
BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang 

Serat optik merupakan media transmisi cahaya yang terbuat dari plastik atau 

kaca (silica) yang memiliki ukuran berorde ratusan mikrometer. Awal mulanya, 

serat optik digunakan sebagai media transmisi sistem komunikasi. Selain sebagai 

media transmisi dalam sistem komunikasi, serat optik juga diaplikasikan dalam 

bidang sensor.  Hal tersebut tidak lain karena keunggulan dari serat optik yaitu tidak 

kontak langsung dengan obyek pengukuran, kebal terhadap induksi listrik dan 

magnet, serta memiliki akurasi ketelitian yang tinggi (Krohn, 2000). Aplikasi serat 

optik sebagai sensor telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan 

berbagai macam tehnik dan desainnya, serat optik telah dikembangkan sebagai 

sensor pergeseran (Samian dkk, 2008), gaya (Hao Su et al, 2012), Vibrasi (K. 

Bohnert et al, 2002), kelembaban  (Maddu dkk, 2006), suhu (H.C Seat et al, 2002), 

ketinggian zat cair (Samian dkk, 2011). 

Sensor ketinggian zat cair banyak dikembangkan dengan berbagai macam 

metode, seperti metode gelombang ultrasonik, mekanis, kapasitansi dan optik. 

Pengembangan dengan metode optik diantaranya dilakukan dengan menggunakan 

elemen sensitif berbentuk kerucut yang ujung elemennya dipasang sepasang serat 

optik (Pekka et al, 1997). Selanjutnya pada tahun 2004 Chengning dan Hossain 
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menggunakan prisma sebagai pengganti elemen sensitif untuk mendeteksi 

ketinggian zat cair yang dihubungkan dengan serat optik. Sedangkan pada tahun 

2007, Lomer melakukan deteksi ketinggian zat cair melalui rugi daya pada serat 

optik plastik yang dipoles dan dilengkungkan berbentuk U.  

Metode optik lain yang dapat digunakan untuk mendeteksi ketinggian zat 

cair adalah dengan menggunakan fiber coupler dan fiber bundle concentric. Fiber 

coupler merupakan serat optik yang berfungsi sebagai pembagi daya yang 

mempunyai empat buah kanal (port). Sedangkan fiber bundle concentric 

merupakan serat optik yang memiliki banyak core yang terdapat dalam satu 

coating. Dari sekian banyak core, hanya satu core yang berfungsi sebagai pemancar 

berkas (Transmiting fiber) dan sisanya berfungsi sebagai berkas penerima (Receiver 

fiber).  

Studi awal deteksi ketinggian zat cair dengan menggunakan fiber coupler 

telah dilakukan oleh Samian dkk pada tahun 2011. Sensor ketinggian zat cair yang 

dikontruksi berbasis sensor pergeseran memanfaatkan tekanan hidrostatis zat cair. 

Prinsip kerjanya adalah mendetaksi perubahan daya optis cahaya pantul akibat 

pergeseran reflektor yang terbuat dari aluminium foil. Pergeseran yang terjadi 

merupakan perubahan posisi reflektor yang diletakkan pada membran yang terbuat 

dari latex akibat tekanan hidrostatis. Perubahan tekanan hidrostatis diakibatkan oleh 

perubahan ketinggian zat cair yang menyebabkan perubahan bentuk membran dan 

reflektor dari datar menjadi cembung atau sebaliknya. Perubahan bentuk membran 

dan reflektor akan membuat perubahan intensitas cahaya yang dideteksi melalui 

kanal sensing fiber coupler.  
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 Selanjutnya pada tahun 2014, Rizki mengembangkan sensor ketinggian zat 

cair dengan menggunakan fiber bundle concentric sebagai pengganti peran fiber 

coupler untuk mendeteksi pergeseran reflektor. Fiber bundle concentric digunakan 

karena serat optik ini memiliki 16 serat penerima, sehingga distribusi cahaya pantul 

yang diterima oleh serat penerima semakin tinggi. Perangkat pergeseran reflektor 

terdiri dari plat allumunium tipis yang direkatkan pada membran dari bahan 

nitrilpolymer. Perubahan ketinggian zat cair akan menyebabkan perubahan tingkat 

kecembungan membran. Perubahan tingkat kecembungan membran tidak merubah 

bentuk reflektor, tetapi hanya menggeser reflektor. Karena jenis perangkat 

pergeseran reflektor yang digunakan berbeda, maka kinerja kedua jenis sensor 

tersebut tidak dapat dibandingkan. 

Dalam usulan penelitian ini, akan dilakukan eksperimen sensor ketinggian 

zat cair mengunakan fiber coupler, fiber bundle concentric, dan fiber bundle pair. 

Selain ketiga jenis fiber yang digunakan, semua perangkat yang digunakan sama. 

Dengan demikian kinerja ketiga sensor ketinggian zat cair tersebut kiranya dapat 

dibandingkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka diajukan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah studi eksperimen sensor ketinggian zat cair mengunakan fiber coupler, 

fiber bundle concentric, dan fiber bundle pair dapat diperoleh karakteristik 

sensor yang dapat dibandingkan ? 
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2. Di antara sensor keitnggian zat cair menggunakan fiber coupler, fiber bundle 

concentric, dan fiber bundle pair yang dijadikan eksperimen, manakah di antara 

ketiga sensor yang memiliki kinerja terbaik ? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Untuk menjelaskan penelitian ini lebih sepesifik maka penelitian dibatasi 

pada : 

1. Sumber cahaya yang digunakan adalah laser dioda dengan panjang gelombang 

633 nm. 

2. Membran yang digunakan hanya sabanyak satu lapis dengan bahan nitrile 

polymer dengan ketebalan 80 𝜇m. 

3. Serat optik yang digunakan adalah serat optik jenis multimode  fiber coupler, 

fiber bundle concentric, dan fiber bundle pair dengan diameter 1 mm. 

4. Tangki yang digunakan terbuat dari gelas dengan diameter 6 cm dan tinggi 100 

cm. 

5. Bahan yang digunakan dalam pengukuran adalah air. 

6. Detektor yang digunakan adalah silicon photo-detector (Newport) 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Adapaun tujuan penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Membandingkan karateristik sensor ketinggian zat cair menggunakan fiber 

coupler, fiber bundle concentric, dan fiber bundle pair dengan perangkat yang 

sama.  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI STUDI EKSPERIMEN SENSOR KETINGGIAN ZAT CAIR... 
RICXI ARDIAN AGUS FAFA PUTRA



2. Mengetahui kinerja terbaik salah satu sensor ketinggian zat cair menggunakan 

fiber coupler, fiber bundle concentric, dan fiber bundle pair. 

 

 1.5. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi ilmiah 

mengenai kinerja sensor ketinggian zat cair yang paling baik antara sensor 

ketinggian yang menggunakan fiber coupler, fiber bundle concentric dan fiber 

bundle pair, sehingga sensor tersebut akan terus berkembang dan dapat di 

aplikasikan dalam skala laboratorium maupun industri. 
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