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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu penilitian 

Tempat penilitan adalah laboratorium Fisika Optik dan Aplikasi Laser Fakultas 

Sains dan Teknologi Universitas Airlangga,kampus C Mulyorejo Surabaya. 

Penelitian dilakukan dalam waktu satu semester pada bulan Febuari 2011 sampai 

bulan Juni 2011. 

3.2 Bahan dan Alat-Alat Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan logam baja berbentuk silinder dengan panjang     

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

Alat-Alat yang digunakan sebagai berikut : 

1. Directional Coupler simetri 2x2  

Directional coupler simetri 2x2 yang digunakan pada penelitian ini terbuat 

dari 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. Directional coupler berfungsi 

sebagai sensor yang mendeteksi pertambahan panjang logam baja akibat 

perubahan suhu yang diberikan pada logam. Mekanisme pendeteksian 

pertambahan panjang logam dilakukan dengan mendeteksi pergeseran cermin 

yang dihubungkan secara langsung dengan  logam. Directional coupler pada 
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penelitian ini sesungguhnya berfungsi sebagai sensor pergeseran bagi benda 

berupa cermin yang bergeser, akibat ekspansi linear logam baja. 

2. Laser He-Ne (Uniphase laser klasse 2 DIN 58126). 

Laser He-Ne panjang gelombang keluaran 632,8 nm dan daya 1 mW. 

berfungsi sebagai sebagai sumber cahaya.   

3. Detektor OPT 101 (Bur Brown). 

 Detektor OPT 101 merupakan foto detektor yang beroperasi baik pada 

daya optik yang rendah, mempunyai kepekaan yang tingi pada daerah dekat 

panjang gelombang cahaya merah. Detektor ini berfungsi untuk mendeteksi 

perubahan daya optik cahaya akibat pergeseran cermin yang disebabkan oleh 

expansi linear logam baja. 

4. Mikrovoltmeter tipe LH 53213 (LEYBOLD). 

 Mikrovoltmeter berfungsi untuk membaca tegangan keluaran detektor 

OPT 101 saat terkena cahaya. 

5. Pemanas tipe Decko Digital. 

Pemanas berbentuk blower, berfungsi untuk memanaskan logam melalui 

udara panas yan dihasilkan. Udara panas yang dihasilkan mempunyai rentang 

temperatur 1000C - 4800C dengan suhu yang dapat dikontrol. 
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6. Cermin Komersial. 

Cermin yang dipakai berfungsi untuk memantulkan berkas keluaran dari 

port sensing. 

7. Termometer Digital. 

Termometer digital berfungsi untuk membaca temperatur udara panas 

yang dialirkan pada logam baja. Termometer digital yang digunakan mempunyai 

probe berbentuk termokopel dengan display dari seven segmen. 

8. Perangkat pendukung. 

Perangkat pendukung yang dibutuhkan berupa bangku optik, keramik, 

holder, serta kabel-kabel penghubung. 

3.3 Desain Sensor 

Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendesain sensor yang akan digunakan 

dalam percobaan ini di perlihatkan pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Desain fiber coupler sebagai sensor suhu (Samian, 2008) 

Prinsip kerja sensor temperatur sebagai berikut, cahaya yang keluar dari laser 

diumpankan  ke port masukan fiber coupler. Selanjutnya sebagian dari cahaya 
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tersebut dipancarkan oleh port sensing menuju ke cermin. Cahaya pantulan dari 

cermin diterima kembali oleh port sensing dan sebagian cahaya tersebut terkopel 

menuju ke detektor. Perubahan temperatur logam mengakibatkan terjadinya 

perubahan panjang logam sehingga cermin mengalami pergeseran. Dengan 

demikian perubahan temperatur pada logam akan  terdeteksi melalui perubahan 

daya optis yang diterima oleh detektor. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan 

probe baja adalah logam yang berhubungan langsung dengan multimode fiber 

coupler.  

3.4 Prosedur Kerja 

3.4.1 Karakterisasi Pergeseran Port Sensing Terhadap Pergeseran Cermin 

Rancangan perangkat karakterisasi pergeseran cermin terhadap pergeseran port 

sensing di perlihatkan pada Gambar 3.2. 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Karakterisasi Pergeseran Port Sensing Terhadap Perubahan Daya 
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diberi perlakuan panas. Perangkat Mikrometer pada tahap ini berfungsi untuk 

menggeser ujung port sensing hingga berhimpit dengan cermin dan mencatat 

tegangan keluaran dari detektor. Setelah itu dari posisi menempel cermin, port 

sensing digeser setiap langkah 20 m  menjauhi cermin hingga tegangan keluaran 

detektor tidak lagi terbaca oleh mikrovoltmeter dan  mencatat daya optis berupa 

tegangan keluaran detektor. 

3.4.2 Karakterisasi Multimode Fiber Coupler Sebagai Sistem Sensor Suhu 

Prosedur rancangan karakterisasi multimode fiber coupler sebagai sensor suhu 

diperlihatkan pada Gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Susunan Alat Eksperimen Sensor Suhu 
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posisi maksimal dan memutar secara bertahap tombol pengatur suhu hingga 

maksimum pada 480oC. Sehingga cermin bergeser mendekati port sensing. 

Mendiamkan beberapa menit hingga proses ekspansi linear benar-benar terjadi 

secara maksimum, setelah yakin pertambahan panjang logam terjadi secara 

maksimal. Mencatat berapa suhu maksimal pada thermometer digital dan 

tegangan keluaran detector. Memutar mikrometer hingga posisi cermin menempel 

dengan port sensing, lalu mematikan blower. Menghitung waktu pendinginan 

dengan stopwatch, hingga suhu pada logam benar-benar dingin yaitu pada saat 

panjang logam kembali pada panjang mula-mula. Mencatat suhu kamar atau suhu 

mula-mula yang terbaca pada termometer digital dan mencatat juga tegangan yang 

terbaca pada mikrovoltmeter pada saat suhu awal. Menyalakan blower dan 

memutar tombol pengatur suhu pada suhu terendah blower.  Mengamati dan 

mencatat suhu yang terbaca pada termometer digital pada suhu minimum. Dalam 

penelitian ini cermin digunakan karena tingkat reflectivity lebih tinggi di 

bandingkan dengan obyek lain, pada proses ini pemantulan pada cermin 

berpengaruh terhadap tegangan keluaran detektor. Selanjutnya mengatur kenaikan 

suhu setiap 2oC, mengamati dan mencatat tegangan pada mikrovoltmeter dan suhu 

yang terbaca pada termometer digital. Melakukan langkah tersebut hingga tombol 

pengatur suhu pada blower menunjukkan suhu 480 oC atau pada saat suhu 

maksimum logam dipanaskan. Dengan prosedur kerja yang sama, dapat 

mengulangi untuk baja dengan panjang 8 cm dan diameter 4mm dan 5 mm. 
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3.5 ANALISIS DATA 

3.5.1 Analisis Data Tegangan Keluaran Detektor Terhadap Pergeseran 

Port Sensing 

Data hasil eksperimen karakterisasi pergeseran  port sensing terhadap 

perubahan daya optis ditampilakan dalam tabel supaya lebih mudah dipahami. 

Dalam tabel tersebut disajikan data untuk pergeseran port sensing terhadap 

tegangan yang diterima detektor yang terdapat pada lampiran 1. Hal pertama yang 

dilakukan kita harus mengetahui karakterisasi tegangan keluaran detektor 

terhadap pergeseran port sensing kemudian mencari daerah linier dengan cara 

meng-plot data dari tabel  sehingga didapatkan grafik plot tegangan keluaran 

detektor terhadap pergeseran port sensing. Pada grafik tersebut dapat dicari daerah 

yang diperkirakan linier. Di dapatkan koefisien linier dengan persamaan linier  Y 

= mx + n dengan Y , m, x berturut-turut adalah tegangan keluaran detektor, faktor 

konversi tegangan ke pergesran, pergeseran cermin dan n adalah konstanta. Selain 

itu didapatkan juga daerah dari kerja sensor, yang akan digunakan pada penelitian 

selanjutnya. 

3.5.2 Analisis Data Karakterisasi Multimode Fiber Coupler Sebagai Sistem 

Sensor Suhu 

Pengukuran suhu  menggunakan multimode fiber coupler dan logam baja 

sebagai sensor suhu pada dasarnya adalah penerapan multimode fiber coupler 

sebagai sensor pergeseran. Dengan demikian analisis secara teori akan 

ditambahkan pada fungsi multimode fiber coupler sebagai sensor pergeseran 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Aplikasi Multimode Fiber Coupler Sebagai Sistem 
Sensor Suhu Dengan Menggunakan Probe Baja.

Ayu Candra Binarti 



39 
 

 
 

dengan melengkapi hubungan antara perubahan daya optik yang dicatat oleh 

mikrovoltmeter sebagai tegangan keluaran detetktor (Vod) terhadap pergeseran 

cermin sebagai akibat dari perubahan suhu. 

Dari langkah 3.4.2 akan didapatkan data perubahan keluaran tegangan 

detektor terhadap perubahan suhu logam yang terbaca oleh termometer digital. 

Data tersebut ditabulasikan dalam tabel lampiran 3. Lampiran 4, dan lampiran 5. 

Untuk mengetahui hubungan tegangan keluaran detektor terhadap perubahan 

suhu, maka dilakukan plot data tegangan keluaran detektor terhadap perubahan 

suhu. Dari Gambar tersebut dicari daerah yang diperkirakan merupakan daerah 

linier yang kemudian diuji dengan menggunakan persamaan garis linier. Jika nilai 

koefisien korelasi (R²) mendekati 1, artinya hubungan antara data daya optik 

terhadap tegangan keluaran detektor linear. Setelah itu mencari nilai karakteristik 

sensor berupa resolusi, jangkuan, sensitivitas, daerah linier dan respon time. 
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