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ABSTRAK 

 

Telah dilakukan penelitian pengukuran derajat keasaman (pH) 
menggunakan serat optik dengan cladding sol-gel. Sampel yang digunakan pada 
penelitian ini  adalah larutan buffer pH asam dan basa dari pH 3 – pH 9.5. Sol-gel 
yang digunakan berbahan baku TEOS (Tetraethyl Orthosilicate) sebagai 
pembentuk pori-pori untuk menjebak ion pada sampel dengan Bromophenol blue 
dan phenol red sebagai indikator pH. Variasi panjang probe sensing pada 
penelitian ini adalah 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 
dua daerah linier yaitu daerah asam dan daerah basa. Semakin banyak ion H+ pada 
sampel, maka akan semakin banyak ion yang menempati pori-pori sol-gel, 
sehingga menyebabkan indeks biasnya besar dan tegangan yang diterima detektor 
semakin besar. Dari hasil karakteristik sensor pada daerah asam senitivitas terbaik 
terdapat pada probe 4 cm yaitu sebesar 0.5 mV/pH dengan resolusi 0.108. 
Sedangkan pada daerah basa sensitivitas terbaik pada pada probe 3 cm dengan 
sensitivitas 1.72 mV dan resolusi 0.027. 
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ABSTRACT 

 

A research to measure the degree of acidity (pH) using optical fiber with sol-gel 
as it’s cladding has been conducted. The sample used in this study is a solution of 
acid and alkaline pH buffer solution of pH 3 - pH 9.5. Sol-gel used raw material 
TEOS (Tetraethyl orthosilicate) as forming pores for trapping ions in the sample 
with Bromophenol blue and phenol red as a pH indicator. Sensing probe length 
variation in this study is 3 cm, 4 cm and 5 cm. Based on the results obtained by 
the two linear regions are areas of acid and alkaline areas. The more of 
concentration H+ in the sample, so the more ions that occupy sol-gel pores, thus 
causing a high refractive index and the voltage received by the detector gets 
higher. From the results of the characterization of the sensors on the area's best 
senitivity acid contained in the probe 5 cm is equal to 0.5 mV / pH with a 
resolution of 0.108. While in the alkaline area the best sensitivity bases on the 
probe 3 cm is aqual to 1.72 mV and resolution 0.027. 
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