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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian sensor konsentrasi Rhodamin B menggunakan 

fiber taper. Dalam penelitian ini dilakukan dua variasi panjang peregangan fiber 

taper yaitu 3 mm dan 5 mm. Prinsip kerja sensor berdasarkan pemantulan internal 

total yang berkaitan dengan perbedaan indeks bias serat optik dengan bahan serta 

spektrofotometri yang memanfaatkan sifat serapan bahan terhadap radiasi 

elektromagnetik. Sumber cahaya yang digunakan laser merah dengan panjang 

gelombang 632,8 nm dan laser hijau dengan panjang gelombang 532 nm yang 

termasuk dalam daerah serapan dari Rhodamin B. Metode eksperimen dilakukan 

dengan mendeteksi tegangan keluaran setelah cahaya melewati sampel larutan 

Rhodamin B. Perubahan konsentrasi Rhodamin B menyebabkan perubahan 

tegangan keluaran. Hasil resolusi sensor terbaik didapatkan dari fiber taper 

panjang 3 mm menggunakan laser merah yang mampu mendeteksi Rhodamin B 

konsentrasi 0 – 11,50 ppm dengan daerah linear pada 0 – 3,38 ppm, sensitivitas 

sensor sebesar 1,85 mV/ppm dan resolusi sebesar 0,38 ppm. Untuk fiber taper 

panjang 5 mm menggunakan sumber cahaya merah memiliki jangkauan sensor 

dan daerah linear pada 0 – 78,34 ppm, sensitivitas sebesar 0,05 mV/ppm, dan 

resolusi sebesar 33,44 ppm. Dengan menggunakan sumber cahaya hijau, fiber 

taper panjang 3 mm memiliki jangkauan sensor pada 0 – 86,75 ppm dengan 

daerah linear pada 0 – 17,19 ppm, sensitivitas sebesar 0,46 mV/ppm, dan resolusi 

sebesar 0,91 ppm. Sedangkan untuk fiber taper 5 mm menggunakan sumber 

cahaya hijau memiliki jangkauan sensor pada 0 – 107,14 ppm dengan daerah 

linear sensor pada 0 – 52,13 ppm, sensitivitas sebesar 0,10 mV/ppm, dan resolusi 

sebesar 64,48 ppm. 
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