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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dewasa ini dalam mengkonsumsi makanan, manusia kurang 

memperhatikan unsur – unsur yang terkandung dalam makanan seperti  

karbohidrat, lemak, protein, mineral sebagai zat pengatur proses dalam tubuh, 

vitamin dan air sebagai pelarut. Adapun unsur – unsur mineral diantaranya 

yodium, zat besi dan kalsium.  Kalsium merupakan salah satu mineral yang 

diperlukan dalam tubuh. Kekurangan mineral jenis ini tentu akan 

mempengaruhi metabolisme tubuh dan bisa menyebabkan berbagai gangguan 

terutama dalam hal pertumbuhan badan (Biziuk dan Kuczynska 2007).  

Begitu pentingnya peran kalsium dalam menjaga metabolisme tubuh, 

maka sudah selayaknya dalam mengkonsumsi makanan perlu memperhatikan 

besarnya kadar kalsium yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalsium pulalah yang 

lebih dominan dalam pembentukan tulang. Dengan mengkonsumsi makanan 

dengan kadar kalsium yang cukup setiap hari akan memiliki tulang yang lebih 

kuat dan membantu pertumbuhan tinggi badan. Setiap individu membutuhkan 

kadar kalsium yang berbeda-beda. Karena kalsium berpengaruh pada 

pertumbuhan tinggi badan, maka kebutuhan akan kalsium pada umumnya 

disesuaikan dengan usia. Akan tetapi apabila konsumsi kalsium terlalu tinggi 

akan membawa dampak pada kerusakan ginjal. Dokter ahli geriarti dari 

RSCM-FKUI Dr. Nina Kemala Sari dalam Republika tanggal 29 Oktober 

2012 menjelaskan bahwa salah satu akibat dari konsumsi kalsium yang 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI APLIKASI FIBER COUPLER SEBAGAI 
SENSOR KONSENTRASI KALSIUM

KHOMARUDIN



2 
 

 

berlebihan  adalah  kerusakan ginjal. Hal ini disebabkan karena kelebihan 

kalsium tidak akan diserap tubuh sebagai tabungan, melainkan akan 

dikeluarkan melalui urin. Inilah yang membuat kerja ginjal semakin berat.  

Kebutuhan harian akan kalsium untuk orang dewasa usia 25 tahun adalah 800 

mg/hari sedangkan untuk ibu hamil dan menyusui membutuhkan asupan 

kalsium sebesar 1200 mg/hari. Kebutuhan kalsium tergantung usia, pada usia 

menopause (setelah usia 50 tahun) lebih banyak membutuhkan asupan 

kalsium 1000 mg/hari (Gan, 1999). Itulah sebabnya pada orang yang sudah 

berusia lanjut sering mengalami kerapuhan pada tulang (Sumarianto dan 

Nurhaida, 1985). Kebutuhan kalsium bagi orang Indonesia dalam sehari yakni 

300 - 400 mg pada masa bayi, 500 mg pada masa anak -  anak, 600 – 700 mg 

pada usia remaja, 500 – 800 mg untuk orang dewasa, sedangkan untuk ibu 

hamil dan menyusui membutuhkan > 400 mg kalsium (Almatsier, 2004).  

Pengujian kadar kalsium pada penelitian sebelumnya dilakukan 

menggunakan spektrofotometri serapan atom (Khopkar, 1990). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Silvia (2009) diketahui panjang gelombang serapan 

kalsium sebesar 422,7 nm menggunakan metode serapan atom. Salah satu 

kelebihan menggunakan metode ini yakni dapat digunakan untuk mengukur 

kadar suatu zat yang sangat kecil (Basset, 1994). Pengujian menggunakan 

spektrofotometri memiliki beberapa kekurangan diantaranya harga 

peralatannya yang mahal sehingga memberikan dampak pada biaya 

perawatannya, distribusi panjang gelombang dalam spektrofotometri tidak 

benar-benar monokromatis, sulitnya menjaga perilaku ion dalam 
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spektrofotometri serta perubahan temperatur akan menyulitkan dalam 

pengujian. Perlu adanya detektor atau alat pengukur kadar yang lebih ringan, 

efektif dan efisien namun juga akurat. Dalam penelitian ini sampel yang 

digunakan berupa kalsium klorida yang dilarutkan dalam air. Hal ini 

dikarenakan tidak semua senyawa yang mengandung kalsium dapat larut 

dalam air sehingga membutuhkan reagen, begitu juga dengan kalsium murni.  

Fiber optik merupakan saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau 

plastik dan digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat 

ke tempat lain. Perkembangan serat optik yang begitu pesat telah banyak 

dimanfaatkan sebagai sensor. Hal ini dikarenakan serat optik yang 

dimanfaatkan sebagai sensor tidak bersentuhan langsung dengan obyek 

pengukuran, lebih efisien dan lebih ringan (Krohn, 2000).  

Fiber coupler serat optik merupakan piranti optik yang berfungsi sebagai 

pemecah berkas cahaya, pembagi daya, saklar optik, perangkat WDM 

(Wavelength Division Multiplexing), piranti interferometer serta piranti optik 

lainnya (Andriawan, 2012). Penggunaan fiber coupler sebagai pengukur 

konsentrasi telah dikembangkan, salah satunya penelitian yang telah dilakukan 

dalam pengukuran kadar glukosa dalam air destilasi yang dilakukan oleh Aini, 

dkk, (2012). Pemanfaatan fiber coupler semakin meluas, sebagai alat untuk 

mendeteksi kadar logam dalam air yang kemudian dapat diaplikasikan dalam 

air limbah (Andriawan, 2012).  Dari 2 penelitian sebelumnya, pemanfaatan 

fiber coupler sebagai pengukur konsentrasi kadar glukosa menghasilkan nilai 

resolusi sebesar 3,5 % dengan nilai sensitivitas sebesar 0,0027 mV/µm, 
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sedangkan pemanfaatan fiber coupler sebagai pengukur kadar kadmium dalam 

air menghasilkan nilai resolusi sebesar 0,01 ppm dengan nilai sensitivitas 

sebesar 27,28 mV/ppm untuk rentang konsentrasi 0,01 – 0,09 ppm .  

Melihat fakta adanya perkembangan pemanfaatan fiber coupler, maka 

perlu adanya perluasan dalam aplikasi fiber coupler yang dalam penelitian ini 

memanfaatkan fiber coupler sebagai sensor konsentrasi kalsium.  Penggunaan 

fiber coupler sebagai sensor memiliki keakuratan yang tinggi dengan biaya 

yang lebih murah. Untuk memenuhi panjang gelombang serapan ion kalsium 

hasil reaksi kalsium klorida dengan air, sumber cahaya yang digunakan adalah 

laser cahaya tampak yang memiliki panjang gelombang 532 nm sesuai dengan 

hasil uji spektrofotometer UV-VIS. Prinsip kerja untuk melakukan 

pengukuran kadar kalsium menggunakan fiber coupler menggunakan metode 

serapan atom (absorbsi). Berkas cahaya yang ditembakkan akan 

ditransmisikan melalui serat optik fiber coupler mengenai sampel larutan 

kalsium. Berdasarkan Hukum Beer-Lambert, berkas cahaya yang mengenai 

suatu medium transparan sebagian akan mengalami absorbsi dan sebagian lagi 

akan diteruskan. Intensitas cahaya yang melewati sampel akan dipantulkan 

kembali menuju fiber coupler dan untuk memastikan bahwa proses yang 

terjadi hanya absorbsi maka pada bagian bawah sampel ditempatkan cermin 

cekung untuk memantulkan kembali dan memfokuskan intensitas yang 

melewati sampel menuju fiber coupler. Dalam proses ini, intensitas yang 

terpantulkan akan ditransmisikan serat optik fiber coupler menuju detektor 

optis yang akan mengubah intensitas cahaya menjadi tegangan keluaran yang 
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ditampilkan oleh mikrovoltmeter. Tegangan keluaran detektor yeng terbaca 

akan berubah – ubah seiring dengan perubahan konsentrasi larutan kalsium 

yang digunakan. Hasil pengamatan berupa hubungan tegangan keluaran dan 

konsentrasi digunakan untuk menentukan linearitas sensor. Dengan nilai 

koefisien korelasi mendekati 1, maka suatu sensor dinyatakan layak atau baik 

untuk digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan dua metode yakni 

metode statis dan metode dinamis. Pada metode statis, jarak port sensing 

dengan cermin cekung bersifat statis pada jari – jari kelengkungan cermin 

cekung. Berkas cahaya yang ditransmisikan melalui titik pusat kelengkungan 

cermin cekung akan dipantulkan kembali melalui titik yang sama sehingga 

port sensing menerima intensitas maksimal yang terbaca oleh detektor sebagai 

tegangan keluaran. Analisis dilakukan untuk mengetahui hubungan tegangan 

keluaran dan perubahan konsentrasi kalsium. Metode dinamis digunakan 

sebagai alternatif pengganti pengukuran berulang. Jarak port sensing dengan 

cermin cekung mengalami pergeseran secara dinamis dengan range 5 µm. 

Metode dinamis memiiki beberapa keuntungan karena menghasilkan data 

yang banyak sehingga bisa digunakan sebagai pengganti pengukuran berulang.   

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka dalam penelitian ini dapat rumuskan 

beberapa permasalahan seperti: 

1. Apakah fiber coupler dengan menggunakan cermin cekung sebagai 

pemantul berkas cahaya dapat digunakan sebagai sensor perubahan kadar 

kalsium ? 
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2. Bagaimana karakteristik (linearitas, resolusi, jangkauan dan sensitivitas) 

fiber coupler sebagai sensor konsentrasi atau kadar kalsium? 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini akan lebih di khususkan untuk 

ruang lingkupnya yakni: 

1. Medium antara serat optik dan cermin hanya berupa larutan kalsium 

2. Cahaya laser yang digunakan berupa laser cahaya tampak sesuai dengan 

panjang gelombang 532 nm 

3. Kalsium yang digunakan berasal dari kalsium klorida (CaCl2) yang 

dilarutkan dalam air (H2O). 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Merancang dan membuat sensor konsentrasi kalsium menggunakan fiber 

coupler dengan menggunakan cermin cekung sebagai pemantul berkas 

cahaya. 

2. Menentukan karakteristik (linearitas, resolusi, jangkauan dan sensitivitas) 

fiber coupler sebagai sensor konsentrasi atau kadar kalsium. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini: 

1. Memberikan informasi mengenai pemanfaatan fiber coupler sebagai 

sensor perubahan konsentrasi larutan kalsium. 
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2. Memberikan kontribusi dalam bidang instrumentasi optis tentang desain 

alat pengukur konsentrasi yang ringan dengan biaya yang murah namun 

memilki akurasi pengukuran tinggi. 

3. Memberikan informasi tentang optimalisasi cermin cekung sebagai 

pemantul berkas cahaya. 

4. Memberikan informasi mengenai karakterisasi sensor berdasarkan metode 

statis dan metode dinamis. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI APLIKASI FIBER COUPLER SEBAGAI 
SENSOR KONSENTRASI KALSIUM

KHOMARUDIN




