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ABSTRAK 

Deteksi kelembaban relatif udara (RH) dapat dilakukan menggunakan probe serat optik 
multimode berbentuk U dengan gelatin sebagai pengganti cladding. Prinsip kerja sistem 
deteksi didasarkan pada perubahan indeks bias gelatin akibat swelling ketika menyerap 
uap air. Berkas cahaya yang berasal dari laser He-Ne 632,8 nm ditransmisikan ke ujung 
serat optik hingga melewati daerah sensing yakni bagian probe serat optik yang 
berbentuk U dan diteruskan menuju detektor. Cahaya akan diterima oleh detektor yang 
selanjutnya dibaca dalam bentuk tegangan oleh multimeter. Perubahan kelembaban 
relatif udara dari 20% sampai 89% RH dengan interval 1% menyebabkan indeks bias 
gelatin semakin menurun sehingga tegangan keluaran semakin besar. Pada penelitian ini 
digunakan tiga probe dengan variasi jari-jari lekukan 5mm, 7,5 mm dan 10 mm. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sensitivitas terbaik  5,458 mV/% diperoleh pada probe 

dengan jari-jari lekukan 5 mm untuk rentang daerah linier 64% - 80% RH dan memiliki 
resolusi sebesar 0,013 %. 

Kata kunci: Gelatin, karakteristik sistem deteksi, kelembaban relatif udara, probe serat 
optik berbentuk U, Swelling 

I. Pendahuluan 

Serat optik plastik multimode merupakan salah satu serat yang cocok digunakan 

sebagai sensor karena mudah diberikan perlakuan, memiliki NA dan diameter cukup 

besar, serta dapat dibengkokkan lebih kecil daripada serat optik gelas (Lomer et al, 

2007). Rugi-rugi dalam serat optik dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya 

adalah akibat lekukan. Lekukan dengan jari-jari yang lebih besar daripada core disebut 

dengan macrobending (Keiser, 1991). Macrobending menyebabkan cahaya mengalami 

loss akibat perubahan sudut datang pada bidang batas antara core dan cladding. Dalam 

hal ini, moda yang harusnya terpandu terutama untuk moda tinggi akan terlepas ke 

daerah cladding (Khijwania et al, 2005). Jika cladding diganti dengan bahan yang 

sifatnya berubah ketika diberi perlakuan, maka semakin banyak interaksi antara cahaya 

dan bahan pengganti cladding. 
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Kelembaban relatif udara (RH) merupakan persentase uap air sebenarnya 

dengan kadar kejenuhan pada tekanan tertentu (Yeo et al, 2008). Kelembaban adalah 

salah satu faktor lingkungan yang tidak bisa diabaikan pengaruhnya dalam berbagai 

proses kimia, fisika, maupun biologi (Seta, 2011). Dalam bidang industri, kesehatan, 

dan pangan, kelembaban memiliki peran yang sangat penting. Pada peralatan produksi, 

makanan, dan obat-obatan dibutuhkan kelembaban tertentu agar tidak cepat rusak. 

Pengukuran kelembaban sebelumnya dilakukan oleh Maddu pada tahun 2006 

menggunakan probe serat optik dengan cladding gelatin. Penelitian menunjukkan 

bahwa sensor memberikan respon terbaik pada 60% – 72% RH. Pengembangan 

dilakukan Seta pada tahun 2011 dengan penambahan kobalt klorida (CoCl2) sebagai 

indikator warna kelembaban dengan respon terbaik pada rentang 87%-93% RH. Dengan 

demikian, dibutuhkan pengembangan penelitian yang lebih baik dari penelitian 

sebelumnya. 

Berdasarkan sifat rugi daya jika cladding diganti dengan bahan hydrogel serta 

efek lekukan serat optik, maka dilakukan penelitian aplikasi probe serat optik 

multimode berbentuk U untuk mendeteksi kelembaban relatif udara. Sifat optik 

hydrogel yang mengalami perubahan indeks bias akibat pembengkakan saat menyerap 

uap air mempengaruhi banyaknya cahaya yang tetap terpandu dalam serat optik. Hal ini 

dikarenakan adanya perubahan sudut kritis yang bergantung pada indeks bias core dan 

cladding. Peningkatan intensitas cahaya pada daerah sensing akibat perubahan indeks 

bias hydrogel dan lekukan diharapkan dapat meningkatkan kinerja sensor. Dengan 

demikian, perubahan kelembaban relatif udara dapat diketahui melalui perubahan 

intensitas keluaran akibat perubahan indeks bias hydrogel.  

II. Mekanisme kerja sensor 

Desain sistem deteksi yang mendasari sistem deteksi pada penelitian ini 

ditunjukkan pada gambar 2.1. Berkas cahaya ditembakkan ke ujung serat optik hingga 

melalui bagian probe serat optik kemudian diterima oleh detektor. Ketika berkas cahaya 

melewati probe serat optik, lekukan U menyebabkan terjadinya perubahan sudut datang 

pada bidang batas core dan cladding. Oleh karena itu, sebagian berkas cahaya akan 

tetap merambat dalam core jika sudut datang lebih besar daripada sudut kritis,  

sedangkan sebagian lagi mengalami pembiasan sehingga keluar dari core.  



Berkas cahaya yang mengalami pembiasan akan mengenai daerah sensing 

berupa hydrogel gelatin sebagai pengganti cladding. Perubahan kelembaban yang 

semakin besar menyebabkan perubahan indeks bias hydrogel gelatin. Hal ini 

dikarenakan gelatin mengalami pembengkakan (Swelling) ketika menyerap uap air, 

sehingga kerapatannya semakin rendah yang menyebabkan indeks biasnya juga semakin 

rendah. Jika indeks bias hydrogel gelatin semakin rendah maka berkas cahaya yang 

dipantulkan kembali ke dalam core semakin banyak. Hal ini mengakibatkan intensitas 

cahaya yang diterima detektor semakin besar sehingga tegangan keluarannya juga 

semakin besar. Oleh karena itu, perubahan kelembaban ini dapat diketahui melalui 

perubahan tegangan keluaran akibat perubahan indeks bias hydrogel. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Desain sistem deteksi kelembaban relatif udara 

III. Eksperimen 

Karakterisasi sistem deteksi kelembaban relatif udara dilakukan melaui set up 

penelitian yang ditunjukkan gambar 3.1. Set up terdiri dari laser He-Ne sebagai sumber 

cahaya, probe serat optik berbentuk U, chamber, termohygrometer, humidifier, tabung 

gas nitrogen,  detektor optik, multimeter, dan perangkat pendukung lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Set-up sistem deteksi kelembaban relatif udara 

 Chamber 

Laser 

Detektor Hydrogel gelatin 

Laser He-Ne 

attenuator 

Humidifier 

Tabung gas nitrogen 

Humidity chamber 

Detektor multimeter 

thermohygrometer 



Probe serat optik berbentuk U dibentuk dengan cara mengupas jaket terlebih 

dahulu kemudian mengupas bagian 

cladding dilakukan pada bagian tengah serat optik dengan panjang kupasan 

23,55 mm dan 31,4 mm masing

(U1), 7,5 mm (U2) dan 10 mm (U

dengan mencampurkan 6 gram

menggunakan hot plate magnetig stirrer

gelatin dilakukan dengan 

dilengkungkan kedalam larutan gelatin

dibiarkan kering pada suhu kamar selama 24 jam

Uji spektrum serapan g

cahaya. Dengan demikian, ketika cahaya melewati gelatin maka cahaya tidak akan 

terserap karena ketidaksesuaian panjang gelombang serapannya.

dilakukan dengan mencatat tegangan keluaran pada 

relatif udara mulai kelembaban 20

variasi kelembaban dilakukan dengan mengalirkan uap air dari 

selang kedalam chamber. Semakin banyak uap air yang masuk, mak

meningkat. Termohygrometer

udara yang terbentuk didalam chamber.

tingkat kestabilan dari sistem deteksi yang terbentuk. Uji ini dilakukan dengan

tegangan keluaran setiap 30 detik selama 15 menit. Pengukuran dilakukan pada tingkat 

kelembaban relatif udara 35 %, 60 %, dan 83 %.

IV. Hasil dan Pembahasan
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(4.1) 



dengan ketentuan km, ρm, np, fc, dan f berturut-turut adalah fraksi molar yang bergantung 

berat molekul air, berat jenis air, indeks bias polimer sebelum swelling, fraksi kritis, dan 

fraksi uap air yang diserap (0<f<1) ( Mathew et all, 2007 ). Jika cladding dalam hal ini 

diwakili oleh n2 semakin kecil maka sudut kritis juga akan semakin kecil. Sebagian 

moda yang sebelumnya dibiaskan karena memiliki sudut datang kurang dari sudut kritis 

akan terpandu kembali ke dalam core akibat perubahan sudut kritis yang semakin kecil. 

Semakin banyak moda yang terpandu sampai ujung serat optik menyebabkan intensitas 

yang diterima oleh detektor semakin besar. Interpretasi intensitas ini ditampilkan dalam 

bentuk tegangan oleh multimeter. 

Berdasarkan pengukuran diketahui bahwa indeks bias gelatin 1,471 lebih besar 

daripada core (nc=1,46) dalam keadaan kering sebelum dikenakan udara lembab. Jika 

cahaya merambat pada medium rapat ke renggang, cahaya akan dibelokkan mendekati 

garis normal (Keiser, 1991). Dengan demikian, pemantulan internal total dalam serat 

optik tidak akan terjadi yang menyebabkan perubahan intensitas cahaya cukup rendah 

pada kelembaban dibawah 60% pada gambar 4.1. Pada kelembaban diatas 60% 

diketahui bahwa terjadi peningkatan intensitas cahaya cukup besar. Hal ini 

kemungkinan disebabkan oleh perubahan indeks bias gelatin yang semakin rendah 

akibat menyerap uap air.  Pada saat menyerap uap air, indeks bias gelatin menurun 

hingga memiliki indeks bias yang lebih rendah daripada cladding bergantung pada 

kelembaban sekitarnya (Akita, 2010). Dengan demikian, pemantulan internal total dapat 

terjadi pada bidang batas core dan gelatin sehingga intensitas cahaya yang 

ditransmisikan oleh serat optik akan semakin besar. Akan tetapi pada kelembaban diatas 

85%, perubahan tegangan cenderung menurun. Hal ini kemungkinan disebabkan gelatin 

sudah dalam keadaan jenuh karena uap air yang terakumulasi sehingga indeks biasnya 

mendekati air (nair = 1,33). 

Berdasarkan hasil uji stabilitas gambar 4.2 diketahui bahwa nilai tegangan 

keluaran tidak konstan terhadap waktu. Perubahan ini menunjukkan bahwa sistem 

deteksi yang terbentuk kurang stabil. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pengupasan 

cladding yang tidak merata dan perubahan indeks bias yang tidak homogen disepanjang 

permukaan gelatin. Oleh karena itu, tehnik pelapisan gelatin sebaiknya menggunakan 

alat dip-coating agar lapisan gelatin homogen disetiap sisinya dan ketebalan masing-

masing probe dapat diatur. 



 

Gambar 4.1 Grafik hubungan tegangan keluaran terhadap tingkat kelembaban relatif 
udara pada probe U1, U2 dan U3 

 

Gambar 4.2 Grafik hubungan tegangan keluaran terhadap waktu probe U1, U2 dan U3 

Karakterisasi dimaksudkan untuk mendapatkan parameter-parameter yang 

menunjukkan karakteristik sistem deteksi meliputi jangkauan, rentang daerah linier, 

sensitivitas dan resolusi. Jangkauan merupakan daerah dimana sistem deteksi masih bisa 

mendeteksi perubahan yang terjadi pada masukan. Berdasarkan gambar 4.1 diketahui 

bahwa terjadi perubahan tegangan keluaran setiap kenaikan tingkat kelembaban relatif 

udara. Dengan demikian jangkauan yang dapat dideteksi probe U1, U2 dan U3 adalah 

pada rentang 20-89 % RH. Daerah linier sistem deteksi ditentukan dengan memilih 

daerah yang dianggap linier kemudian dilakukan uji regresi linier sehingga diperoleh 

persamaan regresi (4.1) 
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V = m RH + n     (4.1) 

dengan V, RH berturut-turut adalah tegangan keluaran multimeter dan kelembaban 

relatif udara.  

Sensitivitas merupakan slope dari grafik uji regresi yang menunjukkan kepekaan 

sistem deteksi. Resolusi merupakan nilai terkecil yang dapat dideteksi oleh sistem 

deteksi. Jika nilai resolusi semakin kecil maka kemampuan sensor untuk membedakan 

perubahan yang sangat kecil pada input semakin baik. Perbandingan karakteristik sistem 

deteksi antara probe U1, U2 dan U3 diperlihatkan pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Perbandingan karakteristik sistem deteksi pada probe U1, U2 dan U3 

Probe 
Rentang daerah 

linier (%) 
Sensitivitas 

(mV/%) 
Resolusi 

(%) 

U1 
I 30-43 0,163 1,236 
II 45-61 0,430 0,468 
III 64-80 5,458 0,036 

U2 
I 32-62 0,243 0,663 
II 63-71 0,725 0,222 
III 72-81 3,843 0,042 

U3 
I 32-70 0,405 0,504 
II 71-86 1,558 0,131 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa kinerja optimum diperoleh pada probe 

U1, karena memiliki sensitivitas dan resolusi terbaik pada daerah linier III . Semakin 

kecil jari-jari lekukan, maka semakin besar cahaya yang mengalami loss (Martins et all, 

2006). Hal ini berarti semakin banyak moda yang akan berinteraksi dengan daerah 

sensing yakni gelatin. Dengan demikian akan semakin banyak moda yang mengalami 

perubahan intensitas karena perubahan indeks bias gelatin dalam menanggapi 

perubahan RH. Peningkatan interaksi cahaya dengan daerah sensing dan panjang 

interaksi yang pendek menyebabkan sensitivitasnya semakin besar.  

Dari uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa probe serat optik multimode 

berbentuk U dapat digunakan untuk mendeteksi kelembaban relatif udara. Hal ini 

dikarenakan sistem dapat merespon stimulus berupa perubahan kelembaban relatif 

udara melalui perubahan tegangan yang ditunjukkan gambar 4.1. Sensitivitas probe U1 

yang cukup tinggi pada rentang daerah linier III sangat cocok digunakan dalam 

monitoring proses produksi untuk menjaga kualitas produk. Semakin tinggi sensitivitas, 

kemampuan dalam mendeteksi perubahan yang sangat kecil semakin baik. 



V. Simpulan 

Serat optik multimode berbentuk U dengan cladding gelatin dapat digunakan 

untuk mendeteksi kelembaban relatif udara. Kinerja optimum diperoleh pada probe 

dengan jari-jari lekukan 5 mm karena  memiliki sensitivitas terbaik sebesar 5,458 mV/% 

pada rentang daerah linier 64-80% RH. Semakin tinggi sensitivitas, maka kinerja sistem 

deteksi semakin baik. Hal ini menyebabkan resolusi semakin rendah yakni sebesar 

0,036 %. 
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