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MOTTO 

 

”Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan 

pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak 

pula oleh jin [56]. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakan yang kamu 

dustakan? [57]. Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan merjan [58]. 

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakan yang kamu dustakan? [59]. Tidak 

ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula [60]. Maka nikmat Tuhan kamu 

yang manakan yang kamu dustakan? [61] “. (Q.S Ar-Rahman[55]: 56-61) 

 

”Sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan 

mengumumkan kepada seluruh penghuni langit bahwa Dia mencintai Fulan, 

kemudian diumumkan pula kepada seluruh makhluk di jagad raya bahwa Dia 

mencintai Fulan, dan sungguh keberuntungan yang besar bagi hamba yang 

Allah cintai” (Al Hadits) 
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KAJIAN KARAKTERISTIK RUGI-RUGI PADA SERAT OPTIK 

TELKOM KARENA PEMBENGKOKAN MAKRO 

 Jurusan Fisika. Fakultas MIPA. Universitas Sebelas Maret 

 

ABSTRAK 

Kajian secara eksperimen tentang karakteristik rugi-rugi pada serat optik Telkom 

jenis single mode telah dilakukan. Penelitian ini menggunakan set up  alat 

pembengkokan yang terdiri dari Laser Klasse-2 DIN 58126 dengan panjang 

gelombang sebesar 632,8 nanometer, optical chopper, silinder gabus pembengkok 

untuk lilitan, receiver yang berupa detektor PIN dan oscillocope Yokogawa 

DL1520. Serat optik dililitkan pada silinder gabus kemudian ditekan 

menggunakan mikrometer skrup dengan variasi jumlah lilitan 1 dan 2 lilitan pada 

variasi jari-jari silinder 1.0 cm, 0.9 cm, 0.8 cm, 0.7 cm, 0.6 cm dan 0.5 cm. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai rugi-rugi serat optik meningkat seiring 

dengan bertambahnya nilai pergeseran jari-jari akibat penekanan. Secara umum 

perubahan nilai rugi-rugi terhadap pergeseran jari-jari pada silinder meningkat 

dengan makin mengecilnya jari-jari silinder. Rugi-rugi yang ditimbulkan oleh 

pembengkokan 2 lilitan lebih besar dari pada pembengkokan 1 lilitan.  

 

Kata kunci : serat optik single mode, rugi-rugi serat optik, pembengkokan  
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STUDY OF CHARACTERISTIC LOSS  AT TELKOM OPTIC FIBER  

BECAUSE MACRO BENDING  

  

 

ABSTRACT 

Experimental study the losses characteristics of at Telkom fiber optic single mode 

type has already been done. This study uses the bending tool set-up consisting of 

Laser Klasse-2 DIN 58126 with  632.8 nanometers wave length, optical chopper, 

a cylindrical bending to twist the cork, receiver of a PIN detector and Yokogawa 

DL1520 oscillocope. Optical fiber was wrapped around the cylinder and then 

compressed using a cork-screw micrometer with various the number of loops 1 

and 2 loops, on variations cylinder radius 1.0 cm, 0.9 cm, 0.8 cm, 0.7 cm, 0.6 cm 

and 0.5 cm. The results showed that the value loss optical fiber increased 

according to the increasing value of the radius pressure. In general, changes in the 

value of losses doeto shift to shift radius of cylinder would increase according to 

the smaller of cylinder radius. Losses caused by the bending of 2 loop was greater 

than that of the 1 loop. 

 

Keywords: single mode optical fiber,  loss optical fiber, bending 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan kemajuan teknologi maka permintaan untuk 

mentransmisikan data yang besar pada jarak yang sangat jauh meningkat. Dalam 

hal ini dibutuhkan media transmisi untuk mentransfer data dalam jumlah besar 

dan memerlukan keakuratan data tersebut. Serat optik yang memiliki keunggulan 
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lebih dari media transmisi lain menjadi sarana utama untuk memenuhi permintaan 

tersebut. Keunggulan serat optik sebagai media transmisi terutama mampu 

meningkatkan pelayanan sistem komunikasi data, seperti peningkatan jumlah 

kanal yang tersedia, kemampuan mentransfer data dengan kecepatan mega 

bit/second, terjaminnya kerahasiaan data yang dikirimkan sehingga pembicaraan 

tidak dapat disadap, tidak terganggu  oleh gelombang elektromagnetik, petir atau 

cuaca (Damansyah, 1999). 

Serat optik merupakan sebuah bahan transparan yang sangat jernih, 

atau kabel yang terbuat dari bahan semacam ini, yang dapat digunakan untuk 

mentransmisikan gelombang cahaya. Pada sistem transmisi ini sebuah sinyal 

digunakan untuk menimbulkan perubahan-perubahan pada cahaya oleh suatu 

sumber tertentu. Kilatan-kilatan cahaya yang berubah-ubah ini merambat di dalam 

serat optik, dan di ujung penerima dikonversikan kembali menjadi sinyal listrik 

yang merupakan replika sinyal aslinya. Kabel-kabel serat optik kini membawa 

sebagian besar trafik panggilan telepon yang meninggalkan Amerika Serikat, 

sedangkan di Inggris lebih dari 95% trafik telepon dibawa oleh serat optik. Di 

seluruh dunia, sistem transmisi serat optik melewatkan sekitar 85% dari seluruh 

trafik telekomunikasi (Crisp, 2006). 

Hal yang berpengaruh dalam transmisi sinyal pada serat optik adalah 

karakteristik bahan serat optik tersebut. Hal ini karena pemantulan dan pembiasan  

sinyal di dalam serat optik tergantung pada indeks bias bahan yang dipakai dalam  

serat optik tersebut. Selain karakteristik bahan, redaman/attenuasi menjadi 

masalah tersendiri dalam penyaluran sinyal. Di antara bentuk redaman yang sering 

terjadi ketika proses instalasi kabel/kontruksi kabel adalah 

pembengkokan/bending. Tidak semua pembengkokan menyebabkan terjadinya 

redaman. Serat optik mengalami redaman/rugi-rugi sinyal ketika dibengkokkan 

pada jari-jari tertentu. Sinyal yang teredam di tengah perjalanan menuju receiver 

menyebebkan penurunan kualitas sinyal yang diterima oleh konsumen ketika 

menggunakan jasa.  

Dalam penerapan lain, serat optik juga dapat digunakan sebagai sensor. 

Penerapan ini memanfaatkan fakta terjadinya kenaikan rugi-rugi di dalam serat 

1 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xvi 

optik yang dibengkokkan. Sinyal gelombang elektromagnetik dibangkitkan dari 

sumber yang biasanya berupa laser dilewatkan melalui serat optik menuju 

receiver. Gangguan berupa pembengkokan yang terjadi di tengah perjalanannya 

menuju receiver menyebabkan kenaikan rugi-rugi. Gambar 1.1 merupakan salah 

satu contoh pemanfaatan rugi-rugi serat optik sebagai sensor tekanan. 

 

(a) (b) 

Gambar 1.1. Sketsa sensor tekanan. (a) Pembengkokan serat optik dengan jari-jari 
R, (b) Model pembengkokan serat optik sebagai sensor tekanan 
(Malla, 2003) 

 
Dapat dilihat pada Gambar 1.1 (b)  bahwa serat optik akan mengalami 

pembengkokan ketika ada tekanan mengenai plat pagian atas. Beberapa 

bengkokan ini menyebabkan rugi-rugi yang kemudian dijadikan sebagai indikator 

sensor.  

Penelitian mengenai pembengkokan serat optik telah dilakukan oleh 

Suryadi Hendi dan Siti Muti’ah yang keduanya merupakan mahasisiwa fisika 

FMIPA UNS. Penelitian yang dilakukan Suryadi Hendi bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik rugi-rugi optik bila  serat optik  multimode step index  

dibengkokkan dengan model treebending (tiga bengkokan). Variasi jari-jari 

bengkokannya adalah 0.30 cm, 0.25 cm, 0.20 cm, dan 0.15 cm. Pembengkokan 

dilakukan dengan cara memberikan tekanan pada serat optik yang diletakkan di 

antara dua plat silinder pembengkok sepaerti Gambar 1.2. 
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F = 0

Jari-jaribengkokan

Serat Optik

Silinder
Pembengkok

F > 0

Sebelum ditekan Sesudah ditekan  

Gambar 1.2. Penekanan serat optik untuk pembengkokan theebending (Hendi,           

2009) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Muti’ah menggunakan serat optik 

polimer dengan bengkokan berupa lilitan.  Penelitian ini dilakukan dengan 

melilitkan serat optik polimer pada silinder lentur (spone/busa), kemudian diberi 

tekanan dengan menggunakan mikrometer sekrup. Variasi jari-jari silinder yaitu 

0.5 cm, 0.6 cm, 0.7 cm, 0.8 cm, 0.9 cm, dan 1.0 cm. Kedua penelitian ini 

menunjukkan bahwa besarnya nilai rugi-rugi serat optik meningkat seiring dengan 

bertambahnya pergeseran yang dikenakan pada serat optik. Semakin besar jari-jari 

bengkokan menimbulkan rugi-rugi yang lebih kecil.  

Sama halnya dengan penelitian tersebut, penelitian ini juga 

mempelajari karakteristik rugi-rugi akibat pembengkokan. Akan  tetapi penelitian 

ini mengenakan pembengkokan pada serat optik single mode dari PT TELKOM 

dengan metode lilitan menggunakan variasi 1 dan 2 lilitan. Peneliltian mengenai 

karakteristik rugi-rugi serat optik single mode dari PT TELKOM ini 

menggunakan micropotitioner dalam set up alat sehingga posisi ujung serat lebih 

mudah untuk ditentukan.  PT TELKOM merupakan perusahaan penyelenggara 

informasi dan telekomunikasi (InfoComm) serta penyedia jasa dan jaringan 

telekomunikasi secara lengkap (full service and network provider) yang terbesar 

di Indonesia. Perusahaan ini paling banyak menggunakan serat optik sebagai 

media transmisi untuk memberikan layanan jasa kepada para pelanggannya. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Batasan Masalah 
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Penelitian ini dilakukan dengan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Serat optik yang digunakan adalah jenis serat optik singlemode dari PT 

 TELKOM. 

2. Pembengkokan makro dilakukan dengan model lilitan pada medium elastis. 

3. Medium yang digunakan sebagai pembengkok terbuat dari bahan elastis yang 

 berbentuk silinder. 

4. Variasi jari-jari pembengkokan yang digunakan yaitu 0,5 cm, 0,6 cm, 0,7 cm, 

 0,8 cm, 0,9 cm, 1,0 cm. 

5.   Panjang gelombang sinar laser yang digunakan sebesar 632,8 nanometer.  

 

2.  Rumusan Masalah 

Masalah utama yang dibahas pada tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh jari-jari lilitan serat optik single mode terhadap rugi-

rugi/loss? 

2. Bagaimana pengaruh jumlah lilitan pada pengbengkokan serat optik 

singlemode terhadap rugi-rugi? 

3. Bagaimana pengaruh penekanan pada serat optik singl emode terlilit pada 

bahan pembengkok dengan jari-jari tertentu terhadap rugi-rugi? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui pengaruh jari-jari lilitan serat optik singlemode terhadap rugi-rugi. 

2. Mengetahui pengaruh jumlah lilitan pada pembengkokan serat opti singlemode 

terhadap rugi-rugi. 

3. Mengetahui pengaruh penekanan pada serat optik single mode terlilit pada 

bahan pembengkok dengan jari-jari tertentu terhadap rugi-rugi. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi mengenai pengaruh jari-jari lilitan serat optik single 

mode terhadap rugi-rugi.  
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2. Memberikan informasi  pengaruh jumlah lilitan pada pembengkokan serat opti 

single mode terhadap rugi-rugi. 

3. Memberikan informasi  pengaruh penekanan pada serat optik singlemode terlilit 

pada bahan pembengkok dengan jari-jari tertentu terhadap rugi-rugi. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Dasar-Dasar Optik 

Bila seberkas cahaya datang dari medium yang lebih rapat ke medium 

yang kurang rapat maka cahaya tersebut akan dibiaskan menjauhi garis normal, 

seperti yang dijelaskan Hukum Snellius pada persamaan 2.1: 
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2211 qq SinnSinn =        (2.1) 

 
Dimana : 

1n  : Indeks bias medium 1 

n2 : Indeks bias medium 2 

1q  : Sudut antara sinar datang dan garis normal 

2q : Sudut antara sinar bias dan garis normal 

Di dalam ruang hampa, cahaya merambat pada kecepatan maksimumnya 

yang mendekati 3 x 108 m/s. Ketika cahaya merambat di dalam suatu bahan, 

kecepatannya akan turun sebesar suatu faktor yang ditentukan oleh karakteristik 

bahan yang dinamakan indeks bias (n). Indeks bias merupakan perbandingan 

(rasio) antara kecepatan cahaya di ruang hampa terhadap kecepatan cahaya di 

dalam bahan. Perbandingan ini dapat ditentukan dengan menggunakan Hukum 

Snellius (Persamaan 2.1). Indeks bias  dinyatakan dengan Persamaan 2.2 dan 2.3. 

 

n = 
2

1

sin

sin

q
q

            (2.2) 

n = 
nc

c
            (2.3) 

 
dengan n adalah  indeks bias, q1  adalah sudut datang, q2 adalah sudut bias, c 

adalah kecepatan cahaya di ruang hampa ( 3 x 108 m/s), da cn  adalah cahaya pada 

medium. Gambar 2.1 memperlihatkan perilaku cahaya pada 2 medium yang 

memiliki nilai indeks bias berbeda. 

6 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxi 

nn 21
>

n1

q 1

2

f
1

q 2

n2

Sinar di biaskan 
menjauhi garis normal

Sinar dipantulkan

nn 21
>

n1

q 1

f
2

1

q 2

n2

Sinar di biaskan 
menjauhi garis normal

Sinar dipantulkan

f
11

 

 
Gambar 2.1. Pembiasan dan pemantulan cahaya pada bidang batas antara dua 

medium optik (Keiser, 2000) 
 

Pada Gambar 2.1 dapat dilihat adanya dua medium dengan indeks bias nı 

dan n2, dimana n1 > n2 (indeks bias medium pertama lebih besar dari indeks bias 

medium kedua). Sinar datang dari medium pertama berindeks bias nı menuju 

medium kedua dengan indeks bias n2. Sebagian sinar yang mengenai bidang batas 

akan mengalami pemantulan dan sebagian yang lain mengalami pembiasan. Sinar 

datang dipantulkan dengan sudut yang sama besar dengan sudut sinar datang  

1f dan sinar bias dibiaskan menjauhi garis normal dengan sudut. Pemantulan 

internal sudut kritis terjadi ketika sinar bias sejajar dengan bidang batas medium 

2f (sudut 2q  mencapai 90˚), maka sudut 1q  tersebut dinamakan sudut kritis. Sudut 

kritis adalah sudut sinar datang 1q  terhadap garis normal dimana sinar datang 

tersebut akan dibiaskan dengan sudut 2q = 90˚ (sejajar bidang batas medium). 

Prinsip dasar yang diperlukan di sini adalah ide tentang pemantulan total. 

Dalam Gambar 2.2, terlihat bagaimana lintasan cahaya yang bergerak dari 

medium kaca menuju udara. Jika sudut q  lebih kecil dari sudut kritis (q  < c), 

sebagian cahaya ditransmisikan ke udara dan sebagian lainnya dipantulkan lagi ke 

kaca. Jika cahaya dilewatkan sebesar sudut kritis (q  = c), cahaya akan dilewatkan 

meluncur sepanjang batas. Jika sudut q  lebih besar dari sudut kritis (q  > c), 
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semua cahaya akan dipantulkan kembali ke kaca, tak ada cahaya yang diteruskan 

ke udara. Inilah yang disebut dengan pemantulan total (Keiser, 2000). 

 

  c<q    c=q    c>q  

Gambar 2. 2 Sinar cahaya melewati kaca menuju udara 

 

Sudut kritis dapat dihitung dengan mengambil nilai sudut bias sebesar 

90o dan memasukkannya ke dalam persamaan Hukum Snellius (Persamaan 2.1) 

0
211 90SinnSinn =q        (2.4) 

Karena nilai Sin 900 adalah 1, maka persamaan 2.4 dapat disusun 

kembali menjadi Persamaan 2.5 untuk mendapatkan Sin θ1 dan kemudian nilai 

sudut θ1 yang dalam kasus ini adalah sudut kritis (Crisp, 2006).  

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=

1

2arcsin
n

n
kritisq        (2.5) 

 

B. Struktur dan Macam-Macam Serat Optik 

Serat optik adalah suatu dielektrik waveguide yang beroperasi pada 

frekuensi optik atau cahaya. Serat optik berbentuk silinder dan menyalurkan 

energi gelombang elektromagnetik dalam bentuk cahaya di dalam permukaannya 

dan mengarahkan cahaya pada sumbu aksisnya. Hal-hal yang mempengaruhi 

transmisi dengan waveguide ditentukan oleh karakteristik bahannya, yang 

merupakan faktor penting dalam penyaluran suatu sinyal sepanjang serat optik 

(PT PLN, 2009). 

Kaca 

Udara 

q  q  q  
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Stuktur serat optik biasanya terdiri atas 3 bagian. Strukturnya ditunjukkan 

pada Gambar 2.3 , yaitu : 

 

 

Gambar 2.3. Bagian-bagian serat optik 

a. Bagian yang paling utama dinamakan inti (core). Gelombang cahaya yang 

dikirim akan merambat dan mempunyai indeks bias lebih besar dari lapisan 

kedua, dan terbuat dari kaca. Inti (core) mempunyai diameter yang bervariasi 

antara 5 – 50 mm tergantung jenis serat optiknya. 

b. Bagian kedua dinamakan lapisan selimut/selubung (cladding). Bagian ini 

mengelilingi bagian inti dan mempunyai indeks bias lebih kecil dibanding 

dengan bagian inti, dan terbuat dari kaca. 

c. Bagian ketiga dinamakan jaket (coating/buffer primer). Bagian ini merupakan 

pelindung lapisan inti dan selimut yang terbuat dari bahan plastik elastik (PT 

PLN, 2009). 

Jenis-jenis serat optik ada 3, yaitu Single Mode Fiber (SMF) Step index, 

Multi Mode Fiber (MMF ) Step index, Multi Mode Fiber (MMF) Gradded index.  

 

1. Serat optik Single Mode Fiber (SMF) Step index 

Serat optik single mode umumnya terbuat dari bahan gelas silika (SiO2). 

Ukuran core atau intinya adalah 8 - 12 mm sedangkan diameter cladding-nya 125 

mm (Gambar 2.4). Dalam fiber jenis ini hanya satu berkas cahaya (satu mode) 

yang dapat melaluinya (Saleh, 1991). 

 

 
 

 
Gambar 2. 4 Fiber optik Single Mode Step Index (Keiser; 2000) 

8-12 mm 

125 mm 

n

n
n
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2. Serat optik Multi Mode Fiber Step Index 

Serat optik Multi Mode Fiber (MMF) Step index terbuat dari bahan gelas 

silica (SiO2). Ukuran intinya 50 - 200 mm, diameter selubungnya 125 - 400mm 

(Gambar 2. 5). Diameter core lebih besar dari Single Mode Fiber sehingga banyak 

mode yang dapat melaluinya.  

 

 

 

 

 

 

Jenis serat ini disebut multimode karena cahaya yang merambat dari satu 

ujung ke ujung lainnya, terjadi dengan melalui beberapa lintasan cahaya. 

Diameter inti (core) sebesar 50 mm - 200 mm dan diameter selubung (cladding) 

125 mm - 400 mm.  

 

3. Serat optik Multi Mode Fiber Gradded Index 

Serat optik Multi Mode Fiber Gradded Index biasanya terbuat dari multi 

component glass & silica glass  tapi dapat juga terbuat dari bahan lainnya. Ukuran 

intinya 50 - 100 mm dan diameter selubungnya 125 - 140 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serat optik Multimode Graded Index (Gambar 2.6) mempunyai indeks bias 

yang merupakan fungsi dari jarak terhadap sumbu/poros serat optik. Sehingga 

Gambar 2.6 Fiber optik Multimode Graded Index (Saleh, 1991) 

nf 

n

n

50-100 mm 125-140 mm 

nc 

nc 

nf 

50-200 mm 

125-400 mm 

Gambar 2.5 Fiber optik Multimode Step-Index (Saleh; 1991) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxv 

sinar akan dibiaskan secara bertingkat-tingkat menjauhi selubung dan mendekati 

sumbu inti fiber optik, dengan demikian cahaya yang menjalar melalui beberapa 

lintasan pada akhirnya akan sampai pada ujung lainnya pada waktu yang 

bersamaan.  

C. Karakteristik Transmisi pada Serat Optik 

1.  Numerical Aperture 

Sinar cahaya yang masuk ke dalam inti serat optik membentuk sudut datang 

tertentu terhadap poros serat optik. Sudut yang menuju ke arah permukaan serat 

optik (nudara = 1), tidak semua akan diteruskan. Tetapi ada syarat tertentu agar 

sinar yang datang tersebut dapat diteruskan. Gambar 2.7 menunjukkan adanya 

sudut dimana sinar diterima oleh serat optik yang disebut sebagai Numerical 

Aperture.  

q max

qi

nudara   =  1

3

2
1

cladding

cladding

core n1

qr (Sudut kritis)

1

2 3

90

1 Cahaya yang masuk ke clading
2 Cahaya yang masuk dengan 

sudut kritis
3 Cahaya yang mengalir ke dalam

core

q max

qc

Daerah dimana 
sinar dapat diterima
oleh serat optik

 

Gambar 2. 7 Sudut dimana sinar dapat diterima oleh serat optik (PT Telkom, 

2000) 

 

Sinar tak dapat diterima jika melebihi wilayah θmax.  Karena sinar yang 

masuk memiliki sudut datang lebih besar dari θmax sehingga sinar tersebut masuk 

namun tidak dapat berlanjut dan keluar . Sedangkan semua sinar yang berada di 

wilayah θmax  dapat masuk ke dalam serat optik, dengan batas kritis sejauh θmax. 

Dengan menerapkan hukum snellius, θmax dapat ditentukan dengan 

Persamaan 2.6. 

2
12

2
2
11,0 )(sinsin nnnn cmak -== qq                                                     (2.6) 
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Dimana ic qpq -= 2/  

Persamaan 2.6 juga dapat digunakan untuk menghitung Numerical Aperture (NA) 

D»-=== 2)(sinsin 1
2

12
2

2
11,0 nnnnnNA cmak qq                            (2.7) 

Parameter Δ dikatakan sebagai perbedaan indeks core-cladding , didefinisikan 

sebagai 

)1(12 D-= nn                                                                             (2.8) 

Dimana perbedaan indeks Δ lebih kecil dari 1. Sejak numerical aperture 

berhubungan dengan sudut maksimal yang dapat diterima, persamaan itu dapat 

digunakan untuk menjelaskan sinar yang diterima serat optik dan untuk 

menghitung efisiensi sumber sinar menuju serat optik (Keiser, 2000). 

 

2. Pemandu Gelombang 

Mekanisme terjadinya gelombang terpandu dalam pemandu gelombang 

dapat dijelaskan dengan pendekatan sinar optik maupun mode gelombang. Dalam 

pendekatan sinar optik, gambaran mengenai mode-mode gelombang terpandu 

dapat dijelaskan sebagai berkas yang terpandu melalui lintasan zig-zag di dalam 

film akibat pemantulan total seperti pada gambar 2.8 (Widodo, 1997). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8.  Mekanisme pemanduan gelombang dengan pendekatan sinar optik 

Untuk penyederhanaan bahan lapisan dalam  pandu gelombang, bahan 

memiliki sifat : homogen yakni harga indeks bias tidak bergantung pada posisi, 

isotropis yakni harga indeks bias tidak bergantung arah, linier yakni harga indeks 

bias tidak bergantung pada kekuatan medan, serta lossless yakni tidak terjadi 

absorbsi energi oleh bahan dan gelombang yang masuk mengalami atenuasi. 

n1 

n2 

n1 
x=h 

x=0 

q 

q 

x 

y 

z 
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Secara umum, komponen utama pemandu gelombang optik adalah dua 

lapisan bahan kaca silika atau plastik, yang dapat menahan agar cahaya dapat 

merambat di dalamnya dan tidak menerobos keluar. Cahaya yang dimasukkan 

dalam optik akan merambat dari satu ujung ke ujung yang lain. 

Konsep pemandu gelombang optik sebagai media transmisi pada suatu 

sistem komunikasi didasarkan pada Hukum Snellius untuk perambatan cahaya 

pada media transparan. Pemandu gelombang optik dibentuk dari dua lapisan 

utama yaitu lapisan utama yang pada plat dielektrik berupa lapisan tipis dengan 

indeks bias n1 yang menempel pada bahan dengan indeks bias n2 yang lebih kecil 

dari n1.  

Menurut Hukum Snellius  cahaya yang datang pada antar muka antara 

dua media transparan yang indeks biasnya berbeda akan mengalami pembiasan 

sebagai berikut: Sinar yang datang dari medium yang berindeks bias tinggi dengan 

sudut θ1 terhadap garis normal menuju medium berindeks bias lebih rendah akan 

dibiaskan  menjauhi garis normal bidang batas antar medium dengan sudut θ2. 

Menurut teori medan elektris di dalam lapisan tipis berubah secara 

sinusoidal pada bidang melintang yang disebabkan oleh adanya interferensi antara 

gelombang berjalan yang naik dan turun. Terdapat medan yang meluruh secara 

eksponensial di luar lapisan tipis. Penembusan ke lapisan luar bertambah dengan 

pertambahan orde mode ke-m. Hal ini terjadi karena sudut sinar mendekati sudut 

kritis bila m bertambah. Untuk ketebalan dan panjang gelombang tertentu setiap 

mode mempunyai pola yang berbeda, seperti pada gambar 2.9.(Widodo,1997) 

 

Gambar 2.9.  Pola mode melintang di dalam pemandu gelombang plat simetris 

 

d 

n2 

n1 

n2 

y y y y 
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Intensitas gelombang akan menurun karena adanya penyerapan dan 

penghamburan (scattering). Penghamburan disebabkan oleh ketakhomogenan 

bahan dan ketaksempurnaan batas.  Mode-mode yang berorde tinggi dan bersudut 

curam merambat pada lintasan zig-zag yang lebih panjang dari pada yang berorde 

lebih rendah.  Maka mode berorde tinggi menderita rugi serapan yang lebih besar.  

Mode-mode yang mendekati putus (cut off) adalah mode-mode yang berorde lebih 

tinggi dan sinarnya mendekati sudut kritis. Sinar-sinar ini akan mudah 

disimpangkan di bawah sudut kritis sehingga medannya akan menembus dalam ke 

lapisan luar lapisan tipis. Di daerah ini mode-mode tersebut akan mengalami 

penyerapan dan menyusut dengan cepat. 

 

3. Rugi-Rugi Daya pada Serat Optik 

Energi atau daya yang dibawa oleh cahaya akan mengalami pelemahan 

(rugi-rugi/loss) akibat terjadinya kebocoran atau karena kurangnya kejernihan 

bahan serat optik. Besaran pelemahan energi sinyal informasi dari fiber optik 

yang dinyatakan dalam deci-Bell (dB) dan disebabkan oleh 3 faktor utama yaitu 

absorpsi, hamburan (scattering) dan bending losses. Gelas yang merupakan bahan 

pembuat fiber optik biasanya terbentuk dari silicon-dioksida (SiO2). Variasi 

indeks bias diperoleh dengan menambahkan bahan lain seperti oksida titanium, 

thallium, germanium atau boron. Dengan susunan bahan yang tepat maka akan 

didapatkan atenuasi yang sekecil mungkin. Atenuasi menyebabkan pelemahan 

energi sehingga amplitudo gelombang yang sampai pada penerima menjadi lebih 

kecil dari pada amplitudo yang dikirimkan oleh pemancar. Besarnya atenuasi 

dapat dicari dengan rumus pada Persamaan 2.9 (Electrical Enginering, 2008). 

 

 

Dimana: 

P1 = Daya awal yang masuk (Watt) 

P2 = Daya yang diterima (Watt) 

dB = deci-Bell (satuan atenuasi) 

P
PLogdB

2

110= (2.9) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxix 

Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya atenuasi adalah absorbsi, 

pencaran Rayleigh, pemantulan Fresnel, rugi-rugi pembengkokan, dispersi dan 

radiasi.  

a. Absorbsi 

Zat pengotor (impurity) apapun yang masih tersisa di dalam bahan inti akan 

menyerap sebagian dari energi cahaya yang merambat di dalam serat optik. 

Kontaminan yang menimbulkan efek paling serius adalah ion-ion hidroksil dan 

zat-zat logam.  

Ion-ion hidroksil adalah wujud lain dari air yang akan menyerap energi 

gelombang dengan panjang gelombang 1380 nm,sedangkan zat-zat logam akan 

menyerap energi gelombang dengan berbagai nilai panjang tertentu. 

 

b. Pencaran Rayleigh 

Pencaran Rayleigh (Rayleigh scatter) adalah efek terpencarnya cahaya 

akibat terjadinya perubahan kecil yang bersifat lokal pada indeks bias bahan inti 

dan bahan mantel. Dikatakan bersifat lokal karena perubahan hanya terjadi di 

lokasi-lokasi tertentu saja di dalam bahan, dan ukuran daerah yang terkena 

pengaruh perubahan ini sangat kecil, yaitu kurang dari satu panjag gelombang 

cahaya. 

Terdapat dua hal yang menyebabkan terjadinya fenomena ini, dan 

keduanya timbul di dalam proses manufaktur. Sebab pertama adalah terdapatnya 

ketidak merataan di dalam adonan bahan-bahan pembuat serat optik. 

Ketidakmerataan dalam jumlah yang sangat kecil dan bersifat acak mustahil untuk 

sepenuhnya dihilangkan. Penyebab kedua adalah pergeseran-pergeseran kecil 

pada kerapatan bahan yang biasanya terjadi saat kaca silika mulai membeku 

menjadi padat (Crisp, 2006). 

Pencaran Rayleigh didominasi oleh mekanisme redaman intrinsik dalam 

celah penyerapan diantara penyerapan ultraviolet dan inframerah hasil 

ketidaksamaan jenis materi yang terjadi pada skala kecil dibandingkan dengan 

panjang gelombang cahaya. Ketidaksamaan ini menunjukkan sebagai fluktuasi 

indeks bias yang timbul dari kepadatan dan keanekaragaman komposisi yang 
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membeku dalam kaca saat pendinginan. Penghamburan ini akan menyebabkan 

terjadinya redaman yang diformulasikan oleh Rayleigh dengan (PT Telkom, 

2008): 

L
=

1
log10A  (dB/Km)      (2.10) 

Faktor redaman adalah: 

( )Le R

L
R gg -==L - exp       (2.11) 

Dua koefisien redaman adalah: 

4

243

3

8

l

bp
g fc

R

KTpn
=       (2.12) 

Dimana: 

 A : besarnya redaman 

 L  : factor atau koefisien redaman serat optik 

 L : panjang serat optik 

 Rg  : koefisien penghamburan Rayleigh 

 n : indeks bias materi 

 p : koefisien photoelastik rata-rata 

cb  : isothermal compressibility 

K : konstanta Boltzman = 1,38 x 10-23 J/0K 

fT  : temperature mutlak (K) 

λ : panjang gelombang serat optik 

 

c. Pemantulan Fresnel 

Ketika sinar cahaya menumbuk sebuah bintik perubahan indeks bias dan 

terpencar ke segala arah, komponen pencaran yang merambat dengan sudut 

datang mendekati garis normal (900) akan lewat begitu saja menembus bidang 

perbatasan. Akan tetapi tidak semua bagian dari cahaya yang datang dengan sudut 

mendekati garis normal akan menembus bidang perbatasan. Sebagian kecil dari 

cahaya itu akan terpantul balik di bidang perbatasan.  
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Efek ini dapat menjadi masalah bagi cahaya yang meninggalkan ujung 

output serat optik. Di titik ini, terjadi perubahan seketika dari indeks bias inti ke 

indeks bias yang ada di luar serat optik. Efek yang sama juga terjadi pada arah 

yang berlawanan. Sebagian kecil dari cahaya yang datang dan hendak memasuki 

serat optik terpantul balik oleh bidang perbatasan udara-inti (Crisp, 2006). 

Fenomena ini dinamakan sebagai pemantulan Fresnel yang berkaitan 

dengan langkah pergantian dalam indeks bias pada interface sambungan. 

Gambaran pada pantulan sebagian dari cahaya yang dikirimkan melalui interface 

dinyatakan dalam formula Fresnel yaitupada Persamaan 2.13 (PT Telkom, 2008). 

 )1log(10 FF KA -=  dB      (2.13) 

Sedangkan besarnya koefisien pantulan Fresnel dirumuskan: 
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nn

nn
K F        (2.14) 

Dimana: 

 AF : redaman pantulan Fresnel 

 KF : koefisien redaman pantulan Fresnel 

n1 : indeks bias inti serat dari serat yang disambungkan  

n0 : indeks bias media perantara dari dua serat yang disambungkan 

 

d. Rugi-Rugi Pembengkokan 

Bending yaitu pembengkokan serat optik yang menyebabkan cahaya yang 

merambat pada serat optik berbelok dari arah transmisi dan hilang. Sebagai 

contoh, pada serat optik yang mendapat tekanan cukup keras dapat menyebabkan 

ukuran diameter serat optik menjadi berbeda dari diameter semula, sehingga 

mempengaruhi sifat transmisi cahaya di dalamnya (Farrel, 2002). 

Rugi-rugi akibat pelengkungan serat optik dibedakan menjadi dua macam yaitu : 

1) Macro Bending/Pembengkokan Makro 

Rugi-rugi Macrobending terjadi ketika sinar atau cahaya melalui serat 

optik yang dilengkungkan dengan jari-jari lebih lebar dibandingkan dengan 
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diameter serat sehingga menyebabkan rugi-rugi seperti terlihat dalam Gambar 

2.10 (Keiser, 2000). 

 
 

Gambar 2.10. Peristiwa rugi-rugi akibat pembengkokan makro (Keiser,  2002) 

 

Jari-jari kritis atau critical radius adalah jari-jari bengkokan 

mendekati  pertambahan nilai rugi-rugi yang cepat. Jari-jari kritis pada multi mode 

dirumuskan dengan Persamaan 2.15 (Farrel, 2002): 

[ ] 2
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2
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nn

n
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l
       (2.15) 

Besarnya nilai rugi-rugi dapat dipengaruhi oleh selisih indeks bias. Nilai 

numerical aperture yang besar akan menghasilkan nilai jari-jari kritis (Rc) dan 

nilai rugi-rugi yang kecil. 

Ketika dibengkokkan, serat optik mengalami stres. Stres ini 

mengakibatkan indeks bias bahan serat optik berubah menurut formulasi yang 

diperoleh secara eksperiman seperti pada Persamaan 2.16.  

 ÷
ø
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ç
è
æ +»=

÷
ø
ö

ç
è
æ

r
x

nenn material
r

x

material 1..'      (2.16) 

 

Indeks bias serat stres karena pembengkokan (n‘) menderita distorsi dengan x<< 

R , dimana R merupakan jari-jari pembengkokan dan x adalah posisi titik di dalam 

inti yang diukur dari sumbu serat optikdan bernilai antara -r hingga +r dengan r 

adalah jari-jari serat optik (Schermer, 2007). 
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Penelitian mengenai hubungan rugi-rugi daya serat optik hubungannya 

dengan jari-jari pembengkokan dan panjang gelombang telah dilakukan oleh 

Andri Martins dan rekannya dari Departemen Fisika Universitas Aviero, Santiago. 

Hasil penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.11.  

 

Gambar 2.11. Eksperimen rugi-rugi daya serat optik pada  beberapa panjang 
gelombang sebagai fungsi dari jari-jari pembengkokan (Martins, 
2006) 

 

Dari Gambar 2.11 dapat diamati bahwa rugi-rugi serat optik tergantung pada 

panjang gelombang. Dapat diamati pula puncak periodik kerugian pada spektrum 

yang berbeda untuk jari-jari pembengkokan yang berbeda. Fenomena ini dapat 

dijelaskan karena adanya refleksi yang terjadi antarmuka antara lapisan cladding 

dan udara (Martins, 2006). 

2) Micro Bending/Pembengkokan Mikro 

Pembengkokan mikro pada prinsipnya menimbulkan efek yang sama 

dengan macrobending, hanya saja ukuran lekukan dan penyebab terjadinya 

berbeda. Jari-jari lekukan yang timbul dalam kasus ini adalah sama dengan atau 
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kurang dari garis tengah sebuah serat optik telanjang (serat optik yang hanya 

terdiri dari inti, jaket dan buffer primer. 

Permasalahan pembengkokan mikro pada umumnya timbul di dalam 

proses manufaktur. Penyebab yang biasa dijumpai adalah perbedaan laju 

pemuaian dan penyusutan antara serat optik dan pelindung-pelindung luarnya 

(jaket). Peristiwa rugi-rugi serat optik akibat pembengkokan makro dapat di lihat 

pada Gambar 2.12 (Crisp, 2006). 

 

Gambar 2.12. Peristiwa rugi-rugi akibat pembengkokan mikro (PT Telkom, 

2008). 

 

e.  Dispersi 

Dispersi adalah suatu fenomena dimana suatu pulsa cahaya yang datang 

akan mengalami pelebaran selama perambatannya di dalam serat optik. Dispersi 

yang terjadi pada serat optik secara garis besar ada dua yaitu (PT Telkom, 2008): 

1. Dispersi Modal/Mode 

Dispersi ini terjadi karena perbedaan kelambatan perambatan cahaya 

diantara mode-mode dalam serat multimode. Mode-mode yang berbeda (pulsa 

dalam serat multimode) merambat sepanjang kanal pada sekumpulan kecepatan 

yang berbeda sehingga lebar pulsa output bergantung pada saat pengiriman dari 

mode-mode yang cepat dan lambat. Mekanisme dispersi ini membuat perbedaan 

yang mendasar pada semua dispersi untuk tiga tipe serat. Setiap sumber optik 

tidak memancarkan satu frekuensi yang merupakan lebar pita frekuensi serta 

perbedaan kelambatan propagasi diantara komponen spektrum frekuensi yang 

berbeda dari sinyal cahaya yang dikirimkan. Banyaknya lintasan cahaya yang 

merambat melalui serat pada bagian-bagian yang berbeda menyebabkan setiap 
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bagian mempunyai panjang yang berbeda, karena itu setiap mode mempunyai 

waktu perambatan yang berbeda. Dispersi ini merupakan penyebab utama 

pengaruh distorsi pada serat jenis multi mode. 

2. Dispersi Kromatik/Intramodal 

Dispersi ini terjadi dalam semua tipe serat optik dan hasil dari 

terbatasnya spektrum frekuensi dari sumber optik. Setiap sumber optik 

memancarkan satu frekuensi akan tetapi merupakan beberapa lebar pita frekuensi 

kemudian dalam perambatan terjadi perbedaan kelambatan diantara spektrum 

frekuemsi yang berbeda. Hal ini menyebabkan pelebaran pulsa dalam setiap mode 

pengiriman sinyal (PT Telkom, 2008). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelilian 

Penelitian mengenai rugi-rugi pembengkokan serat optik singlemode 

dilakukan dengan variasi jari-jari pembengkokan 0.5 cm, 0.6 cm, 0.7 cm, 0.8 cm, 

0.9 cm dan 1.0 cm. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Optik Jurusan Fisika 

FMIPA Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari 

sampai bulan Desember tahun 2009. 

 

B. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian mengenai rugi-rugi 

pembengkokan serat optik single mode adalah: 

1. Alat-alat penelitian: 

1) Laser Klasse-2 DIN 58126 dengan panjang gelombang 632.8 nanometer 

2) Osilloscope Yokogawa DL1520 

3) Optical Chopper 3501 

4) Detektor  

5) Mikrometer Skrup 

6) Micropotitioner 

7) Cutter/silet 

2. Bahan-bahan penelitian  

1) Serat optik singlemode  

2) Busa/Gabus 

3) Lak ban atau double tape 

4) Disket (untuk pengambilan data) 

5) Alkohol 

 

Gambar 3.1 merupakan alat-alat yang digunakan dalam penelitian 

karakteristik rugi-rugi fiber optik singlemode akibat pembengkokan makro. 

 

17 22 
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Gambar 3.1 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian karakteristik rugi-rugi 
serat optik akibat pembengkokan makro dengan model lilit. (a) 
Laser Klasse2 632.8 nm, (b,c) Opticalchopper, (d) Set up alat lilitan, 
(e,f) Micropotitioner, (g) Detektor, (h)Oscilloscope 

 

 

(a) 
 

(b) 

 

(c) 
 

(d) 

 

(e) 
 

(f) 

 

(g) 

 

(h) 
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C. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini dibagi dalam dua langkah kerja, yaitu set up alat 

model lilitan dan pengambilan data. Tahap-tahap yang dilakukan dapat dilihat 

pada Gambar 3.2:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.2. Skema penelitian kajian rugi-rugi Macrobending serat optik dengan   

model lilit 
 

Penjelasan dari Gambar 3.2. adalah: 

1. Penyiapan Alata dan Bahan 

Kegiatan penelitian diawali dengan pengumpulan alat dan bahan yang 

akan digunakan dalam penelitian. Alat-alat yang digunakan diantaranya; Laser 

Klasse-2 DIN 58126 dengan panjang gelombang 632.8 nanometer, Osilloscope 

Yokogawa DL1520, Optikal Chopper 3501, detektor cahaya. Alat-alat tersebut 

semuanya ada di jurusan Fisika. Peneliti dapat memakai alat-alat tersebut dengan 

sepengetahuan pihak jurusan, sedangkan untuk cutter/silet diusahakan dari luar. 

Persiapan bahan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang 

akan digunakan dalam penelitian ini, diantaranya serat optik singlemode, 

sponges/gabus, lakban atau double tape dan disket. Semua bahan dapat dibeli 

ditoko terdekat kecuali serat optik singlemode yang untuk mendapatkannya harus 

melakukan kerjasama dengan PT TELKOM.  

Set up Alat  
 

Analisis Data Pengolahan Data 
 

Penyiapan Alat dan Bahan 

Hasil Penelitian 
 

Pengambilan Data 
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Serat optik yang diperoleh dari PT TELKOM merupakan serat optik 

single mode yang masih lengkap dengan lapisan-lapisan pelindung. Untuk bisa 

digunakan dalam penelitian ini maka fiber harus dikupas hingga tersisa pelindung 

paling luarnya adalah buffer sekunder yang berwarna berbeda tiap helai seratnya. 

Gambar 3.3 merupakan kabel serat optik singl emode dari PT TELKOM yang 

digunakan. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

Gambar 3.3 Kabel serat optik single mode dari PT TELKOM. (a) Kabel sebelum 
dikupas, (b) Bundel kabel tanpa jaket luar, (c) Serat optik pada kabel 
biru dan coklat, (d) Serat optik single mode dengan pelindung 
terluarnya berupa buffer sekunder yang berwarna tiap seratnya.  

 
 

Kabel serat optik dari PT TELKOM (Gambar 3.3a) dikupas 

menggunakan gunting dan cutter. Setelah jaket luarnya dikupas maka akan 

tampak seperti Gambar 3.3b. Serat optik yang digunakan dalam penelitian  berada 

dalam kabel yang berwarna biru dan coklat (Gambar 3.3c). Masing-masing kabel 

biru dan coklat berisi 6 helai serat optik dengan lapisan terluarnya buffer sekunder 

yang berbeda warna; 2 helai berwarna hijau, 2 helai berwarna merah, dan sisanya 

berwarna putih. Kabel biru dan coklat ini merupakan kabel berongga yang berisi 
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serat optik yang di antara selanya dipenuhi dengan gel silikon yang lengket dan 

kedap air. Serat optik dibersihkan dari gel ini dengan menggunakan gabus yang 

dibasahi dengan alkohol 70%.  

2.   Set Up Alat 

Set up alat terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah membuat alat 

pembengkok dari sponge/gabus yang berbentuk lingkaran/silinder  dengan ukuran 

jari-jari 0.5 cm, 0.6 cm, 0.7 cm, 0.8 cm, 0.9 cm dan 1.0 cm. Bagian kedua 

membuat set up alat lilitan menggunakan mikrometer skrup sebagai alat penekan 

dan acrylic sebagai meja dan penyangga. Set up lilitan dapat dilihat pada Gambar 

3.4. 

   

Gambar 3.4. Set up lilitan serat optik pada silinder gabus 

 

Secara utuh bagan set up alat dapat dilihat pada Gambar 3.5.  

 

Gambar 4.5. Bagan set up alat secara utuh. (a)Laser, (b)Opticalchopper, 
(c)Potitioner,  (d)Set up lilitan, (e)Detektor, (f)Oscilloscope 

 

  (f) 
(a)  (b)   (c)   (e)   (d)   (c) 

Kabel konektor 

Mikrometer 
skrup 

Silinder 
pembengkok 
dari gabus 

Serat optik 
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a). Penggunaan Laser  

Laser sebagai sumber cahaya membangkitkan cahaya dengan kisaran 

panjang gelombang yang sempit sehingga diasumsikan sebagai panjang 

gelombang tunggal/monokromatik.  Laser yang digunakan adalah laser jenis He-

Ne dengan panjang gelombang 632.8 nanometer. 

b). Penggunaan Optical Chopper  

Optical chopper digunakan untuk mencacah sinar laser. Sinar laser yang 

dilewatkan pada optical chopper ada yang terhalang dan ada yang melewatinya. 

Pola terhalang dan tidak terhalang ini membuat oscilloscope menerima data dalam 

bentuk pulsa-pulsa. Optical chopper dapat diatur kecepatan putarnya dengan 

mengatur besarnya frekuensi. Dalam penelitian ini frekuensi  optical chopper 

yang digunakan sebesar 99 Hz. 

c). Penggunaan Micropotitioner  

Micropotitioner digunakan untuk memposisikan ujung serat optik pada 

posisi yang diinginkan yang pergeserannya dalam orde mikrometer. 

Micropotitioner yang digunakan ada 2, yaitu micropotitioner untuk ujung serat 

optik yang menerima sinar laser dan micropotitioner untuk ujung serat yang 

terhubung dengan detektor. Micropotitioner pada ujung serat yang menerima sinar 

laser dilengkapi dengan lensa cembung untuk memfokuskan sinar laser. Dengan 

demikian sinar laser yang masuk ke dalam serat optik bisa maksimal. 

Micropotitioner yang lain digunakan untuk memposisikan ujung serat optik yang 

terhubung dengan detektor. Hal ini bertujuan agar ujung serat berada pada posisi 

yang tepat dimana sinar laser yang keluar dari ujung serat optik bisa ditangkap 

secara maksimal oleh detektor. 

d). Penggunaan Detektor  

Detektor yang digunakan adalah PIN detector. Detektor ini berfungsi 

sebagai penerima sinyal cahaya yang keluar dari serat optik. Detektor ini 

dihubungkan dengan oscilloscope menggunakan kabel konektor. Dari 

oscilloscope ini diperoleh data yang beupa grafik tegangan. 
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e). Penggunaan Oscilloscope  

Oscilloscope yang digunakan adalah oscilloscope digital (Gambar 3.6). 

Fungsi oscilloscope adalah untuk membaca data gelombang listrik berupa grafik 

yang nampak secara visual pada layar (3). Oscilloscope diset untuk menghasilkan 

grafik berbentuk kotak dan diatur skalanya sesuai dengan kebutuhan penelitian.  

 

 

 
                                1          2             3          4                5               6  

 

Gambar 3.6. Oscilloskop Yokogawa Dl1520 yang digunakan dalam penelitian 

 

Penggunaan oscilloscope ini sebagai berikut: kabel konektor receiver 

disambungkan dengan CH1 (2). Besar skala voltase yang ditangkap receiver 

diatur dengan menggunakan tombol volt/div (1) kemudian menentukan skala yang 
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diinginkan dengan memutar pengatur skala (4). Grafik yang muncul pada layar 

oscilloscope tergantung pada tegangan yang diterima oscilloscope. Pengambilan 

data dilakukan dengan menyimpan garfik yang muncul di layar oscilloscope 

menggunakan disket. Grafik dihentikan dengan menekan tombol (5) dan disimpan 

dalam disket yang dimasukkan dalam oscilloscope dengan menekan tombol copy. 

Penjelasan lengkap pada Gambar 3.6.      

3.  Pengambilan Data 

Setelah  set up alat selesai, serat optik dipasang pada meja set up alat 

lilitan. Hal berikutnya yang dilakukan adalah pemfokuskan cahaya untuk 

memaksimalkan cahaya yang masuk ke dalam serat optik. Sebelum pengambilan 

data dilakukan, dipastikan bahwa pemasangan serat optik pada alat lilitan telah 

dilakukan secara benar (Gambar 3.7 a,b). Kemudian serat optik ditekan dengan 

cara memutar mikrometer skrup dan dicatat setiap penekanannya (Gambar 3.7 c). 

 

(a) (b) 

M ikrom eter
sekrup Papan

penekan

 

(c) 

Gambar 3.7. Serat optik terlilit. (a) Serat optik yang dililitkan pada silinder 
pembengkok dengan 1 lilitan. (b) Serat optik yang dililitkan dengan 
2 lilitan.(c) Serat optik terlilit dengan penekanan mikrometer skrup. 

 

Penekanan dilakukan oleh mikrometer skrup dengan penambahan 0.05 

mm. Penggunaan mikrometer skrup dalam penelitian ini dijelaskan pada Gambar 
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3.7. Ketika menekan serat optik, selongsong mikrometer skrup diputar hingga 

0.01 mm x  5 strip. Penekanan ini yang disebut sebagai pergeseran. 

 

0

1510 20

Putar

0

5 10 15

 

Gambar 3.8. Skala mikrometer skrup yang diputar diputar dengan  
penambahan 0.05 mm. 

 
Gambar 3.8 menjelaskan bahwa dengan diputarnya selongsong sebesar 5 

strip, maka mikrometer skrup dari posisi awal 0.15 mm menjadi 0.10 mm. 

Pengambilan data dilakukan seperti penjelasan tersebut hingga pergeseran yang 

dilakukan dengan penekanan sebesar sekitar separo dari diameter silinder yang 

digunakan untuk melilitkan serat optik. Gambar 3.9 menunjukkan bagaimana 

pergeseran terjadi.  

 

Pergeseran

Serat optik

Silinder 
pembengkok 

(gabus)

F=0
F=x

 

 

Gambar 3.9. Serat optik yang dililitkan pada gabus kemudian ditekan 
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Penelitian ini dipengaruhi pula oleh beberapa faktor yaitu:  

a) Gerakan pada saat penelitian. Pengambilan data harus dilakukan dengan hati-

hati agar set up alat tidak terpengaruh oleh gerakan yang menyebabkan 

pergeseran. Pergeseran sedikit saja pada set up dapat mempengaruhi data 

penelitian. 

b)  Pemotongan serat optik. Serat optik dipotong dengan menggunakan silet 

secara lurus agar permukaan serat terpotong rata. Hal ini bertujuan untuk agar 

sinar laser yang masuk maupun keluar dari serat optik dapat maksimal. 

4. Pengolahan Data 

Data diperoleh berupa grafik dan nilai tegangan Vp-p pada layar 

oscilloscope. Dari data tersebut sudah diketahui tren grafik yang muncul.  Data-

data yang diperoleh, dikumpulkan untuk kemudian diolah. Pengolahan data 

dilakukan dengan menggunakan software  Origin 8. 

5.    Analisa Data 

Pembahasan pada penelitian ini adalah pada faktor variasi jari-jari, 

jumlah lilitan dan penekanan yang menyebabkan rugi-rugi transmisi serat optik 

dengan menggunakan sinar laser yang mempunyai panjang gelombang sebesar 

632,8 nanometer. Data yang diperoleh berupa tegangan dalam bentuk grafik yang 

menunjukkan rugi-rugi transmisi cahaya pada serat optik terhadap pergeseran. 

6.  Hasil Penelitian  

Setelah dilakukan analisis data, maka dapat ditentukan hasil penelitian 

pembengkokan makro yang menyebabkan rugi-rugi pada serat optik dengan 

variasi jari-jari, jumlah lilitan dan penekanan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penekanan pada 

serat optik single mode yang dililitkan pada bahan dengan jari-jari tertentu dengan 

variasi satu dan dua lilitan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu 

set alat pengukur pembengkokan model lilit. Alat ini terdiri dari beberapa 

komponen penting yaitu laser sebagai sumber sinyal gelombang elektromagnetik, 

optical chopper sebagai pencacah cahaya laser (sinyal), receiver (detektor) 

sebagai pendeteksi sinyal (penerima sinyal), oscilloscope digital sebagai 

visualisator sinyal micropotitioner dan tempat pembengkokan lilitan (meja 

bending). 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah serat optik yang digunakan 

merupakan serat optik single mode dari PT Telkom, pembengkokan makro  

dilakukan dengan model lilitan yaitu serat optik dililitkan pada benda lentur 

(busa/sponge). Busa tersebut dibentuk silinder dengan variasi jari-jari yakni 0.5 

cm, 0.6 cm, 0.7 cm, 0.8 cm, 0.9 cm dan 1.0 cm yang kemudian serat optik 

dililitkan dengan satu dan dua lilitan.  

Pada prinsipnya penelitian ini ditujukan untuk mengukur gelombang 

elektromagnetik yang telah melalui sebuah media yaitu serat optik single mode. 

Dalam perjalanannya di dalam serat optik single mode, sinyal mengalami 

gangguan yang berupa pengbengkokan lilit dan tekanan terhadap lilitan tersebut. 

Akibat pembengkokan ini sinyal yang diterima oleh receiver lebih kecil dari 

sinyal yang datang karena telah mengalami rugi-rugi.  

Mula-mula alat diset sedemikian rupa seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 4.1. Sinyal cahaya yang dihasilkan oleh laser (B) memiliki panjang 

gelombang 632.8 nm. Cahaya laser tersebut sebelum masuk ke dalam serat optik 

dicacah oleh optical chopper (A) dengan frekuensi 99 Hz, dimana dengan 

frekuensi sebesar ini sinyal yang ditrima oscilloscope menjadi stabil.  
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 (A) (B) (C) (D)        (E)  (F)             (G) 
 

Gambar 4.1. Set up alat yang dipakai dalam penelitian 

 

Setelah dicacah, sinyal cahaya melewati micropotitioner yang dilengkapi 

dengan lensa pemfokus (C). Kemudian cahaya yang fokus ini dilewatkan pada 

serat optik single mode yang dililitkan pada gabus dengan jari-jari lingkaran 

tertentu (D). Setelah melalui lilitan, cahaya tersebut sampai pada ujung serat optik 

yang diposisikan oleh mikropotitioner (E) tepat di depan detektor. Dari ujung ini 

sinyal cahaya keluar dari serat optik kemudian diterima oleh receiver (F) yang 

berupa detektor PIN.  

Receiver dihubungkan dengan oscilloscope (G) menggunakan kabel 

penghubung. Dengan demikian sinyal cahaya yang diterima receiver dapat dilihat 

visualisasinya pada layar oscilloscope. Gambar grafik yang muncul pada layar 

oscilloscope disimpan menggunakan disket. Disket digunakan sebagai media 

penyimpan data karena oscilloscope yang digunakan adalah oscilloscope digital 
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model DL 1520 yang hanya dapat menyimpan data dengan media disket.  Data 

yang tersimpan dalam disket berupa gambar seperti yang ditunjukkan Gambar 4.2.  

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 4.2. Data yang tersimpan dalam disket. (a) Sinyal yang tidak dicacah 
dengan optical chopper. (b)Sinyal yang dicacah dengan optical 
chopper 
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Gambar 4.2 memperlihatkan grafik tegangan sumber sinyal sebelum 

dicacah (a) dan setelah dicacah dengan optical chopper (b). Sinyal yang melewati 

optical chopper yang sedang beroperasi akan terhalang dan tidak terhalang secara 

bergantian terus-menerus sehingga sinyal sepeti dicacah. Sinyal yang dicacah 

terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam serat optik maka pada layar oscilloscope 

nampak grafik tegangan berbentuk kotak. Sinyal yang tidak dilewatkan pencacah 

terlihat lurus tanpa puncak-puncak tegangan. 

 

1. Hasil pada Oscilloscope 

Oscilloscope merupakan perangkat yang dipakai untuk menampilkan 

tegangan dalam bentuk grafik. Dalam penelitian ini, tegangan awal yang masuk ke 

dalam oscilloscope berbeda-beda tergantung pada banyaknya cahaya yang masuk 

ke dalam serat optik. Hal yang berpengaruh dalam perbedaan banyaknya cahaya 

yang masuk ke dalam ujung serat optik adalah potongan serat optik dan fokus 

cahaya yang masuk ke dalamnya. Apabila cahaya yang masuk ke dalam serat 

optik banyak maka tegangan yang masuk oscilloscope banyak pula. Pada layar 

oscilloscope nampak grafik pada Gambar 4.3. 

Gambar 4.3 (a) menunjukkan tegangan awal serat optik yang dililitkan 

dengan 1 lilitan pada jari-jari pembengkokan 0.9 cm. Pada saat pengambilan data, 

Oscilloscope diset dengan skala 20 mV (1). Tegangan  yang diterima receiver 

adalah banyaknya kotak/div (3) dikali dengan skala sebesar 20 mV. Pada gambar 

telihat 2 kotak yaitu 2 x 20 mV, sehingga jumlah tegangan awal sebesar 40 mV. 

Besarnya tegangan ini dimunculkan langsung dengan angka (2) pada layar 

osciloscope berupa  data Vp-p(tegangan peak to peak).  

Pada layar oscilloscope tampak pula besarnya nilai frekuensi sebesar 

98.04 Hz. Nilai ini berbeda dengan frekuensi pada optical chopper yang 

ditetapkan sebesar 99.00 Hz. Pada dasarnya penggunaan frekuensi tidak 

mempengaruhi data keluaran tegangan yang diterima receiver. Frekuensi 

ditetapkan untuk menstabilkan gelombang agar grafik gelombang pada layar 

oscilloscope tidak berjalan sehingga mudah untuk dibaca. 
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(a) 

  

(b) 

Gambar 4.3. Tegangan oleh pembengkokan 1 lilitan dengan jari-jari 
pembengkokan serat optik 0.9 cm. (a) Grafik tegangan awal 
sebalum ditekan. (b)  Grafik tegangan setelah mengalami 
penekanan hingga tegangan turun menjadi 35.20 mV 

1 

2 

3 
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Data tegangan awal merupakan nilai tertinggi dan paling stabil ketika 

serat optik dililitkan pada gabus sebelum mengalami tekanan. Jadi pembengkokan 

terjadi karena lilitan serat optik pada gabus dengan jari-jari tertentu. Pergeseran 

mikrometer skrup menyebabkan serat optik yang terlilit mengalami tekanan, 

sehingga terjadi perubahan jari-jari pembengkokan.  

Penekanan atau pergeseran berpengaruh terhadap penurunan tegangan 

pada grafik oscilloscope. Pada Gambar 4.3 (b), serat optik yang dililitkan 

sebanyak 1 lilitan pada jari-jari pembengkokan 0.9 cm tegangannya turun sebesar  

3.20 mV setelah dilakukan pergeseran hingga 480 x 0.01 mm.  

Serat optik terlilit pada gabus ditekan dengan memutar mikrometer 

skrup, setiap kali putar besarnya 0.05 mm. Penekanan ini penyebabkan pergeseran 

sebesar 0.05 mm pula. Tabel 4.1 menunjukkan tegangan awal dari masing-masing 

variasi jari-jari dan jumlah lilitan. 

Tabel 4.1. Tegangan awal pada variasi jari-jari dengan 1 dan 2 lilitan 

Tegangan (mV) Jari-Jari (cm) 

Satu Lilitan Dua Lilitan 

0.5 36.80 18.40 

0.6 15.60 29.60 

0.7 16.8 17.20 

0.8 27.20 26.80 

0.9 40.00 4.80 

1.0 29.20 38.00 

 

Sinyal cahaya dari laser dilewatkan pada serat optik yang mengalami 

pembengkokan berupa lilitan akan ditekan setelah diperoleh data awal tegangan. 

Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa tidak ada keteraturan nilai tegangan awal pada 

masing-masing variasi jari-jari dan lilitan. Ketidakteraturan nilai tegangan awal 

ini dipengaruhi oleh pemfokusan cahaya masuk pada serat optik singe mode relatif 

sulit bila dibandingkan dengan serat optik yang lain. Serat optik singe mode 

memililki inti serat (core) sebesar 8-12 mm yang lebih kecil sekitar 1/6 dari 

diameter inti serat optik multi mode. Diameter inti serat optik single mode yang 
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kecil ini menyulitkan cahaya masuk ke dalamnya. Faktor lain yang mempengaruhi 

perolehan nilai tegangan awal ini seperti yang dijelaskan sebelumnya. 

 

2. Efek Tekanan Terhadap Tegangan 

Penekanan pada serat optik yang dililitkan pada gabus menyebabkan 

perubahan jari-jari lilitan. Perubahan ini merupakan pergeseran yang kemudian 

dijadikan sumbu axis dalam grafik Tegangan (mV) vs Pergeseran (0.01 mm). 

Pengambilan data menggunakan 6 variasi jari-jari yaitu 0.5 cm, 0.6 cm, 0.7 cm, 

0.8 cm, 0.9 cm dan 1.0 cm dengan jumlah lilitan 1 dan 2 lilitan.  

Gambar 4.4 merupakan grafik hubungan antara tegangan dengan 

pergeseran. Gambar 4.4 (a) menunjukkan penurunan tegangan karena penekanan 

pada serat optik yang dibengkokkan dengan 1 lilitan sedangkan Gambar 4.4 (b) 

dengan 2 lilitan. 

Pada Gambar 4.4 terlihat bahwa serat optik mengalami penurunan 

tegangan ketika lilitannya ditekan. Serat yang dibengkokkan dengan 2 lilitan 

mengalami penurunan tegangan lebih tajam bila dibandingkan dengan serat optik 

yang dibengkokkan dengan 1 lilitan. Tiap jari-jari pembengkokan mempunyai 

karakteristik tersendiri dalam penurunan tegangannya. Secara umum serat optik 

yang dibengkokkan dengan jari-jari kecil sudah mengalami penurunan tegangan 

ketika pergeseran yang dilakukan baru sedikit. Serat optik yang dibengkokkan 

dengan jari-jari lebih besar tegangannya baru turun setelah mengalami pergeseran 

lebih banyak bila dibandingkan dengan serat optik yang jari-jari 

pembengkokannya kecil. 
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(b) 
Gambar 4.4. Efek penekanan terhadap tegangan pada jari-jari lilitan:  r=1.0 

cm,  r=0.9 cm,  r=0.8 cm,  r=0.7 cm,  r=0.6 cm, 
 r=0.5 cm. (a) Pembengkokan dengan 1 lilitan, (b) 

Pembengkokan dengan 2 lilitan 
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3. Pengolahan Data dari tegangan Oscilloscope Menjadi Bentuk deci-Bell 

a). Perubahan Cahaya Laser Menjadi Sinyal Elektrik 

Penelitian  ini menggunakan PIN detektor sebagai detektor cahaya pada 

receiver. PIN detektor ini merupakan dioda yang menggunakan material 

semikonduktor intrinsik (semikonduktor murni) berupa silikon. Untuk 

membuatnya berfungsi, maka harus ditambahkan impuritas dalam jumlah yang 

terkontrol ke dalam semikonduktor tersebut untuk mengubah karakteristiknya. 

Semikonduktor tersebut dikonversi menjadi dua tipe, yaitu semikonduktor tipe-P 

dan tipe-N. Keduanya disusun di setiap sisi material intrinsik untuk mengapitnya. 

Dengan demikian, susunannya menjadi P-I-N atau dioda PIN dengan material 

intrinsik berupa silikon.  

Dalam penelitian ini, cahaya dari laser berupa foton (dengan energi hf) 

menumbuk receiver yang di dalamnya terdapat detektor PIN. Detektor ini 

menggunakan konsepkonversi cahaya menjadi arus. Cahaya dengan energi yang 

cukup, menghasilkan pasangan elektron-hole yang terjadi pada sambungan dioda 

yang disebut depletion region atau sambungan P-N. Pada sambungan P-N ini 

terjadi difusi hole dari P menuju N dan difusi elektron dari N menuju P. Adanya 

perbedaan muatan pada daerah deplesi akan mengakibatkan munculnya medan 

listrik. Kelebihan muatan menyebabkan muatan tersebut bergerak karena adanya 

medan listrik pada daerah deplesi. Pada keadaan ini dihasilkan arus berupa arus 

drift, yaitu arus yang dihasilkan karena kemunculan medan listrik.  Detektor 

dihubungkan dengan oscilloscope yang mempunyai nilai resistansi tertentu 

sehingga arus yang muncul akan terbaca sebagai tegangan. Tegangan ini yang 

kemudian terdeteksi dan muncul di layar oscilloscope. 

 

b). Nilai Rugi-Rugi akibat Pembengkokan 

Nilai rugi-rugi dihitung dari penurunan tegangan sinyal yang diterima 

oleh receiver. Nilai rugi-rugi ini dapat dicari dalam bentuk deci-Bell 

menggunakan Persamaan 2.9 dengan asumsi bahwa tegangan sebanding dengan 

arus. 
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2

110
P

P
LogdB =        (2.9) 

Dimana: 

P1  = Daya awal yang diterima (Watt) 

P2  = Daya yang diterima dalam satuan (Watt) 

dB = deci-Bell (satuan atenuasi)  

Konsep deci-Bell diterapkan untuk membandingkan daya yang diberikan 

sebagai input dengan daya yang dihasilkan oleh sebuah rangkaian tertentu. 

Persamaan 2.9 menunjukkan hubungan antara rugi-rugi daya optik dengan 

perbandingan daya awal dan daya yang diterima oleh receiver. Kemudian dengan 

pendekatan rumus pada Persamaan 4.6 rugi-rugi penyebab atenuasi ditentukan. 

IVP .=          (4.1) 

R
V

I =          (4.2) 

Dimana: 

 P = Daya (Watt) 

 V = Tegangan (Volt) 

 I = Arus (Ampere) 

 R = Hambatan (Ohm) 

Dengan arus I menurut persamaan 4.2 dan asumsi bahwa daya cahaya 

sebanding dengan daya listik, serta pada oscilloscope VP ~  maka nilai rugi-rugi 

dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 2.9 yang diubah dalam bentuk 

Persamaan 4.3.  

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=

22

1.1

.
10

IV

IV
LogdB        (4.3) 

Dengan mengganti nilai I sebagaimana Persamaan 4.2, maka Persamaan 

4.3 menjadi Persamaan 4.4. 
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Dengan asumsi bahwa nilai hambatan R bernilai konstan maka Persamaan 

4.4 menjadi Persamaan 4.5 dan 4.6: 

2

2

110 ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=

V

V
LogdB        (4.5) 

2

120
V
V

LogdB =        (4.6) 

Persamaan 4.6 menunjukkan hubungan antara rugi-rugi optik dengan 

perbandingan tegangan, dimana V1 merupakan tegangan awal, V2 merupakan 

tegangan yang diterima receiver dan keduanya dalam satuan miliVolt. Persamaan 

4.6 digunakan untuk menampilkan grafik hubungan atenuasi (dB) dengan 

pergeseran (mm), sehingga penelitian ini dapat dianalisa nilai rugi-rugi dalam 

satuan deci-Bell.  

Data yang diperoleh dari pengolahan data tegangan oscilloscope menjadi 

bentuk deci-Bell dapat dibuat grafik antara rugi-rugi dan pergeseran. Gambar 4.5 

menunjukkan peningkatan rugi-rugi seiring dengan pergeseran yang dilakukan.  

Gambar 4.5 menunjukkan hubungan antara rugi-rugi dengan pergeseran. 

Pengaruh penekanan pada lilitan terhadap rugi-rugi yang ditimbulkan ternyata 

signifikan. Semakin ditekan, rugi-rugi optik semakin bartambah. Serat optik yang 

dibengkokkan dengan 2 lilitan (Gambar 4.5 (b)) memiliki rugi-rugi yang lebih 

besar bila dibandingkan dengan serat optik yang dibengkokkan 1 lilitan (Gambar 

4.5 (a)). Pada pembengkokan 1 lilitan, jari-jai 1.0 cm baru mengalami rugi-rugi 

ketika pergeseran yang dilakukan sebesar 415 x 0.01 mm. Pada pembengkokan 

dengan 2 lilitan, jari-jari 1.0 cm mulai mengalami rugi-rugi ketika pergeseran 180 

x 0.01 mm.  
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(b) 

Gambar 4.5. Pengaruh tekanan terhadap rugi-rugi optik pada jari-jari 
pembengkokan 0.5 cm, 0.6 cm, 0.7 cm, 0.8 cm,0.9 cm, 1.0 cm. 
(a)Pembengkokan dengan 1 lilitan.  (b)Pembengkokan dengan 2 
lilitan    
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Ketika lilitan ditekan, tidak serta merta rugi-rugi muncul. Baru setelah 

mengalami beberapa pergeseran rugi-rugi muncul. Hal ini diduga, pembengkokan 

pada lilitan belum sampai pada sudut kritis. 

  Secara umum jari-jari pembengkokan yang besar menimbulkan rugi-

rugi yang sedikit bila dibandingkan dengan jari-jari pembengkokannya kecil. Pada 

pembengkokan dengan 1 lilitan, setelah pergeseran sebesar 500 x 0.01 mm, 

pembengkokan dengan jari-jari 1.0 cm memiliki rugi-rugi paling kecil bila 

dibandingkan dengan jari-jari yang lain. Pada pembengkokan 2 lilitan, setelah 

pergeseran 500 x 0.01 mm, jari-jari pembengkokan 0.7 cm mengalami rugi-rugi 

paling kecil. Dalam hal ini diduga tiap jari-jari memiliki karakteristik masing-

masing terkait dengan nilai rugi-rugi yang ditimbulkannya. Gambar 4.6 

merupakan trendline grafik rugi-rugi penekanan lilitan pada jari-jari 0.5 cm 

dengan pembengkokan 1 dan 2 lilitan. Tabel perhitungan rugi-rugi ini terdapat 

dalam Lampiran I. 

 Persamaan 4.7 dan 4.8 menunjukkan bahwa variabel y merupakan hasil 

pangkat dua dari x, di mana y adalah rugi-rugi dan x  adalah pergeeseran. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai rugi-rugi meningkat secara ekskonensial terhadap 

pergeseran. Tampak pada kedua persamaan  trendline tersebut grafik jari-jari 0.5 

cm pada pembengkokan 2 lilitan memiliki koefisien x2 lebih besar dari pada 1 

lilitan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk pembengkokan 2 lilitan memiliki 

sensitifitas lebih tinggi terhadap pergeseran dari pada pembengkokan pada 1 

lilitan . Untuk persamaan variasi jari-jari yang lain dapat dilihat pada Lampiran II. 

y = 1.602 x 10-6 x2 + 0.001 x - 0.045      (4.7) 

y =1.941 x 10-5 x2 - 0.002 x – 385      (4.8) 
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Gambar 4.6. Trendline grafik rugi-rugi pada variasi jari-jari lilitan r= 0.05 cm 
dengan 1 dan 2 lilitan 

 
 

4. Nilai Rugi-Rugi pada Pergeseran 300 x 0.01 mm dan 500 x 0.01 mm 

Tiap jari-jari pembengkokan memiliki karakteristik yang khas terkait 

rugi-rugi yang dialaminya karena pergeseran. Gambar 4.7 menunjukkan pengaruh 

pergeseran 300 x 0.01 mm( Gambar 4.7 (a)) dan 500 x 0.01 mm(Gambar 4.7 (b)) 

pada rugi-rugi yang dialami jari-jari pembengkokan 0.5 cm, 0.6 cm, 0.7 cm, 0.8 

cm, 0.9 cm, 1.0 cm.  

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa tiap jari-jari pembengkokan untuk 

pergeseran yang sama memiliki nilai rugi-rugi yang berbeda. Pada Gambar 4.7 (a) 

terlihat bahwa jari-jari pembengkokan 0.7 cm memiliki rugi-rugi terbesar untuk 

pembengkokan dengan 1 lilitan yaitu sebesar 1.58 dB. Jari-jari pembengkokan 0.9 

cm menghasilkan rugi-rugi terbesar untuk pembengkokan dengan 2 lilitan 
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(b) 

Gambar 4.7. Nilai rugi-rugi pada jari-jari 0.5 cm, 0.6 cm, 0.7 cm, 0.8 cm, 0.9 cm, 
dan 1.0 cm untuk 1 dan 2 lilitan. (a) Pergeseran sebesar 300 x 0.01 
mm. ( b) Pergeseran sebesar 500 x 0.01 mm 

 

.  
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B. Analisis 

1. Pengaruh Pembengkokan terhadap Tegangan 

Serat optik single mode merupakan serat yang memiliki inti berukuran 

sangat kecil dan diameternya berkisar 8 sampai 12 mikrometer. Dengan ukuran 

inti serat yang kecil, sinar yang mampu dilewatkannya hanyalah satu mode sinar 

saja. Pembengkokan pada serat optik single mode dapat menyebabkan timbulnya 

rugi daya yang cukup serius, dan lebih jauh lagi kemungkinan terjadinya 

kerusakan mekanis (pecahnya serat optik).  

Sudut datang sinar dan posisi di mana sinar pertama kali mengenai 

bahan inti serat menentukan jalur yang akan dilalui oleh sinar di dalam serat optik. 

Ketika berada dalam serat optik, pada prinsipnya cahaya akan merambat dengan 

kemungkinan sebagai berikut:  

a. Sinar tidak pernah menyentuh sumbu serat optik ketika merambat di dalam 

inti serat. 

b. Sinar mengalami refleksi total karena memiliki sudut datang lebih besar dari 

sudut kritis dan akan merambat sepanjang erat melalui pantulan-pantulan. 

c. Sinar merambat lurus sepanjang sumbu serat tanpa refleksi/refraksi. 

d. Sinar mengalami refraksi dan tidak akan dirambatkan sepanjang serat optik 

karena memiliki sudut datang lebih kecil dari sudut kritis.  

Sinar yang merambut dalam serat optik single mode bukanlah panjang 

gelombang tunggal. Laser yang dipakai dalam penelitian membangkitkan cahaya 

yang menduduki kisaran panjang gelombang tertentu, bukan hanya 

membangkitkan satu panjang gelombang saja.  

Dalam kasus pembengkokan serat optik single mode, sinar mengalami 

refraksi dan tidak akan dirambatkan di dalam serat optik karena sudut datang sinar 

lebih kecil dari sudut kritis. Akan tetapi pada kenyataannya seiring dengan 

bertambahnya pembengkokan/tekanan pada bengkokan, tegangan tidak hilang 

seluruhnya, melainkan hanya turun saja. Hal ini berkaitan dengan kemampuan 

serat optik untuk memerangkap sinar cahaya yang datang, yaitu Numerical 

Apperture. Sinar yang mencoba masuk ke dalam serat optik datang tidak terfokus 

pada satu sudut datang saja. 
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Serat optik single mode telanjang yang hanya terdiri dari inti, mantel dan 

lapisan buffer primer dibengkokkan dengan melilitkannya pada gabus yang lentur 

dengan variasi jari-jari seperti yang telah disebutkan di awal. Sebelum ditekan 

pada dasarnya serat optik sudah mengalami rugi-rugi karena pembengkokan. 

 

Sinar B

Sinar A

Inti serat

n
n

nn

 
 

Gambar 4.8. Pembengkokan serat optik single mode dengan cara dililitkan, sinar 
A lolos dari inti serat karena sudut datangnya lebih kecil dari sudut 
kritis  

 
Gambar 4.8 memperlihatkan bagaimana sebuah sinar bisa lolos dari 

dalam inti serat optik single mode. Sinar A masuk ke dalam inti serat dengan 

sudut θ1 terhadap garis normal n. Garis normal n selalu mengarah tegak lurus 

terhadap permukaan inti (bidang batas permukaan inti-selimut). Pada awalnya 

serat optik lurus, namun kemudian dibengkokkan. Maka garis normal akan 

berubah arahnya mengikui permukaan inti. Akibatnya, sinar  yang tadinya 

merambat dengan sudut θ1 pada titik D berubah menjadi θ3 yang besarnya lebih 

kecil dari sudut kritis. Pada kondisi yang demikian maka sinar A lolos/keluar dari 

inti serat optik.  

Sinar B masuk ke dalam inti serat optik dengan sudut datang θ0 yang 

jauh lebih besar dari sudut kritis. Pada saat melewati daerah pembengkokan, sinar 

B belum lolos dari inti serat. Di titik C, sudut datang sinar B berubah menjadi θ2 

yang masih berada dalam range lebih besar atau sama dengan sudut kritis. Sinar B 

akan mengalami rugi-rugi bila jari-jari lilitan lebih kecil.  

Uraian ini menjelaskan bahwa semakin kecil jari-jari bengkokan, maka 

akan lebih besar kemungkinan sudut datang dimana sinar bisa lolos dari dalam inti 

C 

D 
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serat. Hal ini menjelaskan pula bagaimana tegangan yang melewati serat optik 

terlilit dengan jari-jari pembengkokan yang kecil lebih mudah mengalami 

penurunan tegangan.  

Pembengkokan dengan 2 lilitan menyebabkan daerah lekukan lebih 

banyak di sepanjang permukaan inti serat. Sepanjang daerah lekukan tersebut, 

garis normal n berubah arah. Dengan demikian jumlah titik di mana sinar dapat 

keluar meninggalkan inti serat lebih banyak, maka tegangan yang turun akibat 

pembengkokan dengan 2 lilitan lebih besar bila dibandingkan dengan 

pembengkokan 1 lilitan. 

Dalam hal perbedaan tegangan awal, faktor pemotongan ujung serat 

optik berpengaruh lebih dominan dalam mempengaruhi masuknya sinar ke dalam 

serat optik. Pemotongan ujung serat optik yang tidak tepat, menyebabkan 

permukaan bekas pemotongan serat tidak rata. Sebagai akibatnya sinar tidak bisa 

masuk ke dalam serat optik (Gambar 4.9). 

A

B

q1

q2

n
n

 

Gambar 4.9. Sinar yang tidak dapat masuk ke dalam inti serat optik karena 
kesalahan pemotongan 

 
Berkas sinar A dapat masuk ke dalam inti serat optik karena sudut datang 

θ1 lebih kecil dari sudut kritis. Sedangkan berkas sinar B tidak bisa masuk ke 

dalam serat optik dan dipantulkan oleh permukaan serat karena sudut datang  θ2 

lebih besar dari sudut kritis. Untuk memotong serat optik dengan hasil permukaan 

yang rata dibutuhkan alat pemotong khusus yang di Lab. Optik Fisika FMIPA 

UNS belum tersedia. 

 

2. Pengaruh Pembengkokan terhadap Rugi-Rugi 

Pembengkokan pada serat optik dilakukan dengan melilitkan serat optik 

pada silinder gabus dengan variasi jari-jari 0.5 cm, 0.6 cm, 0.7 cm, 0.8 cm, 0.9 
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cm, dan 1.0 cm. Sebelum ditekan, tegangan tertinggi dan paling stabil yang 

diterima receiver dicatat sebagai tegangan awal. Pada dasarnya perlakuan yang 

demikian sudah menimbulkan rugi-rugi. 

Ketika dibengkokkan, serat optik mengalami rugi-rugi akibat stres 

disepanjang lekukan. Pada daerah yang dibengkokkan, indeks bias inti mengalami 

distorsi. Nilai indeks bias yang terdistorsi ini sangat tergantung pada besar jari-jari 

kelengkungannya seperti yang diberikan oleh persamaan 2.5a. Sisi sebelah dalam 

serat optik yang mengalami pembengkokan akan mempunyai indeks bias yang 

lebih besar dari sisi luarnya. Banyaknya berkas sinar yang lolos dari inti serat saat 

berkas sinar mengenai bidang batas inti-selimut dengan sudut datang yang lebih 

kecil dari sudut kritisnya akan semakin bertambah dengan semakin kecilnya 

indeks bias separuh bagian luar serat optik. Dengan melilitkan serat optik 2 lilitan, 

maka lekukan sepanjang serat optik semakin banyak dan rugi-rugi yang dialami  

semakin besar pula. Gambar 4.10 memperlihatkan bagaimana lekukan serat optik 

semakin tajam bila tekanan ditambah.  

 

Gambar 4.10. Perubahan ketajaman lekukan karena tekanan. (a) Lilitan sebelum 
ditekan. (b) Lilitan setelah ditekan 

 

Penekanan yang dilakukan pada serat optik terlilit mengakibatkan rugi-

rugi semakin besar. Ketika ditekan, lekukan yang dialami serat optik semakin 

tajam sehingga stres yang ditimbulkannya menyebabkan rugi-rugi yang semakin 

besar pula. Penekanan pada lilitan juga mengakibatkan sudut kelengkungan serat 

(a) 

tekanan 
tekanan Serat optik 

Jari-jari r1 (b) Jari-jari r2 
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optik mengecil. Pada Gambar 4.10 terlihat bahwa semakin ditekan maka jari-jari 

kelengkungan lilitan semakin kecil, dimana r1 lebih besar dari pada r2. Hal 

demikian menyebabkan beberapa berkas sinar sampai pada bidang batas inti-

selimut pada titik kelengkungan dengan sudut yang lebih kecil atau sama dengan 

sudut kritis. Berkas-berkas yang demikian pada akhirnya akan keluar 

meninggalkan inti serat optik seperti yang terlihat pada Gambar 4.11. 

 

A

B

q1

q2

A

B

q1

q2

Tekan

Sebelum ditekan Sesudah ditekan

 

Gambar 4.11.  Penjalaran sinar di dalam serat optik terlilit 

 

Pada gambar 4.11 terlihat bahwa sebelum ditekan sinar A dan B mampu 

melewati bengkokan dan sampai pada ujung serat optik yang terhubung dengan 

receiver. Setelah ditekan sinar B sampai pada titik kelengkungan dengan sudut 

datang yang lebih kecil dari sudut kritis sehingga sinar ini keluar dari inti serat. 

Dengan demikian sinar A saja yang sampai pada receiver. Semakin ditekan, sudut 

kelengkungan serat optik semakin kecil. Hal ini mengakibatkan semakin banyak 

berkas sinar yang lolos dari inti serat, maka rugi-rugi yang timbul semakin besar. 

Dispersi kromatik juga ikut menyumbang timbulnya rugi-rugi pada serat 

optik. Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa sinar yang mampu dilewatkan 

oleh serat optik single mode hanya 1 berkas saja (1 panjang gelombang), namun 

pada kenyataannya berkas sinar yang masuk serat optik menduduki sebuah 

kisaran pajang gelombang. Beberapa komponen panjang gelombang pada 

spektrum cahaya tersebut akan merambat dengan kecepatan yang sedikit berbeda 

di dalam serat optik. Akibatnya, pulsa cahaya akan memuai karena terjadi dispersi 

kromatik. 
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Rugi-rugi yang muncul pada variasi jari-jari juga tergantung pada 

panjang gelombang sumber cahaya. Hal ini dibuktikan pada peneliltian yang 

dilakukan oleh Andre Martins dan rekannya yang hasilnya dapat dilihat pada 

Gambar 2.10. Pada Gambar 2.10 terlihat bahwa masing-masing jari-jari 

kelengkungan memiliki karakteristik yang berbeda pada sumber cahaya yang 

berbeda. Pada panjang gelombang 1546 nm hingga 1549 nm  terlihat bahwa rugi-

rugi yang dialami serat optik dengan kelengkungan jari-jari R= 4 mm lebih besar 

dari pada R= 3.5 mm. Dapat dilihat bahwa pada panjang gelombang yang lain 

rugi-rugi yang dialami R= 3.5 lebih besar dari pada R= 4 mm. Jari-jari yang lain 

juga memiliki karakteristik masing-masing pada panjang gelomabang tertentu. 

Hal demikian diduga menyebabkan pula ketidakteraturan nilai rugi-rugi awal 

didalam penelitian rugi-rugi serat optik single mode karena pembengkokan makro 

ini.  

Nilai rugi-rugi dihitung dengan menggunakan desibel, yaitu logaritma 

pembagian tegangan mula-mula dengan tegangan berikutnya (Persamaan 4.1). 

Jadi bila tegangan mula-mula yang diterima oleh receiver jumlahnya jauh lebih 

besar dari tegangan yang muncul setelah cahaya melewati pembengkokan, maka 

nilai rugi-rugi semakin besar.  

Grafik (Gambar 4.4, 4.5, 4.6 dan 4.7) dibuat dan dianalisa menggunakan 

software Origin 8. Analisa dilakukan dengan menggunakan analisis polinomial 

dan menghasilkan persamaan 4.7 dan 4.8. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian penentuan rugi-rugi pada serat optik single 

mode menggunakan laser He-Ne dengan panjang gelombang 632.8 nanometer, 

dengan set up alat pembengkokan makro 1 dan 2 lilitan pada variasi jari-jari 

pembengkokan 0.5 cm, 0.6 cm, 0.7 cm, 0.8 cm, 0.9 cm, 1.0 cm, maka diperoleh 

simpulan sebagai berikut : 

1. Faktor penekanan lilitan mempunyai pengaruh yang besar terhadap 

rugi-rugi, dimana semakin besar nilai tekanan, menimbulkan rugi-

rugi yang besar. Demikian pula sebaliknya.  

2. Faktor variasi jari-jari pembengkokan menimbulkan rugi-rugi yang 

cukup besar, dimana setelah mengalami penekanan, semakin besar 

jari-jari pembengkokan menimbulkan rugi-rugi yang lebih kecil. 

Demikian pula sebaliknya.  

3. Faktor jumlah lilitan mempengaruhi rugi-rugi yang ditimbulkan. 

Setelah ditekan pembengkokan dengan 2 lilitan menimbulkan rugi-

rugi yang lebih besar dari pada 1 lilitan 

4. Besarnya nilai rugi-rugi serat optik meningkat seiring dengan 

bertambahnya nilai pergeseran yang dikenakan pada serat optik 

tersebut. 

B. Saran  

Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya: 

1. Penelitian lanjutan ada baiknya menggunakan silinder pembengkok 

yang lebih lunak tapi padat. 

2. Melakukan penambahan jumlah lilitan.  

3. Menggunakan polarisator untuk variasi data. 

4. Pemotongan serat optik harus lebih diperhatikan agar permukaannya 

rata dan inti serat optik tidak pecah. 
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5. Membuat set up alat pengbengkok yang berbasis mikrokontroler 

sehingga saat penelitian dapat mengurangi gerakan saat memutar 

mikrometer skrup 
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