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ABSTRAK: Jembatan timbang merupakan salah satu pengukur beban kendaraan. Namun,
biaya operasional dan kemacetan yang ditimbulkannya menjadi alasan untuk mencari alternatif
lain. Pusat Penelitian Fisika LIPI sedang mengembangkan sensor beban berbasis optik dengan
keunggulan resistan terhadap air, gelombang elektromagnetik, perubahan suhu serta low-cost,
simple dan cukup ringan. Sensor ini terdiri dari sumber cahaya LED 1310 nm, papan
microbending dengan periode 1,5 mm, fiber optik multimode step index (MMSI) tipe FG050LGA,
dan sistem pembaca dengan software Labview. Pada penelitian ini menggunakan beban uji statis
10 – 150 kg dengan selisih 10 kg tiap pengujian dan dilakukan pengulangan 10 kali. Dari data
eksperimen yang kemudian direpresentasikan dalam grafik hubungan beban terhadap output
tegangan menunjukkan bahwa data memiliki nilai akurasi 81,3 %. Beberapa hal yang
mengakibatkan error adalah daya LED yang cukup kecil sehingga tidak terbaca oleh sistem
pembaca dengan akurat, berkas cahaya yang datang pada fiber MMSI pada saat yang sama akan
keluar dalam waktu yang berbeda sehingga pembacaan rugi daya optik akibat tekanan beban
masih kurang akurat. Walaupun demikian,hasil penelitian menunjukkan bahwa fiber optic
MMSI tipe FG050LGA mampu digunakan sebagai sensor beban dengan teknik micro bending
dengan menggunakan penguat sinyal yang lebih besar.

Kata Kunci: : sensor beban, fiber optik MMSI, micro bending.

PENDAHULUAN
Jalan merupakan infrastruktur terpenting dalam sistem transportasi darat di

Indonesia. Salah satu masalah yang sering terjadi pada jalan raya adalah kerusakan
jalan yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Perkembangan
teknologi sensor serat optik yang memiliki keuntungan diantaranya sensitivitas tinggi,
tahan terhadap gangguan elektromagnetik, suhu tinggi dan korosi. Berdasarkan
penelitian sebelumnya diperoleh desain sensor beban dengan periode deformer
microbending 1,5 mm double side dan sumber cahaya LED 1310  nm  dapat mengukur
beban  10 – 100  kg  dengan  taraf  ketelitian  98,77%. Penelitian tersebut
menggunakan fiber optik multimode yang ada di pasaran pada umumnya dan tidak
diketahui karakteristik  jenis fiber optik yang digunakan. Berdasarkan penelitian
Lagakos (Lagakos et al. 1987) (Luo et al. 1999) menyatakan bahwa perubahan koefisien
transmisi dalam fiber optik dipengaruhi oleh periode bending, besar tekanan beban, jari-
jari fiber, indeks bias bahan core dan modulus young.

Berdasarkan perambatan cahaya, fiber optik dibedakan menjadi fiber optik step
index dan graded index. Fiber optic step index (multimode) memiliki core yang relatif
besar, dengan diselimuti cladding. Core-nya mempunyai diameter antara 50 sampai
dengan 200 dengan cladding sangat tipis (Saleh et al. 1991). Jenis fiber optik yang
digunakan dalam sistem sensor beban akan mempengaruhi hasil dari proses pengolahan
informasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan analisis kesesuaian
penggunaan  jenis fiber multimode optic step index tipe FG050LGA pada sensor beban
dengan deformer microbending 1.5 mm double side.
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Serat optik  adalah sebuah kaca murni yang panjang dan tipis serta berdiameter
dalam ukuran mikro. Serat optik terdiri dari 3 bagian , yaitu (Kindi,2013) Core adalah
kaca tipis yang merupakan bagian inti dari serat atau inti fisik, berfungsi mengirim
sinyal data optik dari sumber cahaya ke alat penerima (detector), Cladding adalah
materi yang mengelilingi inti yang berfungsi memantulkan sinar kembali ke dalam inti
(core), sehingga tidak ada gelombang cahaya yang mengalami transmisi keluar dari
core, Buffer Coating adalah plastik pelapis yang melindungi serat dari kerusakan.
Struktur dari fiber optik multimode step index ditunjukkan berikut ini.

Gambar 1.  Struktur multimode step index (Made, 2013)

Fiber optik step index memiliki indeks bias yang tetap perbandingannya antara
cladding dengan core. Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa indeks bias cladding lebih
rendah daripada indeks bias core-nya, sehingga seluruh cahaya yang mengenai cladding
dengan sudut tertentu akan mengalami refleksi secara total pada batas core dengan
cladding. Cahaya yang mencapai bagian antara core dan cladding, dengan besar sudut
datang lebih kecil dari pada sudut kritisnya, akan mengalami pemantulan dan sebagian
lagi akan dibiaskan cladding (keluar serat). Bila sudut datang cahaya lebih besar dari
pada sudut kritis, maka akan terjadi pemantulan total, dimana energi akan diteruskan
dan tidak terjadi rugi-rugi optik.

LED (Light Emitting Diode) adalah salah satu jenis diode yang dapat
memancarkan cahaya ketika dibias maju. Pada pemanfaatannya di bidang komunikasi
fiber optic, LED sering digunakan sebagai sumber cahaya yang berfungsi sebagai
pembawa informasi dengan kecepatan rata-rata kurang dari 50 Mb/s pada serat optik
multimode. Dalam pengoperasiannya, LED memiliki keistimewaan yakni tidak
memerlukan rangkaian stabilisator untuk optik. Cahaya yang dipancarkan LED sedikit
temporal dan spatial coherence, artinya cahaya LED memiliki spectrum frekuensi yang
sempit. LED memberikan banyak keuntungan karena menggunaan daya yang rendah,
tahan lebih lama dan lebih cepat switching (Ula, 2015).

Berdasarkan radius pembengkokan, terdapat 2 jenis rugi-rugi pembengkokan
mikro (microbending) dan pembengkokan makro (macrobending). Microbending terjadi
disebabkan akibat tekanan mekanik. Microbending dapat mengubah arah transmisi
sinyal optik pada fiber optik hingga terjadi pelemahan daya optik (Efendioglu, 2011).
Hal ini menyebabkan terjadinya atenuasi cahaya yakni rugi-rugi atau pelemahan
cahaya yang keluar dari fiber optik yang  terbending  akibat penurunan daya optik.
Pelemahan daya optik ini yang dinamakan rugi-rugi optik akibat microbending atau
bending loss.

Salah satu  sensor  berbasis  intensitas adalah  sensor microbending,  yang
didasarkan  pada prinsip bahwa  mekanik  tikungan  mikro  yang  periodik  dapat
menyebabkan  energi dari mode dipandu untuk digabungkan dengan mode radiasi dan
akibatnya  menghasilkan  redaman  cahaya yang ditransmisikan (Bin 2010) (Wang et al.
2010)
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Gambar 2. Sensor Intrinsik serat optik

Sensor beban terdiri atas dua pelat deformer dan diantaranya terdapat serat optik.
Ketika  radius tikungan  serat  melebihi  sudut kritis  yang diperlukan  untuk
membatasi cahaya ke area core, cahaya mulai bocor ke cladding mengakibatkan
modulasi intensitas. Gelombang cahaya yang merambat dalam fiber optik yang
terbending akan mengalami pelemahan sinyal yang ditangkap oleh fotodetektor dalam
bentuk tegangan(Sujiwa & Akbar 2014).

Tabel 1. Spesifikasi fiber optik step index multimode tipe FG050LGA
Rentang panjang gelombang cahaya 400-2400 nm

Kandungan hydroxyl Rendah-OH

Diameter core 50 ± 2 %
Diameter cladding 125 ± 1

Diameter coating 250 ± 4%
Bahan core Pure Silica

Bahan cladding Fluorine-Doped Silica

Bahan coating Acrylate

NA 0.22 ± 0.02

Atenuasi maksimum @808 nm 8 /
Bandwidth @820 nm 15 MHz∙km

Minimum Bend Radius Short Terma 120xCladding Diameter

Minimum Bend Radius Long Termb 240120xCladding Diameter

Suhu -40 to 85 ℃
(http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=683

8&pn=FG050LGA)

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kesesuaian fiber optik step

index multimode tipe FG050LGA untuk diintegrasikan dalam sensor beban dengan
desain deformer yang telah diperoleh pada penelitian sebelumnya (Ula.2016).
Rancangan eksperimen pada penelitian ini ditunjukkan pada gambar 3.
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Gambar 3. Set up eksperimen untuk Analisis Jenis Fiber Optik pa da Sensor Beban

Sumber cahaya LED dengan panjang gelombang 1310 nm dirambatkan dalam
fiber optik multimode step index tipe FG050LGA yang telah dihimpit dua pelat deformer
sepanjang 50 cm. Beban uji statis pada penelitian ini berfungsi sebagai sumber beban
yang berupa tekanan yang akan ditransmisikan melalui papan microbending dengan
periode bending 1,5 mm.

Perubahan sinyal optik keluaran dideteksi oleh fotodetektor yang kemudian
diubah dalam bentuk tegangan listrik dengan satuan Volt. Data yang diperoleh dalam
eksperimen ini merupakan data analog, data tersebut akan diubah menjadi digital oleh
Econ Data Translation series DT9816. Outputnya akan masuk kedalam komputer yang
diolah menggunakan Software LabView. Pada penelitian ini menggunakan beban uji
statis 10-150 kg, masing-masing beban dilakukan pengulangan pengambilan data
sebanyak 10 kali. Data hasil pengulangan dilakukan perhitungan rata-rata yang
direpresentasikan pada setiap titik pada Gambar 4 dan 5. Pengambilan data untuk
setiap beban dilakukan selama 1 menit dengan jumlah 23 data sampel untuk masing-
masing pengukuran beban yang terekam oleh sistem pembaca dengan software Labview.

Tegangan optik awal (V0) merupakan tegangan yang terbaca pada sistem pembaca
sebelum sensor ditekan oleh beban uji. Sedangkan tegangan optik ketika sensor ditekan
oleh beban merupakan Vi. Rugi daya optik akibat tekanan beban diperoleh dari hasil
perhitungan dengan menggunakan persamaan:

(1)

PEMBAHASAN
Setiap titik pada Gambar 4 dan 5 merupakan nilai rata-rata dari hasil

pengulangan pengambilan data sebanyak 10 kali. Tingkat akurasi dari sensor beban
dengan menggunakan fiber optic multimode step index tipe FG050LGA ditentukan
dengan dua metode yakni fitting linier pada grafik hubungan beban terhadap tegangan
keluaran dan fitting linier pada grafik hubungan beban terhadap rugi daya optik akibat
tekanan beban pada sensor. Fitting linier pada grafik hubungan beban terhadap
tegangan keluaran ditunjukkan pada gambar 4. Berdasarkan hasil analisis data
tersebut diperoleh nilai akurasi dari sensor beban yang digunakan adalah 81,3%
sedangkan nilai errornya sebesar 18,7 %. Sedangkan dari analisis fitting linier pada
grafik hubungan beban terhadap rugi daya optik akibat tekanan beban pada sensor
yang ditunjukkan pada gambar 5 diperoleh taraf ketelitian sensor 80,9%, dan nilai
errornya adalah 19,1%. Dengan taraf ketelitian lebih dari 80% maka dapat dikatakan
bahwa penggunaan fiber optik MMSI sesuai untuk diintegrasikan pada sensor beban
dengan deformer microbending 1,5 mm double side.
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Gambar 4. Grafik Hubungan Beban Terhadap Perubahan Tegangan Pada Sensor
Beban dengan FO MMSI

Beberapa hal yang mengakibatkan error pada sensor beban adalah daya LED
keluaran yang kecil sedangkan  fotodetektor yang digunakan  tidak mampu menangkap
dengan baik gelombang optik yang kecil. Hal ini mengakibatkan informasi yang dibawa
oleh gelombang optik tidak sepenuhnya ditangkap oleh fotodetektor, sehingga pada data
perubahan tegangan dan rugi daya akibat uji beban kurang dari 100 kg memiliki nilai
yang hampir sama. Faktor lain penyebab error tersebut adalah karena jenis fiber optik
yang digunakan adalah fiber optik multimode yang memiliki moda dispersi lebih banyak
dibandingkan dengan single mode, sehingga gelombang cahaya yang memasuki fiber
dalam tempo waktu yang bersamaan akan keluar dari fiber dalam waktu yang berbeda.
Ini mengakibatkan data yang terekam pada sistem pembaca kurang presisi.

Gambar 5. Grafik Hubungan Beban Terhadap Rugi Daya Optik Pada Sensor Beban
dengan FO MMSI

Jika diamati data eksperimen uji tekan beban 100 – 150 kg pada gambar 4 dan 5,
terjadi perubahan tegangan dan rugi daya optik yang linier naik ketika sensor ditekan
dengan beban 100 -150 kg. Hal ini menunjukkan bahwa sensor beban dengan fiber optik
multimode step index tipe FG050LGA dapat digunakan untuk sensor beban kendaraan
bermotor roda dua. Untuk mengantisipasi agar daya optik LED yang keluar dari fiber
optik dapat tertangkap sepenuhnya oleh fotodetektor, maka digunakan penguat sinyal
yang memiliki kemampuan untuk menguatkan sinyal optik.
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