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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab II ini akan dipaparkan  dasar teori yang bersangkutan dengan 

penelitian penelitian aplikasi multimode fiber coupler sebagai sistem  sensor suhu 

dengan menggunakan probe baja ini. Mulai dari serat optik, directional coupler, 

teori baja, dan pada bagian akhir bab ini terdapat teori tentang pemuaian logam. 

2.1 SERAT OPTIK 

Serat optik adalah pandu gelombang dielektrik atau media transmisi 

gelombang cahaya yang terbuat dari bahan silica atau plastik berbentuk silinder.  

Serat optik terdiri dari bagian teras (core) yang dikelilingi oleh bagian yang 

disebut selubung (cladding). Bagian core memiliki fungsi untuk menentukan 

cahaya yang merambat dari satu ujung ke ujung yang lain. Sedangkan bagian 

cladding  berfungsi sebagai cermin untuk memantulkan cahaya agar dapat 

merambat ke ujung lainnya. Bagian terluar dari serat optik disebut jaket (coating) 

yang berfungsi sebagai pelindung. Bagian teras (core) merupakan jalur utama 

pemandu gelombang cahaya yang mempunyai indeks  bias terbesar n1. 

Sedangkan bagian cladding mempunyai indeks bias 2n  yang nilainya sedikit lebih 

rendah dibandingkan n2 (Keiser,1991)  
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Gambar 2.1. Skema bagian penyusun serat optik (Keiser, 1991) 

Serat optik dapat dibedakan berdasarkan struktur indeks bias bahan 

bagian core yaitu serat optik step-index dan serat optik graded-index. Serat optik 

step-index  memiliki indeks bias yang seragam, sedangkan serat optik graded-

index memiliki nilai indek bias yang menurun secara gradual dari sumbu serat 

sampai ke bidang batas cladding. Serat optik dapat juga dibedakan berdasarkan 

jumlah moda yaitu serat optik moda tunggal (singlemode) dan serat optik yang 

memiliki  jumlah moda jamak (multimode) (Suematzu, 1982). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.  Struktur serat optik  multimode,  step-index,  graded-index serta 
profil indeks biasnya (Keiser, 1991). 

Mekanisme pemanduan gelombang cahaya dalam serat optik berdasar 

pada prinsip pemantulan total pada bidang batas core dan cladding sesuai hukum 

Snellius. Untuk memudahkan pemahaman mekanisme pemanduan gelombang 
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cahaya dalam serat optik step-indeks, digunakan teori sinar dalam 

mendeskripsikan perambatan muka gelombang cahaya seperti yang diperlihatkan 

pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3.  Sketsa perambatan sinar pada serat optik step-index (Keiser, 1991) 

Penerapan hukum Snellius dilakukan pada proses pemantulan dan 

pembiasan sinar pada bidang batas antara dua medium yang berbeda. Sinar yang 

datang dari medium rapat (n1) ke medium kurang rapat (n2) akan dibiaskan 

menjauhi garis normal. Pada bidang batas antara core dan cladding dalam Gambar 

2.3,  jika sudut ø diperbesar secara gradual maka pada sudut tertentu sinar akan 

dirambatkan pada bidang batas kedua medium yaitu bidang batas core dan 

cladding (sinar tidak dibiaskan pada cladding). Sudut ø pada keadaan tersebut 

dinamakan sudut kritis yang dilambangkan dengan øc. Dengan menggunakan 

Hukum Snellius diperoleh nilai sudut øc seperti berikut. 

n1 sin øc = n2 sin ø1  dengan ø1 = 900  sehingga n1 sin øc = n2 sin 900 

1

2sin
n
n

c

        (2.1)
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1

2arcsin
n
n

c                       (2.2) 

dengan n1 dan n2  menunjukkan indeks bias core dan indeks bias cladding. Dalam 

ungkapan sudut θ melalui hubungan  θ = π/2 - ø ,  sudut kritis dapat ditulis : 

1

2arccos
n
n

c            (2.3) 

Untuk nilai sudut θc < θ dalam Gambar 2.3,  tidak ada sinar yang dibiaskan ke 

dalam selubung. Sehingga seluruh sinar akan terpandu dalam core serat optik. 

Untuk mengetahui sudut sinar masukan pada bagian core serat optik agar sinar 

dapat terpandu, diterapkan Hukum Snellius pada bidang batas antara core dan 

udara. Agar sinar dapat terpandu, maka sudut θ = θc dan θo = θo max demikian 

persamaan snellius menjadi : 

n sin θo max = n1 sin θc           (2.4)  

dengan n adalah indeks bias udara yang nilainya 1. Berdasarkan persamaan (2.3), 

2
2

2
1

1

1sin nn
nc sehingga persamaan (2.4) menjadi persamaan berikut. 

2
2

2
10 maxsin nn  (2.5) 

Persamaan (2.4) menunjukkan hubungan antara sudut masukan sinar dengan 

indeks bias ketiga medium yang berinteraksi. Hubungan tersebut dinyatakan 

sebagai tingkap numeris atau NA (numerical aperture), sehingga nilai NA serat 

optik dapat ditulis sebagai berikut. 
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2
2

2
1 nnNA           (2.6) 

Didefinisikan beda indeks bias antara core dan selubung ( ) menurut persamaan : 

2

21

n
nn            (2.7) 

Perbedaan nilai n1 dan n2 sangat kecil, sehingga nilai Δ juga kecil, dengan 

demikian persamaan 2.6 dapat ditulis : 

21nNA                     (2.8) 

Nilai Δ berkisar 1 % sampai 3 % untuk serat optik multimode dan 0,2 % sampai   

1 % untuk serat optik  singlemode  (Keiser, 1991). Nilai NA untuk serat optik 

step-index berkisar antara 0,2 – 0,5,  serat optik graded-index di sekitar 0,2 (Hoss, 

1993).  Untuk serat optik step-index multimode dari bahan plastik berdiameter 

core besar,  nilai NA antara 0,3 – 0,5 (Krohn, 2000). 

2.2 Teori moda terkopel 

Cahaya adalah gelombang elektromegnetik yang keterkaitan antara medan 

listrik (E) dan medan magnetnya (H) diperlihatkan melalui persamaan 

Maxwell. Bentuk persamaan Maxwell pada kondisi bebas muatan sumber 

adalah sebagai berikut. 

 0. D                 (2.9a) 

 0B                 (2.9b) 
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t
BE                 (2.9c) 

 
t
DH                 (2.9d) 

dengan hubungan D = εE dan B = µH, ε dan µ masing – masing adalah 

permitivitas dan permeabilitas medium. Persamaan (2.9c) dan (2.9d) 

menunjukkan bahwa antara E dan H saling terkopel satu sama lain. Dengan 

menerapkan operasi curl dan substitusi pada kedua persamaan tersebut, akan 

diperoleh persamaan gelombang sebagai berikut.  

 2

2

2
2 1

tc
       (2.10)  

Fungsi gelombang ψ merepresentasikan medan harmonik E dan H yang tidak 

saling terkopel sedangkan c = (εµ)-1/2 adalah kecepatan cahaya dalam medium. 

Jika ψ =  tjUe   maka dari persamaan (2.10) diperoleh persamaan Helmholtz 

sebagai berikut.  

           022 UkU                 (2.11) 

dengan k = 
c

 yang merupakan konstanta perambatan (Jackson, 1998). Dari 

hubungan  n = c/c0 dan k0 = 2 / 0, maka k = nk0 dengan indeks 0 menunjukkan 

medium vakum. Dari geometri serat optik berbentuk silinder seperti yang 

diperlihatkan  n = n1 untuk r < a (core) dan n = n2 untuk ar  (cadding). 
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Gambar 2.4. Geometri serat optik dalam koordinat silinder (Saleh, 1991). 

Dalam koordinat silinder, persamaan Helmholtz mempunyai bentuk 

sebagai berikut. 

011
0

2
2

2

2

2

22

2

Ukn
z
UU

rr
U

rr
U             (2.12) 

dengan U = U(r, ,z) adalah amplitudo kompleks medan E dan H serta r,  dan z 

menyatakan posisi dalam koordinat silinder. Dalam koordinat silinder, U pada 

persamaan (2.12) merepresentasikan Ez dan Hz yaitu medan listrik dan magnet ke 

arah z. Jika diasumsikan amplitudo kompleks merambat ke arah z dan dinyatakan 

dalam bentuk :  

zljerUzrUU ,,               (2.13) 

Dengan  adalah konstanta perambatan dan ℓ = 0, 1, 2, … menunjukkan 

periodisitas  dengan periode 2 , maka persamaan (2.12) akan berbentuk : 

 2

2
22

0
2

2

2 1
r
lUkn

r
U

rr
U           (2.14) 

Syarat gelombang terpandu adalah n2k0 <   < n1k0 untuk itu didefinisikan 

parameter sebagai berikut.  

           22
0

2
1

2 knkT           (2.15a)  
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Dan    2
0

2
2

22 kn           (2.15b) 

Untuk gelombang terpandu, 2
Tk dan 2  bernilai positif dan  Tk  dan  bernilai 

real. Tk menyatakan komponen transversal gelombang terpandu di dalam core, 

sedangkan  menyatakan komponen transversal gelombang di  cladding atau 

gelombang evaniscent. Dengan demikian persamaan (2.14) dapat dipisahkan 

antara di core dan di cladding seperti persamaan berikut. 

            arU
r
lk

dr
dU

rdr
Ud

T ,01
2

2
2

2

2

    (2.16a) 

            arU
r
l

dr
dU

rdr
Ud ,01

2

2
2

2

2

                         (2.16b) 

Persamaan (2.16) berbentuk persamaan Bessel dengan solusi berupa fungsi 

Bessel. Agar fungsi tidak bernilai  di r = 0 (core) dan di r   (cladding), maka 

solusi terbatas adalah sebagai berikut.   

        (2.17) 

Jl (x) dan Kl (x) adalah fungsi Bessel jenis pertama dan kedua orde l. Pada limit    

x  1, fungsi Bessel tersebut adalah sebagai berikut.   

axlx
x

xji ,
22

1cos2 2

           (2.18a) 

 axe
x

l
x

xK x
i ,

3
141

2

22
1

                   (2.18b) 
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Persamaan (2.18) menunjukkan bahwa berosilasi, sedangkan  menurun 

secara eksponensial seiring bertambahnya x (Saleh, 1991). Dengan demikian 

amplitudo kompleks medan berbentuk  

 arerkAJarU zlj
TlZ ,      (2.19a) 

 arearAKarU azlj
lz ,      (2.19b) 

Untuk nilai kT besar, distribusi medan di dalam  core berosilasi secara cepat, 

sedangkan untuk nilai  besar, penurunan amplitudo medan terjadi secara cepat 

sehingga penetrasi medan (gelombang) di dalam cladding menjadi kecil (Keiser, 

1991). Distribusi amplitudo medan di core dan cladding untuk l = 0 dan    l = 3 

diperlihatkan pada Gambar 2.6 berikut. 

Gambar 2.5.  Distribusi amplitudo medan di core dan cladding untuk 

 orde 0 dan 1  (Saleh, 1991) 

Jika persamaan (2.19a) dan (2.19b) dijumlahkan, diperoleh persamaan 

sebagai berikut. 

 2
0

22
0

2
2

2
1

22 kNAknnakT     (2.20) 

Ruas paling kanan persamaan (2.19) bernilai konstan, sehingga jika nilai kT  

besar, maka nilai  kecil, pada keadaan ini penetrasi medan ke cladding menjadi 

besar (Saleh, 1991). Jika persamaan (2.19) dikalikan dengan  terdefinisi 
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parameter V yang berkaitan dengan keadaan cutoff dengan definisi sebagai 

berikut. 

 aNA
e

V
0

2         (2.21) 

Jika nilai V  2,405, maka serat optik bertipe singlemode (Keiser, 1991). Solusi 

bagi  ditentukan melalui syarat batas yaitu  komponen medan Ez  dan E   di 

dalam core dan cladding harus bernilai sama, demikian juga Hz dan H . Hubungan 

antara komponen Ez  dan E  dan Hz dengan H . dapat diperoleh dengan saling 

mensubstitusikan diantara persamaan (2.9c) dan (2.9d), dalam koordinat silinder 

hasilnya adalah sebagai berikut. 

 r
HiuE

rkn
jE ZZ

2
0

2
        (2.22a) 

r
EauH

r
a

kn
jH z

2
0

2
       (2.22b) 

Mengacu pada persamaan (2.19) untuk nilai Ez dan Hz maka akan diperoleh E  

dan Hz di dalam core dan cladding. Dengan menerapkan syarat batas 

 dan  di  

dengan indeks 1 dan 2 menunjukkan daerah core dan  cladding, akan diperoleh 

persamaan sebagai berikut. 

22
0

0
2

20
2

1
11

aka
alekneknel llll        (2.23) 

dengan :
rkJk

rkJl
ala

al
l  dan   

araK
rkKe

l

al
l  
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Persamaan (2.23) adalah persamaan non linier, sehingga solusi bagi  dengan batas 

0102 knkn   harus dilakukan dengan metode numerik (Keiser, 1991). Solusi 

bagi  bernilai diskrit dengan orde l dan m seperti persamaan berikut. 

M
mlknlm

2101         (2.24) 

dengan M adalah jumlah moda yang didefinisikan sebagai berikut.  

24 VM           (2.25) 

Dalam hal ini lma  terkait dengan moda – moda TElm , TMlm , EHlm  atau HElm. 

2.3 DIRECTIONAL COUPLER 

Directional coupler memiliki fungsi sebagai pembagi daya optik. 

Directional coupler dapat dibuat dari serat optik  singlemode  maupun multimode 

dengan menggunakan metode fused. Pemolesan dua buah serat optik dengan 

panjang daerah polesan (daerah interaksi kopling) bervariasi dan lebar gap 

konstan, kemudian pasangan optik yang telah dipoles digabungkan. Proses 

kopling atau transfer daya optik  pada directional coupler serat optik analog 

dengan pandu gelombang planar. Serat optik yang digunakan adalah serat optik 

multimode, karena gejala evanescent yaitu penetrasi gelombang pada daerah 

selubung cukup besar untuk moda-moda orde tinggi sehingga transfer daya optik 

antara serat optik cukup tinggi (Allard, 1990). Directional coupler yang tersusun 

dari dua buah serat optik mempunyai empat buah port dan disebut directional 

coupler serat optik struktur simetri 2 x 2, yang diperlihatkan pada Gambar 2.9 

berikut. 
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Gambar 2.6.  Fiber coupler  strutur simetri 2 x 2 berbahan serat optik dengan 

metode fused (Fernando, 2007) 

Cara kerja dari directional coupler apabila port A1 bertindak sebagai port 

masukan, dimana prinsip moda terkopel untuk pandu gelombang planar 

singelmode. Menyebabkan sebagian besar berkas cahaya (amplitudo medan) akan 

terkopel menuju port keluaran B2 dengan rasio kopling tertentu saat melewati 

daerah interaksi kopling sepanjang Lc. Berkas cahaya yang tidak terkopel akan 

keluar menuju nport A2. Rasio kopling itu sendiri ditentukan oleh panjang daerah 

interaksi kopling (Lc) dan lebar gap antar core serat optik (g) yang digabungkan.  

Parameter-paremeter directional coupler  sebagai divais optik diperoleh dari 

hasil karakterisasi antara lain copling ratio (CR),  insertion loss (Lins), excess loss 

(Le) dan  Crosstalk (Ct). Berikut beberapa pengertian dari parameter-parameter 

directional coupler. Besar proporsi dari daya input yang muncul di masing-

masing ujung output disebut sebagai rasio pembagian atau copling ratio (CR). 

Rasio daya optik berkas cahaya pantulan yang menuju port B1 terhadap daya 

optik masukan disebut Crosstalk. Proses kopling berkas cahaya diantara kedua 

serat optik menyebabkan rugi (losses) akibat struktur directional coupler. Rugi 

tersebuat adalah rugi keluaran atau excess loss yaitu fraksi daya optik keluaran 
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terhadap daya optik masukan dan rugi sisipan atau insertion loss yaitu fraksi daya 

optik pada port keluaran B2 terhadap daya optiik masukan. parameter-parameter 

tersebut dituliskan dalam persamaan-persamaan sebagai berikut. 

  
22

2

BA
BCR        (2.26) 

22

log10
BA

AoLe        (2.27) 

1

log10
B
AoCt        (2.28) 

Pada penelitian ini menggunakan directional coupler dengan bahan serat optik 

plastik dengan diameter core 950 m, dan total cladding 25 m dengan nilai 

parameter Coupling Ratio (CR) = 0.25, Toleransi Coupling Ratio = 7%, Crosstalk 

= 25 dB, excess lose = 1.4 dB . 

2.4 Definisi baja 

Baja adalah logam paduan dengan besi sebagai unsur dasar dan karbon 

sebagai unsur paduan utamanya.  Kandungan karbon dalam baja berkisar 0,2% 

hingga 2,1%.  Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras dengan 

mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal atom besi.  Unsur paduan lain yang 

biasa ditambahkan selain karbon adalah mangan, krom dan vanadium.  Dengan 

memvariasikan kandungan karbon dan unsur paduan lainnya,  berbagai jenis 

kualitas baja bisa didapatkan. Penambahan kandungan karbon pada baja dapat 

meningkatkan kekerasan (harness) dan kekuatan tariknya (tensile strength), 
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namun disisi lain membuatnya menjadi getas (brittle) serta menurunkan 

keuletannya (ductility). 

Besi dan baja paling banyak dipakai sebagai bahan industri yang 

merupakan sumber yang sangat besar,  dimana sebagian ditentukan oleh nilai 

ekonominya,  tetapi yang paling penting adalah kerena sifat-sifatnya yang 

bervariasi. Dari unsur besi berbagai bentuk struktur logam dapat dibuat,  itulah 

sebabnya mengapa besi dan baja disebut bahan yang kaya dengan sifat-sifat.  . 

Menurut komposisi kimianya baja dapat dibagi menjadi dua kelompok 

besar yaitu baja karbon dan baja paduan. Baja karbon bukan berarti baja yang 

sama sekali tidak mengandung unsur lain,  selain besi dan karbon. Baja karbon 

mengandung sejumlah unsur lain tetapi masih dalam batas–batas tertentu yang 

tidak berpengaruh terhadap sifatnya. Unsur–unsur ini biasanya merupakan ikatan 

yang berasal dari proses pembuatan besi atau baja seperti mangan, silikon, dan 

beberapa unsur pengotoran seperti belerang, oksigen,  nitrogen, dan lain-lain yang 

biasanya ditekan sampai kadar yang sangat kecil (Anonimus, 2000). 

2.4.1 Baja karbon 

Baja dengan kadar mangan kurang dari 0,8 %, silicon kurang dari 0.5 %, 

dan unsur lain sangat sedikit,  dapat dianggap sebagai baja karbon.  Mangan dan 

silikon sengaja ditambahkan dalam proses pembuatan baja sebagai deoxidizer 

atau mengurangi pengaruh buruk dari beberapa unsur pengotoran.  Baja karbon 

diproduksi dalam bentuk balok,  profit,  lembaran dan kawat.  Baja karbon dapat 

digolongkan menjadi tiga bagian berdasarkan jumlah kandungan karbon yang 
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terdapat di dalam baja tersebut, penggolongan yang dimaksud adalah sebagai 

berikut :  

a. Baja karbon rendah 

Baja karbon rendah mengandung 0,022 – 0,3 % C yang dibagi menjadi empat 

bagian menurut kandungannya yaitu : 

i. Baja karbon rendah mengandung 0,04 % C digunakan untuk plat-plat strip. 

ii. Baja karbon rendah mengandung 0,05 % C digunakan untuk badan 

kenderaan. 

iii. Baja karbon rendah mengandung 0,05 – 0,25 % C digunakan untuk 

konstruksi jembatan dan bangunan. 

iv. Baja karbon rendah mengandung 0,05 – 0,3 % digunakan untuk baut paku   

keling,  karena kepalanya harus di bentuk. 

b. Baja karbon menengah  

Baja karbon ini memiliki sifat –sifat mekanik yang lebih baik dari pada baja 

karbon rendah. Baja karbon menengah mengandung 0,3 – 0,6 % C dan 

memiliki ciri khas sebagai berikut : 

i. Lebih kuat dan keras dari pada baja karbon rendah.  

ii. Tidak mudah di bentuk dengan mesin.  

iii. Lebih sulit di lakukan untuk pengelasan. 

iv. Dapat dikeraskan (quenching) dengan baik.  

Baja karbon menengah ini digunakan untuk bahan berdasarkan kandungan 

karbonnya yaitu : 
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1. Baja karbon menengah mengandung 0,35 – 0,45 % C digunakan untuk roda 

gigi,  poros. 

2. Baja karbon menengah mengandung 0,4 % C di gunakan untuk keperlukan 

industri kenderaan seperti baut dan mur, poros engkol dan batang torak. 

3. Baja karbon menengah mengandung 0,5 % C di gunakan untuk roda gigi 

dan clamp.  

4. Baja karbon menengah mengandung 0,5 – 0,6 % C di gunakan untuk pegas. 

c. Baja karbon tinggi 

Baja karbon tinggi memeiliki kandungan antara karbon antara 0,6 – 1,7 %  

karbon memiliki ciri-ciri sebagai berikut :  

 1.  Kuat sekali. 

 2.  Sangat keras dan getas/rapuh.  

 3.  Sulit dibentuk mesin.  

 4.  Mengandung unsur sulfur ( S ) dan posfor ( P ). 

 5.  Mengakibatkan kurangnya sifat liat.  

 6.  Dapat dilakukan proses heat treatment dengan baik.  

d. Baja paduan  

Baja paduan dihasilkan dengan biaya yang lebih mahal dari pada baja karbon 

karena bertambahnya biaya untuk penambahnya yang khusus yang dilakukan 

dalam industri atau pabrik. Baja paduan didefinisikan sebagai suatu baja yang 

dicampur dengan satu atau lebih unsur campuran. Seperti nikel, kromium, 

vanadium,  mangan untuk memperoleh sifat-sifat yang dkehendaki (kuat, 

keras dan liat), tetapi unsur karbon tidak dianggap sebagai salah satu unsur 
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campuran.  Suatu kombinasi antara dua atau lebih unsur campuran,  misalnya 

baja yang yang di campur dengan unsur kromium dan molibden, akan 

menghasilkan baja yang mempunyai sifat keras yang baik dan sifat kenyal 

(sifat logam ini membuat baja dapat di bentuk dengan cara dipalu, ditempa, 

digiling dan ditarik tanpa mengalami patah atau retak-retak).  

2.5 Expansi Linear 

Untuk sebuah benda dalam bentuk batang atau kawat. Seringkali yang 

perlu diperhitungkan hanya perubahan panjangnya saja akibat perubahan 

temperatur. Andaikan sebuah benda berbentuk balok berukuran L, M, dan N pada 

suatu temperatur T. Jika temperatur balok itu itu naik menjadi T + dT ukuran 

balok itu menjadi (L + dL), (M+dM), dan (N + dN). Pada kebanyakan zat, 

perubahan relatif atau fraksional dari ukuran-ukuran panjang benda itu sama, 

artinya 

N
dN

M
dM

L
dL                                                                                     (2.29) 

kita definisikan koefisien expansi linear α suatu zat sebagai perubahan fraksional 

dari panjangnya persatuan perubahan temperaturnya. Bila dmensi panjangnya L, 

maka 

  
dT
dL

LdL
LdL 1/                                                                                        (2.30) 

LdTdL                                                                                                     (2.31) 
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Koefisien muai panjang (koefisien expansi linear) suatu bahan berhubungan 

dengan daya tahan bahan tersebut terhadap perubahan temperatur secara 

mendadak, semakin rendah koefisien muai panas suatu bahan semakin tinggi daya 

tahan bahan tersebut dalam menerima perubahan temperatur secara mendadak. 

Setiap bahan yang dipanaskan akan mengalami pertambahan ukuran karena 

pemuaian. Pertambahan ukuran pada arah satu dimensi bisa disebut sebagai 

pertambahan panjang,  pada arah dua dimensi dinyatakan sebagai pertambahan 

luas.  Pertambahan panjang pada arah tiga dimensi dinyatakan sebagai 

pertambahan volum. Besar pertambahan panjang akibat kenaikan suhu masing-

masing bahan berbeda bergantung koefisien muai panjang dari bahan tersebut. 

 
       Gambar 2.7. Pertambahan panjang logam akibat perubahan suhu 

(Alward, 2008) 

Pemuaian yang lazim dialami oleh bahan yang mengalami pemanasan 

ditimbulkan oleh peningkatan getaran termal atom-atom. Pendekatan 

menghasilkan hubungan pertambahan panjang 
0L
L  sebanding dengan kenaikan 

suhu t menghasilkan, sehingga persamaan (2.45) menjadi 

tLL 0                          (2.32) 
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Gambar 2.8. Plot hubungan panjang logam (L) terhadap suhu (T)  

(Meiners, 1986) 

Atom-atom suatu bahan tidak bergetar pada suhu 00C (-273 K),  pada keadaan 

seperti ini,  atom-atom menduduki keadaan dengan energi terendah diantara 

tetangga-tetangganya. Bila suhu naik peningkatan energi memungkinkan atom-

atom bergetar dengan jarak antar atom yang lebih besar dan kecil,  hal ini 

mengakibatkan muai panas karena rata-rata antar atom membesar. Berikut adalah 

harga rata-rata koefisien expansi linear untuk beberapa bahan. 

Dalam Tabel 2.1. Terdapat harga rata-rata α untuk beberapa bahan (Van 

Vlack,1994), 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan α (0C)-1 

Aluminium 2.4 x 10-5 

Kuningan 2.0 x 10-5 

Tembaga 1.7 x 10-5 

Kaca 0.4-0.9 x 10-5 

Baja 1.2x 10-5 

Invar 0.09 x 10-5 

Kwarsa 0.04 x 10-5 
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2.6 Definisi Sensor  

 Sensor dan transduser merupakan peralatan atau komponen yang 

mempunyai peranan penting dalam sebuah sistem pengaturan otomatis.  

Ketepatan dan kesesuaian dalam memilih sebuah sensor akan sangat menentukan 

kinerja dari sistem pengaturan secara otomatis. Pengertian sensor  adalah suatu 

peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang 

berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi 

kimia, energi biologi, energi mekanik, dan sebagainya. Contohnya yaitu kamera 

sebagai sensor pengelihatan, telinga sebagai sensor pendengaran, kulit sebagai 

sensor peraba, dan lainnya (D Sharon dkk, 1982). 

 Menurut William D.C, tranducer adalah sebuah alat yang bila digerakkan 

oleh suatu energi didalam sebuah sistem transmisi, akan menyalurkan energi 

tersebut dalam bentuk yang berlainan ke system transmisi berikutnya. Transmisi 

tersebut dapat berupa listrik, mekanik, kimia, optic (radiasi) atau thermal  

(panas). Contohnya yaitu generator adalah tranduser yang merubah energi 

mekanik menjadi energi listrik, motor adalah tranducer yang merubah energi 

listrik menjadi energi mekanik, dan sebagainya. 

 Alat ukur menurut William D.C adalah suatu alat yang berfungsi 

memberikan batasan nilai atau harga tertentu dari gejala-gejala atau sinyal yang 

berasal dari perubahan suatu energi. Contohnya yaitu voltmeter, ampermeter 

untuk sinyal listrik, tachometer, speedometer untuk kecepatan gerak mekanik, lux-

meter mengukur intensitas cahaya, dan sebagainya (D Sharon dkk, 1982). 
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Persyaratan umum untuk sebuah sensor dan tranducer, yang tepat dan sesuai 

dengan sistem yang akan disensor yaitu : 

1. Linieritas : 

Ada banyak sensor yang menghasilkan sinyal keluaran yang berubah 

secara kontinyu sebagai tanggapan terhadap masukan yang berubah secara 

kontinyu. Sebagai contoh sebuah sensor panas dapat menghasilkan 

tegangan sesuai dengan panas yang dirasakannya. Dalam kasus seperti ini, 

biasanya ada banyak sensor yang menghasilkan sinyal keluaran yang 

berubah secara kontinyu sebagai tanggapan terhadap masukan yang 

berubah secara kontinyu sebagai tanggapan terhadap masukan yang 

berubah secara kontinyu sebagai contoh, sebuah sensor panas dapat 

menghasilkan tegangan sesuai dengan panas yang dirasakannya. Dalam 

kasus seperti ini bisanya dapat diketahui secara tepat bagaimana 

perubahan keluaran dibandingkan  dengan masukannya berupa sebuah 

grafik. Gambar 2.31 memperlihatkan hubungan sari dua buah sensor panas 

yang berbeda . Garis lurus pada Gambar 2.31.a memperlihatkan tanggapan 

linier, sedangkan pada Gambar 2.31.b merupakan tanggapan yang 

nonlinier. 
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Gambar 2.9.  Memperlihatkan hubungan dua buah sensor yang berbeda  
(D Sharon dkk, 1982) 

2. Sensitivitas menunjukkan seberapa jauh kepekaan sensor terhadap 

kuantitas yang diukur. Sensitivitas sering juga dinyatakan dengan bilangan 

yang menunjukkan perubahan keluaran dibandingkan unit perubahan 

masukan. Beberapa sensor panas dapat memiliki kepekaan yang 

dinyatakan dengan satu volt per derajat, yang berarti perubahn satu derajat 

pada masukan akan menghasilkan perubahan satu volt pada keluarannya. 

Sensor panas lainnya dapat saja memiliki kepekaan dua volt per derajat 

yang berarti memiliki kepekaan dua kali dari sensor yang pertama. 

Linieritas sensor juga mempengaruhi sensitivitas dari sensor. Apabila 

tanggapannya linier, maka sensitivitasnya juga akan sama untuk jangkuan 

pengukuran keseluruhan.  

3. Tanggapan waktu 

Tanggapan waktu pada sensor menunjukkan seberapa cepat tanggapan 

sensor terhadap perubahan masukan. Sebagai contoh, dalam bidang 

instrument thermometer merkuri memiliki tanggapan frekuensi yang jelek. 

Data masukan adalah temperatur dan data keluaran adalah posisi merkuri. 
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Perubahan temperatur terjadi sedikit demi sedikit dan kontinyu terhadap 

waktu, yang ditunjukkan pada Gambar 2.32. Frekuensi adalah jumlah 

siklus dalam satu detik dan diberikan dalam satuan hertz (Hz), dimana satu 

hertz mempunyai arti satu siklus perdetik, satu kilohertz berarti 1000 

siklus perdetik. Pada frekuensi rendah, yaitu pada saat temperature 

berubah secara lambat, thermometer akan mengikuti perubahan tersebut. 

Pada saat perubahan temperatur sangat cepat dapat dilihat pada Gambar    

maka akan terjadi perubahan yang besar pada termometer merkuri, karena 

akan bersifat lamban dan hanya akan menunjukkan temperatur rata-rata. 

Gambar 2.10.  Temperatur berubah secara kontinyu  

(D. Sharon dkk, 1982) 

2.7 Prinsip dan Tipe Sensor Serat Optik 

Sensor serat optik adalah jenis sensor optik yang menggunakan serat optik 

dalam mekanisme penginderaan atau pendeteksian, baik sebagai komponen aktif 

sensor maupun sekedar sebagai pemandu gelombang (optik) saja. Sistem sensor 

serat optik dilengkapi tiga komponen utama yaitu, komponen optoelektronik, link 

optik dan probe. Komponen optoelektronik meliputi sumber cahaya, detektor 

optik dan pengolahan sinyal. Link optik berupa pandu gelombang serat optik yang 
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berfungsi memandu cahaya dari atau ke bagian penginderaan (sensing region). 

Probe adalah bagian sensing atau tranducing, baik pada bagian (didalam) serat 

optik atau diluar serat optik yang bertindak sebagai tranucer dan berinteraksi 

langsung dengan obyek atau besaran yang diukur. 

 Sensor serat optik didasarkan pada mekanisme modulasi gelombang optik 

(cahaya) dari suatu sumber cahaya seperti LED, dioda laser dan sebagainya. 

Kuantitas optik yang dimodulasi dapat berupa intensitas atau amplitudo, panjang  

gelombang , fasa gelombang dan polarisasi gelombang optik tersebut. Modulasi 

ini dapat terjadi diluar (ekstrinsik) maupun didalam (interinsik) serat optik. 

Konfigurasi sistem sensor serat optik digambarkan dengan skema pada Gambar 

2.11. Sumber cahaya dilewatkan melalui salah satu ujung serat optik menuju 

daerah modulasi cahaya, modulator atau tranducer selanjutnya diteruskan 

keujung lain serat optik dimana terdapat detektor cahaya. Sebagian cahaya setelah 

termodulasi akan dikembalikan melalui serat optik menuju detektor. Cahaya 

tersebut dimodulasi oleh besaran-besaran medium yang diukur (measurand) 

seperti cahaya, suhu, tekanan, perpindahan, dan sebagainya (Akhirudin, 2007). 

 

Gambar 2. 11. Skema sitem sensor serat optik (Akhirudin, 2007) 

Pada penelitian ini prinsip kerja serat optik sebagai sensor menggunakan modulasi 

intensitas. Sensor berbasis intensitas termodulasi pada umumnya membutuhkan 

intensitas atau daya optik cahaya yang besar, sehingga diperlukan core dengan 
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berdiameter besar. Parameter yang disensing adalah perubahan intensitas atau 

daya optik cahaya. Modulasi intensitas paling banyak dikembangkan melalui 

mekanisme absorpsi gelombang evanescent pada antarmuka inti-cladding serat 

optik dengan memodifikasi cladding. 

 

Gambar 2. 12. Skema kerja sensor dengan modulasi intensitas (Samian dkk, 2008) 

 2.8 Sensor Pergeseran 

 Desain fiber coupler sebagai sensor pergeseran diperlihatkan melalui 

skema pada Gambar 2.13. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Desain fiber coupler sebagai sensor pergeseran (Samian, 2008) 

Prinsip kerja directional coupler sebagai sensor pergeseran berbasis modulasi 

intensitas adalah perubahan daya optik  yang diterima oleh detektor terjadi akibat 

pergeseran obyek. Dengan pendekatan bahwa berkas cahaya keluaran dari ujung 

serat optik adalah berkas gaussian, maka perubahan daya optik tersebut adalah 

sebagai berikut : 

LASER 

DETEKTOR 

 

FIBER 

COUPLER 

PORT MASUKAN 

PORT DETEKSI 

PORT SENSING 

CERMIN 

Z 
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       (2. 33)
 

Dengan tazzr tan2)(  

20 1
2exp1

cx
PPi

       (2. 34) 

Dengan c = 2tg /d  adalah konstanta dan NAarcsin , sedangkan 0P , d dan 

x berturut-turut adalah daya optik yang dipancarkan oleh port A2, diameter core 

serat optik dan pergeseran obyek. Untuk mendapatkan hubungan antara jari-jari 

berkas (r) terhadap pergeseran cermin (z), digunakan bantuan geometri dengan 

metode bayangan seperti diperlihatkan pada Gambar 2.36. 

 

 

 

 

Gambar 2.14. Skema berkas cahaya pantulan cermin yang diterima port sensing 

(Samian, 2008) 

 

 

 

 

Core port sensing 
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d 
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