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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini akan dijelaskan teori dan konsep yang mendukung percobaan, 

misalnya tentang pengertian sensor, dasar sensor pergeseran, kualifikasi alat – alat 

dan bahan yang digunakan pada percobaan, serta teori-teori pendukung lain yang 

diperlukan. 

 

2.1 Sensor 

Sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-

gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi, seperti: 

energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik dan 

sebagainya (D Sharon dkk, 1982). Contohnya: Camera sebagai sensor 

penglihatan, telinga sebagai sensor pendengaran, kulit sebagai sensor peraba, 

LDR (light dependent resistance) sebagai sensor cahaya, dan lainnya. 

Dalam memilih peralatan sensor yang tepat dan sesuai dengan sistem 

yang akan di sensor, maka persyaratan umum sensor yang perlu diperhatikan 

adalah sebagai berikut. 

a. Linearitas 

 Ada banyak sensor yang menghasilkan sinyal keluaran yang berubah 

secara kontinyu sebagai tanggapan terhadap masukan yang berubah secara 

kontinu. Contohnya, sebuah sensor panas dapat menghasilkan tegangan 

sesuai dengan panas yang dirasakannya. Dalam kasus seperti ini, biasanya 

dapat diketahui secara tepat bagaimana perubahan keluaran dibandingkan 
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dengan masukannya berupa sebuah grafik. Gambar 2.1 memperlihatkan 

hubungan antara dua buah sensor panas yang berbeda. Garis lurus pada 

Gambar 2.1 (a) menunjukkan tanggapan linear, sedangkan pada gambar 2.1 

(b) menunjukkan hubungan non-linear. 

 
Gambar 2.1. Keluaran dari alat ukur sensor panas (D Sharon dkk, 1982) 

b. Sensitivitas 

 Sensitivitas akan menunjukkan seberapa jauh kepekaan sensor terhadap 

kuantitas yang diukur. Sensitivitas sering juga dinyatakan dengan bilangan 

yang menunjukan “perubahan keluaran dibandingkan unit perubahan  

masukan”. Misalnya, beberepa sensor panas dapat memiliki kepekaan yang 

dinyatakan dengan “satu volt per derajat”, yang berarti perubahan satu 

derajat pada masukan akan menghasilkan  perubahan satu volt pada 

keluarannya. Sensor panas lainnya dapat saja memiliki kepekaan “dua volt 

per derajat”, yang berarti memiliki kepakaan dua kali dari sensor yang 

pertama. Linearitas sensor juga mempengaruhi sensitivitas dari sensor. 

Apabila tanggapannya linier, maka sensitivitasnya juga akan sama untuk 

jangkauan pengukuran keseluruhan. Sensor dengan tanggapan pada gambar 
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2.1 (b) akan lebih peka pada temperatur yang tinggi dari pada temperatur 

yang rendah (D Sharon dkk, 1982). 

 

c. Resolusi 

Nilai resolusi sistem sensor adalah satuan ukuran terendah yang dapat 

dibaca oleh sensor, atau dengan kata lain resolusi merupakan nilai 

perubahan terkecil dari input sensor yang dapat mengubah output sensor 

(Joseph J. Carr, 2010). 

 

d. Tanggapan waktu 

 Secara umum sensor tidak mengubah parameter keluaran segera ketika 

perubahan parameter masukan terjadi. Sebaliknya, itu akan berubah menjadi 

keluaran baru selama periode waktu tertentu yang disebut tanggapan waktu.  

Tanggapan waktu dapat didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk 

output sensor untuk berubah dari keadaan sebelumnya ke nilai parameter 

keluaran. 

  

Gambar 2.2. (a) Definisi waktu bangkit (b) Definisi waktu turun (Joseph J. 
Carr, 2010). 
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Perkembangan sensor sekarang ini sangat pesat sesuai dengan kemajuan 

teknologi otomasi, semakin komplek suatu sistem otomasi dibangun maka 

semakin banyak pula jenis sensor yang digunakan. Maka secara umum sensor 

dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian berdasarkan fungsi dan 

penggunaannya, yaitu: 

a) Sensor Thermal (panas) 

Sensor thermal adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi 

gejala perubahan panas, temperatur, suhu pada suatu dimensi benda 

atau dimensi ruang tertentu. Contohnya bimetal, termistor, 

termokopel, RTD, photo transistor, photo dioda, photo multiplier, 

photovoltaik, infrared pyrometer, hygrometer, dsb. 

b) Sensor Mekanis  

 Sensor mekanis adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi 

perubahan gerak mekanis, seperti perpindahan, pergeseran, posisi, 

gerak lurus dan melingkar, tekanan, laju aliran. Contohnya; strain 

gage, linear variable deferential transformer (LVDT), proximity, 

potensiometer, load cell, bourdon tube, dsb.  

c) Sensor Optis (cahaya) 

 Sensor optik adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi 

perubahan cahaya dari sumber cahaya dengan memanfaatkan 

peristiwa pantulan atau pembiasan cahaya yang mengenai benda 

ataupun ruangan. Contohnya photo cell, photo transistor, photo diode, 

fiber optik, photo voltaic, photo multiplier, pyrometer optic, dsb. 
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2.2 Sensor Pergeseran 

Desain fiber coupler sebagai sensor pergeseran terdiri dari laser, detektor,  

fiber coupler dan cermin (target) yang diperlihatkan pada gambar 2.3. Kanal 

sensing berfungsi sebagai pemancar sekaligus penerima berkas cahaya 

pentulan dari cermin. 

 
Gambar 2.3. Desain sensor pergeseran menggunakan multimode fiber  

coupler (Samian, dkk, 2009). 
 

Prinsip kerja fiber coupler sebagai sensor pergeseran berbasis modulasi 

intensitas adalah sebagai berikut, kanal sensing fiber coupler berperan sebagai 

penyampai berkas laser terhadap cermin sekaligus pengumpul berkas laser 

yang dipantulkan balik oleh cermin. Pergeseran cermin akan menyebabkan 

perbedaan banyak cahaya yang diterima kanal sensing. Banyaknya cahaya 

yang diterima kanal sensing fiber coupler dapat dideteksi pada kanal deteksi. 

Berkas laser yang keluar dari kanal deteksi akan ditangkap oleh detektor optik 

untuk dikonversi menjadi besaran listrik berupa tegangan. Tegangan keluaran 

berkas laser diukur dengan menggunakan mikrovoltmeter. Dengan mengukur 

tegangan keluaran berkas laser tiap pergeseran cermin akan diperoleh 

hubungan antara daya optik laser akibat pergeseran cermin (Samian, dkk, 

2009).  
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Gambar 2.4. Skema berkas cahaya yang diemisi dan diterima oleh kanal 
sensing dengan metode bayangan (Samian, dkk, 2009). 

 

Hubungan perubahan daya optik cahaya akibat pergeseran cermin dapat 

dianalisis dengan menggunakan pendekatan berkas Gaussian. Gambar di atas 

menunjukkan skema perjalanan berkas cahaya yang diemisi dan diterima kanal 

sensing dengan menggunakan metode bayangan. Untuk memperoleh hubungan 

antara daya optik dan pergeseran cahaya, ada beberapa asumsi yang digunakan, 

antara lain penampang serat optik pada kanal sensing dianggap rata dan sejajar 

dengan permukaan cermin, dan berkas keluaran dari kanal sensing dianggap 

berbentuk kerucut simetri dengan sudut θ. W(z) adalah jari-jari berkas dan a 

adalah jari-jari serat optik. Hubungan tersebut dapat dirumuskan dalam 

persamaan 2.1 berikut (Samian, dkk, 2009). 



















)(
2exp1 2 zW

a
PP tb

    (2.1) 

Dari gambar dapat diperoleh, 
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azzW  tan2)(      (2.2) 

Dengan substitusi persamaan (2.1) ke persamaan (2.2), maka diperoleh 



















 2)1(

2exp1
cz

PP tb

    (2.3) 

Dengan Pb, Pt dan z masing-masing menyatakan daya optik cahaya yang 

diterima kanal deteksi, daya total cahaya dan pergeseran cermin. Sedangkan 

konstanta    aNAc 1sintan2  dengan NA dan a masing-masing adalah 

numerical aperture dan jari-jari serat optik (Samian, dkk, 2009). Dari desain 

sensor pergeseran ini dapat dihasilkan data yang dapat dimuat pada sebuah 

pola grafik yang ditampilkan dalam Gambar 2.6 dan daerah liniernya dari 

Gambar 2.6 ditampilkan oleh Gambar 2.7 

 
Gambar 2.5. Plot grafik tegangan keluaran detektor  terhadap pergeseran 

cermin (Samian, dkk, 2009). 
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Gambar 2.6. Daerah linier dari plot grafik tegangan keluaran detektor  

terhadap pergeseran cermin (Samian, dkk, 2009). 
 

2.3 Laser He-Ne 

Laser He-Ne diciptakan pertama kali pada tahun 1961 oleh Ali Javan. 

Berkas laser He-Ne mempunyai keistimewaan dibanding dengan sumber 

cahaya konvensional, yaitu berkasnya kecil dan sangat terarah, monokromatik, 

koheren, dan kecerahannya tinggi. Komponen utama laser He-Ne adalah zat 

aktif, cermin-cermin resonator, dan pemompa energi. Bahan aktif yang 

dipergunakan adalah campuran gas Helium (He) dan Neon (Ne) dengan 

perbandingan 7 : 1. Zat aktif ini ditempatkan pada sebuah tabung dengan 

tekanan 1 torr. Resonator terdiri dari dua buah cermin. Cermin pertama 

memiliki koefisien reflektivitas sampai 99,99% dan cermin kedua yang disebut 

dengan cermin keluaran adalah cermin penerus sebagian (partially 

transmitting) (Rohman, 2011). 

Masalah utama dalam laser gas adalah bagaimana atom dapat dirangsang 

secara terpilih ke tingkat tertentu dalam jumlah yang cukup untuk mencapai 
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pembalikan populasi. Pemompaan elektrik ke dalam zat aktif akan 

menghasilkan populasi elektron tereksitasi yang cukup memadai. Atom He 

ternyata lebih siap terangsang oleh kejutan elektron daripada atom-atom Ne. 

Interaksi antara elektron-elektron yang dihasilkan oleh lucutan antara anoda 

dan katoda akan menghasilkan atom-atom He yang elektron-elektronnya 

tereksitasi. Aras yang dihuni oleh elektron-elektron ini adalah 2s3 dan 2s1 yang 

metastabil. Jika suatu atom He dalam keadaan metastabil membentur atom Ne 

dalam keadaan dasar, maka akan terjadi pertukaran energi sehingga atom Ne 

akan naik ke tingkat 2s atau 3s dan atom He akan kembali ke keadaan dasar. 

Hal ini memungkinkan mekanisme populasi terpilih yang secara terus-menerus 

memberikan atom-atom Ne ke tingkat-tingkat 2s dan 3s yang akan menaikkan 

populasinya. Menurut Sirohi (1985), aras 2s dan 3s dari atom-atom Ne yang 

memiliki umur sekitar 10-8  detik merupakan kondisi yang amat sesuai untuk 

terjadinya aksi laser (Rohman, 2011). Mekanisme pembalikan populasi pada 

zat aktif dapat diamati pada Gambar 2.6, 

 
Gambar 2.7. Skema tingkat energi He-Ne (Laud, 1988) 
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dengan transisi-transisi energi yang mungkin seperti telah dijelaskan di atas, 

aksi laser dari campuran atom-atom He dan Ne dapat menghasilkan keluaran 

laser dengan panjang gelombang 0,6328 μm ; 1,15 μm ; dan 3,29 μm.  

 

2.4  Serat optik  

Serat optik adalah pandu gelombang dielektrik atau media transmisi 

gelombang cahaya yang terbuat dari bahan silica atau plastik berbentuk 

silinder.  Serat optik terdiri dari bagian teras (core) yang dikelilingi oleh bagian 

yang disebut selubung (cladding). Bagian core memiliki fungsi untuk 

menentukan cahaya yang merambat dari satu ujung ke ujung yang lain. 

Sedangkan bagian cladding  berfungsi sebagai cermin untuk memantulkan 

cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Bagian terluar dari serat optik 

disebut jaket (coating) yang berfungsi sebagai pelindung. Bagian teras (core) 

merupakan jalur utama pemandu gelombang cahaya yang mempunyai indeks  

bias terbesar n1. Sedangkan bagian cladding mempunyai indeks bias 2n  yang 

nilainya sedikit lebih rendah dibandingkan n2 (Keiser,1991) 

 

Gambar 2.8. Skema bagian penyusun serat optik (Keiser, 1991) 

Ada beberapa jenis serat optik, yaitu:  

 Multimode Step Indeks 

Pada jenis Multimode step indeks ini, diameter core lebih besar dari 

diameter cladding. Dampak dari besarnya diameter core menyebabkan 
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rugi-rugi dispersi pada waktu transmisi. Penambahan prosentase bahan 

silika pada waktu pembuatan, tidak terlalu berpengaruh dalam menekan 

rugi-rugi dispersi pada waktu transmisi.  

Berikut adalah gambar dari perambatan gelombang dalam serat 

optik Multimode Step Indeks:  

      

Gambar 2.9. Perambatan Gelombang pada Multimode Step Indeks 

(Ismiatun, 2011). 

 

 Multimode Graded Indeks 

Pada jenis serat optik multimode graded indeks ini, core terdiri dari 

sejumlah lapisan gelas yang memiliki indeks bias yang berbeda, indeks bias 

tertinggi terdapat pada pusat core dan berangsur-angsur turun sampai ke 

batas core-cladding. Akibatnya dispersi waktu berbagai mode cahaya yang 

merambat berkurang sehingga cahaya akan tiba pada waktu yang 

bersamaaan. Berikut adalah gambar perambatan gelombang dalam 

Multimode Graded Indeks : 
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Gambar 2.10. Perambatan Gelombang pada Multimode Graded Indeks 

(Ismiatun, 2011). 
 

 Singlemode Step Indeks 

Pada jenis Singlemode Step Indeks, baik core maupun claddingnya 

dibuat dari bahan silica glass dengan ukuran core yang jauh lebih kecil 

dari cladding sehingga transmisi data hanya menggunakan satu lintasan 

cahaya. Metode semacam ini dapat menghindarkan ketidak akuratan yang 

dapat terjadi dalam penyaluran data. Seperti ditunjukkan gambar berikut : 

 

Gambar 2.11. Perambatan Gelombang pada Singlemode Step Indeks 

(Ismiatun, 2011). 

 

Mekanisme pemanduan gelombang cahaya dalam serat optik berdasar 

pada prinsip pemantulan dalam total pada bidang batas core dan cladding 

sesuai  Hukum Snellius. Untuk memudahkan pemahaman mekanisme 

pemanduan gelombang cahaya dalam serat optik step-indeks, digunakan teori 
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sinar dalam mendeskripsikan perambatan muka gelombang cahaya seperti yang 

diperlihatkan pada Gambar 2.11 berikut. 

 

      Gambar 2.12. Sketsa perambatan sinar pada serat optik step-index 

(Keiser, 1991). 

 

Penerapan hukum Snellius dilakukan pada proses pemantulan dan 

pembiasan sinar pada bidang batas antara dua medium yang berbeda. Sinar 

yang datang dari medium rapat (n1) ke medium kurang rapat (n2) akan 

dibiaskan menjauhi garis normal. Pada bidang batas antara core dan cladding 

dalam Gambar 2.13, jika sudut  diperbesar secara gradual maka pada sudut θ 

tertentu, sinar akan dirambatkan pada bidang batas kedua medium yaitu bidang 

batas core dan cladding (sinar tidak dibiaskan pada cladding). Pada saat θ 

mencapai kondisi ini dinamakan  sudut kritis (  ) 

                    
  

      (
  

  
) 

           (
  

  
)    (2.4) 
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dengan n1 dan n2  menunjukkan indeks bias core dan indeks bias cladding. 

Untuk nilai sudut        dalam Gambar 2.5, tidak ada sinar yang dibiaskan ke 

dalam cladding, sehingga seluruh sinar akan terpandu dalam core serat optik. 

Untuk mengetahui sudut sinar masukan pada bagian core serat optik agar 

sinar dapat terpandu, diterapkan hukum Snellius pada bidang batas antara core 

dan udara. Agar sinar dapat terpandu, maka sudut    =         dengan 

demikian persamaan Snellius menjadi : 

                                            

                            2


 

–      

                           

                    2
1

2sin1 C                            (2.5) 

dengan     adalah indeks bias udara yang nilainya 1, maka dengan 

menggabungkan  persamaan (2.4)  dan (2.5) dapat dituliskan kembali menjadi 

persamaan berikut. 

            √  
    

    (2.6) 

Persamaan (2.6) menunjukkan hubungan antara sudut masukan sinar 

dengan indeks bias ketiga medium yang berinteraksi. Hubungan tersebut 

dinyatakan sebagai tingkap numeris atau NA (numerical aperture), sehingga 

nilai NA serat optik dapat ditulis sebagai berikut 

                           √  
    

       (2.7) 
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didefinisikan beda indeks bias antara core dan selubung ( ) menurut 

persamaan: 

            
     

  
     (2.8) 

             √  
    

       

                              √           

perbedaan nilai n1 dan n2 sangat kecil sehingga            , oleh sebab 

itu: 

     1n √      (2.9) 

Nilai Δ berkisar     sampai     untuk serat optik multimode dan       

sampai      untuk serat optik singlemode (Keiser, 1991). Nilai NA untuk serat 

optik step-index berkisar antara     –     . Untuk serat optik step-index 

multimode dari bahan plastik berdiameter core besar, nilai NA antara     –      

(Krohn, 2000). 

 

2.5  Fiber Coupler  

Fiber coupler adalah divais optik yang berfungsi sebagai pembagi daya 

optik (power divider). Fiber coupler dapat dibuat dari serat optik multimode 

dengan cara menggabungkan (fused) kedua buah serat optik tersebut dengan 

panjang lintasan kopling dan lebar gap tertentu (Samian.dkk, 2008).  

Proses perpindahan daya gelombang optik antar pandu gelombang dapat 

dijelaskan menggunakan teori moda tergandeng (couple mode theory). 
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Berdasarkan teori moda tergandeng (couple mode theory), bila lebar gab antara 

dua pandu gelombang sangat kecil akan mengakibatkan gelombang evanescent 

dari kedua buah pandu gelombang disepanjang daerah gab saling memberikan 

gangguan (perturbation), kopling antar keduanya akan menyebabkan 

amplitudo gelombang optik yang merambat pada masing-masing pandu 

gelombang berubah sepanjang jarak rambatnya. Jika ke dalam pandu 

gelombang pertama ditransmisikan gelombang optik, maka sebagian berkasnya 

ter-evanescant ke pandu gelombang kedua. Berkas pada pandu gelombang 

tersebut terpandu dan sebagian berkasnya akan ter-evanescant ke pandu 

gelombang pertama lagi. Overlaping antar gelombang evanescent yang saling 

berinterferensi mengakibatkan terjadinya proses perpindahan daya antar pandu 

gelombang optik. Jika interferensinya saling menguatkan akan terbentuk 

gelombang optik simetri dengan tetapan perambatan βb, dan ketika 

interferensinya saling melemahkan maka akan terbentuk gelombang optik 

asimetri dengan tetapan perambatannya βa.  

Serat optik multimode dipilih sebagai bahan utama fiber coupler karena 

memiliki gejala evanescent, yaitu penetrasi gelombang pada daerah selubung 

cukup besar untuk moda-moda orde tinggi, sehingga transfer daya optik antara 

serat optik cukup tinggi (Allard, 1990). Fiber coupler yang tersusun dari dua 

buah serat optik mempunyai empat buah port dan disebut fiber coupler struktur 

simetri 2 × 2. Skema fiber coupler struktur simetri 2 x 2 dari bahan serat optik 

dengan metode fused diperlihatkan pada gambar 2.12 berikut.  
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Gambar 2.13. Fiber coupler struktur simetri 2 x 2 berbahan serat 
optik dengan metode fused (Fernando, 2007). 

 
Berdasarkan gambar 2.12 diatas, jika port Al bertindak sebagai port 

masukan, dengan mengambil analogi teori moda terkopel untuk pandu 

gelombang planar singlemode, maka sebagian berkas cahaya akan terkopel 

menuju port keluaran B2 dengan rasio kopling (ratio coupling) tertentu saat 

melewati daerah interaksi kopling sepanjang Lc. Berkas cahaya yang tidak 

terkopel akan keluar menuju port A2. Rasio kopling ditentukan oleh panjang 

daerah interaksi kopling      dan lebar gap antar core serat optik (g) yang 

digabungkan. Akibat struktur penggabungan serat optik, sebagian kecil berkas 

cahaya dipantulkan menuju port Al dan Bl. Rasio daya optik berkas cahaya 

pantulan yang menuju port B I terbadap daya optik masukan disebut Crosstalk. 

Proses kopling berkas cahaya diantara kedua serat optik menyebabkan rugi 

(losses) akibat struktur fiber coupler. Rugi tersebut adalah rugi keluaran atau 

excess loss yaitu fraksi daya optik keluaran terhadap daya optik masukan dan 

rugi sisipan atau insertion loss yaitu fraksi daya optik pada port keluaran B2 

terhadap daya optik masukan (Samian.dkk, 2008). 

Parameter-parameter fiber coupler sebagai divais optik yang perlu 

diketahui adalah couplingatio (CR),insertion loss (Lins) , excess loss (Le) dan 
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crosstalk (Ct). Dengan mengacu pada gambar 2.12 parameter-parameter 

tersebut dituliskan dalam persamaan-persamaan sebagai berikut.   

   ( 
   

       
)    (2.10) 

          [
      

       
]    (2.11) 

 

        *
   

       
+          (2.12) 

          *
   

   
+                                     (2.13) 

jika P1 = P2, maka nilai CR = 0.5, disebut coupler 3 dB (Fernando, 2007) 

 

2.6  Tekanan (p) 

Secara umum tekanan didefinisikan sebagai gaya rata-rata (F) per satuan 

luas (A) (Alonso and Finn, 1979).  Perumusan tekanan dapat dinyatakan 

dengan : 

   
 

 
     (2.14) 

Tekanan harus dinyatakan sebagai satuan gaya dibagi dengan satuan luas. 

Dalam satuan SI, tekanan diukur dalam newton per meter kuadrat atau    ⁄ , 

untuk menghargai seorang ilmuwan Perancis bernama Blaise Pascal (1623-

1662), satuan tekanan ini dinamakan pascal (Pa) (Alonso and Finn, 1979). 

Dalam satuan CGS satuannya adalah        ⁄ .  

Untuk kasus fluida, tekanan dipancarkan dengan kekuatan sama ke 

semua arah dan bekerja tegak lurus pada suatu bidang. Dalam bidang datar 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

Hadi Suntaya



 
26 

 

 

yang sama kekuatan tekan dalam suatu fluida akan sama (Ranald V.Giles, 

1984). Tekanan yang disebabkan oleh zat cair diam sebanding dengan 

kedalaman cairan dan massa jenisnya. Sebuah cairan akan berubah bentuk 

sesuai dengan wadahnya, tetapi tidak akan termampatkan. Hal ini disebabkan 

oleh cairan tersebut akan menggunakan gaya dari dasar wadah yang diberikan 

pada cairan tepat diatas permukaan wadah cairan tersebut. Karena kontinuitas 

alami cairan sebanding dengan gaya per satuan luasnya (tekanan). Tekanan 

dalam cairan sebenarnya memiliki berat yang sebanding dengan 

kedalamannya, karena gaya berat sebanding dengan kedalaman (Carl R Nave, 

1985). Hal itu tentu sebanding pula dengan massa jenis cairan. Jika cairan 

tersebut berada dalam bentuk ruang (volume) maka berat cairan tersebut 

diperoleh : 

                             (2.15)  

dimana   adalah massa jenis, g adalah percepatan gravitasi, h adalah 

kedalaman cairan, dan  A luas area dasar wadah cairan.  Dari persamaan (2.14) 

dan (2.15), diperoleh tekanan cairan dari dasar wadah  adalah : 

   
    

 
         (2.16) 

dimana tekanan cairan (  ) adalah tekanan relatif terhadap tekanan udara yang 

biasanya disebut sebagai  tekanan gauge .  

Persamaan (2.16) bukan suatu tekanan mutlak/absolut dari dasar wadah 

karena tidak diperhitungkan adanya tekanan udara yang mempengaruhi cairan 

tersebut. Tekanan mutlak adalah penjumlahan tekanan udara/atmosfir dengan 

tekanan cairan yang memiliki persamaan sebagai berikut, 
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                   (2.17) 

dengan   , ρ,  , dan h, masing-masing adalah tekanan atmosfir, kerapatan zat 

cair, percepatan gravitasi, dan tinggi zat cair.  

Dari pemaparan di atas, bila dapat dibuat suatu sensor yang dapat 

mengukur tekanan hidrostatis pada dasar suatu tangki, maka dapat ditentukan 

level ketinggian zat cair. Suatu membran elastis yang diletakkan pada sisi 

samping dekat dasar tangki akan dapat mengalami tekanan hidrostatis. 

Sehingga perubahan bentuk membran akibat tekanan hidrostatis di dasar tangki 

dapat dimanfaatkan untuk sensor ketinggian zat cair.  

 

2.7   Bensin 

Bensin, atau Petrol (biasa disebut gasoline di Amerika Serikat dan 

Kanada) adalah cairan bening, agak kekuning-kuningan. Bensin berasal dari 

minyak mentah (crude oil) yang diproses melalui destilasi bertingkat,   dimana 

minyak mentah dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok (fraksi) dengan titik 

didih tertentu. Destilasi merupakan suatu proses pemisahan dua atau lebih 

komponen zat cair berdasarkan pada titik didih. Secara sederhana destilasi 

dilakukan dengan memanaskan/menguapkan zat cair lalu uap tersebut 

didinginkan kembali agar menjadi cairan dengan bantuan kondensor. Dalam 

proses destilasi, suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan 

kecepatan atau kemudahan menguap (volatilitas) bahan. Dalam destilasi, 

campuran zat dididihkan sehingga menguap dan uap ini kemudian didinginkan 

kembali kedalam bentuk cairan, zat yang memiliki titik didih rendah akan 
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menguap lebih dulu. Untuk mendapatkan senyawa bensin ini diperlukan 

temperatur sekitar 70 – 140 oC dalam proses destilasi (Suyanto, 2001). 

Bensin tersusun atas gugus hidrokarbon yang bergantung dari jenis 

bensin. Pada umumnya, bensin merupakan suatu campuran (blend) dari hasil 

pengilangan yang mengandung paraffin (CnH2n+2), naphthene (CnH2n-4) dan 

aromatic (CnH2n-6) dengan perbandingan yang bervariasi (Suyanto, 2001).. 

Karena tersusun atas gugus hidrokarbon ini, bensin dapat digunakan sebagai 

pelarut, misal untuk cat, tinta,dll. Sebagai bahan bakar, bensin memiliki 

bilangan oktan yang tergolong baik yakni sekitar 87 – 95 bergantung dari jenis 

campuran yang ditambahkan di dalam bensin. Bilangan oktan adalah angka 

yang menunjukkan seberapa besar tekanan yang bisa diberikan sebelum bahan 

bakar terbakar secara spontan. Semakin tinggi bilangan oktan yang dimiliki 

suatu bahan bakar maka semakin baik kualitasnya. Di Indonesia, bensin 

diperdagangkan dalam dua kelompok besar: campuran standar (premium), dan 

bensin super (pertamax dan pertamax plus). 

 

2.8 Oli (Pelumas) 

Pelumas konvensional, umumnya terdiri atas 90% minyak dasar (crude 

oil), hasil penyulingan minyak bumi, ditambah 10% campuran bahan kimia 

aditif guna meningkatkan kinerjanya. Bahan kimia yang dipakai sebagai 

campuran biasanya detergen (pembersih), antioksidasi dan Index Viscosity 

Improver (campuran peningkat kekentalan). Penggabungan unsur-unsur itu 

membentuk oli yang mampu melumasi mesin (Warsowiwoho ,dkk, 1984). 

Berikut merupakan jenis oli berdasarkan penyusunnya : 
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- Oli Mineral 

Oli mineral terbuat dari oli dasar (base oil) yang diambil dari 

minyak bumi (crude oil) yang telah diolah dan disempurnakan serta 

ditambah dengan zat - zat aditif untuk meningkatkan kemampuan dan 

fungsinya. 

- Oli Sintetis 

Pada dasarnya, oli sintetis didesain untuk menghasilkan kinerja 

yang lebih efektif dibandingkan dengan oli mineral. Pelumas sintetis, 

sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan-bahan aditif. 

Jumlahnya menentukan jenis oli sintetisnya. Oli sintetis penuh (full 

synthetic oil) mengandung 100% bahan aditif, yaitu minyak dasar 

bahan kimia yang bukan dihasilkan dari penyulingan minyak bumi. 

Sedangkan oli semi sintetis dibuat dengan menggunakan minyak dasar 

bahan kimia yang dicampur dengan minyak mineral. Mengingat proses 

pengolahannya tidak lagi mengandalkan minyak dasar, bahan kimia 

yang banyak diaplikasi sebagai pengganti antara lain ester asam 

berbasa dua, ester organo fosfat, ester-silikat, glicol-polialkilena, 

silikon, klorida, dan fluor.  

Minyak pelumas mesin atau yang lebih dikenal oli mesin memang banyak 

ragam dan macamnya. Bergantung jenis penggunaan mesin itu sendiri yang 

membutuhkan oli yang tepat untuk menambah atau mengawetkan usia pakai 

(life time) mesin. Semua jenis oli pada dasarnya sama yakni sebagai bahan 

pelumas agar mesin berjalan mulus dan bebas gangguan serta berfungsi sebagai 

pendingin. Oli mengandung lapisan-lapisan halus, berfungsi mencegah 
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terjadinya benturan antar logam dengan logam komponen mesin seminimal 

mungkin, mencegah goresan atau keausan mesin. Untuk beberapa keperluan 

tertentu, aplikasi khusus pada fungsi tertentu, oli dituntut memiliki sejumlah 

fungsi-fungsi tambahan. Mesin diesel misalnya, secara normal beroperasi pada 

kecepatan rendah tetapi memiliki temperatur yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan mesin bensin. 
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