
 

 

Laporan resmi EyeComfort1                            
 

Sekarang ini, kualitas cahaya adalah pembeda kunci dalam pencahayaan. Pada umumnya, kualitas 
cahaya mengacu pada aspek visual dari cahaya dan interaksi serta ketergantungannya terhadap orang-
orang dan lingkungan. LED-ifikasi memberi kita kemungkinan tak terbatas untuk membedakan kualitas 
spasial, spektral dan temporal dari cahaya. LED-ifikasi mendorong kita untuk mengubah cara lama 
mengevaluasi kualitas cahaya. Signify terus menerus mengoptimalkan produk-produknya dengan 
memadukan pemahaman kebutuhan pengguna secara mendalam, pengetahuan penerapan 
pencahayaan, dan wawasan ilmiah. Signify, perusahaan pencahayaan terkemuka dunia, menghadirkan 
lampu LED dan luminer LED ke pasaran dalam naungan merek ternama Philips. 
 
Signify telah menciptakan merek dagang EyeComfort berdasarkan kriteria terpilih berikut: Kedipan, Efek 
stroboskopik, Keamanan fotobiologis, Silauan, Keredupan, Dapat disetel, Renderasi warna, dan Suara 
yang terdengar.  

 

Portofolio produk lampu dan luminer LED kami dievaluasi menggunakan kriteria tersebut. Laporan resmi 

ini menjelaskan kriteria tersebut dan pentingnya mengoptimalkan pencahayaan. 

Latar Belakang Ilmiah 
LED EyeComfort bermerek Philips dari Signify menggabungkan kriteria yang disebutkan di atas: 

1. Kedipan dan Efek stroboskopik 
Kedipan dan efek stroboskopik adalah Temporal Light Artifacts ("TLA"). TLA didefinisikan sebagai 

perubahan dalam persepsi visual, disebabkan oleh stimulus cahaya, luminans atau distribusi spektral, 

yang berfluktuasi dengan waktu untuk pengamat manusia dalam lingkungan tertentu. Kedipan adalah 

persepsi ketidakstabilan visual yang disebabkan oleh stimulus cahaya, luminans atau distribusi spektral, 

yang berfluktuasi dengan waktu untuk pengamat statis dalam lingkungan statis. Dengan kata lain, 

kedipan adalah fluktuasi cepat yang mengganggu dari cahaya dalam ruangan.  

 

Efek stroboskopik berbeda dengan kedipan dan didefinisikan sebagai perubahan dalam persepsi gerak, 

disebabkan oleh stimulus cahaya, luminans atau distribusi spektral, yang berfluktuasi dengan waktu, 

untuk pengamat statis dalam lingkungan nonstatis. Dengan kata lain, efek stroboskopik menyebabkan 

pemutusan gerakan berkelanjutan yang tidak alami. 

 

Properti LED adalah respons cepat terhadap variasi dalam sinyal input. Karenanya, fluktuasi tersebut 

terus direproduksi dalam output cahaya, dengan potensi mengarah ke TLA untuk individu dalam tempat 

yang diterangi. Fluktuasi dapat datang dari sumber yang berbeda, termasuk: gangguan pada sumber 

listrik, interaksi dengan kontrol (misalnya peredup), gangguan pada sinyal input dari sumber eksternal 

(misalnya gelombang mikro), dan fluktuasi yang dirancang dari driver elektronik. Cara-cara untuk 

menekan fluktuasi pada output cahaya LED dan, pada waktu yang bersamaan, mengurangi visibilitas TLA 

yang tidak diinginkan telah diketahui. Namun, cara-cara ini membutuhkan kompromi pada biaya dan 
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efisiensi dan membutuhkan ruang fisik yang lebih besar, serta mengurangi usia produk LED dengan 

arsitektur mana pun. 

Hingga akhir-akhir ini, beberapa pengukuran seperti Flicker Index (FI) dan kedalaman Modulasi 

digunakan untuk menilai visibilitas kedipan dan efek stroboskopik. Tidak ada pengukuran yang cocok 

untuk memprediksi apa yang benar-benar dirasakan dan dialami orang-orang. Visibilitas kedipan dan 

efek stroboskopik dipengaruhi oleh kedalaman modulasi, frekuensi, bentuk gelombang, dan siklus kerja, 

dan pengukuran-pengukuran tersebut tidak memperhitungkan semua parameter yang ada. Karena itu, 

model ilmiah telah dikembangkan berdasarkan Human Visual System (Sistem Visual Manusia), yang 

mengacu pada persepsi visual manusia, yang merupakan bagian dari sistem saraf yang membuat kita 

bisa melihat. Pengukuran TLA yang lebih kuat untuk kedipan adalah Pst
LM, dan untuk efek stroboskopik 

adalah SVM [1,2]. Pengukuran-pengukuran ini didukung oleh Lighting Europe [3] dan NEMA [4] dan 

digunakan dalam penilaian pencahayaan LED EyeComfort bermerek Philips dari Signify. Peningkatan 

berkelanjutan pada pengukuran TLA saat ini terus ditelusuri. 

 

Definisi ambang batas visual absolut adalah titik di mana pengamat dapat mendeteksi persepsi 50% dari 

waktu keseluruhan [2]. Artinya seseorang tidak yakin dirinya melihat efek kedipan atau tidak dan 

memilih untuk merespons dengan "Saya melihat dalam 50% waktu keseluruhan". Ini bukan berarti 

pengamat akan memiliki gagasan yang jelas untuk melihat kedipan 50% dari waktu keseluruhan dan 

tidak melihat kedipan pada 50% lainnya. Sebaliknya, level 50% adalah level di mana keputusan melihat 

atau tidak merupakan kebetulan. 

Dengan demikian, syarat untuk kedipan tak terlihat didefinisikan sebagai Pst
LM≤1,0 dan berdasarkan IEC 

61000-4-15 Error! Reference source not found. dan NEMA 77-2017 Error! Reference source not found.. 

Pengukuran Pst
LM dilakukan menurut IEC TR 61547-1, edisi 2 Error! Reference source not found.. 

 

Mengapa kita harus memperhatikan kedipan dan efek stroboskopik? 

Produk pencahayaan yang menunjukkan kedipan atau efek stroboskopik dianggap pencahayaan dengan 

kualitas yang lebih rendah [5-14]. TLA tidak hanya mengganggu tapi juga memiliki dampak pada 

kenyamanan di mata, kenyamanan secara umum, dan kinerja visual. Lebih spesifiknya, TLA terlihat 

dapat menurunkan kinerja tugas visual, menyebabkan ketidaknyamanan di mata (mata lelah), 

meningkatkan timbulnya sakit kepala, ketegangan mata, dan menyebabkan gangguan. Penelitian 

menunjukkan bahwa kedipan terlihat dapat memacu serangan epilepsi pada kasus-kasus tertentu [5-

14]. Dengan pertimbangan ini, produk LED EyeComfort Philips dari Signify telah dirancang untuk 

meminimalkan kedipan terlihat dan efek stroboskopik. 

 

2. Keamanan fotobiologis 

Bahaya cahaya biru 

Bahaya cahaya biru adalah kerusakan fotokimia retina dan bergantung pada komposisi spektral, 

intensitas dan waktu pajanan terhadap mata. International Electrotechnical Commission (IEC) telah 

mengembangkan standar untuk mengevaluasi keamanan fotobiologis [16]. Sumber-sumbernya dibagi 

menjadi 4 kelompok risiko (0 = tidak berisiko, 3 = berisiko tinggi). 

Kelompok Risiko 0: Lampu tidak mengandung bahaya fotobiologis 
Kelompok Risiko 1: Tidak ada bahaya fotobiologis dalam batas perilaku normal 



 

 

Kelompok Risiko 2: Tidak menimbulkan bahaya karena respons penghindaran terhadap cahaya terang 
atau ketidaknyamanan termal 
Kelompok Risiko 3: Berbahaya walau untuk pajanan sesaat 
 
Kesalahpahaman umum di media adalah anggapan bahwa pencahayaan LED mengandung panjang 

gelombang biru yang lebih tinggi sehingga lebih berisiko menyebabkan bahaya cahaya biru. Hal ini telah 

diteliti dan diukur sepenuhnya oleh Global Lighting Association, membandingkan konten spektral 

teknologi pencahayaan yang berbeda dan standar yang telah disebutkan di atas, bersamaan dengan 

input dari banyak ilmuwan [15]. 

Penemuan-penemuan ilmiah kunci adalah [15]: 

- Sehubungan dengan bahaya cahaya biru, lampu LED tidak ada bedanya dengan teknologi 

konvensional, seperti lampu neon dan lampu pijar. Kandungan biru dalam pencahayaan LED 

tidak ada bedanya dengan kandungan pada teknologi lain dengan temperatur warna yang sama.  

- Perbandingan produk retrofit LED dengan produk konvensional yang ingin mereka ganti, 

menunjukkan bahwa tingkat risikonya sangat mirip dan berada dalam rentang yang tidak kritis. 

- Sumber (lampu atau sistem) dan luminer LED yang masuk dalam Kelompok Risiko 0 atau 1 

seperti yang didefinisikan oleh IEC dapat digunakan oleh konsumen. 

Ultraviolet 

Sumber cahaya berbasis LED untuk penggunaan konsumen tidak mengandung energi apa pun pada 

bagian UV dari spektrum dan tidak berbahaya untuk orang-orang dengan sensitivitas tinggi terhadap 

cahaya UV. 

Inframerah 

Tidak seperti halogen dan neon, LED hampir tidak memancarkan inframerah.  Untuk sumber cahaya LED 

konsumen tidak ada risiko, karena radiasinya tidak cukup kuat. 

Keamanan optik ditangani oleh panduan umum dan standar internasional [16,17]. Produk LED 

EyeComfort Philips oleh Signify telah diklasifikasikan dalam Kelompok Risiko 0 atau 1 (RG0/RG1), yang 

berarti penggunaan produk-produk LED ini tidak mengandung bahaya fotobiologis dalam batas perilaku 

umum, atau lampu tersebut tidak mengandung bahaya fotobiologis.   

 

3. Silauan 
Silauan adalah penyebab ketidakpuasan yang paling signifikan yang berkaitan dengan pencahayaan yang 

nyaman. Silauan dapat dibagi menjadi silauan cacat dan silauan tidak nyaman. Silauan cacat mengacu 

pada reduksi kinerja visual yang disebabkan oleh sumber silauan dalam bidang pandang.  Silauan tidak 

nyaman didefinisikan sebagai sensasi ketidaknyamanan yang disebabkan oleh sumber cahaya terang. 

Sensasi ketidaknyamanan bergantung pada banyak parameter seperti sumber pencahayaan, area 

sumber, posisi sumber pada bidang pandang, kondisi cahaya latar belakang, tipe aktivitas dan durasi 

pajanan pada sumber yang terang. Selama bertahun-tahun, peneliti telah mencoba untuk mengukur 

banyaknya ketidaknyamanan visual. Penilaian silauan untuk tempat kerja dalam ruangan (lingkungan 

profesional) biasanya dilakukan menggunakan pengukuran UGR (Unified Glare Rating). Pengukuran ini 

berdasarkan pada tingkat luminans rata-rata yang dihitung dari distribusi intensitas bidang jauh. Dalam 

solusi pencahayaan LED sering terdapat jendela keluar tak seragam atau berpiksel dengan kontras 



 

 

luminans tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa jendela keluar berpiksel memiliki luminans rata-rata 

yang sama dengan jendela keluar seragam (dan nilai UGR yang sama) yang menyebabkan silauan tidak 

nyaman yang lebih tinggi [19-35]. Artinya UGR saat ini tidak selalu cocok untuk digunakan dengan 

jendela keluar tak seragam.  

Menginvestigasi penerapan atau perbaikan UGR saat ini dan mengeksplorasi cara alternatif untuk 

memprediksi silauan tidak nyaman adalah topik riset yang penting. Perbaikan UGR saat ini utamanya 

ditujukan pada koreksi indeks posisi dalam formula UGR untuk mempertimbangkan ketergantungan-

sudut-pandang, koreksi luminans rata-rata, koreksi permukaan luminans yang diamati, dan koreksi 

secara umum dengan menambahkan intersepsi tambahan untuk mengekspresikan kontras luminans 

dalam sumber silauan [36-44]. Saran untuk cara alternatif mendeskripsikan silauan didasarkan pada 

merancang model bidang reseptif retina Human Visual System (HVS) dan menerapkan contoh ini pada 

peta luminans ruangan untuk mengakses silauan tidak nyaman [34]. Pendekatan terakhir identik dengan 

pengukuran TLA yang juga berdasarkan contoh sistem visual manusia. 

Untuk lampu konsumen saat ini tidak ada pengukuran silauan yang tersedia untuk menghitung silauan. 

Terlebih, silau yang dirasakan dari bohlam juga akan berpengaruh pada pemasangan. Bohlam polos di 

atas meja yang dekat dengan pengamat, dan pada ketinggian mata, akan lebih silau daripada bohlam 

yang sama dalam tudung lampu di pojok ruangan. Pada umumnya, silauan disebabkan oleh kombinasi 

luminans tinggi, kontras tinggi, dan ukuran sumber. Pengukuran antisilau harus setidaknya mengatasi 

salah satu dari penyebab-penyebab tersebut: menurunkan luminans, menurunkan kontras, atau 

memperkecil ukuran sumber. Dalam portofolio pencahayaan LED Philips oleh Signify, lampu dengan dan 

tanpa kontrol silauan dipisahkan. Lampu dengan kontrol silauan mengandung bahan pembaur dan/atau 

renda berpiksel di bagian atas bohlam dan dianggap tidak lebih silau dibandingkan dengan lampu 

dengan kontrol silauan pada aliran dan adaptasi latar belakang yang sama. Pengukuran silauan yang 

bagus untuk bohlam tidak tersedia untuk saat ini dan masih menjadi topik penelitian untuk masa 

mendatang. 

 

4. Peredupan 
Fitur peredupan produk LED didefinisikan sebagai kemungkinan untuk mengubah intensitas cahaya 

sesuai keinginan Anda. Fitur peredupan produk LED memungkinkan Anda untuk menciptakan suasana 

yang sempurna atau mengatur pencahayaan dalam setiap lingkungan. Orang-orang ingin meredupkan 

pencahayaan artifisial untuk beberapa alasan. Pertama, mereka ingin dapat mengubah suasana 

lingkungan (redup dan nyaman, terang dan berenergi). Kedua, fitur peredupan dapat memberi tingkat 

fluks yang berbeda sepanjang hari, berdasarkan aktivitas yang berbeda atau tergantung pada tingkat 

cahaya luar ruangan. Singkatnya, di sore hari Anda mungkin ingin meredupkan tingkat cahaya untuk 

mengurangi kontras antara lingkungan gelap dan cahaya LED, supaya kemungkinan silau berkurang. 

Terakhir, fitur peredupan digunakan untuk menghemat energi. 

Penerapan buruk dari fitur peredupan dapat membawa ketidaknyamanan atau efek yang tidak 

diinginkan seperti kedipan terlihat pada tingkat peredupan mendalam, transisi tidak stabil, tingkat 

cahaya minimum yang tinggi. Masalah-masalah ini berasal dari sirkuit driver LED, variasi dalam 

amplitudo tegangan sumber listrik, beban terhubung dari sumber listrik, dan interaksi peredup. 



 

 

Rancangan elektronik pintar memecahkan masalah peredupan mendalam yang menekan variasi terlihat 

yang repetitif dan/atau tak reguler dalam tingkat cahaya. 

Rangkaian produk LED EyeComfort Philips dari Signify yang dapat diredupkan memberi peredupan 

sederhana pada preset (SceneSwitch) atau berkelanjutan pada seluruh rangkaian intensitas. 

 

5. Dapat disetel 

Pencahayaan LED yang dapat disetel dibagi menjadi tiga kategori: 

1. Peredupan hangat: kemampuan untuk meniru perilaku pijar (misalnya CCT turun dari 2700K-

2200K saat peredupan) 

2. Putih dapat disetel: kemampuan untuk mengubah nada putih suatu cahaya (misalnya 2700K-

6500K) 

3. Warna dapat disetel: kemampuan untuk mengubah warna pencahayaan (RGB) 

Peredupan bohlam pijar memberi pengalaman cahaya berbeda dari peredupan cahaya LED putih biasa. 

Karena teknologi yang digunakan, spiral pijar menjadi lebih dingin saat peredupan dan akan 

memancarkan cahaya putih kemerahan (temperatur warna yang lebih rendah). Sebaliknya, warna LED-

die tidak berubah selama peredupan. Jadi, bohlam pijar memberi Anda variasi temperatur warna dan 

intensitas, sedangkan LED hanya memberi variasi intensitas dan temperatur warna akan tetap sama. 

Orang-orang lebih menyukai ruangan hangat dengan tingkat cahaya rendah untuk membuat suasana 

yang nyaman dan menyenangkan [45], tetapi hal ini dapat berbeda di tiap kawasan. Beberapa LED 

EyeComfort merek Philips dari Signify menyertakan fitur peredupan WarmGlow. Dengan 

menggabungkan dua LED yang berbeda (2200K dan 2700K), perilaku peredupan pijar dapat ditiru. Fitur 

WarmGlow hadir dalam dua variasi. SceneSwitch dengan pengaturan tetap dan peredupan WarmGlow 

yang halus di seluruh rangkaian. (2700K-2200K). 

Selain efek suasana, fitur peredupan yang dikombinasikan dengan perubahan CCT juga memiliki manfaat 

terkait ritme sirkadian manusia. Jam biologis kita mengatur kapan untuk bangun dan kapan untuk tidur. 

Intensitas dan perilaku spektrum cahaya adalah salah satu parameter yang mengendalikan respons 

tersebut [46]. Cahaya intensitas tinggi yang berisi banyak spektrum biru membuat kita terbangun dan 

terjaga, sementara cahaya intensitas rendah dengan spektrum biru yang rendah merangsang pelepasan 

hormon tidur melatonin yang membuat kita mengantuk. Penelitian telah menunjukkan bahwa 

pencahayaan cerah dengan komponen cahaya biru yang kuat disarankan di pagi hari untuk membantu 

bangun tidur dan perlu dihindari di sore hari, karena menghambat produksi melatonin dan membuat 

kita sulit untuk tertidur. Lingkungan CCT yang hangat dan diredupkan di sore hari adalah kondisi yang 

ideal untuk ritme biologis yang bebas gangguan [46]. 

LED EyeComfort merek Philips dari Signify dengan fitur peredupan WarmGlow mendukung fungsi 

suasana dan ritme sirkadian manusia.  

 

6. Renderasi warna  
Kualitas warna berkaitan dengan preferensi dan apresiasi persepsi pencahayaan oleh pengguna dalam 

aplikasi tertentu. Kualitas warna sumber cahaya putih memengaruhi tampilan ruang, objek, dan 



 

 

manusia. Kualitas warna yang buruk dapat mengurangi pembedaan visual dan renderasi akurat dari 

ruang, objek, atau orang yang diterangi. Misalnya, warna kulit manusia, tanaman, dan makanan 

mungkin terlihat gelap atau kurang saturasi di bawah pencahayaan dengan renderasi warna rendah 

dan/atau saturasi warna yang rendah.  

Renderasi warna sumber cahaya putih didefinisikan sebagai pengaruh penerangan pada tampilan warna 

objek, dengan perbandingan sadar atau tidak sadar dengan tampilan warna di bawah pencahayaan 

referensi [47] Indeks renderasi warna umum (CRI-Ra) digunakan untuk mengukur dan menentukan 

kemampuan renderasi warna sumber cahaya putih, berdasarkan pada rangkaian delapan sampel 

pengujian warna yang cukup disaturasi dan sesuai dengan CIE 1974. CRI senilai 100 berarti bahwa 

renderasi warna pada sumber pengujian setara dengan renderasi warna dalam sumber referensi 

(referensi adalah lampu pijar untuk CCT <5000K) 

Preferensi pengguna tidak selalu ditambahkan secara langsung dengan nilai CRI. Sumber CRI yang lebih 

tinggi tidak selalu lebih disukai. Saturasi warna (ketajaman), khususnya saturasi warna merah, juga 

memainkan peran penting dalam preferensi [48,49,50]. Beberapa saturasi yang berlebihan secara umum 

lebih disukai oleh orang-orang, karena objek terlihat lebih berwarna. Preferensi untuk tampilan warna 

kulit berbeda, juga di berbagai budaya. 

Penting untuk menemukan keseimbangan antara keakuratan warna (CRI) dan saturasi warna untuk 

penggunaan tertentu. LED EyeComfort merek Philips dari Signify bertujuan meningkatkan diferensiasi 

warna dan meningkatkan keindahan melalui penggunaan LED dengan karakteristik kualitas warna yang 

baik.  

 

7. Bising 
LED dapat mengalami bising yang dapat didengar, khususnya saat digunakan pada tingkat peredupan 

mendalam. Tegangan dan arus yang dihasilkan, dapat menyebabkan resonansi mekanis dalam 

komponen. Suara ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan sangat mengganggu. Inilah alasan 

mengapa Energy Star menetapkan persyaratan untuk tingkat bising yang dapat didengar. 

Menurut persyaratan Energy Star untuk suara yang dapat didengar, lampu tidak boleh mengeluarkan 

suara di atas 24 dBA @ jarak 1 meter [51]. Ambang batas ini tidak cukup ketat untuk lampu dalam ruang 

tamu yang tenang (sekitar 20 dBA), atau lampu yang dekat dengan orang (lampu baca, lampu samping 

ranjang). Produk LED EyeComfort merek Philips dari Signify mempertimbangkan peraturan yang 

diterbitkan. 
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