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ABSTRACT 

Metamaterial fiber or metamaterial optical fiber (MOF) is a big breakthrough in the development 

of optical fibers. SOM can be made using the fiber drawing method in three stages, namely 

preform preparation, withdrawal stage and rolling stage. Additional processes, such as thin film 

coating, can be carried out according to the structure of the SOM to be designed. Fiber drawing 

techniques can be used to create SOM in form of rectangular, split ring resonator (SRR) and 

double split ring resonator (DSSR). The SOM characteristics were experimentally measured 

using THz spectroscopy to obtane the retrieval parameter, such permeability and permittivity. 

Quadrilateral SOM gives the smallest response to negative permeability with a value of -2 + 2.2i 

at a frequency of 0.34 THz. SOM SRR provides magnetic resonance at 116 GHz, 126 GHz and 

158 GHz, according to the size of the SRR characterized. Where the resonant frequency increases 

when the size of the resonator in it gets smaller. DSSR consists of two metal rings that are split 

and separated by a dilute material. The perfect DSSR characteristics give a resonant frequency of 

0.25 THz, while the imperfect DSSR form is 0.144 THz. 

 

Keywords: resonant frequency, metamaterial fiber, metode fiber drawing 

 

ABSTRAK 

Metamaterial fiber atau serat optik metamaterial (SOM) merupakan teroboson dalam 

pengembangan serat optik. SOM dapat dibuat menggunakan metode fiber drawing dalam tiga 

tahap, yaitu persiapan preform, tahap penarikan dan tahap penggulungan. Proses tambahan, 

seperti pelapisan film tipis, dapat dilakukan sesuai dengan struktur SOM yang akan dibentuk. 

Teknik fiber drawing dapat digunaan untuk membuat SOM segimpat, split ring resonator (SRR) 

dan double split ring resonator (DSSR). Karakteristik SOM secara eksperimen diukur 

menggunakan spektroskopi THz untuk memperoleh nilaipermabilitas dan permitivitas. SOM 

segiempat memberikan renspon permeabilitas negatif terkecil dengan nilai -2 +2.2i pada 

frekuensi 0.34 THz. SOM SRR memberikan resonansi magnetik di 116 GHz, 126 GHz dan 158 

GHz, sesuai ukuran SRR yang dikarakterisasi. Dimana frekuensi resonansi meningkat ketika 

ukuran resonator di dalamnya semakin kecil. DSSR yang terdiri atas dua cincin logam bercelah 

dan dipisahkan oleh bahan dilelektrik. Karakteristik DSSR DSSR yang sempurna memberikan 

frekuensi resonansi 0.25 THz, sedangkan bentuk DSSR tak sempurna 0.144 THz. 

 

Kata kunci: frekuensi resonansi, metamaterial fiber, metode fiber drawing 

 

PENDAHULUAN 

 Serat optik atau yang lebih dikenal 

dengan fiber optics merupakan sistem 

transmisi informasi digital yang paling 

fundamental saat ini. Kecepatan pengiriman 

data yang tinggi dan kapasistas informasi 

yang besar dapat ditansfer melalui serat 

optik. Perusahaan-perusahaan teknologi 

high-end, seperti Microsoft, Facebook, 

hingga Alphabet yang menaungi Google rela 

berinvestasi besar untuk membangun jalur 

serat optik bawah laut melintasi samudera 

Pasifik dan Atlantik.  Besar data yang dapat 
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ditransmisikan melalui serat optik hingga 

2.15 Pb/s pada serat optik 22 core [1]. 

 Selain sebagai media transmisi informasi, 

serat optik juga digunakan secara luas pada 

bidang medis dan penelitian laser fiber. Serat 

optik digunakan pada sistem endoskopi 

untuk ‘melihat’ isi perut pasien maupun 

diagnosis penyakit lambung. Serat optik juga 

dapat digunakan untuk mengendalian fokus 

dan keterarahan (directionality) berkas laser 

menuju target.  

 Peningkatan performansi maupun kinerja 

serat optik dilakukan melalui inovasi-inovasi 

dan temuan-temuan baru. Fiber Bragg 

Grating (FBG) merupakan salah satu temuan 

pada teknologi seat optik. FBG diperoleh 

dengan membuat kisi-kisi pada serat optik 

dengan bentuk dan ukuran tertentu. Cahaya, 

biasanya sinar laser, yang melalui FBG akan 

dipantulkan sebagian mengikuti prinsip 

pantulan Bragg. Panjang gelombang pantul 

ini dikenal sebagai panjang gelombang 

Bragg. FBG saat ini telah berkembang 

menjadi sub-bidang kajian tersendiri pada 

studi serat optik. FBG telah banyak 

dimanfaatkan sebagai sistem sensor suhu, 

tekanan dan regangan. 

 Temuan metamaterial yang banyak dikaji 

oleh para ilmuwan 20 tahun terakhir 

membawa perubahan signifikan terhadap 

pemahaman sifat interaksi gelombang 

elektromagnetik (EM) dengan material, tak 

terkecuali cahaya yang merambat pada serat 

optik. Upaya penggunaan metamaterial pada 

serat optik bermula pada upaya 

peningkatkan performansi serat optik untuk 

mengurangi rugi (loss) daya transmisi 

dengan melapisi serat optik dengan material 

plasmonik, seperti emas dan perak. Melalui 

cara yang sama, metamaterial digunakan 

untuk meningkatkan kualitas serat optik. 

Sehingga, dikreasikan serat optik 

metamaterial (SOM). Makalah ini mencoba 

menerangkan proses pembuatan dan 

karkaretistik tiga jenis SOM yang 

dipabrikasi dengan metode penarikan serat 

(fiber drawing), yaitu SOM segiempat, SOM 

split ring resonator, dan SOM double split 

ring resonator. 

TINJAUAN PUSTAKA  

Definisi Metamaterial 

 

 

 

(a) (b) 

Gambar 1. Kaidah perkalian vektor. (a) 

Kaidah tangan kanan dan (b) kaidah tangan 

kiri. 

 Ilmuwan yang pertamakali menyatakan 

gagasan metamaterial adalah fisikawan 

Rusia, Victor G. Veselago. Pada tahun 1968, 

Veselago menyatakan dalam tulisan 

ilmiahnya, jika suatu medium memiliki 

permeabilitas dan permitivitas berharga 

negatif, ε <0  dan  μ <0, maka medium  

tersebut dapat menghasilkan respon indeks 

bias negatif [2]. Ia menyebut material ini 

sebagai material left handed (bertangan kiri) 

disingkat material LH sebagai pelengkap 

dari material right handed (bertangan kanan) 

yang disingkat dengan RH. Perkalian vektor 

pada material RH, misal A dan B 

menghasilkan C, memenuhi kaidah tangan 

kanan, sedangkan pada material LH 

memenuhi kaidah tangan kiri seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 1. Hubungan 

perkalian vektor A, B dan C dinyatakan 

dengan identitas umum berikut. 

𝐂 = 𝐀 × 𝐁 = −(𝐁

× 𝐀) 
 (1) 

 Metamaterial berakar dari kata ‘μετα’ 

dalam bahasa yunani yang berarti ‘melebihi 

(beyond: Inggris)’ dan material, sehingga 

metamaterial dapat diartikan sebagai 

material yang sifatnya melebihi dari material 

biasa (natural material). Kata ‘melebihi’ 

disini bermakna sifat lain yang tidak 

ditemukan secara alami. Awalnya, istilah 
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metamaterial selalu mengacu pada material 

dengan indeks bias negatif. Sehingga para 

ilmuwan juga mengenalnya dengan istilah 

material LH, NIM  atau material DNG [3]. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, 

tipe-tipe struktur metamaterial yang baru 

terus bertambah dan banyaknya jenis 

material buatan, membuat kesulitan 

tersendiri dalam menetapkan apakah 

material tersebut tergolong sebagai 

metamaterial atau tidak. Jenis metamaterial 

sendiri, tergantung pada jenis 

gelombangnya. Cai dan Shalaev 

mendefinikan metamaterial sebagai material 

dengan struktur buatan yang memperoleh 

sifat-sifat tertentu dari struktur-nya, bukan 

dari unsur penyusunnya [3]. 

 

Gambar 2. Klasifikasi metamaterial 

berdasarkan harga permitivitas dan 

permeabilitas [4]. 

 

 Metamaterial diklasifikasi berdasarkan 

nilai permitivitas dan permeabilitas 

bahannya, lihat Gambar 2. Singh dkk. 

mengelompokkan metamaterial menjadi 

empat kelas dan tujuh tipe [4].  

a. Material Double Positive (DPS) atau 

Positif Ganda. Material ini memiliki 

pemitivitas dan permeabelitas positif. 

Material jenis ini banyak ditemukan di 

alam. 

b. Material Epsilon Negative (ENG). 

Material ini memiliki permitivitas 

negatif dan permeabilitas positif. 

Plasma dan logam mulia seperti emas 

dan perak meliliki permitivitas negatif 

secara alami. 

c. Material Mu Negative (MNG). 

Material ini memiliki permitivitas 

positif dan permeabilitasnya negatif. 

Material giroskopik dapat memiliki 

permeabilitas negatif. 

d. Material Double Negative (DNG) atau 

Negatif Ganda. Material ini memiliki 

permitivitas dan permeabilitas negatif. 

Material ini hanya dapat dihasilkan 

secara buatan, tidak ada di alam.  

Tinjauan Elektromagnet Metamaterial 

 Deskripsi karakteristik metamaterial 

bersumber dari persamaan Maxwell tentang 

gelombang EM dan teori material dispersif, 

serta prinsip pencampuran bahan (mixing 

rule) untuk analisis homogenisasi bahan 

campuran/komposit. Gelombang EM yang 

merambat dijelaskan oleh persamaan 

Maxwell [5]. Pada material linier, isotropik 

dan non-dispersif, hubungan D terhadap E 

dan B terhadap H dapat dinyatakan dengan, 

𝐷 = 휀𝐸 = 휀𝑟휀0𝐸  (2) 

𝐵 = 𝜇𝐻 = 𝜇𝑟𝜇0𝐻  (3) 

dimana 휀 permitivitas listrik (farad/m), 휀𝑟  

permitivitas relatif terhadap ruang hampa, 휀0 

permitivitas ruang hampa (8.854 × 10−12 

Farad/m), 𝜇 permeabilitas magnetic 

(Henry/m), 𝜇𝑟  permeabilitas relatif terhadap 

ruang hampa dan 𝜇0 permeabilitas ruang 

hampa (4𝜋 × 10−7 Henry/m). E medan 

listrik (V/m), D densitas fluiks listrik (C/m
2
), 

H  medan magnet (A/m), B densitas fluks 

medan magnet (Wb/m
2
) 

 Besar densitas energi dan arah 

rambatannya untuk gelombang EM 

dinyatakan dengan vektor Poynting S.  

𝐒 = 𝐄 ×𝐇   (4) 

Kemudian, medan  E dan H dapat 

dinyatakan dengan (Caloz & Itoh, 2006) 

𝐄 = 𝐄0e
 jωt−𝐤∙𝐫   (5) 

𝐇 = 𝐇0e
 jωt−𝐤∙𝐫   (6) 

E0danH0 menyatakan amplitudo medan 

listrik dan medan magnet. Hubungan vektor 

propagasi k dengan E dan H untuk material 
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RH, Gambar 3 (a), memenuhi kaidah tangan 

kanan dan dinyatakan sebagai 

𝐤 × 𝐄 = +𝜔𝜇𝐇  (7) 

𝐤 ×𝐇 = −𝜔휀𝐄  (8) 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 3. Arah vektor propagasi k 

terhadap S, E dan H untuk material (a) RH 

dan (b) LH. Vektor propagasi k searah 

dengan vektor Poynting S pada material 

RH dan berlawanan arah pada material LH 

[6]. 

Sedangkan untuk material DNG atau LH 

hubungan vektor propagasi k dengan E dan 

H, Gambar 3 (b), memenuhi kaidah tangan 

kiri, sehingga dinyatakan oleh 

𝐤 × 𝐄 = −𝜔𝜇𝐇  (9) 

𝐤 ×𝐇 = +𝜔휀𝐄  (10) 

Sehingga dapat ditulis secara umum (dalam 

notasi besaran) 

𝑘 = 𝛽  𝐤   (11) 

dimana𝛽 = 1 untuk material RH dan 

𝛽 = −1 untuk material LH. Akhirnya, dapat 

disimpulkan bahwa vektor propagasi k pada 

material LH berlawanan dengan vektor 

propagasi material RH. Karakteristik ini 

akan mendasari semua fenomena yang 

terjadi pada metamaterial, khusunya 

metamaterial DNG. 

 Metamaterial sebenarnya tidak mengubah 

sifat gelombang EM. Ia hanya memunculkan 

sifat tersembunyi yang ada pada gelombang 

EM. Dengan demikian, kedepannya 

fenomena optik dan EM juga harus 

mempertimbangkan interaksinya dengan 

metamaterial. Selain gelombang EM, 

metamaterial juga berlaku untuk semua 

gelombang.  

Serat Optik 

 Serat optik merupakan media tansmisi 

informasi yang mengandalkan gelombang 

EM. Serat optik terdiri atas inti (core), 

cladding dan jaket. Core dan cladding 

terbuat dari bahan transparan pada frekuensi 

operasi gelombang EM-nya. Bahan utama 

core biasanya terbuat dari gelas silika, 

namun saat ini telah dikembang juga gelas 

polimer seperti polikarbonat dan akrilik.  

Prinsip kerjanya adalah menghantarkan 

energi cahaya dalam serat dengan 

transmitansi yang besar dan rugi (loss) yang 

rendah. Sehingga diperlukan media yang 

mampu mengurung cahaya tetap dalam serat 

dan memberikan sifat dispersif yang lemah. 

Untungnya melalui rekayasa geometri dapat 

diperoleh struktur media yang menghasilkan 

pantulan sempurna, yakni dengan membuat 

indeks bias core 𝑛𝐾 lebih besar daripada 

indeks bias cladding 𝑛𝑀 . Sudut datang yang 

memberikan sudut bias 90
o
 dikenal dengan 

sudut kritis [7].  

sin𝜃𝑐 =
𝑛𝑀

𝑛𝐾
  (12) 

Perlu dicatat bahwa sudut kritis ini ditijau 

pada cahaya yang datang dari core dan 

dipantulkan secara sempurna pada bidang 

batas core-cladding. Bila cahaya datang dari 

core (indeks bias udara 𝑛 ≈ 1) menuju 

udara, maka sudut kritisnya menghapiri 

sin𝜃𝑐 = 1 𝑛𝐾 . 

 
Gambar 4. Sistem tiga material yang 

berbeda indeks biasnya ketika dilalui oleh 

berkas cahaya [7]. 
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 Gambar 4 menunjukkan tiga indeks bias 

yang berbeda dengan 𝑛𝐾 > 𝑛𝑀 >

𝑛𝐴,dimana𝑛𝐾 indeks bias core , 𝑛𝑀  indeks 

bias cladding, dan 𝑛𝐴 indeks bias udara. 

Berdasarkan hukum Snellius diketahui 

𝑛𝐴 sin𝛼 = 𝑛𝐾 sin𝛽  (13) 

𝑛𝐾 sin𝛾 = 𝑛𝑀 sin𝛿  (14) 

 

 Serat optik yang digunakan pada sistem 

komunikasi optik terdiri atas serat moda-

jamak (multimode) dan moda-tunggal 

(singlemode). Serat multimode dapat 

mentransmisikan gelombang EM dalam 

jumlah panjang gelombang yang banyak, 

sehingga memiliki ukuran core yang relatif 

besar dan tentunya lebih besar dari panjang 

gelombang yang dipandu. Ukuran diameter 

serat multimode  berkisar 50 µm. Sedangkan 

serat singlemode hanya mentransmikan 

gelombang EM dengan frekuensi tertentu, 

sehingga ukuran core -nya sangat kecil 

sekitar 7 µm. Gambar 2.6 menampilkan 

perbedaan serat multimode  dan 

singlemode[7]. 

 
Gambar 5. Perbedaan serat optik multimode 

dan singlemode[7]. 

 

3. METODE PENELITIAN 

 Artikel ini menelaah (review) berbagai 

arikel hasil penelitian dibidang SOM Ada 

lebih dari 300 judul riset yang membahas 

studi ini [8]. Tulisan ini akan mengangkat 3 

referensi utama dan didukung dengan 

referensi yang lain. 

Dimanapembahasannyaakan dibatasi pada 

prinsip pabrikasi dan karakteristik SOM 

segiempat, split ring resonator, dan double 

split ring resonator. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pabrikasi Metamaterial Fiber 

 Proses pabrikasi metamaterial fiber 

menggunakan metode penarikan secara 

umum dibagi menjadi 3 tahap. Tahap 

pertama, persiapan bentukan awal (preform). 

Preform sangat perlu disiapkan dengan baik 

sesuai bentuk serat yang resonator yang 

diinginkan. Untuk memperoleh serat dengan 

resonator di dalamnya harus disiapkan foil 

logam yang cocok dengan suhu lentur bahan 

dielektrik. Eksperimen ini menggunaan 

bahan dielektrik poly-methyl-methacrylate 

(PMMA) dan polycarbonate (PC) yang 

masing-masing memiliki suhu lebur 160 
o
C 

dan 220-230 
o
C. Preform mematerial fiber 

segiempat tidak menggunakan foil indium. 

Preform sruktur ini hanya terdiri atas bahan 

gelas polimer Zeonex dengan penampang 

segiempat dan pajang sisi 2 cm, lihat 

Gambar 6[9]. Foil logam indium dipilih 

sebagai bahan resonator karena memiliki 

suhu lebur 156.6 
o
C. Sehingga, saat proses 

penarikan foil indium akan mencair. 

Preformsplit ring resonator (SRR) terdiri 

atas foil indium 1 mm yang digulungkan 

pada tabung PMMA dengan diameter luar 

7.5 mm dan diameter dalam 3.8 mm, silinder 

PMMA 1 mm sebagai celah resonator dan 

tabung PC (diameter luar 13 mm dan 

diameter dalam 10 mm) sebagai jaket, 

seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 7 (a) 

[10].Preformdouble split ring resonator 

(DSSR) hampir serupa dengan SRR, dengan 

tambahan tabung PMM dan gulungan foil 

indium kedua dan jaket PC yang lebih besar 

dengan dimeter luar 15 mm, seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 8[11]. 

 Pembuatan SOM dengan permukaan 

segiempat lebih sederhana dari proses 
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pembuatan SOM SRR dan DSSR. Preform 

dengan penampang segiempat dilakukan 

penarikan langsung untuk menghasilkan 

ukuan serat dengan panjang sisi 125±5 µm. 

Serat ini kemudian dimasukkan secara 

perlahan pada sistem deposisi sputtering 

magnetron DC untuk melapisinya dengan 

film tipis perak pada ketiga sisinya dengan 

tebal 200-250 nm. Tebal film tipis perak ini 

dibuat lebih besar dari skin-depth perak pada 

frekuensi 0.1-1 THz (sekitar 50-200 nm). 

Pemberian deposisi kromium dengan tebal 

sekitar 10-20 nm dilakukan untuk 

memperkuat adesitivitas lapisan film tipis 

perak [9]. 

 
Gambar 6. Proses pembuatan SOM 

segiempat. a) Tahap penarikan preform, 

pelapisan film tipis perak, dan 

penggulungan, b) gambar mikroskop 

susunan struktur SOM segiempat, dan c) 

mikrograf SEM bentuk pe-nampang SOM 

segiempat yang dihasilkan [9]. 

 
Gambar 7. Proses pembuatan SOM SRR. a) 

Penarikan preform dan pembentukan susun 

SOM SRR, b) bentuk penampang struktur 

SOM dengan tiga uuran berbeda: i) 350 µm, 

ii) 300 µm, iii) 250 µm, dan c) penampang 

lintang 6 SRR yang telah disusun [10]. 

 
Gambar 8. Proses pembuatan SOM DSSR. 

a) struktur ideal DSSR, b) bentuk 

penampang preform, c) proses penarikan 

pertam dan d) proses penarikan kedua [11]. 

 

 Tahap kedua adalah penarikan. Proses 

penarikan dilakukan pada ruang vakum 

dengan suhu yang mendekati suhu lebur 

bahan gelas. Ketebalan preform juga 

menentukan suhu saat penarikan serat 

dilakukan. Kondisi vakum memungkinkan 

pencegahan masuknya pengotor yang dapat 

mempengaruhi serat optik yang dihasilkan 

nantinya. Penarikan preform SRR dilakukan 

pada suhu 200-220
o
C dan tegangan 

penarikan 40-90 g. Perlakuan laju penarikan 

yang berbeda dapat menghasilkan ukuran 

serat yang berbeda. Ukuran serat SRR yang 

diperoleh adalah 350 µm, 300 µm dan 250 

µm. Laju penarikan yang tinggi meng-

hasilkan ukuran serat yang paling kecil [10]. 

 Proses penarikan preform DSSR 

dilakukan dua kali, namun sebelumnya 

preform dilakukan penarikan awal (pre-

drawing) pada suhu 185-195 
o
C dan 

tegangan tarik 400-500 g untuk membuang 

gas-gas yang mungkin masih terjebak pada 

core  dan memadatkan struktur preform 

menjadi 4 mm. Proses penarikan pertama 

dilakukan terhadap preform 4 mm pada suhu 

180-190 
o
C dan tegangan tarik 100-200 g 

untuk menghasilkan serat dengan ukuran 

sekitar 700 µm. Serat yang dihasilkan pada 

penarikan pertama dimasukan pada tabung 

Zeonex 480R yang tebal dengan diameter 

luar 9 mm. Tujuannya agar mencegah 

kerusakan pada serat yang diperoleh 

nantinya, sekaligus menghasilkan ukuran 

serat yang kecil. Lapisan polimer Zeonex 

480R akan dibuang saat proses akhir dengan 



Prosiding Seminar Nasional Fisika Universitas Riau ke-3 2018 
Pekanbaru, 29 September 2018 

ISBN : I978-979-792-691-5 

 

48 ID 3042 

etching larutan sikloheksana. Proses 

penarikan kedua dilakukan pada suhu 170-

180 
o
C dan tegangan tarik 100-200 g. 

Sehingga ukuran serat sebelum etching 1.3 

mm menjadi sekitar 100 µm setelah etching. 

Zeonex merupakan pilihan terbaik untuk 

melapisi struktur serat pada proses penarikan 

kedua karena memilki laju etching yang 

cepat, 350 µm/jam, namun larutan 

sikloheksana yang digunakan pada proses 

etching tidak mempengaruhi PMMA 

maupun jaket PC pada DSSR [11]. 

 Tahap ketiga sekaligus terakhir adalah 

tahap penggulungan untuk menyusun setiap 

SOM, SRR, DSSR dan segiempat, 

membentuk array dengan cara menggulung 

dan memotongnya, sehingga dihasilkan 

ukuran susunan 7 × 7 mm. Selesai tahap ini, 

setiap SOM siap untuk dikarakterisasi [11]. 

Karakteristik SOM segiempat 

 
Gambar 9. Karakteristik SOM segiempat 

[9]. 

 

 Pengukuran spektum transmitansi sampel 

dilakukan pada rentang frekuensi antara 0,1 

dan 1 THz melalui time domain 

spectroscopy THz. Hasil pengukuran 

transmitansi untuk gelombang TM dan TE 

ditunjukkan dalam Gambar 9 (a) dan  (b) 

untuk dua orientasi yang berbeda. Saat 

pencahayaan TM, SOM segiemat 

menunjukkan resonansi magnetik yang 

berbeda antara 0.3 dan 0.4 THz, tergantung 

pada orientasi serat. Di bawah pencahayaan 

TE, SOM segiempat memiliki perilaku tapis 

frekuensi tinggi (tanpa resonansi magnetik) 

[9]. 

 
Gambar 10. Permeabilitas SOM segiempat 

[9] 

 Hasil yang sama juga diperoleh dari 

pemodelan struktur yang diamati 

menggunakan COMSOL, salah satu 

perangka lunak untuk memodelkan 

perambatan gelombang EM berbasis metode 

beda hingga (finite element method). Kami 

memodelkan geometri kami dengan 

COMSOL pemecah elemen hingga, Untuk 

menunjukkan resonansi yang diamati 

memang resonansi magnetik, ditinjau secara 

lebih rinci bidang-bidang di dalam resonator: 

Gambar 9 (d) menampilkan fase relatif dari 

medan magnet simulasi di pusat resonator 

saat gelombang EM datang yang 

menunjukkan pergeseran fasa 180
o
 di sekitar 

resonansi pada 0,36 THz. Gambar 9 (e) 

menunjukkan peta medan magnet di bawah 

polarisasi TM untuk resonator simetris: (i) 

jauh di bawah resonansi pada 0,15 THz 

(tidak ada respon magnetik), (ii) sedikit di 

bawah resonansi pada 0,34 THz (dalam fase) 

respon magnetik) dan (iii) sedikit di atas 

resonansi pada 0,37 THz (respons magnet 

keluar-fase) [9]. 

 

 Hasil ekstraksi parameter scattering, 

komponen refleksi (S11 dan S22) dan 

komponen transmisi (S21 dan S12), dapat 

digunakan untuk menentukan permeabiliatas 

sampel. SOM segiempat pada kondisi 

simetris memiliki nilai permeabilitas 

minimum μr = -2 + 2.2i tanpa kopling 

magnetoelektrik, seperti ditampilkan pada 

Gambar 10. Sedangkan pada kondisi 

asimetris menampilkan respon permebilas 

yang lebih rendah dan mengalami 

pergeseran merah karena kopling 
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magnetoelektrik dengan nilai pemebilitas 

minimum μr = -0,9 + 1,2i [9]. 

Karakteristik SOM SRR 

 
Gambar 11. Karakteristik SOM SSR [10]. 

 

 Transmitansi sampel yang diperoleh 

langsung dengan menggunakan sistem 

spektroskopi THz dua-warna. Sistem ini 

terdiri dari dua laser dengan panjang 

gelombang 853 nm dan 855 nm yang 

digabungkan menggunakan antena GaAs, 

menghasilkan radiasi frekuensi yang 

berbeda. Perbedaan frekuensi dipindai dari 

puluhan GHz ke THz dengan memvariasikan 

suhu salah satu laser. Detektor dioda 

Schottky mengukur intensitas sebagai fungsi 

frekuensi (dengan kenaikan 0,002 THz). 

Transmitansi didefinisikan sebagai rasio 

intensitas yang ditransmisikan dengan dan 

tanpa susunan struktur metamaterial. 

Hasilnya ditunjukkan pada Gambar. 11 (a) 

(atas), dengan penyinaran TM, yaitu medan 

magnet yang datang H diarahkan sepanjang 

serat, dimana hasil penguurannya 

ditunjukkan oleh Gambar 11 (b). Serat (i) - 

(iii) pada Gambar. 11 (b) menunjukkan 

masing-masing dips transmitansi dengan 

resonansi magnetik di 116 GHz, 126 GHz 

dan 158 GHz. Jelas, frekuensi resonansi 

meningkat ketika ukuran resonator di 

dalamnya semakin kecil. Hasil yang 

komparabel juga ditunjukkan dari simulasi 

SOM SRR. Plot distribusi intensitas medan 

magnet pada resonansi untuk masing-masing 

serat ditunjukkan pada Gambar 11 (c), 

dimana medan magnet di dalam resonator 

terhadap medan insiden unuk tiap ukuran 

SOM SRR. Hal ini menunjukkan adanya 

resonansi magnetik yang kuat [10]. 

Karakteristik SOM DSSR 

 
Gambar 12. Karakteristik SOM DSSR [11]. 

 Tampak terjadi pergeseran frekuensi 

resonansi yang disebabkan oleh cacat bentuk 

DSSR. Hal ini ditunjukkan oleh perbedaan 

frekuensi resonansi hasil simulasi antara 

bentuk sempurna dan tak sempurna. Bentuk 

DSSR sempurna memberikan frekuensi 

resonansi 0.25 THz, sedangkan bentuk 

DSSR tak sempurna 0.144 THz, seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 12. Perbedaan 

bentuk DSSR sedikit memberikan pengruh 

pada kedalaman transmisi saat frekuensi 

rensonansi terjadi, namun pengaruh terbesar 

lebih disebabkan oleh jarak pisah resonator. 

Sebagai contoh, pengurangan kedalaman 

sebesar 2 dB diperoleh ketika jarak pisah 

resonator dibuat lebih besar dari 100 µm 

[11]. 

Potensi Aplikasi Metamaterial Fiber 

 Metamaterial fiber berpotensi membuka 

aplikasi-aplikasi baru yang sangat menarik 

dan tidak dipeoleh pada serat optik 

konvensional. Misalnya sebagai pengendali 

laju cahaya [12]. Laju cahaya yang 

terkendali akan sangat diperlukan dalam 

proses modulasinya sebagai media transmisi 

informasi digital. Potensi aplikasi lainnya 

adalah untuk subwavelength imaging[13]. 

Ini merupakan teknik imaging yang 

revolusioner, dimana menggunakan panjang 

gelombang yang jauh lebih besar dari ukuran 

fitur yang akan dipotret. Tuniz dkk. berhasil 

mendemonstrasikan penggunaan 

metamaterial fiber untuk memotret fitur 

dengan ukuran λ/28 dengan far field [14]. 
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Adsorpsi optis yang koheren pada 

metamaterial fiber dapat dimanfaat untuk 

memodulasi signal-signal optis dengan laju 

transmisi 40 Gb/s [15]. 

 

KESIMPULAN 

Metamaterial fiber atau SOM merupakan 

teroboson dalam pengembangan serat optik 

dengan memodifikasi struktur serat optik. 

Terdapat tiga tahap pembuatan Metamaterial 

fiber dengan metode fiber drawing, yaitu 

persiapan preform, tahap penarikan dan 

tahap penggulungan. Teknik fiber drawing 

dapat digunakan untuk membuat SOM 

segimpat, SRR dan DSSR. SOM segiempat 

memberikan renspon permeabilitas negatif 

terkecil dengan nilai -2 +2.2i pada frekuensi 

0.34 THz. SOM SRR memberikan resonansi 

magnetik di 116 GHz, 126 GHz dan 158 

GHz, sesuai ukuran SRR yang 

dikarakterisasi. Dimana frekuensi resonansi 

meningkat ketika ukuran resonator di 

dalamnya semakin kecil. Karakteristik 

DSSR yang sempurna memberikan frekuensi 

resonansi 0.25 THz, sedangkan bentuk 

DSSR tak sempurna 0.144 THz. SOM 

sangat berpotensi diaplikasikan sebangai 

pengendali laju cahaya, subwavelength 

imaging, dan memodulasi signal-signal optis  

berkecepatan tinggi 
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