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Abstrak – Telah dilakukan penelitian terhadap pemanfaatan rugi-rugi pada serat optik yaitu dengan 
pembuatan desain alat ukur beban berbasis serat optik. Prinsip kerja dari alat ukur beban adalah 
mengukur nilai intensitas cahaya yang timbul akibat adanya gejala pembengkokan pada serat optik yang 
menimbulkan rugi-rugi pada serat optik. Serat optik yang digunakan berbahan POF (Polimer Optic Fiber) 
dengan diameter 3 mm yang diberi cladding-coating serta dilapisi oleh karet jenis RTV 588 untuk 
meminimalisir terjadinya fatigue. Dalam penelitian ini digunakan pin penekan silinder sebanyak 7 buah 
dengan jarak antar pin 5 cm serta pegas penopang pada alat ukur beban sebanyak 10 buah. Penelitian 
awal yaitu mengetahui besar nilai konstanta pegas pada alat ukur beban yang kemudian didapatkan nilai 
sebesar 1.168 x 105 N/m. Penelitian selanjutnya yaitu dengan melakukan uji tekan oleh beban pada alat 
MTM terhadap serat optik pada alat ukur beban dalam rentang 0-1000 kg dengan variasi sebesar 50 kg. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh grafik hubungan antara massa dan rugi-rugi pada serat optik 
sebelum dan sesudah dilapisi karet. Nilai gradien yang didapatkan yaitu sebesar 0.972 dan 0.987. 
Kemudian diperoleh grafik hubungan antara massa dan transmitansi pada serat optik yang telah dilapisi 
karet dengan nilai gradien yang didapatkan sebesar 0,990. Dari hasil terebut dapat diketahui bahwa alat 
tersebut dapat dikenai gaya sebesar  97  kN atau beban massa 9 ton.  
 
Kata kunci: serat optik polimer, rugi-rugi serat optik, transmitansi. 
 
Abstract – Had been conduct the research on the utilization of losses on the optical fiber with making the 
design of load measuring tool based on optical fiber. The working principle of the loading gauge is to 
measure the value of the intensity of light arising from the existence of bending symptoms on optical 
fibers that cause losses in optical fibers. The optical fiber which used made with POF (Polymer Optic 
Fiber) with 3 mm diameter which given cladding-coating and coated by rubber type RTV 588 to 
minimalize fatigue occurs. In this research used 7 press cylinders pin with the distance between pins 5 cm 
and amount of the crutch springs on the loading gauge 10 pieces. Research begin with knowing the value 
of spring constant on the load measuring instrument which then got the value of 1.168 x 105 N/m. The 
research continued with performing a press test by the load on the MTM tool to the optical fiber on the 
load measuring instrument in the range 0-1000 kg with variation 50 kg. Based on the result of the 
research, the graph of the relationship between mass and loss on optical fiber before and after coated 
rubber. Gradient values obtained are 0.972 and 0.987. Then obtain the graph of the relationship between 
mass and transmittance on fiber optics that have been coated rubber with a gradient value obtained for 
0.990. From the results, it can be concluded that the tool can be subjected to a force of 97 kN or a mass 
burden of 9 tons. 
 
Keywords: polimer optical fiber, loss bending, transmitation.  
 
1. Pendahuluan 
Transportasi merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kemajuan suatu negara. Karena 

transportasi mempunyai peranan vital dalam keberhasilan pembangunan negara tersebut dalam berbagai 

bidang terutama bidang perekonomian. Oleh karena itu, merupaka suatu kewajiban pemerintah 

untukserius dalam mengelola sarana dan prasarana transportasi yang mendukung secara menyeluruh. 

Salah satu contoh sarana transportasi adalah jalan raya. Jalan raya merupakan penghubung banyak 
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aktifitas antar manusia. Namun masih banyak kerusakan jalan yang kerap terjadi di lingungan 

masyarakat, baik itu di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Kerusakan jalan merupakan hal yang 

harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah. 

Salah satu teknologi yang telah dikembangkan untuk menanggulangi kerusakan jalan yaitu sistem beban 

bergerak atau WIM (Weight in Motion). Sistem WIM  dapat di terapkan dalam pengukuran massa dari 

kendaraan yang bergerak melintasi jalanan. Sistem WIM terdiri dari beberapa komponen dasar, terutama 

konsep sensor massa kendaraan. Pemilihan komponen sensor massa merupakan salah satu faktor penting 

yang mempengaruhi kemampuan kinerja sistem WIM dalam pengukuran massa beban dari kendaraan 

yang bergerak [1]. Teknologi sistem WIM ini memungkinkan unuk memantau beban kendaraan dalam 

kondisi berjalan. Sistem WIM ini dapat menghemat waktu dan biaya, serta proses kerjanya lebih efisien 

terutama dalam kondisi jalan yang sibuk [2]. 

Hal yang harus dihindari dalam penggunaan serat optik adalah timbulnya rugi-rugi dalam jumlah yang 

besar. Rugi-rugi dalam serat optik adalah terjadinya pelemahan daya pada gelombang cahaya ketika 

sampai pada ujung serat optik. Faktor yang mempengaruhi terjadinya rugi-rugi yaitu adanya gangguan 

dari luar maupun dalam serat optik tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan banyak data yang hilang 

ketika ditransmisikan oleh serat optik [3]. 

Rugi-rugi pada serat optik dapat ternyata dimanfaatkan sebagai solusi alternatif dari teknologi 

sebelumnya yang telah ada, salah satunya adalah pembuatan sensor untuk memanfaatkan rugi-rugi serat 

optik dalam hal pengukuran beban pada roda kendaraan saat bergerak yang menggunakan prinsip Weight 

in Motion [4]. Prinsip kerja Weight in Motion adalah mendeteksi berat pada suatu kendaraan yang 

bergerak dengan kecepatan tertentu di atas permukaan jalan yaitu dengan metode pengukuranbeban  roda  

pada  saat  kendaraan tersebut berjalan [5]. 

 

2. Metode Penelitain 
Penelitian dilakukan di Laboratorium MTM Gd. C FMIPA UNS. Penelitian terdiri dari beberapa langkah, 

yaitu dimulai dengan pembuatan piranti sumber cahaya yang terdiri dari LED berwarna putih serta LDR 

sebagai sensor cahaya. Kemudian membuat alat ukur beban sesuai dengan dimensi yang telah ditentukan 

pada gambar dibawah. Lalu hal yang dilakukan adalah membuat karet jenis RTV 588 yang digunakan 

untuk melindungi serat optik untuk mengurangi terjadinya fatigue. Serat optik yang digunakan berbahan 

plastik dengan diameter 3 mm dan dilapisi cladding-coating. Jumlah pegas yang digunakan sebagai 

penopang pada alat ukur beban sebanyak 10 buah. Pin penekuk (bending) silinder berjumlah 7 buah 

dengan jarak antar pin sebesar 5 cm yang digunakan untuk melekukan serat optik.  
 

 
Gambar 1.  Set up Alat yang Digunakan saat Proses Pengambilan data  1. Sumber Cahaya (LED), 2. 

Serat Optik yang dilapisi rubber, 3. Pin silinder , 4. Pegas, 5. Beban pada MTM,  6. 

Detektor, 7. Konverter ADC, 8. PC. 

Sebelum melakukan uji tekan pada alat ukur beban, terlebih dahulu mengukur besar nilai konstanta pegas 

pada alat. Lalu selanjutnya dilakukan uji tekan pada alat ukur beban. Beban penekan yang terdapat pada 

alat MTM divariasi dengan rentang 0-1000 kg dengan variasi beban 50 kg. Data intensitas cahaya yang 
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didapatkan kemudian diinput oleh konverter dan diolah PC dengan menggunakan software LabView 2012 

dan diolah dengan Ms. Excel sehingga didapatkan grafik hubungan antara massa dan rugi-rugi serat optik 

pada saat sebelum dan sesudah dilapisi karet. Serta grafik hubungan antara massa dan transmitansi pada 

serat optik yang telah dilapisi karet. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 
 
3.1. Pengukuran Konstanta Pegas  

 
Gambar 3.1. Grafik Hasil Penentuan Konstanta Pegas 

Pada Gambar 3.1. diperoleh grafik hasil penentuan konstanta pegas. Proses pengujian dilakukan dengan 
melakukan penekanan terhadap alat beban bergerak hingga titik maksimum, ditandai dengan bunyi 
nyaring pada pegas-pegas pada alat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui nilai konstanta pada tiap pegas. 
Proses pengujian ini dilakukan tanpa pemasangan serat optik terlebih dahulu. Pada Gambar 4.8. diatas 
dapat diketahui bahwa pengujian dilakukan dengan memberi tekanan oleh beban yang diberikan oleh alat 
MTM mulai dari titik 0 kgf hingga titik puncaknya yaitu 4600 kgf.  
Dari uji awal perhitungan nilai konstanta pegas, diperoleh nilai konstanta pegas sebesar 1.168 x 104 N/m 
sehingga apabila digunakan 10 buah pegas seperti pada Gambar 4.3. maka nilai total konstanta pegas 
sebesar 11,68 x 104 N/m. 
3.2. Massa dan Rugi-rugi Serat Optik 
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Gambar 3.2. Grafik Hubungan Massa dan Rugi-rugi serat optik sebelum dan setelah dilapisi karet. 

Pada Gambar 3.2. diperlihatkan hubungan antara besarnya loss bending terhadap massa pada serat optik 

sebelum dan seteah dilapisi karet dimana nilai gradien yang didapat sebesar 0,972 dan 0,987 serta nilai 

sensitivitas bahan sebesar 0,032 dan 0,004. Hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang cukup 

besar dengan adanya pelapisan karet pada serat optik terhadap nilai gradien serta nilai sensitivitas pada 

bahan yang didapatkan pada grafik. Pelapisan karet juga berpengaruh terhadap pengambilan data, dimana 

data yang terukur dapat diketahui hingga massa beban sebesar 1000 kg. 

 

3.3. Massa dan Transmitansi 

 
Gambar 3.3. Grafik Hubungan Massa dan Transmitansi 

Pada Gambar 3.3. menunjukkan grafik hubungan antara massa beban yang diberikan terhadap besarnya 

nilai transmitansi yang dihasilkan pada serat optik yang telah dilapisi karet. Dimana nilai gradien yang 

dihasilkan sebesar 0,990. Pada grafik yang diatas dapat dilliat bahwa garis gradien yang terbentuk 

mendekati linier, terbukti dengan nilai gradien yang dihasilkan mendekati nilai sempurna yaitu 1. 

Semakin besar massa pada beban yang diberikan maka nilai transmitansi yang dihasilkan akan semakin 

kecil dengan nilai sensitivitas bahan sebesar -0,0416. Hal ini menunjukkan bahwa alat sensor WIM yang 

telah dibuat berpotensi digunakan pada jembatan timbang. 
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4. Kesimpulan  
Berdasarkan data dan analisa hasil yang didapatkan, dapat diketahui bahwa dengan adanya pelapisan 
karet pada serat optik memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap nilai gradien yang terdapat 
grafik yang terbentuk. Selain itu, dengan adanya pelapisan karet juga mampu meminimalisir terjadinya 
fatigue atau kelelahan pada serat optik yang dapat menyebabkan data yang dihasilkan kurang valid dan 
tingkat keakuratan yang rendah. Hasil ini juga menunjukan bahwa semakin besar massa penekanan yang 
berikan terhadap serat optik POF yang diberi cladding-coating maka semakin besar juga rugi – rugi 
macrobending yang dihasilkan. Hal itu juga memberikan pengaruh pergeseran yang besar pula sehingga 
rugi – rugi macrobending yang terjadi juga lebih besar. 
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