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BAB V  

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada skripsi ini, maka 

dapat diperoleh beberapa kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat untuk 

penelitian selanjutnya sebagai berikut : 

5.1. Simpulan 

Telah berhasil dilakukan simulasi sensor optik kadar salinitas berbasis medan 

evanescent mengunakan perangkat lunak COMSOL Multiphysics 5.2, berdasarkan 

pada tujuan dan uraian materi sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil 

sebagai berikut. 

a. Perubahan indeks bias cladding berpengaruh terhadap intensitas cahaya yang 

ditransmisikan dalam serat optik. Jika indeks bias cladding terhadap indeks 

bias core menurun, maka intensitas cahaya yang ditransmisikan akan naik, 

begitupun sebaliknya. Hal ini dikarenakan peningkatan atau penurunan nilai 

indeks bias cladding berpengaruh kepada kedalaman penetrasi gelombang 

evanescent. 

b. Apabila dibandingkan nilai rugi (loss) di panjang gelombang 1310 nm dan 

panjang gelombang 1550 nm. Pada panjang gelombang 1550 nm 

menyebabkan nilai rugi (loss) yang signifikan dan dapat menghasilkan serat 

optik yang potensial untuk sensor. Dan nilai optimal indeks bias cladding 

pada pengaplikasian sensor adalah ketika nilainya mendekati nilai indeks bias 

core.  

c. Pada single mode step index dan macrobending single mode step index dapat 

dilihat perbedaan nilai rugi (loss) yang dialami. Apabila dijadikan sensor, 

maka macrobending akan lebih baik karena perubahan nilainya terlihat lebih 

siginifikan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat hal yang menarik 

untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu melakukan variasi pada nilai 

radius macrobending. Kemudian mencari tahu material sensitif untuk digunakan 

sebagai pengganti cladding pada serat optik. Material tersebut harus mempunyai 
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nilai indeks bias cladding-nya mendekati nilai indeks bias core karena kendala yang 

dihadapai pada pengukuran langsung adalah perubahan yang sangat kecil sehingga 

sulit untuk diamati. 


