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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian mengenai deteksi derajat 

keasaman (pH) larutan menggunakan serat optik multimode bentuk U (U-shaped) 

yang dilapisi dengan sol gel. 

1.1. Latar Belakang  

Sensor Serat Optik (SSO) adalah bidang kajian yang mempelajari kemampuan 

serat optik sebagai sensor. Keunggulan serat optik sebagai sensor  yaitu  tidak  kontak  

langsung dengan obyek pengukuran, tidak menggunakan sinyal listrik, akurasi 

pengukuran yang tinggi, kebal terhadap induksi  listrik  maupun  magnet, dapat 

dimonitor dari jarak jauh, dapat dihubungkan dengan sistem komunikasi data serta 

dimensinya yang kecil dan ringan memudahkan penginstalannya (Krohn, 2000). 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai serat optik sebagai sensor antara 

lain, pendeteksi ion timbal dalam air (Samian, 2012), pendeteksi temperatur (Samian, 

2012), tingkat keasaman zat cair (Adithya, 2006), deteksi kadar glukosa 

(Wibisono,2012), deteksi gas CO2 (Putri, 2013). 

Atenuasi (rugi-rugi daya) merupakan salah satu kakteristik serat optik yang 

disebabkan oleh  perubahan sudut datang pada moda-moda terutama moda tinggi 

dalam serat optik. Lekukan dalam serat optik (makrobending)  akan menyebabkan 

perubahan sudut datang pada moda tinggi sehingga mengakibatkan atenuasi (rugi 
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daya). Model lekukan pada serat optik ini akan meningkatkan sensitivitas sensor 

(Matiin, 2012). Penurunan jari-jari lekukan pada serat optik akan meningkatkan 

sensitivitas sensor ( Snigth, 2003). 

Metode - metode deteksi serat optik sebagai sensor dapat berbasis pada 

modulasi intensitas, panjang gelombang dan fase. Modulasi intensitas yang telah 

dikembangkan, dilakukan melalui perubahan cahaya pada cladding. Modifikasi 

cladding (sebagai daerah sensing) dengan material  sensitif dilakukan untuk  

membangkitkan  fenomena  optik  yang  disebabkan oleh perubahan indeks bias 

cladding (Maddu, 2007).  

Derajat keasaman (pH) adalah nilai yang digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Kekuatan (tingkat) 

keasaman suatu zat asam dinyatakan oleh banyaknya H+ dalam larutan, sedangkan 

kekuatan (tingkat) kebasaannya dinyatakan dengan banyaknya OH- dalam larutan 

(Pikir,1989). Saat ini, pH menjadi salah satu parameter  penting yang dibutuhkan 

dalam bidang kimia, biomedis, ilmu lingkungan dan tehnik yang dimanfaatkan untuk 

industri. Hal ini mendukung untuk terus dilakukannya  penelitian mengenai alat ukur 

pendetaksi pH yang lebih sensitif dengan harga yang relatif murah. 

Alat ukur pH yang telah banyak digunakan adalah kertas lakmus dan pH meter. 

Kelemahan kertas lakmus  ini adalah kurang efektif karena sensitivitasnya kecil dan 

nilai pH  yang  terbaca  adalah  nilai  pendekatan  ( dengan menentukan  kemiripan  

warna  yang  paling  dekat  antara kertas lakmus dan bagan warna). Selain itu, pH 
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meter juga telah banyak digunakan tetapi memiliki beberapa kekurangan, diataranya 

mahal, kurang praktis dan dapat berinterferensi dengan mediumnya (Adhitya, 2006). 

Metode optik dengan memanfaatkan serat optik sebagai sensor pH telah 

dilakukan. Aditya (2006) mengaplikasikan serat optik sebagai sensor pH dengan 

menggunakan methyl violet sebagai dye indikator. Penelitian ini menghasilkan 

karakteristik absorbansi yang  quasilinier terhadap variasi pengukuran larutan pH 8 

hingga pH 12 dan larutan pH 2 hingga pH 4. Wong (2014) membuat sensor pH 

berbasis interferometer dengan coating hydrogel polyvinyl alcohol (PVA). Penelitian 

ini menghasilkan sensor pH yang sensitif pada rentang pH 2,48-6,47. Mendez(2012) 

membuat sensor pH dengan indikator bromotymol blue dan menghasilkan rentang pH 

sensitif 4-7. 

Berdasarkan keunggulan dari pemberian lekukan serta modifikasi cladding 

pada uraian diatas, pada penelitian ini digunakan serat optik plastik (optical serat 

plastic) multimode dengan pelapisan sol gel pada serat optik  yang telah dikupas 

claddingnya dan melekukkan serat optik yang selanjutnya disebut fiber optik U-

shaped. Bentuk U ( U-shaped ) pada serat optik ini bertujuan agar terjadi rugi daya 

serat optik sehingga menjadikan sensor lebih sensitif. Penggunaan sol gel sebagai  

pengganti cladding yang dihilangkan pada penelitian yang telah dilakukan ini 

diharapkan mampu meningkatkan sensitivitas sensor akibat perubahan indeks bias 

cladding. Dengan demikian, penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan mampu 

menjadi alternatif sensor pH yang memiliki kinerja lebih baik. 
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah serat optik multimode bentuk U dengan cladding  sol gel dapat 

digunakan sebagai sensor  pH ? 

2. Berapakah nilai jangkauan,  sensitivitas,  resolusi,  dan  daerah  linear  pH yang 

dapat dideteksi oleh sensor ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

1. Laser  yang  digunakan adalah laser dioda merah dengan panjang gelombang 

635 nm. 

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

diameter total core dan cladding sebesar 1 mm. 

3. Sampel berupa larutan buffer asam dari campuran asam asetat (CH3COOH) 

dan  natrium asetat (CH3COONa) dan buffer basa campuran dari ammonium 

hidroksida (NH4OH) dan ammonium klorida (NH4Cl). 

4. Sol gel yang digunakan berasal dari campuran ethanol, aquades, dye indikator, 

Tetraethyl ortho silicate(TEOS) serta HCl yang dianggap homogen. 

5. Indikator pH yang digunakan adalah bromophemol blue dan phenol red.  

 

1.4. Tujuan Penelitian 

1. Mengaplikasikan  serat  optik multimode bentuk U dengan pelapisan cladding 

berupa sol-gel sebagai  sensor  pH. 
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2. Menentukan  jangkauan,  sensitivitas,  resolusi,  daerah  linier dan  linearitas 

dari keasaman larutan yang dideteksi oleh sensor. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Pemanfaatan  serat optik multimode bentuk U dengan pelapisan cladding 

berupa sol-gel sebagai sensor pH dalam  penelitian ini diharapkan dapat  terwujudnya 

sensor pH yang  sederhana, murah, dan presisi serta menghasilkan resolusi yang baik. 

Selain itu juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan 

pengetahuan khususnya sensor optis. 
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