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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa multimode fiber coupler dengan 
menggunakan tembaga sebagai probe dapat diaplikasikan sebagai sensor untuk 
mengukur suhu serta 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. Dengan 
berbasis pada sensor pergeseran yang telah dilakukan pada penelitian  
sebelumnya, maka dalam penelitian ini menggunakan logam tembaga dengan 
salah satu ujung batang logam yang telah mengalami perubahan suhu dan ujung 
yang lain ditempelkan dengan cermin, sehingga cermin dapat bergerak selama 
proses pemuaian. Proses pemuaian logam terjadi karena adanya perubahan suhu, 
sehingga perubahan suhu pada logam tembaga dapat terdeteksi melalui perubahan 
daya optis. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pada logam tembaga dengan 
diameter 3 mm, resolusi 2°C pada batang logam mampu terdeteksi. Suhu logam 
tembaga mempunyai hubungan linear terhadap tegangan detektor dalam rentang 
suhu 72°C-200°C, dengan sensitivitas 5,4 mV/°C yang mampu mendeteksi 
perubahan suhu sebesar 0,2°C. Pada logam tembaga dengan diameter 4 mm, 
resolusi 2°C pada batang logam mampu terdeteksi. Daerah kerja sensor 96°C-
204°C, dengan sensitivitas 12 mV/°C yang mampu mendeteksi perubahan suhu 
sebesar 0,08°C. Pada logam tembaga dengan diameter 5 mm, resolusi 2°C pada 
batang logam mampu terdeteksi. Daerah kerja sensor 142°C-192°C, dengan 
sensitivitas 10,6 mV/°C yang mampu mendeteksi perubahan suhu sebesar 0,09°C. 
Sistem sensor suhu dengan probe logam tembaga memiliki keunggulan 
sensitivitas lebih tinggi, namun memiliki daerah kerja lebih kecil dari pada sistem 
sensor suhu dengan probe logam aluminium yang telah dilakukan pada penelitian 
sebelumnya oleh Samian dkk., 2010. 
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