
 

Pandu gelombang optik adalah salah satu peranti pasif 
yang paling penting dalam sistem fotonika dan jaringan 
komunikasi. Peranti ini dapat mentransmisikan dan 
memodifikasi sinyal optik dari suatu titik ke titik yang lain 
(Ladouceur, 1995). Oleh karena itu berbagai penelitian intensif 
saat ini dilakukan untuk mengembangkan pandu gelombang 
optik yang efektif serta efisien baik dari segi performa maupun 
biaya. Metode fabrikasi pandu gelombang optik yang paling 
umum adalah fotolitografi (Cho, 2012), reactive ion etching (Yu 
J.S, 2001), hot embossing prosess (Choi, 2003), dan direct 
ultraviolet (UV) writing (Svalgaard, 1997). Berbagai metode 
fabrikasi tersebut membutuhkan peralatan pendukung yang 
kompleks, sangat mahal dan lingkungan yang benar-benar 
terkontrol. Sebuah metode alternatif untuk memproduksi 
pandu gelombang optik yang mudah dan murah adalah melalui 
laser engraving (Ehsan, 2012). Sebelumnya, laser engraving 
telah digunakan pada berbagai aplikasi seperti fabrikasi D-type 
fiber optic (Santos, 2015), LiNbO3 crystal fiber (Ruso, 2009), 
serat optik berbahan polimer (Ehsan, 2009) serta fabrikasi 
kanal berbasis PCB (Zakariyah, 2012).  

Indonesia (PT.Timah) merupakan negara penghasil timah 
terbesar nomor 2 di dunia setelah negara Cina, yakni sekitar 
83.000 ton pada tahun 2016 (USGS, 2019). Oleh karena itu, 
industri timah akan menjadi sangat menguntungkan jika bisa 
diolah secara optimal terutama sebagai pengembangan 
material baru terbarukan baik untuk dunia indutri maupun 
telekomunikasi.   

Oksida Timah   (SnO2) sebagai komoditi yang memiliki 
potensi yang sangat baik dalam dunia industri telah diterapkan 
untuk berbagai aplikasi seperti sebagai bahan sensor (Asnawi, 
2019), bahan anoda baterai litium (Zhao, 2015), bahan laser 
(Siddiq, 2018), sel surya (Uysal, 2015) dan masih banyak aplikasi 
lainnya. Aplikasi yang luas dan beragam tersebut tidak lepas 
dari keunggulan sifat material SnO2 yakni memiliki indeks bias 
tinggi (2,006-2,486), konduktivitas tinggi (~103 Ω cm)-1, 
bandgap lebar (≥ 3,6eV)  dan sifat nonlinieritas optiknya yang 
tinggi yaitu sekitar 3,8 × 10-12 esu (Ueda, 1991).  

Karakteristik sifat yang menonjol dari material SnO2 
adalah resistivitas listrik yang rendah dan transparansi yang 
tinggi. Salah satu pengembangan pandu gelombang dengan 
menggunakan material SnO2 misalnya pada aplikasi SnO2 
sebagai film tipis yang dilapiskan pada substrat kaca. Selain itu, 
SnO2 adalah oksida logam semikonduktor yang tidak beracun 
dan tergolong stabil. 

 
 

Pengembangan dan sintesa  material SnO2 untuk dibuat 
inti dalam pandu gelombang optik  dilakukan dengan metode 
fabrikasinya relatif sederhana dan murah, tanpa membutuhkan 
fasilitas ruangan terkontrol seperti clean room maupun 
peralatan pendukung kompleks lainnya. Yang menjadi variabel 
bebas pada penelitian ini adalah panjang interaksi antar kanal 
dari pandu gelombang yang nantinya mempengaruhi rasio 
kopling dan daya optik. Kelebihan perangkat dengan struktur 
ini adalah juga memiliki luaran daya optik yang optimum 
dengan tingkat losses yang kecil, toleransi terhadap fabrikasi 
yang tinggi serta keseimbangan daya yang baik. 

Struktur Y-double branch dibuat didasarkan oleh prinsip 
pembagian dari intensitas cahaya dalam pandu gelombang 
optik. Akhir dari pandu gelombang pada disertasi ini digunakan 
untuk aplikasi perangkat optik (optical device), seperti 
directional coupler, beam splitter dan power splitter. 

 
 
 

 

 
 
Gambar 1. Diagram alir penelitian SnO2 sebagai inti pandu gelombang  

Y-double branch sebagai aplikasi divais optik. 

 

 

 
 

 

 
 

Hasil fabrikasi penelitian menunjukkan hasil output kanal 
dari pandu terkait perambatan gelombang elektromagnetik 
yang dalam penjalarannya sangat tergantung pada geometri 
saluran pemandu gelombang seperti konstanta propagasi, 
indeks bias dan diameter inti, gap serta panjang interaksi 
antara kanal (Gambar2).  Medan listrik awal (EM) akan 
terganggu oleh medan listrik saluran yang berdekatan, 
gangguan ini menyebabkan medan listrik setiap saluran 
menyebar melalui antarmuka inti dan cladding. Hal ini yang 
menyebabkan transfer daya dari satu saluran ke yang lain atau 
sebaliknya. Akhirnya, intensitas cahaya yang ditransmisikan 
akan lebih besar dengan rugi perambatan cahaya yang lebih 
kecil. Pandu gelombang yang difabrikasi dalam ukuran lebar 
berorde millimeter ini dengan dapat memandu lebih dari satu 
moda (multi-mode).  

 

 
Gambar 2. Data hasil pengukuran lintas penampang dari keluaran 
cahaya pandu gelombang Y-double branch untuk (Lc) =10 mm. 
 

Hasil fabrikasi pandu gelombang optik pada port luaran 
penampang pandu tersebut menunjukkan untuk panjang 
interaksi 6 mm menghasilkan rasio distribusi intensitas port 
keluaran adalah 32,8% dan 16,09%. Sebagian besar distribusi 
intensitas masih mengalami hamburan balik sebesar 29,59% 
dengan kerugian yang relatif besar di saluran ini yaitu sebesar 
21,46%. Hal ini terjadi saat proses fabrikasi pandu masuh 
terjadi banyak pori-pori SnO2 sehingga menjadikan adanya 
kerugian dari pandu yang cukup besar. Dengan nilai 
perbandingan prosentase luaran tersebut, pandu gelombang Y-
double branch dapat dimanfaatkan sebagai komponen optik 
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power splitter. Demikian halnya dari losses pemandu 
gelombang Y-double branch akan berkurang dengan 
bertambahnya panjang interaksi. Distribusi intensitas cahaya 
maksimum ketika panjang interaksi pada pandu 10 mm, 
perbandingan keluaran pada port 1 dan port 2 masing-masing 
adalah 44,40% dan 42,14%. Jumlah kerugian dari saluran 
adalah 0,78% dan intensitas hambur balik sekitar 12,68%. 
Pengaruh perubahan panjang interaksi juga dengan hasil 
keluaran ini juga dipengaruhi oleh sifat dan karakteristik 
nonlinier material SnO2. Dengan nilai perbandingan prosentase 
luaran tersebut dapat dimanfaatkan sebagai komponen optik 
yang berfungsi sebagai pemecah berkas (splitter). Komparasi 
hasil fabrikasi pandu gelombang optik menunjukkan kinerja 
yang diusulkan power splitter dibandingkan dengan penelitian 
lain yang sama-sama menggunakan metode laser engraving 
ditunjukkan pada Tabel 1.   

 
 

 
Tabel 1, menunjukkan kinerja yang diusulkan peneliti 

dibandingkan dengan penelitian lain yang sama-sama 
menggunakan metode laser engraving untuk membuat 
pembagi daya optik. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 
pembagi daya optik dengan bahan inti SnO2 memiliki rasio 
kopling 44,40:42.14. Dalam hal kinerja splitter optik, 
pekerjaan ini sebanding dengan pekerjaan sebelumnya (N. 
Syafiqah, 2010) tetapi pekerjaan ini dilakukan dalam sudut 
percabangan yang lebih besar. Sementara itu, sudut 
percabangan yang lebih besar lebih disukai dalam aplikasi 
dunia nyata karena dapat memuat lebih banyak peranti optik 
(divais) dalam rangkaian terintegrasi optik. 
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