
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian hingga manfaat penelitian yang dilakukan. 

Latar belakang masalah menjelaskan bahan yang digunakan dan metode yang 

akan dilakukan. Rumusan masalah merupakan uraian dari latar belakang masalah 

yang dapat dirumuskan menjadi beberapa permasalahan. Batasan masalah 

menjelaskan adanya pembatasan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya akan 

dijelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ferro (Besi) merupakan unsur logam yang pada tabel periodik 

dikelompokkan dalam logam transisi. Besi (Fe) memiliki nomor atom 26 

yang berarti mempunyai tingkat ionisasi Fe2+ dengan memiliki 2 elektron 

konduksi dengan massa dan jari-jari atom masing-masing 55,845(2) g/mol 

dan 156 pm (Wikipedia, 2010). Secara ekonomis, besi mempunyai nilai 

yang tinggi karena logam ini paling banyak dan paling beragam 

penggunaannya diantaranya kelimpahan besi di bumi yang cukup besar, 

pengolahannya relatif mudah dan murah serta mempunyai sifat-sifat yang 

menguntungkan dan mudah untuk dimodifikasi. 
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Logam Fe dan (alloy) paduan-nya adalah salah satu jenis bahan yang 

paling banyak dan luas aplikasinya di bidang rekayasa. Logam besi sebagian 

besar diperoleh melalui serangkaian proses pemurnian dan reduksi biji besi. 

Melalui proses ini diperoleh lelehan besi mentah (pig i ron) yang masih 

mengandung pengotor-pengotor, terutama karbon, silikon, mangan, sulfur 

dan fosfor. Namun, logam Fe hampir tidak pernah digunakan untuk aplikasi 

rekayasa dalam keadaan murni karena keterbatasan sifat-sifat mekaniknya. 

Paduan berbasis besi (ferrous al loy) yang paling banyak digunakan untuk 

aplikasi rekayasa adalah paduan besi-karbon dengan kandungan karbon 

tertentu beserta unsur-unsur paduan lainnya. 

Paduan berbasis besi karbon yang juga penting adalah besi cor atau 

besi tuang (cast i ron), yaitu besi dengan kadar karbon lebih dari 2,11% 

hingga 4 − 6%. Besi tuang diklasifikasikan lebih lanjut berdasarkan 

struktur mikro dan sifat-sifatnya ke dalam besi tuang kelabu (grey c ast 

iron), besi tuang ulet atau nodular (ductile or nodular cast iron), besi tuang 

putih (white cast iron) dan besi tuang mampu tempa (malleable cast iron). 

Material-material unsur penyusun besi tuang antara lain karbon, silikon, 

mangan, sulfur dan fosfor sebagai material penting yang diperhatikan 

masalah korosi, modulus Young, modulus geser, konduktivitas termal serta 

koefisien ekspansi linearnya. 

Koefisien ekspansi linear (Coefficient of linear expansion) merupakan 

suatu sifat fisis yang sangat mendasar karena menjelaskan sifat ekspansi 

termal dari bahan tertentu yang perlu dipertimbangkan di dalam mekanik 
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dan aplikasi desain struktural suatu material. Nilai koefisien ekspansi linear 

dari tiap benda bergantung pada karakteristik dari benda tersebut. 

Terdapat beberapa metode yang telah diterapkan untuk pengukuran 

koefisien ekspansi linear. Yaitu metode konvensional, metode 

interferometer M ichelshon, metode interferometri ho lografi yang 

terkomputerisasi dan metode interferometri hol ografi. Pengukuran dengan 

metode konvensional memiliki kelemahan dalam hal ketelitian sebab pada 

metode ini dilakukan pengukuran pertambahan panjang menggunakan 

mistar, oleh karena itu akan memiliki simpangan yang besar. Metode 

interferometer M ichelshon (Sucipto, 1997) dan metode interferometri 

holografi (Wulansari, 2002) memiliki kelemahan dalam hal 

Penelitian pemanfaatan fiber coupler bisa digunakan untuk mengukur 

koefisien ekspansi linear logam besi dengan lebih mudah dan memiliki 

keakuratan yang lebih tinggi daripada metode-metode sebelumnya. 

Sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan metode yang sama, 

dengan memanfaatkan serat optik sebagai sensor pergeseran untuk 

mengukur koefisien ekspansi linear logam besi yang banyak digunakan 

untuk kehidupan manusia sehari-hari dan besi tuang yang banyak 

pembacaan pola 

interferensi akibat perubahan panjang yang dihasilkan sangat sulit diamati 

secara langsung. Kelemahan tersebut berusaha ditutupi Fuhaid (2004) saat 

pola interferensi dipotret dengan kamera yang terhubung dengan perangkat 

komputer. Namun ketelitian metode ini dalam penentuan koefisien ekspansi 

linear masih jauh dari nilai yang diharapkan.  
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dimanfaatkan dalam industri untuk mendirikan bangunan seperti jembatan, 

pagar, kaleng, pipa besi dan lain-lain. Selain itu, logam besi dan besi tuang 

nantinya juga akan di uji XRF (X-Ray Fl ourecence) untuk diketahui 

komposisi unsur-unsur penyusunnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya dapat 

dirumuskan permasalahan-permasalahan antara lain, apakah koefisien 

ekspansi linear logam besi dan besi tuang dapat diukur dengan 

menggunakan sensor berbentuk multimode f iber coup ler? Dan adakah 

kesesuaian antara nilai koefisien ekspansi linear eksperimen dengan nilai 

koefisien ekspansi linear yang ada pada literatur? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini membatasi masalah yang akan dibahas, antara lain 

Logam yang akan ditentukan koefisien ekspansi linearnya adalah logam besi 

dan besi tuang ; Fiber coupler yang digunakan berstruktur 2 x 2 dari bahan 

serat optik step index multimode tipe FD-6210-05 produksi Autonics, Korea 

Selatan serta bahan yang digunakan untuk memantulkan berkas cahaya 

target berbentuk cermin datar. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengukur koefisien ekspansi linear 

logam besi dan besi tuang dengan menggunakan sensor berbentuk 

multimode fiber coupler, mencari kesesuaian nilai koefisien ekspansi linear 

eksperimen dengan nilai koefisien ekspansi linear yang ada pada literatur. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pengukuran koefisen muai 

panjang atau koefisien ekspansi linear suatu logam dengan lebih mudah 

dibanding metode-metode sebelumnya dan memiliki akurasi yang tinggi.  
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