
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian ini, 

Permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga dilakukannya penelitian ini yang 

memiliki batasan-batasan dalam permasalahan tersebut. Pada bagian akhir disertai 

dengan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. 

1.1 LATAR BELAKANG  

Fiber 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 dan data 

(Crisp dkk., 2006). Teknologi fiber optik telah membawa revolusi baru pada 

teknologi telekomunikasi, terutama dalam era moderen seperti sekarang ini.  

Pada perkembangannya fiber optik tidak hanya di guanakan dalam sistem 

komunikasi saja. Perkembangan tersebut khususnya pada aplikasi fiber optic 

sebagai sensor, yang memperkaya pilihan jenis sensor sehingga dapat digunakan 

sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan fiber optik memiliki beberapa keunggulan 

antara lain tidak kontak langsung dengan obyek pengukuran, tidak menggunakan 

listrik sebagai isyarat, akurasi pengukuran yang tinggi, dapat dimonitor dari jarak 

jauh, dapat dihubungkan dengan sistem komunikasi data (Krohn, 2000). Sejarah 

perkembangan kegunaan fiber optik, telah digunakan untuk  mendeteksi beberapa 

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

bahan (Inaudi and Glisic, 2005), suhu (Bongsoo dkk., 2005), vibrasi (Binu dkk., 
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2007), konsentrasi gas (Singh and Karan, 2001), pergeseran (Samian dkk., 2009) 

serta parameter fisis lainnya.  

Pada penelitian ini dikembangkan fungsi dari serat optik menjadi alat optik 

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

memiliki berbagai macam variasi seperti directional coupler, Ycoupler, dan star 

coupler. Yang memiliki fungsi sebagai componen optical switching, multiplexing, 

demultiplexing, pada perangkat WDM (Wavelength Division Multiplexing), 

pemecah berkas (splitter) dan pemecah daya atau power divider (Farrel, 2002). 

Prinsip kerja sensor serat optik dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu 

berbasis pada modulasi panjang gelombang, modulasi fase dan modulasi 

intensitas (Krohn, 2000). 

Terdapat beberapa metode yang telah diterapkan untuk pengukuran suhu. 

Metode mekanik dan metode elektrik. Dimulai dari metode mekanik yaitu 

menggunakan prinsip pemuaian zat cair (air raksa, alkohol) akibat perubahan suhu 

sebagai sensor. Tabung pipa kapiler yang kecil berisi zat cair. Perubahan suhu 

menyebabkan perubahan volume, kemudian perubahan volume tersebut ditransfer 

ke perubahan level secara simultan. Tingkat ketelitian alat tersebut bergantung 

pada desain tabung dan pengaturan skala. Contoh lain dari sensor suhu adalah 

bimetal, yang terdiri dari dua logam yang direkatkan. Kedua logam mempunyai 

koefisien ekspansi termal yang berbeda. Perbedaan gerak pemuaian kedua logam 

akibat perubahan temperature menyebabkan terjadinya pembengkokan secara 

mekanis. Penggunaan bimetal terdapat pada thermostat, strika listrik. Salah satu 

contoh dari metode elektrik yaitu penggunaan thermocuple. Thermocuple 
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dikonstruksi dari dua jenis bahan (umumnya logam) yang hampir sejenis. 

Thermocouple merupakan sensor yang berkerja berdasar atas efek seeback yang 

menggunakan aliran listrik dan disambungkan pada kedua ujung logam. Sehingga 

dibutuhkan listrik dalam penggunaannya, memiliki sensitivitas yang rendah. 

Contoh lain adalah RTD(Resistance Temperatur Detectors), tetapi memerlukan 

biaya yang mahal dalam penggunaannya. 

Pada saat ini telah dikembangkan berbagai aplikasi sensor suhu 

menggunakan metode optik. Pemanfaatan fiber bundle berbahan silika, yang 

digunakan untuk mendeteksi perubahan intensitas fluoresensi bahan lem epoxy 

akibat perubahan suhu (Shiquan Tao dkk, 2006). Sensor ini memiliki nilai 

jangkuan yang terlalu besar, sehingga penerapannya terbatas. Pemanfaatan fiber 

optik sebagai sensor pergeseran serat optik telah berhasil dikembangkan, yang 

berbasis pada modulasi intensitas menggunakan multimode fiber coupler hasil 

buatan sendiri (Samian dkk, 2008). Karakteristik sensor pergeseran yang 

dihasilkan adalah jangkauan sensor sebesar 4 mm, rentang daerah linier (daerah 

kerja) sebesar 1 mm serta resolusi pergeseran sebesar 5 m. Berbasis pada prinsip 

kerja sensor pergeseran tersebut, multimode fiber coupler dikembangkan sebagai 

sensor suhu menggunakan logam  aluminium sebagai probe (Samian, 2010). Pada 

penelitian sensor suhu yang menggunakan aluminium sebagai probe menunjukkan 

bahwa multimode fiber coupler telah bekerja dengan baik sebagai sensor suhu 

dengan sensitivitas sebesar 9,9 mV/°C secara prinsip cukup mampu mendeteksi 

perubahan temperatur sebesar 0,1 °C dengan suhu blower pemanas 26°C - 361°C. 
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Pemilihan jenis logam sebagai probe disesuaikan dengan rentang suhu yang akan 

dideteksi. 

Dengan mengembangkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

maka dapat dirancang sebuah sensor suhu menggunakan jenis probe logam lain. 

Pada penelitian kali ini menggunakan bahan baja sebagai probe. Logam baja 

tersebut, berhubungan langsung dengan multimode fiber coupler. Penelitian ini 

mengacu pada penelitian serat optik sebagai sensor pergeseran mikro (Samian, 

2008). Perangkat pergeseran yang digunakan oleh peneliti sebelumnya (Samian, 

2008) diganti dengan perangkat sensor suhu dan probe baja. Dalam penelitian ini 

perubahan intensitas berkas cahaya yang terpandu dalam serat optik terjadi karena 

adanya pergeseran target (cermin) yang diakibatkan oleh pertambahan panjang 

logam baja (dalam skala mikrometer) karena adanya pemuain logam akibat 

perubahan suhu. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Berapakah resolusi, rentang pengukuran suhu, respon time dan sensitivitas 

sensor? 

2. Apakah multimode fiber coupler dengan logam baja sebagai probe dapat 

digunakan sebagai sensor suhu?  
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1.3 BATASAN MASALAH 

Dalam penelitian ini yang menjadi batasan masalah adalah : 

1. Directional coupler yang digunakan berstruktur 2x2 dari bahan serat optik 

step` index multimode tipe FD-620-10 berdiameter 1 mm dengan nilai 

coupling ratio 0,25. 

2. Logam yang digunakan adalah logam baja berbentuk silinder dengan 

panjang 8 cm dan diameter logam 3mm, 4mm, dan 5 mm. 

3. Sumber Laser He-Ne (632,8 mn) dengan daya keluaran 1 mW 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini : 

1. Untuk mengetahui dan mengaplikasikan multimode fiber coupler sebagai 

sistem sensor suhu dengan probe berupa logam baja. 

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 baja.  

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

  Penelitian ini diharapkan mampu menjawab semua pertanyaan tentang 

directional coupler sebagai sensor suhu. Sehingga dimasa yang akan datang dapat 

dipakai sebagai acuan dalam pembelajaran directional coupler dan perkembangan 

nya. 
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