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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian aplikasi probe serat optik multimode berbentuk U 
untuk mendeteksi kelembaban relatif udara (RH). Fabrikasi probe dilakukan 
dengan mengupas bagian cladding serat optik kemudian dilapisi dengan gelatin. 
Prinsip kerja sistem deteksi didasarkan pada perubahan indeks bias gelatin akibat 
swelling ketika menyerap uap air. Berkas cahaya yang berasal dari laser He-Ne 
632,8 nm ditransmisikan ke ujung serat optik hingga melewati daerah sensing 
yakni bagian probe serat optik yang berbentuk U dan diteruskan menuju detektor. 
Cahaya akan ditangkap oleh detektor yang selanjutnya dibaca dalam bentuk 
tegangan oleh multimeter. Ketika kelembaban relatif udara divariasikan dari 20% 
sampai 89% dengan interval 1%, indeks bias gelatin semakin menurun sehingga 
tegangan keluaran semakin besar. Jangkauan yang dapat dideteksi oleh sistem 
deteksi mulai dari 20% hingga 89% RH. Pengambilan data dilakukan dengan tiga 
buah probe yang memiliki variasi jari-jari lekukan 5mm (U1), 7,5mm (U2) and 10 
mm (U3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sensitivitas terbaik  5,458 mV/% 
diperoleh pada probe U1 untuk rentang daerah linier 64% - 80% RH. Hal ini 
menyebabkan resolusi memiliki nilai yang rendah yakni 0,013 % yang 
menunjukkan perubahan terkecil yang dapat dideteksi oleh sensor. 

 

Kata kunci: Gelatin, karakteristik sistem deteksi, kelembaban relatif udara, probe 
serat optik berbentuk U, Swelling 
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ABSTRACT 

It had been conducted research application of  multimode optical fiber U-shaped 

probes as relative humidity air (RH) detection. The probe was fabricated by 

cladding-removed fiber that was coated with gelatin. The principle of the sensor 

based on the change in refractive index of gelatin caused by swelling when 

adsorbing water vapour. Beams of light derived from a laser He-Ne 632,8 nm 

transmitted to the end of the optical fibers until passing to the area 

of sensing which parts of fiber optic  U-shaped probe and carried to 

the detector. The light will be captured by the detector and be read in the form 

of voltage by multimeter.  As the relative humidity air varies from 20% to 89% 

with intervals of 1%, the refractive index of gelatin decrease and hence the output 

voltage of the sensor increase. The range can be detected by the sensors is 20% 

until 90% RH. The effects of different bending radius 5mm (U1), 7,5mm (U2) and 

10 mm (U3)  on U-probes are investigated. Its found that the best sensitivity 5,458 

mV/% is observed at probe U1 in the linier range of 64-80% RH.Optimum 

performance is obtained at the probe  because it has the best sensitivity 2,835 

mV/% in the range linear area 62-80% RH. It causes the resolution has a low 

value 0,013% which indicates the smallest changes can be detected by the sensor. 
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kelembaban relatif udara yang dapat menimbulkan gangguan atau kerusakan jika 

terlalu rendah atau tinggi. Oleh karena itu diperlukan metode yang lebih baik 
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