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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sodium sulfat (Na2SO4) adalah hasil  garam natrium dari asam sulfur 

(H2SO4) dan sulfat (NaCl), senyawa ini dipakai sebagai campuran antara lain 

untuk pembuatan detergen, sampo serta pembuatan sabun, fungsi  sodium 

sulfat (Na2SO4) sendiri pada proses pembuatan detergen, sampo dan sabun 

adalah untuk mempercepat pencampuran dan kelarutan bahan yang lain, 

selain itu sodium sulfat (Na2SO4) juga berfungsi untuk mempercepat 

pengangkatan kotoran dan juga sebagai pengental. Akan tetapi apabila 

penggunaan sodium sulfat (Na2SO4) terlalu banyak akan memberikan efek 

negatif bagi penggunanya seperti kulit menjadi kering, mudah terkena iritasi 

dan kulit terasa panas (Eric Schweiger, M.D 2018). Penggunaan sodium sulfat 

(Na2SO4) ini harus diperhatikan karena apabila digunakan lebih dari 4 % 

maka dapat menimbulkan iritasi dan kulit terasa panas (William dan Schmitt 

2014). 

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan deteksi sodium sulfat 

(Na2SO4) menggunakan metode gravimetrik yakni menunggu adanya endapan 

dari sodium sulfat (Na2SO4) untuk kemudian ditimbang (Prastika Akbar, 

2012) dan metode turbidimetri yang didasarkan pada interferensi yang 

disebabkan endapan pada jalur cahaya (Widyaningtyas, 2014). Pada kedua 

metode penelitian sebelumnya proses deteksi sodium sulfat (Na2SO4) kurang 

fleksibel, karena harus menunggu endapan dari sodium sulfat (Na2SO4). 

untuk menanggulangi masalah ini dilakukan deteksi sodium sulfat 

(Na2SO4) menggunakan microfiber, dimana microfiber sendiri merupakan 

pengembangan dari serat optik yang banyak digunakan karena kelebihannya 

antara lain respon yang sangat cepat, sensitivitas tinggi dan loss energy yang 

relatif rendah. Karena kelebihannya tersebut, aplikasi microfiber pada 

penelitian sebelumnya banyak dimanfaatkan sebagai sensor antara lain seperti 

sensor mendeteksi alkohol (Yeong S et.all., 2014), sensor mendeteksi 
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pemalsuan madu (N.Irawati et.all,.2017), sensor temperatur (Yong T 

et.all,.2018) dan sensor deteksi magnesium (M.Yasin et.all,.2018). 

di pihak lain graphene sendiri telah menarik banyak minat karena 

karakteristik yang unik seperti luas permukaan yang tinggi, mobilitas elektron 

yang cepat dan konduktivitas listrik yang sangat baik. Sifat listrik dari 

graphene inilah yang sangat sensitif terhadap transfer muatan dan efek doping 

kimia oleh berbagai molekul. Baik molekul penarik elektron atau molekul 

pemberi elektron yang akan berinteraksi dengan graphene sehingga 

diharapkan akan memberikan kinerja yang baik pada sensor microfiber. 

Permukaan lapisan graphene secara signifikan meningkatkan evanescent field 

dari silika microfiber dan sensitif terhadap perubahan indeks bias 

disekitarnya. dengan struktur graphene yang memiliki satu karbon saja maka 

dapat digunakan sebagai sensor yang sensitif. Karena jika terdapat atom 

penyusup maka daya hantarnya bisa berkurang (N.Irawati et.all,.2017). 

Perkembangan graphene sebagai sensor contohnya dalam sensor konsentrasi 

magnesium (M. Yasin et.all,.2018) memberikan kinerja yang sangat baik 

dibandingkan sensor sebelum pelapisan graphene, sehingga hal ini menarik 

perhatian dalam bidang akademik maupun industri sebagai terobosan baru. 

Pada penelitian ini lapisan graphene inilah yang akan berinteraksi dengan 

larutan sodium sulfat (Na2SO4). Sehingga perubahan indeks bias pada larutan 

sodium sulfat (Na2SO4) akan mempengaruhi daya transmisi yang akan 

dikeluarkan. Konsentrasi yang akan digunakan pada penelitian skripsi ini 

adalah 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6% dan 7% 

Oleh karena itu dalam penelitian ini digunakan microfiber yang dilapisi 

dengan graphene untuk mendeteksi  sodium sulfat (Na2SO4).  Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari sensor tersebut. Kinerja dari 

sensor microfiber ini berdasarkan perubahan indeks bias yang terjadi pada 

permukaan microfiber yang dilapisi dan tidak dilapisi dengan graphene. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah sensor microfiber yang dilapisi graphene dapat digunakan untuk 

mendeteksi larutan sodium sulfat (Na2SO4)? 

2. Berapa nilai kinerja (sensitivitas, linieritas, resolusi) microfiber yang 

terbaik diantara microfiber yang dilapisi dan tidak dilapisi graphene? 

3. Bagaimana perbandingan kinerja (sensitivitas, linieritas, resolusi) antara 

microfiber yang dilapisi dan tidak dilapisi graphene? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Prinsip deteksi yang digunakan adalah berdasarkan prinsip gelombang 

evanescent. 

2. Serat optik yang digunakan adalah serat optik jenis singlemode corning 28 

dengan diamter sebesar 8,2 μm. 

3. Sumber cahaya yang digunakan memiliki rentang panjang gelombang 

1520 – 1560 nm. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Untuk membuktikan sensor optik microfiber dapat digunakan untuk 

mendeteksi sodium sulfat dalam air 

2. Untuk membuktikan pelapisan graphene dapat menghasilkan kinerja 

(sensitivitas, resolusi dan linieritas)  yang lebih baik pada sensor 

microfiber. 
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3. Untuk membandingkan hasil kinerja (sensitivitas, resolusi dan linieritas) 

pada sensor microfiber untuk deteksi sodium sulfat sesudah dilapisi 

dengan graphene maupun tidak dilapisi dengan graphene. 

1.5 Manfaat 

1. Manfaat dari penelitian sebagai metode alternatif dalam mendeteksi 

sodium sulfat (Na2SO4)   dalam air  dan sebagai metode pembanding bagi 

sistem penedeteksian sodium sulfat (Na2SO4)  dalam air menggunakan 

microfiber yang dilapisi dan tidak dilapisi graphene. 

2. Metode yang digunakan pada penelitian ini dapat dikembangkan sebagai 

metode untuk merancang bangun perangkat ukur kadar sodium sulfat 

(Na2SO4) yang dapat diaplikasikan pada bidang industri dan medis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




