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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh tekanan terhadap pergeseran pada fiber sensor 

cross section ellips. Prinsip kerja dari penelitian ini adalah memanfaatkan penurunan 

transmitansi akibat dari loss pada fiber optik. Pengujian dilakukan dengan alat mikropositioner. 

Dari penelitian ini diperoleh data berupa nilai transmitansi sebagai fungsi pergeseran fiber 

sensor. Hasil dari penelitian ini didapatkan ketelitian sebesar 97,97% untuk fiber sensor cross 

section lingkaran dan ketelitian sebesar 98,99% untuk fiber sensor cross section ellips.  
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ABSTRACT 

A research has been done about the effect of pressure on shift in cross section ellips fiber 

sensor. The principle of this research is to take advantage of the decrease of transmittance 

resulting from loss in fiber optic. Testing is done by micropositioner tool. This research 

obtained data in the form of the value of transmittance as a function of the sensor fiber shift. 

The results of this study obtained accuracy of 97.97% for fiber cross section circle sensor and 

accuracy of 98.99% for fiber sensor cross section ellips. 

Keywords: fiber sensor, ellips, pressure, transmittance, loss 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu teknologi WIM yang sedang dikembangkan adalah dengan sensor fiber optik [1]. 

Fiber optik ini dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, diantaranya bentuknya yang 

kecil, tahan terhadap interferensi elektromagnetik, transmitansi cahaya yang hilang kecil, 

bandwith lebar, dan tahan terhadap radiasi [2]. Pada teknologi ini terjadi perubahan informasi 

yang biasanya dalam bentuk sinyal listrik menjadi sinyal optik (cahaya) kemudian disalurkan 

melalui kabel fiber optik dan diterima pada sisi penerima untuk diubah kembali menjadi sinyal 

listrik [3]. Prinsip kerja dari sensor berat berbasis fiber optik yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah menggunakan perubahan intensitas akibat bending fiber optik. Bending pada fiber 

optik menyebabkan atenuasi sehingga terjadi rugi daya atau berkurangnya intensitas. 

Perubahan intensitas tersebut ditangkap oleh detektor dan sinyal analog ini diubah menjadi 

sinyal digital oleh system Analog to Digital Converter (ADC) sehingga dapat ditampilkan oleh 

PC. Rugi daya pada fiber optik dimanfaatkan untuk membuat sensor berat [4]. Pada penelitian 

ini digunakan pad berbentuk silinder dengan cross section ellips sebagai upaya untuk 

meningkatkan sensitifitas sensor. 

 

METODE 

Silinder berulir dibuat dari bahan rubber silicone RTV 588. Uji pergeseran dilakukan dengan 

alat mikropositioner. Data diperoleh dengan cara melingkarkan fiber optik sebanyak 4 lilitan 
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pada silinder berulir kemudian diletakkan diantara jepitan mikropositioner. Fiber sensor yang 

diuji adalah silinder berulir dengan cross section lingkaran yang berdiameter 1,5 cm dan 

silinder berulir cross section ellips dengan ukuran minor 1,3 cm dan mayor 1,6 cm. Gambar 1 

merupakan fiber sensor dengan cross section lingkaran dan ellips. Sehingga akan didapatkan 

data perubahan transmitansi akibat pergeseran pada silinder berulir. Gambar 2 merupakan 

skema pengambilan data. 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 1. Fiber sensor dengan cross section lingkaran dan ellips (a) tampak atas (b) tampak 

depan. 

 
Gambar 3.2. Skema pengambilan data pergeseran. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Prinsip kerja dari fiber sensor yang dibuat ini adalah fiber sensor diberi penekanan maka fiber 

optik didalamnya mengalami rugi-rugi akibat terjadinya perubahan jari-jari kelengkungan. 

Penekanan oleh beban menyebabkan adanya pergeseran, sehingga cahaya yang masuk didalam 

fiber optik ada yang dapat diteruskan dan ada yang hilang (loss). Gambar 3 merupakan grafik 

hasil pengujian pergeseran fiber sensor terhadap transmitansi dari fiber sensor dengan cross 

section lingkaran. Hasil pengujian pada Gambar 3 menunjukkan bahwa semakin besar 

pergeseran maka nilai transmitansi semakin menurun. Penurunan nilai transmitansi 

dikarenakan adanya cahaya yang tidak dapat diteruskan oleh fiber optik. Pada Gambar 3. dapat 

diketahui bahwa fiber sensor dengan cross section lingkaran memiliki nilai ketelitian 97,97%. 
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Gambar 3. Grafik nilai transmitansi sebagai fungsi pergeseran fiber sensor dengan cross 

section lingkaran.

 
Gambar 4. Grafik nilai transmitansi sebagai fungsi pergeseran fiber sensor dengan cross 

section ellips. 

Gambar 4. merupakan grafik hasil pengujian pergeseran fiber sensor terhadap transmitansi dari 

fiber sensor dengan cross section ellips. Dari Gambar 4. dapat diketahui bahwa fiber sensor 

dengan cross section ellips memiliki nilai ketelitian yang lebih besar daripada fiber sensor 

dengan cross section lingkaran yaitu sebesar 98,99 %.  
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KESIMPULAN 

Dalam penelitian “Pengaruh Tekanan Terhadap Pergeseran pada Fiber Sensor Cross Section 

Ellips” dapat diambil kesimpulan yaitu fiber sensor dengan cross section lingkaran  

mempunyai ketelitian sebesar 97,97% sedangkan pada fiber sensor dengan cross section ellips 

mempunyai ketelitian sebesar 98,99%. Penekanan oleh beban menyebabkan adanya 

pergeseran, sehingga cahaya yang masuk didalam fiber optik ada yang dapat diteruskan dan 

ada yang hilang (loss). 
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