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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar 

belakang dari penelitian ini adalah banyaknya keunggulan yang dimiliki oleh serat 

optik. Pada penelitian sebelumnya, yaitu directional coupler sebagai sensor 

pergeseran mikro (Samian dkk., 2008), berbasis pada sensor pergeseran tersebut, 

maka pada penelitian ini akan dikembangkan sebagai sistem sensor suhu dengan 

logam tembaga sebagai probe. Pemuaian logam tembaga akan menggeser cermin 

mendekati port sensing. 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Pada akhir tahun 1960-an telah dikembangkan sebuah serat optik sebagai 

media transmisi cahaya yang menawarkan kapasitas transmisi sinyal yang besar 

serta laju transmisi yang tinggi jika dibandingkan media transmisi lain seperti 

kabel tembaga dan wireless. Serat optik merupakan media transmisi atau pandu 

gelombang cahaya yang terbuat dari bahan silica glass atau plastik yang 

berbentuk silinder dengan menggunakan cahaya sebagai sumber dalam 

mengirimkan informasi (data). Selain untuk mengirimkan data, perkembangan 

serat optik meliputi metode, perangkat, bahan dan konfigurasi sistem sensor. 

Sensor serat optik telah digunakan untuk  mendeteksi beberapa parameter 

fisis diantaranya adalah deformasi bahan (Sklodowski, 2003), strain bahan (Inaudi 

dan Glisic, 2005), suhu (Bongsoo dkk., 2005), vibrasi (Binu dkk., 2007), 
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konsentrasi gas (C.D. Singh dan Karan Singh, 2001), pergeseran (Samian dkk., 

2009) serta parameter fisis lainnya. Prinsip kerja sensor serat optik dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu berbasis pada modulasi panjang 

gelombang, modulasi fase dan modulasi intensitas (Krohn, 2000). 

Dalam perkembangannya, serat optik tidak hanya berfungsi 

mentransmisikan informasi saja. Tetapi berkembang menjadi alat optik dengan 

fungsi yang lebih luas. Alat optik tersebut dapat berbentuk coupler dengan 

berbagai macam variannya seperti fiber coupler, Y coupler dan star coupler yang 

berfungsi sebagai optical switching, multiplexing, demultiplexing pada perangkat 

WDM (Wavelength Division Multiplexing) maupun beam splitter atau power 

divider untuk perangkat interferometer serat optik. Disamping sebagai alat optik, 

coupler khususnya fiber coupler dari bahan serat optik singlemode maupun 

multimode juga dapat dimanfaatkan sebagai sensor pergeseran berbasis modulasi 

intensitas. 

Sensor pergeseran serat optik yang telah berhasil dikembangkan berbasis 

pada modulasi intensitas menggunakan multimode fiber coupler hasil buatan 

sendiri (Samian dkk., 2008). Jenis serat optik yang sering digunakan sebagai 

sensor pergeseran adalah serat optik moda jamak (multimode) karena mempunyai 

diameter inti (core) serta nilai NA (numerical aperture) yang cukup besar 

sehingga intensitas yang terpandu juga besar (Zinovic dkk. dalam Solikhan, 

2009). Besarnya intensitas cahaya terpandu memudahkan pendeteksian intensitas 

cahaya dengan detektor optik yang ada. Sifat pemuaian logam akibat perubahan 

suhu menjadi landasan untuk mengkonstruksi sistem sensor suhu dengan 
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memanfataan pemuaian logam untuk menggeser cermin. Karakteristik sensor 

pergeseran yang dihasilkan adalah jangkauan sensor sebesar 4 mm, rentang daerah 

linear (daerah kerja) sebesar 1 mm serta resolusi pergeseran sebesar 5 m. 

Berbasis pada sensor pergeseran tersebut, multimode fiber coupler dikembangkan 

sebagai sistem sensor suhu menggunakan logam  aluminium sebagai probe 

(Samian dkk., 2010). Pada penelitian sistem sensor suhu yang menggunakan 

aluminium sebagai probe menunjukkan bahwa multimode fiber coupler telah 

bekerja dengan baik sebagai sistem sensor suhu dengan sensitivitas sebesar 9,9 

mV/°C secara prinsip cukup mampu mendeteksi perubahan suhu sebesar 0,1 °C 

dengan rentang deteksi 86°C - 361°C (Samian dkk., 2010). Selain itu juga 

multimode fiber coupler dapat dikembangkan sebagai pengukuran koefisien muai 

panjang (Solikhan, 2009). 

Terdapat beberapa metode pengukuran suhu yang bisa digunakan, metode 

yang paling sederhana adalah dengan menggunakan termometer. Selain dengan 

termometer pengukuran suhu juga dapat dilakukan dengan menggunakan 

termokopel sebagai probe. Termokopel yang digunakan masih menggunakan 

aliran listrik, sehingga dikembangkan metode pengukuran suhu dengan 

menggunakan serat optik. Serat optik menjadi salah satu pilihan pengembangan 

sensor yang menjanjikan kerena memiliki beberapa keunggulan, diantaranya tidak 

kontak langsung dengan obyek pengukuran, tidak menggunakan sinyal listrik, 

akurasi pengukuran yang tinggi, kebal terhadap induksi listrik maupun magnet, 

dapat dimonitor dari jarak jauh, dapat dihubungkan dengan sistem komunikasi 
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data serta dimensinya yang kecil dan ringan memudahkan penginstalannya 

(Krohn, 2000). 

Selain multimode fiber coupler sebagai sistem sensor suhu dengan 

menggunakan aluminium sebagai probe, maka akan dikembangkan juga 

multimode fiber coupler sebagai sistem sensor suhu dengan menggunakan 

tembaga sebagai probe. Tembaga mempunyai koefisien muai panjang sebesar 1,7 

x 10-5 (C0)-1. Pada penelitian ini memanfaatkan multimode fiber coupler dari 

bahan serat optik step-index multimode. Dengan mengacu pada penelitian fiber 

coupler serat optik sebagai sensor pergeseran mikro (Samian dkk., 2008), dan 

pada penelitian sebelumnya yaitu sistem sensor suhu dengan menggunakan probe 

aluminium (Samian dkk., 2010) diganti dengan perangkat sistem sensor suhu. 

Prinsip kerja dari serat optik sebagai sensor pergeseran mikro berdasarkan pada 

perubahan intensitas (intensity-modulated) berkas cahaya yang terpandu dalam 

serat optik. Dalam penelitian ini perubahan intensitas berkas cahaya yang 

terpandu dalam serat optik terjadi karena adanya pergeseran target (cermin) yang 

diakibatkan oleh pertambahan panjang logam tembaga (dalam skala mikrometer) 

karena adanya pemuaian logam yang disebabkan oleh perubahan suhu. Pada saat 

logam menggeser posisi cermin, maka perubahan suhu logam tembaga dapat 

terdeteksi melalui perubahan daya optis yang diterima oleh detektor. Dengan 

menggunakan variasi diameter logam tembaga yang berbeda, yaitu: 3 mm, 4 mm 

dan 5 mm, diharapkan pada penelitian ini masing-masing ukuran logam dapat 

memenuhi persyaratan umum sensor, yaitu: linearitas, sensitivitas dan tanggapan 

waktu (D Sharon, dkk., 1982, dalam www.docstoc.com). Sehingga dengan 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Aplikasi Multimode Fiber Coupler Sebagai Sistem 
Sensor Suhu Dengan Menggunakan Probe Logam 
Tembaga

Yuliatin



5 

 

terpenuhinya persyaratan tersebut, multimode fiber coupler dengan probe logam 

tembaga dapat diaplikasikan sebagai sistem sensor suhu. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah, maka didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah multimode fiber coupler dengan probe tembaga dapat digunakan 

sebagai sistem sensor suhu? 

2. Berapakah resolusi, rentang pengukuran suhu yang mampu dideteksi, dan 

sensitivitas sensor yang bekerja pada multimode fiber coupler sebagai sistem 

sensor suhu dengan menggunakan probe tembaga? 

1.3. Batasan Masalah  

Tiga buah logam tembaga masing-masing berdiameter 3 mm, 4 mm, dan 5 

mm dengan panjang 7 cm. Blower pemanas yang digunakan untuk memanaskan 

logam dengan  suhu minimal 100°C  dan suhu maksimal 480°C. Sumber yang 

digunakan adalah laser He-Ne panjang gelombang 632,8 nm (1 mW), detektor 

untuk mendeteksi daya optik pada port deteksi. Fiber coupler yang digunakan 

difabrikasi dari serat optik plastik Tipe FD-620-10 berdiameter 1 mm dengan nilai 

parameter coupling ratio  0,25, toleransi coupling ratio  7 %, directivity  26 dB, 

dan exces loss  1,4 dB. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bahwa multimode fiber coupler dengan menggunakan 

tembaga sebagai probe dapat diaplikasikan sebagai sensor untuk mengukur 

suhu. 

2. Untuk menentukan besar resolusi, rentang pengukuran suhu yang mampu 

dideteksi, dan sensitivitas sensor yang bekerja pada multimode fiber coupler 

sebagai sistem sensor suhu dengan menggunakan probe tembaga. 

1.5. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui bahwa multimode 

fiber coupler dapat diaplikasikan sebagai sistem sensor suhu menggunakan logam 

tembaga sebagai probe. Dan juga penelitian multimode fiber coupler dengan 

probe tembaga ini dapat dikembangkan sebagai alat ukur suhu dengan ketelitian 

yang tinggi. 
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