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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan serat optik dimulai pada tahun 1960-an yang digunakan 

sebagai jalur transmisi cahaya dengan kapasitas tranmisi sinyal besar dan 

memiliki laju transmisi tinggi jika dibandingkan dengan kabel tembaga, kabel 

coaxial dan wireless. Serat optik merupakan media transmisi cahaya yang terbuat 

dari bahan kaca (glass) yang berkualitas, sehingga memiliki kehandalan dan 

kelebihan dari media media transmisi yang lain (Ali Hanafiah, 2006). 

Dalam perkembangannya serat optik dapat digunakan dalam bidang 

telekomunikasi, industri, peralatan kedokteran (medical Instrument) dan banyak 

lainnya(Grattan & Meggit, 2000). Selain itu, serat optik juga dapat diaplikasikan 

sebagai sensor pengukuran dengan beragam parameter yaitu vibrasi (M. Yasin et 

al, 2010), pergeseran (M. Yasin et al, 2010), intensitas cahaya (M. Yasin et al, 

2015), regangan (Agus & Helendra, 2014) , kelembaban (Jialin et al, 2014), 

tekanan (Samian, 2011), Gas (Mirza et al 2014) , Suhu (Samian & Gatot, 2010) 

serta  konsentrasi suatu larutan (Marzuki & Mortar, 2013). Keunggulan yang 

dimiliki oleh serat optik jika digunakan sebagai sensor adalah tidak terdapat listrik 

pada serat sehingga menghindari dari percikan api, tidak bersentuhan langsung 

dengan objek, memiliki akurasi pengukuran tinggi, dapat dimonitoring, serta 

ukuran serat yang kecil dan ringan (Grattan & Meggit, 2000). Prinsip kerja dari 

serat optik sebagai sensor berbasis modulasi intensitas dan modulasi fase 

gelombang (Alan & Anthony, 2017). 

Pada saat ini banyak pengembangan serat optik digunakan sebagai sensor 

getaran berbasis modulasi intensitas. M. Yasin et al (2010) telah melakukan 

penelitian menggunakan serat optik bundel sebagai sensor getaran dengan prinsip 
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pergeseran. Menurut M. Yasin et al (2010) sensor yang telah dibuat dapat 

mengukur getaran dalam jarak 0,22 sampai 0,44 mm dan rentang frekuensi 

sebesar 200 sampai dengan 350 Hz dengan menggunakan sumber cahaya laser 

He-Ne yang panjang gelombangnya sebesar 594 nm. Selain itu, hasil penelitian 

sensor getaran mendapatkan nilai sensitivitas yang tinggi dan biaya yang rendah 

dari fabrikasi sehingga cocok untuk aplikasi nyata di lapangan.  

Pada penelitian skripsi ini, sensor Mach-Zehnder Interferometer (MZI) 

dengan struktur berbentuk dumbbell untuk deteksi getaran dengan frekuensi yang 

dikeluarkan oleh speaker. Sensor ini menggunakan modulasi berbasis fase 

gelombang. Serat optik yang digunakan adalah serat optik singlemode step index. 

Pada serat optik tersebut akan dilakukan fabrikasi serat optik berbentuk Dumbbell 

Mach-Zehnder Interferometer sebagai probe sensor yang akan diberikan 

perlakuan berupa getaran.  

Sensor Mach-Zehnder Interferometer ini dibuat dengan mengunakan 

fungsi arcing pada fusion splicer. Sensor ini terdapat dua tonjolan yang dipisahkan 

oleh serat optik mengecil (Asiah, 2014). Menurut Asiah (2014) Sensor Mach-

Zender Interferometer berbentuk struktur dumbbell ini menghasilkan spektrum 

interferensi yang bagus pada penelitian pengukuran konsentrasi glukosa. 

Menghasilkan nilai sensitivitas sebesar 0,04 nm/%. Selain digunakan untuk 

mengukur konsetrasi larutan, MZI juga pernah digunakan sebagai sensor 

kelembaban (Asiah et al,2016) dan sebagai sensor pengukuran suhu dan regangan 

(Zexin, 2014). Keunggulan dari Mach-Zehnder Interferometer adalah 

menghasilkan spektrum yang bagus (Asiah,2014), sensitivitas yang tinggi, 

kemudahan pembuatan dan mudah diintegerasikan dengan komponen lain 

(Martinek et al, 2017). 

Prinsip kerja serat optik dumbbell Mach-Zehnder interferometer sebagai 

sensor vibrasi sebagai berikut. Sumber cahaya laser He-Ne akan diarakan ke serat 

optik sehingga sumber cahaya akan terpandu didalamnya sampai melewati probe 

sensor, kemudian sumber cahaya laser akan di teruskan sampai ke detektor lalu 
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akan ditampilkan pada osiloskop digital. Speaker sebagai sumber vibrasi diletakan 

pada area bawah prorbe sensor yang dihubungkan pada sumber bunyi yaitu Audio 

Function Generator (AFG). Laser yang melalui probe sensor akan dipengaruhi 

oleh vibrasi dari speaker, setelah melalui pengaruh getaran laser akan diteruskan 

menuju ke detektor optik untuk diukur perubahan gelombang keluaran dan juga 

daya keluaran. Vibrasi yang dihasilkan oleh speaker akan mempengaruhi daya 

optis yang diterima oleh detektor. Osiloskop digital dapat mendeteksi perubahan 

daya dan gelombang tersebut. Kemudian sinyal input yang dikeluarkan dari 

speaker dan output dari detektor akan ditampilkan pada osiloskop digital. Hasil 

penelitian skripi nantinya akan diperoleh nilai jangkauan, nilai daerah linear, nilai 

sensitivitas dan nilai resolusi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang tersebut dapat diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah sensor serat optik berbasis Mach-Zehnder Interferometer berbentuk 

struktur dumbbell dapat digunakan untuk mendeteksi getaran? 

2. Berapakah jangkauan, daerah linier, sensitivitas,dan resolusi pada sensor serat 

optik berbasis Mach-Zehnder Interferometer berbentuk struktur dumbbell 

untuk deteksi getaran? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah penelitian yaitu: 

1. Obyek getar berupa speaker  

2. Serat optik yang digunakan adalah serat optik singlemode corning SMF-28 

(diameter core 8,3 µm). 

3. Frekuensi yang dapat dikeluarkan oleh speaker. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 

 Tujuan penelitian yaitu: 

1. Membuat rancang bangun sensor serat optik Mach-Zehnder Interferometer 

berbentuk struktur dumbbell dapat digunakan untuk mendeteksi getaran. 

2. Menentukan jangkuan, daerah linier, sensitivitas, dan resolusi pada sensor 

serat optik Mach-Zehnder Interferometer berbentuk struktur dumbbell. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

  Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

penggunaan  sensor serat optik Mach-Zehnder Interferometer berbentuk struktur 

dumbbell sebagai sensor getaran dan bermanfaat dalam perkembangan iptek 

dalam bidang optik. 
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