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ABSTRAK 
 

 

Telah dilakukan sensor konsentrasi asam urat menggunakan dua buah serat optik 
yang berbeda diameter. Sensor konsentrasi dilakukan berdasarkan serapan asam 
urat terhadap cahaya hijau (532 nm). Diameter serat optik yang digunakan adalah 
0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm yang dipisahkan dengan jarak tertentu. Hal ini bertujuan 
agar cahaya yang di transmisikan melalui serat pengirim dapat diterima dengan 
maksimum oleh serat penerima. Mekanisme kerja dari sensor konsentrasi asam 
urat ini adalah sumber cahaya ditransmisikan melalui serat optik pengirim menuju 
sampel asam urat, cahaya sebagian akan diserap oleh sampel asam urat dan 
sebagian akan diteruskan ke serat optik penerima menuju detektor optis yang 
kemudian menghasilkan keluaran berupa bentuk tegangan. Penelitian ini menguji 
konsentrasi asam urat dari 0 ppm sampai 100 ppm. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa serat optik dengan variasi serat pengirim 0,5 mm dan serat penerima 1,5 
mm. Variasi ini menghasilkan nilai karakteristik sensor konsentrasi asam urat 
berupa jangkauan sebesar 0 ppm sampai 100 ppm, rentang daerah linear sebesar 
15 ppm sampai 80 ppm, sensitivitas sebesar 0,166 mV/ppm dan resolusi sebesar 
0,120 ppm. 
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ABSTRACT 
 

 

Tests have been conducted of uric acid concentration using two different optical 
fiber diameter. Concentration test conducted by the absorbance of uric acid to 
green light (532 nm). Diameter optical fiber used were 0.5 mm, 1 mm, 1.5 mm 
separated by a certain distance. It is intended that the light is transmitted through 
the fiber with the maximum acceptable sender by the recipient fibers. Mechanism 
of this sensor was the source of the light transmitted through the optical fiber 
transmitter toward uric acid sample, the light would be partially absorbed by the 
sample uric acid and some would be forwarded to the fiber optic receiver toward 
the optical detector that then produced the output as the voltage shape. This study 
examined the uric acid concentration of 0 ppm to 100 ppm. The results showed 
that the optical fiber with diameter fiber sender variation of 0.5 mm and 1.5 mm 
receiving fiber. Sensor characteristics value was the concentration of uric acid in 
the form of a range is 0 ppm-100 ppm, the range of linear area is 15 ppm – 80 
ppm, sensitivity is 0.166 mV/ppm and resolution is 0,120 ppm.  
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