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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

dari aplikasi multimode fiber coupler sebagai sistem sensor suhu dengan 

menggunakan probe logam tembaga. Hasil yang diperoleh berupa plot data serta 

daerah linear karakterisasi pergeseran cermin terhadap port sensing dan 

karakterisasi multimode fiber coupler sebagai sistem sensor suhu untuk masing-

masing ukuran diameter tembaga, yaitu: 3 mm, 4 mm dan 5 mm. 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Karakterisasi pergeseran cermin terhadap port sensing 

Hasil penelitian dari aplikasi multimode fiber coupler sebagai sistem 

sensor suhu dengan menggunakan probe logam tembaga berupa data karakterisasi 

pergeseran cermin terhadap port sensing. Data yang dihasilkan berupa tegangan 

keluran detektor dan pergeseran cermin. Data tersebut dapat dilihat pada 

Lampiran 1 dan plot grafiknya dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 
 

Gambar 4.1. Plot grafik karakterisasi pergeseran cermin terhadap port sensing 
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4.1.2 Karakterisasi multimode fiber coupler sebagai sistem sensor suhu 

Hasil penelitian berikutnya dari aplikasi multimode fiber coupler sebagai  

sistem sensor suhu dengan menggunakan probe logam tembaga adalah 

karakterisasi multimode fiber coupler sebagai sistem sensor suhu. Dalam 

penelitian ini menggunakan variasi tiga logam tembaga dengan diameter yang 

berbeda, yaitu: 3 mm, 4 mm dan 5 mm. Data karakterisasi multimode fiber 

coupler sebagai sistem sensor suhu dengan masing-masing diameter tembaga 

dapat dilihat pada Lampiran 2, Lampiran 3 dan Lampiran 4. Data yang dihasilkan 

berupa tegangan keluaan detektor dan suhu termometer. Plot grafik karakterisasi 

multimode fiber coupler sebagai sistem sensor suhu dapat dilihat pada Gambar 

4.2, Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 untuk masing-masing diameter tembaga 3 mm, 4 

mm dan 5 mm. 

 

 
 

Gambar 4.2. Plot grafik karakterisasi multimode fiber coupler sebagai sistem 
sensor suhu dengan diameter tembaga 3 mm 
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Gambar 4.3. Plot grafik karakterisasi multimode fiber coupler sebagai sistem 
sensor suhu dengan diameter tembaga 4 mm 

 

 
 

Gambar 4.4. Plot grafik karakterisasi multimode fiber coupler sebagai sistem 
sensor suhu dengan diameter tembaga 5 mm 

 

Selain data karakterisasi multimode fiber coupler sebagai sistem sensor 

suhu, didapatkan juga data response time logam tembaga dari tegangan logam 

dipanaskan pada suhu tertinggi blower sampai pada tegangan kembali ke kondisi 

awal sebelum logam dipanaskan. Data Response Time (tanggapan waktu) logam 

tembaga dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1  Data Response Time Logam Tembaga 

 

No. 
Diameter 
Tembaga 

(mm) 

Rentang suhu 
(°C) 

Waktu 
Pendinginan 

(sekon) 

Respon 
Time (°C/s) 

1. 3 20°C-200°C 500 0,36 

2. 4 20°C-204°C 583 0,32 

3. 5 20°C-192°C 611 0,28 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1. Karakterisasi pergeseran cermin terhadap port sensing 

Pada penelitian ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan 

penelitian untuk mendapatkan data karakterisasi pergeseran cermin terhadap port 

sensing. Karakterisasi pergeseran cermin terhadap port sensing bertujuan untuk 

menentukan daerah linear pergeseran detektor melalui port sensing. Data yang 

dihasilkan berupa data tegangan keluaran detektor dan data pergeseran cermin. 

Data tegangan keluaran detektor didapatkan dengan cara menggeser mikrometer 

menjauhi cermin sejauh 20 µm (0,02 mm) secara berkala. Pembacaan tegangan 

dilakukan pada setiap pergeseran cermin. Sedangkan data pergeseran cermin 

didapatkan dari pembacaan pergeseran mikrometer yang dilakukan secara berkala 

sampai tegangan keluaran detektor tidak berubah lagi (konstan). 

Plot grafik daerah linear karakterisasi pergeseran cermin terhadap port 

sensing dapat dilihat pada Gambar 4.5. Data daerah linearnya dapat dilihat pada 

Lampiran 5. 
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Gambar 4.5. Plot grafik daerah linear karakterisasi pergeseran cermin terhadap 
port sensing 

 

Dari Gambar 4.5 dapat diketahui bahwa daerah kerja (daerah linear) sensor 

pergeseran sebesar 740 µm, yaitu pada rentang 20 µm sampai pada 760 µm. Serta 

diperoleh persamaan regresi linear V = -0,0078z + 11,067 dan R² = 0,9921. Dari 

persamaan regresi linear tersebut dapat diketahui bahwa sensitivitas sensor 

pergeseran ini adalah 0,0078 V/°C atau 7,8 mV/°C dengan resolusi (skala terkecil 

yang bisa terbaca oleh sensor) sebesar 0,02 mm. Nilai koefisien korelasi (R²) nya 

mendekati 1, sehingga dapat dikatakan bahwa grafik hubungan antara tegangan 

keluaran detektor dengan pergeseran cermin adalah linear. Batasan pemanasan 

yang diberikan yaitu pada rentang 0 µm sampai dengan 5320 µm yang dapat 

dilihat pada Gambar 4.1. 

Gambar 4.5 merupakan hasil pemotongan data dari kurva pada Gambar 

4.1. Pemotongan data tersebut berdasarkan pada pertimbangan agar nilai 

sensitivitas sensor tinggi, memiliki daerah kerja besar dan juga mendapatkan nilai 

koefien korelasi (R2) yang mendekati 1. Gambar 4.5 merupakan grafik back slope, 

karena pada saat tegangan keluaran detektor yang terbaca oleh mikrovoltmeter 

V = -0.0078z + 11.067 
R² = 0.9921 
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mencapai nilai tertinggi, port sensing  berada pada jarak terdekat cermin dan 

tegangan keluaran detektor mengalami penurunan yang signifikan bersamaan 

dengan semakin besarnya pergeseran cermin menjauhi port sensing. Daerah linear 

karakterisasi pergeseran cermin terhadap port sensing dapat digunakan untuk 

pengambilan data karakterisasi multimode fiber coupler sebagai sistem sensor 

suhu. Hal ini berdasarkan pada persamaan 2.17, yaitu: karena ∆L linear terhadap 

∆T, maka daerah kerja  sistem sensor suhu harus berada pada daerah linear 

pergesaran cermin terhadap perubahan daya optis yang diterima detektor. 

4.2.2. Karakterisasi multimode fiber coupler sebagai sistem sensor suhu 

Setelah melakukan penelitian karakterisasi pergeseran cermin terhadap 

port sensing, maka selanjutnya melakukan penelitian karakterisasi multimode 

fiber coupler sebagai sistem sensor suhu. Pada penelitian karakterisasi multimode 

fiber coupler sebagai sistem sensor suhu, digunakan variasi tiga logam tembaga 

dengan besar diameter yang berbeda, yaitu 3 mm, 4 mm dan 5 mm. Ketiga 

tembaga masing-masing dipanaskan hingga suhu tertinggi blower (480°C) sampai 

tembaga mengalami pemuaian. Setelah tembaga mengalami pemuaian, maka 

blower dimatikan. Pada saat blower dimatikan, maka mencatat waktu yang 

dibutuhkan untuk mengembalikan dari kondisi pemanasan tembaga hingga 

kondisi awal sebelum pemanasan (waktu pendinginan). Dari data waktu 

pendinginan, maka didapatkan response time, yaitu dengan cara rentang suhu 

yang telah didapatkan dibagi dengan waktu pendinginan. Waktu pendinginan 

adalah waktu yang dibutuhkan logam tembaga untuk kembali pada kondisi awal 

(sebelum dipanaskan) setelah dilakukan pemanasan sampai suhu tertinggi blower. 
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Sehingga, response time adalah waktu yang dibutuhkan oleh sensor untuk 

mendeteksi perubahan suhu tiap satuan detik. Berdasarkan pada Tabel 4.1, 

semakin kecil ukuran diameter logam, maka semakin besar nilai response time 

yang didapat. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil diameter logam, maka 

semakin cepat sensor untuk mendeteksi perubahan suhu. Karena pada saat 

pemanasan, logam tembaga dengan diameter kecil lebih cepat mendistribusikan 

panas ke seluruh bagian logam dan juga lebih sedikit menyimpan panas dari pada 

logam tembaga dengan diameter besar, sehingga panas yang dibuangpun lebih 

sedikit dan lebih cepat. 

Setelah tembaga kembali ke kondisi awal, maka tembaga dipanaskan 

kembali pada suhu terendah hingga suhu tertinggi blower dengan rentang suhu 

termometer 2°C secara berkala. Sehingga didapatkan data karakterisasi multimode 

fiber coupler sebagai sistem sensor suhu. Set up alat karakterisasi multimode fiber 

coupler sebagai sistem sensor suhu disajikan pada Gambar 4.6. 

 

 
 

Gambar 4.6. Set up alat karakterisasi multimode fiber coupler sebagai sistem 
sensor suhu 
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Data karakterisasi multimode fiber coupler sebagai sistem sensor suhu 

dengan diameter 3 mm, 4 mm dan 5 mm masing-masing  dapat dilihat pada 

Lampiran 6, Lampiran 7 dan Lampiran 8. Sedangkan plot grafik  dan regresi 

linearnya masing-masing dapat dilihat pada Gambar 4.7, Gambar 4,8 dan Gambar 

4.9. 

 
 

Gambar 4.7. Grafik linearitas karakterisasi multimode fiber coupler sebagai sistem 
sensor suhu dengan diameter tembaga 3 mm 

 

 
 

Gambar 4.8. Grafik linearitas karakterisasi multimode fiber coupler sebagai sistem 
sensor suhu dengan diameter tembaga 4 mm 
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Gambar 4.9. Grafik linearitas karakterisasi multimode fiber coupler sebagai sistem 
sensor suhu dengan diameter tembaga 5 mm. 

 

Dari plot grafik karakterisasi multimode fiber coupler sebagai sistem 

sensor suhu, dapat diketahui batasan pemanasan yang diberikan pada masing-

masing logam tembaga. Batasan pemanasan yang diberikan merupakan rentang 

suhu yang mampu terdeteksi oleh sensor. Pada Gambar 4.2, Gambar 4.3 dan 

Gambar 4.4, batasan pemanasan yang diberikan pada masing-masing logam 

tembaga adalah 20°C-200°C, 20°C-204°C dan 20°C-192°C. Sehingga pada 

batasan pemanasan tersebut, logam tembaga dapat mengalami pemuaian. Semakin 

tinggi suhu yang diberikan, semakin panjang pula pertambahan logam tembaga 

yang mengakibatkan terjadinya pergeseran cermin. Pergeseran cermin tersebut 

mengakibatkan semakin besar nilai tegangan yang terdeteksi melalui perubahan 

daya optis yang diterima oleh detektor. 

Plot data karakterisasi multimode fiber coupler sebagai sistem sensor suhu 

masing-masing variasi ukuran logam tembaga menghasilkan grafik yang tidak 

linear, maka dengan ini harus dicari daerah yang diperkirakan linear. Hal ini 
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disebabkan karena persyaratan umum sensor adalah linearitas. Maka untuk 

mencari daerah yang diperkirakan linear  dilakukan pemotongan data. 

Pemotongan data tersebut berdasarkan pada pertimbangan agar nilai sensitivitas 

sensor tinggi, memiliki rentang daerah kerja besar dan juga mendapatkan nilai 

koefien korelasi (R2) yang mendekati 1.  Daerah yang diperkirakan linear tersebut 

merupakan  daerah kerja sensor. Hasil pemotongan data dapat dilihat pada 

Gambar 4.7, Gambar 4.8 dan Gambar 4.9. Jadi, daerah kerja untuk masing-masing 

logam tembaga adalah 72°C-200°C, 50°C-204°C dan 142°C -192°C. Dari daerah 

linear, didapatkan persamaan regresi linear dan koefisien korelasi (R² ) untuk 

masing-masing logam tembaga, yaitu: V = 0,0054T + 5,2836 dan R² = 0,9841, V 

= 0.012T + 5.4284 dan R² = 0.9677 serta V= 0.0106T + 5.6042 dan R² = 0.992. 

Dari persamaan regresi linear, dapat diketahui besar snsitivitas sensor 

untuk tiap logam tembaga. Sensitivitas sensor untuk logam tembaga dengan 

diameter 3 mm adalah 0,0054 V/°C atau 5,4 mV/°C. Dari nilai sensitivitas 

tersebut, secara prinsip, jika detektor dan voltmeter yang digunakan mampu 

membaca perubahan tegangan sebesar 1 mV, maka sensor mempunyai 

kemampuan mendeteksi perubahan temperatur sebesar 0,2°C. Sensitivitas sensor 

untuk logam tembaga dengan diameter 4 mm adalah 0,012 V/°C atau 12 mV/°C. 

Dari nilai sensitivitas tersebut, secara prinsip, jika detektor dan voltmeter yang 

digunakan mampu membaca perubahan tegangan sebesar 1 mV, maka sensor 

mempunyai kemampuan mendeteksi perubahan temperatur sebesar 0,08°C. Dan 

untuk  sensitivitas sensor untuk logam tembaga dengan diameter 5 mm adalah 

0,0106V/°C atau 10,6 mV/°C, secara prinsip, jika detektor dan voltmeter yang 
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digunakan mampu membaca perubahan tegangan sebesar 1 mV, maka sensor 

mempunyai kemampuan mendeteksi perubahan temperatur sebesar 0,09°C. 

Dari persamaan regresi juga dapat diketahui koefisien korelasi     . 

Koefisien korelasi ketiga logam tembaga tersebut mendekati 1, artinya hubungan 

antara tegangan keluaran detektor terhadap perubahan suhu linear, sehingga 

sistem sensor suhu dengan logam tembaga sebagai probe memenuhi persyaratan 

umum sensor, yaitu linearitas. 

Selain parameter-parameter yang telah disebutkan di atas, parameter 

sistem sensor suhu berikutnya adalah resolusi. Resolusi adalah skala terkecil yang 

bisa terbaca oleh sensor. Resolusi dari masing-masing logam tembaga yaitu 2°C. 

Resolusi dipengaruhi oleh expansi linear logam yang digunakan. Semakin besar 

nilai expansi linear logam, maka semakin kecil resolulsi sensor. Hal ini 

disebabkan oleh semakin cepatnya logam untuk mengalami pemuaian. Expansi 

linear logam tembaga cukup kecil, yaitu 1,7 x 10-5 0C-1. Sehingga, pada penelitian 

ini memiliki resolusi yang cukup besar. 

Grafik linearitas karakterisasi multimode fiber coupler sebagai sistem 

sensor suhu untuk masing-masing logam tembaga back slope, karena semakin 

cermin mendekati port sensing maka semakin besar tegangan yang dihasilkan dan 

sebanding dengan grafik daerah linear karakterisasi pergeseran cermin terhadap 

port sensing, yaitu pada saat tegangan keluaran detektor yang terbaca oleh 

mikrovoltmeter mencapai nilai tertinggi, port sensing  berada pada jarak terdekat 

cermin dan tegangan keluaran detektor mengalami penurunan yang signifikan 

bersamaan dengan semakin besarnya pergeseran cermin menjauhi port sensing. 
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Berdasarkan pemilihan jenis sistem sensor suhu, hal-hal yang perlu 

diperhatikan sehubungan dengan pemilihan jenis sistem sensor suhu adalah: 

(Yayan I.B, 1998, dalam www.docstoc.com). 

1. Level suhu maksimum dan minimum dari suatu substrat yang diukur. 

Pada penelitian ini menggunakan pemanas blower dengan suhu terendah 

100°C dan suhu tertinggi 480°C. 

2. Batasan pemanasan yang diberikan / jangkauan (range) maksimum 

pengukuran. 

Batasan pemanasan yang diberikan logam tembaga adalah: 20°C-200°C, 

20°C-204°C dan 20°C-192°C untuk masing-masing diameter logam 3 mm, 

4 mm dan 5 mm. 

3. Konduktivitas kalor dari substrat. 

Nilai angka konduktivitas kalor menunjukkan berapa cepat kalor mengalir 

dalam bahan tertentu. Konduktivitas kalor logam tembaga adalah 385 W m-

1 °C-1 (Holman, J.P., 1991).  Nilai konduktivitas kalor logan tembaga cukup 

tinggi, sehingga pada logam tembaga ini kalor mengalir dengan cepat. 

Konduktivitas kalor ini mempengaruhi pada tanggapan waktu sensor. 

Semakin besar luas penampang logam, maka semakin kecil waktu yang 

dibutuhkan untuk mendistribusikan panas ke seluruh permukaan logam, 

sehingga tanggapan waktu yang diterima oleh sensor semakin kecil. 

4. Response time (tanggapan waktu) perubahan suhu dari substrat. 

Response time pada penelitian ini adalah 2,5 s/°C, 2,86 s/°C dan 3,18 s/°C 

untuk masing-masing diameter logam tembaga 3 mm, 4 mm dan 5 mm. 
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Semakin besar luas penampang logam tembaga, maka semakin kecil suhu 

yang dapat dideteksi oleh sensor tiap satuan detik. 

5. Linearitas sensor. 

Linearitas sensor merupakan daerah kerja sensor. Pada penelitian ini sensor 

mampu pada rentang 72°C-200°C, 94°C-204°C dan 20°C-192°C untuk 

masing-masing diameter logam 3 mm, 4 mm dan 5 mm. 

6. Jangkauan temperatur kerja (daerah kerja). 

Batasan pemanasan yang diberikan pada penelitian ini adalah 72°C-200°C, 

96°C-204°C dan 142°C-192°C untuk diameter logam masing-masing 3 

mm, 4 mm dan 5 mm. 

 Selain keenam parameter di atas, hal yang harus diperhatikan dalam 

pemilihan sensor dan merupakan persyaratan umum sensor adalah sensitivitas. 

Sensitivitas akan menunjukan seberapa jauh kepekaan sensor terhadap kuantitas 

yang diukur. Semakin tinggi sensitivitas sensor, maka semakin bagus kualitas 

sensor tersebut. Pada penelitian ini tiap diameter tembaga mempunyai sensitivitas 

yang berbeda, yaitu: 5,4 mV/°C, 12 mV/°C dan 10,6 mV/°C untuk masing-masing 

diameter tembaga 3 mm, 4 mm dan 5 mm. Pada diameter tembaga 3 mm 

mempunyai sensitivitas lebih kecil dari pada tembaga dengan diameter 4 mm dan 

5 mm. Secara teori, luas permukaan mempengaruhi pada laju perpindahan panas 

dan proses pemuaian bahan (Holman, J.P., 1991). Secara prinsip, semakin kecil 

luas penampang bahan, maka semakin cepat logam tembaga mengalami 

pemuaian. Proses pemuaian logam yang mengakibatkan pertambahan panjang 

logam akan menggeser cermin, sehingga perubahan suhu pada logam tembaga 
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dapat terdeteksi melalui daya optis yang diterima detektor. Jika logam tembaga 

semakin cepat mengalami pemuaian, maka semakin banyak besar daya optis yang 

diterima oleh detektor. 

 
Tabel 4.2. Karakteristik multimode fiber coupler sebagai sistem sensor suhu 

 

Diameter 
Tembaga 
(mm) 

Resolusi 
(°C) 

Sensitivitas 
(mV/°C) 

Batasan 
Pemanasan 

yang 
Diberikan 

(°C) 

Daerah Kerja 
(°C) 

Response 
Time (°C/s) 

3 2 5,4 20°C-200°C 72°C-200°C 0,36 

4 2 12 20°C-204°C 96°C-204°C 0,32 

5 2 10,6 20°C-192°C 142°C-192°C 0,28 

 

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa setiap logam mempunyai 

karakteristik yang berbeda. Namun, pada penelitian ini logam tembaga sebagai 

probe sudah memenuhi persyaratan umum sebagai sensor, yaitu: mempunyai 

daerah linearitas, sensitivitas dan tanggapan waktu (response time). Pada 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Samian dkk., 2010, sistem 

sensor suhu yang menggunakan aluminium sebagai probe menunjukkan bahwa 

multimode fiber coupler telah bekerja sebagai sistem sensor suhu dengan 

sensitivitas sebesar 9,9 mV/°C dengan rentang deteksi (daerah kerja) 86°C - 

361°C. Kedua penelitian tersebut mempunyai karakteristik dan keunggulan yang 

berbeda. Pada probe logam aluminium memiliki rentang deteksi (daerah kerja) 

yang lebih besar namun memiliki sensitivitas sensor lebih kecil dari pada probe 

logam tembaga. Sehingga, pada penelitian ini dapat dikatakan bahwa multimode 
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fiber coupler dengan probe logam tembaga dapat diaplikasikan sebagai sistem 

sensor suhu dengan baik, yaitu dengan memiliki keunggulan sensitivitas sensor 

yang tinggi. Keunggulan lain dari sensor ini adalah tuneable, yaitu bisa 

mengganti-ganti probe dengan pemrosesan data yang sangat mudah karena berupa 

sinyal tegangan keluaran detektor berupa tegangan listrik. 
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