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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

tujuan, dan manfaat penelitian pengukuran pH menggunakan serat optik yang 

cladding-nya digantikan dengan sol-gel. 

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan serat optik sebagai sensor merupakan upaya peningkatan 

serat optik selain sebagai sistem komunikasi serat optik. Pemanfaatan serat optik 

sebagai sensor memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan sensor elektrik 

yang telah dimanfatkan selama ini. Sensor Serat Optik (SSO) memiliki banyak 

keunggulan, antara lain memiliki akurasi pengukuran yang tinggi, tidak kontak 

langsung dengan objek pengukuran, tidak menggunakan sinyal listrik, relatif kebal 

terhadap induksi listrik maupun magnetik serta dapat dihubungkan dengan sistem 

komunikasi data melalui perangkat antar muka (Krohn, 2000).  

Pengupasan cladding pada serat optik akan menyebabkan losses daya. 

Losses daya ini yang akan dimanfaatkan sebagai pengindera pada serat optik. 

Serat optik cladding-nya diganti menggunakan polimer yang memiliki indeks bias 

lebih kecil dari indeks bias teras (core). Pelapisan polimer pada cladding dapat 

meningkatkan sensitivitas sensor, ksperimen ini telah dilakukan oleh Thomas Lee 

pada tahun 2001, yang juga mengatakan bahwa ada interkoneksi tingkat tinggi 

antara pori-pori pada lapisan yang berbeda dari dye indicator lapisan tipis sol-gel. 
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Selain itu penggunaan sol-gel dari  polimer (TEOS) juga dapat meningkatkan 

sensitivitas (Lee, 2001). 

Pemanfaatan sensor serat optik dengan pengupasan cladding dan diganti 

dengan polimer sekarang ini sudah sangat beragam seperti sensor kelembaban 

dengan cladding gelatin (Maddu et.al., 2006), sensor pH dengan cladding resin 

dan kunyit sebagai dye indicator (Qomaria et.al., 2012), sensor pH variasi bending 

dengan menggunakan sol-gel dan bromophenol blue dan cressol red sebagai dye 

indicator (Matiin et.al., 2012), sensor pH menggunakan multi sol-gel (Lee et.al., 

2001), dan lain sebagainya. 

Potential of Hydrogen (pH) merupakan tingkat keasaman atau kebasaan 

suatu benda yang diukur dengan menggunakan skala pH antara 0 hingga 14. Sifat 

asam mempunyai pH antara 0 hingga 7 dan sifat basa mempunyai nilai pH 7 

hingga 14. Pengukuran pH merupakan hal yang penting dalam dunia medis, 

industri, makanan, kosmetik maupun penelitian. Pengukuran pH yaitu pengukuran 

ion hidrogen dalam suatu larutan (Arenholt, 2009). 

Pengukuran pH umumnya menggunakan indikator asam-basa sederhana 

yaitu alat ukur konvensional kertas lakmus yang berubah menjadi merah bila 

keasamannya tinggi dan biru bila keasamannya rendah (basa). Alat ukur ini 

kurang efektif karena nilai pH yang terbaca adalah nilai pendekatan warna. 

Pengukuran pH juga dapat dilakukan menggunakan  pH meter yang bekerja 

berdasarkan prinsip elektrolit. pH meter memiliki ketelitian yang lebih baik yaitu 

memiliki sensitivitas 0.01 pH. Kekurangan dari pH meter yaitu perubahan yang 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI SERAT OPTIK DENGAN SOL-GEL SEBAGAI CLADDING... FARIDATUN NURUL JANNAH



3 
 

 

lambat dan berosilasi (fluktuasi), sehingga sulit menentukan skala yang sahih. 

Berdasarkan  permasalahan  tersebut, diperlukan  suatu  metode alternatif  untuk 

mengukur  derajat keasaman (pH).  Salah satu  alternatifnya adalah dengan 

menggunakan sensor berbasis serat optik (Kholilah, 2008). 

Sensor pH berbasis serat optik sebelumnya sudah pernah dikembangkan 

dengan berbagai metode. Penelitian sebelumnya (Aditya, 2006) pembuatan probe 

sensor pH menggunakan methylpurple sebagai indicator pH dapat mendeteksi pH 

dengan rentang pH 2-12 dengan respon waktu 300 detik. Penelitian serupa juga 

dilakukan (Lee. et al, 2001) menggunakan multi sol-gel sebagai cladding dan 

Bromocresol purple (BCP) dan Bromocresol green (BCG) sebagai indicator pH. 

Hasil menunjukkan bahwa pelapisan sol-gel dapat meningkatkan sensitivitas. 

Selain itu, pembuatan sensor pH berbasis interferometer dengan coating hidrogel 

polyvinyl Alcohol (PVA) dapat mendeteksi rentang pH 2.48-6.47 dengan 

sensitivitas 1.58 (Wong, 2014). Menentukan pH larutan secara eksperimen sangat 

penting untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan tingkat ketelitian yang dibutuhkan 

sehingga sensor pH perlu dikembangkan sebagai sensor yang presisi namun 

dengan biaya tetap murah.   

Berdasarkan potensi  serat optik  yang telah diuraikan  dan pentingnya 

dilakukan pendeteksian pH pada suatu larutan maka dalam  proposal skripsi ini 

akan dilakukan penelitian yang bertujuan untuk merancang sensor pH 

menggunakan serat optik yang dikupas cladding-nya dan diganti dengan sol-gel 

dengan Bromophenol blue dan phenol red sebagai dye indicator. Larutan yang 
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digunakan pada eksperimen ini adalah larutan buffer asam dan basa dengan pH 3 

sampai 9.5. Prinsip dari eksperimen ini yaitu sol-gel yang dicelupkan dalam 

sampel dengan nilai pH tertentu membuat konsentrasi H+ berikatan dengan 

indikator dan terperangkap pada pori-pori sol-gel. Semakin kecil pH maka 

semakin besar konsentrasi H+ yang memenuhi ruang sol-gel sehingga 

menyebabkan indeks bias berubah. Cahaya yang mengenai sol-gel akan banyak  

yang terpandu jika ion H+ banyak berikatan dengan dye indicator dan sebaliknya. 

Pembuatan sensor pH ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sensor antara lain 

meningkatnya sensitivitas, kualitas fabrikasi dan pemeliharaan, serta daya tahan 

mekanik yang tinggi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belaknag tersebut, penelitian ini akan dilakukan dengan 

menggunakan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah serat optik dengan cladding  berbentuk sol-gel dapat digunakan 

sebagai sensor derajat keasaman (pH) larutan? 

2. Berapakah jangkauan, rentang daerah linear, sensitivitas, dan resolusi  serat 

optik sebagai sensor pengukuran pH? 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini akan dikhususkan untuk ruang lingkup 

berikut : 

1. Serat optik yang digunakan adalah jenis  multimode step-index dengan 

diameter total core dan cladding sebesar 1 mm 

2. Laser yang digunakan adalah diode merah  

3. Larutan yang digunakan pada eksperimen ini adalah latutan buffer asam dari 

gabungan CH3COONa dan CH3COOH dan larutan buffer basa dari gabungan 

NH4Cl dan NH4OH . 

4. Dye indicator yang digunakan adalah bromophenol blue (pada range pH 6.8-

8.4) dan phenol red (pada range pH 3-4.6) 

5. Pengukuran dilakukan satu kali 

6. Sol-gel dianggap homogen 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat rancangan desain sensor serat optik dengan cladding sebagai sol-gel 

untuk mengukur derajat keasaman (pH) larutan. 

2. Untuk menentukan daerah linear, nilai resolusi,  jangkauan  dan sensitivitas  

serat optik sebagai sensor pengukuran pH larutan 
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1.5 Manfaat 

Dengan adanya serat optik sebagai sensor pH, diharapkan akan bermanfaat : 

1. Untuk pendidikan, sebagai sarana inspirasi pengembangan sensor berbasis 

serat optik pada pengaplikasian lainya. 

2. Untuk Industri, sebagai sensor yang dapat diaplikasikan untuk mengukur pH 

dengan harga yang lebih sederhana dan diharapkan dapat dijadikan sensor 

untuk berbagai aplikasi. 
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