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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab satu akan dipaparkan hal-hal terkait latar belakang penelitian, 

rumusan masalah dan batasan masalah, serta tujuan dan manfaat dari penelitian. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada akhir tahun 1960-an telah dikembangkan media transmisi atau pandu 

gelombang cahaya yang disebut dengan serat optik. Serat optik ini digunakan 

dalam sistem komunikasi karena memiliki bandwidh yang besar dengan laju 

transmisi yang tinggi (Suematzu dan Iga, 1982). Serat optik awalnya hanya 

difungsikan sebagai media transmisi sinyal serta digunakan dalam komunikasi 

dan informasi pengiriman data saja, tetapi selanjutnya kemanfaatannya semakin 

luas, yakni sebagai sensor. Beberapa contoh sensor serat optik adalah sensor 

temperatur (Samian, 2010), sensor pergeseran mikro (Samian 2009), sensor 

ketinggian zat cair dan lain-lain. 

Fiber coupler merupakan perangkat optik yang memiliki satu atau lebih 

port input masukan cahaya dan satu atau lebih port output, cahaya yang masuk ke 

bagian port input keluar pada satu atau lebih port output dan mengalami 

pendistribusian daya (Anonim, 2014). Fiber coupler adalah salah satu jenis 

perangkat optik yang sering digunakan sebagai sistem sensor. Fiber coupler 

sebagai sensor memiliki keunggulan antara lain tidak kontak langsung dengan 

obyek pengukuran, tidak menggunakan listrik sebagai isyarat, akurasi pengukuran 
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yang tinggi, kebal terhadap induksi listrik maupun magnet, dapat dimonitor dari 

jarak jauh, dapat dihubungkan dengan sistem komunikasi data serta dimensi yang 

kecil dan ringan (DA Krohn, 2000). Prinsip kerja dari fiber coupler sebagai sensor 

umumnya berbasis pada modulasi intensitas, dengan menggunakan teknik 

refleksi. Cahaya yang keluar dari sensing port dipantulkan oleh sebuah reflektor 

dan masuk kembali ke sensing port. Dengan adanya perlakuan pada medium 

antara sensing port dan reflektor, maka akan terjadi perubahan pada intensitas 

cahaya yang terpantul. Berdasarkan prinsip ini, maka fiber coupler diasumsikan 

bisa digunakan sebagai sensor. 

Kelembaban relatif udara adalah rasio yang menggambarkan tekanan uap 

air aktual terhadap tekanan uap air jenuh, pada suhu dan tekanan tertentu (Lakitan, 

1994). Kelembaban udara berhubungan dengan keseimbangan energi dan 

merupakan ukuran banyaknya energi radiasi berupa panas laten yang dipakai 

untuk menguapkan air yang terdapat di permukaan yang menerima radiasi (Irwan, 

2008). Temperatur dan kelembaban lingkungan sangat berpengaruh pada 

efektifitas pekerjaan. Bekerja pada lingkungan yang terlalu lembab dapat 

menyebabkan penurunan kemampuan fisik dan keletihan, sedangkan lingkungan 

yang terlalu dingin dapat menghilangkan fleksibilitias alat-alat motorik tubuh. Hal 

tersebut terjadi akibat timbulnya kekakuan fisik tubuh (Purnomo, 2000). 

Sensor kelembaban udara menggunakan fiber coupler baru mulai 

berkembang, belum banyak penelitian terkait sensor kelembaban berbasis serat 

optik. Pada penelitian sebelumnya telah dikembangkan sensor kelembaban 

dengan menggunakan probe sensor serat optik yang memakai cladding gelatin 
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(Maddu, 2006). Penelitian tersebut menggunakan metode transmisi cahaya dengan 

membandingkan intensitas cahaya sebelum dan sesudah ditransmisikan. Metode 

ini memiliki tingkat kerumitan yang tinggi karena menghubungkan banyak 

perangkat diantaranya monokromator dengan sumber lampu tungsen, perangkat 

uji kelembaban, sensor cahaya, alat penghubung, serta komputer dengan dua 

software, masing-masing untuk monokromator dan sensor cahaya. 

Berdasarkan fungsi dan kemampuan fiber coupler sebagai sensor serta 

kebutuhan akan varian sensor kelembaban relatif udara, maka dalam penelitian ini 

fiber coupler akan digunakan untuk mendeteksi perubahan kelembaban relatif 

udara. Metode yang digunakan pada penelitian ini berbeda dari metode 

sebelumnya. Sensor menggunakan fiber coupler memiliki desain yang 

menyerupai sensor pergeseran, tetapi variasi jarak tidak dilakukan. Variasi 

diberikan pada indeks bias medium rambat antara ujung serat sensing port dan 

reflektor. Pada sensor digunakan dua jenis perlakuan yang berbeda. Perlakuan 

pertama adalah tanpa menggunakan medium khusus sebagai perantara, 

mediumnya adalah udara, perlakuan kedua menggunakan medium gelatin. Kedua 

perlakuan ini kemudian dibandingkan jangkauan, sensitifitas, resolusi dan 

linieritasnya dan dicari mana yang lebih baik.  

Dalam penelitian ini cahaya yang keluar dari fiber coupler pada bagian 

sensing port dipantulkan oleh reflektor yang dipasang dengan jarak konstan. 

Medium antara serat optik dan reflektor adalah gelatin yang diberikan perlakuan 

variasi kelembaban. Gelatin adalah material yang menyerap air dengan sangat 

baik, gelatin menyerap air secara bertahap 5-10 kali beratnya (Anggraini, 2003). 
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Perubahan nilai indeks bias gelatin ditentukan oleh jumlah uap air yang diserap. 

Uap air yang diserap oleh lapisan gelatin akan memasuki rongga-rongga di dalam 

gelatin yang menyebabkan gelatin membengkak (swelling). Seiring dengan 

pembengkakkan gelatin, kerapatan gelatin akan berkurang yang berakibat indeks 

biasnya mengecil (Maddu, 2006). Terjadinya pergeseran indeks bias pada medium 

gelatin dan udara akibat perubahan konsentrasi uap air menyebabkan terjadi 

perubahan cepat rambat cahaya dalam medium tersebut. Apabila cahaya datang 

memiliki sudut tertentu, maka cepat rambat cahaya dalam medium mempengaruhi 

arah pembiasannya. Perubahan sudut bias berakibat pada perubahan pada sudut 

pantul pada reflektor, semakin besar sudutnya (menjauhi garis normal) akan 

semakin kecil intensitasnya, dan begitu pula sebaliknya. Perubahan intensitas ini 

akan diterima oleh detektor dan dikonversi menjadi besaran tegangan keluaran. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Apakah fiber coupler dengan medium antara sensing port dan reflektor 

diberi gelatin atau udara dapat digunakan sebagai sensor kelembaban relatif 

udara?  

2. Di antara medium gelatin dan udara, medium manakah yang terbaik untuk 

kandidat sensor kelembaban relatif udara?  
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1.3  Batasan Masalah 

Pada penelitian ini batasan masalah yang dipilih untuk menjelaskan ruang 

lingkup penelitian yang lebih spesifik adalah: 

1. Terjadi perubahan suhu pada lingkungan sensing dengan nilai yang kecil, 

sehingga hal tersebut diabaikan.  

2. Sumber cahaya yang digunakan adalah Laser Helium-Neon (He-Ne) dengan 

panjang gelombang 632,8 nm  

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Membuktikan bahwa fiber coupler dengan medium antara sensing port dan 

reflektor diberi gelatin ataupun tidak dapat digunakan sebagai sensor 

kelembaban relatif udara. 

2. Mengetahui apakah gelatin ataukah udara yang merupakan medium terbaik 

untuk kandidat sensor kelembaban relatif udara. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat yang cukup kontributif bagi kemaslahatan 

masyarakat secara luas serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Diharapkan dari penelitian ini tercipta suatu kandidat sensor yang layak, meliputi 

nilai sensitivitas yang tinggi, jangkauan yang lebar serta kemudahan dalam 

pengoperasian alat. 
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