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ABSTRAK 

 Deteksi jumlah bakteri Staphylococcus aureus menggunakan Fiber Bundle 
Multimode telah berhasil dilakukan. Dengan menggunakan prinsip serapan pada 
penelitian ini menggunakan laser violet dengan panjang gelombang 405 nm yang 
merupakan daerah serapan suspensi bakteri. Pada penelitian ini dilakukan variasi waktu 
kultur bakteri untuk mendapatkan variasi jumlah bakteri. Sebelum melakukan sensing 
terhadap jumlah bakteri, maka dilakukan metode sensor pergeseran terhadap media 
tumbuh bakteri yaitu TSB untuk mendapatkan jarak pengukuran sample. Didapatkan 
puncak tegangan berada pada jarak 1800 µm. Dari hasil penelitian didapatkan 
jangkauan dan daerah linier sensor sebesar 16200000 – 105200000 CFU/ml,  
sensitivitas sebesar 0,011 mV/CFU/ml, dan resolusi sensor sebesar 8,938 x 105 

CFU/ml. 
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Farid Maulana Ibrahim, 2019, Utilization of Fiber Optic Structure with Multimode 
Fiber Bundle to Make a Sensor for Detection the Number of Bacteria 
Staphylococcus aureus, This thesis under guidance of Drs.Pujiyanto, M.S dan 
Dr.Suryani Dyah Astuti, M.Si. Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, 
Airlangga University, Surabaya. 

 

ABSTRACT 

 Detection the number of bacteria Sthapylococcus aureus using Multimode fiber 
bundle have been done. With absorption priciple, in  this research using the ultaviolet 
laser with the wavelenght 405 nm,  where the wavelength is absorption area of the 
bacteria suspension. In this research using time variations the age of bacteria. Before 
we start to sensing the age of bacteria, the first must be to find the peak of the voltage 
output with the displacement sensor method from medium of TSB. The peak voltage 
is obtained from distance 1800 µm. From the Research have found the range of sensing 
and linieraity is 16200000 -105200000 CFU/ml, Sensitivity sensor is 0,011 
mV/CFU/ml, and the resolution of the sensor is 8,938 x 105 CFU/ml.   
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