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ABSTRAK 

 

Telah dilakukan penelitian pengukuran kadar glukosa dalam darah menggunakan 

serat optik bundel sebagai komponen sensor. Pengukuran didasarkan atas metode 

optik dengan memanfaatkan sifat serapan glukosa darah terhadap radiasi cahaya 

laser dengan panjang gelombang 1,9 m. Pengukuran dilakukan dengan 

menempatkan sampel di dalam kuvet dan melewatkan cahaya laser 1,9 m, 

kemudian ditransmisikan kedalam serat optik bundel dan selanjutnya diterima 

oleh detektor optik (power-meter). Hasil pengukuran menunjukkan bahwa metode 

optik dapat digunakan untuk deteksi glukosa dalam darah dengan hubungan linear 

antara hasil pengukuran berbasis metode optik dan kalibrator dengan persamaan 

korelasi linear yang mempunyai slope sebesar 0,0003mW/(mg/dl) dan linearitas 

lebih dari 94%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode optik 

dengan menggunakan serat optik dapat dijadikan metode alternatif dalam 

mengukur kadar glukosa dalam darah secara non-kontak. 

 

Kata kunci : metode optik, serat optik, laser 1,9 µm dan kadar glukosa darah. 
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ABSTRACT 

 

It has been done a study of blood glucose level measurements using optical fiber 

bundle as the sensor component. The measurements were based on optical 

methods applying disposition of blood glucose absorption toward laser light 

radiation with a wavelength of 1.9  m. The measurements were performed by 

placing sample in the cuvette and passing the 1.9  m laser light which then 

transmitted into the optical fiber bundle and subsequently accepted by the optical 

detector (power-meter). The result of the measurements indicates that optical 

method could be used for detecting blood glucose level with linear relation 

between the measurements’ results based on optical method and calibrator under 

linear correlation equation which has a slope of 0.0003 mW/(mg/dl) and linearity 

over 94%. The result of the study shows that optical method using optical fiber 

could be used as an alternative method for non-contact measurements of blood 

glucose level. 

 

Keywords: optical method, optical fiber, 1.9 μ m laser and blood glucose level. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolisme yang disebabkan 

oleh sekresi insulin. Diperkirakan 23,6 juta orang di Amerika Serikat 7,8 persen 

dari populasi menderita diabetes dengan jumlah penduduk 17,9 juta telah 

didiagnosis, dan 5,7 juta belum didiagnosis (NIDDK, 2008). Menurut data IDF 

(International Diabetes Federation) menyebutkan,  Indonesia menempati urutan 

ke-4 terbesar dalam jumlah penderita diabetes mellitus di dunia 

(Suharyanto,2009). 

  Pemantauan kadar glukosa darah penderita diabetes mellitus (diabetesi) 

secara teratur merupakan bagian yang penting dari pengendalian diabetes 

mellitus. Pemantauan kadar glukosa darah ini penting karena membantu 

menentukan penanganan medis yang tepat sehingga mengurangi resiko 

komplikasi yang berat termasuk kebutaan, gagal ginjal, gagal jantung, gangguan 

kardiovaskuler, gangren dan amputasi pada keadaan berikutnya sehingga dapat 

meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes (Davidson,1991).  

Dari metode non-optik yang telah digunakan membuat penderita diabetes 

mellitus  enggan untuk memeriksakan dan mengontrol kadar glukosa secara 

rutin. Banyak kasus diabetes mellitus yang disebabkan karena deteksi yang 

terlambat. Penyakit diabetes mellitus tidak bisa disembuhkan, sehingga tindakan 

pencegahan sangat penting dilakukan (Suharyanto,2009). Untuk itu dalam 
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penelitian skripsi ini akan dilakukan penelitian untuk merancang suatu alat untuk 

mengukur kadar glukosa darah dengan metode optik. 

Sumber cahaya yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber cahaya 

laser dengan panjang gelombang1,9 m. Sumber cahaya laser 1,9 m memiliki 

pancaran sinar  stabil dan berada pada daerah sinar infa merah dekat yang 

merupakan panjang gelombang serapan sampel glukosa darah. 

 Serat optik adalah media transmisi gelombang cahaya yang terbuat dari 

bahan silika atau plastik berbentuk silinder (Crisp, 2008). Serat optik terdiri dari 

core yang dikelilingi oleh bagian yang disebut cladding. Serat optik telah 

menjadi perhatian karena keunggulan yang dimilikinya seperti memiliki 

sensitifitas yang tinggi, tahan terhadap induksi listrik, dan biaya rendah (Rahman 

et al, 2011). Serat optik saat ini banyak digunakan dan dikembangkan sebagai 

sensor misalnya sebagai sensor besaran fisis temperatur  (Cai, 2010), sensor 

pergeseran (Yasin , 2009) dan masih banyak lagi aplikasi serat optik digunakan 

sebagai sensor.  Serat optik  digunakan  sebagai sensor karena memiliki 

keunggulan yaitu tidak kontak dengan obyek yang digunakan. 

 Serat optik telah banyak dikembangkan dan digunakan sebagai 

pemecahan masalah  deteksi dan pemantauan kadar gula darah serta mengatasi 

keterbatasan teknik yang telah dilakukan sebelumnya (Davies et al, 2006). 

Pemanfaatan serat optik sebelumnya juga pernah digunakan dalam penelitian 

pengukuran kadar  glukosa murni (Binu et al, 2008). Pengukuran  kadar  glukosa 

dengan sinar infra merah dekat dengan berbagai kalibrasi (Heise dalam  tuchin, 
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2009) dan juga pengukuran kadar glukosa darah secara in-vivo (Ozaki, dalam 

Tuchin, 2009).  

Penggunaan serat optik dalam pengukuran glukosa darah sangat 

dimungkinkan. Pada penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu 

informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai referensi dalam proses 

monitoring permasalahan penyakit diabetes mellitus. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kinerja sistem alat pengukur kadar gula darah 

menggunakan metode optik dalam mengukur kadar gula darah? 

2. Bagaimanakah desain alat pengukur kadar gula darah secara in-vitro ? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan agar  tidak meluas, maka penulis perlu 

membatasi masalah sebagai berikut : 

1. Penempatan  pengukuran glukosa darah  menggunakan kuvet setebal 1 

cm. 

2. Suhu dibuat konstan seperti suhu ruangan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sistem kinerja alat pengukuran kadar gula darah 

menggunakan metode optik. 

2. Untuk mengetahui desain alat pengukur kadar gula darah secara in-vitro. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah dapat 

mengaplikasikan serat optik dalam bidang medis sebagai salah satu alternatif 

dalam pengukuran kadar glukosa dalam darah dengan keakuratan yang baik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Serat Optik 

Serat optik adalah pandu gelombang dielektrik atau media transmisi 

gelombang cahaya yang terbuat dari bahan silica atau plastik berbentuk silinder. 

Serat optik terdiri dari bagian teras (core) yang dikelilingi oleh bagian yang 

disebut selubung (cladding). Bagian core memiliki fungsi untuk menentukan 

cahaya yang merambat dari satu ujung ke ujung yang lain. Cladding merupakan 

pelindung inti yang terbuat dari bahan polimer atau plastik. Cladding dapat juga 

berfungsi sebagai pengurang loss intensitas cahaya dari inti ke udara. Buffer 

berfungsi sebagai pelindung core dan cladding dari kondisi lingkungan yang 

merusak seperti asam dan basa. Bagian terluar dari serat optik disebut jaket 

(coating) yang berfungsi sebagai pelindung. Bagian teras (core) merupakan jalur 

utama pemandu gelombang cahaya yang mempunyai indeks bias terbesar n1. 

Sedangkan bagian cladding mempunyai indeks bias n2 yang nilainya sedikit lebih 

rendah dibandingkan n2 (Keiser,1991). 

 

Gambar 2.1. Skema bagian penyusun serat optik (Keiser, 1991) 
 

Berdasarkan struktur indeks bias bahan bagian core dan mode gelombang 

yang terjadi pada perambatan cahayanya, maka serat optik dapat dibedakan 
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menjadi 3 jenis, yaitu : 

1. Multi mode step index 

Serat optik ini disebut step index karena indeks bias berubah secara 

drastis dari kulit ke core serat optik. Pada serat optik jenis ini dapat 

memuat beberapa sinar dengan panjang gelombang (ƒÜ) yang berbeda 

sehingga dapat memuat lebih banyak sinyal informasi. Struktur serat optik 

multi mode step index  seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.3.  

 

Gambar 2.2. Perambatan Gelombang pada Multimode Step Indeks 
 (Ismiatun, 2011). 

 
2. Step index single mode  

Pada jenis Singlemode Step Indeks, baik core maupun claddingnya 

dibuat dari bahan silica glass dengan ukuran core yang jauh lebih kecil 

dari cladding sehingga transmisi data hanya menggunakan satu lintasan 

cahaya. Metode semacam ini dapat menghindarkan ketidak akuratan yang 

dapat terjadi dalam penyaluran data. Dalam serat optik single mode hanya 

terjadi satu jenis mode perambatan berkas cahaya saja, sehingga tidak 

akan terjadi pelebaran (dispersi) pulsa di tingkat ouputnya. Karena tidak 

terjadi pelebaran pulsa maka serat optik jenis ini akan mampu 

mentransmisikan informasi dengan bandwith yang besar. Struktur serat 

optik single mode seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3. Perambatan Gelombang pada Singlemode Step Indeks 
(Ismiatun, 2011). 

 
3. Grade Index multi mode 

Serat optik ini disebut grade index karena terdapat perubahan 

dalam indeks bias, dimana besarnya indeks bias core mengecil ke arah 

perbatasan core dengan cladding. Dengan menurunnya indeks bias 

tersebut menyebabkan terjadinya pembiasan pada core sehingga 

perambatan berkas cahayanya akan melengkung sedangkan kecepatan 

propagasi antara berkas cahaya yang datang dengan sudut datang yang 

lebih besar akan lebih cepat dibandingkan dengan berkas cahaya yang 

datang dengan sudut datang yang lebih kecil. Struktur serat optik multi 

mode seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.4.  

 

 
 

Gambar 2.4. Perambatan Gelombang pada Multimode Graded Indeks  
(Ismiatun, 2011). 
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Mekanisme pemanduan gelombang cahaya dalam serat optik berdasar pada 

prinsip pemantulan internal total pada bidang batas core dan cladding sesuai 

hukum Snellius. Untuk memudahkan pemahaman mekanisme pemanduan 

gelombang cahaya dalam serat optik, digunakan teori sinar dalam 

mendeskripsikan perambatan muka gelombang cahaya seperti yang 

diperlihatkan pada Gambar 2.5 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Sketsa perambatan sinar pada serat optik (Keiser, 1991) 

Pantulan internal total adalah suatu fenomena optik yang terjadi manakala 

cahaya yang dipantulkan secara sempurna pada bidang batas medium, seperti 

pemantulan yang terjadi pada cermin. Ketika cahaya melewati material dengan 

indeks bias berbeda, sebagian dari berkas cahaya akan dibiaskan di permukaan 

batas, dan sebagian lainnya akan dipantulkan. Adapun peristiwa dari hukum 

snellius adalah sebagai berikut : 

1. Jika sudut datang lebih kecil (semakin dekat kepada garis normal) 

dibanding sudut kritis (θ1 < θc ), cahaya datang akan dipantulkan kembali 

ke medium dan sebagian lainnya akan dibiaskan keluar medium. 
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2. Jika sudut datang sama dengan sudut kritis (θ1 = θc), maka sebagian 

cahaya akan dipantulkan ke dalam medium dan sebagia lainnya akan 

dibiaskan sepanjang batas permukaan.  

3. Jika sudut datang lebih besar dari sudut kritisnya (θ1 > θc), maka cahaya 

datang akan sepenuhnya dipantulkan kembali ke medium. Ini yang disebut 

dengan fenomena pantulan internal total. Semua peristiwa tersebut dapat 

terjadi jika cahaya menjalar dari suatu medium berindeks bias besar ke 

medium berindeks bias lebih kecil.  

Pada sudut ø tertentu sinar akan dibiaskan dalam arah sejajar bidang batas dan 

sudut ø pada keadaan tersebut dinamakan sudut kritis yang dilambangkan dengan 

øc. Dengan menggunakan hukum Snellius diperoleh nilai sudut øc seperti berikut. 











1

2arcsin
n
n

c ................................................................................(1) 

dengan n1 dan n2  menunjukkan indeks bias core dan indeks bias cladding. Dalam 

ungkapan sudut θ melalui hubungan  θ = π/2 -   , sudut kritis dapat ditulis : 











1

2arccos
n
n

c ......................................................................(2) 

 Untuk mengetahui sudut sinar masukan pada bagian core serat optik agar 

sinar dapat terpandu, diterapkan hukum Snellius pada bidang batas antara core 

dan udara. Agar sinar dapat terpandu, maka sudut θ = θc dan θo = θo max demikian 

persamaan Snellius menjadi : 

n sin θo max = n1 sin θc ..............................................................(3) 

dengan n adalah indeks bias udara yang nilainya 1.  
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Berdasarkan persamaan (2), sin θc = 2
2

2
1

1

1 nn
n

   sehingga persamaan (3) 

menjadi persamaan berikut.  

sin θo max = 2
2

2
1 nn   ........................................................(4) 

Persamaan (4) menunjukkan hubungan antara sudut masukan sinar dengan indeks 

bias ketiga medium yang berinteraksi. Hubungan tersebut dinyatakan sebagai 

tingkap numerik atau NA (numerical aparture), sehingga nilai NA serat optik 

dapat ditulis sebagai berikut. 

NA = 2
2

2
1 nn   ........................................................................(5) 

Didefinisikan beda indeks bias antara core dan selubung ( ) menurut persamaan : 

Δ =
1

21

n
nn 

   ..............................................................................(6) 

NA = 2
2

2
1 nn   

       =  )( 211 nnn  

Perbedaan nilai n1 dan n2 sangat kecil, sehingga (n1 + n2) ≈ 2n1, dengan demikian 

persamaan 6 dapat ditulis : 

NA = n1 2  ...............................................................................................(7) 

Nilai Δ berkisar 1 % sampai 3 % untuk serat optik multimode dan 0,2 % sampai   

1 % untuk serat optik singlemode (Keiser, 1991).  Nilai NA untuk serat optik step-

index  berkisar antara 0,2 – 0,5. Untuk serat optik step –index multimode dari 

bahan plastik berdiameter core besar, nilai NA antara 0,3 – 0,5 (Krohn, 2000).  
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2.2  Laser 

Laser adalah akronim dari Ligh Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation atau penguatan cahaya melalui emisi yang dirangsang.  

   Laser menghasilkan suatu cahaya yang memiliki karakteristik : 

1. Monokromatis 

Sifat gelombang yang hanya mempunyai sebuah panjang gelombang atau 

frekuensi. 

2.Koheren 

Sifat keseragaman sinar laser energinya berada pada fase yang sama. 

3. Paralel 

Berkas cahaya yang dihasilkan selalu sejajar. Ini berarti bagian berkas 

cahaya yang menyebar sangat sedikit, sehingga memungkinkan laser dapat 

menempuh jarak yang jauh dengan mempertahankan intensitasnya. 

4. Kecerahan (brightness) 

Berkas cahaya yang keluar memiliki tingkat kecerahan yang tinggi. Hal ini 

berhubungan dengan sempit atau kecilnya diameter berkas cahaya laser. 

Pada saat foton sinar laser bertumbukan dengan jaringan maka terjadi peristiwa : 

1) Refleksi  

Jaringan yang mengalami peristiwa refleksi mempunyai permukaan halus 

dan panjang gelombang jaringan lebih kecil dari panjang gelombang sumber 

radiasi 
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2) Absorbsi  

Secara eksperimen, jika sinar laser dilewatkan penyerap setebal l maka 

intensitasnya berkurang secara eksponensial dengan bertambahnya ketebalan 

penyerap, secara matematik dapat ditulis  

   I = Io e-kl…………………………….(1) 

dengan , 

I = intensitas sinar laser yang dipancarkan melalui penyerap setebal  

l dalam J/ s.m2 

Io = intensitas sinar laser yang lewat dengan ketebalan nol dalam J/    

s.m2 

c = bilangan logaritma natural = 2,71323 

k = koefisien absorbsi dalam m-1 

l = tebal penyerap dalam m 

Dengan mengubah dasar logaritma diperoleh:   

Klkl
t III   1010 0

4343,0
0 ...................................................................... (2) 

dengan K=k/2,3026 dan biasa disebut koefisien absorbsi. Nilai perbandingan 

0I
I t  adalah bagian dari cahaya masuk yang diteruskan oleh medium yang disebut 

transmitans (T), kebalikannya 
tI

I0  adalah absorbans (A). Sehingga besarnya 

absorbans dapat dinyatakan dengan: 

tI
IA 0log  ............................................................... (3) 
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 Menurut hukum Beer intensitas cahaya monokromatik berkurang secara 

eksponensial dengan bertambahnya konsentrasi zat penyerap. Hal ini dapat ditulis: 

 

I = I0e- k c  = I0 10-K’c .....................................................(4) 

Gabungan dari kedua hukum tersebut disebut hukum Beer-Lambert yang 

dinyatakan dalam bentuk : 

clII  100 atau clI
I

t
0log ................................... (5) 

dengan   adalah koefisien absorbsi molar, c adalah konsentrasi bahan. 

 Untuk menunjukkan adanya radiasi yang diteruskan dinyatakan dengan 

persen tranmitansi (T). Sedangkan untuk menunjukkan adanya radiasi diserap 

dinyatakan dengan absorbansi (A). Hubungan antara absorbansi (A) dan persen 

Transmitansi (T) dinyatakan dalam persamaan berikut 

T
TI

I
clA

t

log1loglog 0   .........................(6) 

 Dengan ketentuan 0I  adalah intensitas radiasi datang, I adalah intensitas 

radiasi yang ditransmisikan,   adalah koefisien absorbasi molar, c adalah 

konsentrasi, dan l adalah panjang lintasan radiasi (Basset et al, 1994).   

Sinar laser akan kehilangan energinya pada saat melewati absorber (bahan) 

dengan cara : 

a. Efek Compton  

Penghamburan Compton merupakan suatu tumbukan lenting sempurna antara 

foton dengan sebuah elektron bebas (elektron bebas adalah elektron yang energi 

ikatannya terhadap suatu atom yang jauh lebih kecil daripada energi foton). 
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Dalam tumbukan ini foton dapat dipandang sebagai partikel yang kehilangan 

sejumlah energi yang besarnya sama dengan energi kinetik K yang diterima oleh 

elektron. Jika foton semula mempunyai frekuensi v’, sehingga energi foton yang 

hilang sama dengan energi yang diterima elektron sesuai dengan persamaan 

hv = hv’ 

3) Scattering 

Jaringan yang mengalami scattering yaitu jaringan yang terkena sinar secara 

acak dan panjang gelombang dari jaringan lebih besar daripada panjang 

gelombang sumber radiasi. Jadi semua peristiwa tersebut bergantung pada jenis 

jaringan yang disinari . 

2.2.1 Laser 1,9 m 

 Ion Thulium memiliki daya serap yang tinggi di wilayah 800nm. Ion Thulium 

di tingkat 3H6 menyerap foton 800nm dan naik hingga tingkat 3H4. Ion ini akibat 

emisi multi-fonon yang diturunkan ke tingkat 3F4 sebelum memancarkan laser 

2μm seraya kembali ke keadaan awal. Proses lain yang mungkin terjadi adalah 2 

hingga 1 pelepasan silang.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Proses pendorongan ion thulium dari foton 800 nm 

Tm
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Gambar 2.7 Pelepasan silang antar ion Thulium 

 

 Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dioda laser 800nm akan 

membangkitkan ion Thulium tingkat 3H4. Akan tetapi, ketika banyak ion 

Thulium menempati keadaan dasar, ketika ion dikembalikan ke 3F4, daripada 

emisi multi-fonon, transfer energi pada ion Thulium terdekat terjadi. Proses ini 

memungkinkan dua ion Thulium menduduki tingkat laser lebih tinggi dengan 

hanya satu foton pendorong. Kedua ion tersebut kemudian turun ke keadaan dasar 

dengan memancarkan laser 2μm. Gambar 2.3 dan Gambar 2.4 menjelaskan 

mengenai proses pendorongan ion thulium dari foton 800 nm dan pelepasan silang 

ion thulium.  

2.3  Glukosa 

            Dalam ilmu kedokteran, gula darah adalah istilah yang mengacu kepada 

tingkat glukosa di dalam darah. Konsentrasi gula darah atau tingkat glukosa serum 

diatur dengan ketat di dalam tubuh. Glukosa yang dialirkan melalui darah adalah 

sumber utama energi untuk sel-sel tubuh. Umumnya tingkat glukosa darah pada 

kisaran referensi antara sekitar 3,6 mM dan 5,8 mM (mmol/L) atau 64,8 mg/dl 

dan 104,4 mg/dl (Anton, 2011) . Tingkat ini meningkat setelah makan dan 

Tm3+
 

3H6 

3H5 

3H4 
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Tm3+
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biasanya berada pada level terendah pada pagi hari, sebelum orang makan. 

Didalam gula darah selain terdapat glukosa juga terdapat jenis-jenis gula lainnya, 

seperti fruktosa dan galaktosa. Jenis gula darah yang diatur melalui insulin dan 

peptin adalah glukosa.    

           Glukosa adalah bahan bakar universal bagi sel mausia dan merupakan 

sumber karbon untuk sintesis sebagian besar senyawa lainnya. Semua jenis sel 

manusia menggunakan glukosa untuk memperoleh energi. Glukosa memiliki 

rumus molekul C6H12O6 .  

 

Gambar 2.8. Struktur molekul glukosa 
(Combs, 2001) 

 
 Bentuk alami (D-glukosa) disebut juga dekstrosa, terutama pada industri 

pangan. D-Glukosa dapat dalam bentuk isometrik Alpha dan jenis Beta untuk 

lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.5. Sisi CH2 ,CH dan kelompok OH  dapat 

dirangsang dengan inframerah sehingga dapat menyebabkan getaran dalam 

obligasi karbon. 

2.4 Diabetes Mellitus 

 Diabetes mellitus adalah penyakit kronis, yang terjadi ketika pankreas 

tidak menghasilkan insulin yang cukup, atau ketika tubuh tidak dapat secara 

efektif menggunakan insulin yang dihasilkan (Davidson, 1991). Insulin adalah 
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hormon yang dilepaskan oleh pankreas, merupakan zat utama yang 

bertanggungjawab dalam mempertahankan kadar gula darah yang tepat. Insulin 

menyebabkan gula berpindah ke dalam sel sehingga bisa menghasilkan energi 

atau disimpan sebagai cadangan energi. Peningkatan kadar gula darah setelah 

makan atau minum merangsang pankreas untuk menghasilkan insulin sehingga 

mencegah kenaikan kadar gula darah yang lebih lanjut dan menyebabkan kadar 

gula darah menurun secara perlahan. Saat melakukan aktivitas fisik kadar gula 

darah juga bisa menurun karena otot menggunakan glukosa untuk energi.  

Konsentrasi glukosa darah yang normal berkisar pada nilai 100 mg/dl sampai 110 

mg/dl. Konsentrasi glukosa darah sering digunakan sebagai parameter 

keberhasilan metabolisme di dalam tubuh, dimana akibat kondisi tertentu 

sehubungan dengan konsentrasi glukosa di darah dapat mengalami keadaan yang 

disebut hipoglikemia yaitu kondisi penurunan kadar glukosa darah.  

Kondisi ini terjadi karena glukosa di darah untuk dapat masuk ke dalam sel-sel 

tubuh memerlukan hormon insulin. Kelebihan hormon insulin akan menyebabkan 

penurunan konsentrasi glukosa didarah. Dalam keadaan ekstrim dapat 

menyebabkan keadaan koma (hipoglikemia) jika konsentrasi gula darah turun di 

bawah 20 mg/dl (Sari, 2007). Keadaan koma dapat terjadi karena pasokan glukosa 

ke sel otak terganggu atau kurang karena sel otak sumber energinya hanya 

glukosa (Kuntarti, 2009).  

Terdapat beberapa proses untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah di 

dalam tubuh yaitu : pencernaan dan absorbsi makanan mengandung karbohidrat, 

proses glukoneogenesis, dan glikogenolisis di hepar dan parenkim ginjal. Menurut 
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Kuntarti (2009), dengan menyeimbangkan metabolisme oksidatif, sintesis 

glikogen, pemecahan glikogen, dan sintesis lemak, tubuh dapat mempertahankan 

kadar glukosa darah dalam batas normal. kelebihan glukosa akan diekskresi dalam 

urin. Ekskresi glukosa dalam urin hanya terjadi jika ambang ginjal untuk 

reabsorbsi glukosa terlampaui 

2.4.1 Tipe-Tipe Diabetes Mellitus 

Guyton (1997) menjelaskan bahwa ada tiga macam tipe penyakit diabetes : 

1. Diabetes Mellitus Tipe 1 

Diabetes Mellitus tipe I atau disebut Diabetes Mellitus yang tergantung 

pada insulin. Sehingga memerlukan insulin seumur hidup. Diabetes Mellitus ini 

disebabkan akibat kekurangan insulin dalam darah yang terjadi karena kerusakan 

dari sel beta pancreas (Direktur Gizi Masyarakat, 2003). Kerusakan sel beta 

pancreas dapat diakibatkan oleh penyakit autoimun. Penyakit autoimun terjadi 

ketika sistem kekebalan tubuh (imun) saat memerangi infeksi dalam sistem tubuh 

berbalik menyerang bagian dari tubuh kembali. Diabetes tipe 1 ini berkembang 

paling sering pada anak-anak dan dewasa muda tetapi  dapat muncul pada usia 

berapa pun dan para ilmuwan percaya bahwa faktor lingkungan (berupa infeksi 

virus atau faktor gizi pada masa kanak-kanak dan dewasa awal) menyebabkan 

sistem kekebalan menghancurkan sel penghasil insulin di pankreas. Diabetes tipe 

1 dapat terjadi oleh kecenderungan genetik. Gejala diabetes tipe 1 berkembang 

dalam waktu yang singkat, meskipun kerusakan sel beta dapat dimulai tahun 

sebelumnya. Gejala-gejala itu termasuk sering kencing (terutama malam hari), 

sering lapar dan sering haus, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan 
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sebabnya, penglihatan kabur, dan kelelahan ekstrim. Sebagian besar penderita DM 

type ini berat badannya normal atau kurus. Jika tidak didiagnosis dan diobati 

dengan insulin, seseorang dengan diabetes mellitus tipe 1 dapat terjerumus ke 

dalam koma diabetes yang mengancam nyawa, juga dikenal sebagai diabetes 

ketoasidosis. Menurut American Diabetes Association (2011) Ketoasidosis dapat 

sering terjadi saat pederita diabetes mengalami sakit flu atau pilek. Tubuh akan 

membutuhkan lebih banyak energi untuk melawan penyakit dan melepaskan 

glukosa dari hati saat kondisi fisik tubuh mengalami penurunan. Kadar gula dalam 

darah adalah tinggi tetapi karena sebagian besar sel tidak dapat menggunakan 

tanpa insulin, maka sel-sel ini mengambil energi dari sumber yang lain. Sel lemak 

dipecah dan menghasilkan keton, yang merupakan senyawa kimia beracun yang 

bisa menyebabkan darah menjadi asam (ketoasidosis). Gejala awal dari diabetes 

ketoasidosis adalah rasa haus dan berkemih yang berlebihan, mual, muntah, lelah 

dan nyeri perut (terutama pada anak-anak). Pernafasan menjadi dalam dan cepat 

karena tubuh berusaha untuk memperbaiki keasaman darah. Bau nafas penderita 

tercium seperti bau aseton. Tanpa pengobatan, diabetes ketoasidosis bisa 

berkembang menjadi koma hanya dalam waktu beberapa jam.  

2. Diabetes Mellitus Tipe 2 

Diabetes Mellitus tipe 2  disebut Diabetes Mellitus yang tak tergantung 

pada insulin atau dikenal sebagai non insulin dependent diabetes (NIDDM). 

Diabetes Mellitus ini disebabkan insulin yang ada tidak dapat bekerja dengan 

baik. Ketika  gula tidak bisa masuk ke dalam sel, maka tingkat abnormal dalam 

membangun gula dalam darah tinggi hal ini dapat disebut sebagai keadaan 
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hiperglikemia. Tingginya kadar gula darah sering memicu pankreas untuk 

memproduksi insulin lebih banyak, tetapi fungsi insulin untuk metabolisme 

glukosa tidak ada atau kurang (Eckman, 2010). Sebanyak 75% dari penderita 

diabetes mellitus tipe 2 dengan obesitas dan kurangnya aktivitas fisik biasanya 

diketahui diabetes mellitus setelah usia 30 tahun (Direktur Gizi Masyarakat, 

2003). Diabetes mellitus tipe 2 juga dapat disebabkan oleh kelainan metabolisme 

yang disebabkan oleh mutasi banyak gen (Walston, 2000), termasuk yang 

mengekspresikan disfungsi sel β, gangguan sekresi hormon insulin, resistansi sel 

terhadap insulin yang disebabkan oleh disfungsi transporter glukosa (Dawson, 

2001)  dengan kofaktor hormon resistin yang menyebabkan sel jaringan, terutama 

pada hati menjadi kurang peka terhadap insulin  serta retinol binding protein 

4 (RBP4) yang menekan penyerapan glukosa oleh otot lurik namun meningkatkan 

sekresi gula darah oleh hati (Kimball, 2011). Mutasi gen tersebut sering terjadi 

pada kromosom 19 yang merupakan kromosom terpadat yang ditemukan 

pada manusia. 

 Menurut Eckman (2010),  Seringkali, orang dengan diabetes tipe 2 tidak 

menunjukkan gejala sama sekali. Jika memiliki gejala-gejala termasuk : 

penglihatan kabur, disfungsi ereksi,  cepat lelah, jika terkena  infeksi lambat 

dalam penyembuhan,  peningkatan nafsu makan, peningkatan haus , peningkatan 

buang air kecil.   

3. Diabetes Mellitus Tipe Gestasional 

Diabetes Gestasional merupakan diabetes yang didiagnosis dimulai sejak 

awal pertama serta selama kehamilan dan pulih setelah melahirkan. Penyebab dari 
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diabetes mellitus gestasional adalah pada saat kehamilan hormon kehamilan dapat 

memblok insulin saat melakukan tugasnya (Storck, 2010) sehingga 

mengakibatkan kadar glukosa dalam darah meningkat. Diabetes melitus pada 

kehamilan terjadi di sekitar 2–5% dari semua kehamilan. Gestasional Diabetes 

Mellitus  bersifat temporer dan dapat meningkat maupun menghilang setelah 

melahirkan. Diabetes mellitus gestasional dapat disembuhkan, namun 

memerlukan pengawasan medis yang cermat selama masa kehamilan.  

Seperti yang dicantumkan di American Diabetes Assoation meskipun 

Diabetes mellitus gestasional bersifat sementara, bila tidak ditangani dengan baik 

dapat membahayakan kesehatan janin maupun sang ibu. Resiko yang dapat 

dialami oleh bayi meliputi makrosomia (berat bayi yang tinggi/diatas normal) , 

penyakit jantung bawaan dan kelainan sistem saraf pusat, dan cacat otot rangka. 

Peningkatan hormon insulin janin dapat menghambat produksi surfaktan janin 

dan mengakibatkan sindrom gangguan pernapasan. Hyperbilirubinemia dapat 

terjadi akibat kerusakan sel darah merah. Induksi kehamilan dapat diindikasikan 

dengan menurunnya fungsi plasenta. Operasi sesar dapat akan dilakukan bila ada 

tanda bahwa janin dalam bahaya atau peningkatan resiko luka yang berhubungan 

dengan makrosomia.  

 Seseorang dapat beresiko lebih besar untuk terkena gestasional diabetes 

jika orang tersebut hamil diatas umur 25 tahun, memiliki riwayat keluarga 

diabetes, melahirkan bayi yang beratnya melebihi 4 kg, memiliki tekanan darah 

tinggi dan cairan ketuban terlalu banyak . Gejala-gejala yang sering terjadi antara 

lain penglihatan kabur, kelelahan, sering infeksi pada vagina,kadung kemih dan 
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kulit, rasa haus yang meningkat, mual dan muntah dan berat badan menurun 

meskipun nafsu makan meningkat (Storck, 2010). 

2.4.2    Komplikasi Diabetes Mellitus 

Diabetes merupakan penyakit yang memiliki komplikasi (menyebabkan 

terjadinya penyakit lain) yang paling banyak. Komplikasi diabetes berkaitan 

dengan kadar gula darah yang tinggi terus menerus, sehingga berakibat rusaknya 

pembuluh darah, saraf dan struktur internal lainnya. Komplikasi yang berat 

termasuk kebutaan, gagal ginjal, gagal jantung, gangguan kardiovaskuler, gangren 

dan amputasi pada keadaan berikutnya (Davidson,1991) untuk lebih jelasnya 

dapat ditunjukkan pada Gambar 2.6. Zat kompleks yang terdiri dari gula di dalam 

dinding pembuluh darah menyebabkan pembuluh darah menebal dan mengalami 

kebocoran. Penebalan pembuluh darah mengakibatkan aliran darah akan 

berkurang, terutama yang menuju ke kulit dan saraf. Kadar gula darah yang tidak 

terkontrol juga cenderung menyebabkan kadar zat berlemak dalam darah 

meningkat, sehingga mempercepat terjadinya aterosklerosis (penimbunan plak 

lemak di dalam pembuluh darah). Aterosklerosis ini 2-6 kali lebih sering terjadi 

pada penderita diabetes (Soegondo, 2011). Sirkulasi darah yang buruk ini melalui 

pembuluh darah besar (makro) bisa melukai otak, jantung, dan pembuluh darah 

kaki (makroangiopati), sedangkan pembuluh darah kecil (mikro) bisa melukai 

mata, ginjal, saraf dan kulit serta memperlambat penyembuhan luka. Penderita 

diabetes bisa mengalami berbagai komplikasi jangka panjang jika diabetesnya 

tidak dikelola dengan baik. Komplikasi yang lebih sering terjadi dan mematikan 

adalah serangan jantung dan stroke. Kerusakan pada pembuluh darah mata bisa 
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menyebabkan gangguan penglihatan akibat kerusakan pada retina mata (retinopati 

diabetikum). Kelainan fungsi ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal sehingga 

penderita harus menjalani cuci darah (dialisa). 

Gangguan pada saraf dapat bermanifestasi dalam beberapa bentuk. Satu 

saraf mengalami kelainan fungsi (mononeuropati), maka sebuah lengan atau 

tungkai biasa secara tiba-tiba menjadi lemah. Saat saraf yang menuju ke tangan, 

tungkai dan kaki mengalami kerusakan (polineuropati diabetikum), maka pada 

lengan dan tungkai bisa dirasakan kesemutan atau nyeri seperti terbakar dan 

kelemahan. Kerusakan pada saraf menyebabkan kulit lebih sering mengalami 

cedera karena penderita tidak dapat meradakan perubahan tekanan maupun suhu. 

Berkurangnya aliran darah ke kulit juga bisa menyebabkan ulkus (borok) dan 

semua penyembuhan luka berjalan lambat. Ulkus di kaki bisa sangat dalam dan 

mengalami infeksi serta masa penyembuhannya lama sehingga sebagian tungkai 

harus diamputasi. 

 

Gambar 2.9. Berbagai Komplikasi Diabetes Mellitus Pada Tubuh 
(Netter et al, 2005) 
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2.5 Power Meter 

 Power meter griat merupakan sebuah instrumen yang memiliki sensitifitas 

yang tinggi untuk mengukur radiasi optik dari ultraviolet sampai infared. 

Instrumen ini memiliki fitur  sensitifitas yang bagus . Piringan sensor terbuat dari 

grafit yang memiliki densitas yang tinggi. Power meter griat memiliki spesifikasi 

filter optik untuk menghilangkan radiasi latar belakang termal dan menampilka n 

output dalam format analog maupun digital. 

 Detektor dalam dalam penelitian ini berfungsi sebagai pendeteksi besaran 

fisis yang akan diukur yaitu intensitas. Cara kerja dari power meter adalah sebagai 

berikut : detektor akan menerima intensitas cahaya yang dikeluarkan dari serat 

optik. Detektor akan mengubah intensitas cahaya menjadi daya listrik. Besarnya 

daya yang dapat dihasilkan bergantung pada intensitas yang diterima. Hal ini 

menunjukkan semakin banyak intensitas yang diterima semakin besar besar daya 

yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya jika intensitas yang diterima kecil maka 

daya yang dihasilkan akan semakin kecil juga. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Optik dan Aplikasi Laser 

Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga 

Surabaya dan Photonics Research Center Departemen Fizik Universiti Malaya 

Kuala Lumpur selama empat bulan, mulai bulan Februari sampai bulan Mei 2012. 

3.2 Bahan Penelitian 

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.2.1 Bahan Sampel Darah 

Bahan sampel darah yang digunakan pada skripsi ini adalah sampel darah 

manusia. Sampel darah diambil dari 4 orang yang berbeda. Gambar sampel 

darah dapat dilihat pada Lampiran L 1. 

3.2.2 Bahan Kimia 

 Bahan-bahan kimia yang digunakan dalam skripsi ini adalah : 

1. Na-EDTA  

Na-EDTA berfungsi sebagai anti koagulan untuk mencegah terjadinya 

koagulasi pada sampel darah yang digunakan. 

2. PBS  

PBS (Phosphate Buffer Saline) berfungsi untuk mempertahankan 

osmolaritas sel dan untuk mempertahankan PH protein. 
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3.3 Alat-alat Penelitian 

Alat yang diperlukan pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Sumber cahaya 

Sumber cahaya yang digunakan pada skripsi ini menggunakan sumber 

cahaya dengan rentang panjang gelombang 1.9 µm.  

2. Serat Optik 

Serat Optik berfungsi untuk transmisi sinar keluaran dari sumber cahaya 

laser ke sampel dan sinyal yang keluar dari sampel ke detektor. Serat optik 

juga digunakan sebagai komponen sensor. Serat optik yang digunakan 

pada skripsi ini menggunakan jenis serat optik bundle. 

3. Detektor Optik  

Detektor optik yang digunakan dalam skripsi ini berfungsi sebagai 

pendeteksi cahaya keluaran dari sampel berupa besaran fisis yang akan 

diukur yaitu intensitas. Detektor optik akan mengubah intensitas menjadi 

tegangan.  

4. Power Meter 

Berfungsi untuk membaca nilai daya keluaran dari detektor optik. Jenis 

power meter yang digunakan pada skripsi ini dalah tipe 13PEM001 Meter 

Griot. 

5. Jarum Suntik 

Jarum suntik berfungsi sebagai alat untuk mengambil sampel darah pada 

tubuh manusia.  
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6. Mikro Pipet 

Mikro pipet berfungsi sebagai alat untuk mengambil darah dari tabung 

tempat penyimpanan sampel. 

7. Glukometer 

Berfungsi untuk mengukur kadar glukosa darah dari manusia. 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian pada “Rancang Bangun Alat Pengukur Kadar Gula 

Darah Menggunakan Metode Optik Untuk Penderita Diabetes Mellitus” 

akan dilaksanakan dalam beberapa tahap pelaksanaan. Adapun tahapan-tahapan 

tersebut urutannya diperlihatkan sebagaimana pada diagram alir berikut 

 

 

 

Persiapan Alat dan Bahan 

 

Set-Up Alat Penelitian 

Uji Kinerja Alat 

Pengambilan Data 

Analisa Data 

Pembuatan Sampel 
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3.4.1 Persiapan  

Persiapan penelitian meliputi menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk 

Set-Up alat dan pengambilan sampel darah. Peninjauan sukarelawan untuk 

dijadikan sebagai sample uji alat yang dibuat juga dilakukan dalam tahap 

persiapan. 

3.4.2 Pembuatan Sampel 

 Tata cara yang harus dilakukan untuk pemgambilan sampel darah pertama 

adalah dengan mengidentifikasi pembuluh vena perifer yang terdapat pada lokasi 

sekitar mediana cubiti. Pada sebagian orang, pembuluh vena ada yang tidak 

terlihat, cara yang digunakan untuk membantu agar pembuluh vena lebih nampak 

adalah dengan mengepalkan jari tanggan  kemudian digerakkan bagian lengan 

bawah ke lengan atas (seperti olah raga). Pembuluh vena sudah ditemukan untuk 

tahap berikutnya pemasangan tourniquet untuk membantu agar vena yang akan 

ditusuk lebih terlihat. 

 Tahap selanjutnya adalah sterilisasi untuk menghilangkan kuman yang ada 

pada kulit tempat pengambilan sampel. Sterilisasi dilakukan dengan 

menggunakan kapas alkohol dengan satu hapusan (tidak dilakukan berulang-

ulang). Sebelum pengambilan sampel torniquet dilepaskan dan dilakukan 

pengambilan sampel darah. Tahap terakhir memberikan kapas yang sudah diberi 

alkohol untuk ditempelkan pada lokasi penyuntikan dan darah dimasukkan 

kedalam tabung kedap udara yang sudah diberi oleh Na-EDTA sebanyak 2gr 

sesuai untuk takaran sampel darah sebanyak 2ml. Fungsi Na-EDTA digunakan 

agar sampel yang diambil tidak menggumpal. Sampel yang diambil adalah sampel 
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kadar glukosa puasa karena sampel diambil setelah melakukan puasa makan 

selama 2,5 jam. Untuk mengetahui kadar glukosa darah  maka diukur dengan 

Glukometer (merk OneTouch Ultra). Sampel yang dibuat selanjutnya adalah 

sampel plasma darah. Darah yang sudah diambil dan dimasukkan kedalam tabung 

penyimpanan  disimpan pada suhu kamar selama 2 jam untuk memungkinkan 

proses pembekuan dan disentrifugasi selama 5 menit. Serum yang didapat 

dipisahkan dari darah beku dan disimpan dalam tabung Eppendorf . Proses 

pengenceran plasma dilakukan dengan pengambilan plasma sebanyak 150 µL 

plasma  dan dilakukan penambahan  1350  µL PBS. PBS (Phosphate Buffer 

Saline) berfungsi untuk mempertahankan osmolaritas sel dan untuk 

mempertahankan PH protein.  

Sampel plasma darah dibagi menjadi 4 konsentrasi pengenceran per 

sampel. Perbandingan  pengenceran plasma darah sebagai berikut : 

1. Sampel A merupakan plasma darah murni.  

2. Sampel B merupakan plasma darah dengan perbandingan konsentrasi dan 

volume (1/10).  

3. Sampel C merupakan plasma darah dengan perbandingan konsentrasi dan 

volume (1/100). 

4. Sampel C merupakan plasma darah dengan perbandingan konsentrasi dan 

volume (1/1000). 

3.4.3  Set-up Penelitian  

 Sensor yang digunakan untuk pengukuran kadar glukosa darah dibuat dari 

bahan serat optik GOF bundle dengan 1000 serat sebagai penerima. Bentuk dari 
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sensor tersebut diperlihatkan pada Gambar 3.1. dan Skema alat penelitian dapat 

ditunjukkan pada Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bentuk sensor serat optik GOF bundle dengan 1000 serat  sebagai 

penerima 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Skema Alat  

Adapun rancangan set up alatpenelitian diperlihatkan pada Gambar 3.3 

 

Gambar  3.3 Set Up alat 

GOF – Probe Bundle  
 

Laser  λ = 1.9 µm 

Power Meter 

Sampel 

Sumber 
cahaya 

Serat optik  Serat optik Sampel 

Detektor Power 
Meter 
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Mekanisme kinerja alat adalah sebagai berikut : Berkas cahaya yang 

keluar dari laser dengan panjang gelombang 1.9 µm ditransmisikan pada sampel 

melalui serat optik , kemudian sampel akan mengabsorbsi sebagian cahaya yang 

ditransmisikan dan sebagian yang lain diteruskan menuju kedetektor (power 

meter) dengan serat optik bundle. Detektor pada alat ini berfungsi sebagai 

pendeteksi intensitas cahaya. Intensitas cahaya yang diterima oleh detektor 

kemudian diubah menjadi daya. 

3.4.4 Uji Kinerja Alat 

Uji kinerja alat dilakukan dengan mengisikan sampel darah  kedalam 

kuvet yang sudah disediaka menggunakan mikro pipet. Sampel yang sudah disiap 

selanjutnya diuji dengan set up alat yang sudah tersedia seperti pada Gambar 3.3. 

Pengujian yang dilakukan adalah dengan mengukur besarnya daya yang 

dihasilkan oleh alat tersebut dengan pembacaan daya melaui power meter. 

Sebagai acuan pengukuran adalah dengan menempatkan kuvet yang kosong(tidak 

berisi sampel) dan melewatkan seberkas cahaya pada kuvet dan ditangkap oleh 

detektor. Hasil yang didapatkan adalah tidak adanya serapan dengan 

menggunakan kuvet kosong. Pada saat kuvet diisikan darah maka akan terjadi 

perubahan nilai daya yang menunjukkan bahwa terjadi absorbsi radiasi cahaya 

pada sampel. 

3.4.5 Pengambilan Data 

Pengambilan data dari setiap sampel dilakukan sebanyak 10 kali 

pengambila data. Sampel yang akan diuji sebelumnya sudah dilakukan 
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pengukuran kadar glukosa darahnya dengan alat glukometer. Data yang diambil 

adalah berupa nilai daya yang ditampilkan pada power meter.  

Adapun mekanisme dari pengambilan data adalah sebagai berikut : 

Pengukuran dilakukan dengan menempatkan sampel di dalam kuvet dan 

melewatkan cahaya laser 1,9 m, kemudian ditransmisikan kedalam serat optik 

bundel dan selanjutnya diterima oleh detektor optik (power-meter). Data yang 

diambil sangat beragam, dari data yang ada dapat diketahui semakin besar tingkat 

kadar glukosa darah maka nilai daya yang dikeluarkan sangat kecil. Hal tersebut 

bisa terjadi dikarenakan pada tingkat kadar glukosa yang tinggi akan banyak 

sekali absorbsi dari sampel yang ada. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah 

tingkat kadar glukosa darah maka nilai daya yang dikeluarkan juga akan semakin 

besar karena semakin sedikit cahaya yang diabsorbsi oleh sampel. 

3.4.6 Analisa Data 

Analisis data  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah rangkaian  telah 

bekerja dengan  baik  dan  sesuai  dengan  apa yang penulis harapkan. Data–data 

yang diperoleh dari pengambilan data dibuat dalam tabel yang menunjukkan nilai 

kadar glukosa darah yang diukur dengan alat glukometer dan dari sensor yang 

digunakan pada alat yang dibuat. Data yang ada kemudian dinyatakan dalam 

grafik daya keluaran terhadap kadar glukosa darah. Daya keluaran menyatakan 

besarnya kadar glukosa darah. Semakin besar kadar glukosa darah semakin kecil 

tegangan keluaran. Grafik tersebut dianalisis dengan regresi linear kemudian 

dihitung koefisien korelasi grafik tersebut, sensitifitas sensor, daerah kerja, batas 

ukur dan jangkauan.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil eksperimen yang telah dilakukan di Laboratorium Photonic 

Research Center (PRC) Universiti Malaya tentang pengukuran kadar glukosa 

darah diperoleh data berupa hubungan daya  keluaran power meter (mW) terhadap 

kadar glukosa darah. Sampel yang digunakan  terdapat 4 data variasi kadar 

glukosa darah. Data hasil penelitian untuk sampel darah segar diperlihatkan pada 

tabel 4.1. Adapun daya keluaran langsung dari sumber cahaya laser 1,9 m 

sebesar 0,44 mW. Daya keluaran dari laser menurun menjadi 0,37 mW setelah 

dihalangi oleh kuvet kosong tanpa sampel darah.  

Tabel 4.1 Data dari sensor serat optik untuk mendeteksi kadar glukosa darah pada 
sampel darah segar dengan sumber cahaya 1,9 m 

No Konsentrasi Kadar Rata-Rata Daya Keluaran Detektor  Standar Deviasi 

 
Glukosa Darah 

(mg/dl) (mW)  

1 143 0.036 0.0051 
2 148 0.031 0.0031 
3 179 0.025 0.0084 
4 182 0.019 0.0073 

    
 

Data hasil penelitian untuk sampel plasma darah diperlihatkan pada Tabel 

4.2.  Hasil daya keluaran langsung dari sumber cahaya sebesar 0,7 mW dan  daya 

keluaran dari laser setelah dihalangi oleh kuvet kosong tanpa sampel darah 

sebesar  0,09 mW. 
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Tabel 4.2 Data dari sensor serat optik untuk mendeteksi kadar glukosa darah pada 
sampel plasma darah dengan sumber cahaya 1,9 m 

 

 

4.2 Pembahasan 

Sumber cahaya laser dengan panjang gelombang 1,9 m memiliki 

karakteristik keluaran cahaya yang stabil, dapat digunakan dengan sensor serat 

optik untuk analisa non-kontak, mudah digunakan untuk menganalisa berbagai 

macam sampel cairan. Stabilitas keluaran laser pada panjang gelombang 1,9µm 

dapat dilihat pada Gambar  4.1. 

 

 
Gambar  4.1. Stabilitas keluaran laser pada panjang gelombang 1,9 µm 
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182 0.069 0.06 0.048 0.025 

179 0.07 0.063 0.053 0.038 

148 0.092 0.081 0.065 0.048 

143 0.09 0.086 0.066 0.055 
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Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah darah yang berasal dari 

manusia pada 4 orang yang berbeda. Pengambilan sampel  dilakukan oleh seorang 

dokter  bertempat di fakultas kedokteran universitas Malaya. Gambar 4.2 

memperlihatkan  cara pengambilan sampel darah yang digunakan. Sampel 

pertama yang digunakan dalam penelitian adalah sampel darah segar. Sebelum 

dilakukan penyimpanan di dalam tabung, terlebih dahulu dilakukan pemberian 

serbuk Na-EDTA kedalam tabung. Fungsi Na-EDTA digunakan agar sampel yang 

disimpan tidak menggumpal karena berfungsi sebagai anti koagulan pada darah. 

Pengambilan sampel dilakukan setelah melakukan puasa makan selama 2,5 jam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Proses pengambilan sampel darah 

 Sampel kedua yang digunakan dalam penelitian adalah plasma darah. 

Setiap sampel plasma darah dilakukan pengenceran sebanyak 4 kali. 

Perbandingan antara konsentrasi dan volume pada tiap sampel berbeda-beda. 

Jumlah konsentrasi setiap sampel plasma sebagai berikut : 

1. Plasma : plasma murni yang diambil dari darah 
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2. Sampel A : perbedaan antara konsentrasi dan volume (1/10). 150 µl plasma 

ditambah 1350 µl larutan PBS. 

3. Sampel B : perbedaan antara konsentrasi dan volume (1/100). 150 µl 

sampel A  ditambah 1350 µl larutan PBS. 

4. Sampel C : perbedaan antara konsentrasi dan volume (1/1000). 150 µl 

sampel B ditambah 1350 µl larutan PBS. 

Kandungan kadar glukosa dalam darah berpengaruh pada sistem sirkulasi 

dalam tubuh manusia. Kadar glukosa tinggi akan meningkatkan kekentalan darah 

dan penurunan kecepatan aliran darah. Sehingga kadar glukosa rendah akan lebih 

encer dibanding dengan kadar glukosa tinggi dan akan berpengaruh pada absorbsi 

dari sumber cahaya. Bagian sinar  cahaya yang diserap akan tergantung pada 

berapa banyak molekul yang berinteraksi dengan sinar.   

Pada kadar glukosa tinggi yang lebih kental akan diperoleh absorbsi yang 

sangat tinggi karena banyak molekul yang berinteraksi dengan sinar seperti yang 

ditunjukkan pada tabel 4.1 data nomor 3 dan 4 sehingga intensitas cahaya yang 

ditransmisikan sedikit. Adapun untuk kadar glukosa rendah yang lebih encer, 

absorbsinya sangat rendah karena molekul yang berinteraksi dengan sinar sangat 

sedikit seperti pada data nomor 1 dan 2 sehingga cahaya yang ditransmisikan 

lebih besar. Hukum Lambert-Beer menyatakan bahwa nilai absorbsi  berbanding 

lurus dengan konsentrasi. Radiasi cahaya datang yang ditransmisikan ke tempat 

sampel dapat disebut sebagai I0 dan intensitas radiasi cahaya  setelah melewati 

sampel dapat disebut sebagai I.  Nilai intensitas cahaya yang ditransmisikan 

tersebut akan diubah oleh detektor menjadi daya yang nilainya ditunjukkan pada 
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power meter. Bentuk tempat sampel juga perlu diperhatikan. Semakin panjang 

tempat sampel maka sinar akan lebih banyak diserap karena sinar berinteraksi 

dengan lebih banyak molekul dan sebaliknya, semakin pendek tempat sampel 

maka sinar yang diserap juga lebih sedikit. Konsentrasi dan panjang sampel 

(sampel dalam tempatnya) sangat menjadi pertimbangan dalam hukum Lambert-

Beer. Nilai yang disajikan pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 merupakan nilai rerata 

dari hasil sepuluh kali pengukuran untuk masing-masing sampel. Kuvet yang 

digunakan sebagai tempat sampel darah hanya digunakan sekali untuk satu sampel 

agar data yang diperoleh baik. Grafik  pada Gambar 4.3. menunjukkan bahwa 

semakin tinggi nilai kadar glukosa darah maka nilai yang ditunjukkan oleh sensor 

semakin kecil.  

 

Gambar 4.3 Grafik Hubungan Daya keluaran (mW) dengan Kadar Glukosa 
Darah(mg/dl) Pada Sampel Darah Segar 
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Hasil uji linearitas menggunakan Microsoft Excel diperoleh persamaan 

regresi  linier yang dihasilkan adalah Y= 0.00034x + 0.08340. Persamaan  

tersebut dapat digunakan untuk mengukur kadar glukosa darah  pada alat yang 

dibuat, sehingga besarnya kadar glukosa darah dapat dihitung dengan persamaan : 

08340,0
00034,0darah  glukosaKadar 



Daya

.  

Berdasarkan data dari Tabel 4.2. dapat dibuat grafik seperti pada Gambar 

4.4.  

 

Gambar 4.4. Grafik Hubungan Daya keluaran (mW) dengan Kadar Glukosa 
Darah(mg/dl) Pada Sampel Plasma Pada Empat Konsentrasi Berbeda. 
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persamaan regresi liniernya Y = 0.00043x + 0.12821. Persamaan regresi linier 

yang diperoleh dari sampel B adalah Y = 0.00063x + 0.17579. Sedangkan  

persamaan regresi linier  yang diperoleh dari serum  C adalah Y= 0.00060x + 

0.17855. Sama halnya pada sampel pertama, persamaan regresi yang diperoleh 

dari sampel plasma asli dapat digunakan untuk mengukur kadar gula darah pada 

alat ini. Besarnya kadar gula darah dapat dihitung dengan persamaan :

0.13822
 0.00059darah  glukosaKadar 




Daya
 

Dalam penelitian ini nilai batas ukur yang yang dapat diukur oleh sensor 

adalah nilai kadar glukosa terkecil dari sampel yang ada yaitu 143mg/dL  

Persamaan regresi dikatakan baik jika nilai koefisien korelasi (R2) mendekati 1. 

Pada gambar grafik 4.3 dan 4. nilai R2 diperoleh 0,889 untuk darah segar dan 

0,859 untuk plasma darah asli. Berdasarkan nilai tersebut, maka hubungan V dan 

C dapat dikatakan memiliki hubungan yang sangat erat, karena nilai kedua R2 

tersebut  mendekati 1. 

Berdasarkan hasil pengukuran menunjukkan bahwa metode optik dapat 

digunakan untuk deteksi glukosa dalam darah dengan hubungan linear antara hasil 

pengukuran berbasis metode optik dan kalibrator dengan persamaan korelasi 

linear yang mempunyai slope sebesar 0,0003mW/(mg/dl) dan linearitas lebih dari 

94%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode optik dengan 

menggunakan serat optik dapat dijadikan metode alternatif dalam mengukur kadar 

glukosa dalam darah secara non-kontak. 

 Kadar glukosa dalam darah dipengaruhi oleh aktifitas tubuh, kesehatan 

dan faktor genetik. Glukosa akan diuraikan dalam sel untuk menghasilkan tenaga. 
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Gula darah meningkat setelah makan dan minum sesuatu yang bukan air putih 

biasa. Kadar glukosa yang tinggi disebut dengan hiperglisemia. Hiperglisemia 

merupakan tanda penyakit diabetes mellitus. Gula darah yang tinggi lambat laun 

akan merusak mata, saraf, ginjal atau jantung. Gula darah yang rendah disebut 

dengan hipoglisemia. Hipoglisemia pada tubuh seseorang akan menyebabkan 

kelelahan. 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah antara lain : penggunaan 

sampel dari darah manusia tidak dapat dibuat suatu perlakuan tertentu untuk 

mendapatkan data yang diiginkan. Misalnya untuk penggunaan sampel darah 

mencit dapat digunakan perlakuan induksi streptozotocin. Induksi Streptozotocin 

kedalam tubuh mencit untuk membuat agar mencit memiliki tingkat kadar glukosa 

yang tinggi. Namun, untuk perlakuan pada manusia tidak bisa dilakukan induksi 

streptozotocin. Sehingga untuk memperoleh sampel bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini memerlukan beberapa sukarelawan untuk mendonorkan sedikit 

darahnya dan sukarelawan diambil secara acak atau tidak diketahui tingkat kadar 

glukosa dalam tubuh sukarelawan sebelumnya. Sedikitnya jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini karena relawan yang diperoleh untuk 

mendonorkan darah sangat terbatas dan tidak sesuai yang diharapkan dengan 

penyakit diabetes mellitus karena setelah diukur sukarelawan berada pada daerah 

pre diabetes mellitus. Pencarian sampel darah dari laboratorium juga sudah 

dilakukan akan tetapi dari pihak laboratorium kurang bekerjasama karena 

beralasan sampel darah tersebut merupakan kerahasiaan pasien dan hanya cukup 

untuk uji laboratorium saja sehingga tidak ada yang tersisa. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Rancang Bangun Alat Pengukur Kadar Glukosa Darah 
Menggunakan Metode Optik Untuk Penderita Diabetes Mellitus

Ninik Irawati



41 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Metode optik menggunakan serat optik bundel dapat digunakan untuk 

mengukur kadar glukosa darah yang ditunjukkan dengan adanya 

perbedaan nilai daya  pada alat yang tergambarkan dalam grafik hubungan 

daya terhadap kadar glukosa darah. Sistem kinerja  dari alat pengukuran 

kadar glukosa darah dengan metode optik meliputi pengukuran yang 

dilakukan dengan menempatkan sampel di dalam kuvet dan melewatkan 

cahaya laser 1,9 m. kemudian ditransmisikan kedalam serat optik bundel 

dan selanjutnya diterima oleh detektor optik. Detektor optik sebagai 

pendeteksi intensitas cahaya dan akan mengubahnya menjadi daya 

selanjutnya hasil pembacaan akan ditampilkan pada power meter. 

2. Dari penelitian yang sudah dilakukan maka hasil desain alat yang sudah 

dibuat adalah sebagai berikut : 

  

 
Laser  λ = 1.9 µm Sampel Power Meter 

GOF – Probe Bundle  
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5.2 SARAN 

 Guna menyempurnakan hasil dan aplikasi penelitian ini, maka penulis 

menyarankan untuk menambah jumlah sampel yang digunakan agar memperoleh 

variasi data yang beragam dan banyak. 
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Lampiran 1 

 

(a)       (b) 

 

Gambar L1.1 Sampel Darah Manusia (a) Sampel darah segar (b) Sampel plasma 
darah dengan berbagai konsentrasi 

 

 

 

Gambar L1.2  Laser  yang menghasilkan sumber cahaya 1,9 µm 
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Gambar L1.3 Power Meter 

 

 

Gambar L1.4 Bagian dari power meter 
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Gambar L1.5 Mikro Pipet 

 

 

Gambar L1.6 Sensor Serat Optik GOF Bundle dengan 1000 serat sebagai 
penerima 
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Gambar L1.7 Na-EDTA 
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(c) 

 

Gambar L1.8 Perangkat Glukometer One-Touch (a) Strip (b) Lanset (c) 
Glukometer 
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Lampiran 2 

 

Gambar L2.1 Set-Up alat pengukur kadar gula darah dengan sumber cahaya 1.9 
µm 

 

Gambar L2.2 Set-Up alat mulai dari awal (Sumber cahaya) 
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Gambar L2.3 Set-Up alat tampak dari akhir terdiri dari sensor serat optik, kuvet, 
power meter 
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