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ABSTRAK 

Gas oksigen merupakan salah satu komponen terpenting untuk kelangsungan 

hidup manusia. Atmosfer bumi terdiri dari 20,95% gas oksigen, jumlah ini 

merupakan terbanyak kedua setelah nitrogen 78,08%. Berbagai metode dilakukan 

untuk mendeteksi keberadaan senyawa gas oksigen. Dalam penelitian ini dibuat 

sensor biokimia dengan menggunakan serat optik sebagai sensing element. Prinsip 

kerja sensor serat biokimia adalah dengan memanfaatkan fenomena serapan 

evanescent dalam serat optik untuk menemukan ciri khusus gas oksigen 

berdasarkan spektrum serapan dalam serat optik. Penelitian ini membuat serat 

sensor untuk mendeteksi gas oksigen dengan cara menghilangkan cladding dan 

sebagian core serat dengan diamplas. Hasil yang diperoleh menunjukkan panjang 

gelombang cahaya penciri gas oksigen yang diukur dengan spektrometer cahaya 

adalah pada 656,70 nm. Hubungan tekanan gas oksigen adalah sebanding dengan 

absorbansi evanescent gas oksigen.  

 

Kata kunci: Spektrometer, Serat Optik, Sensor Serat optik, Gelombang Evanescent, 
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ABSTRACT 

Oxygen gas is an important component for human survival. Earth's 

atmosphere consists of 20.95% oxygen gas, this amount is second only to nitrogen 

78.08%. In this study, biochemical sensors using fiber optic as the sensing element. 

Principle of biochemical fiber sensor is to utilize the evanescent absorption 

phenomena in fiber optic to find a special characteristic absorption spectra of 

oxygen in fiber optic. In this study, sensing element fiber sensor to detect oxygen 

was fabricated by polishing cladding and some of core fiber. The results showed 

that the wavelength characteristics of oxygen as measured by fiber sensor was 

656.70 nm. Oxygen pressure was proportional to evanescent absorbance of oxygen.  
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PENDAHULUAN 

Gas oksigen dipilih sebagai 

bahan uji dikarenakan gas oksigen 

mempunyai berbagai manfaat antara 

lain sebagai bahan bakar roket, 

ekspedisi luar angkasa, keperluan 

industri dan keperluan medis di 

rumah sakit. Sensor serat optik 

berbasis medan evanescent 

menggunakan prinsip absorbsi 

gelombang evanescent pada batas 

core dan cladding serat optik. Prinsip 

yang digunakan yaitu dengan 

memanfaatkan perubahan transmisi 

cahaya yang melewati sistem sensor 

serat optik sebagai akibat dari 

perubahan sifat optik yaitu indeks 

bias atau spektrum absorbsi dari 

medium yang melingkupi core serat 

optik. Prinsip kerja dari sensor serat 

optik berbasis medan evanescent ini 

didasari atas perubahan amplitudo 

atau intensitas cahaya yang 

ditransmisikan melalui serat optik 

ketika terdapat gangguan dari luar 

pada daerah zona sensing (Kumar et 

al., 2006). Penelitian ini dibuat serat 

sensor dengan menggunakan serat 

optik yang sebagian cladding-nya 

diamplas sebagai zona sensing. 

Cladding yang diamplas digantikan 

oleh gas oksigen. Cahaya yang 

menjalar di serat optik akan 

berinteraksi dengan gas oksigen pada 

zona sensing. Dalam hal ini akan 

dianalisis perubahan absorbsi cahaya 

terhadap spektrum panjang 

gelombang yang menjalar dalam serat 

optik. Sensor serat optik dengan 

metode modulasi intensitas dan 

panjang gelombang digunakan untuk 

menganalisis karakteristik serapan 

khas evanescent pada gas oksigen 

ketika berinteraksi dengan zona 

sensing. 

TEORI 

 Gelombang evanescent 

merupakan radiasi elektromagnetik 

yang memasuki cladding pada jarak 

yang kecil dan membentuk medan 

elektromagnetik. Energi gelombang 

yang dihasilkan akan meluruh secara 

eksponensial dari batas antara core 

dan cladding. Adapun fenomena 

gelombang evanescent.  

 

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



4 

 

 

Gambar 1. Gelombang evanescent (Maddu, 

2007) 

Menurut Gambar 1 cahaya yang 

merambat akan memasuki daerah 

cladding dan energi gelombang akan 

hilang secara eksponensial secara 

matematis dapat dirumuskan: 

𝐸𝑍 = 𝐸𝑂𝑒−𝑧/𝑑𝑝 

dimana 𝑧 adalah jarak penjalaran 

gelombang cahaya, 𝐸𝑂 adalah medan 

gelombang awal dan 𝑑𝑝 adalah depth 

penetration yang dapat dinyatakan 

dengan menggunakan persamaan 

𝑑𝑝   = 
𝜆

 2𝜋
√(𝑛1

2. 𝑠𝑖𝑛2𝜃 −  𝑛2
2)   

dimana λ adalah panjang gelombang, 

θ adalah sudut datang, dan ncore, 

ncladding adalah indeks bias core dan 

cladding. Depth penetration adalah 

kedalaman gelombang yang 

memasuki cladding dan mengalami 

pelemahan secara eksponesial. Dalam 

penerapan gelombang evanescent 

dapat melakukan proses interaksi 

dengan gelombang lain yang 

dilepaskan (Wenging, 2005). Jika 

gelombang evanescent diabsorpsi 

oleh medium lain disekeliling core 

maka attenuasi dari refleksi internal 

total akan meningkat sehingga sinar 

yang diluar fiber optik akan 

mengalami penurunan daya yang 

berhubungan dengan besarnya 

absorbs tersebut. 

PT = P0exp(-γl) 

Dimana l adalah panjang serat yang 

dikupas, γ adlah koefisien absorbsi 

bahan. Besarnya nilai γ = rα maka 

persamaan dapat dituliskan  

PT = P0exp(-rαl)  

α adalah koefisien absorpsi bulk dan r 

adalah fraksi daya yang 

ditransmisikan melewati cladding  

r = 
𝑃𝑐𝑙𝑎𝑑𝑑𝑖𝑛𝑔

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
    

Absorbansi dari bahan dapat 

dituliskan 

A= log10(
𝑃0

𝑃𝑇
) = 𝑟𝛼𝑙  
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METODE PENELITIAN 

ALAT DAN BAHAN 

Bahan yang digunakan adalah 

serat optik berjenis Polymer Optical 

Fiber dan gas oksigen 800 cc dengan 

kadar kemurnian 99%. Alat yang 

digunakan adalah Fiber polishing 

machine, Tabung, LED putih, 

Detektor, PC, Spektrometer cahaya, 

dan Adaptor. Software penunjang 

yang digunakan adalah LabView 

2013, Origin Pro 8, dan Microsoft 

Excel. 

PEMBUATAN PROBE SENSOR 

Zona Sensing dibuat dengan 

menghilangkan sebagian cladding 

pada serat optik menggunakan fiber 

polishing machine. Serat optik 

dipotong dengan panjang tertentu 

kemudian sebagian cladding dari 

serat optik dihilangkan menggunakan 

fiber polishing machine. 

Pengamplasan dilakukan hingga 

cladding terkelupas dengan rata 

seperti terlihat dalam Gambar 3.3. 

(Stewart et al., 1997). 

 

Gambar 2. Sensor serat pada zona 

sensing 

PENGUKURAN SERAT OPTIK 

TERHADAP GAS OKSIGEN 

Pengujian sampel serat optik 

yang telah diamplas, satu ujung 

diletakkan pada light source dekat 

dengan LED, kemudian serat optik 

yang telah diamplas tersebut 

dimasukkan ke kuvet melalui lubang 

kuvet yang telah dilem sealent 

sehingga ketika dimasukkan gas tidak 

bocor. Zona sensing diletakkan di 

dalam kuvet, kemudian ujung serat 

optik lain disambungkan ke 

micropositioner. Skema rangkaian 

serat sensor dapat dilihat pada 

Gambar 3.3. Pada saat pengambilan 

data diusahakan cahaya difokuskan 

pada detektor sehingga pada terang 

pusat memiliki puncak tertinggi dan 

paling terang. Gas yang akan diuji 

menggunakan spektrometer cahaya 

ini dialirkan ke dalam kuvet selama 15 

menit, kemudian dijalankan program 
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LabView. Pada saat pengambilan 

data ruangan harus benar-benar gelap 

supaya hasil yang didapatkan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 

Gambar 3. Set-up probe sensor serat 

optik (Moreno et al, 2005) 

PENGAMBILAN DATA 

Pengukuran daya transmisi atau 

intensitas probe serat optik dilakukan 

untuk perlakuan dengan gas oksigen 

dan dengan perlakuan tanpa gas 

oksigen. Dari kurva yang didapat 

yaitu hubungan antara intensitas 

terhadap panjang gelombang dapat 

dibandingkan serapan panjang 

gelombang serapan serat optik yang 

diperlakukan dengan oksigen dan 

serapan serat optik tanpa perlakuan 

oksigen.  

ANALISA DATA 

Teknik analisa data dilakukan 

setelah semua data dipeoleh, berupa 

daya transmisi, dan panjang 

gelombang serapan oksigen. Dari 

semua data yang didapatkan dibuat 

dua kurva hubungan intensitas atau 

daya transmisi dengan panjang 

gelombang serapan oksigen. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

PENGUJIAN LED PUTIH 

DENGAN SPEKTROMETER 

CAHAYA 

Dari hasil pengukuran, 

spektrum LED warna putih 

mempunyai panjang gelombang dari 

400 nm sampai 800 nm dan 

mempunyai dua puncak utama. 

Puncak pertama pada spektrum warna 

biru yang mempunyai panjang 

gelombang rata-rata (465,10±0,07) 

nm. Puncak kedua terdapat pada 

spektrum warna merah yang 

mempunyai panjang gelombang rata-

rata 575,60nm. LED putih terbentuk 

dari struktur bahan InGaN-GaN dan 

fosfor yang berwarna kekuning 

kuningan dengan spektrum panjang 

gelombang antara 420-700 nm. 

Material InGaN-GaN akan 

memancarkan warna biru dengan 

panjang gelombang antara 425 nm - 

570 nm. Disini GaN sebagai dasar 

substrat, InGaN sebagai layer aktif, 

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



7 

 

kemudian kedua meterial ini diberi 

penutup (cover) dengan coating 

fosfor kekuning-kuningan. Pada saat 

chip LED memancarkan warna biru, 

kristal pada cover LED akan 

terstimulasi sehingga membentuk 

perpaduan warna biru dan kuning. 

Hasil dari perpaduan ini akan tampak 

sebagai warna putih. Spektrum LED 

putih berdasarkan literatur 

ditunjukkan pada Gambar 4.  

 

Gambar 4. Spektrum panjang 

gelombang LED putih 

PENGUJIAN GAS OKSIGEN 

MENGGUNAKAN 

SPEKTROMETER CAHAYA 

Gambar 5. menunjukkan 

semakin besar tekanan gas oksigen 

maka nilai intensitas yang dihasilkan 

semakin kecil. Gambar 4.4 

menunjukkan empat variasi tekanan 

dengan setiap kenaikan tekanan 2,5 

Psi. Variasi tekanannya yaitu 2,5 Psi, 

5 Psi, 7,5 Psi, dan 10 Psi. 

 

Gambar 5. Spektrum panjang 

gelombang LED putih yang diletakkan pada 

gas oksigen 

Pada bagian serat optik tanpa 

cladding diisi oleh molekul gas 

oksigen, sehingga intensitas keluaran 

atau It lebih kecil dari pada zona 

sensing dalam keadaan kosong atau 

tanpa sampel. Hal ini dikarenakan gas 

oksigen yang diuji bertindak sebagai 

pengganti core dan cladding. 

Intensitas keluaran yang kecil 

diakibatkan intensitas cahaya yang 

masuk pada bagian zona sensing 

terserap oleh oksigen. 
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HUBUNGAN ABSORBANSI 

EVANESCENT DENGAN 

TEKANAN GAS OKSIGEN 

Gambar 6 menunjukkan 

absorbansi puncak serapan gas 

oksigen yang terukur pada panjang 

gelombang 442,70, 487,40, 512,40, 

699,20, 656,70 ,dan 704,50 nm. 

Puncak tertinggi serapan spektrum 

cahaya gas oksigen berada pada 

panjang gelombang 656,70 nm. 

 

 

Gambar 6. Spektrum absorbsi gas 

oksigen 

Nilai puncak absorbansi tiap 

tekanan gas oksigen. Dari nilai 

puncak tiap tekanan didapatkan nilai 

sensitivitas sensor tiap tekanan gas 

oksigen. Sensivitas sensor diambil 

pada rentang panjang gelombang 653 

sampai 661 nm. Sensitivitas sensor 

untuk tekanan 10 Psi yaitu 95,03% 

dengan kesalahan relatifnya 4,96%, 

tekanan 7,5 Psi nilai sensitivitasnya 

yaitu 95,00% dengan kesalahan 

relatifnya 5,00%, tekanan 5 Psi nilai 

sensitivitasnya 95,00% dengan 

kesalahan relatifnya 5,00%, dan 

tekanan 2,5 Psi nilai sensitivitasnya 

95,44% dengan kesalahan relatifnya 

4,55%. Hasil grafik absorbansi 

oksigen sebagai fungsi panjang 

gelombang yang menggunakan 

spectrometer cahaya memiliki 

kesesuain dengan serapan spketrum 

oksigen dengan hasil serapan oksigen 

berwarna merah dan panjang 

gelombang 656,70 nm. sensitivitas 

sensor bekerja pada panjang 

gelombang antara 653 sampai 661nm 

dan pada rentang pengukuran tekanan 

antara 2,5 hingga 10 Psi.  Sensor gas 
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oksigen dengan rata-rata sensitivitas 

yaitu 95,11%. 

KESIMPULAN 

Sensing element serat sensor 

berbasis medan evanescent yang 

dibuat dalam penelitian telah dapat 

digunakan untuk mendeteksi 

spektrum serapan evanescent dari gas 

oksigen dengan puncak tertinggi 

panjang gelombang serapan gas 

oksigen yang didapat yaitu 656,70nm. 

Hubungan tekanan dengan 

absorbansi dari intensitas serapan gas 

oksigen yang diukur pada rentang 

tekanan 2,5 sampai 10 Psi dengan 

setiap kenaikan 2,5 Psi, ditunjukkan 

dalam grafik spektrum absorbsi gas 

oksigen. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa tekanan gas 

oksigen sebanding dengan absorbansi 

gas oksigen. Hasil ini memiliki 

kesesuaian dengan hasil yang 

ditunjukkan oleh literatur sehingga 

dapat dianalisis bahwa serat sensor 

berbasis medan evanescent yang 

dibuat dapat digunakan sebagai 

sensor gas oksigen. 

 Nilai rata-rata sensitivitas 

sensor serat optik gas oksigen yang 

diukur dengan rentang tekanan antara 

2,5 sampai 10 Psi dan panjang 

gelombang 653 sampai 661 nm yaitu 

95,11%. 
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