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ABSTRACT 

Research about urea concentration sensor using fiber coupler has been 

developed. The working principle of the sensor is based on the absorption properties of 

urea to red light and the method of reflection, with reflection concave mirror as the 

target. The use of a concave mirror aims to minimize the refraction of light caused by 

the presence of the sample, thus the detection results obtained only influenced by the 

absorption of the sample. The research uses a light source red LED (λ = 640-651 nm) 

caused the red LED has a wavelength of absorption of urea. The working principle of 

this research was conducted by detecting the intensity of light that has passed through 

the sample fiber coupler and urea which is then converted by the detector into a voltage 

output. The changes in the concentration of urea causes the changes in the output of 

voltage detector. The results showed that by using red LED coupler fiber sensors 

capable of detecting concentration changes of urea. Three areas of work obtained, that 

are: 0-60 mg/dL, 110-310 mg/dL and 360-960 mg/dL. With the best work area 0-60 

mg/dL, the value of the sensor sensitivity 0.19 mV/(mg/dL) and  the value of the sensor 

resolution is 1.52 mg/dL. The sensor has good resolution and sensitivity at low 

concentrations which agree with Lambert-beer’s law that maximum absorption occur at 

low concentration. Urea concentration sensor  using a fiber coupler can be developed 

for detection of urea nitrogen accretion (kidney damage) from an early stage. 
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ABSTRAK 

Penelitian sensor konsentrasi urea dengan mengaplikasikan fiber coupler telah 

berhasil dilaksanakan. Prinsip kerja sensor didasarkan pada sifat absorbsi urea terhadap 

cahaya merah dan metode refleksi, dengan cermin cekung sebagai target refleksi. 

Desain eksperimen menggunakan sumber cahaya LED merah (λ= 640-651 nm), karena 

LED merah memiliki panjang gelombang serapan dari urea. Mekanisme penelitian 

dilakukan dengan mendeteksi intensitas cahaya setelah melewati fiber coupler dan 

sampel urea yang kemudian dikonversi oleh detektor menjadi sinyal tegangan keluaran. 

Perubahan konsentrasi urea menyebabkan perubahan tegangan keluaran detektor. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa dengan menggunakan LED merah sensor fiber coupler 

mampu mendeteksi perubahan konsentrasi urea. Daerah kerja terbaik diperoleh pada 0-

60 mg/dL, dengan nilai sensitivitas sensor sebesar 0.19 mV/(mg/dL) dan nilai resolusi 

sensor sebesar 1.52 mg/dL. Sensor memiliki resolusi dan sensitivitas yang baik pada 

rentang variasi konsentrasi rendah yang berkesesuaian dengan hukum Lambert-beer 

bahwa absorbsi maksimal terjadi  pada larutan berkonsentrasi rendah. Sensor 
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konsentrasi urea menggunakan fiber coupler dapat dikembangkan untuk pendeteksian 

pertambahan nitrogen urea (kerusakan ginjal) sejak dini. 

Kata kunci : Sensor, Fiber Coupler, Absorbsi, Konsentrasi Urea 

 

1.  PENDAHULUAN 

Aplikasi serat optik sebagai sensor dibidang industri dan medis telah 

berkembang sangat pesat seiring dengan kebutuhan pengukuran dengan tingkat akurasi 

dan resolusi yang tinggi, teknik pengoprasian yang mudah serta biaya yang murah. 

Salah satu modifikasi serat optik yang umum digunakan adalah fiber coupler. Fiber 

coupler  telah diamanfaatkan sebagai sensor dalam berbagai bidang diantaranya sebagai 

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

level cairan (Samian, 2014) serta sensor konsentrasi (Hasan, 2012: Andriawan, 2012). 

Penggunaan fiber coupler sebagai sensor konsentrasi yang telah dilakukan oleh 

Andriawan dkk, 2012 dengan  menggunakan ion kadmium sebagai  bahan deteksi, 

memperoleh hasil yang cukup baik.  

Pada kehidupan sehari-hari, urea merupakan sumber pupuk nitrogen yang sangat 

umum digunakan oleh para petani dengan penggunaan yang tidak terkontrol sehingga 

penggunaan urea  yang berlebihan mampu mencemari tanah air dan udara, selain itu 

urea juga merupakan senyawa kimia yang terbentuk secara biologis dalam tubuh 

makhluk hidup sebagai produk akhir dari siklus nitrogen dalam hati. Konsentrasi normal 

urea dalam serum berkisar pada 2,5-6,7 mM, bila konsentrasinya sudah lebih 30 mM 

seorang pasien harus menjalani hemodialisis. (Nazaruddin, 2007). Oleh karena itu, 

pengukuran konsentrasi urea dalam tubuh penting dilakukan dan juga menjadi bagian 

dari analisis rutin dalam dunia kesehatan. Pengukuran konsentrasi urea yang biasa 

dilakukan di laboratorium klinik menggunakan metode Colorimetri dan UVAuto Fast 

Rate,pengukuran konsentrasi urea dengan memanfaatkan serat optik sebelumnya telah 

dilakukan dengan metode Surface Plasmon Resonance (Bathia dkk., 2011) 

Pada jurnal ini akan dipaparkan metode pendeteksian konsentrasi larutan urea  

dengan memanfaatkan fiber coupler dan menggunakan cermin cekung sebagai target 

refleksi. Deteksi konsentrasi urea dilakukan melalui deteksi perubahan daya optis 

cahaya setelah melewati larutan urea. Perubahan tegangan keluaran detektor seiring 

dengan perubahan konsentrasi larutan urea diharapkan dapat menyajikan parameter 



sensor yang sederhana dan mudah diaplikasikan untuk pendeteksian urea darah (Blood 

Urea Nitrogen).  

 

2.  METODE PENELITIAN 

 Desain sensor 

 
Gambar 1. Desain sensor konsentrasi urea menggunakan fiber coupler dengan target 

cermin cekung. 

Prinsip kerja sensor adalah mendeteksi perubahan daya optis cahaya pantulan 

dari cermin cekung setelah melewati sampel yang terkopel kembali ke kanal sensing. 

Perubahan konsentrasi urea menyebabkan perubahan indeks bias sampel, jika 

konsentrasi urea uji semakin tinggi, maka nilai indeks bias medium antara ujung kanal 

sensing fiber coupler dan cermin cekung juga semakin tinggi pula. Perubahan indeks 

bias yang terjadi menyebabkan perubahan daya optis yang terdeteksi oleh detektor optis, 

selanjutnya akan diubah menjadi tegangan keluaran detektor yang bisa dibaca melalui 

mikrovoltmeter. Hubungan antara konsentrasi urea dengan tegangan keluaran detektor 

akan dijadikan sebagai acuan karakterisasi sensor. 

 

Eksperimen 

Perangkat penelitian terdiri dari  LED merah (λ = 640-651 nm),  fiber coupler 

2x2 (50:50), detektor optik 818-SL (Newport),  mikrovoltmeter (Leybold), mikrometer 

posisi (Leybold), cermin cekung (Edmund), Mikropipet (Socorex Acura 825) dan bahan 

yang digunakan adalah serbuk urea ultra pure (Gibco BRL), reagen urea CT-FS 

(Diasys), serta perangkat pendukung lain. Desain multimode fiber coupler sebagai 

sensor konsentrasi urea menggunakan LED merah yang memiliki panjang gelombang 

serapan pada larutan urea digunakan sebagai sumber cahaya ditunjukan pada Gambar 1.  



Set-up eksperimen multimode fiber coupler sebagai sensor konsentrasi urea 

menggunakan LED merah sebagai sumber cahaya diperlihatkan pada Gambar 2.  

 

Gambar 2. Set-up eksperimen  sensor konsentrasi ureamenggunakan fiber coupler 

dengan target cermin cekung. 

Pengambilan data dilakukan setelah uji panjang gelombang serapan larutan urea 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis untuk mengetahui panjang gelombang serapan 

maksimal sampel urea. Perakitan set-up dilakukan sesuai dengan desain sensor yang 

telah dibuat, kemudian dilakukan karakterisasi fiber coupler sebagai sensor pergeseran 

untuk mendapatkan jarak yang paling sesuai antara kanal sensing dengan cermin cekung 

sehingga cahaya yang dipantulkan cermin cekung masuk kembali kedalam kanal 

sensing secara optimal. 

Eksperimen dilakukan dengan mencatat nilai tegangan keluaran detektor yang 

terdeteksi oleh mikrovoltmeter sebagai fungsi dari konsentrasi larutan urea. 

Pengambilan data dilakukan pada 19 konsentrasi urea berbeda dengan mencatat 

tegangan keluaran sebagai fungsi posisi kanal sensing terhadap cermin cekung. 

Dilakukan tiga kali pengambilan data untuk masing-masing sumber cahaya. dimulai 

dari laruran urea berkonsentrasi rendah sampai konsentrasi tertinggi dengan 

menggunakan sumber cahaya LED merah.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data penelitian yang diperoleh berupa data uji spektrofotometri,data uji deteksi 

konsentrasi urea menggunakan LED merah (λ=640-650 nm) dan data stabilitas sensor. 



 

Gambar 3.  Hasil uji spektrofotometri UV-Vis larutan urea pada konsentrasi 

 50 mg/dL. 

 

Hasil uji spektrofotometri pada Gambar 3 menunjukan bahwa gelombang 

serapan maksimum urea pada panjang gelombang 702.21 nm, yaitu daerah visible. 

Sehingga pada penelitian ini digunakan sumber cahaya yang memiliki rentang panjang 

gelombang tersebut. Kesesuaian panjang gelombang serapan sampel dengan sumber 

cahaya yang digunakan akan menyebabkan fenomena absorbsi terjadi. Karakterisasi 

fiber coupler sebagai sensor pergeseran dengan target cermin cekung menggunakan 

sumber cahaya LED merah ditunjukan pada Gambar 4.  

 

Gambar 4.   Grafik tegangan keluaran detektor sebagai fungsi pergeseran fiber coupler. 
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Hasil karakterisasi dengan kedua sumber cahaya mamiliki profil yang hampir sama dan 

berkesesuaian dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Anggarani, S (2012). 

Bahwa tegangan keluaran detektor akan mencapai puncak maksimum kedua dan 

cenderung konstan ketika berada pada titik kelengkungan cermin. Puncak grafik 

tegangan dengan menggunaan menggunakan LED merah diperoleh pada posisi (8850-

9150) m. dengan nilai tengah pada posisi 9000 m. Sehingga posisi 9000 m 

digunakan sebagai posisi ujung kanal sensing fiber coupler dari cermin cekung. 

 

Gambar 5. Grafik tegangan keluaran detektor sebagai fungsi konsentrasi urea 

menggunakan LED merah pada jarak 9000 m. 

 

Gambar 6. Grafik hasil fitting data sensor konsentrasi urea  

Uji deteksi konsentrasi urea ditunjukan dengan tegangan keluaran detektor 

sebagai fungsi dari konsentrasi urea. Plot tegangan keluaran menggunakan LED warna 

merah diperlihatkan pada Gambar 5. Grafik hasil uji deteksi konsentrasi urea 
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menunjukan bahwa nilai tegangan keluaran detektor menurun seiring kenaikan 

konsentrasi urea. Hal tersebut terjadi dikarenakan terjadinya fenomena absorbsi sumber 

cahaya oleh larutan urea. Semakin tinggi konsentrasi larutan urea semakin tinggi 

intensitas cahaya yang diserap oleh larutan urea, sehingga intensitas cahaya yang 

ditransmisikan menuju detektor semakin kecil. Hal tersebut yang menyebabkan 

tegangan keluaran detektor semakin turun seiring kenaikan konsentrasi 

urea.berdasarkan hasil fitting yang ditunjukan pada Gambar  6 dapat diketahui bahwa 

nilai koefisien korelasi eksponensial mendekati 1, hal tersebut menunjukan bahwa hasil 

yang diperoleh melalui penelitian sesuai dengan teori serapan (Hukum Lambert-Beer) 

yang digunakan. Persamaan yang dihasilkan adalah V = 60,949e-0,002C dengan koefisien 

korelasi (R) sebesar 0,9939. Koefisien serapan larutan urea menggunakan reagen Urea 

CT-FS didapatkan sebesar 0,00227/mm. 

 

Gambar 7. Grafik tegangan keluaran detektor sebagai fungsi waktu 

 Stabilitas sensor diukur dengan interval waktu 15 detik selama 15 menit. Uji 

stabilitas dilakukan pada tiga konsentrasi yakni konsentrasi 15 mg/dL, 410 mg/dL dan 

960 mg/dL. Tiga konsentrasi tersebut dipilih untuk mengetahui kestabilan sensor pada 

konsentrasi rendah, sedang dan konsentrasi tinggi. Grafik plot tegangan keluaran 

detektor sebagai fungsi waktu untuk tiga konsentrasi tersebut ditunjukkan oleh Gambar 

7 menujukan bahwa sensor cukup stabil. Nilai tegangan keluaran cenderung konstan 

seiring pertambahan waktu. untuk mengetahui kestabilan sensor secara pasti, 

selanjutnya dilakukan penentuan standar deviasi pada masing-masing konsentrasi. Nilai 

standar deviasi untuk konsentrasi 15 mg/dL, 410 mg/dL dan 960 mg/dL diperoleh 

sebesar 0,58 mV; 0,14 mV dan 0,15 mV. Tingkat stabilitas sensor ditentukan dari nilai 
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rata-rata standar deviasi dari tiga konsentrasi tersebut, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa nilai stabilitas sensor adalah 0.29 mV. 

Karakterisasi sensor konsentrasi urea diketahui dengan menentukan jangkauan, 

daerah linear, sensitivitas serta resolusi yang dihasilkan sensor. Berdasarkan data yang 

diperoleh nilai jangkauan sensor yang dihasilkan sebesar 0-960 mg/dL. Daerah linear 

sensor diperoleh pada rentang 0-60 mg/dL, 110-310 mg/dL, dan 360-960 mg/dL. 

Masing-masing daerah linear ditunjukan oleh Gambar  8a, Gambar 8b dan Gambar 8c. 

Pada masing-masing grafik dilakukan uji regresi untuk menentukan nilai koefisien 

korelasi linear. Koefisien korelasi linear pada masing-masing grafik diperoleh sebesar 

0.9763; 0.9788; 0.9641. Nilai koefisien korelasi linear yang dihasilkan mendekati 1, hal 

ini menunjukkan bahwa hubungan antara konsentrasi dan tegangan keluaran detektor 

linear. 

 

Gambar 8a. Grafik Uji linearitas 

sensor kadar urea daerah I (0 - 60) mg/dL 

 

Gambar 8b. Grafik Uji linearitas 

sensor kadar urea daerah II (110 - 310) 

mg/dL 

 

Gambar 8c. Grafik Uji linearitas sensor kadar urea daerah III (360 - 960) mg/dL 
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Sensitivitas sensor merupakan kepekaan sensor terhadap kuantitas yang diukur. 

Sensitivitas sensor ditentukan dari slope atau kemiringan grafik yang dihasilkan. Nilai 

sensitivitas sensor pada masing-masing daerah linear berturut-turut sebesar 0,19 

mV/(mg/dL); 0,09 mV/(mg/dL); 0,015 mV/(mg/dL) Hasil yang diperoleh menunjukan 

semakin rendah variasi konsentrasi yang digunakan, semakin bagus sensitivitas sensor 

yang dihasilkan. 

Resolusi merupakan nilai terendah yang dapat direspon oleh sensor. Resolusi 

ditentukan dengan cara membagi nilai terbesar standar deviasi dengan sensitivitas yang 

dihasilkan oleh sensor. Sesuai dengan analisis yang telah dilakukan nilai resolusi pada 

masing-masing daerah linear berturut-turut sebesar 1,52 mg/dL; 3,22 mg/dL; 19,33 

mg/dL. Hasil tersebut menunjukan bahwa sensor memiliki resolusi yang baik pada 

rentang variasi konsentrasi  rendah. 

 Daerah linear 1 dan daerah kerja 2 sensitivitas dan resolusi yang dihasilkan 

bernilai cukup bagus dan dapat di gunakan untuk pengukuran konsentrasi urea. Tingkat 

normal nitrogen urea darah secara global adalah 17-43 mg/dL darah (Diasys, 2012). 

Pada daerah linear 1 dengan rentang pengukuran 0-60 mg/dL, sensor konsentrasi urea 

yang dihasilkan mampu mendeteksi pertambahan tingkat nitrogen urea dalam skala 

kecil. Huang dkk pada tahun 2007 menyebutkan bila konsentrasi urea 30-80mM atau 

setara dengan180-480 mg/dL, seorang pasien harus menjalani hemodialisis sehingga 

daerah linear 2 dengan rentang pengukuran 110-310 mg/dL dapat digunakan untuk 

mendeteksi kerusakan pada ginjal.  Dengan kata lain sensor konsentrasi ini sesuai bila 

nantinya dikembangkan untuk pendeteksian pertambahan nitrogen urea (kerusakan 

ginjal) sejak dini.  

 

KESIMPULAN 

1. Fiber coupler dapat diaplikasikan sebagai sensor konsentrasi urea dengan 

memanfaatkan prinsip serapan urea terhadap sumber cahaya merah dan dilakukan 

dengan menggunakan metode refleksi dengan cermin cekung sebagai target refleksi. 

2. Sensor konsentrasi urea dengan menggunakan fiber coupler memiliki jangkauan 

sensor pada 0 mg/dL sampai 960 mg/dL dengan tiga daerah kerja. Daerah kerja 

pertama pada rentang deteksi 0 mg/dL sampai 60 mg/dL, sensitivitas sebesar 0,19 

(mV/(mg/dL) dan resolusi sebesar 1,52 (mg/dL). Daerah kerja kedua pada rentang 



deteksi 110 mg/dL sampai 310 mg/dL, sensitivitas sebesar 0,09 (mV/(mg/dL) dan 

resolusi sebesar 3,22 (mg/dL). Daerah kerja ketiga pada rentang deteksi 360 mg/dL 

sampai 960 mg/dL, sensitivitas sebesar 0,015 (mV/(mg/dL) dan resolusi sebesar 

19,33 (mg/dL). 
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