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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat menuntun 

dan mengarahkan manusia kepada dunia yang modern dan mutakhir. Salah satu 

teknologi yang sekarang marak diteliti adalah teknologi fabrikasi  lapisan tipis. 

Lapisan tipis merupakan bahan yang mempunyai sifat unggul karena  lebih 

menjanjikan  penerapan yang luas seiring dalam perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Perkembangan fabrikasi lapisan tipis sekarang ini sudah semakin maju 

bila dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Penelitian untuk mendapatkan lapisan 

tipis yang terbaik semakin banyak dikembangkan. Teknologi fabrikasi lapisan tipis 

banyak dikembangkan di bidang optika terintegrasi (Integrated Optics) dan 

optoelektronika. Khusus dalam bidang aplikasi komponen optik terintegrasi, lapisan 

tipis berperan sebagai pandu gelombang yang mengandung fungsi optik. Di dalam 

aplikasi optik terintegrasi, sudut pandu gelombang merupakan parameter yang sangat 

penting untuk diketahui karena menentukan lapisan tipis itu bisa atau tidaknya 

menjadi pandu gelombang. Untuk mengetahui sudut pandu gelombang itu digunakan 

metode prisma kopling. Metode prisma kopling memiliki keunggulan yaitu hanya 

menggunakan data berupa sudut kopling yang dapat terukur dengan mudah dan dapat 

memberikan informasi banyaknya mode gelombang dari lapisan tipis yang dibuat 

Dalam penelitian ini bahan yang dipakai adalah polystyrena (PS). Bahan ini 

mempunyai sifat keras, bening transparan dan jelas seperti kaca, serta dapat melarut 

dalam larutan toluena sehingga mudah untuk dibuat menjadi lapisan tipis. Bahan ini 

juga relatif sangat murah dan mudah didapatkan di toko-toko yang mejual bahan-

bahan kimia. 
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Ada beberapa cara untuk membuat lapisan tipis yaitu dengan metode Spin 

Coating dan Dip Coating. Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan Suroto 

menggunakan metode Spin Coating dan Toeloes menggunakan metode Dip Coating 

dari Universitas Sebelas Maret. Ada kelemahan dalam metode spin coating yaitu dari 

hasil lapisan tipis yang didapatkan memiliki hasil yang tidak rata pada kaca substrat 

yang digunakan sehingga kaca substrat tidak terlapisi semua oleh Polystyrena. Pada 

saat ini penumbuhan lapisan tipis tidak hanya menggunakan Spin Coating, namun 

dilakukan dengan menggunakan metode Dip Coating, yaitu dengan mencelupkan 

kaca substrat ke larutan polystyrena konsentrsi tertentu dengnan waktu teretentu pula. 

Sebagai pandu gelombang, maka lapisan tipis polystyrena ini mempunyai sifat optik 

yang khas, yang berbeda dengan bahan yang lain. Karena itu tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui sifat pemanduannya dengan menggunakan metode Prisma 

Coupling.dan nantinya juga akan diukur pula indeks bias lapisan tipis yang dibuat 

dengan menggunakan refraktometer ABBE dan diukur ketebalan lapisan tipis dengan 

menggunakan program Mathcad 11. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana membuat lapisan tipis polystyrene yang difabrikasi dengan metode 

Dip Coating. 

2. Bagaimana pengaruh suhu pemanasan lapisan tipis dalam oven terhadap 

banyaknya mode gelombang, indeks bias dan ketebalan lapisan tipis.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Kegiatan  penelitian ini dibatasi pada : 

a. Lapisan tipis yang digunakan dalam penelitian ini adalah polystyrene(PS) 

dalam larutan toluena. 

b. Metode pembuatan lapisan tipis menggunakan metode Dip Coating. 
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c. Penentuan banyak modus gelombang  menggunakan metode Prisma 

Coupling.  

d. Penentuan indeks bias dengan menggunakan Refraktometer.  

e. Penentuan tebal lapisan dengan menggunakan program matchad 11.  

f. Konsentrasi cairan polystyrena (PS) adalah 5%. 

g. Suhu pemanasan lapisan tipis adalah 30 0C, 64 0C, 84 0C,94 0C  dan 114 0C   

 

1.4 Tujuan Penelitian. 

Tujuan penelitian ini adalah  sebagai berikut: 

1. Mampu membuat lapisan tipis polystyrene yang difabrikasi dengan metode 

Dip Coating variasi suhu pemanasan . 

2. Menentukan pengaruh suhu pemanasan lapisan tipis dalam oven terhadap 

banyaknya mode gelombang, indeks bias dan ketebalan lapisan tipis.  

 

1.5 Manfaat Penelitian.  

Dari hasil penelitian ini diharapkan : 

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang lapisan tipis 

polystyrene dengan metode Dip Coating. 

b. Penelitian ini dapat meningkatkan nilai guna dari lapisan tipis polystyrene 

yang difabrikasi dengan metode Dip Coating. 

c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas 

tentang sifat – sifat optik pandu gelombang  dari lapisan tipis polystyrene. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I. PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang yang mendorong 

untuk dilakukanya penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II. DASAR TEORI, memuat penjelasan-penjelasan  dan teori yang 

mendasari penulisan skripsi. 

 

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



 4
 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN, berisi tentang prosedur dan 

langkah-langkah dalam penelitian. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN, memuat penjelasan mengenai hasil 

yang diperoleh dalam penelitian. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN, berisi tentang ringkasan dari hasil 

penelitian dan saran yang diberikan untuk penelitian berikutnya.  
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