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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Serat optik adalah salah satu media transmisi yang umum digunakan dalam 

dunia komunikasi. Berlainan dengan media tansmisi lainnya, serat optik 

gelombang pembawanya adalah sinar atau cahaya laser. Serat optik terdiri atas 

teras (core), selubung (cladding) dan jaket (coating). Beberapa tahun terakhir 

serat optik tidak hanya digunakan dalam pengaplikasian bidang komunikasi. 

Serat optik dapat diaplikasikan pula sebagai sensor. Keunggulan serat 

optik sebagai sensor adalah memiliki keakuratan pengukuran yang tinggi, tidak 

menggunakan listrik, tahan terhadap induksi listrik dan magnet dan dapat 

dimonitor dari jarak yang jauh (Krohn, 2000). Terdapat berbagai macam metode 

pembuatan dan desain pada sensor serat optik. 

Salah satu sensor serat optik yang mudah dalam pembuatan dan desainnya 

adalah sensor serat optik berbasis metode transmisi dengan diameter teras serat 

yang berbeda. Pada sensor ini terdapat dua serat berbeda diameter teras 

dipisahkan dengan jarak tertentu dimana sampel akan diletakkan diantara kedua 

serat tersebut. 

Sensor serat optik sebagai sensor berbasis metode transmisi ini telah 

berhasil dikembangkan sebagai sensor konsentrasi timbal (Pb2+) dalam air 

(Wahyunik, 2010) dengam perbandingan serat 1:2 dan sensor konsentrasi kadium 

(Cd2+) (Niswatin, 2010) dengan perbandingan serat 1:2 serta sebagai sensor kadar 

Rhodamin B (Afiyah, 2014) dengan perbandingan serat 1:3. 
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Salah satu pengaplikasian sensor serat optik yang tepat guna untuk 

masyarakat di era modern ini adalah yang berhubungan dengan kesehatan 

manusia. Pada kehidupan yang semakin modern, masyarakat cenderung memiliki 

pola hidup yang berubah pula. Celakanya tidak semua masyarakat memiliki 

kemampuan mengatur waktu dan memiliki pengetahuan gizi dengan baik 

sehingga mempengaruhi pola hidup dan pola makannya.  

Kesibukan dan pengetahuan akan gizi inilah yang menyebabkan seseorang 

kurang memperhatikan asupan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Menurut 

Sarkim (2010), tingkat pengetahuan gizi seseorang mempengaruhi sikap dan 

perilaku orang tersebut dalam memilih makanan dan manfaat kandungan gizi dari 

makanan yang dikonsumsi. Pengetahuan gizi yang baik diharapkan mampu 

mempengaruhi konsumsi makanan yang baik, sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan gizi dalam tubuh pula.  

Menurut Pribadi (2010) pola makan yang buruk dalam menu makan adalah 

makanan yang mengandung protein tinggi, seperti protein hewani yang banyak 

mengandung purin tinggi, dan dapat menyebabkan penyakit hiperurisemia 

(kelebihan asam urat) semakin meningkat. Penyakit ini menyebabkan rasa nyeri 

pada persendian yang disebabkan karena pengendapan kristal monosodium urat.  

Akibatnya banyak penyakit dan gangguan patologis yang berkaitan dengan 

konsentrasi asam urat dalam cairan tubuh seperti penyakit encok, penyakit ginjal, 

penyakit kardiovaskuler dan penyakit syaraf (Ismarani, 2012). Penentuan kadar 

asam urat menjadi sangat penting dalam diagnosis penyakit yang disebabkan oleh 

gangguan biosintesis purin dan katabolisme (Zhang et al., 2007). Oleh sebab itu 
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diperlukan alat yang mampu mendeteksi kelebihan asam urat secara dini. Dengan 

memanfaatkan serat optik yang dapat diaplikasikan menjadi sensor, maka dapat 

diciptakan sensor serat optik untuk mendeteksi konsentrasi asam urat. 

Beberapa sensor pendeteksian asam urat yang telah dilakukan 

menggunakan serat optik  adalah dengen metode taper serat optik (battumalay et 

al, 2014) dan metode sensor fiber coupler (Mufidah, 2013). Berdasarkan metode-

metode yang telah dilakukan dalam mendeteksi konsentrasi asam urat maka pada 

penelitian ini akan dilakukan dengan metode berbasis transmisi dengan diameter 

serat optik berbeda.  

 Pada penelitian ini akan digunakan diameter serat penerima yang lebih 

besar diharapkan cahaya yang dikirimkan melalui serat pengirim dapat seluruhnya 

masuk ke serat penerima sehingga fenomena pembiasan yang timbul tidak 

mempengaruhi jumlah intensitas cahaya yang masuk ke dalam serat optik 

penerima (Saleh, 1991). Cahaya ditransmisikan melalui serat pengirim dan masuk 

ke serat optik penerima setelah dilewatkan pada larutan asam urat. Larutan asam 

urat ini di uji kadarnya di sepanjang jarak antara kedua serat optik (pengirim dan 

penerima). Jarak yang digunakan disesuaikan dengan perhitungan teori untuk 

memperoleh jarak optimum. Ini yang menyebabkan konsentrasi asam urat dapat 

terbaca karena sumber cahaya hanya ditransmisikan dan diserap oleh larutan. 

Dengan demikian konsentrasi larutan asam urat dapat ditentukan oleh intensitas 

cahaya yang ditransmisikan oleh sampel yang keluar dalam bentuk tegangan.  
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1.2.  Rumusan Masalah 

Beberapa rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah prinsip kerja dari sensor konsentrasi asam urat menggunakan 

serat optik dengan diameter berbeda berbasis metode transmisi? 

2. Berapa nilai jangkauan, rentang daerah linier, sensitivitas dan resolusi yang 

terbaik dari sensor konsentrasi asam urat tersebut? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Larutan asam urat yang digunakan dipilih pada konsentrasi 0 ppm sampai 100 

ppm. 

2. Serat optik yang digunakan merupakan jenis serat optik plastik multimode 

dengan diameter 0,5 mm, 1 mm dan 1,5 mm. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merancang bangun serat optik dengan diameter teras berbeda sebagai sensor 

konsentrasi asam urat. 

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

yang terbaik dari sensor konsentrasi asam urat. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembanding dari 

penelitian-penelitian sebelumnya dalam bidang pendeteksian konsentrasi asam 

urat. Selain itu juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu 

dan pengetahuan khususnya sensor serat optik. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI SENSOR KONSENTRASI ASAM URAT BERBASIS METODE... IGA MAULIA HUDORI




