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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Fluida adalah zat - zat yang mampu mengalir dan menyesuaikan bentuk 

dengan bentuk tempat/wadahnya. Selain itu, fluida memperlihatkan fenomena 

sebagai zat yang terus - menerus berubah bentuk apabila mengalami gaya geser 

(shearing force) (Iwan, 2008), atau dengan kata lain yang dikategorikan 

sebagai fluida adalah suatu zat yang tidak mampu menahan gaya geser tanpa 

berubah bentuk. Yang dimaksud dengan gaya geser adalah suatu gaya yang 

menyebabkan sesuatu berubah arah momennya. Dari definisi fluida tersebut 

yang termasuk dalam kategori fluida adalah zat cair dan gas. Zat padat tidak 

termasuk fluida karena zat padat tidak dapat mengalir serta zat padat dianggap 

sebagai bahan yang reaksi deformasinya terbatas ketika menerima atau 

mengalami suatu gaya geser. Berdasarkan sifatnya, fluida dapat digolongkan 

menjadi dua macam yakni fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah 

fluida dalam keadaan diam, sedangkan fluida dinamis adalah fluida dalam 

keadaan bergerak. 

Untuk zat cair yang diam (fluida statis) memiliki beberapa sifat, salah 

satunya yakni tekanan. Berdasarkan prinsip hidrostatik, tekanan pada suatu titik 

dalam suatu zat cair bergantung pada ketinggian zat cair tersebut. Semakin 

tinggi permukaan suatu zat cair terhadap bidang dasar tempatnya, maka 

tekanan pada bidang dasar zat cair juga akan semakin meningkat, sebaliknya 

semakin dekat permukaan suatu zat cair terhadap bidang dasarnya, maka 
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tekanan pada bidang dasar zat cair akan semakin menurun. Sehingga kita bisa 

mengetahui ketinggian suatu zat cair yang diam apabila kita mengetahui 

tekanan pada bidang dasar zat cair tersebut. 

 Beberapa metode untuk mengukur ketinggian zat cair telah banyak 

dilakukan selain berdasarkan prinsip hidrostatis, diantaranya yakni dengan 

prinsip kapasitif, ultrasonik, gelombang mikro, inframerah, elektro-mekanik, 

radiometri dan optik. Prinsip kerja sensor ketinggian zat cair tersebut dapat 

bersifat kontak langsung (intrusive) maupun tidak langsung (non-intrusive) 

dengan zat cair. Sebagai contoh, dengan prinsip gelombang ultrasonik telah 

berhasil dikembangkan untuk mengukur ketinggian air  (Negara.dkk, 2009). 

Gelombang ultrasonik dipancarkan oleh transmitter Tx dengan frekuensi 

40KHz, kemudian gelombang pantulan diterima receiver Rx dan diumpankan 

ke sistem up-counter. Selisih waktu tempuh penjalaran gelombang ultrasonik 

dari transmitter Tx sampai dengan diterima kembali oleh receiver Rx 

berbanding lurus dengan ketinggian air. Kemudian, teknik opto-fluidic dengan 

electronically controlled variable fokus lens atau ECVFL juga berhasil 

dikembangkan (Reza.dkk, 2010). Deteksi dilakukan dengan merekam profil 

spasial intensitas berkas cahaya berdaya rendah yang merupakan pantulan dari 

permukaan cairan sebagai fokus lensa (ECVFL). Ketinggian cairan ditentukan 

dengan cara membandingkan ukuran spot berkas dengan panjang fokus lensa 

pada tabel ECVFL. 

Usaha-usaha untuk membuat sensor sebagai alat  ukur dalam sebuah 

pengukuran telah banyak dilakukan dewasa ini. Salah satunya adalah dengan 

menggunakan serat optik (fiber optic). Serat optik menjadi salah satu pilihan 
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pengembangan sensor yang menjanjikan karena memiliki keunggulan 

diantaranya yaitu tidak kontak langsung dengan obyek pengukuran, tidak 

menggunakan sinyal listrik, akurasi pengukuran yang tinggi, immun terhadap 

induksi listrik maupun magnet, dapat dimonitor dari jarak jauh, dapat 

dihubungkan dengan sistem komunikasi data serta dimensinya yang kecil dan 

ringan memudahkan penginstalannya (Krohn, 2000).  

Prinsip kerja sensor serat optik dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

kategori yaitu berbasis pada modulasi panjang gelombang, modulasi fase dan  

modulasi intensitas (Krohn, 2000). Sensor serat optik telah digunakan untuk  

mendeteksi beberapa parameter fisis diantaranya adalah deformasi bahan 

(Sklodowski, 2003), strain bahan (Inaudi and Glisic, 2005), suhu (Bongsoo et 

al., 2005), vibrasi (Binu et al., 2007), konsentrasi gas (Singh and Karan, 2001), 

pergeseran (Samian et al., 2009) serta parameter fisis lainnya.  

Penggunaan serat optik sebagai sensor level ketinggian zat cair telah 

banyak dilakukan, diantaranya yang berhasil diteliti adalah sensor ketinggian 

zat cair menggunakan serat optik dengan probe berupa prisma (Hossein, 2004) 

maupun elemen sensitif berbentuk kerucut (Pekka et al., 1997). Prinsip 

kerjanya adalah perubahan daya optis cahaya pantulan total di dalam probe 

akibat perubahan indeks bias medium di sekitar probe. Teknik yang lebih 

sederhana juga berhasil dilakukan dengan mendeteksi rugi daya optis cahaya 

dalam serat optik yang dipoles dan dilengkungkan sebagai sensor yang kontak 

secara langsung dengan zat cair (Lomer et al., 2007). Teknik ini tidak dapat 

mendeteksi ketinggian zat cair secara kontinu, tetapi hanya dapat mendeteksi 

pada titik-titik tertentu yang menandakan ketinggian zat cair. Disamping itu, 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Aplikasi Multimode Fiber Coupler Sebagai Sensor 
Ketinggian Permukaan Bensin Dan Oli Berbasis Sensor Pergeseran

Hadi Suntaya



 
4 

 

 

deteksi ketinggian zat cair melalui pergeseran panjang gelombang Bragg yang 

dihasilkan dari Fiber Bragg Grating (FBG) telah berhasil dilakukan (Kyung-

Rak et al., 2009). Pergeseran panjang gelombang Bragg terjadi karena 

perubahan panjang FBG akibat terdorong atau tertarik oleh pelampung yang 

berada pada permukaan  zat cair. Teknik lain yang berhasil dikembangkan 

adalah menggunakan dua buah serat optik sebagai pemancar dan penerima 

berkas cahaya melalui sebuah lensa (head sensor). Amplitudo berkas cahaya 

pantulan dari permukaan zat cair yang diterima serat optik penerima melalui 

lensa dapat mengindikasikan ketinggian zat cair (C. Vazquez et al., 2004). 

Kemudian, dengan teknik yang sederhana telah dikembangkan juga sensor 

level ketinggian air berdasarkan sensor pergeseran berbasis modulasi intensitas 

menggunakan fiber coupler serta  menggunakan prinsip hidrostatis. Prinsip 

kerjanya adalah tekanan hidrostatis yang bergantung pada ketinggian 

permukaan air akan dimanfaatkan untuk menekan membran. Pergeseran 

membran akibat tekanan tersebut dapat dideteksi menggunakan fiber coupler 

(Samian dan Supadi, 2010). Modulasi intensitas yang dipantulkan kembali ke 

fiber coupler dapat mendeteksi secara kontinyu ketinggian air. Kelebihan yang 

dimiliki sensor ini adalah mampu men-sensing perubahan ketinggian secara 

kontinyu, sistem sensor tidak kontak langsung dengan zat cair. 

Pada penelitian sebelumnya, sebagaimana dilakukan Samian,dkk (2010), 

zat cair yang digunakan adalah air, sehingga dari kesamaan sifat sebagai fluida 

serta prinsip tekanan hidrostatik yang dimiliki oleh fluida maka konsep sensor 

ini memungkinkan dilakukan terhadap bensin dan oli. Akan tetapi, pada 

penelitian sebelumnya, membran yang digunakan sebagai media yang 
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mengalami tekanan hidrostatik terbuat dari bahan latex yang akan mengalami 

kerusakan apabila berinteraksi dengan zat cair yang mengandung gugus 

hidrokarbon semisal bensin dan oli, sehingga dalam penelitian ini digunakan 

membran yang terbuat dari bahan nitrile polymer yang tidak mengalami 

kerusakan ketika berinteraksi dengan bensin maupun oli. Penggunaan sampel 

berupa bensin dan oli dalam penelitian ini, dikarenakan pentingnya manfaat 

yang dimiliki kedua cairan  ini dalam kehidupan manusia. Pada beberapa 

waktu yang lalu telah terjadi ledakan dan kebakaran pada area penyimpanan 

bahan bakar bensin yang terdapat pada perusahaan kilang minyak sehingga 

banyak menimbulkan korban jiwa, hal ini diduga dari adanya hubungan singkat 

arus listrik pada instalasi pengukur ketinggian bensin dari tempat penyimpanan 

tersebut. Dari latar belakang tersebut maka dengan desain sensor yang 

dihasilkan dengan serat optik Multimode fiber coupler, membran berbahan 

nitrile polymer serta menggunakan prinsip hidrostatis ini dapat dihasilkan 

sensor ketinggian pada bensin dan oli,  tentunya dengan terjaminnya keamanan 

penggunaan yang berkaitan dengan ledakan bahan tersebut khususnya bensin, 

karena sensor ini tidak mengalami kontak langsung dengan zat cair yang 

digunakan serta tidak menggunakan isyarat listrik sebagai sinyal sensor.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang penelitian ini, maka dapat diambil rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah Multimode fiber coupler dan membran berbahan nitrile polymer 

dapat digunakan sebagai sensor ketinggian permukaan bensin dan oli? 
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2. Berapakah resolusi, rentang pengukuran, dan sensitivitas sensor ketinggian 

permukaan menggunakan Multimode fiber coupler ?  

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Laser yang digunakan adalah laser He-Ne (Klasse DIN 58126, 632,8 nm, 

Uniphase) dengan daya keluaran 30 mW. 

2. Jenis serat optik yang digunakan adalah Multimode Fiber coupler 

berstruktur 2x2 dari bahan serat optik plastik berdiameter 1 mm (diameter 

core 960 µm, tebal cladding 20 µm) dan panjang 50 cm. Nilai coupling 

ratio,  directivity dan exces loss dari Multimode Fiber  coupler yang 

digunakan masing-masing sebesar 0,25, 25 dB, dan 1,37 dB. 

Digunakannya serat optik ini karena memiliki performasi yang paling baik 

diantara serat optik lain yang dimiliki  Laboratorium Optik Dan Laser. 

3. Membran yang digunakan adalah membran berbahan nitrile polymer. 

Karena membran jenis ini yang mampu diperoleh saat akan melakukan 

penelitian. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang bangun Multimode fiber coupler dan membran berbahan nitrile 

polymer sebagai sensor ketinggian permukaan pada bensin dan oli. 

2. Menentukan nilai  resolusi, rentang pengukuran, dan sensitivitas sensor 

ketinggian permukaan Multimode fiber coupler. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, meskipun rancang bangun sensor ketinggian 

bensin dan oli yang dihasilkan masih dalam skala laboratorium, namun prinsip 

sensor yang dihasilkan berpotensi untuk dikembangkan sebagai sensor 

ketinggian bensin dan oli dalam skala yang sesungguhnya karena dari hasil 

penelitian telah terbukti faktor keamanannya dari kebakaran maupun ledakan, 

sebab tidak menggunakan isyarat listrik sebagai sinyal. Selain itu, dengan 

metode ini didapatkan pengukuran yang akurat, beresolusi tinggi, dan teknik 

pengoperasian yang mudah. 
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