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Abstrak 

Telah dilakukan penelitian mengenai deteksi ion merkuri dalam air menggunakan serat optik plastik. 

Deteksi ion merkuri dilakukan dengan cara mencelupkan sensor serat optik ke dalam larutan HgCl2, 

dimana di kedua ujung sensor disambungkan dengan LED dan fototransistor. LED sebagai sumber 

cahaya akan memancarkan cahaya sepanjang serat optik yang nantinya akan diterima oleh fototransistor. 

Cahaya optik yang diterima fototransistor diubah menjadi tegangan listrik dan diberikan penguatan pada 

penguat selisih. Tegangan keluaran dalam bentuk sinyal analog dikonversi menjadi sinyal digital pada 

Arduino UNO sehingga dapat dibaca pada komputer. Serat optik sebagai sensor dibuat dengan dua 

konfigurasi yaitu konfigurasi U dan konfigurasi spiral spring. Jaket dan selubung serat optik dikupas 

kemudian akan dilapisi kitosan. Setiap konfigurasi akan diberikan variasi lekukan untuk menganalisis 

karakteristik dari sensor. Dengan adanya lekukan dapat menyebabkan rugi daya yang besar sehingga 

terjadi pelemahan intensitas cahaya dari LED yang diterima oleh fototransistor. Selain pengaruh dari 

lekukan pada serat optik, hasil pengukuran tegangan keluaran juga dipengaruhi oleh tingkat konsentrasi 

HgCl2. Hasil pengukuran terbaik sensor ion merkuri dalam air menggunakan serat optik plastik diperoleh 

pada konfigurasi spiral spring dengan selubung kitosan dengan variasi 6 lilitan yang mempunyai 

sensitivitas 104,065 mV/ppm. 
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1. PENDAHULUAN  

Merkuri merupakan unsur logam yang dapat menyebabkan gangguan neurologis pada manusia. Sebagai 

unsur logam yang ditemukan di beberapa sumber daya di bumi, merkuri dilepaskan melalui proses alami 

seperti vulkanisme, pelapukan, dan kebakaran, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat merkuri di 

lingkungan telah meningkat tiga kali lipat sejak industrialisasi. Sekitar setengah dari merkuri antropogenik 

yang dilepaskan berasal dari pembakaran batubara untuk mendapatkan energi. Di udara, unsur merkuri 

memiliki waktu tinggal yang lama dan dapat menyebar pada jarak yang sangat jauh dari sumbernya 

menjadikan masalah ini sebagai masalah global. Di dalam air, merkuri akan diubah menjadi komponen metil 

merkuri oleh mikrobakteri, dan jika sampai masuk ke dalam tubuh maka bisa menyebabkan beberapa 

kelainan seperti merusak janin pada wanita, mengganggu perkembangan otak bayi, serta mengganggu fungsi 

ginjal dan hati
1
. 

Sensor saat ini yang digunakan untuk mengukur tingkat merkuri atau di lingkungan sudah cukup sensitif 

namun biayanya mahal dan rumit untuk digunakan. Kekurangan sensor konvensional tersebut dapat diatasi 

dengan sensor optik. Sensor optik ini memiliki kelebihan diantaranya tidak menggunakan sinyal listrik, derau 

rendah karena tidak berinterferensi dengan gelombang elektromagnetik, sensitivitas dan akurasi pengukuran 

yang tinggi, ukuran yang lebih kecil dan ringan, serta dapat dihubungkan dengan sistem komunikasi data 

melalui perangkat antar muka
2
. Kelebihan lainnya yaitu memiliki kecepatan transmisi cahaya yang tinggi, 

tahan terhadap pengkaratan, dan harga relatif terjangkau
3
. Karena kelebihan inilah serat optik sudah banyak 

dikembangkan sebagai sistem sensor, seperti sensor pergeseran
2
, sensor suhu

4
, sensor radiasi UV

5
,  sensor 

kekeruhan air
6
 dan masih banyak lagi penelitian lain menggunakan serat optik. 

Penelitian mengenai sensor ion merkuri dalam air menggunakan serat optik telah dilakukan sebelumnya 

oleh Raj dkk (2016) dengan cara memanfaatkan gold nanoparticles PVA hybrid menggunakan metode 

Surface Plasmon Resonance (SPR)
7
. Penelitian juga dilakukan oleh Jia (2017) dengan cara memanfaatkan 

gold-nanoparticles core-satellites nanostructure menggunakan metode Plasmon Coupling Effect8
. Begitu 

pula Jia (2018) dengan cara memanfaatkan gold nanoparticles-DNA conjugates menggunakan metode 

Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR)
9
. Namun, penelitian-penelitian ini sulit dilakukan karena 

menggunakan alat pendukung dengan harga yang mahal serta proses fabrikasinya yang rumit. 

Pada penelitian ini, akan dikembangkan sistem sensor serat optik untuk mendeteksi ion merkuri dalam air 

dengan memanfaatkan kitosan menggunakan metode absorbsi gelombang evanescent. Metode absorbsi 
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gelombang evanescent merupakan suatu metode dalam pengujian sensor serat optik yang memanfaatkan 

pengaruh indeks bias selubung terhadap intensitas cahaya yang ditransmisikan dalam serat optik. Metode ini 

digunakan karena proses fabrikasi yang mudah, biaya murah serta diharapkan mampu menghasilkan 

sensitivitas yang tinggi pada sistem pengukuran yang sederhana. 

2. BAHAN DAN METODE  

Pada penelitian ini menggunakan serat optik plastik yang terbuat dari bahan polymethyl metacrylate 

(PMMA) dengan diameter lapisan jaket 2,2 mm, selubung 1 mm dan inti 0,98 mm. Selain itu penelitian ini 

juga menggunakan beberapa piranti pendukung yaitu rangkaian catu daya, LED inframerah (IF-E91A), 

fototransistor (IF-D92), penguat selisih, mikrokontroler Arduino UNO dan komputer. Adapun sampel yang 

digunakan yaitu larutan HgCl2 konsentrasi 0,1 ppm, 0,3 ppm, 0,5 ppm, 0,7 ppm, dan 0,9 ppm.  

Proses utama dalam penelitian ini yaitu pembuatan sensor ion merkuri dalam air menggunakan serat optik 

plastik dengan jaket dan selubung yang terkelupas kemudian dilapisi oleh gel kitosan. Pelapisan oleh gel 

kitosan ini dilakukan teknik pencelupan (dip-coating) selama 30 menit dan dikeringkan pada suhu kamar. 

Adapun pembuatan gel kitosan dilakukan dengan cara mencampurkan 2 gram bubuk kitosan dengan 100 ml 

asam asetat 2% kemudian diaduk menggunakan pengaduk magnetik sampai larutan menjadi homogen dan 

berwarna kuning jingga. Skema sensor ion merkuri dalam air menggunakan serat optik ditampilkan pada 

Gambar 1. 

 
Gambar 1. Skema sensor ion merkuri dalam air menggunakan serat optik plastik 

Keluaran catu daya berupa sinyal listrik diubah menjadi sinyal cahaya pada saat terhubung dengan LED. 

Sumber cahaya yaitu LED memancarkan cahaya ke dalam sensor yang merambat sepanjang serat optik yang 

dicelupkan ke dalam larutan HgCl2. Intensitas cahaya yang merambat sepanjang serat optik akan dideteksi 

dan diterima oleh fototransistor kemudian diubah menjadi tegangan yang akan dikuatkan oleh penguat 

selisih. Tegangan yang berupa sinyal analog akan dikonversi ke dalam bentuk sinyal digital oleh 

mikrokontroler dan dibaca oleh komputer.  

Ada beberapa persamaan yang akan digunakan mengkarakterisasi sensor diantaranya perhitungan nilai 

range, sensitivitas, dan resolusi. Nilai range untuk sensor ditentukan dengan menggunakan persamaan 

berikut
10

: 

              (1) 

dimana,       adalah tegangan keluaran maksimum dan      adalah tegangan keluaran minimum. 

Sensitivitas adalah besar kepekaan sensor terhadap nilai yang diukur. Nilai sensitivitas untuk sensor 

ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut
10

: 

  
         
         

 (2) 

dimana,      adalah konsentrasi maksimum dan      adalah konsentrasi minimum. 

Resolusi, merupakan nilai perubahan terkecil yang terukur di sensor. Nilai resolusi untuk sensor 

ditentukan dengan menggunakan persamaan berikut
10

: 

  
 

 
  (3) 

dimana,   adalah skala terkecil dari alat ukur yaitu 0,001 V dan   adalah sensitivitas dari sensor. 

 

 



3. HASIL DAN BAHASAN 
Sensor ion merkuri dalam air menggunakan serat optik dengan dua konfigurasi yaitu konfigurasi U dan 

konfigurasi spiral spring. Pada konfigurasi U, serat optik plastik yang digunakan yaitu 15 cm kemudian 

dibagian tengah jaketnya dikupas sepanjang 3 cm lalu dibentuk menjadi konfigurasi U. Pada konfigurasi 

spiral spring, serat optik yang digunakan yaitu 18 cm kemudian di bagian tengah jaketnya dikupas sepanjang 

8 cm lalu dibentuk menjadi konfigurasi spiral spring. Untuk konfigurasi U dibuat dengan variasi diameter 

lekukan sedangkan konfigurasi spiral spring dibuat dengan variasi jumlah lilitan. Serat optik ini juga akan 

dilapisi kembali dengan kitosan sebagai selubung. 

Sensor ion merkuri dalam air berbasis serat optik dengan konfigurasi U dibuat dengan beberapa variasi 

diameter lekukan yaitu 0,5 cm, 1 cm, dan 1,5 cm. Perubahan konsentrasi HgCl2 mengakibatkan rugi daya 

sehingga mempengaruhi besar intensitas cahaya yang terukur yang diteruskan dari serat optik. Selain itu, 

adanya lapisan kitosan sebagai selubung yang peka terhadap ion logam berat membuat sensor lebih peka 

terhadap ion merkuri. Sehingga zat yang terukur pada serat optik adalah ion merkuri yang terdapat dalam 

larutan dan zat lain tidak ikut terukur pada sensor. Pengukuran dilakukan selama 30 detik pada setiap 

konsentrasi larutan HgCl2. Hasil pengukuran menunjukkan perubahan tegangan pada setiap konsentrasi. 

Adapun tegangan keluaran pada konfigurasi U dapat dilihat pada Gambar 2. 

  
         (a)                                                                 (b) 

Gambar 2. Tegangan keluaran pada konfigurasi U (a) tanpa selubung 

(b) dengan selubung kitosan 

Gambar 2 dapat dilihat grafik perubahan tegangan keluaran dari hasil pengukuran menggunakan sensor 

serat optik konfigurasi U. Pada grafik dapat dilihat bahwa tegangan keluaran konfigurasi U menggunakan 

kitosan pada diameter yang sama lebih kecil dibandingkan dengan tanpa kitosan. Tegangan keluarannya 

menjadi lebih kecil karena adanya perubahan rugi daya yang besar. Adanya kitosan sebagai selubung serat 

optik menyebabkan serat optik mampu menyerap ion logam merkuri yang ada dalam larutan sehingga 

intensitas cahaya yang diterima oleh fotodetektor menjadi semakin kecil. 

Perubahan tegangan keluaran terhadap setiap konsentrasi berdasarkan variasi dari sensor serat optik 

konfigurasi U memperoleh nilai range, sensitivitas dan resolusi yang berbeda-beda. Hasil pengujian sensor 

serat optik konfigurasi U dengan variasi diameter lekukan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Karakterisasi sensor ion merkuri dalam air berbasis serat optik plastik 

konfigurasi U dengan variasi diameter lekukan 

Diameter 

(cm) 

U tanpa kitosan U dengan kitosan 

  (mV) S (mV/ppm) R (ppb)   (mV) S (mV/ppm) R (ppb) 

0,5 40,241 50,301 19,880 59,791 74,738 13,379 

1,0 39,752 49,690 20,124 58,651 73,313 13,640 

1,5 39,263 49,078 20,375 57,836 72,295 13,832 

Karakterisasi dari hasil pengujian sensor serat optik konfigurasi U variasi diameter lekukan diperoleh 

sensitivitas terbaik pada konfigurasi U dengan kitosan dengan variasi diameter 0,5 cm. Hasil karakterisasi 

diperoleh dengan nilai range 59,791 mV, sensitivitas 74,738 mV/ppm, dan resolusi 13,379 ppb. 



Sensor ion merkuri dalam air berbasis serat optik dengan konfigurasi spiral spring dibuat dengan 

beberapa variasi jumlah lilitan yaitu 4 lilitan, 5 lilitan, dan 6 lilitan. Sama seperti pada konfigurasi U, 

pengukuran juga dilakukan selama 30 detik pada setiap konsentrasi larutan HgCl2. Hasil pengukuran 

menunjukkan perubahan tegangan pada setiap konsentrasi. Adapun tegangan keluaran pada konfigurasi 

spiral spring dapat dilihat pada Gambar 3. 

  
         (a)                                                                (b) 

Gambar 3. Tegangan keluaran pada konfigurasi spiral spring 

(a) tanpa selubung (b) dengan selubung kitosan 

Gambar 3 dapat dilihat grafik perubahan tegangan keluaran dari hasil pengukuran menggunakan sensor 

serat optik konfigurasi spiral spring. Pada grafik dapat dilihat bahwa tegangan keluaran konfigurasi spiral 

spring menggunakan kitosan lebih kecil dibandingkan dengan tanpa kitosan. Tegangan keluarannya menjadi 

lebih kecil karena adanya perubahan rugi daya yang besar. Adanya kitosan sebagai selubung serat optik 

menyebabkan serat optik mampu menyerap ion logam merkuri yang ada dalam larutan sehingga intensitas 

cahaya yang diterima oleh fotodetektor menjadi semakin kecil. 

Perubahan tegangan keluaran terhadap setiap konsentrasi berdasarkan variasi dari sensor serat optik 

konfigurasi spiral spring memperoleh nilai range, sensitivitas dan resolusi yang berbeda-beda. Hasil 

pengujian sensor serat optik konfigurasi spiral spring dengan variasi jumlah lilitan dapat dilihat pada Tabel 

2. 

Tabel 2. Karakterisasi sensor ion merkuri dalam air berbasis serat optik plastik 

konfigurasi spiral spring dengan variasi jumlah lilitan 

Jumlah 

Lilitan 

Spiral spring tanpa kitosan Spiral spring dengan kitosan 

  (mV) S (mV/ppm) R (ppb)   (mV) S (mV/ppm) R (ppb) 

4 44,447 55,558 17,998 79,342 99,177 10,082 

5 45,292 56,615 17,663 81,297 101,621 9,840 

6 46,106 57,632 17,351 83,252 104,065 9,609 

Karakterisasi dari hasil pengujian sensor serat optik konfigurasi spiral spring variasi jumlah lilitan 

diperoleh sensitivitas terbaik pada konfigurasi spiral spring dengan kitosan dengan 6 lilitan. Hasil 

karakterisasi diperoleh dengan nilai range 83,252 mV, sensitivitas 104,065 mV/ppm, dan resolusi 9,609 ppb.  

Hasil pengukuran pada penelitian sebelumnya dilakukan oleh Boruah dan Biswas pada tahun 

2018 menggunakan konfigurasi U dengan sensitivitas 280 mV/ppm. Namun Boruah dan Biswas 

membuat sensor untuk deteksi ion logam timbal sedangkan pada penelitian ini yang dideteksi 

adalah ion logam merkuri. 

4. KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan adanya rugi daya akibat adanya pelekukan pada serat optik. Besarnya rugi 

daya pada serat optik menyebabkan pelemahan intensitas cahaya sehingga tegangan keluaran semakin 

berkurang. Selain rugi daya, sensor serat optik dengan selubung kitosan juga mempengaruhi karakterisasi 

sensor yang meningkatkan sensitivitas sensor dikarenakan kitosan yang peka terhadap logam. Hasil 

pengukuran sensor ion merkuri dalam air menunjukkan bahwa sensor dengan hasil terbaik diperoleh pada 

konfigurasi spiral spring dengan selubung kitosan dengan variasi 6 lilitan dimana nilai range yang diperoleh 

yaitu 83,252 mV,sensitivitas 104,065 mV/ppm, dan resolusi 9,609 ppb. 
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