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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari penelitian 

“Aplikasi Multimode Fiber Coupler Sebagai Sistem Sensor Suhu Dengan 

Menggunakan probe Logam Tembaga”, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Multimode fiber coupler dengan menggunakan tembaga sebagai 

probe dapat diaplikasikan sebagai sensor untuk mengukur suhu 

karena telah memenuhi persyaratan umum sensor, yaitu: linieritas, 

sensitivitas dan tanggapan waktu. 

2. Besar resolusi, rentang pengukuran suhu yang mampu dideteksi, 

dan sensitivitas sensor yang bekerja pada multimode fiber coupler 

sebagai sensor suhu dengan menggunakan probe tembaga yaitu: 

Diameter 
Tembaga 

(mm) 

Resolusi 
(°C) 

Sensitivitas 
(mV) 

Batasan 
Pemanasan 

yang 
Diberikan 

(°C) 

Daerah Kerja 
(°C) 

3 2 5,4 20°C-200°C 72°C-200°C 
4 2 12 20°C-204°C 96°C-204°C 
5 2 10,6 20°C-192°C 142°C-192°C 
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5.2. Saran 

Penelitian “Aplikasi Multimode Fiber Coupler Sebagai Sistem Sensor 

Suhu Dengan Menggunakan probe Logam Tembaga” telah dilakukan dengan 

baik walaupun kurang dari sempurna. Demi kesempurnaan tersebut, maka 

pada penelitian berikutnya disarankan supaya: 

1. Dilakukan pengambilan data secara berkala dari kondisi suhu tertinggi 

hingga suhu terendah, hal ini disebabkan karena waktu pemanasan logam 

tembaga lebih lama dari pada pendinginannya dan pada penelitian ini 

telah dilakukan pengambilan data secara berkala dari kondisi suhu 

terendah hingga suhu tertinggi. 

2. Kecermatan dalam penempelan logam, logam harus ditempelkan seerat 

mungkin dengan cermin sehingga cermin tidak dapat bergerak ketika 

logam sedang mengalami pemuaian dan penempelan tembaga diusahakan 

harus tegak lurus dengan cermin. 

3. Mengkondisikan tidak ada gangguan dari luar, yaitu dengan cara 

menempatkan blower pada suatu tempat yang sangat tertutup (kotak yang 

tahan panas), sehingga pemanasan dapat dilakukan di dalam kotak 

tersebut secara maksimal. 

4. Memberikan batasan pemanasan yang lebih besar dari yang telah 

dilakukan pada penelitian ini, diharapkan agar daerah kerja sensor juga 

semakin besar. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

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

Yuliatin




