mengamati adanya fenomena shock 
wave. Pembentukan shock wave merupakan salah satu 
bentuk dari peristiwa optical breakdown yang 
merupakan parameter kerusakan suatu jaringan.  

Pengukuran efek fotoakustik (produksi shock 
wave) akibat paparan laser Nd:YAG pada enamel dapat 
digunakan untuk menentukan tingkat absorbsi jaringan  
enamel (Harris, D. M et. al, 2002).  Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut, dapat dibuktikan bahwa besaran 

fisis shock wave yang dihasilkan semakin meningkat 
seiring dengan tingkat kerusakan jaringan enamel yang 
berkorelasi dengan tingkat absorbsi energi laser 
Nd:YAG oleh enamel, yang sesuai dengan hasil 
penelitian ini.  

 
B. Analisis Struktur Morfologi Dan Komposisi 
Enamel Dengan Menggunakan Uji Fesem Edax 
Hasil karakterisasi morfologi enamel menggunakan 
FESEM-EDAX pada berbagai variasi dosis energi yaitu 
362,92 mJ/ cm2, 461,61 mJ/ cm2 (gigi yang mengalami 
karies),  636,48 mJ/ cm2, 706, 27 mJ/ cm2, 768,71 mJ/ 
cm2, 1218,74 mJ/ cm2 disajikan pada Gambar 6.  

 

 
 

Gambar 6. Struktur morfologi enamel hasil karakterisasi FESEM-EDAX, Enamel yang tidak dipapari laser, enamel 
yang dipapari laser Nd:YAG Q-Switch dengan dosis (b) 362,92 mJ/ cm2 (c) 461,61 mJ/ cm2 (d) 636,48 mJ/ cm2 (e) 
706,27 mJ/ cm2 (f) 768,71 mJ/ cm2 (g) 1218,74 mJ/ cm2 

 
Gambar 6 (a) adalah enamel tanpa dipapari 

laser Nd:YAG Q-Switch tidak ada efek. Gambar 6 (b) 
menunjukkan enamel setelah dipapari laser Nd:YAG 
Q-Switch dengan dosis energi sebesar 362,92 mJ/ cm2 
seperti terdapat suatu lekukan namun belum dapat 
dikatakan sebagai lubang. Gambar 6 (c) menunjukkan 
enamel yang mengalami karies setelah dipapari laser 
Nd:YAG Q-Switch dengan dosis energi sebesar 461,61 
mJ/ cm2  terjadi efek retak. Gambar 6 (d) menunjukkan 
enamel setelah dipapari laser Nd:YAG Q-Switch 
dengan dosis energi sebesar 636,48 mJ/ cm2 terjadi efek 
retak. Gambar 6 (e) menunjukkan enamel setelah 
dipapari laser Nd:YAG Q-Switch dengan dosis energi 
sebesar 706,27 mJ/ cm2 terjadi efek retak. Gambar 6 (f) 
menunjukkan enamel setelah dipapari laser Nd:YAG 
Q-Switch dengan dosis energi sebesar 768,71 mJ/ cm2 

terjadi efek lubang. Gambar 6 (g) menunjukkan enamel 
setelah dipapari laser Nd:YAG Q-Switch dengan dosis 
energi sebesar 1218,74 mJ/ cm2 terjadi efek lubang dan 
terdapat lelehan 

Berdasarkan hasil penelitian pada Gambar 6 
(f) terjadi efek lubang dan Gambar 6 (g) terjadi efek 
lubang dan leleh akibat paparan laser Nd:YAG 
menunjukkan bahwa efek tersebut dapat digunakan 
sebagai pengganti dari bor gigi. Selama ini praktik 
untuk menghilangkan karies menggunakan bor gigi 
namun metode tersebut dapat mempengaruhi jaringan 
yang sehat. Pulsa laser sangat potensial untuk 
menghilangkan karies gigi sebagai metode alternatif 
pengganti prosedur konservatif bor gigi karena 
langsung fokus pada jaringan yang diharapkan (Harris 
D. M dan Fried D,  2000). Metode konvensional untuk 
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preparasi kavitas/ preparasi gigi dengan menggunakan 
bor gigi dapat menimbulkan kebisingan, getaran 
mekanis yang tidak nyaman dan menimbulkan stres 
bagi pasien. Meskipun rasa sakit/ nyeri dapat dikurangi 
oleh anastesi lokal, namun rasa takut, kebisingan, dan 
getaran mekanik tetap menyebabkan ketidaknyamanan 
(Husein A, 2006). Terdapatnya efek retak dan lubang 
pada enamel ini juga dapat dijadikan sebagai efek 
pengganti fungsi bor yang dapat merusak struktur 
permukaan enamel namun bergantung dari penggunaan 
dosis energi laser yang tepat dan seberapa besar tingkat 
keparahan dari penyakit karies yang dialami pasien. 

Efek lelehan yang terjadi pada enamel dapat 
menurunkan permeabilitas enamel. Hal ini  dapat 
meningkatkan resistansi terhadap asam setelah diradiasi 
oleh laser (Boari et.al, 2009). Kemampuan menurunkan 

permebilitas enamel dapat menutup permukaan enamel 
yang terserang karies sehingga mencegah penetrasi 
asam ke dalam enamel akibatnya terjadi penurunan 
proses demineralisasi pada enamel (De Andrade et.al, 
2007). Berdasarkan efek yang ditimbulkan, akibat 
paparan laser Nd:YAG berpotensi untuk mencegah 
proses karies berlangsung lebih lanjut. 

Uji menggunakan FESEM EDAX dilakukan 
untuk analisis perhitungan molaritas Ca/P untuk 
mengetahui molaritas Ca/P dari enamel gigi setelah 
terkena paparan laser Nd:YAG pada beberapa variasi 
dosis energi. Perubahan yang terjadi setelah enamel 
gigi dipapari laser Nd:YAG akan diketahui sehingga 
disajikan diagram hubungan antara dosis energi dengan 
rasio Ca/P pada Gambar 7 

 

 
Gambar 7. Diagram hubungan antara dosis energi dengan rasio Ca/P 

 
Pada Gambar 7 dapat diamati bahwa seiring 

meningkatnya dosis energi maka rasio molaritas Ca/P 
cenderung mengalami peningkatan. Meningkatnya 
kelarutan enamel dapat menurunkan kalsium dan fosfat 
sehingga rasio Ca/P menurun, maka radiasi laser 
Nd:YAG Q Switch meningkatkan rasio Ca/P sehingga 
dapat  mencegah terjadinya kelarutan oleh asam. 
Berdasarkan hasil penelitian  menunjukkan bahwa 
enamel setelah mendapatkan paparan laser Nd:YAG Q-
Switch memiliki rasio Ca/P yang lebih besar daripada 
enamel normal yang tidak diradiasi laser. Kondisi ini 
dapat menurunkan kelarutan enamel akibat serangan 
karies sehingga karies tidak berlangsung semakin 
parah. 

 
KESIMPULAN  

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Shock wave dapat dihasilkan pada paparan dosis 

energi laser Nd:YAG Q-Switch sebesar 362,92 
mJ/ cm2, enamel yang mengalami karies yang 
diradiasi laser Nd:YAG Q Switch dengan dosis 
energi sebesar 461,61mJ/ cm2, 636,48 mJ/cm2, 
706,27 mJ/ cm2, 768,71 mJ/ cm2, 1218,74 mJ/cm2 
menghasilkan amplitudo pada rentang mulai 
59,3750 mV- 339,063 mV dan lebar pulsa pada 
rentang mulai 150 ns-210 ns.  

2. Ketika terbentuk shock wave akibat paparan laser 
Nd:YAG Q-Switch dengan dosis energi sebesar 
362,92 mJ/cm2-1218,74 mJ/cm2 terdapat suatu 
keretakan sampai adanya suatu lubang dan lelehan 
dengan Ca/P mulai 1,44-2,03. 

3. Pengukuran efek fotoakustik (produksi shock 
wave) akibat paparan laser Nd:YAG pada enamel 
dapat digunakan untuk menentukan tingkat 
absorbsi jaringan  enamel. Besaran fisis shock 
wave yang dihasilkan semakin meningkat seiring 
dengan tingkat kerusakan jaringan enamel yang 
berkorelasi dengan tingkat absorbsi energi laser 
Nd:YAG oleh enamel. Lubang dan lelehan yang 
terjadi menunjukkan bahwa efek tersebut dapat 
digunakan sebagai pengganti dari bor gigi dan 
dapat menurunkan permeabilitas enamel. 
Penurunan permeabilitas enamel dapat menutup 
permukaan enamel yang terserang karies sehingga 
mencegah penetrasi asam ke dalam enamel. 
Kecenderungan meningkatnya rasio Ca/P pada 
enamel setelah dipapari laser Nd:YAG 
menandakan bahwa laser Nd: YAG mampu 
menyediakan mineral kalsium dan fosfat sehingga 
mengurangi kelarutan enamel akibat terserang 
karies. 
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Abstrak 

Kanker paru merupakan penyakit yang sangat mematikan dan menduduki sebagai peringkat ke enam 
penyakit berbahaya di Indonesia. Saat ini, pemeriksaan kanker paru masih menggunakan metoda manual dengan pola 
pembacaan hasil foto rontgent oleh dokter sepesialis radiologi. Akurasi diagnosis dokter secara otomatis dalam 
mendeteksi kondisi paru sehat atau kanker paru tercapai optimal dengan metoda jaringan saraf tiruan self organizing 
map (SOM). Metoda ini dapat mengetahui kondisi paru berdasarkan tingkat kedekatan unit gugus piksel terhadap 
masukan foto hasil x-ray. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan parameter klasifikasi jaringan saraf tiruan SOM dan fitur 
gambar hasil x-ray secara optimal. Metode penelitian ini dilakukan dengan empat tahapan. Pertama, pembacaan file 
gambar hasil foto rontgent. Kedua, ekstraksi fitur citra gambar dengan melakukan filtering dan equalisasi histogram 
secara adaptif. Ketiga, reduksi fitur yang dihasilkan dengan cara mereduksi citra melalui mekanisme transformasi 
kosinus secara diskrit. Keempat, citra paru diklasifikasikan dalam kondisi sehat atau kanker paru dengan 
menggunakan metoda jaringan saraf tiruan self organizing map (SOM). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akurasi data testing tercapai hingga 86,66% dengan performansi 
MSE berorde hingga E-7 yang berhenti pada iterasi ke-25 pada laju pembelajaran 0,01 dengan error terbobot 
0,005 pada dua unit gugus terdekatnya. 
Keywords: Kanker paru, Rontgent, Klasifikasi SOM. 
 

PENDAHULUAN 
Kanker paru-paru merupakan masalah paling 

umum di dunia. International Agency for Research on 
Cancer (IARC) dalam GLOBOCAN tahun 2008, 
melaporkan bahwa 1,61 juta (12,7%)ter-idap kanker 
paru dan kematian karena kanker paru sebesar 1,38 juta 
(18,2%) penduduk dunia.Data Departemen Kesehatan 
Republik Indonesia menurut Daftar Tabulasi Dasar 
(DTD) pasien rawat inap di Rumah Sakit, kanker paru 
menduduki peringkat ke-6 sebagai penyakit neoplasma 
ganas di Indonesia (Situmeang, 2010 dalam Aditya 
2012). 

Di negaraberkembang, teknologi untuk 
pemeriksaan paru adalah dengan foto rontgent. 
Teknologi ini merupakan metode radiografi yang 
didasarkan pada difraksi sinar-x. Hasil proses dari 
sinar-x memberikan citra yang berbeda antara paru 
yang normal dan kanker, dan menjadi dasar diagnosis 
dokter spesialis paru/radiologis melalui pengamatan 
visual hasil foto rontgent tersebut. 

Beberapa penelitian telah banyak dilakukan 
untuk mendeteksi secara otomatis kondisi paru hasil 
foto rontgent, diantaranya adalah Pendeteksian kanker 
paru dengan citra x-ray menggunakan Jaringan Saraf 
Tiruan Backpropogationoleh Tri Deviasari pada tahun 
2012 yang menunjukkan tingkat akurasi yang belum 
optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
membantu para dokter dalam identifikasi kanker paru 
dan memperoleh tingkat akurasi yang lebih optimal. 

 
LANDASAN TEORI 
Kanker Paru 

Kanker paru merupakan kanker yang berlokasi 
di paru, dan mengakibatkan tumbuhnya kanker 
berbahaya pada paru. Sel kanker ini sebagian besar 
berasal dari sel paru sendiri, namun tidak menutup 
kemungkinan berasal dari lokasi tubuh lain yang 

menyebar ke paru (Wasripin, 2007). Di sisi lain, sel 
kanker paru juga dapat ber-metastatik dan menyebar ke 
lokasi lainnya (John, 2005). Gambar 1 menunjukkan 
kanker pada paru. 
 

 
Gambar 1.  Kanker Paru-paru (Nucleus Precise News 

Letter, 2011) 
Kanker paru berhubungan sangat erat dengan 

pria yang perokok, polusi udara, cacat paru, dan pria 
berumur lebih 40 tahun. Penyebab utamanya adalah 
paparan berkepanjangan suatu zat yang bersifat 
karsinogenik, disamping itu adanya faktor lain seperti 
kekebalan tubuh, genetik, dan lain-lain. (Deviasari, 
2012).  

 
Foto Rontgent 

Pesawat rontgent atau pesawat sinar-x adalah 
perangkat yang digunakan untuk diagnosa medis 
dengan menggunakan sinar-x yang diarahkan pada 
bagian tubuh tertentu dan menembusnya kemudian 
akan ditangkap oleh film, sehingga akan terbentuk 
gambar dari bagian tubuh yang disinari (Suyatno & 
Istofa, 2007). 

Pada mesin x-ray digital terdapat proses 
digitalisasi untuk menghasilkan citra digital. Citra 
digital dapat diperoleh secara otomatis dari sistem 
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penangkap citra digital (digitizer) yang melakukan 
penjelajahan citra dan membentuk suatu matriks 
dimana elemen-elemennya dinyatakan nilai intensitas 
cahaya pada suatu himpunan diskrit dari titik-titik. Pada 
digitizer, sinyal yang diterima masih merupakan sinyal 
analog yang harus diubah ke digital dengan merubah 
harga kontinyu menjadi harga diskrit untuk ditampilkan 
pada monitor peraga melalui pengolahan piksel pada 
citra (Yaffe dkk, 1997). 
 

 
Gambar 2 Skema sistem radiografi digital. (Yaffe dkk, 

1997) 
Pengolahan Citra Digital 

Pengolahan piksel atau citra digital merupakan 
suatu proses untuk memperbaiki kualitas citra agar 
mudah diinterpretasi-kan oleh manusia.Teknik 
pengolahan citra adalah mentransformasikan citra 
menjadi citra lain dengan ragam operasinya diantaranya 
adalah histogram adaptif dan kosinus diskrit. 

Ekualisasi histogrammerupakan satu teknik 
untuk meningkatkan kualitas tampilan citra. Teknik ini, 
melakukan distribusi ulang terhadap distribusi 
intensitas dari histogram awal. Pada ekualisasi 
histogram adaptif, citra dibagi menjadi blok-blok (sub-
image) dengan ukuran n x n, kemudian pada setiap blok 
dilakukan proses ekualisasi histogram.  

Transformasi Kosinus Diskrit (Discrete 
Cosine Transform) merupakan transformasi linear yang 
mengubah citra dari domain spasial ke dalam domain 
frekuensi.DCT dua dimensi untuk citra f(x,y) dengan 
ukuran M x N  dinyatakan pada persamaan di bawah. 
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Sedangkan pola untuk memperoleh suatu citra 
yang telah mengalami transformasi dapat menggunakan 
transformasi balik (invers transformation). 
Transformasi balik dari DCT dinyatakan pada 
persamaan di bawah. 
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(2.6) 
x = 0, 1, 2, …, N-1, ; y = 0, 1, 2, …, M-1. 
 

Self Organizing Map (Som) 
Self organizing map (SOM) merupakan salah 

satu model JST dengan pembelajaran tak terawasi yang 
dirumuskan oleh kohonen.  SOM memiliki algoritma 

yang sederhana danmemiliki kemampuan klasifikasi 
yang cepat. Arsitektur jaringan kohonen (SOM) 
digunakan untuk membagi pola masukan ke dalam 
beberapa kelompok. Misalkan masukan berupa vektor 
yang terdiri dari n komponen yang akan 
dikelompokkan ke dalam maksimum m buah kelompok 
(vektor contoh). 

Keluaran jaringan adalah kelompok yang 
paling mirip dengan masukan yang diberikan. 
Ukuran kedekatan yang sering digunakan adalah 
jarak Euclidean minimum (Siang, 2009). 

 
Gambar 3 Arsitektur SOM 

Bobot vektor berfungsi sebagai penentu 
kedekatan vektor contoh dengan masukan yang 
diberikan. Selama proses, vektor yang paling dekat 
tingkat kemiripannya muncul sebagai pemenang. 
Vektor pemenang akan dimodifikasi bobotnya. 
Arsitektur jaringan kohonen ditunjukkan pada gambar 
3 di atas sama dengan arsitektur lain, hanya saja tanpa 
ada perhitungan net maupun fungsi aktivasi (Siang, 
2009) 

 
METODA 

Metoda penelitian yang telah dilakukan sesuai 
dengan diagram alir di bawah.  

 

Gambar 4. Diagram Alir Metoda Penelitian 
Pertama adalah penginputan data, yang 

bertujuan mendapatkan gambar akhir dengan ukuran 
yang sama, yaitu 150 x 150 piksel sehingga 
perludilakukan resize dan recroping gambar. Kedua, 
ekstraksi fitur yang bertujuan untuk memperoleh 
gambar yang lebih halus, kontras dan seragam. Metode 
filtering yang dipergunakan adalah median filter, agar 
diperoleh gambar yang lebih halus. Metoda histogram 
yang diterapkan adalah equalisasi histogram adaptif, 
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agar didapatkan gambar yang lebih kontras dan 
seragam.  

Ketiga adalah reduksi fitur yang bertujuan 
untuk mereduksi fitur yang diperolah dari hasil proses 
sebelumnya dengan memanfaatkan metoda Discreate 
Cosines Transform (DCT)filter dan kemudian 
membaliknya kembali dengan fungsi yang sama, 
sehingga diperolah gambar yang lebih transparan. 
Keempat adalah klasifikasi yang bertujuan untukmeng-
klasifikasikan data masukan reduksi fitur hasil foto 
rontgentdengan jaringan saraf tiruan berbasis self 
organizing map (SOM) sehingga dihasilkanklasifikasi 
akhir berupa kondisi paru normal dan kanker. Akurasi 
hasil klasifikasi di validasi dengan sistem berikut: 

%100%100)()( ×
+++

+
=×=

bcba
ca

n
benariJiAkurasi  

 
HASIL PENELITIAN 

Imageparu yang dipergunakan dalam 
penelitian ini bertipe bmpdan berukuran 150 x 
150piksel.Data gambar ini diperoleh dari Rumah Sakit 
Haji Surabaya dan Muhammadiyah Lamongan yang 
berjumlah 40 sampel dengan komposisi 24 sampel data 
paru normal dan 16 data kanker paru. Pada keseluruhan 
data (grayscale) diperoleh tampak banyak noise yang 
berupa salt & papperpada gambar asli sehingga 
filtering yang efektif untuk menghilangkannya adalah 
filter median. Keluaran pada tahapan ini akan 
dihasilkan gambar yang lebih halus bila dibandingkan 
dengan aslinya, seperti tampak pada gambar 5 di 
bawah. 
 

 
Gambar 5 Ekstraksi fitur dengan filter median 

 
Keluaran filtering perlu ditingkatkan nilai 

kontrasnya sehingga memiliki nilai intensitas yang 
seragam pada tiap pikselnya dengan equalisasi 
histogram adaptif yang tampak seperti pada gambar 6 
di bawah. 

 
Gambar 6 Ekualisasi histogram adaptif 

 
Selanjutnya dilakukan reduksi fitur dengan 

menggunakan transformasi kosinus diskrit sehingga 
diperoleh hasil seperti pada gambar 7 di bawah. Pada 
transformasi ini akandihasilkan data array satu dimensi 
sehingga data keluaran tersebut dapat dimanfaatkan 
sebagai masukan dalam klasifikasi jaringan saraf tiruan 
self organizing map (SOM). 

 

 
Gambar 7 Transformasi DCT 

 
Setelah tahapan reduksi fitur tercapai maka 

selanjutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi ini bertujuan 
untuk mendapatkan perbedaan nilai pada gambar 
normal dan kanker paru, sehingga sistem 
pengklasifikasi self organizing map (SOM) dibuat 
dengan mendasarkan pada kemampuan dari jaringan 
saraf tiruan untuk mencari pola ketetanggaan 
(neighbourhood) dari area yang ingin dicapai sesuai 
dengan tujuan penelitian. Sistem klasifikasi tersebut di 
buat dalam dua kategori, yaitu pembelajaran (training) 
dan pengujian (testing).  

Pada kategori yang pertama, yaitu 
pembelajaran, sistem diberikan dua macam data, yaitu 
data normal dan data kanker. Kedua data tersebut 
kemudian dilatihkan terhadap sistem yang telah dibuat 
sehingga diperoleh nilai vektor bobot dan selisihnya 
serta performansi MSE yang kecil. Beberapa parameter 
ditentukan terlebih dahulu sebagai input-an untuk 
neural network self organizing map-nya, yaitu:epoch 
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sebanyak 55, Error bobot sebesar 0,005, learning rate-
nya adalah 0,1 dan 0,01,sertajumlah gugus terdekat 
adalah 2. 

Berdasarkan proses pembelajaran yang telah 
dilakukan maka dihasilkan beberapa data yang sesuai 
dengan tabel 1. Hasil parameter tersebut, dijadikan 
sebagai patokan benar atau memilki tingkat 
keberhasilan 100% untuk kategori paru normal dan 
kanker. 
 
Tabel 1 Training data normal& kanker paru 

 
 
Sedangkan pada proses klasifikasi kategori kedua 
adalah pengujian (testing). Pola ini merupakan 
pemberian input baru pada sistem yang telah termemori 
sehingga diperoleh nilai vektor bobot baru yang 
memiliki elemen gugus yang sesuai dengan yang telah 
dipelajari oleh system seperti yang tampak pada tabel 2 
di bawah. 
 
Tabel 2Testing data normal& kanker paru 

 
 

Pada kedua tabel di atas menjelaskan bahwa 
pola pembelajaran dan pengujian memberikan 
performansi terbaiknya pada kondisi normal dan kanker 
dengan laju 0,01 yang tercapai pada epoh ke-25. Bila 
terdapat masukan yang berupa gambar kanker namun 
sistem mengenalinya sebagai bukan kanker maka akan 
ditunjukkan dengan nilai vektor bobot baru yang 
memliki nilai lebih kecil dari yang tersimpan oleh 
sistem dan disimpulkan sebagai paru normal. 

 

 
Gambar 8. Pengujian kanker paru (LR=0,01) 

  
Dalam uji validasi sistem yang didasarkan 

pada data sampel dan perhitungan akurasi maka pada 
kategori testingdihasilkan data sebagai berikut : 

 
Tabel 3 Confusion matriks data testing 

 
 
Nampak jelas bahwa data tabel di atas, 

memberikan nilai akurasi sistem yang tercapai adalah 
86, 66%. 
 

KESIMPULAN 
Lung images hasil foto rontgent dua dimensi 

dapat dijadikan sebagai input klasifikasi SOM satu 
dimensi dengan melakukan tranformasi kosinus diskrit 
sehingga tercapai hasil optimal dengan error bobot 
0,005 terhadap 2 unit gugus terdekatnya pada laju 
pelatihan terbaiknya adalah 0,01 sehingga 
tercapaiakurasi pengjian sistem sebesar 86,66%, 
dengan performansi MSE hingga orde E-7 yang 
berhenti pada iterasi atau epochke 25. 
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ABSTRAK 

Candida dapat tumbuh sebagai flora normal pada membran mukosa saluran pencernaan, pernafasan, 
vagina, uretra serta kulit manusia. Salah satu spesies Candida yang banyak menimbulkan berbagai penyakit adalah 
Candida albicans. Apabila Candida albicans  membentuk biofilm, maka Candida albicans menjadi bersifat patogen 
dan resisten terhadap berbagai macam antifungi di antaranya flukonazol. Tujuan penelitian untuk menentukan 
pengaruh ekstrak enzim Achatina fulica dan ligan Bgl2 sebagai antibiofilm untuk meningkatkan  kinerja flukonazol 
dalam eradikasi Candida albicans secara in vivo. Pembentukan biofilm Candida albicans pada mukosa membran 
usus tikus putih Wistar diinduksidengan perlakuan antibiotik per oral dan steroid sub kutan. Kemudian biofilm diberi 
perlakuan dengan ekstrak enzim Achatina fulica, ligan Bgl2, dan antifungi. Identifikasi biofilm Candida albicans 
dilakukan secara makroskopis, mikroskopis dengan SEM, dan uji kolonisasi membran mukosa usus. Biofilm Candida 
albicans pada mukosa membran usus hewan coba tikus Wistar dapat diamati secara makroskopis berupa lapisan 
berwarna putih yang tidak mudah dilepas oleh larutan PBS. Adapun analisis secara mikroskopis menggunakan SEM 
menunjukkan miselium yang melapisi mukosa membran usus. Penggabungan  ekstrak enzim dari cairan digestif 
Achatina fulica  dan ligan Bgl2 mampu meningkatkan kinerja flukonazol, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut 
sebagai antibiofilm untuk eradikasi Candida albicans. 
 
Kata kunci : Candida albicans, biofilm, flukonazol, ekstrak enzim Achatina fulica, ligan Bgl2 
 
PENDAHULUAN 

Keberadaan Candida dan flora normal lainnya 
di saluran pencernaan berfungsi mengatur 
keseimbangan kondisi di tempat mikroorganisme 
berkoloni, untuk mencegah pertumbuhan 
mikroorganisme patogen. Menurut Jackson (1999), 
kondisi yang tidak seimbang antara pertumbuhan 
Candida dan flora normal lain dapat menyebabkan 
pertumbuhan berlebihan Candida serta perubahan 
menjadi bentuk biofilm yang patogen. Faktor yang 
mempengaruhi patogenitas Candida antara lain 
keberadaan antibiotik, pil pencegah kehamilan, obesitas 
dan lain-lain. 

Candida merupakan fungi dimorfik yaitu 
memiliki kemampuan untuk tumbuh dalam dua bentuk 
yang berbeda, sebagai sel tunas yang akan berkembang 
menjadi bentuk blastospora dan menghasilkan 
kecambah yang akan membentuk hifa semu. Candida 
yang bersifat tidak patogen tidak dapat membentuk hifa 
sehingga tidak mampu menginvasi, disebut bentuk 
planktonik, sedangkan Candida yang bersifat patogen 
dapat membentuk hifa sebagai alat invasi  (Jackson, 
1999).  

Salah satu spesies Candida yang banyak 
menimbulkan berbagai penyakit adalah Candida 
albicans. Candida albicans memiliki kemampuan 
untuk invasi ke jaringan yang lebih dalam. Hal ini 
dikarenakan kemampuan Candida albicans yang dapat 
merubah morfologi sel dari bentuk khamir (ragi) ke 
hifa. Candida albicans yang bersifat patogen dapat 
membentuk hifa dan biofilm. Biofilm adalah wujud 
perlindungan bagi mikroba terhadap respon imun sel 
inang dan obat-obatan antibiotika atau antifungi. 
Menurut Jabra-Rizk (1999), biofilm yang terbentuk 
merupakan campuran dari beberapa tipe sel, yaitu 

khamir, pseudohifa dan matriks ekstraseluler yang 
melindungi sel-sel Candida albicans. Matriks 
ekstraselular biofilm tersusun dari 39,6% karbohidrat, 
5% protein, 0,5% fosfor, 3,3% heksosamin, dan 0,1% 
asam uronik. Komponen utama dinding sel Candida 
albicans adalah β-1,3 glukan, kitin, protein, lemak dan 
garam anorganik yang berperan dalam meningkatkan 
resistensi biofilm terhadap antibiotik dan antifungi. β-
1,3 glukan, kitin dan protein juga ditemukan di 
sekeliling biofilm sebagai matriks biofilm in vitro dan 
in vivo (Douglas, 2006).  

Faktor predisposisi berperan dalam 
meningkatkan pertumbuhan Candida albicans serta 
memudahkan invasi jamur ke dalam jaringan tubuh 
manusia. Faktor predisposisi antara lain kondisi tubuh 
yang lemah; diabetes melitus; kehamilan; rangsangan 
setempat pada kulit oleh cairan yang terjadi terus 
menerus, misalnya oleh air, keringat, urin atau air liur; 
penggunaan obat antibiotik. Peningkatan infeksi 
Candida albicans juga berhubungan dengan gangguan 
sistem imunitas, seperti pada penderita AIDS, 
kemoterapi, penggunaan kateter dan jarum infus. 
Hingga saat ini kandidiasis merupakan penyakit jamur 
dengan angka kejadian teratas di antara penyakit jamur 
lainnya. Candida albicans dapat menginfeksi semua 
organ tubuh manusia, dapat ditemukan pada semua 
golongan umur (Tsang, 2007). 

Candida albicans resisten terhadap berbagai 
jenis antijamur meliputi flukonazol, amfoterisin B, 
flusitosin, klorheksidin, itrakonazol, triazol, 
ketokonazol dan beberapa senyawa azol baru yaitu 
vorikonazol dan ravukonazol (Al-Fattani, 2004). Terapi 
antifungi tidak dapat membunuh Candida albicans, 
tetapi hanya menekan pertumbuhan Candida albicans. 
Infeksi berulang dapat diobati dengan penggunaan obat 
antifungal, tetapi resitensi terhadap antibiotik juga 
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dapat terjadi, hal ini karena adanya pelindung biofilm 
yang menghalangi penetrasi obat ke dalam sel . 
Menurut Nett (2007), β-1,3-glukan berperan dalam 
penurunan penetrasi antifungi ke dalam sitoplasma sel 
dan meningkatkan resistensi biofilm terhadap antifungi. 

Baktir (2012) melaporkan hidrolisis 
komponen utama matriks ekstraseluler biofilm Candida 
albicans menggunakan ekstrak β-1,3-glukanase, serta 
inhibisi regenerasinya menggunakan ligan Bgl2. Ligan 
bagi protein Bgl2 telah dilaporkan dapat menghambat 
pembentukan matrik ekstraselular biofilm Candida 
albicans. Ligan Bgl2 adalah ligan protein Bgl2 yang 
bekerja menghambat pembentukan kembali β-1,3-
glukan melalui mekanisme inhibitor kompetitif dengan 
substrat β-D-glukosa. 

Ekstrak kelenjar saluran pencernaan (digestive 
gland) Achatina fulica merupakan campuran beberapa 
enzim karbohidrase, antara lain enzim kitinase, 
xilanase, selulase, hemiselulase, amilase, maltase, 
sukrase, enzim β-1,3-glukanase maupun β-1,4-
glukanhidrolase. Enzim kitinase mampu menghidrolisis 
kandungan kitin pada dinding sel Candida albicans. 
Kandungan enzim lainnya berfungsi untuk 
menghidrolisis penyusun biofilm yang cukup 
kompleks. Campuran atau konsorsium enzim bekicot 
sangat berpotensi untuk menghidrolisis polimer matriks 
ekstraseluler pada biofilm.  

 
METODE PENELITIAN 
Bahan Penelitian 
 Sampel penelitian adalah serum darah yang 
diperoleh dari hewan coba tikus putih (Rattus 
norvegicus) galur Wistar, sebanyak 10 ekor, berjenis 
kelamin jantan, berumur sekitar 2-3 bulan, berat 
berkisar 200 gram dengan kondisi fisik sehat.  Bahan-
bahan yang digunakan meliputi media spider, media 
YPD, ekstrak enzim Achatina fulica, ligan Bgl2, dan 
antifungi. 
Alat-alat Penelitian 

Instrumen dan alat yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah spektrofotometer UV-Vis 
(Pharmaspec UV-1700 Shimadzu) dan scanning 
electron microscope (JSM-T100).  
Persiapan Pembentukan Biofilm secara in vivo 
 Hewan coba tikus dibagi menjadi 2 kelompok, 
yaitu kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. 
Kelompok kontrol untuk dikorbankan guna mengamati  
secara makroskopis pembentukan biofilm Candida 
albicans pada membran mukosa usus halus dan sekum 
setelah perlakuan induksi pembentukan biofilm. 
Kelompok perlakuan yang berjumlah sepuluh ekor 
adalah kelompok yang tidak dikorbankan setelah 
biofilm terbentuk pada mukosa usus, akan tetapi 
dilanjutkan  dengan perlakuan enzim dan ligan Bgl2 
untuk percobaan eradikasi biofilm. Masing-masing 
kelompok hewan coba mendapat perlakuan yang sama 
sebagai berikut. Hewan coba disonde untuk 
memasukkan 2 ml inokulum Candida albicans dengan 
OD O,5, setelah diberikan antibiotik tetracyclin, 
streptomycin, dan gentamycin terlebih dahulu. 
Antibiotik tersebut disondekan pada hewan coba 
selama 4 hari sebelum inokulasi. Selain antibiotik, 

kortison asetat diinjeksikan secara subkutan sehari 
sebelumnya.  

Pembentukan biofilm pada hewan coba 
diketahui dari pembedahan usus hewan kelompok 
kontrol. Setelah biofilm terbentuk selanjutnya 
disondekan enzim Achatina fulica, ligan Bgl2 dan 
flukonazol pada seluruh  hewan coba. 
 
Penentuan Jumlah Sel Candida albicans dalam 
Sampel Feses, Usus Halus dan Sekum 

Jumlah sel Candida albicans dalam sampel 
feses, usus halus dan sekum ditentukan dengan metode 
Total Plate Count. Pengambilan sampel feses 
dilakukan selama maksimal 10 menit. Dilakukan 
pengenceran seri sampel, selanjutnya masing-masing 
suspensi ditanam pada media YPD agar yang 
mengandung 50 µg ampicillin/ml dan 100 µg 
streptomycin/ml, ditumbuhkan selama 24 jam pada 
suhu kamar. 
 
Identifikasi Biofilm Candida albicans pada Mukosa 
Membran Usus Halus dan Sekum 

Identifikasi biofilm dilakukan melalui 
beberapa cara, pertama identifikasi secara makroskopis, 
yakni usus halus dan sekum setelah dibelah dan diamati 
melalui lensa pembesar lup. Kedua, identifikasi melalui 
pengamatan mikroskopis menggunakan SEM, dan 
ketiga menggunakan metode Total Plate Count. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pembentukan Biofilm Secara in vivo 

Pembentukan biofilm Candida albicans 
dilakukan dengan menyondekan inokulum Candida 
albicans dan media spider ke dalam mulut hewan coba 
tikus Wistar. Media spider yang terdiri atas pepton, 
beef ekstrak, NaCl, mannitol dan K2HPO4, merupakan 
media stress dengan jumlah nutrisi terbatas. Media ini 
untuk menginduksi pembentukan hifa sebagai 
komponen virulen biofilm sehingga biofilm yang 
terbentuk menjadi lebih cepat dan lebih tebal.  
Sebelum pemberian Candida albicans, juga dilakukan 
pemberian antibiotik tetracyclin, streptomycin, dan 
gentamycin, dengan tujuan untuk mematikan mikroba 
usus lain sehingga mikroekosistem saluran pencernaan 
terganggu. Adapun pemberian kortison asetat injeksi 
berfungsi untuk menurunkan sistem imun inang supaya 
Candida albicans mudah mengalami overgrowth. 
Penentuan Jumlah Sel Candida albicans dalam 
Feses 

Data jumlah sel Candida albicans pada feses 
digunakan sebagai parameter untuk estimasi waktu 
pembedahan dan pengamatan terbentuknya biofilm 
pada membran mukosa usus. Biofilm dapat 
diasumsikan terbentuk jika data jumlah sel Candida 
albicans dalam feses mulai menurun. Selanjutnya 
pembedahan usus yang membuktikan bahwa biofilm 
pada membran mukosa telah terbentuk. Identifikasi 
awal biofilm dilakukan melalui pengamatan 
makrokopis membran mukosa sepanjang usus halus 
dan sekum. Data  kolonisasi feses yang diperoleh 
sangat beragam, hari ke-14 dan ke-21 pada keseluruhan 
sampel hewan coba tikus Wistar menunjukkan 
penurunan jumlah Candida albicans. Pada hari ke-21 
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dan hari ke-28 menunjukkan peningkatan jumlah 
Candida albicans dari beberapa tikus Wistar. Hal ini 
disebabkan karena Candida albicans pada sampel feses 
tidak homogen. Pada hari ke-35 dan hari ke-42 pada 
keseluruhan sampel hewan coba tikus Wistar 
menunjukkan penurunan jumlah Candida albicans 
kembali. Hal ini dikarenakan jumlah nutrisi yang 
tersedia telah habis, sehingga Candida albicans 
berpindah kolonisasi ke mukosa membran untuk 
mendapatkan nutrisi dari darah, kemudian membentuk 
matriks ekstraseluler dan terbentuk biofilm. Pada hari 
ke-42 dilakukan pembedahan usus hewan coba tikus 
Wistar. 
 
Identifikasi Biofilm Candida albicans pada 
Membran Mukosa Usus Halus dan Sekum 

Identifikasi biofilm dilakukan secara 
makroskopis dan mikroskopis. Identifikasi 
makroskopis mukosa membran usus setelah dibelah, 
diamati dengan bantuan lup. Identifikasi secara 
mikroskopis menggunakan SEM.   

Penampakan biofilm secara makroskopis 
berupa lapisan berwarna putih pada permukaan mukosa 
membran usus, tidak mudah dilepas oleh larutan PBS.  
Hasil pengamatan biofilm secara makroskopis terdapat 
pada Gambar 1, dan analisis SEM ditampilkan pada 
Gambar 2. 

 

 

 
Gambar 1. Foto permukaan membran mukosa usus 

secara makroskopis. A adalah bentuk mukosa membran 
yang yang tidak dilapisi biofilm Candida albicans. B 
adalah bentuk mukosa membran yang yang dilapisi 

biofilm Candida albicans. 
 

 
Gambar 2.Gambar kumpulan hifa (miselium) Candida 

albicans dengan SEM pembesaran 1500x 
 

Pembentukan biofilm Candida albicans 
diawali dengan penempelan sel-sel khamir pada suatu 
permukaan padat untuk membentuk mikrokoloni, yang 
selanjutnya berkembang dan menghasilkan struktur 3 
dimensi yang tersusun dari sel khamir, budding yeast, 
hifa dan matriks ekstraseluler (Chandra, 2001; Hawser, 
1994).  Biofilm dapat terbentuk karena krisis nutrisi, 
sehingga kondisi tersebut tidak cukup merangsang 
Candida albicans untuk membentuk budding yeast 
yang selanjutnya mengalami perpanjangan membentuk 
hifa. 

Pada penelitian ini diperoleh hasil uji 
kolonisasi Candida albicans dalam membran mukosa 
usus halus dan sekum pada hewan coba tikus Wistar 
yang dapat digunakan sebagai data pendukung 
terbentuknya biofilm dalam organ usus halus dan 
sekum. Data hasil kolonisasi Candida albicans yang 
berwarna putih susu dihitung berdasarkan satuan 
CFU/ml/cm2 dan ditampilkan pada Tabel 1. 
 
Tabel 1. Jumlah sel Candida albicans pada mukosa 
membran tikus Wistar 

 
Berdasarkan data pada Tabel 1, tampak 

perbedaan jumlah sel Candida albicans pada usus halus 
antara hewan kontrol (sebesar 2,8x 102CFU/ml/cm2) 
dan hewan perlakuan (sebesar 4,8x 102 CFU/ml/cm2). 
Adapun pada sekum jumlah sel Candida albicans 
mengalami kenaikan data antara hewan kontrol 
(sebesar 1,6 x 103CFU/ml/cm2) dan hewan perlakuan 
(sebesar 3,8 x 103 CFU/ml/cm2). Hal ini membuktikan 
bahwa biofilm telah terbentuk pada mukosa membran 
usus halus atau sekum hewan coba tikus Wistar.  

Setelah berhasil terbentuk biofilm secara in 
vivo pada membran usus halus dan sekum hewan coba 
tikus Wistar, selanjutnya hewan coba tikus Wistar 
diberi perlakuan dengan memberikan enzim Achatina 
fulica, ligan Bgl2 dan flukonazol secara oral untuk 
mengeradikasi biofilm Candida albicans. 

 
Pengaruh pemberian flukonazol, ligan Bgl2 dan 
ekstrak enzim terhadap biofilm Candida albicans 

A 

            
         

B 
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Keberhasilan eradikasi biofilm Candida 
albicans menggunakan perlakuan gabungan flukonazol, 
ligan Bgl2 dan ekstrak enzim diketahui berdasarkan 
penurunan data kolonisasi Candida albicans dalam 
feses (Tabel 2), yang selanjutnya dibuktikan melalui 
perhitungan jumlah sel pada membran mukosa (Tabel 
3) dan pembedahan untuk pengamatan langsung 
hilangnya biofilm pada mukosa membran usus halus. 
Berdasarkan Tabel 2, data hasil penentuan jumlah sel 
Candida albicans dalam feses yang diperoleh sangat 
beragam. Hasil keseluruhan jumlah sel Candida 

albicans pada feses tetap kecuali pada tikus nomor 4. 
Hal ini dimungkinkan sampel feses kurang homogen. 
Penurunan jumlah sel dikarenakan kerja ekstrak enzim 
yang dari cairan digestif Achatina fulica yang 
menghidrolis β-1,3-glukan pada matriks ekstraseluler 
biofilm. Enzim kitinase yang terdapat pada ekstrak 
enzim dari cairan digestif Achatina fulica akan 
menghidrolisis kitin yang terdapat pada matrik 
ekstraseluler dan dinding sel Candida albicans, dengan 
demikian sel Candida albicans dalam bentuk protoplas, 
sehingga mudah diakses oleh flukonazol.  

 
Tabel 2Hasil perhitungan jumlah sel Candida albicans pada feses tikus Wistar setelah perlakuan flukonazole, ligan 

Bgl2 dan ekstrak enzim 

 
* diberi perlakuan flukonazol, ligan Bgl2 dan ekstrak enzim Achatina fulica 
**hewan coba tikus Wistar mati 
 

Tabel 3. Hasil perhitungan jumlah sel Candida albicans pada membran mukosa usus tikus Wistar setelah perlakuan 
flukonazole, ligan Bgl2 dan ekstrak enzim. 

 
Flukonazol merupakan model anti fungi yang 

dipakai dalam penelitian ini, dengan pertimbangan 
banyak dilaporkan Candida albicans resisten terhadap 
antifungi ini (Nett, 2007). Oleh karena itu untuk 
meningkatkan kerja antifungi, dalam penelitian ini 
ditambahkan bahan yang dapat menghilangkan dan 
mencegah regenersi matriks ekstrasel biofilm. 

Telah dilaporkan penggabungan antara ekstrak 
enzim yang didapat dari cairan digestif Achatina fulica, 
ligan Bgl2 dan flukonazol untuk eradikasi biofilm 
Candida albicans in vitro (Kunsah, 2012), yang 
menunjukkan penurunan prosentase hambatan 
pembentukan biofilm sebesar 91,43% pada inkubasi 3 
jam, dan sebesar 91,35% pada inkubasi 6 jam. Hal 
tersebut bisa terjadi karena dengan adanya ekstrak 

enzim Achatina fulica yang mampu menghidrolisis 
matrik ekstraseluler biofilm sehingga ligan Bgl2 dan 
flukonazol dapat mengakses sel Candida albicans. 
Pada saat ligan Bgl2 dapat mengakses sel Candida 
albicans, maka aktifitas menghambat sintesis matrik 
ekstraseluler biofilm Candida albicans bekerja secara 
efektif. Saat flukonazol mampu mencapai sel Candida 
albicans, maka akan bekerja efektif dalam menghambat 
pembentukan ergosterol pada dinding sel Candida 
albicans sehingga mengeradikasi Candida albicans. 

Penelitian Kunsah (2012) digunakan sebagai 
dasar penelitian ini yang dilakukan secara in vivo. Akan 
tetapi pada penelitian ini yang dilakukan secara in vivo, 
pemberian flukonazol selama 3 hari belum dapat 
dibuktikan terjadi eradikasi, walaupun peningkatan 
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kinerja flukonazol tampak signifikan. Oleh karena itu 
perlu ditingkatkan pemberian flukonazol selama 2 - 4 
minggu sesuai dengan dosis pemberian flukonazol yang 
disarankan. 
 
KESIMPULAN 

Model biofilm Candida albicans in vivo 
berhasil dikonstruksi pada membran mukosa usus tikus 
Wistar, dengan penampakan  makroskopis berupa 
lapisan berwarna putih yang tidak mudah dilepas oleh 
larutan PBS. Penampakan mikroskopis dengan SEM 
menunjukkan miselium yang melapisi mukosa 
membran usus.  Gabungan ekstrak enzim dari cairan 
digestif Achatina fulica dan ligan Bgl2  mampu 
meningkatkan kinerja flukonazol dalam eradikasi 
biofilm Candida albicans. 
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ABSTRACT 
 

The method development of semiquantitatively lead detection on OTC products based on colorimetric 
technique using DBM-MSA (dibromo-para-methyl-methylsulfonazo) as  complexing agent in phosphoric acid medium 
have been done. The synthesized DBM-MSA shows a maximum wavelength of 544 nm in neutral solution. The 
maximum wavelength of bluish green Pb (II)-DBM-MSA complex is 635 nm at pH 1. The optimum concentration of 
complexing reagent agent added on the lead solution of 2-10 ppm is 80 ppm. The detection limit of the visual method 
is 1 ppm. 

 
Keywords: Colorimetric, dibromo-para-methyl-methylsulfonazo, lead, over the counter 
 
PENDAHULUAN 

Timbal atau dalam keseharian lebih dikenal 
dengan nama timah hitam, merupakan salah satu jenis 
logam berat karena mempunyai berat jenis lebih dari 
lima kali nilai berat jenis air (Palar, 2008). Logam ini 
dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui jalur 
makanan, minuman, udara dan perembesan pada 
selaput atau lapisan kulit, dan bersifat racun apabila 
terakumulasi dalam tubuh. Sumber keracunan timbal 
dapat berasal dari mainan, debu di tempat latihan 
menembak, pigmen pada cat, abu dan asap dari 
pembakaran kayu yang dicat, limbah baterai, limbah 
bahan-bahan yang digunakan dalam percetakan, pipa 
ledeng dan juga produk obat-obatan (Widowati dkk, 
2008). 
      Salah satu sumber keracunan timbal berasal dari 
produk obat-obatan yang dikonsumsi manusia 
khususnya obat bebas. Obat bebas atau dikenal sebagai 
obat OTC (over the counter) yaitu jenis obat yang 
mudah didapat di toko obat atau warung tanpa 
membutuhkan resep dokter. Tanda khusus produk obat 
bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi 
berwarna hitam. Karena peredarannya yang bebas di 
pasaran, jenis obat inilah yang sering dijadikan obyek 
pemalsuan (Sarasvati, 2010). Akibatnya, tidak menutup 
kemungkinan beberapa produk obat bebas yang beredar 
di pasaran mengandung pengotor terutama logam berat 
timbal yang kadarnya melebihi persyaratan yang 
ditetapkan oleh USP-32-(The United State of 
Pharmacopeia)-NF-27-(The National Formulation). 
Untuk itu perlu dilakukan analisis secara rutin terhadap 
produk obat bebas yang beredar di pasaran oleh pihak 
bewenang dalam menggunakan metode yang efisien, 
sederhana dan cepat. 
      Beberapa penelitian tentang analisis kandungan 
timbal dalam produk obat-obatan telah dilakukan. 
Palchetti et al (2003) melakukan penelitian penentuan 
logam kadmium dan timbal dalam obat herbal 
menggunakan voltammetry stripping. Asmawani 
(2008) telah melakukan penelitian penentuan logam 
berat kadmium, kromium, nickel dan timbal dalam teh 
pelangsing menggunakan atomic absorption 
spectroscopy (AAS).  

      Dalam penelitian ini, dikembangkan metode deteksi 
visual terhadap timbal dalam obat bebas dengan teknik 
kolorimetri yang didasarkan pada terbentuknya 
kompleks antara timbal dengan senyawa turunan 
asimetris bisazo dari asam kromotropik. Beberapa 
penelitian telah dilakukan sebelumnya untuk penentuan 
timbal menggunakan senyawa-senyawa turunan 
asimetris bisazo dari asam kromotropik. Li et al (1999) 
telah melakukan penelitian penentuan timbal pada 
sampel biologi secara spektrofotometri menggunakan 
senyawa dibromo-p-metil-metilsulfonazo (DBM-MSA) 
dalam media asam fosfat. Fang et al (2001) melakukan 
penelitian penentuan timbal pada makanan secara 
spektrofotometri menggunakan senyawa dibromo-p-
metil-bromosulfonazo (DBM-BSA) dalam media asam 
fosfat. Fang et al (2002) melakukan penelitian 
penentuan timbal pada sayuran secara spektrofotometri 
menggunakan senyawa dibromo-p-metil-
karboksisulfonazo (DBM-CSA) dalam media asam 
fosfat. Meng et al (2009) melakukan penelitian 
penentuan timbal pada obat tradisional Cina secara 
spektrofotometri menggunakan senyawa dibromo-p-
metil-asetilsulfonazo (DBM-ASA) dalam media asam 
fosfat. 
      Berdasarkan hasil studi literatur yang telah 
dilakukan diketahui bahwa senyawa-senyawa turunan 
asimetris bisazo dari asam kromotropik untuk 
penentuan timbal, diketahui bahwa semua penelitian 
tersebut memakai metode spektrofotometri dengan alat 
spektrofotometer UV-Vis (ultraviolet-visible), dimana 
untuk tujuan skrining dengan cepat tidak dapat 
dilakukan. Pada penelitian ini dikembangkan metode 
deteksi visual dengan teknik kolorimetri terhadap 
timbale dalam obat bebas menggunakan senyawa 
pengkompleks DBM-MSA (struktur Gambar 1).  

 
Gambar 1. Struktur DBM-MSA 
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      Dengan metode tersebut dapat dilakukan skrining 
analit timbal dalam sampel produk obat bebas baik 
secara kualitatif maupun semikuantitatif. Pengujian 
secara kualitatif dilakukan dengan melihat perubahan 
warna dari larutan kompleks yang terbentuk, sedangkan 
uji semikuantitatif dilakukan dengan melihat intensitas 
warna larutan kompleks yang terbentuk antara sampel 
dan pengompleks dan dibandingkan dengan deret 
warna larutan yang dibuat dari seri larutan standar 
timbal yang sudah direaksikan dengan pengkompleks. 
 
METODE PENELITIAN 
Bahan 
      Bahan-bahan kimia yang digunakan untuk sintesis 
dan analisis merupakan specpure dan pro analis antara 
lain: asam 4-metilanilin-2-sulfonat, 2,6-dibromo-4-
metilanilin, asam kromotropik dinatrium dihidrat, 
NaOH, NaNO2, HCl 37%, Na-asetat, LiOH, Na-sitrat, 
amonia 25 %, Pb(NO3)2, HNO3 65%, H3PO4 85%. 
Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 
produk obat bebas dari berbagai bentuk sediaan yang 
diperoleh dari apotek, antara lain: obat maag bentuk 
tablet dan sirup, vitamin C bentuk tablet dan kapsul 
granul dan multivitamin-mineral bentuk kapsul serbuk. 
Air yang digunakan adalah akuadem. 
 
Alat 
      Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah neraca analitik Sartorius, AAS Shimadzu AA-
7000, spektrofotometer UV-Vis Shimadzu-1800, lampu 
infra merah Philips 250 watt, cawan Gooch porositas 
10-16 μm dan 16-40 μm. 
 
Cara Kerja 
Sintesis senyawa DBM-MSA 
1.  Sintesis  senyawa p-metilsulfonazo 
      Sebanyak 4 gram asam 4-metilanilin-2-sulfonat 
dicampur ke dalam 30 ml NaOH 1 M dan ditambahkan 
2 gram NaNO2, kemudian dicampur sampai homogen. 
Campuran didinginkan sampai suhunya 0oC, 
selanjutnya ditambahkan 20 ml HCl dingin 1:1 (10 ml 
HCl 37% dan 10 ml akuadem) tetes demi tetes supaya 
terjadi reaksi diazotasi dan suhu reaksi dipertahankan 
0°C. Sebanyak 8 gram asam kromotropik dinatrium 
dihidrat dicampur dengan 50 ml Na-asetat 40% (b/v) 
dan ditambahkan tetes demi tetes ke dalam larutan 
diazotasi dan kemudian didinginkan selama semalam. 
Campuran kemudian diasamkan sampai pH 1 dengan 
penambahan sedikit demi sedikit HCl 1 M, kemudian 
dibiarkan selama 4 jam. Setelah itu endapan disaring 
menggunakan cawan Gooch (porositas 16-40 μm) dan 
dicuci dengan 50 ml HCl 1:1 (25 ml HCl 37% dan 25 
ml akuadem) dan selanjutnya dikeringkan di bawah 
lampu inframerah (Li et al, 1999). 
2.  Sintesis  senyawa DBM-MSA 
      Sebanyak 1,1 gram 2,6-dibromo-4-metilanilin 
dicampurkan ke dalam 15 ml HCl 1:1 (7,5 ml HCl 37% 
dan 7,5 ml akuadem), kemudian ke dalamnya 
diteteskan larutan NaNO2 (0,4 gram NaNO2 dalam 3 ml 
akuadem) dan suhu dijaga 0°C. Sementara itu, 5 gram 
LiOH dilarutkan ke dalam 20 ml akuadem dan 
ditambahkan 2 gram p-metilsulfonazo dengan suhu 
dikontrol pada 0°C, selanjutnya campuran ini 

ditambahkan tetes demi tetes ke dalam larutan diazotasi 
dan dibiarkan selama 5 jam. Kemudian campuran 
senyawa yang terbentuk disaring menggunakan cawan 
Gooch (porositas 10-16 μm). Setelah penyaringan, 20 
ml HCl 37% ditambahkan ke dalam filtrat untuk 
mengendapkan DBM-MSA dan dibiarkan selama 4 
jam. Endapan disaring dengan cawan Gooch (porositas 
10-16 μm) dan dicuci dengan 50 ml HCl 1:1 (25 ml 
HCl 37% dan 25 ml akuadem) dan selanjutnya 
dikeringkan di bawah lampu inframerah (Li et al, 
1999). 
3. Pemurnian senyawa DBM-MSA 
      Senyawa DBM-MSA hasil sintesis sebanyak 2 
gram direndam dalam 50 ml HCl 1 M selama 1 jam dan 
kemudian disaring menggunakan cawan Gooch 
(porositas 10-16 μm). Sebanyak 20 ml HCl 37% 
ditambahkan ke dalam filtrat, dibiarkan selama 
semalam dan disaring dengan cawan Gooch (porositas 
10-16 μm). Endapan dicuci dengan 50 ml HCl 1:1 (25 
ml HCl 37% dan 25 ml akuadem) sebanyak 10 kali dan 
selanjutnya dikeringkan di bawah lampu inframerah 
(Fang et al, 2002). 
      Kemurnian senyawa DBM-MSA diperiksa dengan 
kromatografi kertas. Elusi dilakukan dengan 
menggunakan eluen campuran larutan natrium sitrat 
5% dan amonia 25% dengan perbandingan volume 5 : 
2. Sebuah noda biru tunggal menunjukkan bahwa 
senyawa DBM-MSA telah murni. 
 
Optimasi pembentukan senyawa kompleks Pb(II)-
DBM-MSA 
      Sebelumnya dilakukan optimasi panjang 
gelombang maksimum (λ maks) terhadap senyawa 
DBM-MSA 20 ppm pada kondisi pH 1-14. Dari hasil 
tersebut dilakukan optimasi pembentukan senyawa 
kompleks Pb(II)-DBM-MSA dengan menentukan 
perbandingan konsentrasi antara timbal (Pb(II)) dengan 
senyawa DBM-MSA optimum dan pH optimum dan 
diukur panjang gelombang maksimumnya. Setelah itu 
senyawa kompleks yang terbentuk dioptimasi lebih 
lanjut dengan mengukur nilai absorbansinya dalam 
suasana asam pada rentang pH 1-7. 
 
Aplikasi metode deteksi visual dengan teknik 
kolorimetri 
      Untuk tujuan analisis menggunakan metode deteksi 
visual dengan teknik kolorimetri terlebih dahulu 
dilakukan penetapan konsentrasi optimum reagen 
pengkompleks senyawa DBM-MSA dalam media asam 
fosfat. Kemudian dibuat deret intensitas warna larutan 
kompleks Pb(II)-DBM-MSA dengan konsentrasi Pb(II) 
2; 4; 6; 8 dan 10 ppm dengan cara: sebanyak 5 buah 
labu ukur 10 ml diisi reagen pengkompleks dengan 
konsentrasi optimum, ditambahkan masing-masing 0,2; 
0,4; 0,6; 0,8 dan 1 ml larutan kerja Pb(II) 100 ppm dan 
diencerkan dengan akuadem sampai tanda batas. Warna 
yang terbentuk difoto dan selanjutnya dibuat deret 
intensitas warnanya.  
 
Analisis timbal dalam sampel yang ditambahkan 
(spiked) timbal 
      Masing-masing sampel obat bebas yang terdiri dari 
obat maag dalam bentuk sirup dan tablet, vitamin C 
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bentuk kapsul granul dan tablet serta multivitamin-
mineral bentuk kapsul serbuk dicuplik sebanyak tiga 
kali cuplikan dengan kuantitas (berat/volume) per 
tablet, kapsul atau sendok takar (untuk sirup) dan 
selanjutnya ditambahkan (spiked) larutan standar 
timbal sehingga konsentrasinya menjadi 2,5; 5; dan 8 
ppm. Kemudian didestruksi dengan 20 ml HNO3 1 : 1 
(10 ml HNO3 65 % dan akuadem 10 ml) dan 
dipanaskan dalam lemari asam untuk membuang 
kelebihan asam, setelah itu dipindahkan ke dalam labu 
ukur 50 ml melalui penyaringan dengan kertas saring 
Whatman dan diencerkan sambil ditambahkan tetes 
demi tetes larutan NaOH 1 M sampai tanda batas 
sehingga pH sampel menjadi netral. Masing-masing 
larutan sampel hasil preparasi direaksikan dengan 
reagen pengkompleks dan warna kompleks yang 
terbentuk dibandingkan dengan deret intensitas warna 
larutan standar. Selanjutnya dikonfirmasi secara 
kuantitatif dengan alat spektrofotometer UV-Vis dan 
AAS sebagai pembanding pada rentang konsentrasi 
timbal 2-10 ppm untuk tujuan validasi metode. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sintesis senyawa DBM-MSA 
      Sintesis tahap pertama menghasilkan senyawa p-
metilsulfonazo berupa endapan crude berwarna merah 
kecoklatan dan untuk tahap kedua menghasilkan 
senyawa DBM-MSA murni yang berwarna ungu 
kecoklatan seperti dalam Gambar 2. 
 

 
 
Gambar 2. Crude p-metilsulfonazo (kiri) dan DBM-
MSA murni (kanan) 
 
Optimasi pembentukan senyawa kompleks Pb(II)-
DBM-MSA 
      Nilai absorbansi senyawa DBM-MSA dalam 
suasana pH 1-14 ditampilkan dalam Gambar 3, dimana 
nilai absorbansi tertinggi terjadi pada pH 1. 

 
 

Gambar 3. Grafik hubungan pH dengan absorbansi 
senyawa DBM-MSA 20 ppm 
 
      Pada kondisi netral diperoleh panjang gelombang 
maksimum DBM-MSA 544 nm seperti ditunjukkan 

dalam spektra Gambar 4, dengan warna larutan ungu 
kemerahan. 
 

 
 

Gambar 4. Spektra senyawa DBM-MSA 20 ppm pada 
kondisi netral 

 
      Berdasarkan hasil penentuan metode Job oleh Li et 
al (1999) diperoleh perbandingan mol antara Pb(II) 
dengan DBM-MSA adalah 1 : 2, bila dikonversi ke 
dalam perbandingan konsentrasi (ppm) maka didapat 1 
: 7,6. Dari perbandingan tersebut diperoleh panjang 
gelombang maksimum senyawa kompleks Pb(II)-
DBM-MSA 635 nm pada pH 1 yang ditunjukkan dalam 
Gambar 5, dengan nilai absorbansi tertinggi seperti 
pada Gambar 6 dan warna larutan yang terbentuk hijau 
kebiruan. 
 

 
 

Gambar 5. Spektra senyawa kompleks Pb(II)-DBM-
MSA (20 ppm DBM-MSA pada kondisi pH 1 ditambah 
dengan 2,67 ppm Pb(II)). 
 

 
 

Gambar 6. Grafik hubungan pH dan absorbansi 
senyawa kompleks Pb(II)-DBM-MSA pada λmaks 635 
nm. 
 
 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
pH

Ab
so

rb
an

si

0
0.05
0.1

0.15
0.2

0.25
0.3

0.35
0.4

0.45
0.5

0 1 2 3 4 5 6 7 8
pH

A
bs

or
ba

ns
i

544 nm 

635 nm 

JURNAL MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM / Vol. 16 No. 2, Juli 201375



Aplikasi metode deteksi visual dengan teknik 
kolorimetri 
      Dalam analisis secara semikuantitatif konsentrasi 
optimum reagen ditetapkan pada konsentrasi DBM-
MSA 80 ppm untuk deret intensitas warna larutan 
kompleks Pb(II)-DBM-MSA dengan rentang 
konsentrasi Pb(II) 2; 4; 6; 8 dan 10. Deret intensitas 
warna yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 7. 
Kemudian dikonfirmasi menggunakan alat ukur 
spektrofotometer UV-Vis dan AAS sebagai 
pembanding dengan hasil persamaan regresi kurva 
standar masing-masing y = 0,1918x – 0,0268 dan y = 
0,0186x + 0,0098. 
 
 
Analisis warna larutan sampel yang ditambahkan 
(spiked) timbal terhadap deret intensitas warna 
larutan standar kompleks 
      Dalam penelitian ini masing-masing sampel obat 
bebas dibubuhi timbal dengan konsentrasi 8 ppm; 5 
ppm dan 2,5 ppm dengan tujuan berturut-turut untuk 
(1) membandingkan hasil analisis larutan sampel obat 
bebas yang mengandung konsentrasi timbal 8 ppm 

terhadap deret intensitas warna kompleks Pb(II)-DBM-
MSA pada posisi tepat 8 ppm; (2) membandingkan 
hasil analisis larutan sampel obat bebas yang 
mengandung konsentrasi timbal 5 ppm terhadap deret 
intensitas warna kompleks Pb(II)-DBM-MSA pada 
posisi tengah antara konsentrasi 4 ppm dan 6 ppm; dan 
(3) membandingkan hasil analisis larutan sampel obat 
bebas yang mengandung konsentrasi timbal 2,5 ppm 
terhadap deret intensitas warna kompleks Pb(II)-DBM-
MSA pada posisi seperempat antara konsentrasi 2 ppm 
dan 4 ppm. Hasil analisis perbandingan warna 
menunjukkan untuk sampel obat bebas dengan 
konsentrasi timbal 8 ppm dapat dibandingkan dengan 
jelas, untuk sampel obat bebas dengan konsentrasi 
timbal 5 ppm masih dapat dibandingkan dengan 
standar, sedangkan untuk sampel obat bebas dengan 
konsentrasi timbal 2,5 ppm sulit dibandingkan dengan 
warna larutan standar . Hal ini menunjukkan semakin 
kecil selisih konsentrasi sampel terbubuhi (spiked) 
timbal terhadap konsentrasi warna larutan standar 
kompleks yang dibandingkan semakin tidak valid, 
sehingga perlu dibuat deret intensitas warna larutan 
dengan selisih antar konsentrasi lebih kecil. 

 
Konsentrasi Pb(II) 

0 ppm 2 ppm 4 ppm 6 ppm 8 ppm 10 ppm 

      
 

Gambar 7.  Deret intensitas warna larutan kompleks Pb(II)-DBM-MSA 
 

Validasi metode deteksi visual dengan teknik 
kolorimetri, spektrofotometri UV-Vis dan AAS 
sebagai pembanding 
1. Limit deteksi 
      Limit deteksi (LOD) menyatakan kadar analit 
terkecil dalam sampel yang masih dapat terukur atau 
terdeteksi dengan baik oleh suatu alat/ metode analisis. 
Pada penelitian ini diperoleh nilai limit deteksi untuk 
metode deteksi visual dengan teknik kolorimetri sebesar 
1 ppm sedangkan dengan alat spektrofotometer UV-Vis 
adalah 0,2358 ppm.  
2. Akurasi 
      Nilai akurasi ditentukan berdasarkan nilai perolehan 
kembali (recovery) kadar analit timbal yang 
ditambahkan (spiked). Dalam penentuan akurasi diambil 
data konsentrasi analit timbal sebenarnya pada masing-
masing sampel obat bebas yang ditambahkan 2,5 ppm, 5 
ppm dan 8 ppm pada rentang kurva standar alat ukur 
spektrofotometer UV-Vis dan AAS sebagai pembanding 
standar yang dianggap telah mewakili populasi data 
secara keseluruhan. 
      Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai persen 
recovery rata-rata 90 % pada konsentrasi 2,5 ppm, 90 % 
pada konsentrasi 5 ppm dan 91,01 % pada konsentrasi 8 
ppm untuk alat ukur spektrofotometer UV-Vis 
sedangkan nilai persen recovery rata-rata 92,07 % pada 

konsentrasi 2,5 ppm, 94,25 % pada konsentrasi 5 ppm 
dan 94,80 % pada konsentrasi 8 ppm untuk alat ukur 
AAS. Nilai akurasi yang diperoeh bai menggunakan 
metode spektrofotometri maupun AAS masih dapat 
diterima karena rentang akurasi yang diijinkan untuk 
analisis sampel dengan konsentrasi analit kurang dari 10 
ppm adalah 90-107 % (Harmita, 2004).  
3. Presisi 
      Perhitungan presisi ditentukan melalui nilai 
koefisien variasi yang didapat dari proses pengukuran 
analit timbal secara spektrofotometri. Data diambil dari 
konsentrasi analit timbal pada masing-masing sampel 
obat bebas yang ditambahkan (spiked)  2,5 ppm, 5 ppm 
dan 8 ppm. Merujuk dari hasil perhitungan yang telah 
dilakukan diperoleh koefisien variasi rata-rata 0,32 % 
untuk konsentrasi 2,5 ppm, 0,07 % untuk konsentrasi 5 
ppm dan 0,09 % untuk konsentrasi 8 ppm. Suatu metode 
memiliki presisi yang baik apabila memberikan nilai 
koefisien variasi kurang dari 2% untuk konsentrasi 
kurang dari 10 ppm (Harmita, 2004). Hal ini 
menunjukkan bahwa pada alat ukur spektrofotometer 
UV-Vis memiliki nilai presisi sangat baik. 
4. Sensitivitas 
      Sensitivitas merupakan perubahan konsentrasi analit 
terkecil yang masih dapat memberikan sinyal pada 
instrument (Ingle, 1988). Sensitivitas  ditentukan  dari  
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harga kemiringan slope dari regresi linier kurva standar. 
Berdasarkan persamaan regresi linier kurva standar 
diperoleh nilai slope untuk metode spektrofotometri 
UV-Vis sebesar 0,1918. Nilai tersebut menunjukkan 
bahwa setiap kenaikan konsentrasi 1 mg/L timbal maka 
absorbansinya naik sebesar 0,165. 
5. Linieritas 
      Linieritas didapat dari harga koefisien korelasi (R2) 
persamaan regresi linier kurva standar. Harga R2 yang 
diperoleh dengan metode spektrofotometri UV-Vis 
adalah 0,9995. Nilai linieritas tersebut menunjukkan 
bahwa respon yang diberikan sangat proporsional 
terhadap konsentrasi timbal dalam larutan. 
 
KESIMPULAN 
1. Senyawa DBM-MSA dalam media asam fosfat dapat 

digunakan untuk mendeteksi timbal pada produk 
obat bebas secara visual dengan teknik kolorimetri 
dalam berbagai bentuk sediaan dengan limit deteksi 1 
ppm. 

2. Konsentrasi optimum reagen pengkompleks untuk 
deteksi visual dengan teknik kolorimetri dengan 
rentang konsentrasi timbale 2–10 ppm adalah 80 
ppm. 

3. Konfirmasi secara kuantitatif menggunakan metode 
spektrofotometri diperoleh limit deteksi sebesar 
0,2358 ppm, akurasi rata-rata untuk konsentrasi 2,5 
ppm, 5 ppm dan 8 ppm berturut-turut adalah 89,70 
%; 89,53 % dan 91,01 %. Presisi (koefisien variasi) 
rata-rata untuk konsentrasi 2,5 ppm, 5 ppm dan 8 
ppm berturut-turut adalah 0,32 %; 0,07 % dan 0,09 
%. Linieritas yang dinyatakan sebagai koefisien 
korelasi (R2) kurva standar adalah 0,9995, sedangkan 
sensitivitasnya adalah 0,1918 L/mg. 
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ABSTRACT 
In the globalization era, telecommunication technology has developed very rapidly. The process of sending 

data is also faster and easier. The easiness of transfering data will be accompanied with insecurity on the network 
system, because through of the network, unauthorized personal will easily enter to the network and retrieve the data 
that he wants. One way of the data transfer is File Transfer Protocol (FTP), but by this way the data can be 
intercepted at the middle of transfer process by using protocol analyzer. Since the data is not secured at first, it 
follows that the data can be easily read by unauthorized people. Therefore, the encryption and decryption techniques 
are very required in the process of data transfer by using FTP server. Encryption and decryption techniques used in 
this research is a modification of Affine cipher based on the structures of super edge anti-magic total (SEAMT) 
labeling of t-joint copies of wheels, called SK-PGA. The result obtained in this research is a software that can be used 
to transfer of data via FTP server where the data is encrypted by using SK-PGA algorithm. 

 
Keyword and phrases: Affine, Decryption, Encryption, Graph labeling, SEAMT, Wheel. 

 
PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi telah memberikan 
pengaruh yang sangat besar dalam segala aspek 
kehidupan manusia. Kemajuan tersebut juga 
memberikan kemudahan dan percepatan dalam 
pengiriman/penyampaian informasi. Demikian pula 
halnya pada proses pengiriman informasi berupa tukar 
menukar informasi/data/file dapat dilakukan dengan 
cepat melalui File Transfer Protocol (FTP). 

FTP adalah protocol yang berfungsi untuk 
tukar-menukar informasi melalui suatu jaringan yang 
didendukung oleh Transmission Control Protocol 
(TCP), biasa disebut juga dengan IP protocol. Dua hal 
yang sangat penting dalam FTP adalah FTP server dan 
FTP client. FTP server menjalankan software yang 
digunakan untuk tukar menukar informasi (data/file) 
yang selalu siap memberikan layanan FTP apabila 
mendapat permintaan dari FTP client. FTP client 
adalah komputer yang meminta koneksi ke server FTP 
untuk tujuan tukar menukar data (mengunduh atau 
mengunggah data). Menurut Oh et al. (2007) [1], 
pengiriman data melalui server FTP adalah cara yang 
tidak aman karena informasi tersebut disalurkan dengan 
terbuka (tanpa enkripsi terlebih dahulu tetapi dalam 
bentuk informasi yang jelas, data sebenarnya). Oleh 
karena itu, username, password, data atau informasi 
penting lainnya yang ditransfer maupun perintah yang 
dikirim dapat dicegat (sniffing) dengan menggunakan 
Protocol Analyzer (Sniffer) sehingga informasi 
penting/rahasia tersebut akan mudah diketahui 
(terbaca). 

Salah satu cara untuk mempertahankan 
kerahasiaan informasi yang akan dikirimkan adalah 

dengan melakukan penyandian pada informasi tersebut 
terlebih dahulu menjadi kode yang tidak terbaca 
(dipahami). Dengan demikian, bila ada pihak ketiga 
yang mencuri informasi tersebut akan kesulitan dalam 
menterjemahkan isi dari informasi yang sebenarnya 
karena yang diperoleh adalah informasi tidak terbaca. 
Teknik tersebut secara umum disebut kriptografi. Salah 
satu teknik kriptografi klasik yang dikenal adalah sandi 
Affine. Sandi Affine merupakan perluasan dari sandi 
geser (Caesar). Namun, menurut Rosen (2005) [2] 
kunci sandi Affine sangat mudah dipecahkan 
menggunakan analisis frekwensi. Oleh karena itu, pada 
penelitian ini sandi Affine akan dimodifikasi 
menggunakan struktur label dari pelabelan TSAAS t-
rangkap graf roda, dan selanjutnya akan disebut Sistem 
Kriptografi Pelabelan Graf-Affine (SK-PGA). 
Kemudian sandi SK-PGA akan diimplementasikan 
dalam pembuatan program (software) untuk 
mengamankan proses pengiriman informasi (data/file) 
melalui server FTP. 
LANDASAN TEORI 
SANDI AFFINE 

Sandi Affine merupakan sandi yang bekerja 
secara substitusi. Pada sandi Affine terdapat karakter 
(huruf, angka dan notasi lainnya) sebanyak m positif 
dan karakter tersebut diasosiasikan dalam angka 
dengan rentang {0, 1, 2, … ,𝑚 − 1}; yang umumnya 
dalam implementasi pemrograman komputer 𝑚  
berkorespondensi dengan banyaknya kode ASCII. 
Adapun formula enkripsi sandi Affine berupa 𝑒(𝑥) ≡
(𝑎𝑥 + 𝑏)𝑚𝑜𝑑 𝑚. Kemudian dekripsinya menggunakan 
formula 𝑑(𝑥) ≡ 𝑎−1(𝑥 − 𝑏)𝑚𝑜𝑑 𝑚, dimana b 
konstanta sebarang yang diambil dalam rentang 
{0, 1, 2, … ,𝑚 − 1} demikian juga untuk konstanta a 
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namun dengan tambahan sifat coprime terhadap m 
sehingga dijamin 𝑎 memiliki invers perkalian, dengan 
notasi 𝑎−1. Namun kunci sandi Affine sangat mudah 
dipecahkan menggunakan analisis frekwensi Rosen 
(2005) [2]. Oleh karena itu, kunci sandi Affine akan 
dimodifikasi menggunakan struktur label dari pelabelan 
total sisi anti ajaib super (TSAAS) t-rangkap graf roda.  
 
PELABELAN TOTAL SISI ANTI AJAIB SUPER 
PADA T-RANGKAP GRAF RODA DENGAN N 
TITIK, 𝑊(𝑡,𝑛) 

Pelabelan total sisi anti ajaib super (TSAAS) 
pada graf 𝐺 dengan banyak titik 𝑝 dan banyak sisi 𝑞 
adalah fungsi bijektif 𝜆 dari himpunan titik dan sisi 
pada graf 𝐺 ke himpunan bilanagan asli {1, 2, … , 𝑝 +
𝑞}, di mana semua bobot sisi xy, 𝑏(𝑥𝑦) = 𝜆(𝑥) +
𝜆(𝑥𝑦) + 𝜆(𝑦), membentuk himpunan bobot sisi 
{𝑏(𝑥𝑦): untuk semua sisi 𝑥𝑦 di 𝐺} berupa barisan 

aritmatika {𝑐, 𝑐 + 𝑑, … , 𝑐 + (𝑞 − 1)𝑑}, dengan suku 
terkecil 𝑐 dan beda 𝑑, selanjutnya dinotasikan dengan 
(c, d) - TSAAS. 

Graf roda adalah graf yang dibentuk dari graf 
siklus dengan n titik dan menambahkan satu titik baru 
𝑣0 yang dihubungkan ke semua titik dalam siklus 
tersebut, dinotasikan dengan 𝑊𝑛. Notasi 𝑊𝑛 
menyatakan graf roda dengan 𝑛 + 1 titik dan 𝑣0 
sebagai pusat serta siklus luar yang mengelilingi pusat 
yaitu 𝑣1𝑣2𝑣3 . . . 𝑣𝑛𝑣𝑛+1. Graf t-rangkap graf roda, 
dilambangkan dengan 𝑊(𝑡,𝑛), adalah graf yang 
diperoleh dengan mengambil t-rangkap dari graf roda 
𝑊𝑛 dan menghubungkan setiap pusat roda 
𝑣0 sedemikian hingga semua titik pusatnya membentuk 
lintasan 𝑃𝑡 . Berikut adalah gambar untuk contoh graf 
𝑊(6,6).  

 

 
Gambar 1: Graf 6-rangkap roda dengan 7 titik, 𝑊(6,6) 

 
Cara mengkonstruksi pelabelan (𝑐,𝑑) − TSAAS  dari t-rangkap graf roda dengan 𝑛 +  1 titik, 𝑊(𝑡,𝑛), telah 

diberikan oleh Sudarsana, dkk. (2012) [3], seperti dalam teorema berikut. 
Teorema 1. Misalkan 𝑛 ≥ 4 genap dan 𝑡 ≥ 2 bilangan bulat. Graf 𝑊(𝑡,𝑛) mempunyai pelabelan ((2𝑛 + 2)𝑡 + 2,1)-
TSAAS. Jenis pelabelan ini adalah selftdual. 

Dalam pembuktian teorema di atas telah diberikan rumusan untuk mengkonstruksi pelabelan((2𝑛 + 2)𝑡 +
2,1)-TSAAS pada graf 𝑊(𝑡,𝑛) secara umum, yaitu : 

𝜆(𝑣𝑖,𝑗) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧(𝑖 − 1)𝑡 + 𝑗, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛

2
, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑡

𝑛𝑡
2

+ 𝑗,          𝑖 = 0, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑡          

𝑖𝑡 + 𝑗, (𝑛+2)
2

≤ 𝑖 ≤ 𝑛, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑡

                                                                                (1) 

𝜆(𝑒𝑖,𝑗) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧(2𝑛 + 2 − 𝑖)𝑡 + 1 − 𝑗, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛

2
, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑡                            

(2𝑛 + 1 − 𝑖)𝑡 + 1 − 𝑗, (𝑛+2)
2

≤ 𝑖 ≤ 𝑛 − 1, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑡          

�3𝑛+2
2
� 𝑡 + 1 − 𝑗, 𝑖 = 𝑛, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑡                                          

                                      (2) 

 𝜆(𝑒𝑖,𝑗0 ) = �
(3𝑛 + 3 − 2𝑖)𝑡 + 1 − 𝑗, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛

2
, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑡          

(4𝑛 + 2 − 2𝑖)𝑡 + 1 − 𝑗, (𝑛+2)
2

≤ 𝑖 ≤ 𝑛, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑡
                                                     (3) 

𝜆�𝑒𝑗0� = (3𝑛 + 2)𝑡 − 𝑗, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑡 − 1.                                                                                           (4) 
 

Pelabelan selftdual adalah pelabelan yang memiliki formulasi (1) sampai dengan (6) berbeda namun memiliki 
rumusan ((2𝑛 + 2)𝑡 + 2,1)-TSAAS yang sama. 

Sebagai contoh, berikut adalah pelabelan (86,1)-TSAAS untuk graf 𝑊(𝑡,𝑛) dengan t = 6 dan n = 6. 
 

Gambar 2: Pelabelan (86,1)-TSAAS pada graf 𝑊(6,6) 
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Struktur pelabelan dari graf 𝑊(𝑡,𝑛) secara 
umum akan digunakan untuk memodifikasi kunci sandi 
Affine seperti tersaji dalam bagian berikut. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1.   MODIFIKASI SANDI AFFINE 

Kunci sandi Affine dapat dimodifikasi pada 
konstanta b, variasi kunci b diambil dari struktur label 
titik dan sisi dari pelabelan (c,d)-TSAAS pada lintasan 
yang menghubungkan semua titik pusat roda dalam 
graf 𝑊(𝑡,𝑛). Dengan demikian, formula enkripsi dalam 
sandi Affine menjadi 𝑦 = 𝑒(𝑥) ≡ (𝑎𝑥 + 𝜆(𝑣 ∪
𝑒)) 𝑚𝑜𝑑 𝑚. Sedangkan formula dekripsinya 
menggunakan persamaan 𝑥 = 𝑑(𝑦) ≡ 𝑎−1(𝑦 − 𝜆(𝑣 ∪
𝑒)) 𝑚𝑜𝑑 𝑚. Di mana,    
𝑦 = karakter hasil enkripsi dari 𝑥 
𝑥 = karakter yang akan dienkripsi 
𝜆(𝑣 ∪ 𝑒) = label titik atau sisi pada lintasan graf 𝑊(𝑡,𝑛) 
𝑚 = bilangan bulat, biasanya banyaknya kode 
ASCII 
𝑎−1 = invers perkalian dari a dalam modulus m. 
 
Selanjutnya, hasil modifikasi ini disebut Sistem 
Kriptografi Pelabelan Graf-Affine dan dinotasikan 
dengan SK-PGA. Kebenaran dari algoritma SK-PGA 
dijamin oleh teorema berikut ini. 
Teorema 2. Misalkan P dan C masing-masing 
menotasikan plainteks dan cipherteks dengan panjang 𝑡 
di mana karakter desimal x ∈ P dan y ∈ Q. Misalkan 𝝀 
adalah himpunan sebarang struktur pelabelan ((2𝑛 +
2)𝑡 + 2,1)-TSAAS untuk graf 𝑊(𝑡,𝑛) dengan sebarang 
bilangan asli 𝑛 ≥ 4 genap dan |𝝀| = 𝑡. Misalkan m ≥ t, 
a adalah bilangan asli sebarang, 𝜆1 ∈  𝝀 dan 𝑦 ≡
(𝑎𝑥 + 𝜆1) 𝑚𝑜𝑑 𝑚. Jika a coprime dengan m maka 
𝑥 ≡ 𝑎−1(𝑦 − 𝜆1) 𝑚𝑜𝑑 𝑚. 
Bukti: 𝑦 ≡ (𝑎𝑥 + 𝜆1) 𝑚𝑜𝑑 𝑚 ⇔ 𝑚|(𝑦 − (𝑎𝑥 + 𝜆1)), 
artinya m membagi (𝑦 − (𝑎𝑥 + 𝜆1). Dengan demikian, 
terdapat bilangan asli 𝑙 sedemikian hingga 𝑦 −
(𝑎𝑥 + 𝜆1) = 𝑙𝑚. Selanjutnya diperoleh 𝑎𝑥 = 𝑦 − 𝜆1 −
𝑙𝑚. Karena a coprime dengan m maka terdapat 𝑎−1 
sedemikian hingga 𝑎𝑎−1 = 𝑎−1𝑎 𝑚𝑜𝑑 𝑚 ≡ 1 𝑚𝑜𝑑 𝑚. 
Oleh karena itu, 𝑥 − 𝑎−1(𝑦 − 𝜆1) = 𝑎−1𝑙𝑚. Dengan 
mengambil 𝑛1 = 𝑎−1𝑙 diperoleh eksitensi bilangan asli 
𝑛1 untuk bisa meyatakan m membagi 𝑥 − 𝑎−1(𝑦 − 𝜆1). 
Dengan demikian,  𝑥 ≡ 𝑎−1(𝑦 − 𝜆1) 𝑚𝑜𝑑 𝑚. ∎ 
 
CONTOH PROSES KERJA SK-PGA:  

Misalkan suatu file berisi kata 
“KRIPTOGRAFI” akan dienkripsi menggunakan SK-
PGA. Langkah pertama adalah menghitung panjang 
kata (banyaknya karakter) yang akan dienkripsi. 
Karena kata KRIPTOGRAFI memiliki 11 karakter, 
maka banyaknya roda dalam struktur pelabelan dibuat 
sebanyak 6 rangkap, seperti Gambar 1. Sesungguhnya 
banyaknya titik-titik lingkaran roda, n, dapat di ambil 
bilangan asli genap sebarang, dalam contoh ini diambil 
n = 6. Banyaknya rangkap graf roda yang digunakan 
menyesuaikan dengan panjang karakter yang akan 
dienkripsi, dalam kasus ini 6. Dalam hal ini dibentuk 
graf  𝑊(6,6) dan pelabelannya seperti pada Gambar 2 
menggunakan persamaan (1) sampai dengan (6), yang 
masing-masing label titik dan sisi dari lintasan graf 
𝑊(6,6) tersebut mewakili nilai 𝜆(𝑣 ∪ 𝑒) pada setiap 

karakter pada kata KRIPTOGRAFI yang akan 
dienkripsi. Adapun proses enkripsi untuk kata 
KRIPTOGRAFI menjadi cipherteks adalah pertama-
tama dengan memisalkan {spasi = 0,𝐴 = 1,𝐵 =
2, … ,𝑍 = 26}. Selanjutnya, diambil nilai 𝑎 = 2 yang 
coprime dengan m, dimana m merupakan banyak 
karakter (termasuk spasi) yaitu 27 sehingga invers dari 
2  adalah 14. Kemudian dari Gambar 2 diambil label 
titik dari lintasan pada graf 𝑊(6,6), yaitu 𝜆(𝑣0,1) =
19; 𝜆(𝑣0,2) = 20; 𝜆(𝑣0,3) = 21; 𝜆(𝑣0,4) =
22; 𝜆(𝑣0,5) = 23; 𝜆(𝑣0,6) = 24 dan label sisinya 
masing-masing adalah 𝜆(𝑒10) = 119;  𝜆(𝑒20) =
118;  𝜆(𝑒30) = 117;  𝜆(𝑒40) = 116;  𝜆(𝑒50) = 115.  

Gunakan persamaan 𝑦 = 𝑒(𝑥) ≡
(𝑎𝑥 + 𝜆(𝑣 ∪ 𝑒))𝑚𝑜𝑑 𝑚 untuk enkripsi sehingga 
diperoleh:  
𝑦1 = 𝑒(𝐾) ≡ �2.11 + 𝜆(𝑣0,1)�𝑚𝑜𝑑 27

≡ (2.11 + 19)𝑚𝑜𝑑 27
≡ 41 𝑚𝑜𝑑 27 ≡ 14 = 𝑁 

𝑦2 = 𝑒(𝑅) ≡ (2.18 + 𝜆(𝑒10))𝑚𝑜𝑑 27
≡ (2.18 + 119)𝑚𝑜𝑑 27
≡ 155 𝑚𝑜𝑑 27 ≡ 20 = 𝑇 

Proses di atas diteruskan untuk semua huruf lainnya 
sehingga plainteks KRIPTOGRAFI berubah menjadi 
cipherteks NTKOGLIQYSO. 

Selanjutnya, untuk proses dekripsi cipherteks 
NTKOGLIQYSO menjadi plainteks menggunakan 
persamaan 𝑥 = 𝑑(𝑦) ≡ 𝑎−1(𝑦 − 𝜆(𝑣 ∪ 𝑒))𝑚𝑜𝑑 𝑚, 
dan diperoleh:  
𝑑(𝑁) ≡ 𝑎−1�14 − 𝜆(𝑣0,1)�𝑚𝑜𝑑 27 ≡ 14(14 −
19)𝑚𝑜𝑑 27 ≡ −70 𝑚𝑜𝑑 27 ≡ 11 = 𝐾. 
𝑑(𝑇) ≡ 𝑎−1(20 − 𝜆(𝑒10))𝑚𝑜𝑑 27 ≡ 14(20 −
119)𝑚𝑜𝑑 27 ≡ −1386 𝑚𝑜𝑑 27 ≡ 18 = 𝑅. 
Perhitungan ini jika diteruskan maka akan memberikan 
kata seperti semula, yaitu KRIPTOGRAFI. 
 
3.2.  DIAGRAM ALIR DAN ALGORITMA SK-
PGA 

Pada tahap pembuatan aplikasi (software) FTP 
dengan menerapkan algoritma SK-PGA, kode ASCII 
yang digunakan adalah 8-bit, yaitu “m = 256” karakter 
dengan bahasa pemrograman JAVA J2SE. Adapun 
proses pengerjaannya mengikuti diagram alir dan 
psedocode berikut ini. 
 
DIAGRAM ALIR DAN ALGORITMA ENKRIPSI-
DEKRIPSI SK-PGA 

Langkah-langkah enkripsi dan dekripsi 
merupakan elemen penting dalam arsitektur perangkat 
lunak yang akan dibuat. Dengan kata lain, mesin utama 
dalam program (software) ini adalah teknik penyandian 
SK-PGA.  Adapun diagram alir proses enkripsi-
dekripsi SK-PGA sebagai berikut: 
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Gambar 3: Diagram Alir Proses Enkripsi  
 

 
Gambar 4: Diagram Alir Proses Dekripsi 

 
ALGORITMA ENKRIPSI-DEKRIPSI SK-PGA 

Langkah-lankah proses enkripsi sebagai 
berikut: 
1. Mulai 

2. Hitung banyaknya karakter (panjang teks) pada 
plainteks dalam suatu file yang akan di enkripsi, 
misalkan 𝑥 = 𝑥1𝑥2𝑥3 . . . 𝑥𝑡. 

3. Pilih n ≥ 4 bilangan asli genap sebarang. 
4. Buat graf 𝑊(𝑡,𝑛) yang bersesuaian dengan panjang 

teks. Apabila banyaknya karakter genap maka 
bentuk graf 𝑊(𝑡+22 ,𝑛), sebaliknya jika ganjil maka 

digunakan 𝑊(𝑡+12 ,𝑛). 

5. Buat label titik dan sisi pada lintasan dalam graf 
𝑊(𝑡,𝑛) menggunakan persamaan 
𝜆(𝑣𝑖,𝑗) = 𝑛𝑡

2
+ 𝑗, 𝑖 = 0, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑡+2

2
 dan 𝜆�𝑒𝑗0� =

(3𝑛 + 2)𝑡 − 𝑗, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑡+2
2
− 1, untuk 𝑡 genap. 

𝜆(𝑣𝑖,𝑗) = 𝑛𝑡
2

+ 𝑗, 𝑖 = 0, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑡+1
2

 dan 𝜆�𝑒𝑗0� =
(3𝑛 + 2)𝑡 − 𝑗, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑡+1

2
− 1, untuk 𝑡 ganjil 

6. Ubah plainteks sesuai dengan desimal ASCII 
dalam 256 karakter 

7. Enkripsikan secara berurutan setiap karakter 
dalam plainteks menggunakan rumus  
𝑦𝑖 = 𝑒(𝑥𝑖) ≡ (𝑎𝑥𝑖 + 𝜆(𝑣 ∪ 𝑒))𝑚𝑜𝑑 𝑚 

8. Tulis hasil enkripsi dalam karakter berupa 
cipherteks, yaitu 𝑦 = 𝑦1𝑦2𝑦3 . . .𝑦𝑡  

9. Selesai. 
Proses dekripsi adalah komponen yang 

berfungsi mengembalikan cipherteks menjadi plainteks. 
Langkah-langkah dekripsi SK-PGA sebagai berikut: 

1. Mulai 

2. Hitung panjang chiperteks (file terenkripsi), 
misalkan 𝑦 = 𝑦1𝑦2𝑦3 . . .𝑦𝑡 . 

3. Ambil n ≥ 4 bilangan asli genap sebarang yang 
sesuai dalam proses enkripsi. 

4. Buat graf 𝑊(𝑡,𝑛) yang bersesuaian dengan panjang 
cipherteks. Apabila banyaknya karakter genap 
maka bentuk graf 𝑊(𝑡+22 ,𝑛), sebaliknya jika ganjil 

maka digunakan 𝑊(𝑡+12 ,𝑛) 

5. Buat label titik dan sisi pada lintasan graf 
𝑊(𝑡,𝑛)menggunakan persamaan 
𝜆(𝑣𝑖,𝑗) = 𝑛𝑡

2
+ 𝑗, 𝑖 = 0, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑡+2

2
 dan 𝜆�𝑒𝑗0� =

(3𝑛 + 2)𝑡 − 𝑗, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑡+2
2
− 1, untuk 𝑡 genap. 

Selanjutnya, 𝜆(𝑣𝑖,𝑗) = 𝑛𝑡
2

+ 𝑗, 𝑖 = 0, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑡+1
2

 

dan 𝜆�𝑒𝑗0� = (3𝑛 + 2)𝑡 − 𝑗, 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑡+1
2
− 1, 

untuk 𝑡 ganjil 
6. Hitung hasil dekripsi menggunakan rumus 

𝑥𝑖 = 𝑑(𝑦𝑖) ≡ 𝑎−1(𝑦𝑖 − 𝜆(𝑣 ∪ 𝑒))𝑚𝑜𝑑 𝑚, dan 
tulis hasil hitungan dalam desimal ASCII 256 
karakter yang bersesuaian. 

7. Ubah desimal ASCII yang diperoleh dalam 
langkah 5 menjadi karakter biasa, yaitu plainteks 
𝑥 = 𝑥1𝑥2𝑥3 . . . 𝑥𝑡 

8. Selesai. 
 

Psedocode Algoritma Enkripsi dan Dekripsi SK-PGA berikut sesungguhnya memiliki fungsi yang sama 
dengan diagram alir dan algoritma umum yang dijelaskan di atas, tetapi memberikan langkah yang lebih khusus dalam 
bahasa pemrograman Java J2SE.  
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Psedocode Algoritma Enkripsi SK-PGA 
 
//Deklarasi : 
plaintext    : string  
      roda,panjangArray,nilai,modArray : integer 
      enk     : string 
      n      : 6 
//Deskripsi : 
      modArray  panjangArray % 2 
if modArray genap then 
      roda← (panjangArray + 1) / 2 
else 
      roda← (panjangArray + 2) / 2 
/ / menentukan bobot simpul pusat roda 
       bobotpusatroda ← (( n x roda) / 2 ) + ( j / 2+1) 
/ / menentukan bobot sisi antar roda 
       bobotsisiroda ← (3 x n + 2) x roda – ((j – 1) / 2+1) 
/ / melakukan enkripsi  
       en ← ((aProda x k) + nilai[i]) % 256 
/ / hasil  
 Write enk[i]  en 

Psedocode Algoritma Dekripsi SK-PGA 
 
//Deklarasi : 
plaintext    : string  
      roda,panjangArray,nilai,modArray : integer 
      dek     : string 
      n      : 6 
//Deskripsi : 
      modArray  panjangArray % 2 
if modArray genap then 
      roda← (panjangArray + 1) / 2 
else 
      roda← (panjangArray + 2) / 2 
/ / menentukan bobot simpul pusat roda 
       bobotpusatroda ← (( n x roda) / 2 ) + ( j / 2+1) 
/ / menentukan bobot sisi antar roda 
       bobotsisiroda ← (3 x n + 2) x roda - ((j - 1) / 2+1) 
/ / melakukan enkripsi  
dek ← (aProda x (k - nilai[i])) % 256 
/ / hasil  
Write de[i]  dek 

 
DIAGRAM ALIR DAN ALGORITMA PROGRAM PENGAMANAN FTP MENGGUNAKAN SK-PGA 

 

 
Gambar 5: Diagram Alir Pemrogram Pengamanan FTP Menggunakan SK-PG 

 
ALGORITMA PROGRAM PENGAMANAN FTP MENGGUNAKAN SK-PGA 
1. Mulai. 
2. Buat proses koneksi (login/handshaking) antara FTP server dan client. 
3. Buat proses enkripsi file pada FTP server dan unggah (upload) file pada directory yang akan di bagi (sharing).  
4. Buat proses unduh (download)  file yang diinginkan oleh client dari direktori server. 
5. Buat proses dekripsi file oleh client. 
6. Selesai. 
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Psedocode Algoritma Program Pengamanan FTP 
Menggunakan SK-PGA  
 
// login pada server 
FTPClient client  ← new FTPClient(); 
int replay; 
int port  ← 21; 
boolean status  ← false; 
pilih  ← new DefaultListModel(); 
String host  ← txthost.getText(); 
        String user  ← txtuser.getText(); 
        String pass  ← txtpass.getText(); 
        String pathFtp  ← null; 
//  Enkripsi file 
String teks  ← txtfile.getText(); 
char[] total  ← label.enkripsi(teks); 
        String hasil  ← String.valueOf(total); 
        txtfile2.setText (hasil); 
txtfile.setText(null); 
// Download file 
String server  ← txthost.getText(); 
            String user  ← txtuser.getText();  
            String pass  ← txtpass.getText(); 
int port = 21; 
            String file ← dirftp.getName(); 
try{ 
download(server, user, pass, port, file);} 

 
 
catch(Exception ex){ 
lblstatus.setText("Error " + ex.getMessage());} 
//Upload  file 
String host  ← txthost.getText(); 
int port  ← Integer.parseInt(txtport.getText()); 
        String user  ← txtuser.getText(); 
        String pass  ← txtpass.getText(); 
        String pathupload  ← txtpath.getText(); 
        String filepath  ← txtbrowse.getText(); 
        File uploadfile  ← new File(filepath); 
tugasuploadtugas  ← new tugasupload(host, port, user, 
pass, pathupload, uploadfile); 
tugas.execute(); 
lblstatus.setText("File : " + filepath + " Telahberhasil di 
upload"); 
// dekripsi file 
private void dekripsi(){ 
        String teks  ← txtfile2.getText(); 
char[] total  ← label.dekripsi(teks); 
        String hasil  ← String.valueOf(total); 
txtfile.setText (hasil); 
txtfile2.setText(null); 
 //End of variables declaration 

 
3.3. PROGRAM PENGAMANAN FTP 
MENGGUNAKAN SK-PGA 

Algoritma SK-PGA di atas, selanjutnya 
diimplementasikan dalam program (software) untuk 
mengamankan data dalam proses transfer melalui FTP 
server. Program ini menggunakan referensi kode 
ASCII dalam 8-bit, yaitu 256 karakter dan bahasa 
pemrograman Java J2SE. Program ini bekerja masih 
terbatas pada file yang berektensi txt. Alur kerja 
program yang dihasilkan dijelaskan dalam sub-sub 
berikut. 
KONEKTIVITAS CLIENT DENGAN SERVER 

Pada proses awal, program akan meminta 
proses handshaking antara client dan server. Pada 
langkah ini FTP server dijalankan dengan membuat 
username, password dan file direktori pada server yang 
akan diaktifkan dan digunakan untuk berhubungan 
dengan server dan client. Penerimaan koneksi dari 
client oleh server dapat dilihat pada status bar koneksi 
ke FTP server. Tampilan muka program terlihat pada 
gambar di bawah ini. 

 
(a) 
 

 
 (b) 

Gambar 6: (a). Tampilan untuk menjalankan koneksi 
server dan client, (b). Tampilan  untuk memilih file 

yang akan dienkripsi 
 

PROSES ENKRIPSI, UNGGAH DAN UNDUH 
 Proses enkripsi dijalankan dengan mengambil 

file (sebagai plainteks) yang berekstensi txt. Setelah 
terbuka oleh aplikasi, selanjutnya dilakukan proses 
enkripsi file dengan menekan tombol encrypt. File-file 
yang sudah terenkripsi selanjutnya disimpan dengan 
menekan tombol save file encrypt. Pada proses enkripsi 
ini dilakukan oleh pihak server sekaligus 
mengunggahnya ke folder untuk bagikan agar bisa 
diunduh oleh pihak client. 
PROSES DEKRIPSI 

Pada dasarnya proses ini sama dengan proses 
enkripsi. Semua data terenkripsi yang sudah diunduh 
dapat diperbaiki langsung oleh client. Cara 
memperbaikinya adalah dengan membuka file tersebut 
yang selanjutnya menekan tombol decrypt maka file 
tersebut akan dikembalikan ke file semula (terbaca). 
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Setelah itu, file yang sudah diperbaiki tersebut dapat 
disimpan kembali dalam komputer client. 
  PENGUJIAN PROGRAM 

Pengujian hasil penelitian ini menggunakan 
program Sniffer yang sudah sangat dikenal, yaitu 
Wireshark. Pihak penyerang masuk kedalam jaringan, 
kemudian membuka tools wireshark untuk melihat 
lalu-lintas (traffic) yang sedang berjalan. Setelah itu 
penyerang menentukan target mana yang akan di 
poisoning dengan memilih ip address. Traffic yang 
sedang berjalan tersebut difiltering sehinga dapat 
dilihat, dibaca dan diambil oleh penyerang (Sniffer). 
Karena semua file tersebut dienkripsi dengan teknik 
SK-PGA maka walaupun file dapat ambil oleh Sniffer 
tetapi semuanya sudah tidak terbaca. File yang 
didapatkan sudah rusak seperti yang diperlihatkan 
dalam gambar berikut. 
 

 
Gambar 7: Tampilan file rusak (terenkripsi) dalam 

editor Wireshark 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada penelitian ini telah dihasilkan sebuah 

program untuk mentransfer data melalui FTP server 
yang datanya sudah dienkripsi terlebih dahulu 
menggunakan algoritma SK-PGA. Teknik enkripsi SK-
PGA menggunakan persamaan 𝑒(𝑥) ≡ (𝑎𝑥 + 𝜆(𝑣 ∪
𝑒)) 𝑚𝑜𝑑 𝑚. Kemudian proses dekripsinya 
menggunakan persamaan 𝑑(𝑦) ≡ 𝑎−1(𝑦 − 𝜆(𝑣 ∪
𝑒)) 𝑚𝑜𝑑 𝑚. Program ini bekerja masih sangat terbatas 
yaitu hanya pada file berekstensi txt. Oleh karena itu, 
penelitian ini masih bisa dikembangkan pada objek file 
yang berekstensi doc, pdf, mp3, jpg, png, jpeg, bmp 
atau lainnya. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to determine graphically abelian group for symetric group Sn, n=2,3,4 by 

criteria that all of the Cayley subsets Sn, n=2,3,4 are normal. By considering all Cayley subset of Sn we conclude that 
S2 are abelian group and automatically are graphically abelian group. Otherwise, symetric group S3 and S4 both of 
them are non abelian group and are not graphically abelian group. 
 
PENDAHULUAN 

Suatu himpunan tak kosong G dengan operasi 
biner * disebut grup jika G memenuhi sifat tertutup, 
asosiatif, mempunyai elemen identitas, serta setiap 
elemennya mempunyai invers.  Jika pada elemen grup 
G berlaku sifat pertukaran/komutatif terhadap operasi *, 
maka G dikatakan grup abelian (Fraleigh, 2003). 
Contoh grup abelian diantaranya himpunan bilangan 
real tak nol terhadap operasi perkalian, himpunan 
bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan, 
sedangkan contoh grup tak abelian adalah grup 
quarternion.  

Setiap subgrup dari grup abelian pasti abelian, 
namun belum tentu berlaku sebaliknya. Terdapat grup 
tak abelian yang mempunyai subgrup abelian, 
contohnya adalah grup simetrik (tak abelian) yang 
mempunyai subgrup dihedral yang abelian. Grup 
simetrik adalah grup yang elemennya berupa 
fungsi/pemetaan bijektif pada himpunan bilangan asli 
terhadap operasi komposisi fungsi (Fraleigh, 2003). 
Subgrup dari grup abelian pasti juga abelian dan 
dinamakan subgrup normal. Subgrup normal berperan 
penting dalam pembentukan grup faktor yang berperan 
dalam bahasan isomorfisma grup.  

Graf H didefinisikan sebagai himpunan 
berhingga V(H) yang tak kosong dengan elemen-
elemennya disebut titik/vertice, serta himpunan E(H) 
(yang mungkin kosong) yang elemen-elemennya 
merupakan pasangan tak terurut dua elemen yang 
berbeda dari V(H) dan disebut garis/edge. Elemen dari 
V(H) dinotasikan dengan v dan elemen dari E(H) 
dinotasikan dengan (u,v), dan untuk mempersingkat 
penulisan, (u,v)∈E(H) dapat ditulis sebagai uv. Jika 
e=uv adalah garis pada graf H, maka u dikatakan 
terhubung (adjacent) dengan v, dan e dikatakan insiden 
terhadap u maupun v, sedangkan e1 dikatakan 
terhubung dengan e2 jika e1 dan e2 insiden pada satu 
titik (Chartrand dan Oellermann, 1993). 

Misalkan S himpunan bagian tak kosong dari 
suatu grup G.  S  disebut himpunan bagian Cayley  
jika  SeGe GG ∉∈ ,  dan S = S –1. (Goldstone dan 
Weld, 2010). Misalkan  G  suatu grup berhingga 
dengan elemen identitas Ge , dan  S  adalah himpunan 
bagian Cayley dari  G ,  S  tidak diharuskan 
membangkitkan grup  G . Graf Cayley atas grup G, 
dinotasikan  Cay(G,S) mempunyai syarat sebagai 
berikut (i) titik-titik dari  Cay(G,S) adalah elemen-
elemen dari  G , dan (ii)  g, h ∈ Cay(G,S) terhubung 
dengan garis jika dan hanya jika h = gs untuk suatu s ∈ 
S (Alspach, 2004). Syarat (ii) tersebut ekuivalen 

dengan (iii) g, h ∈ V(Cay(G,S))  terhubung dengan 
garis jika dan hanya jika g –1h   ∈ S . 

Misalkan diambil grup berhingga Z4 = {0, 1, 
2, 3} dengan operasi penjumlahan modulo empat dan 
dipilih  S = {1, 3}, maka graph  Cay (Z4, {1,3}) adalah: 

 

 
Gambar 1.  Graph Cay (Z4, {1,3}) 

Suatu grup G dikatakan grup abelian secara 
grafis jika pemetaan GGf →:   dengan aturan  f(g) = 
g –1  mengakibatkan suatu automorfisma dari semua 
graf Cayley atas G. Dengan pengertian ini, setiap grup 
abelian merupakan grup abelian secara grafis. 
Selanjutnya jika G grup abelian secara grafis, maka G 
merupakan grup hamiltonian yaitu suatu grup tak 
abelian yang setiap subgrupnya merupakan subgrup 
normal. Untuk suatu g elemen dalam grup G dan untuk 
setiap h ∈ G, elemen g dikatakan tetap oleh konjugasi 
terhadap h jika gh = hg, dan g  dikatakan terbalik oleh 
konjugasi terhadap h jika  gh = hg –1  . Suatu grup G 
merupakan grup yang terseimbangkan jika untuk 
setiap elemen a dan b di G berlaku a dan b komutatif 
atau  a2 = b2. (Goldstone dan Weld, 2010). 

Dalam kaitannya dengan visualisasi graf 
Cayley dari grup simetrik tersebut, pada kesempatan 
ini akan dibahas grup simetrik Sn hanya untuk n = 
2,3,4, dengan harapan akan ditemukan pola tertentu 
seperti halnya pada grup quarternion, sehingga 
memungkinkan dilakukan perumuman/generalisasi 
elemen-elemen grup simetrik untuk n yang lebih 
besar. Adapun tujuan penelitian ini adalah menyelidiki 
kriteria abelian secara grafis pada grup simetrik Sn 
untuk n = 2, 3,4.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Suatu grup G adalah grup abelian secara grafis 
jika pemetaan GGf →:  dengan  f(g) = g–1   
menyebabkan suatu automorfisma dari semua graf 
Cayley atas G. Karena sudah dijelaskan bahwa setiap 
grup abelian merupakan grup yang abelian secara 
grafis, maka grup yang dibahas di sini adalah grup tak 
abelian, khususnya grup simetrik derajat n yaitu Sn 
untuk n = 2, 3, 4. 
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Berikut diberikan syarat untuk suatu grup tak 
abelian agar merupakan grup yang abelian secara grafis 
yang digunakan untuk menyelidiki kriteria abelian 
secara grafis pada grup simetrik Sn. 

Teorema 1.  Misalkan G adalah sebarang grup. Grup G 
merupakan grup abelian secara grafis jika dan 
hanya jika semua himpunan bagian Cayley dari G adalah himpunan bagian normal. 

Bukti: Misalkan diambil sebarang himpunan bagian 
Cayley S dari grup G dengan G adalah grup abelian 
secara grafis.  
Diambil sebarang g, h ∈ Cay(G,S) dengan gh ∈ 
E(Cay(G,S)). Karena G grup abelian secara grafis, 
maka ∈== −− 11 )()()()()( gsggsfgfhfgf

E(Cay(G,S)). Jadi diperoleh Sgsg ∈−−− 111 )()( . 

Selanjutnya, Sggsgsggsg ∈== −−−−−− 111111 )()()(   

untuk setiap Ss ∈−1 . Akibatnya S merupakan 
himpunan bagian normal. 
Sebaliknya, misalkan diketahui semua himpunan 
bagian Cayley S dari G adalah normal, maka 

Sgsg ∈−1  untuk setiap Ss∈ dan Gg ∈ . Karena S 

himpunan bagian Cayley, maka Sgsg ∈−− 11)( . 

Sementara itu Sgsgggsgsg ∈== −−−− )()( 1111

sehingga ∈−− 11 )(gsg E(Cay(G,S)). Selanjutnya oleh 
pemetaan GGf →: dengan f(g) = g–1 diperoleh 

)())(()())(()( 111111 gsggsggsfgf == −−−−−− . Karena 

Sssgggsg ∈== −− )()( 11 , maka  diperoleh 

)),((E))(()( 11 SGCaygsfgf ∈−−  .    
Selanjutnya akan diselidiki apakah grup simetrik 

Sn untuk n = 2, 3, 4 memenuhi kriteria abelian secara 
grafis dengan menggunakan syarat pada Teorema 1 
yang telah dibuktikan kebenarannya. Pembahasan 
dibagi menjadi tiga bagian, yaitu untuk n=2 (grup 
simetrik S2) , n=3 (grup simetrik S3), dan n=4 (grup 
simetrik S4). 

 
A.  Grup Simetrik S2. 
Grup simetrik S2 merupakan grup berorde 2! = 2, atau 
mempunyai 2 elemen. Operasi biner komposisi 
permutasi pada S2 dilambangkan dengan o. Misalkan 

S2 = {p0,p1}, dengan 







=








=

12
21

p,
21
21

p 10 . 

Komposisi dua permutasi p1 dan p0 ditulis p1 o p0 
adalah permutasi p0 dilanjutkan dengan p1, yaitu 

1o p
12
21

21
21

12
21

=







=















 . Hasil operasi 

komposisi permutasi pada semua elemen S2 diberikan 
dalam tabel berikut. 

Tabel 1.  Hasil operasi komposisi permutasi pada 
elemen S2. 

o p0 p1 
p0 p0 p1 
p1 p1 p0 

 
Terlihat bahwa S2 merupakan grup dengan 

elemen identitas p0. Invers p0 adalah p0 dan invers p1 
adalah p1. Tampak pula bahwa S2 merupakan grup 
abelian, jadi otomatis merupakan grup yang abelian 
secara grafis. Oleh karena itu pengujian kriteria abelian 
secara grafis sesuai Teorema 1 tidak dilakukan pada 
grup simetrik S2. 
 
B.  Grup Simetrik S3 

Grup simetrik derajat 3 atau dinotasikan S3 
adalah grup berorde 3! = 6, yaitu mempunyai 6 elemen. 
Tanpa mengurangi keumuman bukti, misalkan S3 = 

{p0, p1, p2, p3, p4, p5}, dengan 







=

321
321

p0 , 









=

231
321

p1 , 







=

123
321

p2 , 







=

312
321

p3 , 









=

132
321

p4 , 







=

213
321

p5 . 

Komposisi dua permutasi p3 dan p4 , ditulis p3 o p4 
adalah permutasi p4 dilanjutkan dengan p3 diberikan 
seperti berikut 
 p3 o p4  = 

1p
231
321

132
321

312
321

=







=















 

Hasil operasi komposisi permutasi pada semua elemen 
S3 diberikan dalam tabel Cayley berikut. 

  
Tabel 2.  Hasil operasi komposisi permutasi pada elemen S3. 

. p0 p1 p2 p3 p4 p5 
p0 p0 p1 p2 p3 p4 p5 
p1 p1 p0 p4 p5 p2 p3 
p2 p2 p5 p0 p4 p3 p1 
p3 p3 p4 p5 p0 p1 p2 
p4 p4 p3 p1 p2 p5 p0 
p5 p5 p2 p3 p1 p0 p4 

 
Dari tabel Cayley di atas, tampak bahwa S3 merupakan grup dengan elemen identitas p0, p0

-1= p0, p1
-1=p1, 

p2
-1= p2, p3

-1= p3, p4
-1= p5, p5

-1= p4, dan merupakan grup tak abelian. Oleh karena itu akan diselidiki kriteria abelian 
secara grafis dengan menggunakan Teorema 1. Sesuai dengan Teorema 1, terlebih dahulu ditentukan semua himpunan 
bagian Cayley dari grup S3.  

Semua himpunan bagian Cayley dari grup S3 adalah {p1}, {p2}, {p3}, {p1, p2}, {p2, p3}, {p1, p3}, {p4, p5}, 
{p1, p2, p3}, {p1, p4, p5}, {p2, p4, p5}, {p3, p4, p5}, {p1, p2, p4, p5}, {p1, p3,  p4, p5}, {p2, p3, p4, p5}, dan {p1, p2, 
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p3,  p4, p5}. Selanjutnya dari semua himpunan bagian Cayley tersebut, satu per satu diselidiki apakah merupakan 
himpunan bagian normal dari grup S3.  
 
 Untuk himpunan bagian Cayley C1 = {p1}.  

Tabel 3.  Hasil operasi 1−gsg untuk C1 = {p1} dan 3Sg∈ . 
g s gs g-1 gsg-1 

p0 p1 p1 p0 p1 
p1 p1 p0 p1 p1 
p2 p1 p5 p2 p3 
p3 p1 p4 p3 p2 
p4 p1 p3 p5 p2 
p5 p1 p2 p4 p3 

Dari kolom terakhir Tabel 3 terlihat bahwa 1−gsg ={p1, p2, p3}, dengan kata lain isian kolom terakhir Tabel 3 

ada yang bukan elemen C1. Jadi C1 bukan merupakan himpunan bagian normal dari S3. Hasil 1−gsg di atas 
serupa untuk himpunan bagian Cayley {p2} dan {p3}, serta kombinasi gabungan dari ketiga himpunan {p1}, 
{p2}, dan {p3} baik yang terdiri dari 2 elemen maupun 3 elemen. 

 Untuk himpunan bagian Cayley C2 = {p4, p5}. 
Tabel 4.  Hasil operasi 1−gsg untuk C2 = {p4, p5} dan 3Sg∈ . 

g s gs g-1 gsg-1 

p0 p4 p4 p0 p4 
p1 p4 p2 p1 p5 
p2 p4 p3 p2 p5 
p3 p4 p1 p3 p5 
p4 p4 p5 p5 p4 
p5 p4 p0 p4 p4 
p0 p5 p5 p0 p5 
p1 p5 p3 p1 p4 
p2 p5 p1 p2 p4 
p3 p5 p2 p3 p4 
p4 p5 p0 p5 p5 
p5 p5 p4 p4 p5 

Dari kolom terakhir Tabel 4 terlihat bahwa 1−gsg ∈C2. Dengan kata lain isian kolom terakhir Tabel 4 semuanya 
merupakan elemen C2. Jadi C2 merupakan himpunan bagian normal dari S3. 
Selanjutnya akan diselidiki himpunan bagian Cayley yang merupakan gabungan himpunan bagian Cayley C1 dan 
C2. 

 Untuk himpunan bagian Cayley C3 = {p1, p4, p5}. 
Tabel 5.  Hasil operasi 1−gsg untuk C3 = {p1, p4, p5} dan 3Sg∈ . 

g s gs g-1 gsg-1 

p0 p1 p1 p0 p1 
p1 p1 p0 p1 p1 
p2 p1 p5 p2 p3 
p3 p1 p4 p3 p2 
p4 p1 p3 p5 p2 
p5 p1 p2 p4 p3 
p0 p4 p4 p0 p4 
p1 p4 p2 p1 p5 
p2 p4 p3 p2 p5 
p3 p4 p1 p3 p5 
p4 p4 p5 p5 p4 
p5 p4 p0 p4 p4 
p0 p5 p5 p0 p5 
p1 p5 p3 p1 p4 
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p2 p5 p1 p2 p4 
p3 p5 p2 p3 p4 
p4 p5 p0 p5 p5 
p5 p5 p4 p4 p5 

Dari kolom terakhir Tabel 5 terlihat bahwa 1−gsg terdiri dari elemen p1, p2, p3, p4, p5. Dengan kata lain isian 
kolom terakhir Tabel 5 ada yang bukan merupakan elemen C3. Jadi C3 bukan merupakan himpunan bagian 
normal dari S3. Hasil 1−gsg  seperti Tabel 5 juga terjadi saat kedudukan p1 digantikan oleh p2 atau p3. Jadi 

kombinasi {p4, p5} dengan salah satu diantara p2 atau p3 akan menghasilkan nilai 1−gsg sama seperti isian 
kolom terakhir Tabel 5. Demikian juga kombinasi {p4, p5} dengan dua elemen diantara p1, p2 dan p3 yang 
menghasilkan himpunan bagian Cayley terdiri dari 4 elemen. Untuk himpunan bagian Cayley yang telah 
disebutkan di atas, hasil 1−gsg adalah elemen seperti isian kolom terakhir Tabel 5. Berikut diberikan tabel nilai 

1−gsg  untuk gabungan {p4, p5} dengan {p1}, {p2} dan {p3}.  
 Untuk himpunan bagian Cayley C4 = {p1, p2, p3, p4, p5}. 

Tabel 6.  Hasil operasi 1−gsg untuk C4 = {p1, p2, p3, p4, p5} dan 3Sg∈ . 
g s gs g-1 gsg-1 

p0 p1 p1 p0 p1 
p1 p1 p0 p1 p1 
p2 p1 p5 p2 p3 
p3 p1 p4 p3 p2 
p4 p1 p3 p5 p2 
p5 p1 p2 p4 p3 
p0 p2 p2 p0 p2 
p1 p2 p4 p1 p3 
p2 p2 p0 p2 p2 
p3 p2 p5 p3 p1 
p4 p2 p1 p5 p3 
p5 p2 p3 p4 p1 
p0 p3 p3 p0 p3 
p1 p3 p5 p1 p2 
p2 p3 p4 p2 p1 
p3 p3 p0 p3 p3 
p4 p3 p2 p5 p1 
p5 p3 p1 p4 p2 
p0 p4 p4 p0 p4 
p1 p4 p2 p1 p5 
p2 p4 p3 p2 p5 
p3 p4 p1 p3 p5 
p4 p4 p5 p5 p4 
p5 p4 p0 p4 p4 
p0 p5 p5 p0 p5 
p1 p5 p3 p1 p4 
p2 p5 p1 p2 p4 
p3 p5 p2 p3 p4 
p4 p5 p0 p5 p5 
p5 p5 p4 p4 p5 

Dari kolom terakhir Tabel 6 terlihat bahwa 1−gsg terdiri dari elemen p1, p2, p3, p4, p5, yang semuanya 
merupakan elemen C4. Jadi C4 merupakan himpunan bagian normal dari S3. 
Dari semua kemungkinan himpunan bagian Cayley yang telah diselidiki dapat disimpulkan bahwa himpunan 
bagian Cayley yang merupakan himpunan bagian normal dari grup S3 adalah {p4, p5}, {p1, p2, p3, p4, p5} dan 
gabungan kedua himpunan tersebut. Jadi terdapat hanya 3 himpunan bagian Cayley yang merupakan himpunan 
bagian normal dari keseluruhan himpunan bagian Cayley grup S3 sebanyak 15 himpunan. Dengan demikian 
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tidak semua himpunan bagian Cayley dari grup S3 merupakan himpunan bagian normal, sehingga grup S3 bukan 
merupakan grup yang abelian secara grafis. 

 
C.  Grup Simetrik S4 

Grup simetrik S4 merupakan grup berorde 4! = 24. Misalkan S4={p0, p1, p2, ..., p23},  dengan  
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4321
4321
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p8 , 
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p9 , 
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=

3124
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p14 , 







=

3142
4321

p15 ,  









=

4123
4321

p16 , 







=

2134
4321

p17 , 







=
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4321

p18 , 







=

1243
4321

p19 ,  









=
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4321

p20 , 







=

1342
4321

p21 , 







=

1423
4321

p22 , 







=

1234
4321

p23 . 

Hasil operasi elemen-elemen S4 dengan operasi komposisi permutasi diberikan pada tabel Cayley berikut. Untuk 
mempermudah penulisan, permutasi p0 ditulis 0, permutasi p1 ditulis 1, dan seterusnya. 

 
Tabel 7. Hasil operasi komposisi permutasi pada elemen S4. 

o 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
1 1 2 0 4 5 3 7 8 6 10 11 9 13 14 12 16 17 15 19 20 18 22 23 21 
2 2 0 1 5 3 4 8 6 7 11 9 10 14 12 13 17 15 16 20 18 19 23 21 22 
3 3 5 4 0 2 1 9 11 10 6 8 7 15 17 16 12 14 13 21 23 22 18 20 19 
4 4 3 5 1 0 2 10 9 11 7 6 8 16 15 17 13 12 14 22 21 23 19 18 20 
5 5 4 3 2 1 0 11 10 9 8 7 6 17 16 15 14 13 12 23 22 21 20 19 18 
6 6 18 15 9 12 21 0 22 14 3 16 20 4 19 8 2 10 23 1 13 11 5 7 17 
7 7 19 16 10 13 22 1 23 12 4 17 18 5 20 6 0 11 21 2 14 9 3 8 15 
8 8 20 17 11 14 23 2 21 13 5 15 19 3 18 7 1 9 22 0 12 10 4 6 16 
9 9 21 12 6 15 18 3 20 16 0 14 22 2 23 10 4 8 19 5 17 7 1 11 13 

10 10 22 13 7 16 19 4 18 17 1 12 23 0 21 11 5 6 20 3 15 8 2 9 14 
11 11 23 14 8 17 20 5 19 15 2 13 21 1 22 9 3 7 18 4 16 6 0 10 12 
12 12 9 21 18 6 15 16 3 20 22 0 14 10 2 23 19 4 8 7 5 17 13 1 11 
13 13 10 22 19 7 16 17 4 18 23 1 12 11 0 21 20 5 6 8 3 15 14 2 9 
14 14 11 23 20 8 17 15 5 19 21 2 13 9 1 22 18 3 7 6 4 16 12 0 10 
15 15 6 18 21 9 12 14 0 22 20 3 16 8 4 19 23 2 10 11 1 13 17 5 7 
16 16 7 19 22 10 13 12 1 23 18 4 17 6 5 20 21 0 11 9 2 14 15 3 8 
17 17 8 20 23 11 14 13 2 21 19 5 15 7 3 18 22 1 9 10 0 12 16 4 6 
18 18 15 6 12 21 9 22 14 0 16 20 3 19 8 4 10 23 2 13 11 1 7 17 5 
19 19 16 7 13 22 10 23 12 1 17 18 4 20 6 5 11 21 0 14 9 2 8 15 3 
20 20 17 8 14 23 11 21 13 2 15 19 5 18 7 3 9 22 1 12 10 0 6 16 4 
21 21 12 9 15 18 6 20 16 3 14 22 0 23 10 2 8 19 4 17 7 5 11 13 1 
22 22 13 10 16 19 7 18 17 4 12 23 1 21 11 0 6 20 5 15 8 3 9 14 2 
23 23 14 11 17 20 8 19 15 5 13 21 2 22 9 1 7 18 3 16 6 4 10 12 0 

 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 
(i)   Elemen identitas dari grup S4 adalah p0. 
(ii)  Invers setiap elemen S4 adalah : 
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    0
1

0 pp =− , 2
1

1 pp =− , 1
1

2 pp =− , 3
1

3 pp =− , 4
1

4 pp =− , 5
1

5 pp =− , 6
1

6 pp =− , 15
1

7 pp =− , 18
1

8 pp =− , 9
1

9 pp =− , 

12
1

10 pp =− , 21
1

11 pp =− , 10
1

12 pp =− , 13
1

13 pp =− , 22
1

14 pp =− , 7
1

15 pp =− , 16
1

16 pp =− , 19
1

17 pp =− , 8
1

18 pp =− , 

17
1

19 pp =− , 20
1

20 pp =− , 11
1

21 pp =− , 14
1

22 pp =− , 23
1

23 pp =− . 

(iii) Grup S4 adalah grup tak abelian. 

 
Karena grup S4 merupakan grup tak abelian seperti 
halnya grup S3, maka akan diselidiki sifat abelian 
secara grafis pada grup tersebut dengan menggunakan 
kriteria seperti pada Teorema 1. Pertama kali 
ditentukan semua himpunan bagian Cayley dari grup 
S4 diawali dengan himpunan bagian yang terkecil, 
selanjutnya dipilah berdasarkan banyak elemennya.  

Himpunan bagian Cayley terkecil dari grup S4 
adalah {p3}, {p4}, {p5}, {p6}, {p9}, {p13}, {p16}, 
{p20}, {p23}, {p1, p2}, {p7, p15}, {p8, p18}, {p10, p12}, 
{p11, p21}, {p17, p19}, dan {p14, p22}, yang terdiri dari 9 
himpunan dengan satu elemen dan 7 himpunan dengan 
dua elemen. Pengelompokan seperti di atas didasarkan 
pada definisi himpunan bagian Cayley dari suatu grup. 
Himpunan bagian Cayley terkecil dengan satu elemen 
terdiri dari elemen S4 yang mempunyai invers dirinya 
sendiri, sedangkan himpunan bagian Cayley dengan 
dua elemen adalah himpunan yang memuat elemen S4 
yang saling invers dan merupakan satu kesatuan yang 
tidak dapat dipisahkan.  

Berdasarkan himpunan bagian Cayley terkecil 
tersebut, ditentukan semua himpunan bagian Cayley 
dari S4 yang memuat satu elemen hingga 23 elemen. 
Himpunan bagian Cayley yang memuat satu elemen 
dapat dipilih hanya dari himpunan bagian Cayley {p3}, 
..., {p23}, jadi terdapat 9 kemungkinan. Himpunan 
bagian Cayley yang memuat dua elemen dapat dipilih 
dari kombinasi 2 himpunan dari 9 himpunan bagian 
Cayley dengan satu elemen, atau kombinasi satu 
himpunan dari 7 himpunan bagian Cayley dengan dua 

elemen. Jadi terdapat 







+








1
7

2
9

= 43. Penghitungan 

banyak himpunan bagian Cayley yang memuat tiga 
elemen hingga 23 elemen ditentukan dengan cara 
serupa. Total banyak himpunan bagian Cayley dari S4 
dengan satu elemen hingga 23 elemen sebanyak 70534 
elemen. 

Jika C1, C2, ... , Cn merupakan himpunan bagian 
normal dari S4, maka gabungan C1, C2, ... , Cn juga 
merupakan himpunan bagian normal dari S4. 
Berdasarkan sifat tersebut dan dengan melihat hasil 
nilai gsg-1 pada setiap himpunan bagian S4 (serupa 
dengan yang dilakukan pada grup simetrik S3) 
diperoleh bahwa : 
(i)   tidak semua himpunan bagian Cayley merupakan 
himpunan bagian normal.  
(ii)  himpunan bagian normal terkecil dari S4 adalah 

{p3, p4, p5, p6, p16, p20}, {p9, p13, p23}, {p1, p2, 
p10, p12, p11, p21, p14, p22}, dan {p7, p15, p8, p18, 
p17, p19}.  

(iii) Banyak himpunan bagian normal dari S4 adalah 4 
himpunan bagian normal seperti tertera pada (ii) 
ditambah dengan gabungan antara elemen-elemen 
pada (ii). Jadi banyak himpunan seluruhnya 

adalah 151464
4
4

3
4

2
4

4 =+++=







+








+








+  

himpunan.  

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa grup 
simetrik S4 bukan merupakan grup abelian secara 
grafis. Jadi grup simetrik Sn, n = 3, 4 merupakan grup 
tak abelian dan juga bukan grup yang abelian secara 
grafis. 

Selanjutnya dikaji subgrup dari grup simetrik S4 
yang diprediksi memiliki sifat abelian secara grafis. 
Dalam hal ini dipilih dua subgrup dari S4 yaitu grup 
alternating A4 dan grup dihedral D4.  
 
C1.  Subgrup A4 

Grup alternating A4 adalah subgrup dari grup S4 
yang elemennya merupakan permutasi genap. Elemen 
S4 terbagi menjadi dua bagian yaitu merupakan 
permutasi genap atau permutasi gasal yang ditentukan 
berdasarkan banyaknya inversi pada permutasi. Elemen 
yang merupakan permutasi genap sama banyak dengan 
elemen yang merupakan permutasi gasal. Jadi grup 
alternating A4 berorde 4!/2 = 12, atau mempunyai 12 
elemen. Jika elemen-elemen grup simetrik S4 adalah 
p0, p1, ... , p23 seperti yang telah didefinisikan 
sebelumnya, maka elemen grup alternating A4 = {p0, 
p1, p2, p9, p10, p11, p12, p13, p14, p21, p22, p23}. Hasil 
operasi komposisi permutasi pada seluruh elemen A4 
dapat dilihat pada Tabel 8 hanya untuk elemen-elemen 
A4.  

Dari Tabel 8 di atas tampak bahwa grup 
alternating A4 merupakan grup tak abelian,  selanjutnya 
diselidiki apakah A4 merupakan grup yang abelian 
secara grafis. Himpunan bagian Cayley dari A4 adalah 
sebagian dari himpunan bagian Cayley S4, yaitu {p9}, 
{p13}, {p23}, {p1, p2}, {p10, p12}, {p11, p21},{p14, p22}, 
serta gabungan dari masing-masing himpunan bagian 
Cayley di atas. Jadi himpunan bagian Cayley dari A4 
terdiri dari himpunan dengan satu elemen hingga 11 
elemen.  
 Dengan melihat hasil nilai gsg-1 pada semua 
elemen A4 dapat disimpulkan bahwa : 
(i)   tidak semua himpunan bagian Cayley dari A4 
merupakan himpunan bagian normal.  
(ii)  himpunan bagian normal dari A4 adalah {p9, p13, 

p23},{p1, p2, p10, p12, p11, p21, p14, p22}, dan {p9, 
p13, p23,  p1, p2, p10, p12, p11, p21, p14, p22}. 

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa grup 
alternating A4 bukan merupakan grup abelian secara 
grafis.  
 
C2.  Subgrup D4 

Grup dihedral D4 adalah subgrup dari S4 yang 
dibangun oleh 2 elemen, misalkan a dan b. Secara 
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umum grup dihedral Dn dengan n ≥ 3 adalah grup yang 
dibangun oleh a dan b yang memenuhi :  
 i.   an = e, b2 = e, ak ≠ e jika 0<k<n, 
 ii.  ba = a-1 b. 
Untuk n =4, maka elemen-elemen D4 adalah 

 a = 







1432
4321

= p18 , b = 







2341
4321

= p5 , a4 = 

b2 = p0, a2 = p13, ba = p9 , ab = p23, a3= p8, dan a2b = 
p16.  Jadi D4 = {p0, p5, p8, p9, p13, p16, p18, p23} 
merupakan grup dengan 8 elemen. Hasil operasi 
elemen-elemen D4 dapat dilihat pada Tabel 8 hanya 
untuk elemen-elemen D4. 

        Dari Tabel 8 tampak bahwa grup dihedral D4 
merupakan grup tak abelian, selanjutnya diselidiki 
apakah merupakan grup yang abelian secara grafis. 
Himpunan bagian Cayley dari D4 adalah sebagian dari 
himpunan bagian Cayley S4, yaitu 
{p5},{p9},{p13},{p16}, {p23}, {p8, p18}, serta 
gabungan dari masing-masing himpunan bagian Cayley 
di atas. Jadi himpunan bagian Cayley dari grup D4 
terdiri dari himpunan dengan satu elemen hingga tujuh 
elemen.  

Dengan melihat hasil nilai gsg-1 pada semua 
elemen D4, dapat disimpulkan bahwa: 
(i)   tidak semua himpunan bagian Cayley dari D4 
merupakan himpunan bagian normal.  
(ii)  himpunan bagian normal dari D4 adalah {p9, p13, 

p23}. 
Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa grup 
dihedral D4 bukan merupakan grup abelian secara 
grafis.  
 
D.  Analisis 

Dari apa yang sudah diuraikan di atas, didapat 
beberapa fakta yang ditemukan dan perlu dikaji lebih 
lanjut, diantaranya : 
(i)   Pada grup S4, semua himpunan bagian normal 

terkecil mempunyai pola yang sama jika dilihat 
dari sikel pembentuk permutasi, yaitu  
- himpunan bagian normal {p3, p4, p5, p6, p16, 

p20} mempunyai elemen dengan pola 
pergandaan sikel saling asing yang sama, yaitu 
merupakan pergandaan sikel dengan panjang 2, 
panjang 1, dan panjang 1. Sebagai contoh  

   p3= 







3421
4321

= (1) (2) (3 4). 

- himpunan bagian normal {p9, p13, p23} 
mempunyai elemen dengan pola pergandaan 
sikel saling asing yang sama, yaitu merupakan 
pergandaan sikel dengan panjang 2 dan panjang 
2. Sebagai contoh  

   p9 = 







3412
4321

= (1 2) (3 4). 

- himpunan bagian normal {p1, p2, p10, p12, p11, 
p21, p14, p22} mempunyai elemen dengan pola 
pergandaan sikel saling asing yang sama, yaitu 
merupakan pergandaan sikel dengan panjang 3 
dan panjang 1. Sebagai contoh  

   p1 = 







2431
4321

= (1) (2 3 4). 

- himpunan bagian normal {p7, p15, p8, p18, p17, 
p19} mempunyai elemen dengan pola sikel yang 
sama, yaitu merupakan sikel dengan panjang 4.  

  Sebagai contoh  p7 = 







2413
4321

= (1 2 3 4). 

(ii)  Himpunan bagian normal terkecil dari S4 
merupakan himpunan yang saling asing, dan 
gabungan dari semuanya merupakan himpunan S4 
selain elemen identitas, yaitu {p1, p2, ..., p23} 
selain  p0. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa 
himpunan bagian normal terkecil dari S4 
merupakan hasil suatu relasi ekuivalensi. Relasi 
ekuivalensi adalah relasi yang memenuhi sifat 
refleksif, simetris, dan transitif. Dampak dari 
relasi ekuivalensi adalah terbentuknya kelas 
ekuivalensi yang bersifat saling asing dan 
gabungan kelas ekuivalensi merupakan himpunan 
asal. Jadi himpunan asal akan terpartisi menjadi 
beberapa himpunan yang saling asing dengan sifat 
bahwa setiap elemen himpunan asal hanya akan 
menjadi elemen salah satu partisi.  

  
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan 
bahwa grup simetrik S2 merupakan grup abelian, jadi 
secara otomatis merupakan grup yang abelian secara 
grafis. Sedangkan grup simetrik S3 dan S4 bukan 
merupakan grup yang abelian secara grafis. Demikian 
juga subgrup dari S4 yaitu grup A4 maupun D4 bukan 
merupakan grup yang abelian secara grafis. 
 
Saran 

Penelitian lanjutan terhadap grup simetrik S4 
dapat ditindaklanjuti dengan meneliti lebih lanjut 
kaitan antara himpunan bagian normal dengan adanya 
pola pergandaan sikel yang sama pada permutasi yang 
merupakan elemen himpunan bagian normal tersebut. 
Dugaan bahwa himpunan bagian normal dari S4 
merupakan hasil suatu relasi ekuivalensi pada S4 
merupakan fenomena yang sangat menarik dan patut 
diteliti kebenarannya.   
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