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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Serat optik (fiber optic) adalah bahan transparan yang digunakan sebagai 

pemandu gelombang cahaya. Beberapa keunggulan dari serat optik diantaranya 

lebih ringan, diameternya lebih kecil, tahan terhadap medan magnet, dan 

sebagainya. Berdasarkan keunggulan tersebut diberbagai bidang dipilih serat optik 

untuk dimanfaatkan. Pemanfaatan serat optik umumnya digunakan dalam dunia 

komunikasi khususnya sebagai media transmisi sinyal. Saat ini serat optik tidak 

hanya digunakan sebagai media transmisi sinyal saja, melainkan juga telah 

berkembang menjadi suatu sensor serat optik.   

Sensor serat optik memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan 

sensor lainnya. Keunggulan sensor serat optik antara lain memiliki akurasi 

pengukuran yang tinggi, tidak kontak langsung dengan objek pengukuran, tidak 

menggunakan sinyal listrik, kebal terhadap induksi listrik dan magnet, dapat 

dimonitor dari jarak jauh, serta dapat dihubungkan dengan sistem (Krohn, 2000).  

Hal tersebut merupakan alasan sensor serat optik banyak digunakan dalam 

berbagai aplikasi. Salah satu contoh sensor berbasis serat optik yang telah 

dikembangkan saat ini adalah sensor kelembaban. 

Kelembaban merupakan banyaknya uap air yang terkandung di udara. 

Banyaknya uap air mempengaruhi proses–proses yang terjadi di alam baik proses 

fisika, kimia, maupun biologi. Bila kandungan uap air melebihi atau kurang dari 

kebutuhan yang diperlukan maka akan menimbulkan gangguan dan kerusakan. 
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Sebagai contoh dalam proses pengemasan makanan, kelembaban pada wadah 

kemasan makanan akan diperhitungkan agar kondisi makanan kemasan tersebut 

tetap terjaga. Oleh karena itu, diperlukan pengontrolan tingkat kelembaban relatif 

udara.  

Berbagai metode dan bahan telah dikembangkan serta digunakan sebagai 

sensor kelembaban relatif udara. Sensor kelembaban yang berkembang saat ini 

umumnya menggunakan bahan yang sensitif terhadap kelembaban. Bahan 

tersebut diklasifikasikan berdasarkan perubahan sifat konduksi listrik, kapasitansi, 

dan sifat optik terhadap kelembaban. Sebagai contoh bahan yang berdasarkan 

perubahan sifat optik terhadap kelembaban adalah gelatin. Umumnya bahan 

tersebut dijadikan sebagai probe dalam sensor serat optik untuk mendeteksi 

kelembaban. 

Pendeteksian kelembaban relatif atau relative humidity (RH) udara 

menggunakan sensor serat optik telah dilakukan. Maddu dkk (2006) telah 

mengembangkan probe sensor kelembaban serat optik dengan cara melapiskan 

gelatin pada serat yang cladding-nya telah dihilangkan. Hasil penelitian yang 

diperoleh, probe sensor merespon perubahan kelembaban relatif udara melalui 

fenomena pembengkakan (swelling) ketika menyerap uap air. Probe sensor ini 

dapat merespon kelembaban dari 42%RH hingga 99%RH dengan respon terbaik 

pada 60%RH hingga 72%RH. Pada penelitian yang dilakukan Seta (2011), 

digunakan gelatin dan CoCl2 sebagai pengganti cladding untuk mendeteksi 

kelembaban relatif udara. Bahan gelatin dan CoCl2 mempunyai persamaan sifat 

yang mampu menyerap uap air yang mengakibatkan indeks biasnya berubah. Dari 
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hasil penelitian tersebut diperoleh rentang sensor dari 65%RH hingga 94%RH, 

dengan respon terbaik pada rentang kelembaban 87%RH hingga 93%RH. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa probe dengan bahan 

gelatin memiliki rentang sensor yang lebih luas dibandingkan bahan gelatin yang 

dicampur CoCl2. 

Fiber taper merupakan serat optik biasa yang bagian tengahnya diberikan 

suatu perlakuan sehingga diameter core mengecil dibandingkan dengan kedua 

ujung lainnya. Akibatnya, daya optis yang terpandu pada fiber taper akan 

berkurang hal ini dinamakan loss daya optis. Pada prinsip pemantulan, bila cahaya 

yang keluar dari fiber taper  mengenai suatu bahan dengan indeks bias yang lebih 

kecil daripada core maka cahaya akan dipantulkan kembali sehingga masuk ke 

dalam  fiber taper. Bahan akan mengalami pembengkakan (swelling) sehingga 

terjadi perubahan indeks bias ketika menyerap uap air di sekitarnya (Anggraini 

dkk, 2003). Perubahan indeks bias akan menyebabkan perubahan sudut kritis pada 

core serat optik. Jika kelembaban relatif udara berubah, indeks bias bahan bahan 

juga akan berubah (Maddu dkk, 2006). Semakin kecil indeks bias suatu bahan 

maka intensitas yang ditransmisikan kembali ke dalam fiber taper akan semakin 

besar. Aplikasi pendeteksi kelembaban sebelumnya telah dilakukan oleh Wang et 

al (2013) menggunakan serat optik singlemode di coating dengan fiber taper 

multimode. Pada penelitian tersebut  digunakan polyvinyl alcohol  (PVA) sebagai 

pelapis fiber taper, dengan hasil pengukuran kelembaban relatif udara yaitu 

35%RH hingga 90%RH. 
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Dengan meninjau terdapatnya daya optis yang loss pada fiber taper maka 

akan dilakukan pendeteksian kelembaban relatif udara. Metode yang dilakukan 

sama seperti penelitian yang telah dijelaskan diatas yaitu dengan melapiskan 

bahan tersebut pada fiber taper dengan variasi panjang taper sebesar 3 mm, 5 

mm, dan 7 mm. Variasi panjang taper tersebut diharapkan dapat menambah 

sensitivitas dari sensor serat optik. Bahan yang akan digunakan berupa polimer 

alam yang sensitif terhadap kelembaban relatif udara yaitu gelatin. Sumber cahaya 

yang digunakan adalah laser He-Ne dengan panjang gelombang 632,8 nm yang 

bukan merupakan serapan dari gelatin.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut. 

1. Apakah karakteristik dari gelatin dan fiber taper sesuai untuk digunakan 

sebagai pendeteksi kelembaban relatif udara ? 

2. Apakah fiber taper dengan coating gelatin dapat digunakan untuk 

mendeteksi kelembaban relatif udara? 

3. Berapakah nilai jangkauan, resolusi, rentang daerah linier, dan 

sensitivitas dari fiber taper dengan coating gelatin sebagai pendeteksi 

kelembaban udara relatif ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini akan lebih dikhususkan untuk ruang 

lingkup sebagai berikut. 
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1. Gelatin yang dilapiskan dianggap homogen di sepanjang permukaan fiber 

taper, dikarenakan teknik pelapisannya dilakukan secara manual. 

2. Sumber cahaya yang digunakan adalah laser He-Ne dengan panjang 

gelombang 632,8 nm, dikarenakan pada panjang gelombang tersebut 

bukan termasuk serapan gelatin. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, dapat diketahui tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Menjelaskan karakteristik dari gelatin dan fiber taper yang sesuai 

digunakan sebagai pendeteksi kelembaban relatif udara.  

2. Mengungkapkan bahwa fiber taper dengan coating gelatin dapat 

digunakan untuk mendeteksi kelembaban relatif udara. 

3. Menentukan nilai jangkauan, resolusi, rentang daerah linier, dan 

sensitivitas dari fiber taper dengan pelapisan gelatin sebagai pendeteksi 

kelembaban relatif udara. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, diharapkan 

mempunyai manfaat sebagai berikut. 

1. Dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya dalam 

pengembangan aplikasi dari serat optik. 

2. Diharapkan dapat diaplikasikan sebagai metode alternatif untuk 

pendeteksi tingkat kelembaban relatif udara pada suatu ruangan. 
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