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Pada pekan ke-10 kuliah FI1201 Fisika Dasar IIA, telah ditunjukkan bahwa melalui persama-
an Maxwell, dapat diturunkan persamaan gelombang untuk medan listrik dan magnet (digabung
menjadi elektromagnetik). Gelombang elektromagnetik merambat di udara dengan laju yang
sama dengan cahaya. Dengan kata lain, Maxwell telah menunjukkan bahwa cahaya adalah ge-
lombang elektromagnetik. Pada pekan 11-12, telah dibahas sifat alamiah dari cahaya sebagai
gelombang, yaitu mengalami gejala interferensi dan difraksi.

Pada pekan ke 13 ini ditunjukkan bahwa cahaya juga dapat memiliki sifat partikel. Konsep
cahaya sebagai partikel ini digunakan untuk menjelaskan efek Fotolistrik (yaitu gejala terlepas-
nya elektron dari permukaan logam yang disinari cahaya) dan hamburan Compton.

1 Efek Fotolistrik

Skema percobaan fotolistrik diberikan pada gambar di atas. Saat cahaya mengenai plat E, elek-
tron akan terlepas kemudian menuju plat C (plat C dihubungkan dengan kutub positif baterai
V sehingga menarik elektron). Elektron kemudian mengalir melalui amperemeter. Besarnya
arus yang melalui amperemeter menunjukkan banyaknya elektron yang berpindah dari E ke C.
Energi kinetik elektron yang terlepas diukur dengan cara memberikan potensial penghenti (Vs,
berupa sumber tegangan variabel) yang arahnya berlawanan dengan V . Semakin besar energi
kinetik (K) elektron yang terpancar dari E maka semakin besar pula nilai potensial penghenti
(Vs) yang diperlukan untuk menghentikannya. Hubungan kedua besaran ini adalah K = eVs,
dengan emuatan elektron.

Hasil percobaan efek Fotolistrik, ternyata berbeda dengan prediksi fisika klasik yang dida-
sarkan pada anggapan bahwa cahaya adalah gelombang. Berikut ringkasannya [1]:

1. Energi kinetik elektron yang terpancar tidak bergantung dengan intensitas yang sinar
yang digunakan. Jika cahaya merupakan gelombang, maka semakin tinggi intensitasnya
berarti semakin tinggi pula energi cahaya yang ditransfer ke permukaan logam dan akhir-
nya semakin tinggi pula energi kinetik elektron yang terlepas. Ternyata hasil percobaan
menunjukkan bahwa kenaikan intensitas cahaya tidak membuat energi kinetik elektron
bertambah.

2. Selang waktu antara datangnya sinar ke logam dengan terpancarnya elektron sangat sing-
kat (segera). Menurut prediksi klasik, untuk intensitas cahaya yang rendah mestinya di-
perlukan selang waktu yang cukup (dan terukur) bagi logam untuk menyerap energi yang
diberikan oleh cahaya sampai elektron mencapai energi yang diperlukan untuk lepas dari
logam. Ternyata, hasil percobaan menunjukkan bahwa pelepasan elektron dapat terjadi
segera setelah logam disinari.

3. Lepasnya elektron bergantung pada frekuensi sinar yang digunakan. Menurut prediksi
klasik, elektron dapat terlepas dari logam asal intensitas cahaya yang digunakan cukup,
dan tidak bergantung pada frekuensi cahaya (karena energi yang ditransfer ke logam tidak
bergantung pada frekuensinya). Nyatanya, ada batas minimum frekuensi cahaya agar efek
fotolistrik terjadi (disebut frekuensi ambang atau cut-off frequancy).
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Gambar 1: Skema percobaan fotolistrik. Mula-mula cahaya mengenai logam E. Elektron pada
logam E kemudian terlepas dan terkumpul ke pelat kolektor (C) akibat adanya beda potensial
V . Besar arus yang melewati amperemeter (A) akan menunjukkan seberapa banyak elektron
yang terlepas dari logam, sedangkan potensial penghenti (sumber tegangan variabel) diperlukan
untuk menghentikan arus elektron. Semakin tinggi potensial penghenti berarti semakin tinggi
pula energi kinetik elektron yangterlepas dari logam.

4. Energi kinetik elektron bergantung pada frekuensi sinar yang digunakan. Menurut fisika
klasik, mestinya tidak ada hubungan antara frekuensi cahaya yang digunakan dengan
energi kinetik elektron yang terpancar. Nyatanya, energi kinetik elektron yang terpancar
meningkat jika frekuensi cahaya yang digunakan dinaikkan.

Keempat kontradiksi antara prediksi klasik dengan hasil eksperimen dapat diatasi dengan
menganggap cahaya sebagai paket-paket energi yang bersifat seperti partikel. Energi tiap foton
(partikel cahaya) adalah E = hf , dengan h konstanta Planck dan f frekuensi cahaya. Setiap
satu paket energi tersebut berinteraksi dengan satu elektron dalam logam dan energi satu foton
tersebut diserap seluruhnya oleh elektron. Jika energi foton cukup untuk membebaskan elektron,
maka elektron akan terlepas dari logam. Energi yang diperlukan untuk membebaskan elektron
disebut fungsi kerja φ, dan energi kinetik elektron adalah selisih antara energi foton dengan
fungsi kerja,

K = hf − φ. (1)

Nilai fungsi kerja untuk tiap logam berbeda-beda.

2 Efek Compton

Efek Compton adalah peristiwa hamburan yang timbul jika radiasi (sinar x) berinteraksi dengan
partikel (elektron). Foton sinar x bersifat sebagai partikel dengan momentum p = hf

c = h
λ .

Skema efek Compton diberikan pada gambar 2. Efek Compton dapat dijelaskan menggunakan
konsep momentum dan tumbukan. Tumbukan dianggap bersifat lenting sempurna, sehingga
berlaku hukum kekekalan energi,

E +mec
2 = E′ + Ee ⇔ Ee = hf − hf ′ +mec

2. (2)

dengan E adalah energi foton sebelum tumbukan, mec
2 energi elektron sebelum tumbukan (ber-

upa energi diam), E′ energi foton setelah tumbukan, dan Ee energi elektron setelah tumbukan.
Seperti kasus tumbukan pada umumnya, pada peristiwa efek Compton juga berlaku kekekalan
momentum.

• Pada arah sumbu x (searah dengan arah datang foton)

p = p′ cos θ + pe cosφ ⇔ p2 + p′2 cos2 θ − 2pp′ cos θ = p2e cos2 φ (3)
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Gambar 2: Skema efek Compton. Foton datang dengan momentum p dan menumbuk elek-
tron yang diam. Lalu foton terhambur dengan momentum p′ dan elektron terhambur dengan
momentum pe. Sudut hamburan foton θ dihitung terhadap arah datangnya. (Gambar diambil
[1])

dengan p momentum foton sebelum tumbukan, p′ momentum foton setelah tumbukan, pe
momentum elektron setelah tumbukan, dan φ sudut hambur elektron (dihitung terhadap
arah foton datang).

• Pada arah sumbu y (tegaklurus arah datang foton)

p′ sin θ = pe sinφ ⇔ p′2 sin2 θ = p2e sin2 φ. (4)

Jumlah dari kedua persamaan terakhir menghasilkan

p2 + p′2 − 2pp′ cos θ = p2e. (5)

Dengan mengingat hubungan antara momentum dengan frekuensi, persamaan terakhir dapat
ditulis menjadi

p2e =

(
hf ′

c

)2

+

(
hf

c

)2

− 2h2ff ′

c2
cos θ. (6)

Di lain pihak, elektron memenuhi persamaan energi relativistik,

E2
e = (pec)

2 +
(
mec

2
)2
. (7)

Substitusi persamaan (2) dan (6) ke persamaan terakhir, menghasilkan

(
hf − hf ′ +mec

2
)2

=

[(
hf ′

c

)2

+

(
hf

c

)2

− 2h2ff ′

c2
cos θ.

]2
+
(
mec

2
)2

(8)

Setelah disederhanakan, persamaan tersebut menghasilkan

−f ′mec
2 + fmec

2 = hff ′ − hff ′ cos θ

⇔ mec
2
( c
λ
− c

λ′

)
=
hc2

λλ′
(1− cos θ)

⇔ λ′ − λ =
h

mec
(1− cos θ) , (9)

yang menyatakan hubungan antara panjang gelombang foton terhambur (λ′) dan sudut hambu-
rannya (θ) dengan panjang gelombang foton datang (λ) dan massa diam elektron (me). Persa-
maan tersebut telah sesuai dengan hasil percobaan.
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3 Sifat gelombang dari partikel

Efek fotolistrik dan hamburan Compton menunjukkan bahwa cahaya (yang sebelumnya dikenal
sebagai gelombang) juga dapat memiliki sifat partikel. De Broglie mengusulkan hal kebalikan-
nya, bahwa partikel juga dapat memiliki sifat gelombang. Dari hubungan energi dan momentum
relativistik diperoleh hubungan antara panjang gelombang dan momentum foton,

λ = h/p. (10)

Menurut de Broglie persamaan tersebut juga berlaku bagi partikel. Aplikasi dari konsep ini anta-
ra lain pada mikroskop elektron (scanning electron microscope). Soal berikut akan memberikan
gambaran tentang keunggulan mikroskop elektron dibanding mikroskop cahaya.

Soal

Daya pisah suatu mikroskop ditentukan oleh panjang gelombang yang digunakan. Bagian terke-
cil yang dapat diamati dengan mikroskop seukuran panjang gelombang yang digunakan. Misal
kita ingin melihat ke dalam atom. Anggaplah diameter atom adalah sekitar 100 pm, sehingga
untuk mengamati atom kita perlu mikroskop yang mampu mengamati hingga ukuran, kataka-
nlah, 10 pm. (a) Jika digunakan mikroskop elektron, berapakah energi elektron minimum yang
diperlukan? (b) Jika digunakan foton, berapakah energi minimum foton yang diperlukan? (c)
Mikroskop manakah yang lebih praktis? Mengapa?

Solusi

(a) Jika digunakan mikroskop elektron, panjang gelombang 10 pm dihasilkan oleh elektron de-
ngan momentum p = h/λ = 6, 63 × 10−23 kg.m/s atau energi kinetiknya K = p2/(2me) =
2, 41 × 10−15 J = 1, 51104 eV. Sehingga diperlukan tegangan 1, 51 × 104 Volt untuk mem-
percepat elektron diam sehingga mencapai panjang gelombang tersebut.

(b) Jika digunakan mikroskop foton, panjang gelombang 10 pm dihasilkan oleh foton dengan
energi E = hc/λ = 1, 99 × 10−14 J = 1, 24 × 105 eV. Foton tersebut diperoleh dengan
mengeksitasi elektron dalam atom dengan energi sebesar 1, 24× 105 eV.

(c) Dari jawaban sebelumnya, terlihat bahwa mikroskop elektron memerlukan energi lebih kecil
dibanding mikroskop foton, sehingga lebih praktis untuk digunakan.

4 Latihan

A. Pertanyaan

1. Dari pernyataan-pernyataan tentang efek fotolistrik berikut, manakah yang benar dan
mana pula yang salah? (a) Jika frekuensi sinar datang semakin besar, maka semakin
besar pula potensial penghenti. (b) Jika intensitas sinar datang semakin besar, maka
semakin tinggi pula frekuensi cutoff. (c) Jika fungsi kerja dari material target semakin
besar, maka semakin besar pula potensial penghenti. (d) Jika fungsi kerja dari material
target semakin besar, maka semakin tinggi pula frekuensi cutoff. (e) Jika frekuensi sinar
datang semakin tinggi, maka energi kinetik elektron yang dilepaskan semakin besar. (f)
Jika energi foton semakin besar, maka potensial penghenti semakin kecil.

Solusi

(a) B, (b) S, (c) S, (d) B, (e) B, (f) S.
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2. Seseorang melakukan percobaan efek Compton menggunakan sinar-x dan cahaya tampak.
Untuk besar sudut hambur yang sama, manakah dari kedua percobaan tersebut yang
menghasilkan (a) pergeseran Compton lebih besar, (b) fraksi perubahan energi foton (yaitu
perbandingan antara perubahan energi foton terhadap energi foton datang) lebih besar,
(c) kecepatan elektron terhambur lebih besar.

Solusi

(a) pergeseran Compton tidak ditentukan oleh panjang gelombang sinar datang, sehingga
kedua percobaan menghasilkan pergeseran Compton yang sama.

(b) Fraksi perubahan energi foton adalah

∆Eγ
Eγ

=
hc/λ′ − hc/λ

hc/λ
=
λ′ − λ
λ′

=
∆λ

λ+ ∆λ
.

Terlihat bahwa panjang gelombang yang besar akan menghasilkan fraksi perubahan
energi yang kecil. Karena panjang gelombang sinar-x lebih kecil dibanding cahaya
tampak, maka fraksi perubahan energi foton pada percobaan menggunakan sinar-x
lebih besar dibanding percobaan menggunakan cahaya tampak.

(c) Besarnya kecepatan elektron terhambur ditentukan oleh jumlah energi foton yang
diserap oleh elektron. Berdasarkan hukum kekekalan energi, besar energi foton yang
diserap elektron adalah sama dengan besarnya perubahan energi foton. Sehingga,
energi kinetik foton terhambur adalah

K = ∆Eγ =
∆λ

λ+ ∆λ

hc

λ
.

Dengan demikian, besarnya kecepatan elektron terhambur berbanding terbalik de-
ngan panjang gelombang foton yang menumbuknya. Jadi, kecepatan elektron pada
percobaan menggunakan sinar-x lebih besar dibanding percobaan menggunakan caha-
ya tampak.

3. Pada efek fotolistrik (untuk suatu target dan frekuensi sinar datang tertentu), manakah
dari besaran ini yang bergantung pada intensitas cahaya datang : (a) energi kinetik mak-
simum dari elektron, (b) arus fotolistrik maksimum, (c) potensial penghenti, (d) frekuensi
potong (cut off )?

Solusi

Arus fotolistrik maksimum. Karena arus akan bergantung pada intensitas cahaya datang.
Sedangkan terjadinya fotolistrik akan bergantung pada frekuensi cahaya datang.

4. Foton A memiliki energi 2 kali lebih besar daripada foton B. (a) Apakah momentum foton
A kurang, sama, atau lebih dari foton B? (b) Apakah panjang gelombang foton A kurang,
sama, atau lebih dari foton B?

Solusi

Pada foton, berlaku E = pc = hc
λ . Maka, foton yang memiliki energi lebih besar memiliki

momentum yang lebih besar dan panjang gelombangnya yang lebih kecil.

5. Elektron, partikel alfa, dan neutron memiliki energi kinetik yang sama. Urutkan ketiga
partikel tersebut berdasarkan panjang gelombang de Broglie yang paling besar!
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Solusi

Mengingat K = p2

2m ⇒ p =
√

2mK, maka panjang gelombang de Broglie dapat ditulis
dalam bentuk

λ =
h

p
=

h√
2mK

.

Sehingga panjang gelombang de Broglie pada partikel yang memiliki energi kinetik yang
sama akan bergantung oleh massanya, dengan λ berbanding terbalik terhadap

√
m. Meng-

ingat me = 9, 1× 10−31 kg, mn = 1, 675× 10−27 kg, mα = 6, 64× 10−27 kg, maka urutan
yang diminta adalah elektron, neutron, partikel alfa.

B. Soal

1. Sebuah laser neon-helium memancarkan sinar merah pada panjang gelombang 633 nm,
dengan diameter 3,5 mm, dan daya 5,0 mW. Sebuah detektor yang berada pada lintasan
laser menyerap sinar laser secara sempurna. Berapakah fluks (yaitu jumlah per satuan
waktu per satuan luas) penyerapan foton oleh detektor?

2. Jika fungsi kerja dari suatu logam adalah 1,8 eV, berapakah besarnya beda potensial yang
diperlukan untuk menghentikan elektron yang terpancar ketika cahaya dengan panjang
gelombang 400 nm menyinari logam? Berapakah kecepatan maksimum elektron yang
terpancar dari logam?

3. Daya pisah suatu mikroskop ditentukan oleh panjang gelombang yang digunakan. Bagian
terkecil yang dapat diamati dengan mikroskop seukuran panjang gelombang yang digu-
nakan. Misal kita ingin melihat ke dalam atom. Anggaplah diameter atom adalah sekitar
100 pm, sehingga untuk mengamati atom kita perlu mikroskop yang mampu mengamati
hingga ukuran, katakanlah, 10 pm. (a) Jika digunakan mikroskop elektron, berapakah
energi elektron minimum yang diperlukan? (b) Jika digunakan foton, berapakah energi
minimum foton yang diperlukan? (c) Mikroskop manakah yang lebih praktis? Mengapa?

4. Pada eksperimen fotolistrik dengan menggunakan permukaan sodium, diperoleh potensi-
al penghenti sebesar 1,85 V untuk panjang gelombang 300 nm dan potensial penghenti
sebesar 0,820 V untuk panjang gelombang 400 nm. Dari data-data tersebut, tentukan:

(a) nilai Konstanta Planck,

(b) fungsi kerja untuk sodium,

(c) panjang gelombang ambang λ0 untuk sodium.

5. Foton dari sinar gamma yang memiliki energi sebesar 0,511 MeV diarahkan ke alumunium.
Kemudian dihamburkan ke segala arah oleh elektron-elektron yang terikat lemah di dalam
alumunium tersebut. (a) Berapakah panjang gelombang sinar gamma tersebut? (b) berapa
panjang gelombang sinar gamma yang dihamburkan 900 terhadap sinar datang? (c) berapa
energi foton dari sinar terhambur pada arah 900 tersebut?

6. Sebuah lampu memancarkan cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 630 nm.
Energi listrik yang diberikan ke lampu tersebut adalah 60 Watt. Jika lampu memiliki
efisiensi 93% untuk mengkonversi energi listrik menjadi energi cahaya, berapa banyak
foton yang dipancarkan selama 730 jam?

Solusi

Sehingga energi satu foton adalah E = hc
λ = 3, 15× 10−19 J. Efisiensi lampu 93% artinya

energi listrik yang diubah menjadi cahaya 93% dari energi listrik awal. Pada soal daya
inputnya adalah 60 Watt, maka daya yang diubah menjadi cahaya adalah 93%60 = 55, 8
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Watt. Sehingga energi yang diubah menjadi cahaya selama 730 jam adalah 55, 8J/s ×
72 jam × 3600 s

jam = 146.642.400 J. Sehingga banyaknya foton yang dihasilkan

146.642.400

3, 15× 10−19
= 4, 7× 1026

7. Elektron dan foton masing-masing memiliki panjang gelombang 0,2 nm. Berapakah mo-
mentum (a) elektron, dan (b) foton ? Berapakah energi dari (c) elektron, dan (d) foton?

8. Ditemukan data Vstop untuk lithium pada eksperimen fotolistrik :

λ (nm) 433,9 404,7 365,0 312,5 253,5

Vstop (V) 0,55 0,73 1,09 1,67 2,57

Gunakan dan plotlah data tersebut untuk mendapatkan (a) konstanta Planck dan (b)
tegangan kerja dari lithium.

9. Suatu foton dengan panjang felombang λ menumbuk satu elektron bebas, sehingga pan-
jang gelombang foton berubah menjadi λ′. Foton ini kemudian menumbuk elektron bebas
yang lain dan sehingga panjang gelombangnya berubah lagi menjadi λ′′ dengan arah ber-
kebalikan dari foton pertama. Tentukan nilai λ′′ − λ.

10. Tentukanlah perbandingan antara energi foton setelah dan sebelum tumbukan pada efek
Compton (nyatakan hasilnya dalam fungsi energi foton sebelum tumbukan). Untuk energi
foton awal tertentu tentukanlah rentang nilai perbandingan tersebut.

Pustaka

[1] Raymond A. Serway and John W. Jewett, Jr., Physics for Scientists and Engineers with
Modern Physics, Eighth Edition, Brooks/Cole, Belmont, 2010.

[2] Jearl Walker, David Halliday, Robert Resnick, Fundamentals of physics10th edition, John
Wiley & Sons, 2010.

7


	Efek Fotolistrik
	Efek Compton
	Sifat gelombang dari partikel
	Latihan

