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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Urea merupakan sumber pupuk nitrogen (N) yang sangat umum

digunakan oleh petani karena harganya murah dan banyak tersedia di pasaran.

Namun urea bersifat higroskopis, mudah menguap, dan cepat terdekomposisi

sehingga efektivitasnya rendah. Kehilangan N melalui proses penguapan

ammonia dapat mencapai 25%, sedangkan kehilangan N dari proses

denitrifikasi berkisar antara 28-33% (Fagi dan Sri, 1989). Material Safety

Data Sheet PT Pupuk Iskandar Muda tahun 2009 menjelaskan, urea dapat

bersifat racun pada hewan dan menyebabkan keracunan jika penggunaan

sebagai pupuk tidak sesuai. Pada kehidupan air, urea dengan konsentrasi

tinggi dapat bersifat sebagai racun. Sebagai sumber nitrogen, urea mampu

menyebabkan pertumbuhan alga atau mikroorganisme air secara berlebihan

pada ekosistem perairan.

Urea juga merupakan senyawa kimia yang terbentuk secara biologis

dalam tubuh makhluk hidup sebagai produk akhir dari siklus nitrogen dalam

hati. Urea di dalam darah maupun urin merupakan zat penting untuk diagnosis

penyakit hati dan ginjal. Konsentrasi normal urea dalam serum berkisar pada

2,5-6,7 mM. Sedangkan pada pasien yang mengalami gagal ginjal berkisar

pada konsentrasi 30-80 mM, sehingga pasien tersebut harus menjalani

hemodialisis. Berdasarkan hal tersebut maka urea menjadi bagian dari analisis

rutin dalam dunia kesehatan (Huang dkk, 2007).
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Permasalahan di atas menunjukan bahwa pengukuran konsentrasi urea

penting untuk dilakukan, terlebih konsentrasi urea di dalam tubuh yang sangat

memerlukan ketepatan dan akuratan pengukuran. Penelitian tentang

pengukuran konsentrasi urea sebelumnya telah dilakukan menggunakan

biosensor urea berbasis immobilisasi urease dalam membran polianilin. Pada

penelitian ini batas deteksi sensor sebesar 0.6 ppm dengan sensitivitas 0.0445

dan waktu respon sensor  sebesar 20 menit dengan stabilitas membran selama

7 hari (Fauziyah, 2012). Penelitian menggunakan biosensor memiliki batas

deteksi dan sensitivitas  yang cukup baik namun memiliki waktu respon yang

cukup lama yakni sebesar 20 menit selain itu stabilitas membran hanya

bertahan selama 7 hari sehingga tidak dapat digunakan dalam waktu yang

lama, Sehingga diperlukan suatu metode pengukuran baru yang dapat

mengatasi beberapa kekurangan diatas.

Seiring perkembagan teknologi, serat optik tidak hanya digunakan

sebagai peralatan komunikasi namun banyak diaplikasikan sebagai sensor,

karena tidak kontak langsung dengan obyek, akurasinya tinggi, ukurannya

yang kecil serta tahan terhadap radiasi ionisasi. Keunggulan-keunggulan

tersebut membuat serat optik sangat sesuai digunakan sebagai sensor.

Metode pendeteksian urea berbasis sensor serat optik sebelumnya

sudah pernah dilakukan dalam larutan dengan menggunakan Surface Plasmon

Resonance (SPR). Pendeteksian dilakukan dengan menggunakan probe yang

dibuat dari tiga lapisan coating dengan tiap lapisan terdiri dari perak, silicon,

dan enzim urease. Konsentrasi urea yang diuji antara 0-160 mM. Dari data

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI APLIKASI FIBER COUPLER SEBAGAI SENSOR 
KONSENTRASI UREA

NURUL IZZAH



3

yang diperoleh diketahui bahwa resonansi penjang gelombang menurun

seiring dengan naiknya konsentrasi urea (Priya Bhatia, 2012).

Fiber coupler merupakan perangkat optik yang dapat digunakan untuk

mengkopling cahaya dari satu atau beberapa masukan serat dengan satu atau

beberapa keluaran. Dalam perkembangannya, fiber coupler telah dimanfatkan

sebagai sensor dalam berbagai bidang, diantaranya sebagai sensor pergeseran

(M. Yasin, 2009) (Samian dkk, 2008), temperatur (Samian dkk, 2010), level

cairan (Supadi dan Samian, 2011) serta konsentrasi (Hasan, 2012:

Andriawan, 2012).

Pemanfaatan fiber coupler sebagai sensor konsentrasi yang telah

dilakukan oleh Hasan padan tahun 2012 terhadap ion timbal di dalam air

memiliki kinerja yang baik dan mampu mendeteksi konsentrasi ion timbal

hingga 100 ppm dengan sensitivitas 0,0003 V/ppm. Pemanfaatan fiber coupler

dalam pengembangan spektrofotometri sebagai sensor konsentrasi ion

Kadmium dalam air yang dilakukan oleh Andriawan pada tahun 2012 juga

memperoleh hasil yang baik. Yakni mampu mendeteksi konsentrasi ion

kadmium pada rentang 0.01-6 ppm dengan tiga resolusi konsentrasi yakni 0.01

ppm pada rentang 0.01-0.09 ppm, resolusi 0.1 ppm pada rentang 0.1-1 ppm

dan resolusi 1 ppm pada rentang 2-6 ppm dan dapat memperbaiki metode

sebelumnya yang hanya mampu menghasilkan resolusi sebesar 1 ppm.

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan fiber coupler sebagai

sensor konsentrasi, serta penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh

Bhatia dan Gupta (2012). Dapat diketahui bahwa konsentrasi urea dapat
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dideteksi menggunakan serat optik, maka pada skripsi ini dilakukan penelitian

untuk menentukan konsentrasi urea dengan menggunakan fiber coupler

memanfaatkan sifat serapan bahan dan menggunakan metode refleksi dengan

cermin cekung sebagai target refleksi. Metode serapan dipilih agar sensor

mampu diaplikasikan di berbagai bidang. Penggunaan cermin cekung

bertujuan untuk meminimalisir pembiasan cahaya yang disebabkan oleh

keberadaan sampel sehingga hasil deteksi yang diperoleh hanya akan

dipengaruhi oleh serapan sampel. Diharapkan sensor konsentrasi urea mampu

dibuat dengan lebih sederhana serta memiliki respon time yang lebih cepat

serta aktifasi sensor tidak hanya selama 7 hari sehingga mampu memperbaiki

hasil penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa

permasalahan, yakni sebagai berikut :

1. Apakah fiber coupler dengan target cermin cekung sebagai media pantul

dapat digunakan sebagai sensor konsentrasi urea ?

2. Berapa nilai resolusi, jangkauan, sensitivitas dan daerah linier sensor

konsentrasi urea menggunakan fiber coupler?

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini dilakukan pembatasan terhadap beberapa masalah

untuk menghindari melebarnya topik pembahasan, adapun batasan masalah

penelitian ini adalah sebagai berikut :

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI APLIKASI FIBER COUPLER SEBAGAI SENSOR 
KONSENTRASI UREA

NURUL IZZAH



5

1. Sensor yang dikembangkan hanya untuk mengukur konsentrasi urea.

2. Jenis fiber coupler yang digunakan multimode fiber coupler dengan

struktur 2x2 berdiameter 1mm dari bahan serat optik plastik.

3. Reagen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Reagen urea CT FS

produk Diasys. serta urea yang digunakan adalah serbuk urea Ultra Pure

produksi Gibco BRL.

4. Sumber cahaya yang digunakan adalah LED merah

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengaplikasikan fiber coupler dengan cermin cekung sebagai target

media pantul sebagai sensor konsentrasi urea.

2. Menentukan nilai jangkauan, sensitivitas, resolusi, dan daerah linier dari

sensor konsentrasi urea menggunakan fiber coupler.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan sebagai studi awal dalam fabrikasi sensor

konsentrasi urea dalam darah untuk deteksi dini kerusakan ginjal, sebagai alat

bantu penentuan kosentrasi urea dalam penentuan kualitas ekosistem air serta

mewujudkan sensor deteksi urea yang kompatibel dan ekonomis.
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