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ABSTRACT

As an archipelago Indonesia’s coastal is the longest in the world. It is important to develop stereo image acquisition 
system to measure physical properties of sea wave. A simple equipment consists of two VDR_250GC type camcorders 
which is made by Panasonic is developed to take stereo terrestrial photographic with the help of modified tripod. The tripod 
assures that the camcorder base, orientation, and angles may be adjusted easily. The system has been tested to capture 
linear model wave, and floating objects on the sea surface. The pictures were taken using video mode with maximum 
zoom to take best details. The sequence of the picture were then reconstructed to make three dimensional using a software 
(PhotoModeller©). It was found that systematic error depend on parallax angles between the camcorder stereo and the 
object. It was also found that the stochastic error depends on camcorder resolution and distance of object. For the linear 
waves model test, stochastic error is obtained at 1.825%. 

Keywords: stereo image, camcorder and sea wave

PENDAHULUAN
Pemanfaatan citra stereo yang diakuisisi dari jarak 

dekat untuk keperluan pemetaan, dan pengukuran termasuk 
lingkup fotogrammetri terrestrial (FT). Pada awalnya, FT 
dimanfaatkan untuk pemetaan situs-situs bangunan, daerah 
galian, terowongan, dan cadangan material. Didukung 
oleh perkembangan teknologi informasi, FT berkembang 
dan diterapkan pada berbagai bidang seperti: pertanian, 
konservasi, ekologi, kehutanan, arkeologi, antropologi, 
arsitektur, geologi, geografi, teknik, kriminologi, kedokteran, 
investigasi kecelakaan lalu lintas, dan oseanografi (Linder, 
2006). 

Pemanfaatan citra stereo Argus Beach Monitoring 
Station, untuk meneliti pengaruh gelombang laut terhadap 
dinamika pantai telah dilakukan oleh banyak peneliti 
(Jaysen, 2002), (Santel dkk., 2002), dan (Santel, dkk., 2004). 
Di Indonesia, aplikasi citra untuk mengukur gelombang 
laut telah dilakukan oleh BPPT-INDONOR (tahun 1997), 
namun informasinya sangat terbatas karena seluruh proses 
data dilakukan di Oslo. 

Sebagai negara kepulauan yang pantainya terpanjang 
di dunia, Indonesia perlu mengembangkan sistem akuisisi 
citra stereo (SACS) untuk mendukung pengelolaan dan 
pelestarian kawasan pantainya.

SACS adalah terapan teori sistem penginderaan 
binokular (human vision). Pada human vision, semakin jauh 
objek nampak semakin kecil dan sebaliknya. Persepsi itu 
bergantung pada sudut paralak yakni sudut yang dibentuk 
oleh objek dengan kedua mata (Wolf, 1974). 

Aplikasi SACS untuk objek statis menunjukkan bahwa 
akurasi hasil pengukuran bergantung pada; geometri akuisisi 
citra, kontras warna objek dengan latar belakangnya, 
resolusi kamera, dan metode kalibrasi kamera (Jelun, 
2009). 

METODE PENELITIAN
Telah dirancang-bangun sebuah prototipe SACS yang 

terdiri atas 2 kamera, dan 3 buah tripod yang dimodifikasi, 
sehingga posisi dan orientasin kamera terhadap objek dapat 
diatur sedemikian rupa seperti posisi dan orientasi kedua 
mata ketika melihat suatu objek. Set-up eksperimen SACS 
ditunjukkan oleh Gambar 1. 

Perangkat Keras dan Lunak 
Perangkat keras SACS pada penelitian ini adalah 

2 buah camcorder Merk Panasonic tipe VDR_250GC, 
simulator gelombang linear, singkroniser, dan personal 
komputer. Simulator model gelombang menggunakan 
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penggerak motor stepper yang diprogram dari komputer 
(Gambar 2). Pensingkron dimodifikasi dari remote bawaan 
camcorder yang berfungsi untuk mengaktifkan dan atau 
menonaktifkan kedua camcorder pada saat yang sama.

Perangkat lunak yang digunakan adalah software 
Canopus untuk mengkonversi format citra video menjadi 
citra diam (still image) dan Photo Modeller untuk 
merekonstruksi citra tiga dimensi (3D).

Prinsip dasar rekonstruksi citra 3D adalah inversi 
transformasi sistem koordinat 3D menjadi sistem koordinat 
citra 2 dimensi (2D). Pada ortofoto (kamera tidak miring) 
cahaya memantul dari sebuah objek titik P yang terletak 
pada koordinat P(Xp, Yp, Zp) pada sistem koordinat kamera 
3D menuju pusat proyeksi (pusat sistem koordinat kamera) 
melalui bidang citra, sehingga terbentuk citra titik P yakni 
P’(up’, vp’) pada sistem koordinat citra 2D dengan persamaan 
sebagai berikut:
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Dengan f adalah panjang fokus kamera, X, Y, Z adalah 
sumbu pada sistem koordinat kamera 3D, dan u, v adalah 
sumbu pada sistem koordinat citra 2D. Matrik 3 × 4 pada 
persamaan (1) adalah elemen matrik orientasi interior 
kamera. Apabila citra diakuisisi dengan kamera miring, 
maka orientasi eksterior kamera harus diperhitungkan 
sehingga persamaan (1) menjadi:
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Zp juga disebut kedalaman titik P dilihat dari sistem 
koordinat kamera. M adalah matrik proyeksi 3 × 4, M1 
adalah elemen matrik orientasi interior kamera, M2 adalah 
elemen matrik orientasi eksterior kamera.

Prosedur Penelitian
Citra stereo dalam format video dikonversi menjadi 

runtunan pasangan citra stereo format citra diam (still image). 
Selanjutnya, setiap pasangan citra diam direkonstruksi 
menjadi citra 3D. Dari setiap citra 3D dapat diekstrak tinggi 
objek apung. Karena objek apung bergerak, maka secara 
simultan ada perubahan tinggi (ΔH) objek apung antarcitra 
3D. Periode perubahannya dihitung dari kecepatan rekam 
camcorder per detik. Penyajian ΔH dan t dalam bentuk 
grafik adalah time series gelombang laut. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap, yakni 
uji kinerja SACS di laboratorium, dan uji SACS in situ 
yang dilaksanakan di pelabuhan penangkap ikan (PPI) 
pantai Ngrenehan Gunung Kidul Yogyakarta. Pada setiap 
percobaan, camcorder di-set pada resolusi citra maksimum, 
dan zoom dinonaktifkan.

Uji kinerja SACS di Laboratorium bertujuan untuk 
mengetahui kesalahan stokastis dan sistematis SACS. 
Pada uji laboratorium, SACS dipakai untuk mengakuisisi 
citra simulasi model gelombang linear yang frekuensi dan 
tingginya dapat diatur melalui program yang dibuat khusus 
dan diinstal pada komputer. Untuk meningkatkan kontras 
warna, maka simulator model gelombang diletakkan di atas 
plastik warna putih, dan di sekitarnya ditaruh bola-bola 
pingpong warna gelap (Gambar 3).

Pada tahap uji kinerja sistem in situ, sejumlah objek 
apung (bola plastik warna putih) ditaruh di permukaan laut 
sebagai indikator fluktuasi permukaan air laut (Gambar 1).

CITRA 3D 

TIME SERIES GELOMBANG LAUT

KESALAHAN  STOKASTIS &  SISTEMATIS 

CITRA 2D CITRA 2D   

CAMCORDER CAMCORDER
OBYEK APUNG 

Gambar �. Diagram blok SACS

Motor 
Stepper 

Interface 

Synchronous 
moving objects 

Gambar 2. Simulator gelombang linear
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Laboratorium
Geometri uji kinerja SACS yang menghasilkan citra 

stereo seperti Gambar 3 adalah sebagai berikut: basis 
kamera 140 cm, jarak objek dinamis dengan kamera kiri  
340 cm, dan variasi tinggi objek dinamis 0–20 cm dan 
periode putarannya 3 detik. Citra diakuisisi pada sore 
hari, cuaca terang. dan lensa camcorder membelakangi 
matahari. 

Penyertaan objek statis (bola tenis-meja) adalah agar 
citra stereo dapat direkonstruksi menjadi citra 3D, karena 
untuk merekonstruksi citra 3D dengan Photo Modeller 
memerlukan minimal 6 objek titik yang menyebar. 
Pengukuran model gelombang dalam satu periode juga 
dilakukan secara manual.

Gambar 4 adalah hasil pengukuran model gelombang 
dengan SACS secara manual. Ada perbedaan bentuk 
gelombang sinusoidal menurut teori dengan hasil 
pengukuran. Bentuk gelombang hasil pengukuran agak 
knoidal. Bentuk knoidal itu akibat dari panjang tuas yang 
bergerak vertikal tidak tak berhingga. Tinggi gelombang 
hasil pengukuran dengan SACS adalah 23,56 cm, dan 
hasil pengukuran secara manual 20,1 cm. Ada perbedaan  
3,46 cm yang disebabkan oleh sudut paralak. Sudut paralak 
camcorder adalah: [2 × arc tg(170/70) = 44,76°], dan 
disebut kesalahan sistematis. Pada sudut paralak 15° tinggi 
objek sama dengan yang terlihat oleh mata, dan jika lebih 
besar 15° akan nampak lebih tinggi dan sebaliknya (Wolf, 
1974). 

obyek dinamis (f = 0.33Hz) 

obyek statis yg dianalisis

Gambar 3. Citra stereo model gelombang linear dengan 
1 objek dinamis (1760 × 990 piksel)

Jika Gambar 4 dicermati secara teliti nampak bahwa 
dara derau pada kurve time series hasil pengukuran.

Derau itu tak lain adalah kesalahan ukur stokastis. 
Kesalahan ukur stokastis itu dapat dianalisis dengan 
mengekstrak tinggi objek statis pada setiap citra 3D. 
Hasil ekstaksi tinggi 3 objek statis dalam lingkaran di 

sebelah kanan objek dinamis pada Gambar 3 ditunjukkan 
oleh Gambar 5. Oleh karena semua objek statis, maka 
hasil pengukuran seharusnya konstan tetapi Gambar 5 
menunjukkan tidak konstan tetapi polanya sama. 

 

-15

-10

-5

0

5

10

15

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94

t (X1/25dtk)

Ti
ng

gi
 (c

m
)

ukur citra teori

Gambar 4. Hasil pengukuran 1 periode model gelombang 
dengan 1 objek dinamis

Tabel �. Deviasi tinggi (H) ukur objek statisstatis

Parameter Objek 1 Objek 2 Objek 3 
Hmak (cm) 3,290 2,980 3,230
Hmin (cm) 2,560 2,150 2,330
Deviasi (cm) ± 0,365 ± 0,415 ± 0,45

Kesalahan ukur stokastis ditunjukkan oleh nilai deviasi 
pada Tabel 1. Secara berturut-turut objek 1, 2, dan 3 pada 
Tabel 1 adalah objek terdekat hingga terjauh dari basis 
kamera. Nilai deviasi itu menunjukkan bahwa semakin jauh 
objek kesalahan stokastisnya semakin besar demikian juga 
sebaliknya. Apabila model gelombang posisinya pada objek 
2, maka kesalahan stokastisnya adalah: (0,415 : 20,1)× 
100% = 1,825%, nilai ini merupakan suatu kesalahan yang 
relatif kecil. Kesalahan itu dapat diminimisasi dengan 
meningkatkan resolusi kamera, oleh karena elemen citra 
(piksel) objek dekat lebih banyak daripada objek jauh. 
Kesalahan sistematisnya tidak dapat dianalisis karena 
lantai tidak datar. 
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Gambar 5. Hasil pengukuran tinggi objek statis 
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Pengujian secara in situ
Pengujian SACS in situ dilakukan pada 5 Juli 2009 

sekitar pukul 16.00 di PPI Ngrenehan. PII Ngrenehan 
adalah sebuah teluk di Kecamatan Kanigoro Kabupaten 
Gunung Kidul Yogyakarta. Gelombang di PPI Ngrenehan 
adalah gelombang laut selatan yang sudah pecah, sehingga 
tingginya relatif kecil dibandingkan dengan gelombang 
yang belum pecah. Pengambilan data dilakukan 3 hari 
menjelang bulan penuh (purnama) sehingga air laut surut. 
Air mulai pasang sekitar pukul 16.00. Ketika data diambil, 
cuaca berawan sehingga tidak ada sinar langsung. Basis 
kamera 10 m laut selatan dan konvergen pada objek 
apung. Jarak objek dari kamera adalah 25 m. Akuisisi 
citra dilakukan selama 1 menit. Sebuah citra stereo dalam 
format still image hasil dari pengolahan runtunan citra 
stereo dalam format video ditunjukkan oleh Gambar 6. 
Tinggi gelombang rerata hasil pengukuran berkisar 15 cm. 
Minimisasi kesalahan stokastis dapat dilakukan dengan 
teknik moving avarage (kurva merah pada Gambar 7). 
Sesaat sebelum uji SACS in situ juga dilakukan pengukuran 
secara manual memakai mistar yang dicelupkan ke dalam 
air, kemudian permukaan air tertinggi dan terendah diamati 
beberapa saat. Hasil pengamatan menunjukan bahwa tinggi 
gelombang berkisar 15 cm.

Gambar 6. Citra stereo gelombang laut PPI Ngrenehan 
(1760 × 990 piksel).
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Gambar 7. Hasil pengukuran gelombang laut di PPI 
Ngrenehan

KESIMPULAN
1. Aplikasi SACS mengukur model gelombang linear yang 

tinggi 20 cm dari jarak 340 cm menunjukkan bahwa 
kesalahan stokastis cukup kecil yaitu 1,825%.

2. Dalam pemanfaatan SACS terdapat dua jenis kesalahan 
yaitu kesalahan sistematis dan kesalahan stokastis.

3. Kesalahan sistematis dan stokastis bergantung pada 
jarak objek dari basis kamera, semakin jauh objek maka 
kesalahannya semakin besar, sebaliknya dekat objek 
maka kesalahannya semakin kecil.

4. Kesalahan sistematis dan stokastis juga bergantung atas 
resolusi kamera semakin besar resolusi kamera maka 
kesalahan kesalahannya semakin kecil, dan sebaliknya 
semakin kecil resolusi kamera maka kesalahannya 
semakin besar.
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PEMODELAN TROMBOSIT PENDERITA DEMAM BERDARAH DENGAN 
PENDEKATAN REGRESI NONPARAMETRIK PADA DATA LONGITUDINAL 

BERDASARKAN ESTIMATOR LOKAL LINIER

Dwi Tita A, Tiani Wahyu U, Debby N, Ramadhani Tia B, Ardi Wahyu A, dan Nur Chamidah
Departemen Matematika, FSAINTEK Unair, Surabaya 

ABSTRACT

Thrombocyte concentration of Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) patients for male and female can be modeled with 
nonparametric regression approach based on Local Linear estimator to know the dynamics of changes in the order of time, 
which can be obtained by minimizing the criterion Weighted Least Square (WLS) and for optimal bandwidth selection 
using Generalized Cross Validation ( GCV) method. The data were taken at RSU Haji Surabaya. The response variable 
is thrombocyte concentration, and predictor variable is time observation during hospitalize (1st until 6th day). Based on 
applying the model is obtained that dynamic changes in thrombocyte concentration for male and female patients have the 
same pattern that at first until the third measurement decreased by an average of 12.510/ml for male patients and female 
patients is 17.710/ml. Then both of all are increase after the third measurement up to sixth by an average of 38.021/ml 
for male and 40.644/ml for female patients. Then, we can note that the decline average of thrombocyte concentration in 
female is larger than male patients with the difference amounting is 5.196/ml and the increasing average of thrombocyte 
concentration in female is larger than male patients with the difference amounting is 2.622/ml.

Keywords: nonparametric regression, longitudinal data, local linier, DHF 

PENDAHULUAN
Penyakit DBD atau Dengue Haemorrhagic Fever 

(DHF) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue 
yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan 
Aedes albopictus. Kedua jenis nyamuk ini terdapat hampir 
di seluruh daerah di Indonesia, kecuali di tempat-tempat 
dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan 
laut (Wahono et al., 2004). Menurut jumlah kasus DBD di 
wilayah Asia Tenggara, Indonesia mendapatkan peringkat 
kedua setelah Thailand. Dilaporkan sebanyak 58.301 
kasus DBD terjadi di Indonesia sejak 1 Januari hingga  
30 April 2004 dan 658 kematian yang mencakup 30 provinsi 
dan terjadi kejadian luar biasa (KLB) pada 293 kota di 
17 provinsi (Aryati, 2005). Hingga saat ini, DBD masih 
menjadi salah satu jenis penyakit yang belum dapat diatasi 
di Indonesia. Menurut perkiraan badan kesehatan dunia 
(WHO) setiap 20 menit sekali, seorang meninggal akibat 
penyakit yang ditularkan nyamuk Aedes Aegypti ini. 

Salah satu kriteria laboratorium non spesifik untuk 
menegakkan diagnosis DBD yang ditetapkan oleh WHO 
adalah dengan adanya Trombositopenia (trombosit  
< 100.000/ml) (WHO, 1997). Adanya trombositopia pada 
hari ketiga atau keempat pada saat sakit akan mempermudah 
diagnosis DBD (Subawa dan Yasa, 2007). Pada umumnya, 

kadar trombosit pasien yang dirawat di rumah sakit 
diukur 1 kali sehari. Jenis data seperti ini disebut data 
longitudinal. Data ini memiliki kelebihan di antaranya 
lebih andal dalam mencari jawaban tentang dinamika 
perubahan. Untuk memodelkan data longitudinal lebih 
tepat jika menggunakan pendekatan regresi nonparametrik 
karena lebih fleksibel dibandingkan pendekatan regresi 
parametrik. Estimasi dengan pendekatan nonparametrik 
dilakukan berdasarkan data pengamatan menggunakan 
teknik penghalus (smoothing) tertentu. Teknik penghalus 
(smoothing) Spline pernah diterapkan pada data longitudinal 
kadar gula pasien Diabetes Mellitus Tipe II di Rumah Sakit 
Wahidin Sudirohusodo Makassar (Islamiyati). Selain teknik 
smoothing spline, pada regresi nonparametrik terdapat 
beberapa teknik smoothing yang lain di antaranya metode 
P-spline, Generalized Spline, Lokal Polinomial Kernel 
(LPK), metode LPK-GEE, dan metode Two Step (Wu 
dan Zhang, 2006). Dari beberapa metode di atas, penulis 
memilih menggunakan metode Lokal Polinomial Kernel 
(LPK) dengan orde satu (p = 1) atau biasa disebut metode 
Lokal Linier yang memiliki kelebihan yaitu mengestimasi 
fungsi di setiap titik sehingga model yang didapatkan lebih 
mendekati pola data yang sesungguhnya dan estimator 
ini tidak memerlukan data dalam jumlah banyak untuk 
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estimasi model (Nottingham dan Cook, 2001). Subawa 
dan Yasa (2007) pernah melakukan penelitian mengenai 
pola jumlah trombosit penderita DBD pada anak-anak 
yang hanya menyimpulkan dan menjabarkan hasil secara 
deskriptip dengan grafik dan narasi dan belum memberikan 
pemodelannya. 

Pengolahan data lebih mudah apabila menggunakan 
bantuan software statistika dibandingkan secara manual. 
Salah satu paket analisis data open source yang dapat 
diperoleh secara cuma-cuma yaitu software R. Oleh karena 
itu, penulis tertarik untuk membahas penelitian mengenai 
pemodelan trombosit penderita DBD dengan pendekatan 
regresi nonparametrik pada data longitudinal berdasarkan 
estimator Lokal Linier, sehingga dapat digunakan untuk 
mengetahui dinamika perubahan kadar trombosit pada 
penderita DBD untuk pasien pria dan wanita.

METODE PENELITIAN
Langkah-langkah pengolahan data sekunder untuk 

mendapatkan dinamika kadar trombosit penderita DBD di 
RSU Haji tahun 2010 adalah sebagai berikut:
1. mengestimasi model regresi nonparametrik berdasarkan 

estimator lokal linier dengan langkah-langkah sebagai 
berikut:
a. mengasumsikan data (tj.yj) j = 1,2,..., ni; i = 1,2,...,n 

dengan yj yaitu kadar trombosit penderita DBD, tj 
yaitu waktu pengukuran kadar trombosit, n adalah 
jumlah pasien DBD pria dan wanita masing-masing 
sebanyak 12 orang dan ni adalah jumlah pengukuran 
pada setiap pasien masing-masing sebanyak  
6 kali yang memenuhi model regresi nonparametrik 
sebagai berikut: 

   ijijij ety += )(h  ........................................... (1)

dan menyatakan estimator Lokal Linier sebagai 
berikut: 

   βh ˆ)(ˆ T
ijij xt ≈   .................................................  (2)

 dengan ],1[ ttx ijij −=  dan T]ˆ,ˆ[ˆ
10 βββ =  

b. mendapatkan β̂  dengan meminimalkan kriteriameminimalkan kriteria 
WLS:
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 dengan Kh(.) = K (/h)/h, , K fungsi kernel Gaussian dan 
h bandwidth.

2. membuat algoritma dan program untuk mengestimasi 
model regresi nonparametrik menggunakan estimator 
Lokal Linier dengan bantuan software R dengan langkah 
awal menentukan bandwidth optimal menggunakan 
metode Generalized Cross Validation (GCV).

3. menerapkan program tersebut pada data kadar trombosit 
penderita DBD selama dirawat di rumah sakit.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Diberikan n data pengamatan iijij njniyt ,...,2,1;,...,2,1),,( ==  

yang diasumsikan mengikuti model regresi nonparametric 
population mean (NPM) pada persamaan (1). Fungsi η pada 
(1) tidak diketahui bentuknya maka digunakan pendekatan 
nonparametrik dengan estimator Lokal Linier pada (2). β̂  
diperoleh dengan cara meminimumkan persamaan (3) yang 
secara matriks:

W = )()( ββ XyKXy h
T −−  .......................................  (4)
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sehinga diperoleh:

 β̂ = yKXXKX h
T

h
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Estimator Lokal Linier dinyatakan dengan :
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Artikel ini penulis memodelkan kadar trombosit 
untuk pasien pria dan wanita. Berdasarkan pendekatan 
data longitudinal, fungsi penghalus h(t) diestimasi untuk 
pasien pria dan wanita. Berdasarkan kriteria GCV diperoleh 
nilai GCV minimum untuk pasien pria dan wanita berturut-
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turut sebesar 0,0074 dan 0,0033 pada saat bandwidth ( )h  
sebesar 1,06 dan 0,82. Selanjutnya nilai bandwidth optimal 
tersebut digunakan untuk mendapatkan estimasi model 
kadar trombosit pada penderita DBD untuk pasien pria dan 
wanita berdasarkan estimator Lokal Linier, diperoleh MSE 
berturut-turut sebesar 0,0067 dan 0,003. Dari hasil model 
estimasi error yang diperoleh ternyata sudah memenuhi 
asumsi homoskedastisitas, mean sama dengan nol dan 
berdistribusi normal. Model kadar trombosit pada penderita 
DBD untuk pasien pria dan wanita dapat dinyatakan pada 
persamaan (6) dan (7) sebagai berikut:
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Plot estimasi kadar trombosit pada penderita DBD 
untuk pasien pria dan wanita secara berturut-turut disajikan 
pada Gambar 1 dan 2 sebagai berikut:

Kadar trombosit untuk pasien pria dan wanita dapat 
dibandingkan dengan menggabungkan plot hasil estimasi 
pada Gambar 1 dan 2 sebagai berikut.
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Gambar 3. Plot estimasi kadar trombosit untuk pasien 
pria dan wanita

Berdasarkan gambar 3 dapat diketahui bahwa kadar 
trombosit penderita DBD selama dirawat di rumah sakit 
untuk pasien pria dan wanita memiliki pola yang hampir 
sama yaitu pada pengukuran pertama hingga ketiga 
mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 12.510/ml  
untuk pasien pria dan 17.710/ml untuk pasien wanita 
kemudian mengalami kenaikan setelah pengukuran ketiga 
hingga keenam dengan rata-rata sebesar 38.021/ml untuk 
pasien pria dan 40.644/ml untuk pasien wanita. Rata-rata 
penurunan kadar trombosit pada pasien wanita lebih besar 
dibandingkan pria dengan selisih sebesar 5.196/ml. Rata-
rata kenaikan kadar trombosit pada pasien wanita lebih 
besar dibandingkan pria dengan selisih sebesar 2.622/ml.

KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan 

bahwa dinamika perubahan kadar trombosit untuk pasien 
pria dan wanita memiliki pola yang sama yaitu pada 
pengukuran pertama hingga ketiga mengalami penurunan 
dengan rata-rata sebesar 12.510/ml untuk pasien pria dan 
17.710/ml untuk pasien wanita kemudian mengalami 
kenaikan setelah pengukuran ketiga hingga keenam dengan 
rata-rata sebesar 38.021/ml untuk pasien pria dan 40.644/ml 
untuk pasien wanita. Sehingga dapat diketahui bahwa rata-
rata penurunan kadar trombosit pada pasien wanita lebih 
besar dibandingkan pria dengan selisih sebesar 5.196/ml 
dan rata-rata kenaikan kadar trombosit pada pasien wanita 

Gambar 1. Pasien pria

Gambar 2. Pasien wanita
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lebih besar dibandingkan pria dengan selisih sebesar 
2.622/ml.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diajukan saran 
sebagai berikut.
1. Penanganan yang lebih intensif hendaknya diberikan 

menjelang pengukuran hari ketiga selama dirawat di 
rumah sakit.

2. Untuk pasien DBD wanita hendaknya lebih waspada 
pada hari pertama hingga hari ketiga selama dirawat di 
rumah sakit karena penurunan kadar trombositnya lebih 
besar dibandingkan pasien pria.

3. Untuk pasien DBD pria hendaknya lebih waspada 
setelah hari ketiga selama dirawat di rumah sakit 
karena peningkatan kadar trombositnya lebih kecil 
dibandingkan pasien wanita.
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ABSTRACT

This research developed of alternative food packaging materials from natural materials that can be degraded by 
microorganisms as a substitute of a plastic material. The purpose of this research is to synthesis and characterization of 
edible film composite with chitosan-arrowroot starch with lauric acid as plasticizer. Chitosan derived from shrimp shell 
waste extraction of chemically through deproteination, dimeneralisasi and deacetylation. Edible film from arrowroot starch-
chitosan is made with various concentration of arrowroot starch 1%; 2%; 3%; 4% and 5% (w/v) and chitosan composition 
is constant 4% (w/v). Edible film chitosan-arrowroot starch of optimum mechanical properties with composition chitosan 
4% arrowroot starch 1% and then added lauric acid as plasticizer composition 1; 2; 3; 4 and 5 grams. The method used 
in the manufacture of edible film is an phase inversion with the evaporation of the solvent at a temperature of 65° C. 
Characterization of edible film measuring of thickness, mechanical properties, swelling, morphology with SEM (Scanning(Scanning 
Electron Microscopy) and biodegradability. The results of the research Degree Deacetylation (DD) of chitosan 80.56% 
and Mv 322,242.72 Dalton. The result of characterization include thickness 0.0407 mm, stress 0.3563 kN/mm2, strain  
0.0775 mm, modulus young 4.5974 kN/mmkN/mm3 and% swelling 6.08% of the optimal edible films composition of chitosan 4%, 
starch 1% and lauric acid 1 gram. Based on the SEM morphology of the film produced a flat and not hollow. Biodegradable 
test of edible film by using EM4 (Effective Microorganisme) showed that the edible film degraded within three days with 
the mass loss parameter edible film. 

Keywords: chitosan, arrowroot starch, edible film, lauric acid

PENDAHULUAN
Bahan makanan pada umumnya sangat sensitif dan 

mudah mengalami penurunan kualitas karena faktor 
lingkungan, kimia, biokimia, dan mikrobiologi. Penurunan 
kualitas tersebut dapat dipercepat dengan adanya oksigen, 
air, cahaya, dan temperatur. Salah satu cara untuk mencegah 
atau memperlambat fenomena tersebut adalah dengan 
pengemasan yang tepat. Pengemasan dapat dibuat dari satu 
atau lebih bahan yang berfungsi untuk mempertahankan dan 
melindungi makanan hingga ke tangan konsumen, sehingga 
kualitas dan keamanannya dapat dipertahankan (Hui, 
2006). Plastik banyak digunakan sebagai bahan pengemas 
makanan karena mempunyai banyak keunggulan antara 
lain: fleksibel, ekonomis, transparan, kuat, tidak mudah 
pecah, dapat digabung dengan bahan kemasan lain, tahan 
panas dan stabil (Nurminah, 2002). 

Di samping memiliki berbagai kelebihan tersebut 
plastik juga mempunyai kelemahan di antaranya adalah 
bahan utama pembuat plastik berasal dari minyak bumi 
yang keberadaannya semakin menipis dan tidak dapat 

diperbaharui. Selain itu plastik tidak dapat dihancurkan 
dengan cepat dan alami (unbiodegradable) oleh mikroba 
penghancur di dalam tanah. Hal ini mengakibatkan 
terjadinya penumpukan limbah dan menjadi penyebab 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Careda, 
2007). Kelemahan plastik lainnya yang berbahaya bagi 
kesehatan manusia adalah migrasi residu monomer vinil 
klorida sebagai unit penyusun polivinilklorida (PVC) 
bersifat karsinogenik, logam berat sebagai stabilisator 
panas dalam pembuatan PVC bersifat toksik seperti 
kadmium dan timbal, dioktilftalat sebagai plasticizer 
bersifat karsinogenik Monomer-monomer tersebut akan 
masuk ke dalam makanan dan selanjutnya akan masuk ke 
dalam tubuh. Penumpukan bahan kimia yang telah masuk 
ke dalam tubuh ini tidak dapat larut dalam air sehingga tidak 
dapat dibuang keluar bersama urin maupun feses dan bisa 
mengakibatkan penyakit kanker (Siswono, 2008). Plastik 
apabila dibakar akan mengeluarkan asap toksik dan jika 
terhirup dapat menyebabkan sperma menjadi tidak subur. 
Pembakaran PVC akan mengeluarkan 2-etilheksiladipat 
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(DEHA) yang dapat mengganggu keseimbangan hormon 
estrogen manusia. Selain itu juga mengakibatkan kerusakan 
kromosom dan menyebabkan bayi-bayi lahir dalam kondisi 
cacat. Kondisi demikian menyebabkan bahan kemasan 
plastik tidak dapat dipertahankan penggunaannya secara 
meluas, karena akan menambah persoalan lingkungan dan 
kesehatan diwaktu mendatang (Cutter, CN, 2007). 

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan 
pentingnya kesehatan dan menjaga lingkungan, mendorong 
dilakukannya penelitian dan pengembangan teknologi 
bahan kemasan ramah lingkungan guna menyelamatkan 
lingkungan serta ekosistemnya dari bahaya penggunaan 
plastik sintetis. Upaya pengembangan teknologi kemasan 
plastik biodegradable dewasa ini berkembang sangat 
pesat. Berbagai riset telah dilakukan di negara maju seperti 
Jerman, Prancis, Jepang, Korea, Amerika Serikat, Inggris 
dan Swiss yang menggunakan bahan baku biopolimer 
(Henrique, 2007). Di Jerman telah dikembangkan 
polimer biodegradable dari polyhydroxybutiyrat (PHB). 
Kendala utama yang dihadapi dalam produksi kemasan 
ini adalah harganya yang mahal. Oleh karena itu dewasa 
ini telah banyak dikembangkan bahan pengemas makanan 
biodegradable dengan bahan dari alam sehingga biaya 
produksinya ekonomis (Flieger, 2002).

Di Indonesia telah dikembangkan plastik yang 
biodegradable yang dapat melindungi produk pangan, 
penampakan asli produk dapat dipertahankan dan dapat 
langsung dimakan dan aman bagi lingkungan yang 
dinamakan edible film (Pranamuda 2001 dalam Kinzel 
1992). Edible film memberikan alternatif bahan pengemas 
yang tidak berdampak pada pencemaran lingkungan 
karena menggunakan bahan yang dapat diperbaharui, 
biodegradable dan harganya murah (Bourtoom, 2007).

Edible film adalah suatu lapisan tipis dan kontinyu 
terbuat dari bahan yang dapat dimakan, dibentuk melapisi 
komponen makanan (coating) atau diletakkan di antara 
komponen makanan (film) yang berfungsi sebagai 
penghalang terhadap transfer massa (misalnya kelembaban, 
oksigen, lipid, cahaya dan zat terlarut), sebagai pembawa 
aditif, dan untuk mempertahankan mutu suatu produk 
(Krochta dan De Mulder-Johnson, 1997). Polisakarida 
seperti pati dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan 
edible film (Krochta dan De Mulder-Johnson 1997). 
Pemanfaatan pati sebagai bahan pembuatan edible film telah 
banyak diteliti dan dikembangkan oleh para peneliti, karena 
kemudahan pembuatannya dan juga kandungannya sangat 
besar pada tanaman (Cutter, 2007). Harris (2006) meneliti 
edible film dari pati tapioka untuk pengemas lempuk. Hasil 

yang diperoleh adalah edible film memiliki sifat mekanik 
yang tinggi tetapi penghambatan air masih kurang baik. 
Hal ini dikarenakan bahan baku yang digunakan dari bahan 
hidrokoloid yang bersifat higroskopis (Krochta, 1994).

Riyanti (2008) meneliti edible film dari pati-kitosan 
dengan tambahan basewax sebagai plasticizer. Edible film 
yang diperoleh kurang lentur dan masih berpori, sehingga 
Permana (2009) menggunakan plasticizer gliserol untuk 
melenturkan edible film, tetapi sifat mekaniknya masih 
dibawah kemasan komersil. Melihat fenomena tersebut 
dalam penelitian ini dibuat edible film dari pati garut-kitosan 
dengan asam laurat sebagai plasticizer. Asam laurat adalah 
asam lemak jenuh berantai yang tersusun dari 12 atom C 
yang banyak ditemukan pada minyak kelapa. Menurut hasil 
penelitian, asam laurat memiliki efek antimikroba terhadap 
bakteri gram positif dan ragi (Golden, 1989). Selain itu 
penambahan pemlastis asam laurat akan mengurangi sifat 
hidrofilik pati karena asam laurat bersifat hidrofobik, 
sehingga ketahanannya terhadap air diharapkan meningkat. 
Hal ini memberikan kelebihan tersendiri dalam pembuatan 
edible film yang digunakan dalam pengemasan bahan 
makanan yang higienis dari pertumbuhan bakteri dan jamur 
sehingga dapat memperpanjang masa simpannya. Edible 
film layak sebagai bahan pengemas apabila memenuhi 
standar antara lain: memiliki sifat mekanik yang tinggi, 
tidak larut dalam air, bersifat elastis atau mudah dibentuk 
dan juga memiliki sifat biodegradable.

Dalam penelitian ini akan dilakukan pembuatan edible 
film komposit dari pati garut dengan kitosan yang diperoleh 
dari proses deasetilasi kitin pada isolat limbah kulit udang. 
Pada pembuatan edible film dilakukan variasi komposisi 
konsentrasi pati garut dan konsentrasi kitosan dijaga tetap. 
Kemudian dilakukan uji sifat mekanik meliputi tegangan 
(stress), regangan (strain) dan modulus young. Edible film 
yang memiliki nilai stress tertinggi kemudian divariasi 
konsentrasi pemlastis asam laurat. Edible film yang telah 
terbentuk akan dikarakterisasi sifat fisik, mekanik dan 
kimianya. Sifat fisik dari edible film dapat diketahui dengan 
mengukur ketebalan film dan morfologinya dengan uji 
SEM. Sifat mekanik dari edible film meliputi kuat tarik 
(tensile strenght), stress, strain, persen pemanjangan 
(elongation to break) dan elastisitas (elastic modulus/young 
modulus). Sedangkan sifat kimianya meliputi ketahanan 
terhadap air, derajat penggembungan film (swelling) serta 
uji biodegradable edible film dengan menggunakan EM4. 
Karakterisasi edible film yang optimal akan dibandingkan 
dengan karakterisasi plastik yang ada di pasaran.
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METODE PENELITIAN

Alat dan Bahan
 Kulit udang dalam penelitian ini diperoleh dari limbah 

penjualan udang di pasar Manyar, Surabaya Jawa Timur 
sedangkan umbi garut (Maranta arundinaceae L) diambil 
dari desa Gondek Kecamatan Mojowarno, Jombang, 
Jawa Timur. Bahan yang lain yaitu larutan NaOH, HCl, 
aseton p.a, asam asetat p.a, asam laurat p.a dan akuades. 
Peralatan yang digunakan adalah: pH meter, MicrometerpH meter, Micrometer 
sekrup, Spektrofotometer IR tipe Buck Scientific 500, 
Autograph tipe Ag-10 TE Shimadzu, dan Scannning 
Electron Microscopy (SEM), viscometer VT-04F dan sel 
filtrasi dead end dan seperangkat alat gelas yang lazim 
digunakan.

Prosedur Penelitian

Preparasi Pati Umbi Garut
Umbi garut yang berkualitas baik yaitu yang berwarna 

putih dengan ukuran yang sedang, dibersihkan dan dikupas 
kulitnya, kemudian diblender. Setelah ditambah air, diperas 
dan disaring. Filtrat hasil saringan diendapkan, dan dibuang 
airnya. Endapan pati dikeringkan dan tepung pati garut 
siap digunakan.

Preparasi Serbuk Limbah Kulit Udang
Kulit udang dicuci sampai bersih dari kotoran yang 

menempel, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. 
Setelah kering, kulit udang ditumbuk sampai halus dan 
diayak. 

Isolasi Kitin dari Limbah Kulit Udang
Isolasi kitin dari limbah kulit udang dilakukan 

melalui beberapa tahapan, yaitu tahap deproteinasi dan 
tahap demineralisasi. Pada tahap deproteinani dilakukan 
pemisahan protein yang terdapat pada kulit udang dengan 
NaOH 3,5% dengan perbandingan kulit udang dan NaOH 
(1:10) pada suhu 65° C selama 2 jam dengan pengadukan. 
Pada tahap demineralisasi dilakukan pemisahan mineral dari 
kulit udang menggunakan HCl 2N dengan perbandingan 
kulit udang dan HCl (1:15) pada suhu kamar selama  
30 menit dengan pengadukan.

Tranformasi Kitin Menjadi Kitosan (Deasetilasi)
Proses deasetilasi dilakukan dengan menambahkan 

larutan NaOH 50% pada kitin hasil isolasi dengan 
perbandingan 10:1 (w/v). Campuran direbus pada suhu  
± 120° C selama lebih kurang 2 jam.

Karakterisasi Kitosan
Karakterisasi kitosan meliputi: uji kelarutan dengan 

asam asetat 2%, penentuan derajat deasetilasi (DD) metode 
baseline dengan spektrofotometer IR dan penentuan Berat 
Molekul Rata-rata (BM) kitosan menggunakan metode 
viskometri.

Pembuatan Edible Film
Pembuatan edible film dimulai dengan membuat 

dope dari campuran pati garut dan kitosan. Pati garut 
dilarutkan dalam air panas sedangkan kitosan dilarutkan 
dalam asam asetat encer (2%). Pada tahap ini dilakukan 
variasi komposisi bahan pembuatan film yaitu dengan 
variasi konsentrasi pati garut 1%, 2%, 3%, 4% dan 5% 
(w/v) sedangkan konsentrasi kitosan tetap yaitu 4% (w/v). 
Film-film tersebut kemudian di uji sifat mekaniknya untuk 
dihitung stress, strain dan modulus young. Selanjutnya film 
dengan nilai stress tertinggi ditambahkan pemlastis asam 
laurat dengan variasi 1; 2; 3; 4 dan 5 gram. 

Pada proses pembuatan dope, pati garut dipanaskan 
pada suhu gelatinasi pati yaitu 70° C dan diaduk sampai 
terbentuk larutan homogen yang kental dan berwarna 
putih. Kitosan dilarutkan dalam larutan asam asetat 2%, 
kemudian direaksikan dengan larutan pati garut, asam laurat 
dan diaduk sampai homogen, kemudian didiamkan sampai 
gelembung udara yang terperangkap dalam campuran 
tersebut hilang. 

Edible film dicetak dengan menuangkan dope ke dalam 
cawan petri dengan ketebalan 1 mm, dan dikeringkan pada 
suhu 50° C dan kemudian edible film dilepas dari alat 
cetaknya dengan merendamnya pada bak koagulan larutan 
NaOH 4%, kemudian edible film tersebut dicuci sampai 
netral dan dikeringkan pada suhu kamar.

Karakterisasi Edible Film 
Karakterisasi edible  film meliputi pengukuran ketebalan 

menggunakan micrometer sekrup, sifat mekanik dengan uji 
tarik, uji swelling, uji permeabilitas terhadap air, morfologi 
dengan SEM dan uji biodegradable film dengan EM4. 

Ketebalan edible film diukur pada lima titik, yaitu 
bagian pojok kanan atas, pojok kanan bawah, tengah, 
pojok kiri atas, dan pojok kiri bawah kemudian dihitung 
ketebalan rata-ratanya. Uji ketahanan terhadap air pada 
edible film untuk mengetahui ketahanan edible film terhadap 
air sehingga dapat digunakan untuk menentukan produk 
atau bahan yang sesuai dengan kemasan tersebut. Uji 
penggembungan (swelling) edible film dilakukan dengan 
memotong edible film ukuran 4×4 cm dan ditimbang massa 
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mula-mula (Wo), kemudian direndam dalam akuades 
selama satu jam. Film yang telah direndam diukur lagi 
massanya (W) dan selisih masanya dapat digunakan untuk 
menghitung persentase swelling. Sifat mekanik edible film 
ditentukan dengan uji tarik. Film dipotong dengan ukuran 
6 × 1 cm, kemudian ujung-ujung edible film dikaitkan pada 
alat uji dan beban penarik di pasang pada satuan beban kN 
(kilo Newton). Edible film ditarik hingga putus. Besar beban 
penarik dan perubahan panjang edible film pada saat putus 
dicatat. Dari hasil uji tarik diperoleh nilai strain, elongation 
at break, dan Modulus Young. Penentuan morfologi edible 
film dilakukan dengan SEM. Sampel edible film dipotong 
dengan ukuran tertentu, kemudian dicelupkan ke dalam 
nitrogen cair untuk dipatahkan, edible film ditempelkan pada 
specimen holder, kemudian dibersihkan dan dilapisi dengan 
campuran emas-paladium. Setelah siap, sampel tersebut 
dimasukkan ke dalam specimen chamber untuk dilakukan 
pengamatan dan scanning film. Sampel yang akan diuji 
dengan menggunakan SEM adalah edible film yang optimal. 
Uji biodegradable edible film dilakukan untuk mengetahui 
apakah edible film dari pati garut dapat terdegradasi oleh 
mikroorganisme. Edible film dipotong dengan ukuran  
2 × 6 cm lalu ditimbang masanya, kemudian dimasukkan 
dalam kultur bakteri EM4 dan didiamkan selama satu 
minggu. Edible film yang telah terdegradasi dapat dilihat 
dari permukaannya yang berubah dibandingkan dengan 
kontrol edible film yang dimasukkan ke dalam akuades tanpa 
bakteri. Edible film yang telah melalui uji biodegradable 
selama satu minggu lalu ditimbang massanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini, untuk mendapatkan kitin murni, 

dilakukan proses isolasi kitin yang terdiri dari dua tahap, 
yaitu tahap pemisahan protein (deproteinasi) dan pemisahan 
mineral (demineralisasi). Deproteinasi bertujuan untuk 
menghilangkan protein dari kulit udang. Hasil deproteinasi, 
terjadi perubahan warna kulit udang dari coklat kemerahan 
menjadi kuning kecoklatan. Hal ini disebabkan selain terjadi 
pemutusan ikatan kimia antara kitin dan protein, juga disertai 
dengan lepasnya pigmen kulit udang. Hasil deproteinasi ini 
disebut crude chitin dengan rendemen sebesar 53,49%. 
Demineralisasi bertujuan untuk menghilangkan senyawa 
anorganik atau mineral yang terkandung dalam kulit udang. 
Mineral yang terkandung di kulit udang biasanya berupa 
CaCO3 dan Ca3(PO4)2 yang terikat secara fisik pada kulit 
udang. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut.

CaCO3(S) + 2 HCl(aq) à CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(g)

Ca3(PO4)2(s) + 4 HCl(aq) à 2 CaCl2(aq) + Ca(H2PO4)2(l)

Terjadinya proses pemisahan mineral ditunjukkan 
dengan terbentuknya gas CO2 yang berupa gelembung-
gelembung udara pada saat larutan HCl ditambahkan ke 
dalam crude kitin. Untuk menghilangkan sisa pelarut, 
maka pada residu dilakukan pencucian dengan aquades 
sampai pH netral. Hal ini untuk mencegah terjadinya 
degradasi produk selama proses pengeringan. Rendemen 
yang dihasilkan dari proses demineralisasi 42,33%. 

Kitin mempunyai struktur yang sangat rapat dan 
kristalin, bersifat hidrofobik dan tidak larut dalam beberapa 
pelarut organik. Proses transformasi kitin ke kitosanProses transformasi kitin ke kitosan 
(deasetilasi) dilakukan untuk meningkatkan reaktivitas 
kimia dari kitin. Untuk memutuskan ikatan antara gugus 
asetilnya dengan gugus nitrogen sehingga berubah menjadi 
gugus amino (NH2) perlu digunakan NaOH dengan 
konsentrasi tinggi dan waktu deasetilasi yang lama. Proses 
deasetilasi ini dilakukan dengan menggunakan NaOH 50% 
pada suhu 120° C selama 2 jam. Penggunaan suhu yang 
terlalu tinggi (di atas 150° C) menyebabkan pemecahan 
ikatan polimer (depolimerisasi) rantai molekul kitosan 
sehingga menurunkan berat molekul kitosan. Sedangkan 
pada suhu di bawah 100° C, pemutusan gugus asetil tidak 
berlangsung sempurna dan membutuhkan waktu lebih 
lama (Johson, 1982). Deasetilasi akan berlangsung mulai 
dari permukaan kitin, lalu memasuki struktur amorf, dan 
secara bertahap deasetilasi terjadi sampai ke struktur 
kristalin kitin (Chang et al., 1997). Pada proses deasetilasi 
ini terjadi reaksi hidrolisis dengan larutan basa melalui 
reaksi adisi oleh ion OH–, reaksi eliminasi dan serah terima 
proton. Pelepasan gugus asetil dari kitosan menyebabkan 
kitosan bermuatan positif dalam larutannya, yang mampu 
mengikat senyawa bermuatan negatif seperti protein, anion 
polisakarida membentuk ion netral. Hasil deasetilasi kitin 
berupa serbuk berwarna putih dengan rendemen sebesar 
56,59%.

Karakterisasi kitin dan kitosan meliputi uji kelarutan 
dalam asam asetat encer (2%), penentuan gugus fungsi serta 
derajat deasetilasinya melalui uji spektrofotometer IR dan 
penentuan berat molekul rata-rata kitosan. 

Uji kelarutan merupakan uji awal yang dilakukan 
untuk mengetahui terbentuknya kitosan. Jika larut dalam 
asam asetat 2% disebut kitosan, sebaliknya jika tidak larut 
masih berupa kitin. Hasil karakterisasi kitin, kitosan dan 
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edible film dari kulit udang dengan spektrofotometer IR 
ditunjukkan dalam Gambar 1.

Gambar �. Spektrum IR dari kitin (a), kitosan (b) dan 
edible film (c) dari kulit udang

Dari spektrum IR kitin (Gambar 1a) terdapat gugus 
amida (-N-H) pada bilangan gelombang dengan puncak 
bilangan gelombang 1663 cm-1 dan gugus hidroksil (-O-H) 
pada puncak bilangan gelombang 3484,8 cm-1. Sedangkan 
spektrum kitosan (Gambar 1b) terlihat telah terjadi 
transformasi kitin ke kitosan dengan berkurangnya serapan 
pada gugus amida yang ditunjukkan oleh berkurangnya % 
transmitan. Hasil spektrum dari kitin dan kitosan kemudian 
dapat digunakan untuk menghitung besarnya derajat 
deasetilasi dengan metode base line (Baxter, et al., 1992). 
Derajat deasetilasi (DD) adalah salah satu parameter mutu 
kitosan yang menunjukkan persentase gugus asetil yang 
dapat dihilangkan dari rendemen kitin maupun kitosan. 
Semakin tinggi DD kitosan, maka gugus asetil kitosan 
semakin rendah sehingga interaksi antar-ion dan ikatan 
hidrogennya akan semakin kuat (Knoor, 1982). Nilai DD 
kitin pada penelitian ini sebesar 53,06% dan DD kitosan 
adalah 80,56%. Secara umum DD untuk kitosan sekitar 
60% dan sekitar 90–100% untuk kitosan yang mengalami 
deasetilasi penuh. Nilai ini tergantung dari bahan baku kitin 
yang digunakan, waktu, suhu dan proses yang dijalankan 

(Suhardi, 1992). Semakin besar derajat deasetilasi dari 
kitosan maka semakin besar kelarutannya dalam asam 
asetat encer (2%). Penentuan berat molekul rata-rata kitosan 
hasil sintesis dilakukan dengan menggunakan viscometer 
Ostwald. Hasil penentuan berat molekul rata-rata kitosan 
dari kulit udang yaitu 322.242,72 Dalton.

Pada hasil uji karakterisasi edible film dengan 
spektrofotometri IR (Gambar 1c) dapat diketahui bahwa 
terjadi interaksi ikatan hidrogen antara kitosan, pati garut 
dan asam laurat. Hal ini terlihat dari gugus hidroksil 
pada panjang gelombang 3000–3450 cm–1 yang melebar 
dikarenakan bergabungnya gugus hidroksil pati dengan 
kitosan. Hasil analisa spektrofotometri IR edible film pada 
panjang gelombang 400–4000 cm–1 selain pada puncak 
bilangan gelombang 3000–3450 cm–1 yang mengalami 
perubahan juga terlihat serapan spektrum pada bilangan 
gelombang 1600–1650 cm–1 muncul kembali yang 
sebelumnya pada spektrum kitosan tidak ada. Penambahan 
pemlastis asam laurat berpengaruh terhadap perubahan 
serapan spektrum yang muncul pada bilangan gelombang 
1600–1650 cm–1 karena struktur asam laurat terdapat gugus 
karbonil (C = O). 

Uji sifat mekanik edible film dilakukan dengan cara 
uji tarik dengan alat Autograph. Tujuan dilakukan uji tarik 
adalah untuk mengetahui kualitas edible film yang telah 
disintesis untuk digunakan sebagai pengemas. Menurut 
Harris (2001) edible film yang mempunyai sifat mekanik 
tinggi maka akan menunjukkan kemampuan dan kekuatan 
edible film dalam menjaga kualitas produk yang dikemasnya. 
Hasil uji tarik edible film pada tabel 1.

Dari tabel 1 terlihat bahwa komposisi edible film yang 
memiliki stress tertinggi adalah pada komposisi kitosan 
4%, pati 1% dan asam laurat 1 gram. Jika dibandingkan 
nilai stress plastik komersil yang ada di pasaran yang 
biasa digunakan sebagai kantong plastik buah dan sayur 
di swalayan sebagai pembanding maka terlihat bahwa sifat 
mekanik dari edible film yang berhasil disintesis lebih tinggi 

Tabel �. Data uji tarik edible film komposit kitosan-pati garut dengan pemlastis asam laurat

Kitosan 
(% w/v)

Pati
(%w/v)

Asam laurat 
(g)

Stress
(kN/mm2)

Strain
(mm) % EB Modulus young 

(kN/mm3)

4

1 1 0,3563 0,0775 7,75 4,5974
2 2 0,2632 0,1467 14,67 1,7941
3 3 0,2301 0,1467 14,67 1,5685
4 4 0,1667 0,0865 8,65 1,9272
5 5 0,1372 0,0568 5,68 2,4155

Plastik komensial 0,3266 0,1608 16,08 2,0311



�4 Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Vol. 13 No. 1 Juni 2010

daripada plastik komersil walaupun perbedaannya tipis.
Uji swelling dilakukan untuk mengetahui terjadinya 

ikatan dalam polimer pada edible film. Hubungan antara 
penambahan variasi pemlastis asam laurat dengan besarnya 
nilai swelling ditunjukkan pada Gambar 3. 

Gambar 3. Grafik hubungan antara variasi pemlastis asam 
laurat dengan % swelling edible film

 Dari grafik terlihat bahwa nilai swelling yang optimal 
yaitu pada variasi kitosan 4%, pati 1% dan asam laurat 
5 gram yaitu 6,08%. Semakin banyak pemlastis maka 
% swelling semakin kecil begitu sebaliknya. Hal ini 
dikarenakan pemlastis asam laurat bersifat hidrofobik 
yang mampu mengurangi sifat hidrofilik pati sehingga 
ketahanannya terhadap air tinggi.

Hasil uji ketahanan dan permeabilitas terhadap air 
bertujuan untuk mengetahui kemampuan edible film untuk 
menahan migrasi air agar tidak menembus film. Selain 
itu uji ini juga dapat untuk mengetahui ada tidaknya pori 
pada edible film yang telah disintesis. Menurut Santoso, 
et al. (2004) pori-pori yang kecil mengakibatkan edible 
film memiliki laju transmisi rendah terhadap uap air dan 
gas, sehingga dapat melindungi produk agar lebih tahan 
lama. Edible film pada penelitian ini memiliki ketahanan 
yang baik terhadap air terbukti bahwa tidak ada tetesan air 
yang mampu melewati film. Hal ini berarti, permeabilitas 
terhadap air pada edible film komposit pati garut-kitosan 
dengan pemlastis asam laurat adalah nol. Selain itu 
penambahan pemlastis asam laurat akan mengurangi sifat 
hidrofilik pati karena asam laurat bersifat hidrofobik, 
sehingga ketahanannya terhadap air akan meningkat 
(Golden, 1989).

Uji biodegradable pada penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui edible film yang telah disintesis dapat didegradasi 
oleh mikroorganisme sehingga dapat dikatakan sebagai 
kemasan yang ramah lingkungan. Selain pengamatan secara 
visual, pada uji ini juga dibuktikan dengan penurunan 

massa edible film sebelum dan setelah terdegradasi oleh 
bakteri EM4. Hasil penimbangan edible film sebelum 
dilakukan perendaman adalah 0,070 gram dan mengalami 
penurunan sebesar 0,038 gram dari massa edible film setelah 
terdegradasi 0,032 gram. Hasil uji biodegradable dengan 
EM4 ditunjukkan pada gambar 4.

Hari ke-1 Hari ke-2 Hari ke-3
Gambar 4. Hasil uji biodegradable edible film dengan 

EM4

Pada Gambar 4 terlihat bahwa edible film sudah 
mengalami degradasi oleh EM4 pada hari ke-3. Dari hari 
pertama hingga ketiga uji biodegradable terlihat adanya 
perubahan warna dan penampakan pada cairan EM4 yang 
semakin terlihat keruh maupun edible film yang semakin 
menghitam. Pada hari ketiga terlihat bahwaPada hari ketiga terlihat bahwa edible film 
robek dan terpotong-potong menjadi beberapa bagian.

Penentuan morfologi edible film dilakukan dengan 
menggunakan alat SEM. Sampel yang digunakan adalah 
edible film dengan komposisi yang optimum yang memiliki 
sifat mekanik tertinggi yaitu pada variasi kitosan 4% (w/v) 
dan pati 1% (w/v) dan asam laurat 1 gram. Hasil analisa 
SEM permukaan atas dan penampang melintang dari edible 
film dapat ditunjukkan pada Gambar 5.

 

Gambar 5. Hasil SEM edible film pada permukaan (a) 
dan penampang melintang (b) 
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 Telah diketahui bahwa salah satu syarat dari pengemas 
bahan makanan (edible film) harus memiliki struktur yang 
rapat dan tidak berpori guna dapat melindungi produk 
dari migrasi air dan udara. Hal ini bertujuan agar bahan 
makanan yang dikemas memiliki umur simpan yang lebih 
lama. Pada hasil analisa SEM untuk permukaan edible 
film terlihat bahwa tidak ada pori dan permukaannya rata. 
Sedangkan pada penampang melintangnya terlihat sangat 
rapat dan tidak berongga yang menunjukkan bahwa terdapat 
interaksi kimia yang baik antara kitosan, pati dan asam 
laurat sebagai pemlastis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai 

berikut:
1. Komposit kitosan-pati garut (Maranta arundinaceae L) 

dengan pemlastis asam laurat dapat digunakan sebagai 
edible film.

2. Variasi komposisi pati garut dan pemlastis asam laurat 
berpengaruh terhadap sifat mekanik dan kimia edible 
film. Semakin besar konsentrasi pati garut dan pemlastis 
asam laurat maka nilai sifat mekaniknya semakin 
menurun dan semakin besar pemlastis asam laurat 
maka % swelling akan menurun dan permeabilitas atau 
ketahanan terhadap air akan meningkat.

3. Edible film dari komposit kitosan-pati garut (Maranta 
arundinaceae L) dengan pemlastis asam laurat pada 
kondisi optimum yaitu kitosan 4% (w/v), pati garut 
1% (w/v) dan pemlastis asam laurat 1 gram dengan 
hasil karakterisasi ketebalan rata-rata 0,0407 mm, 
stress 0,3563 kN/mm2, strain 0,0775 mm, modulus 
young 4,5974 kN/mm3 dan memiliki sifat mekanik 
sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan kemasan 
komersil yang memiliki ketebalan rata-rata 0,0597 mm, 
stress 0,3266 kN/mm2 , strain 0,1608 mm dan modulus 
young 2,0311 kN/mm3.

Saran
Aplikasi edible film kitosan-pati garut (Maranta 

arundinaceae L) sebagai bahan pengemas makanan perlu 
dilanjutkan untuk mengetahui kualitas edible film terhadap 
makanan yang dikemas untuk menuju komersialisasi edible 
film.
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ABSTRACT

Dental morphology image of the hologram reconstruction has a high enough noise, so it is needed to build a digital 
image processing program to filter out noise that appears in the image. The aim of this research to built digital image 
processing program, called Image Processing of Hologram. This program use spatial filtering method, consists of high 
pass filter, low pass filter and median filter. The program was used to filter out noise in the dental morphology image 
that obtained better image quality. In addition, this program is also capable to display dental morphology image profile 
before and after the filtering. The image profile is a histogram distribution of image intensity and the better image quality 
can be shown with a profile image itself. The shifting image profiles after the filtering is not far from the image profile 
before the filtering, it shows that the image intensity information has not changed much but the resulting image becomes 
brighter, so the dental morphology image becomes more clear. Based on this research, low-pass filtering can improve 
image quality without changing the intensity of the inner image information itself. It can be concluded that the low pass 
filtering is suitable for improving the image quality of dental morphology of holographic reconstruction.

Keywords: reconstruction of holograms, digital image processing programs, low pass filtering, histograms, spatial 
method, image quality

PENDAHULUAN
Interferometri holografi sebagai salah satu metode 

optik, memiliki beberapa keunggulan di antaranya 
adalah memiliki ketelitian tinggi, bersifat non-invasive, 
menggunakan sumber radiasi nonionisasi sehingga minim 
efek samping, dan mampu mencitra objek 3 dimensi. Pada 
metode interferometri holografi berkas cahaya laser dibagi 
menjadi dua, pertama digunakan untuk menyinari objek 
dan yang kedua digunakan sebagai berkas acuan. Ada dua 
proses penting yang terjadi pada interferometri holografi 
yaitu proses perekaman dan proses rekonstruksi. Proses 
perekaman merupakan suatu proses di mana berkas objek 
dan berkas acuan direkam pada bidang film, sedangkan 
proses rekonstruksi merupakan suatu proses di mana film 
yang telah diproses (berupa hologram) disinari dengan 
berkas acuan. Menurut Apsari (1998) kesan 3 dimensi 
didasarkan pada pengamatan bayangan maya hasil proses 
rekonstruksi hologram, yaitu menyinari kembali hologram 
dengan berkas acuan. Citra 3 dimensi dari objek yang 
dalam hal ini berupa gigi tiruan dapat teramati dengan 
menempatkan posisi pengamat pada bagian belakang dari 
hologram.

Penelitian tentang aplikasi interferometri holografi 
telah banyak dilakukan baik di dalam maupun di luar 
negeri. Aplikasi interferometri holografi di luar negeri telah 
digunakan untuk memvisualisasikan muka gelombang 
ultrasonic (Oshida et al., 1980), untuk memvisualisasikan 
dan mengukur slope medan magnet (Rastogi, 1991), untuk 
mendeteksi jaringan biologi dalam gels (Hernández-
Montes et al., 2004), untuk mengukur profil konsentrasi 
pada ultrafiltrasi larutan polyethylene glycol (Fernandez-
Sampere, 2004), untuk menaksir distribusi tegangan muatan 
statis pada rahang anjing (Campos et al., 2006).

Laboratorium Optika dan Laser Departemen Fisika 
Universitas Airlangga Surabaya telah mengembangkan 
sistem interferometri holografi di antaranya dilakukan oleh 
Apsari (1998) menentukan koefisien difusi larutan, Warsito 
(2001) menentukan koefisien difusi sistem terner, Sari (2002) 
menentukan koefisien muai panjang logam aluminium 
dengan metode interferometri holografi penyinaran 
ganda dengan hasil penelitian berupa rumbai. Miraddana 
(2004) telah merekam objek berupa baterai kalkulator dan 
plat aluminium dengan metode interferometri holografi 
penyinaran ganda dan hasil penelitian berupa bayangan 
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maya baterai kalkulator dan plat aluminium. Mila (2008) 
mengembangkan interferometri holografi penyinaran 
tunggal untuk mencitra morfologi gigi tiruan berbahan 
akrilik dan memotret bayangan maya hasil rekonstruksi 
hologram dengan kamera digital Canon A640 resolusi 10 
Mega piksel dan Samsung S500 resolusi 5.1 Mega piksel. 
Ariyati (2009) memanfaatkan beam splitter dan directional 
coupler sebagai pembagi berkas laser pada interferometri 
holografi untuk mencitra morfologi gigi premolar pertama 
atas dan memotret bayangan maya hasil rekonstruksi 
hologram dengan kamera digital Canon A640 resolusi 10 
Mega piksel dan Canon A580 resolusi 8 Mega piksel.

Masalah utama yang sering dihadapi dalam metode 
interferometri holografi adalah kualitas citra hasil 
rekonstruksi hologram yang tertangkap oleh kamera digital 
memiliki noise yang cukup tinggi, sehingga bayangan objek 
menjadi kurang jelas dan informasi yang didapatkan dari 
citra menjadi kurang maksimal. 

Penelitian tentang perbaikan kualitas citra hasil 
rekonstruksi hologram telah dilakukan oleh Susilo, B 
(1997). Pada penelitian tersebut dilakukan peningkatan 
kualitas citra hasil fotografi berupa gambar kucing dan 
ayam dari rekonstruksi hologram tipe off axis dengan 
metode filter median. Perbaikan kualitas citra hasil 
interferometri holografi menggunakan filter median juga 
pernah dilakukan oleh Soegiarti (2004) untuk menganalisis 
koefisien difusi larutan biner (KCl-H2O) menggunakan 
hologram dari hasil penelitian Apsari (1999). Rachmaniah 
(2004) telah menganalisis koefisien difusi larutan yang 
sama, hanya saja citra hasil rekonstruksi tidak ditangkap 
melalui kamera digital tetapi ditangkap melalui sensor 
CCD. Apsari et al., (2008) telah memanfaatkan filter spasial 
untuk memperbaiki citra morfologi gigi insisivus pertama 
atas berbahan keramik dan insisivus kedua atas berbahan 
akrilik dari hasil rekonstruksi holografi.

Citra hasil rekonstruksi yang tertangkap kamera digital 
pada penelitian Mila (2008) dan Ariyati (2009) memiliki 
noise yang cukup tinggi sehingga bayangan gigi menjadi 
kurang jelas dan informasi yang didapatkan dari citra 
menjadi kabur. Penelitian ini akan mengolah citra morfologi 
gigi hasil rekonstruksi hologram dari penelitian Mila 
(2008) dan Ariyati (2009), dengan membangun program 
pengolahan citra digital yang memanfaatkan metode filter 
spasial berbasis bahasa Delphi. 

Jenis laser yang digunakan pada penelitian Mila (2008) 
dan Ariyati (2009) adalah laser He-Ne yang memberikan 
berkas berwarna merah sehingga citra yang dihasilkan berupa 
citra warna. Penelitian ini akan membahas pengolahan citra 

dalam format citra warna atau RGB. Penelitian ini juga 
ingin memprofilkan citra morfologi gigi hasil rekonstruksi 
holografi sebelum dan sesudah difilter dan membandingkan 
hasil citra morfologi gigi sebelum dan sesudah difilter 
menggunakan masing-masing filter tersebut.

Berhasilnya penelitian tentang pengolahan citra digital 
ini diharapkan bisa memperbaiki kualitas citra morfologi 
gigi dari hasil rekonstruksi hologram. Penelitian ini juga 
diharapkan bisa membantu Laboratorium Optika dan 
Aplikasi Laser Departemen Fisika Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Airlangga dalam membangun 
sistem alternatif digital sebagai alat bantu diagnosis untuk 
mendokumentasikan morfologi dan kerusakan gigi secara 
aman dan murah.

METODE PENELITIAN
Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah:

Hologram dari hasil penelitian Mila (2008), hologram 
hasil penelitian Ariyati (2009), Software Borland Delphi 7.0.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
Laser He-Ne, Lensa pembaur, Lensa Cekung, Hologram, 
Kamera digital merek Canon A640 resolusi 10 Megapiksel, 
Interface, Komputer (PC). Semua alat tersebut tersusun 
seperti pada gambar 1.

Prosedur Penelitian
a. Proses rekonstruksi hologram dan pengambilan gambar 

bayangan maya morfologi gigi
 Rekonstruksi hologram dilakukan dengan cara 

menyusun tata letak peralatan rekonstruksi hologram 
seperti pada Gambar 1.

Gambar �. Proses rekonstruksi hologram

 Setelah peralatan tersusun, hologram disinari dengan 
berkas acuan, berkas tersebut akan dihamburkan 
oleh hologram dan akan terbentuk dua bayangan, 
yaitu bayangan nyata yang berupa rumbai pada layar 
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dan bayangan maya yang menyerupai gigi pada saat 
perekaman dan terletak di belakang plat film hologram. 
Bayangan maya yang tampak kemudian difoto 
dengan kamera digital merek Canon A640 resolusi 
10 Megapiksel. Image yang didapatkan kemudian 
disimpan pada komputer untuk kemudian dilakukan 
pemfilteran dengan program Image Processing of 
Hologram yang telah dibangun.

b. Perwujudan perangkat lunak (software) program 
pengolahan citra digital dan penampakan citra.

 Langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan 
program pengolahan citra digital disajikan dalam 
flowchart seperti pada gambar 2.

 Matriks filter untuk perhitungan konvolusi filter spasial 
pada filter low pass sama dengan filter high pass hanya 
saja untuk filter low pass matriks filter yang digunakan 
adalah:
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sedangkan matriks filter untuk filter high pass 
adalah:
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c. Analisis
 Analisis citra dilakukan dengan membandingkan citraAnalisis citra dilakukan dengan membandingkan citra 

sebelum dilakukan pengolahan citra digital dan setelah 
dilakukan pengolahan citra digital dalam hal:kan pengolahan citra digital dalam hal:
1. Membandingkan kualitas citra sebelum pengolahan 

digital f(x,y) adalah matriks MxN, dan citra setelah 
pengolahan digital h(x,y) juga berupa matriks MxN, 
maka:
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2. Perubahan profil citra berupa histogram sebelum 
dan sesudah difilter dengan filter spasial disajikan 
dalam grafik hubungan antara intensitas (I) terhadap 
frekuensi munculnya intensitas pada citra, di mana 
I bernilai antara 0 sampai 255.

Gambar 2. Flowchart untuk konvolusi filter spasial (filter 
high pass dan filter low pass)
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada saat dilakukan proses rekonstruksi hologram 

yaitu penyinaran kembali hologram dengan berkas acuan, 
akan terbentuk dua bayangan, yaitu bayangan nyata dan 
bayangan maya. Bayangan nyata yaitu bayangan yang 
tampak di layar yang berupa rumbai, sedangkan bayangan 
maya yaitu bayangan tiga dimensi gigi yang terekam pada 
saat perekaman dan bayangannya terletak di belakang plat 
film hologram. Bayangan maya yang tampak kemudian 
ditangkap menggunakan sensor kamera digital merek 
Canon A640 resolusi 10.0 Megapiksel dan Canon A580 
resolusi 8.0 Megapiksel.

Pada penelitian ini pengambilan gambar bayangan hasil 
rekonstruksi hologram untuk citra morfologi gigi insisivus 
kedua atas dilakukan pada sudut 80° dan 90°, sedangkan 
pengambilan gambar bayangan untuk citra morfologi gigi 
premolar pertama atas diambil pada sudut 60°, 70°, 80°, 
dan 90°. Hal ini karena hanya pada sudut-sudut tersebut 
bayangan gigi dapat ditangkap oleh sensor berdasarkan 
penelitian Apsari et al., (2008). Adapun hasil rekonstruksi 
tersebut kemudian diolah menggunakan program Image 
Processing of Hologram yang telah dibangun dengan 
bahasa pemrograman Borland Delphi 7.0.

Hasil tampilan yang didapatkan pada pengolahan citra 
digital dengan metode filter spasial disajikan pada Gambar 
3 dan 4.

Ada 3 jenis pemfilteran dalam domain spasial yang 
didesign untuk memperbaiki image maya yang dihasilkan 
sistem, yaitu: filter median, filter lolos tinggi (high pass 
filtering), filter lolos rendah (low pass filtering). Metode 
filter spasial merupakan metode pemfilteran yang langsung 
menerapkan konvolusi matriks filter pada tiap-tiap piksel 
penyusun citra. Dari analisis digital yang telah dilakukan,Dari analisis digital yang telah dilakukan, 
diketahui bahwa filter lolos rendah (low pass filtering) 
cocok digunakan pada sistem interferometri holografi untuk 
dokumentasi morfologi gigi tiruan. Tujuan dari pemfilteran 
ini adalah bagaimana image yang dihasilkan menjadi lebih 
baik dari aslinya dan tidak mengubah informasi yang 
mendasar dari morfologi gigi yang diharapkan. Adapun 
contoh analisis image menggunakan filter lolos rendah 
(low pass filtering) disajikan pada Gambar 5–7. Dari ketiga 
gambar tersebut diketahui bahwa terjadi pergeseran puncak 
intensitas dan peningkatan/penurunan frekuensi intensitas 
pada masing-masing gambar. Dapat disimpulkan bahwa 
filter yang telah didesign mampu mendeteksi perubahan 
intensitas image maya yang dihasilkan. Gambar 5 dan 7 
menunjukkan bahwa informasi image awal tidak mengalami 
perubahan, tetapi kecerahan gambar meningkat setelah 
difilter. Namun begitu dari pengamatan visual, menunjukkan 
bahwa filter median hanya mampu menampilkan warna gray 
scale dan tidak mampu menunjukkan warna merah yang 
merupakan karakteristik asli dari image yang diproduksi 
sistem interferometri holografi. Dari analisis digital, dapat 
diketahui bahwa high pass filtering menyebabkan terjadinya 
bluur pada image setelah difilter. Dapat disimpulkan bahwa 
filter yang sudah dibangun mampu memperbaiki citra maya 
yang dihasilkan sistem. Namun begitu filter tersebut di 
atas masih berada dalam domain spasial, sehingga perlu 
dioptimasi menjadi domain frekuensi dengan tranformasi 
fourier. Untuk itu, dibutuhkan kalibrasi dan optimasi 
berdasarkan hasil penelitian ini dengan menggunakan 
sistem holografi digital yang dibangun untuk sampel gigi 
manusia.

Penelitian ini lebih baik dari penelitian sebelumnya 
karena telah mampu membangun program pengolahan 
citra digital untuk meningkatkan kualitas citra morfologi 
gigi hasil rekonstruksi hologram dan telah mengembangkan 
metode pemfilteran dengan metode filter frekuensi. 
Namun demikian, penelitian ini hanya menerapkan 
pemfilteran terhadap citra morfologi gigi hasil rekonstruksi 
hologram dengan satu kali pemfilteran saja, sehingga 

Gambar 3. Tampilan program pengolahan citra digital 
untuk filter spasial

Gambar 4. Tampilan program pengolahan citra digital 
untuk histogram
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KESIMPULAN DAN SARAN
Sistem low pass filtering dengan domain spasial mampu 

memperbaiki kualitas image dari proses rekonstruksi 
hologram pada sistem interferometri holografi dengan 
maksimal jika dibandingkan dengan filter median dan 
high pass filtering. Penelitian lanjutan perlu dilakukandilakukan 
dengan mendesign pemfilteran berbasis frekuensi dengan 
memanfaatkan transformasi Fourier. 
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Gambar 5. Histogram sebelum dan sesudah pemfilteran 
dengan filter lolos rendah (low pass 
filtering) untuk gigi tiruan acrylic pada sudut 
pengambilan gambar 90°
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Gambar 6. Histogram sebelum dan sesudah pemfilteran 
dengan filter lolos tinggi (high pass filtering) 
untuk gigi tiruan acrylic pada sudut 
pengambilan gambar 90°
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Gambar 7. Histogram sebelum dan sesudah pemfilteran 
dengan filter median untuk gigi tiruan acrylic 
pada sudut pengambilan gambar 90°

guna pengoptimalan hasil kualitas citra morfologi gigi 
hasil rekonstruksi hologram, berikutnya dapat dilakukan 
pemfilteran berulang dan pemvariasian radius filter terhadap 
satu citra untuk mengetahui reaksi filter terhadap citra.
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ABSTRACT

Leukemia is a severe blood cancer which can happen to everyone especially kids. It makes kids futures were threatened 
and make parents also suffer. This blood cancer was on first list on kids cancer. A cancer takes a long time to develop, it 
usually start from nothing to cancer. It usually happened to kids and the symptoms occur when they grew up. But more 
than 60% children with cancer who treated medically had entered an advanced stage, due to slow handling. (Melayu Putra 
Jati, 2008). To model the development of leukocyte cells in children with leukemia patients semiparametric regression 
approach to longitudinal data using a kernel method using S-Plus software assistance. The dynamics of change in the 
number of leukocytes in leukemia patients during hospitalization for men and women have the same pattern that is after 
the first measurement the number of leukocytes tends to increase with an average of 228.03/ml for male patients and 
182.35/ml for female patients. Thus it is known that the increase in average number of leukocytes in patients with more 
men than women with the difference amounting 45.68 /ml

Keywords: semiparametric regression, longitudinal data, kernel, leucocyte

PENDAHULUAN
Penyakit leukemia adalah penyakit kanker darah yang 

ganas dan dapat menyerang siapapun terutama anak-anak. 
Hal ini yang membuat masa depan anak-anak terancam 
dan tidak ada harapan yang membuat para orang tua sangat 
menderita juga. Kanker darah ini ternyata peringkat pertama 
yang dapat menyerang anak-anak dan juga tingkat kematian 
bagi anak umur 1–14 tahun akibat keganasan kanker darah 
ini atau dikenal LEUKIMIA.

Sama seperti kanker yang lainya kanker pada anak 
tetap ada harapan untuk disembuhkan apabila bisa 
ditentukan secara dini dan stadium dini juga. Penyebab 
kanker pada anak belum bisa dipastikan dari mana hingga 
kini. Para pakar mensinyalir adanya suatu cacat dalam sel 
atau kerusakan dan sejak bayi dalam kandungan sudah 
terjadi sesuatu cacat genetik. Akibatnya memengaruhi 
lingkungan terjadilah suatu pertumbuhan di luar kendali 
yang berakibatkan kanker. Hal ini semua diluar kemampuan 
ibu yang sedang mengandung. Penyakit kanker darah 
(leukimia) menduduki peringkat tertinggi kanker pada anak. 
Namun, penanganan kanker pada anak di Indonesia masih 
lambat. Itulah sebabnya lebih dari 60% anak penderita 
kanker yang ditangani secara medis sudah memasuki 
stadium lanjut. (Melayu Putra Jati, 2008).

Gejala-gejala yang timbul antara satu anak penderita 
leukemia dengan yang lainnya tidak selalu sama dan 
tidak selalu gejala-gejala tersebut timbul semuanya secara 
bersamaan. Oleh karena itu, jika kulit anak Anda tampak 
biru-biru di sana-sini yang bukan terjadi akibat terbentur 
sesuatu, atau ia mengeluh sakit yang tidak jelas dan jalannya 
terpincang-pincang, sering mimisan dan gusinya juga 
sering berdarah, segera periksakan anak Anda ke dokter. 
Dokter akan melakukan pemeriksaan terhadap tubuh 
si kecil dan menganjurkan beberapa pemeriksaan yang 
diharapkan dapat mendukung hasil pemeriksaan sebelumnya  
(RS Dharmais, 2008).

Data longitudinal merupakan data yang diamati 
dan diukur berulangkali pada interval waktu tertentu. 
Dibandingkan dengan data yang diperoleh pada studi sekat 
silang (cross sectional study) yang umumnya dilakukan 
pada bidang sosial dan ekonomi, di mana pengukuran 
terhadap objek hanya dilakukan sekali saja, maka data 
longitudinal memiliki keunggulan, yaitu kemampuannya 
dalam mengenali pengaruh waktu pengukuran terhadap 
respons (Wu dan Zhang, 2006).

Pada kasus penelitian sel leukosit pada penderita 
leukimia anak, perkembangan dan penurunan jumlah 
sel leukosit pada penderita berdasar urutan waktu, oleh 



24 Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Vol. 13 No. 1 Juni 2010

karena itu data tiap subjek diambil berdasar interval waktu 
tertentu, sehingga penelitian ini menggunakan studi data 
longitudinal. Dalam masalah estimasi kurva regresi, salah 
satu persoalan yang sering muncul adalah tidak semua 
variabel prediktor dapat didekati dengan pendekatan regresi 
parametrik, karena tidak adanya informasi tentang bentuk 
hubungan variabel respons dan variabel prediktor, sehingga 
harus digunakan pendekatan regresi nonparametrik. Setelah 
dilakukan scater plot terhadap variabel yang diasumsikan 
memengaruhi leukimia tersebut terdapat variabel yang 
kurva regresinya cenderung membentuk pola tertentu dan 
terdapat pula variabel lain yang bentuk kurva regresinya 
tidak diketahui. Sehingga untuk mengatasi kasus seperti 
ini digunakan pendekatan regresi semiparametrik yang 
merupakan gabungan antara regresi parametrik dan regresi 
nonparametrik.

Oleh karena itu pengusul tertarik untuk memodelkan 
perkembangan sel leukosit pada penderita leukimia anak 
dengan pendekatan regresi semiparametrik pada data 
longitudinal dengan menggunakan metode kernel dengan 
bantuan software S-Plus. Pengusul menggunakan metode 
semiparametrik karena pendekatan semiparametrik 
membutuhkan variabel prediktor yang diketahui sebagai 
faktor parametrik dan faktor nonparametrik yang tidak 
diketahui dan digunakan bantuan software S-Plus karena 
dengan berbagai keunggulannya, software ini dirasa paling 
menunjang penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas 
harapannya para ahli medik dapat memperoleh informasi 
tentang model yang signifikan pada sel leukosit penderita 
leukimia anak dengan lebih mudah dan sederhana.

METODE PENELITIAN

Variabel dalam Penelitian
Dalam penelitian ini variabel-variabel penelitian yang 

digunakan meliputi variabel respons Yij yaitu jumlah sel 
leukosit penderita leukimia anak dan dua variabel bebas 
yang meliputi variabel bebas Tij yaitu waktu pengukuran 
jumlah sel leukosit penderita RSU. Haji dan RS Husada 
Utama pada tahun 2009 dan 2010, untuk i = 1,2,…, n;  
j = 1,2,…,ni dengan n adalah jumlah penderita leukemia anak 
dan ni adalah jumlah pengukuran pada penderita ke-I, dan 
variabel bebas (Xij) yaitu jenis leukimia yang didefinisikan 
sebagai: 0 jika pengukuran ke-i adalah penderita leukimia 
anak laki-laki dan 1 jika pengukuran ke-i adalah penderita 
leukimia anak perempuan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan data sekunder tentang jumlah sel leukosit 
pasien leukimia di RSU Haji dan RS Husada Utama 
Surabaya pada Tahun 2009 dan 2010.

Teknik Analisis Data
Langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu
1. Menginputkan data longitudinal ( xij, tij, yij )
2. Melakukan plotting data yang telah diperoleh
3. Menjalankan program yang telah dibuat
4. Menafsirkan dan menyimpulkan data dari output 

program.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Diberikan n data pengamatan (tij , yij), i = 1,2,...,n; 

j = 1,2,..., ni yang diasumsikan mengikuti model regresi 
pada persamaan (1). Fungsi η� pada (1) tidak diketahui 
bentuknya maka digunakan pendekatan nonparametrik 
dengan estimator Kernel pada (4). Dalam notasi vektor, 
model (1) dapat ditulis sebagai 

y = Xα + η� + e  ..................................................... (5)

Estimasi �� diperoleh dengan menggunakan LPK�� diperoleh dengan menggunakan LPKdiperoleh dengan menggunakan LPK 
smoothing, diberikan A matriks LPK smoother yang 
berhubungan dengan LPK smoother untuk mencocokkan 
model nonparametrik, hal ini dapat mengekspresikan ���� 
sebagai fungsi dari y – Xα, yaitu �� ��, yaitu �� ���� �� = A (y – Xα) yang) yang 
disebut profile LPK smoother untuk η� .

Pada persamaan (5), η� digantikan dengan profil LPK 
smoothernya �� sehingga diperoleh: 

(IN – A) y = (IN – A) Xα + e .................................. (6)

Berdasarkan persamaan (6) estimasi άά diperoleh 
dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat terkecil 
terboboti (JKTT) berikut:

JKTT = ((IN – A) y – (IN – A) Xα)T ((IN – A) y – 

(IN – A) Xα) ........................................................... (7)

E s t i m a s i  α  a d a l a h  ά ά  d i p e r o l e h  d e n g a n 
mendeferensialkan persamaan (7) terhadap α kemudian 
disamadengankan nol sehingga diperoleh: 

άά = (((IN – A) X)T (IN – A) X))–1 ((IN – A) X)T (IN – A) y

 ... = (XT (IN – A)T (IN – A)X)–1 XT (IN – A)T (IN – A)y
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Estimator profile LPK didapat dengan mengganti pada 
�� �� A(y – Xα) dengan άά menjadi �� �� A(y - Xάά).

Data jumlah leukosit pada penderita leukimia laki-
laki dan perempuan yang diterapkan pada model regresi 
semiparametrik pada kasus data longitudinal menggunakan 
variabel respons Y merupakan data yang bersifat kontinue 
yaitu jumlah leukosit dengan variabel prediktor yaitu waktu 
pengamatan pada pasien ke i dan pengukuran ke j dengan  
i = 1, 2, ..., 7 dan xij yaitu jenis kelamin pasien.

Pada penelitian ini peneliti membuat model untuk 
pasien laki-laki dan perempuan. Pembuatan model 
dilakukan berdasarkan implementasi data pada model 
dengan bantuan software S-Plus. Dengan pendekatan 
data longitudinal, fungsi penghalus η�(t) diestimasi untuk 
pasien pria dan wanita dan diperoleh nilai GCV minimum 
sebesar 0,05407089 pada saat bandwidth (h) sebesar 2,7. 
Selanjutnya nilai bandwidth optimal tersebut digunakan 
untuk mendapatkan estimasi model jumlah leukosit pada 
penderita leukimia untuk pasien pria dan wanita dengan 
estimator Kernel. Berdasarkan program, diperoleh MSE 
sebesar 0,0016495479. Berdasarkan hasil estimasi diperoleh 
error yang memenuhi asumsi homoskedastisitas, mean sama 
dengan nol dan berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil estimasi regresi semiparametrik 
pada data longitudinal berdasar estimator kernel didapatkan 
estimasi jumlah leukosit pasien laki-laki dan perempuan. 
Plot estimasi jumlah leukosit pada pasien laki-laki dan 
perempuan terlihat pada Gambar 1 dan Gambar 2 sebagai 
berikut:
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Gambar 1. Plot Estimasi Pasien Laki-laki
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Gambar 2. Plot Estimasi Pasien Perempuan

Berdasarkan Gambar 1 dan Gambar 2 dapat diketahui 
bahwa jumlah leukosit penderita leukimia untuk pasien pria 
dan wanita memiliki pola yang hampir sama namun rata-
rata kenaikan jumlah leukosit pada pasien laki-laki lebih 
banyak dibandingkan perempuan dengan selisih 45,68/ml. 
Rata-rata kenaikan jumlah leukosit pasien laki-laki sebesar 
228,03/ml sedangkan rata-rata kenaikan jumlah leukosit 
untuk pasien perempuan sebesar 182,35/ml.

KESIMPULAN DAN SARAN
Dinamika perubahan jumlah leukosit pada penderita 

leukimia selama dirawat di rumah sakit untuk pasien pria 
dan wanita memiliki pola yang hampir sama namun rata-
rata kenaikan jumlah leukosit pada pasien laki-laki lebih 
banyak dibandingkan perempuan dengan selisih sebesar 
45,68/ml.

UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel ini merupakan hasil penelitian dari Program 

Kreativitas Mahasiswa-Penelitian (PKM)-P yang didanai 
oleh DIKTI pada tahun 2010. 

DAFTAR PUSTAKA
Carrol, Ruppert D, MP Wand, and RJ, 2003. Cambridge Series 

in Statistical and Probabilistic Mathematics. Cambridge 
University Press. USA.

Dharmais RS, 2008. Leukimia pada Anak: Selalu Ada Harapan. 
http://www.dharmais.co.id. 7 Oktober 2009.

Melayu, Putra Jati, 2008. Seluk Beluk Leukimia. http://jundul.
wordpress.com/category/seluk-beluk-leukimia . 7 Oktober7 Oktober 
2009.

Word Health Organization (WHO). 1997. Dengue hemorrhagic 
fever, diagnosis: treatment, prevention and control. 2nd ed. 
Geneva: WHO. p. 12–47.

Wu H dan Zhang JT, 2006. Nonparametric Regression Methods 
for Longitudinal Data Analysis. Wiley-Interscience: New 
Jersey.



26 

PERBANYAKAN anthurium plowmanii CROAT MENGGUNAKAN EKSPLAN DAUN 
DAN TANGKAI DAUN SECARA In VItrO

Y. Sri Wulan Manuhara
Departemen Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga 

Kampus C Unair, Jl. Mulyorejo Surabaya 60115

ABSTRACT

Propagation of Anthurium plowmanii Croat from young leaf and petiole explant has been carry out on MS medium 
with various concentration of plant growth regulators (NAA:BA and 2,4-D:BA). The concentration of NAA and 2,4-D 
are 0.1 mg/L, 0.2 mg/L, 0.6 mg/L, 0.8 mg/L, 1 mg/L respectively, and the concentration of BA are 1 mg/L, 1.6 mg/L, and 
1.8 mg/L. Observation had been conducted for 12 weeks to determinate the time of callus induction and 37 weeks for 
time of regeneration of buds and roots. The result of 12 weeks observation show that the combination treatment of NAA-
BA and 2,4-D-BA toward the leaves and the petiole explant give different influences. By treatment of 0.8 mg/L NAA and  
1.6 mg/L BA; 1 mg/L NAA and 1 mg/L BA; 1 mg/L 2,4-D and 1 mg/L BA can induce callus in leaves explant. In the other 
side, the treatments can’t form callus in petiole explant. The observed colour of callus are white, yellowish with compact 
textures. More than 20 weeks culture period explant could form buds and roots. The best treatment to induced budding 
and rooting was on the MS medium with NAA 0.2 mg/L and BA 1 mg/L. 

Keywords: Anthurium plowmanii, in vitro propagation, leaf explant, petiole explant

PENDAHULUAN
Spesies Anthurium daun saat ini banyak digemari 

masyarakat dan memiliki nilai jual tinggi, di antaranya 
adalah Anthurium jenmanii, Anthurium plowmanii (wave 
of love), Anthurium superbum, dan Anthurium hockerii. 
Permintaan pasokan bibit di pasaran yang cukup tinggi 
menjadikan budi daya tanaman Anthurium banyak 
dikembangkan.

Secara konvensional perbanyakan Anthurium dilakukan 
melalui biji dan pemisahan anakan. Namun, teknik ini 
tidak dapat diharapkan untuk memenuhi permintaan 
konsumen dalam skala besar karena memerlukan waktu 
yang lama untuk mendapatkan biji atau memisahkan 
anakan. Melalui biji diperlukan waktu lebih kurang 
3 tahun, sejak penyerbukan, biji masak, hingga tanaman 
siap dimanfaatkan (Geier 1990; Hamidah et al., 1997). 
Sedangkan pemisahan anakan memerlukan waktu antara  
6–12 bulan untuk pemisahan, dan waktu untuk pendewasaan 
(hingga tanaman siap dijual) 6–8 bulan.

Kultur jaringan merupakan salah satu teknik 
perbanyakan alternatif modern pada tanaman Anthurium. 
Melalui teknik ini, sel atau jaringan tanaman yang 
diisolasi dari bagian tanaman seperti protoplasma, sel 
atau sekelompok sel, yang selanjutnya disebut eksplan 
dapat distimulasi untuk membentuk tanaman secara utuh 

menggunakan media dan lingkungan tumbuh yang sesuai 
(Gunawan, 1998). Keuntungan dari perbanyakan Anthurium 
secara kultur jaringan adalah dalam waktu satu tahun telah 
dihasilkan ratusan hingga ribuan tanaman Anthurium. 
Selain itu pelaksanaan teknik ini pun dilakukan pada 
kondisi steril dan higienis, sehingga kualitas benih lebih 
terjamin serta bebas penyakit.

Perbanyakan Anthurium secara kultur jaringan dapat 
menggunakan semua bagian tanaman yang terdiri atas 
meristem dan jaringan-jaringan. Salah satu faktor penentu 
keberhasilan kultur jaringan ialah media tanam. Komposisi 
media tanam Anthurium ini berbeda-beda tergantung jenis 
media yang digunakan. Media dasar Anthurium dapat berupa 
Murashige dan Skoog (MS) yang telah dimodifikasi dengan 
penambahan nutrisi dan zat pengatur tumbuh tertentu. 
Marlina (2004) melakukan penelitian menggunakan eksplan 
daun Anthurium andreanum dengan media MS setengah hara 
makro dengan penambahan kombinasi zat pengatur tumbuh 
NAA (Naphtaleneacetic acid) dan BA (benzyladenine) 
mampu menginduksi terbentuknya tunas. Pada penelitian 
ini kombinasi NAA dan BA lebih cepat menginduksi kalus 
dan tunas dibandingkan dengan kombinasi 2,4-D dan BA. 
Pada beberapa perlakuan kombinasi NAA dan BA tunas 
yang dihasilkan lebih banyak, pada perlakuan kombinasi 
2,4-D dan BA tunas yang dihasilkan sedikit. Penelitian 
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ini bertujuan untuk memperbanyak anthurium daun yaitu 
Anthurium plowmanii Croat secara in vitro dalam medium 
MS dengan penambahan kombinasi zat pengatur tumbuh 
NAA:BA dan 2,4-D:BA.

METODE PENELITIAN

Bahan tanaman 
Bahan tanaman yang dipakai adalah tanaman 

Anthurium plowmanii (wave of love/gelombang cinta) 
berumur 4–6 bulan yang diperoleh dari Kabupaten Batu, 
Malang. Eksplan yang dipakai adalah daun dan tangkai 
daun Anthurium plowmanii.

Bahan kimia
Bahan kimia yang dipakai meliputi bahan penyusunimia yang dipakai meliputi bahan penyusun 

media Murashige Skoog (MS) (1962), zat pengatur tumbuh 
NAA (Naphtalane Acetic Acid) dan BA (Benzyl Adenin), 
2,4-D (2,4-dichloro fenoxsiacetic acid), air kelapa, HCl 1N, 
KOH 1N, clorox 10%, dan alkohol 70% untuk sterilisasi 
eksplan.

Cara Kerja
Daun dan tangkai daun disterilisasi menggunakan 

clorox 10% selama 7 menit, lalu dibilas menggunakan 
akuades steril sebanyak 3 kali. Kemudian daun dipotong 
1 cm2 sedangkan tangkai daun dipotong lebih kurang  
1 cm. Selanjutnya eksplan ditanam di dalam medium 
MS (Murashige & Skoog, 1962) ditambah kombinasi zat 
pengatur tumbuh BA (benzyladenine) konsentrasi 1 mg/L; 
1,6 mg/L; 1,8 mg/L; dan NAA (naphtalene acetic acid) 
konsentrasi 0,1 mg/L; 0,2 mg/L; 0,6 mg/L; 0,8 mg/L; 
serta 2,4-D (2,4-dichlorofenoxy acetic acid) konsentrasi 

0,1 mg/L; 0,2 mg/L; 0,6 mg/L; 0,8 mg/L. Air kelapa yang 
ditambahkan ke dalam medium disterilisasi lebih dulu 
menggunakan filter steril sebanyak 100 ml/L. 

Kultur dipelihara di dalam ruang inkubasi dengan 
suhu (25 ± 3)° C dengan pencahayaan lampu neon  
10 watt. Pengamatan dilakukan terhadap jumlah eksplan 
yang membentuk kalus dan terbentuknya tunas dan akar. 
Data dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada eksplan daun dan tangkai daun Anthurium 

plowmanii di semua perlakuan selama 12 minggu masa 
kultur belum ada yang membentuk kalus. Oleh karena 
itu beberapa perlakuan, pengamatan dilanjutkan sampai 
minggu ke-37 untuk mengetahui kemampuan eksplan 
membentuk tunas dan akar.

Perbandingan jumlah tunas yang terbentuk pada 
eksplan daun dan tangkai daun Anthurium plowmanii pada 
beberapa perlakuan mulai minggu ke-20 sampai minggu 
ke-37 disajikan pada Tabel 1.

Kalus dari eksplan daun dan tangkai daun tersebut 
membentuk tunas rata-rata di atas minggu ke-20 sehingga 
tabel masa kultur (minggu) dimulai dari minggu ke-20, 
karena pada minggu pertama sampai minggu ke-19 belum 
ada yang membentuk tunas.

Dari Tabel 1 diperoleh bahwa, pada perlakuan N0,2B1 
eksplan daun mulai membentuk tunas pada minggu  
ke-22, hingga minggu ke-37 terbentuk 14 tunas. Sedangkan 
pada eksplan tangkai daun mulai membentuk tunas pada 
minggu ke-20, hingga minggu ke-37 terbentuk 15 tunas. 
Pada perlakuan N0,6B1,8 dari eksplan daun membentuk 
tunas pada minggu ke-30 sebanyak 2, hingga minggu  

Tabel 1. Perbandingan jumlah tunas yang terbentuk pada eksplan daun dan tangkai daun Anthurium plowmanii pada 
beberapa perlakuan mulai minggu ke-20 sampai minggu ke-37 

Perlakuan Jenis
Eksplan

Masa kultur (minggu ke-)
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

N0.2B1 Daun 0 0 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 10 13 13 14 14
Tangkai
daun 1 1 2 2 3 4 4 5 6 8 8 10 10 12 12 13 14 15

N0.6B1.8 Daun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 10 10 12 14 15 17
N1B1 Tangkai 

daun
0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 8 8 8 8

D0.6B1.8 Daun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 4
D1B1 Tangkai 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 4 5 5 5 6 6 6

daun
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ke-37 terbentuk 17 tunas. Pada perlakuan N0,6B1,8 sama 
pada ulangan yang berbeda, tunas mulai terbentuk pada 
minggu ke-29 sebanyak 3, hingga minggu ke-37 jumlah 
tunas tetap 3 tidak bertambah, tunas tersebut mengalami 
pertambahan panjang tidak mengalami pertambahan 
jumlah. Pada perlakuan N1B1 eksplan tangkai daun mulai 
membentuk tunas pada minggu ke-27 sebanyak 1, hingga 
minggu ke-37 terbentuk 8 tunas. Pada perlakuan D0,6B1,8 
eksplan daun mulai membentuk tunas pada minggu 32 
sebanyak 3, hingga minggu ke-37 terbentuk 4 tunas. Pada 
perlakuan D1B1 tunas terbentuk mulai minggu ke-27, 
hingga minggu ke-37 terbentuk 6 tunas. 

Pada perlakuan N0,2B1 eksplan tangkai daun 
membentuk kalus pada minggu ke-11 kalus muncul pada 
salah satu ujung tangkai berwarna putih kekuningan 
(Gambar 1A), sedangkan pada eksplan daun pada minggu 
ke-12 berwarna putih kekuningan. Kalus dari eksplan daun 
dan tangkai tersebut semakin membesar dan mula-mula 
berwarna kuning kemudian hijau muda/putih kehijauan 
pada permukaan kalus muncul bulu-bulu akar dan terdapat 
calon-calon tunas (Gambar 1B). Pada eksplan tangkai 
daun tunas muncul pada minggu ke-20, permukaan kalus 
ditumbuhi bulu-bulu akar (Gambar 1C). Pada eksplan daun 

Gambar �.  Perkembangan eksplan daun dan tangkai daun Anthurium plowmanii pada perlakuan N0,2B1 A. Eksplan 
tangkai daun mulai membentuk kalus pada salah satu ujung tangkai umur 11 minggu, B. Kalus membesar 
dan muncul calon-calon tunas umur 18 minggu, C. Eksplan tangkai daun terbentuk tunas umur 20 minggu, 
D. Tumbuh tunas banyak umur 24 minggu, E. Tunas yang tumbuh dari eksplan daun umur 28 minggu,  
F. Tunas yang tumbuh dari eksplan tangkai daun umur 28 minggu, (G, H) Perkembangan eksplan tangkai 
daun pada perlakuan N0,2B1 pada eksplan yang berbeda membentuk akar. ak = akar; ba = bulu-bulu akar; 
kl = kalus; tn = tunas. Skala = 4 mm.
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tunas muncul minggu ke-22. Pada minggu ke-28 tunas yang 
tumbuh semakin banyak (Gambar 1D & E). Pada minggu 
ke-27 tunas yang muncul dari eksplan daun maupun tangkai 
daun semakin banyak dan bertambah panjang (Gambar 1F). 
Hingga minggu ke-37 tunas yang terbentuk dari eksplan 
daun sebanyak 14 sedangkan pada eksplan tangkai daun 
sebanyak 15.

Pada perlakuan N0,6B1,8 dari eksplan daun kalus 
muncul pada minggu ke-22, mula-mula kalus tumbuh 
pada bagian pangkal daun yang terluka berwarna kuning 
kemudian berubah menjadi hijau, hingga daun terangkat 
ke atas (Gambar 2A). Kalus tumbuh semakin besar pada 
permukaan kalus muncul bulu-bulu akar dan terdapat calon-
calon tunas (Gambar 2B). Tunas mulai muncul minggu  

Gambar 2.  Perkembangan eksplan daun Anthurium plowmanii pada perlakuan N0,6B1,8. A. Kalus umur 22 minggu 
dari eksplan daun tumbuh semakin membesar, B. Pada permukaan kalus muncul bulu-bulu akar dan calon 
tunas umur 30 minggu, C. Kalus muncul tunas umur 31 minggu, D. Kalus umur 34 minggu tumbuh tunas, 
E. Kalus umur 35 minggu tumbuh tunas, F. Tunas yang terbentuk semakin banyak umur 37 minggu.  
Skala = 1 cm.
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Gambar 3.  Perkembangan eksplan tangkai daun Anthurium plowmanii pada perlakuan N1B1. A. Kalus yang berumur 
14 minggu, B. Kalus yang berumur 19 minggu, C. Kalus yang berumur 29 minggu, D. kalus berumur 
29 minggu. ak = akar; ba = bulu-bulu akar; ct = calon tunas; kl = kalus; tn = tunas. Skala 3 mm. 



30 Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Vol. 13 No. 1 Juni 2010

k e - 3 1 ,  m u l a - m u l a  m u n c u l  t i g a  t u n a s .  P a d a 
minggu berikutnya tunas tumbuh semakin banyak  
(Gambar 2D, E). Hingga minggu ke-37 tunas yang tumbuh 
sebanyak 17 tunas. 

Pada perlakuan N1B1 kalus dari eksplan tangkai daun 
muncul pada minggu ke-12, pada minggu ke-14 kalus 
yang tumbuh semakin besar mula-mula berwarna kuning 
kemudian berubah menjadi putih kehijauan (Gambar 3A). 
Pada umur 19 minggu kalus tumbuh semakin besar pada 
permukaan kalus tersebut terdapat tonjolan-tonjolan calon 
tunas (Gambar 3B). Tunas mulai muncul pada minggu  
ke-27, pada minggu ke-29 tunas tumbuh semakin panjang 
dan terdapat 2 tunas, pada permukaan kalus tersebut muncul 
bulu-bulu akar semakin banyak (Gambar 3C). Pada minggu 
ke-29 pada permukaan bawah media akar juga tumbuh 
semakin panjang (Gambar 3D).

Pada perlakuan D0,6B1,8 kalus mula-mula muncul 
dari bagian pangkal daun yang terluka berwarna kuning, 
kemudian putih kehijauan pada bagian tepi daun yang 
terluka kalus berwarna hijau (Gambar 4A). Kalus yang 
berumur 32 minggu pada bagian pangkal berwarna putih 
kehijauan tumbuh tunas (Gambar 4B). Pada perlakuan 
D1B1 kalus berumur 20 minggu, kalus mula-mula 
berwarna kuning dan berkembang semakin besar (Gambar 

4C). Kalus berkembang semakin besar berwarna putih 
kehijauan pada permukaan kalus terdapat calon-calon tunas 
(Gambar 4D). Pada minggu ke-27 kalus semakin membesar 
pada permukaan kalus tumbuh bulu-bulu akar yang semakin 
banyak, tumbuh tunas di mana tunas tersebut tenggelam 
pada permukaan media (Gambar 4E). 

Tunas yang tumbuh dari kalus pada beberapa perlakuan 
hingga 37 minggu panjang tunasnya mencapai 8 cm–10 cm, 
tunas tersebut ada yang bercabang ada yang tidak, panjang 
daun pada tunas 1–1,2 cm dengan lebar daun 0,3–0,6 cm. 

Pada perlakuan dengan kombinasi 2,4-D dan BA ukuran 
tunas relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan ukuran 
tunas pada perlakuan dengan kombinasi NAA dan BA. 

Pemberian kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 
auksin dan sitokinin pada eksplan daun dan tangkai daun 
Anthurium plowmanii memberikan respons yang berbeda-
beda pada masing-masing eksplan. Respons yang berbeda-
beda ditunjukkan dengan, helaian daun menjadi lebih besar, 
tulang daun membesar, helaian daun menggulung tegak 
lurus dengan ibu tulang daun, helaian daun menggulung 
sejajar dengan ibu tulang daun, helaian daun dan tepi daun 
terjadi perubahan warna menjadi hijau muda, sebagian 
helaian daun berwarna cokelat. 

Gambar 4.  Perkembangan eksplan daun dan tangkai daun Anthurium plowmanii pada perlakuan D0,6B1,8 dan D1B1.  
A. Perlakuan D0,6B1,8 yang berumur 25 minggu. B. Kalus pada eksplan daun dengan perlakuan D0,6B1,8 yang 
berumur 32 minggu. C. kalus berumur minggu 20 minggu, D. kalus berumur 24 minggu, E. kalus berumur 
27 minggu. ba = bulu akar; ct = calon tunas; kl = kalus; tn = tunas; pd = pangkal daun.
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Helaian daun yang menggulung ataupun tulang daun 
yang membesar disebabkan oleh pengaruh auksin dan 
tekanan turgor. Adanya auksin menyebabkan dinding 
sel mengendur dan merenggang. Pengenduran dinding 
sel ini terjadi oleh karena adanya sekresi asam dengan 
cara mengaktifkan suatu enzim pada pH tertentu. Enzim 
tersebut akan memutus ikatan antara molekul selulosa pada 
dinding sel. Di samping itu, dengan merenggangnya sel 
maka akan menyebabkan pemanjangan sel. Tekanan turgor 
terjadi apabila sel menyerap molekul air sebagai respons 
meningkatnya konsentrasi zat terlarut yang ada dalam 
vakuola. Dengan demikian, akan menyokong perluasan 
sel yang terjadi (Uno et al., 2001). 

Respons yang berbeda tersebut dipengaruhi oleh 
konsentrasi zat pengatur tumbuh yang diberikan. Perbedaan 
ini diduga tidak hanya dipengaruhi oleh zat pengatur 
tumbuh yang diberikan pada media kultur saja, melainkan 
juga dipengaruhi oleh kadar hormon endogen pada eksplan. 
Kadar hormon endogen yang berbeda pada setiap eksplan 
akan memengaruhi respons suatu eksplan terhadap 
pemberian zat pengatur tumbuh, meskipun eksplan tersebut 
ditanam dalam media kultur yang sama. Abidin (1990) 
dan Salisbury & Ross (1995) menyatakan zat pengatur 
tumbuh pada konsentrasi tertentu mampu menghambat 
kerja hormon endogen dan dapat mengganggu pertumbuhan 
dan perkembangan sel. Hormon bekerja optimal pada 
konsentrasi tertentu dan sel umumnya mengandung hormon 
cukup atau hampir cukup untuk memanjang secara normal. 
Penambahan auksin dan sitokinin eksogen akan mengubah 
kadar hormon endogen yang dikandung eksplan atau 
tumbuhan (Salisbury & Ross, 1995).

Pada minggu pertama baik eksplan daun maupun eksplan 
tangkai daun Anthurium plowmanii yang ditumbuhkan pada 
media kultur dengan berbagai konsentrasi kombinasi zat 
pengatur tumbuh NAA dan BA serta 2,4-D dan BA rata-rata 
belum memberikan respons. Pada minggu kedua eksplan 
daun maupun eksplan tangkai daun mulai menunjukkan 
perubahan helaian daun menggulung tepi daun cokelat, 
sedangkan pada eksplan tangkai daun yang dipotong 
pada kedua ujungnya (dilukai) kedua ujungnya berwarna 
cokelat. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan George 
& Sherrington (1984) bahwa eksplan yang masih muda 
cenderung mengubah warna eksplan daun menjadi cokelat 
daripada eksplan daun yang tua. 

Pada penelitian ini pengamatan induksi kalus selama 
12 minggu masa kultur belum menunjukkan hasil maksimal. 
Pada banyak perlakuan kombinasi zat pengatur tumbuh 
belum menunjukkan terbentuknya kalus baik pada eksplan 

daun maupun tangkai daun. Perlakuan dengan pemberian 
kombinasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan BA banyak yang 
tidak membentuk kalus. Hanya pada perlakuan D0,2B1 dari 
eksplan daun yang mampu membentuk kalus yaitu pada 
minggu ke-6. Sedangkan pada perlakuan kombinasi D0,1B1, 
D0,2B1, D0,6B1,8, D0,8B1,6 belum terbentuk kalus. Sedangkan 
pada perlakuan kombinasi NAA dan BA banyak yang 
membentuk kalus walaupun belum maksimal. Pemberian 
kombinasi zat pengatur tumbuh NAA dan BA dan 2,4-D dan 
BA pada eksplan tangkai daun selama 12 minggu tidak ada 
yang membentuk kalus. Pemberian kombinasi NAA dan BA 
pada eksplan daun selama 12 minggu hanya pada perlakuan 
N0,8B1,6 dan pada perlakuan N1B1, yang membentuk kalus. 
Perlakuan N0,1B1, N0,2B1, N0,6B1,8 tidak membentuk kalus. 
Dari beberapa perlakuan tesebut, N1B1 merupakan media 
perlakuan yang paling cepat dalam menginduksi kalus, di 
mana kalus terbentuk pada minggu ke-5 pada eksplan daun. 
Kalus pada eksplan daun muncul pada bagian tepi daun 
yang terluka berwarna putih kekuningan. Hal ini seperti 
yang dikemukakan oleh George & Sherrington (1984) 
bahwa konsentrasi auksin dan sitokinin yang seimbang 
akan memacu proliferasi kalus. Pada penelitian ini media 
kultur dengan penambahan 1 mg/L NAA dan 1 mg/L BA, 
di mana konsentrasi antara auksin dan sitokinin yang 
seimbang diduga merupakan konsentrasi yang tepat untuk 
induksi kalus.

Setelah dilakukan pengamatan lebih lanjut hingga 
37 minggu masa kultur, ada beberapa perlakuan tertentu 
yang mampu membentuk kalus, di mana kalus tersebut 
selanjutnya dapat beregenerasi membentuk tunas dan 
akar. Tunas dan akar yang muncul tersebut didahului 
oleh terbentuknya kalus. Kalus yang teramati berwarna 
putih atau putih kekuningan. Eksplan yang pada awalnya 
berwarna hijau kemudian membentuk kalus berwarna putih 
menunjukkan bahwa pada kalus tersebut terjadi degradasi 
klorofil (Santoso & Nursandi, 2001). Menurut Giuliano 
et al., 1993, secara biokimia proses terjadinya degradasi 
klorofil melalui hilangnya rantai phyton karena enzim 
klorofilase sehingga terbentuk klorofilin atau klorofilid 
yang menyebabkan kalus menjadi hijau cerah. Klorofilid 
dapat didekomposisi lebih lanjut menjadi pheophorbides 
(berwarna cokelat) dan klorins (tidak berwarna). Selain itu 
juga terjadi karena fotooksidasi sehingga Mg 2++ hilang dan 
terbentuk pheophytin yang berwarna cokelat atau hijau olive 
(keputihan). Kemudian pada minggu-minggu berikutnya 
kalus tersebut berubah menjadi kuning kehijauan atau putih 
kehijauan dan intensitas warna hijau meningkat menjadi 
hijau muda (putih kehijauan). Warna hijau pada kalus 
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tersebut diduga karena pengaruh pemberian zat pengatur 
tumbuh sitokinin di mana seperti yang dikemukakan Santoso 
& Nursandi (2001) dalam kegiatan kultur jaringan sitokinin 
terbukti dapat mendorong pembentukan klorofil pada kalus. 
Kemudian kalus tersebut muncul semakin besar dan hampir 
menutupi permukaan media. Hingga pada akhirnya kalus 
membesar dan pada permukaan kalus berwana hijau muda 
dan muncul gumpalan-gumpalan kecil (nodul) yang disebut 
green spot, di mana menurut Maftuchah & Loedin (2000) 
terbentuknya green spot pada kalus merupakan salah satu 
tanda awal terjadinya induksi tunas. Kalus berwarna hijau 
merupakan kalus yang embriogenik (Elimasni, 2005). Pada 
perlakuan yang mampu membentuk tunas dan akar yaitu 
pada perlakuan N0,2B1, N0,6B1,8, N1B1 mampu menginduksi 
kalus yang selanjutnya dapat menginduksi tunas dan akar. 
Pada perlakuan D0,8B1,6 dan D1B1 juga mampu menginduksi 
tunas. Selain dapat membentuk tunas, kalus tersebut juga 
dapat membentuk akar. Kalus yang dihasilkan dari beberapaKalus yang dihasilkan dari beberapa 
perlakuan kombinasi zat pengatur tumbuh NAA dan BA 
serta 2,4 D dan BA merupakan kalus yang embriogenik 
karena dapat beregenerasi menjadi akar maupun tunas. 
Sutjahjo (1994) menjelaskan bahwa terdapat dua macam 
kalus yang terbentuk dalam kultur in vitro suatu tanaman, 
yaitu (1) kalus embriogenik dan (2) kalus non embriogenik. 
Kalus embriogenik adalah kalus yang mempunyai potensi 
untuk beregenerasi menjadi tanaman melalui organogenesis 
atau embryogenesis. Sedangkan kalus non embriogenik 
adalah kalus yang mempunyai kemampuan sedikit atau 
tidak mempunyai kemampuan untuk beregenerasi menjadi 
tanaman. Kalus embriogenik yang mempunyai struktur 
kompak, tidak tembus cahaya dan pertumbuhan relatif 
lambat merupakan tipe yang dikehendaki dalam seleksi in 
vitro tanaman. Menurut Green et al., (1984) dalam Sutjahjo 
(1994), kalus seperti ini disebut kalus tipe-I, sebaliknya 
kalus yang kurang kompak, friabel, dan pertumbuhannya 
cepat disebut kalus tipe-II. Kemampuan regenerasi kalus 
umumnya menurun sesuai lamanya jaringan dikulturkan, 
namun beberapa kultur kalus kemampuan regenerasinya 
dapat bertahan dalam jangka waktu relatif panjang (George 
& Sherrington, 1984).

Kalus yang teramati pada penelitian ini merupakan 
kalus bertesktur kompak, yang merupakan kalus 
embriogenik di mana dapat menghasilkan tunas namun 
pada beberapa perlakuan pertumbuhan tunas relatif lambat. 
Pada beberapa perlakuan, terbentuknya tunas didahului 
dengan terbentuknya akar terlebih dahulu dan ditandai 
oleh munculnya bulu-bulu akar pada kalus. Pembentukan 
akar yang lebih cepat daripada pembentukan tunas tidak 

sesuai dengan tujuan pemberian sitokinin yang lebih 
besar dibandingkan dengan auksin. Hal ini tidak sesuai 
dengan yang dikemukakan oleh George & Sherrington 
(1984) bahwa pemberian kadar auksin yang rendah dan 
kadar sitokinin yang tinggi dapat memacu terbentuknya 
tunas. Namun pada perlakuan N0,2B1 dari eksplan tangkai 
daun pada ulangan yang berbeda, pada kalus terbentuk 
akar dan bulu-bulu akar saja, tidak membentuk tunas. 
Perbedaan respons ini diduga disebabkan kandungan 
hormon endogen pada masing-masing eksplan berbeda 
seperti yang dinyatakan oleh Abidin (1990). Pada perlakuan 
N0,2B1 diduga kandungan hormon auksin endogen tinggi 
dengan pemberian zat pengatur tumbuh auksin eksogen 
kandungan hormon endogen semakin tinggi sehingga 
menghambat terbentuknya tunas. 

Pada beberapa penelitian yang pernah dilakukan 
di antaranya (Husni & Kosmiatin 2005) menggunakan 
eksplan daun dan tangkai daun dari tanaman lada dengan 
penambahan kombinasi zat pengatur tumbuh 2,4-D dan 
BA. Pada eksplan daun menghasilkan kalus embriogenik, 
sedangkan pada tangkai daun menghasilkan kalus yang 
nonembriogenik. Namun pada penelitian ini baik pada 
eksplan daun maupun tangkai daun Anthurium plowmanii 
dapat menghasilkan kalus yang embriogenik yang 
selanjutnya dapat beregenerasi menjadi tunas dan akar. 

Penelitian organogenesis tidak langsung (melalui 
kalus) menggunakan kombinasi 2,4-D dan BA telah 
banyak diteliti sebelumnya, di antaranya hasil penelitian 
Denchev & Conger (1995) pada tanaman Switchgrass yang 
menunjukkan bahwa penggunaan komposisi media MS 
dengan penambahan 2,4-D dan BA dapat meningkatkan 
persentase kalus embriogenik. Demikian juga pada 
penelitian Ranch et al., 1998 menggunakan tanaman kedelai 
di mana kombinasi 2,4-D dan BA sangat baik digunakan 
untuk menginduksi kalus embriogenik.

 Marlina (2004) melakukan penelitian menggunakan 
eksplan daun Anthurium andreanum dengan media MS 
setengah hara makro dengan penambahan kombinasi zat 
pengatur tumbuh NAA dan BA mampu menginduksi 
terbentuknya tunas. Pada penelitian ini kombinasi NAA dan 
BA lebih cepat menginduksi kalus dan tunas dibandingkan 
dengan kombinasi 2,4-D dan BA. Pada beberapa perlakuan 
kombinasi NAA dan BA tunas yang dihasilkan lebih 
banyak, pada perlakuan kombinasi 2,4-D dan BA tunas 
yang dihasilkan sedikit.

Efektivitas penggunaan teknik kultur jaringan dalam 
seleksi in-vitro tergantung dari tersedianya metode baku 
yang efesien untuk menginduksi terbentuknya kalus serta 
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dapat meregenerasikannya menjadi tanaman lengkap 
(planlet) (Mythli et al., 1997). Beberapa faktor pentingBeberapa faktor penting 
yang memengaruhi induksi kalus dan regenerasi tanaman 
yaitu pemilihan jenis eksplan, genotipe dan suplemen media 
yang digunakan, mencakup tipe dan kuantitas zat pengatur 
tumbuh, dalam hal ini auksin dan sitokinin (Denchev & 
Conger, 1995). Komposisi auksin dan sitokinin dalam 
media kultur in- vitro memainkan peranan penting dalam 
induksi dan regenerasi kalus menjadi tunas (Zheng et al., 
1999). Interaksi antara sitokinin dan auksin merupakan 
hal yang krusial dalam mengontrol proses pertumbuhan 
dan perkembangan dalam kultur in vitro (Gaba, 2005). 
Walaupun auksin berperan utama dalam pembelahan 
sel, namun pada beberapa tanaman sitokinin juga sangat 
dibutuhkan untuk proliferasi kalus (Wattimena et al., 1992). 
Perbandingan antara sitokinin dan auksin akan menentukan 
apakah kalus akan beregenerasi membentuk tunas, akar atau 
tunas dan akar (Gaba 2005). Oleh karena itu diperlukan 
perbandingan konsentrasi yang tepat. 

KESIMPULAN
Dari hasil percobaan dan pembahasan dapat disimpulkan 

(1) pertumbuhan eksplan daun dan tangkai daun Anthrium 
plowmanii di dalam medium MS dengan penambahan 
berbagai kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 
NAA, BA dan 2,4-D, BA tergolong lambat, (2) medium 
MS dengan penambahan zat pengatur tumbuh NAA 0,2 
mg/L dan BA 1 mg/L paling bagus dalam menginduksi 
terbentuknya tunas baik dari eksplan daun maupun eksplan 
tangkai daun Anthurium plowmanii, dan (3) jenis auksin 
2,4-D kurang bagus untuk menginduksi pertumbuhan 
tunas dari eksplan daun maupun tangkai daun Anthurium 
plowmanii, bila dibandingkan penggunaan jenis auksin 
NAA.
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PERBANDINGAN PEREDUKSI NATRIUM TIOSULFAT (NA2S2O3) DAN KALIUM 
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SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS
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ABSTRACT 

The Iron content in multivitamine can be analyzed using spectrophotometer UV-Vis. Fe(III) must be changed into 
Fe(II) and be complexed with 1,10-fenantrolin, so can give colors ranging from orange to bright red that can be read in 
UV-Vis ranges with the complementer colour that is green, they are 380-780 nm. Previous experiment proved that natrium 
thiosulfate good for reducting iron in multivitamine. In this experiment, will be compared capability reducting of sodium 
thiosulfate (Na2S2O3) and potassium oxalate (K2C2O4) by linearity, accuration and precision parameters. Linearity 
can be determined by the coefficient correlation’s value, they are 0,991 and 0,998 for each reductor sodium thiosulfate 
(Na2S2O3) and potassium oxalate (K2C2O4), precision can be determined from CV and RSD value, which is CV values are 
0,0022 and 0,00046 and RSD 0,022 ppt and 0,0046 for sodium thiosulfate (Na2S2O3) whereas CV’s values for reductor 
potassium oxalate (K2C2O4) are 0% with RSD 0 ppt for addition standard of 0.1 mL and 0.2 mL Fe 100 ppm. Accuration 
can be determined by % recovery value that for sodium thiosulfate (Na2S2O3) are 98.2% and 98.8% and for reductor 
potassium oxalate (K2C2O4) are 104.5% and 60.5%. From the results show that sodium thiosulfate (Na2S2O3) better to 
use as a reductor than potassium oxalate (K2C2O4). 

Keywords:  UV-Vis spectrophotometer, reductor sodium thiosulfate (Na2S2O3), reductor potassium oxalate (K2C2O4), 
1,10-fenantrolin

PENDAHULUAN
Besi adalah logam yang beragam penggunaannya serta 

melimpah keberadaannya. Hal ini dikarenakan kelimpahan 
besi di kulit bumi cukup besar, selain itu pengolahannya 
relatif mudah, murah serta dapat dimodifikasi. Besi yang 
dikonsumsi dalam tubuh manusia berada dalam bentuk 
ionnya yaitu Fe2+ dan Fe3+ yang dapat diperoleh dari 
makanan, buah-buahan ataupun asupan nutrisi yang kita 
konsumsi tiap hari seperti multivitamin. Dalam tubuh, 
besi esensial dalam memproduksi hemoglobin yang 
berfungsi dalam mengangkut oksigen dari paru-paru ke 
jaringan tubuh, mengangkut elektron dalam sel dan dalam 
mensintesis enzim yang mengandung besi yang dibutuhkan 
untuk menggunakan oksigen selama memproduksi energi 
seluler.

Kekurangan ataupun kelebihan besi dalam tubuh dapat 
membahayakan. Kekurangan besi merupakan penyebab 
penyakit utama selama masa pertumbuhan, kehamilan dan 
masa remaja. Kekurangan besi dapat menyebabkan anemia 

yang menimbulkan letih dan lesu. Sedangkan kelebihan 
zat besi dapat menyebabkan kerusakan hati, diabetes dan 
penyumbatan pembuluh jantung sehingga diperlukan 
analisa kadar besi agar tidak berlebihan penggunaannya. 

Analisa kadar besi telah secara analitik dapat 
dilakukan dengan berbagai metode, antara lain flame AAS, 
Graphite Furnace AAS, Semiluminisens, Potensiometri, 
Anodic Stripping Voltammetry dan spektrofotometri. 
Spektrofotometri yang digunakan di sini adalah 
spektrofotometri UV-Vis (Tesfaldet, 2004).

Kadar besi dalam makanan dapat dianalisis 
secara analitik, salah satunya dengan menggunakan 
spektrofotometer UV-Vis. Dengan metode ini, terlebih 
dahulu Fe(III) direduksi menjadi Fe(II) menggunakan 
suatu reduktor sebelum nantinya dikomplekskan dengan 
agen pengompleks tertentu sehingga menghasilkan 
suatu warna khas senyawa tersebut dan dapat terdeteksi 
oleh spektrofotometer UV-Vis. Reduksi Fe(III) menjadi 
Fe(II) penting dilakukan karena Fe(III) akan mengganggu 
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kompleks [Fe (phenil)3]2+ yang akan terbentuk. Adapun 
reduktor yang dapat digunakan untuk mereduksi Fe(III) 
menjadi Fe(II) antara lain asam askorbat, natrium sulfat 
dan natrium tiosulfat. Sedangkan zat pengompleks yang 
biasa digunakan misalnya fenantrolin, molybdenum, selenit 
dan difenil karbonat. 

Penentuan kadar besi dapat dilakukan dengan metode 
spektrofotometri UV-Vis, di mana zat yang dianalisa 
dikomplekskan terlebih dahulu sehingga membentuk 
suatu warna yang spesifik. Beberapa pengompleks besi 
yang dapat digunakan di antaranya adalah molibdenum, 
selenit, difenil karbazid dan fenantrolin. Masing-masing 
metode yang menggunakan pengompleks tersebut memiliki 
kelebihan dan kekurangan. Malik (1997) kembali melakukan 
percobaan, kali ini mereka menggunakan pengompleks 
bathofenantrolin dan diperoleh absorptivitas molar sebesar 
2,24 × 104 L mol-1cm-1, dan dinyatakan bahwa metode 
ini memerlukan waktu yang lama, bila menggunakan 
pengadsorpsi berupa naphtalen, tetapi secara umum 
bathofenantrolin ini dapat digunakan untuk pengompleks 
besi tanpa menggunakan zat pengadsorpsi dan metode ini 
dapat dikatakan sederhana, karena tidak memerlukan waktu 
yang lama (Malik & Ashok Kumar, 2000).

Pada penelitian ini, pengompleks yang digunakan 
adalah 1,10-fenantrolin. Hal ini dikarenakan pada penelitian 
yang dilakukan Malik (2000) membuktikan bahwa 1,10-
fenantrolin baik digunakan sebagai pengompleks besi. 
Pada penelitian pertama dilakukan penentuan kadar besi 
dalam biji gandum dengan pengompleks kalium thiosianat 
(KSCN) dan 1,10-fenantrolin. Kadar besi total dalam bijih 
gandum untuk Fe(II)-1,10-fenantrolin sebesar 0,3491 mg 
sedangkan Fe(III) thiosianat sebesar 0,3496 dengan masing-
masing 20 mg sampel. Prosen recovery yang diperoleh 
sebesar 99,03%. 

Pada tahun 1997, Malik meneliti dengan fenantrolin 
dan dihasilkan senyawa kompleks besi(II) fenantrolin yang 
stabil pada pH 2–9. Metode ini menggunakan pengadsorpsi 
berupa naftalen tetapi secara umum fenantrolin dapat 
digunakan sebagai pengompleks besi tanpa menggunakan 
zat pengadsorpsi dan tidak memerlukan waktu lama (Malik, 
2000). 

Berdasar hasil-hasil penelitian di atas, pada 
penelitian ini akan dilakukan penentuan Fe dengan 
metode spektrofotometri UV-Vis pada suasana asam 
menggunakan reduktor natrium tiosulfat (Na2S2O3) dan 
kalium oksalat (K2C2O4) dengan zat pengompleks 1,10-
fenantrolin. Pereduksi K2C2O4 akan diuji kemampuannya 
dalam mereduksi Fe(III) menjadi Fe(II). 

METODE PENELITIAN
Alat dan Bahan

Alat
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pH meter digital, spektrofotometer UV-Vis, kuvet, labu 
ukur, gelas ukur, neraca analitik, kaca arloji, gelas beker, 
botol semprot, pipet tetes, pipet ukur, corong, pemanas, 
kertas saring dan mikropipet.

Bahan  
Bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian 

ini adalah tablet multivitamin, FeCl3.6H2O, aquades, 
1,10-Fenantrolin, Na2S2O3, K2C2O4, CH3COOH, 
CH3COONa.3H2O, aseton. 

Prosedur Kerja

Pembuatan Larutan Standar Besi(III) 100 ppm
Larutan standar dibuat dengan melarutkan 0,048 gr 

FeCl3.6H2O dalam 10 mL aquades. Larutan ini diencerkan 
sampai volume larutan 100 mL sehingga diperoleh larutan 
standar besi 100 ppm. Konsentrasi larutan standar Fe(III) 
divariasi yaitu 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 mL volume ambil larutan 
standar Fe 100 ppm untuk masing-masing konsentrasi 1; 
2; 3; 4 dan 5 ppm.

Pembuatan Larutan Kerja Na2S2O3 100 ppm
Larutan Na2S2O3 dibuat dengan melarutkan kristal 

Na2S2O3 sebanyak 100 mg dengan aquades hingga volume 
1000 mL sehingga didapatkan larutan kerja Na2S2O3 100 
ppm. Konsentrasi larutan Na2S2O3 divariasi yaitu 0,8; 0,9; 
1; 1,1; 1,2 mL volume ambil larutan Na2S2O3 100 ppm 
untuk masing-masing konsentrasi 1; 2; 3; 4 dan 5 ppm.

Pembuatan Larutan Kerja K2C2O4 100 ppm
Larutan K2C2O4 dibuat dengan melarutkan kristal 

K2C2O4 sebanyak 100 mg dengan aquades sampai volume 
1000 mL sehingga didapatkan larutan kerja K2C2O4 100 
ppm yaitu 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4 mL volume ambil larutan 
K2C2O4 100 ppm untuk masing-masing konsentrasi 2; 2,5; 
3; 3,5 dan 4 ppm.

Pembuatan Larutan Pengompleks 1,10-Fenantrolin 1000 
ppm

Sebanyak 0,1 g 1,10-fenantrolin dilarutkan dengan 
aquades hingga volume 100 mL. Larutan ini mengandung 
1000 ppm 1,10-fenantrolin.

Pembuatan Larutan Buffer Asetat
Larutan buffer asetat dibuat dengan mengencerkan 

5 mL CH3COOH glasial dengan hingga volume 50 mL 
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kemudian kedalamnya dilarutkan CH3COONa.3H2O sesuai 
perhitungan pada lampiran F Buffer asetat divariasi pH-nya 
yaitu: 3,0; 3,5; 4; 4,5; 5,0 sehingga diperoleh buffer asetat 
dengan variasi konsentrasi tersebut.

Penentuan Panjang Gelombang Maksimum dengan 
Pereduksi Na2S2O3 100 ppm

Larutan standar Fe (III) 100 ppm sebanyak 0,5 mL 
dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mL kemudian ditambah 
1 mL Na2S2O3 100 ppm sebagai reduktor; 1,5 mL larutan 
1,10-fenantrolin 1000 ppm; 1,5 mL larutan buffer asetat pH 
4,5 dan 5 mL aseton kemudian ditambah aquades hingga 
volume larutan 10 mL. Campuran tersebut dikocok dan 
didiamkan selama 5 menit dan diukur absorbansinya pada 
panjang gelombang 500–600 nm. Data yang diperoleh 
kemudian dibuat kurva antara absorbansi (A) terhadap 
panjang gelombang (λ) sehingga diperoleh λ maksimum.

Penentuan Panjang Gelombang Maksimum dengan 
Pereduksi K2C2O4 100 ppm

Larutan standar Fe (III) 100 ppm sebanyak 0,5 mL 
dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mL kemudian ditambah 
1 mL K2C2O4 100 ppm sebagai pereduksi; 1,5 mL larutan 
1,10-fenantrolin 1000 ppm; 1,5 mL larutan buffer asetat pH 
4,5 dan 5 mL aseton kemudian ditambah aquades hingga 
volume larutan 10 mL. Campuran tersebut dikocok dan 
didiamkan selama 5 menit dan diukur absorbansinya pada 
panjang gelombang 500–600 nm. Data yang diperoleh 
kemudian dibuat kurva antara absorbansi (A) terhadap 
panjang gelombang (λ) sehingga diperoleh λ maksimum.

Penentuan pH Optimum Buffer Asetat
Larutan standar Fe(III) 100 ppm sebanyak 0,5 mL 

dimasukkan dalam labu ukur 10 mL, ditambah 1 mL 
larutan pereduksi K2C2O4 100 ppm; 1,5 mL larutan 1,10-
fenantrolin 1000 ppm; 1,5 mL larutan buffer asetat dengan 
variasi pH 3,0; 3,5; 4; 4,5; 5,0 dan 5 mL aseton kemudian 
ditambah aquades hingga volume 10 mL. Campuran 
tersebut dikocok dan didiamkan selama 5 menit kemudian 
diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum. 
Pengukuran absorbansi masing-masing pH diulangi 
sebanyak 3 kali. Data absorbansi yang diperoleh kemudian 
dibuat kurva antara absorbansi (A) dengan pH buffer asetat 
sehingga diperoleh pH optimum buffer asetat.

Penentuan Konsentrasi Optimum Pereduksi Na2S2O3 
100 ppm

Larutan standar Fe(III) 100 ppm sebanyak 0,5 mL 
dimasukkan dalam labu ukur 10 mL ditambah larutan 
pereduksi Na2S2O3 sebanyak 8; 9; 10; 11; 12 ppm; 1,5 mL  

larutan 1,10-fenantrolin 1000 ppm; 1,5 mL buffer asetat 
pH optimum dan 5 mL aseton, kemudian ditambah aquades 
hingga volume mencapai 10 mL. Campuran tersebut 
dikocok dan didiamkan selama 5 menit, kemudian diukur 
absorbansinya pada panjang gelombang maksimum. 
Pengukuran absorbansi masing-masing konsentrasi 
Na2S2O3 dilakukan 3 kali. Selanjutnya dibuat kurva antara 
konsentrasi dengan absorbansi dan diperoleh konsentrasi 
optimum larutan natrium tiosulfat.

Penentuan Konsentrasi Optimum Pereduksi K2C2O4 
100 ppm

Larutan standar Fe(III) 100 ppm sebanyak 0,5 mL 
dimasukkan dalam labu ukur 10 mL ditambah larutan 
pereduksi K2C2O4 sebanyak 2; 2,5; 3; 3,5; 4 ppm; 1,5 mL  
larutan 1,10-fenantrolin 1000 ppm; 1,5 mL buffer asetat 
pH optimum dan 5 mL aseton, kemudian ditambah aquades 
hingga volume mencapai 10 mL. Campuran tersebut 
dikocok dan didiamkan selama 5 menit, kemudian diukur 
absorbansinya pada panjang gelombang maksimum. 
Pengukuran absorbansi masing-masing konsentrasi 
K2C2O4 dilakukan 3 kali. Selanjutnya dibuat kurva antara 
konsentrasi dengan absorbansi dan diperoleh konsentrasi 
optimum larutan kalium oksalat.

Penentuan Kurva Kalibrasi dengan Pereduksi Na2S2O3 
Larutan standar Fe(III) 100 ppm sebanyak 0,1; 0,2; 

0,3; 0,4 dan 0,5 dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mL. 
Masing-masing ditambah 1 mL larutan Na2S2O3 konsentrasi 
optimum; 1,5 mL larutan 1,10-fenantrolin 1000 ppm; 1,5 mL  
larutan buffer asetat pH optimum dan 5 mL aseton 
kemudian ditambah aquades hingga volume larutan 10 mL.  
Campuran dikocok dan didiamkan selama 5 menit kemudian 
diukur absorbansinya pada panjang gelombang maksimum. 
Data yang diperoleh kemudian dibuat kurva kalibrasi 
antara absorbansi (A) terhadap konsentrasi larutan standar 
Fe(III).

Penentuan Kurva Kalibrasi dengan Pereduksi K2C2O4 
Larutan standar Fe(III) 100 ppm sebanyak 0,1; 0,2; 

0,3; 0,4 dan 0,5 dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mL. 
Masing-masing ditambah 1 mL larutan K2C2O4 konsentrasi 
optimum; 1,5 mL larutan 1,10-fenantrolin 1000 ppm;  
1,5 mL larutan buffer asetat pH optimum dan 5 mL aseton 
kemudian ditambah aquades hingga volume larutan  
10 mL. Campuran dikocok dan didiamkan selama 5 menit 
kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang 
maksimum. Data yang diperoleh kemudian dibuat kurva 
kalibrasi antara absorbansi (A) terhadap konsentrasi larutan 
standar besi.
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Penentuan Kadar Besi dalam Multivitamin dengan 
Pereduksi Na2S2O3

Serbuk multivitamin yang sudah halus diambil sebanyak 
10 mg dari 20 kapsul yang telah dicampur lalu dimasukkan 
ke dalam gelas beker 100 mL dan ditambah 0,1 mL larutan 
standar Fe(III) 100 ppm. Kemudian ditambah 25 mL aquades 
dan 1 mL HCl (65% v/v). Larutan dipanaskan selama  
20 menit di atas hotplate. Dalam keadaan hangat, larutan 
disaring segera ke dalam gelas beker 100 mL kemudian 
didinginkan pada suhu kamar. Larutan diambil 0,5 mL;  
1 mL Na2S2O3 konsentrasi optimum; 1,5 mL larutan  
1,10-fenantrolin 1000 ppm; 1,5 mL larutan buffer asetat 
dan 5 mL aseton kemudian diencerkan dengan aquades 
sampai volume larutan 10 mL. Campuran dikocok dan 
didiamkan selama 5 menit kemudian diukur absorbansinya 
pada panjang gelombang maksimum. Perlakuan berlaku pula 
untuk penambahan 0,2 mL larutan standar Fe(III) 100 ppm. 
Pengukuran diulang sebanyak 5 kali. Dari data yang diperoleh 
dapat ditentukan kadar zat besi yang tereduksi sehingga dapat 
diperoleh prosen recovery, CV dan RSD-nya. 

Penentuan Kadar Besi dalam Multivitamin dengan 
Pereduksi K2CO4

Serbuk multivitamin yang sudah halus diambil 
sebanyak 10 mg dari 20 kapsul yang telah dicampur lalu 
dimasukkan ke dalam gelas beker 100 mL dan ditambah  
0,1 mL larutan standar Fe(III) 100 ppm. Kemudian ditambah 
25 mL aquades dan 1 mL HCl (65% v/v). Larutan dipanaskan 
selama 20 menit di atas hotplate. Dalam keadaan hangat, 
larutan disaring segera dalam gelas beker 100 mL kemudian 
didinginkan pada suhu kamar. Larutan diambil 0,5 mL; 1 mL 
K2C2O4 konsentrasi optimum; 1,5 mL larutan 1,10-fenantrolin 
1000 ppm; 1,5 mL larutan buffer asetat dan 5 mL aseton 
kemudian diencerkan dengan aquades sampai volume larutan 
10 mL. Campuran dikocok dan didiamkan selama 5 menit 
kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang 
maksimum. Perlakuan berlaku pula untuk penambahan 0,2 mL  
larutan standar Fe(III) 100 ppm. Pengukuran diulang 
sebanyak 5 kali. Dari data yang diperoleh dapat ditentukan 
kadar zat besi yang tereduksi sehingga dapat diperoleh prosen 
recovery, CV dan RSD-nya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Panjang Gelombang (λ) Maksimum 
Pereduksi Natrium Tiosulfat (Na2S2O3)

Penentuan λ maksimum suatu pereduksi bertujuan 
untuk memperoleh analisis dengan kepekaan tertinggi serta 
kesalahan terkecil sehingga dapat digunakan untuk analisis 

larutan dengan konsentrasi rendah. Penentuan λ maksimum 
Na2S2O3 ini dilakukan dengan cara mengukur absorbansi 
0,5 mL larutan standar Fe 100 ppm dengan larutan  
1,10-fenantrolin 1000 ppm dan pereduksi Na2S2O3 100 ppm 
pada rentang panjang gelombang 500–600 nm. Larutan 
blanko yang digunakan adalah semua pereaksi kecuali zat 
yang ditentukan (besi) dalam volume akhir 10 mL. Besi 
(III) akan tereduksi menjadi besi (II) setelah direduksi oleh 
Na2S2O3 dengan reaksi sebagai berikut.

2Fe2+ + 2S2O3
2– ¾ 2Fe2+ + S4O6

2–

Setelah itu, Fe (II) akan membentuk senyawa komplek 
merah jingga saat ditambahkan pengompleks 1,1 Fenantrolin 
dengan reaksi sebagai berikut.

Fe2+ + 3C12H8N2 ¾  [Fe(C12H8N2)3]2+

pH buffer asetat yang digunakan dalam membantu 
mereduksi besi (III) menjadi besi (II) ini yaitu 4,5. Adapun 
data yang diperoleh dapat dibuat kurva antara absorbansi 
(A) terhadap panjang gelombang (λ) sehingga diperoleh λ 
maksimum. Hasil perolehan λ maksimum akan digunakan 
untuk pengukuran selanjutnya. Pada penelitian ini diperoleh 
λ maksimum pereduksi Na2S2O3 adalah 505 nm yang 
terlihat pada gambar 1 dan 2. 

Penentuan Panjang gelombang (λ) Maksimum 

Gambar 1. Kurva panjang gelombang maksimum 
pereduksi Na2S2O3 pada 500–600 nm

Pereduksi Kalium Oksalat (K2C2O4) 
Sama halnya dengan penentuan λ maksimum pereduksi 

Na2S2O3, penentuan λ maksimum K2C2O4 ini bertujuan 
untuk memperoleh analisis dengan kepekaan tertinggi serta 
kesalahan terkecil sehingga dapat digunakan untuk analisis 
larutan dengan konsentrasi rendah. Penentuan λ maksimum 
K2C2O4 ini dilakukan dengan cara mengukur absorbansi 
0,5 mL larutan standar besi 100 ppm dengan larutan 1, 
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10-fenantrolin 1000 ppm dan pereduksi K2C2O4 100 ppm 
pada rentang panjang gelombang 500–600 nm. Larutan 
blanko yang digunakan adalah semua pereaksi kecuali zat 
yang ditentukan (besi) dalam volume akhir 10 mL. Reaksi 
yang terjadi saat Besi (III) tereduksi menjadi besi (II) 
setelah direduksi oleh K2C2O4 adalah sebagai berikut.

2Fe2+ + 2C2O4
2–  ¾  2Fe2+ + 2CO2

Setelah itu, Fe (II) akan membentuk senyawa kompleks 
merah jingga saat ditambahkan pengompleks 1,10-
fenantrolin dengan reaksi sebagai berikut.

Fe2+ + 3C12H8N2 ¾  [Fe(C12H8N2)3]2+

Penentuan λ maksimum ini dilakukan dalam 
suasana asam di mana pH asam yang digunakan dalam 
membantu mereduksi besi (III) menjadi besi (II) ini yaitu 
4,5. Penentuan λ maksimum K2C2O4 pada kondisi pH 
asam dalam mereduksi besi (III) ini dilakukan dengan 
cara mengukur absorbansi 0,5 mL larutan standar Fe 
100 ppm larutan 1,10-fenantrolin 1000 ppm; 1,5 mL larutan 
buffer asetat pH 4,5 dan 5 mL aseton serta aquades hingga 
volume larutan 10 mL pada rentang panjang gelombang 
500–600 nm. Data yang diperoleh dapat dibuat kurva antara 
absorbansi (A) terhadap panjang gelombang (λ) sehingga 
diperoleh λ maksimum. Hasil perolehan λ maksimum 
ini akan digunakan untuk pengukuran selanjutnya. Pada 
penelitian ini, diperoleh λ maksimum pereduksi K2C2O4 
adalah 520 nm yang dapat diamati pada gambar 3.

Penentuan pH Optimum Buffer Asetat
Larutan buffer dibutuhkan untuk mempertahankan pH 

suatu larutan. Buffer asetat yang digunakan dalam penentuan 
kadar besi dalam multivitamin ini berfungsi untuk menjaga 
kestabilan kompleks yang terbentuk, yaitu 1,10-fenantrolin 
yang berwarna merah jingga. Penentuan pH optimum buffer 

asetat bertujuan untuk mengetahui pH yang paling baik 
dalam menganalisa besi dalam multivitamin. Besarnya 
pH larutan buffer yang digunakan divariasi yaitu 3; 3,5; 4; 
4,5 dan 5. Pengukuran absorbansi dilakukan pada panjang 
gelombang maksimum. Data yang diperoleh dapat dibuat 
grafik antara pH dan absorbansi yaitu pada gambar 4.

Gambar 4. Kurva pH optimum buffer asetat

Dari kurva terlihat buffer asetat pH 4,5 menghasilkan 
absorbansi paling besar yaitu 0,113. Hal ini menunjukkan 
bahwa pada pH tersebut buffer asetat paling stabil yang 
ditunjukkan dengan kestabilan senyawa kompleks pada 
absorbansi sebesar 0,113 yang merupakan absorbansi 
terbesar. 

Data absorbansi yang diperoleh digunakan untuk 
menghitung Coefficient of Variation (CV) dan Relative 
Standard deviation (RSD) untuk mengetahui kepresisian 
metode ini. Buffer asetat dengan pH 4,5 memiliki harga CV 
lebih kecil dari 2% yaitu 0,88 dan harga RSD lebih kecil 
dari 20 ppt, yaitu 8,8 maka dapat dikatakan bahwa pH 4,5 
merupakan buffer asetat yang paling optimum dan memiliki 
kepresisian yang baik dalam analisa besi pada multivitamin 
pada suasana asam sehingga hasil yang diperoleh ini akan 
digunakan untuk pengukuran selanjutnya. 

Gambar 2. Kurva panjang gelombang maksimum 
pereduksi Na2S2O3 pada 500–510 nm

Gambar 3. Kurva panjang gelombang maksimum 
pereduksi K2C2O4 pada 500–600 nm
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Penentuan Konsentrasi Optimum Pereduksi Natrium 
Tiosulfat (Na2S2O3) 

Penentuan konsentrasi optimum pereduksi bertujuan 
untuk mengetahui kemampuan terbaik pereduksi yang 
digunakan dalam mereduksi Fe(III) menjadi Fe(II). 
Penentuan ini dilakukan dengan mereduksi Fe (III) menjadi 
Fe(II) dengan pereduksi Na2S2O3 lalu dikomplekskan 
dengan 1,10-fenantrolin. Kompleks berwarna merah 
jingga yang terbentuk diukur pada panjang gelombang 
maksimum pereduksi Na2S2O3 yaitu 505 nm. Konsentrasi 
Na2S2O3 divariasi untuk mengetahui kemampuannya dalam 
mereduksi Fe (III). Konsentrasi Na2S2O3 ini akan sangat 
berpengaruh pada absorbansi yang dihasilkan. Data-data 
yang diperoleh dapat dibuat kurva antara konsentrasi dan 
absorbansi untuk melihat kemampuan masing-masing 
konsentrasi Na2S2O3 dalam mereduksi Fe(III) menjadi 
Fe(II) sehingga dapat diperoleh konsentrasi optimum 
pereduksi Na2S2O3. Penentuan ini menggunakan larutan 
standar Fe 5 ppm dan buffer asetat pH optimum 4,5. Kurva 
yang diperoleh terlihat pada gambar 5.

Gambar 5. Kurva konsentrasi optimum pereduksi 
Na2S2O3

Kurva meningkat dari konsentrasi Na2S2O3 8 ppm 
hingga 10 ppm namun menurun pada konsentrasi 11 ppm 
dan 12 ppm. Hal ini menunjukkan pada konsentrasi 10 ppm, 
Na2S2O3 dapat secara optimal mereduksi Fe(III) menjadi 
Fe(II) yang ditandai dengan nilai absorbansi yang diperoleh 
paling besar di antara konsentrasi-konsentrasi lainnya, yaitu 
0,102. Penurunan absorbansi pada konsentrasi 11 ppm dan 
12 ppm disebabkan Na2S2O3 yang digunakan berlebih 
sehingga semakin besar konsentrasi Na2S2O3, absorbansi 
akan semakin menurun dan kompleks yang terbentuk 
terurai kembali. 

Data-data yang diperoleh tersebut digunakan untuk 
menghitung harga Coefficient Variation (CV) dan Relative 

Standard Deviation (RSD) untuk mengetahui kepresisian 
metode ini. Natrium tiosulfat dengan konsentrasi 10 ppm 
menghasilkan kepresisian yang baik di mana CV lebih kecil 
dari 2% yaitu 0,69 dan RSD lebih kecil dari 20 ppt, yaitu 
6,9. Maka, Na2S2O3 dengan konsentrasi 10 ppm merupakan 
konsentrasi optimum dengan kepresisian yang baik di mana 
hasil ini akan digunakan untuk pengukuran selanjutnya. 

Penentuan Konsentrasi Optimum Pereduksi Kalium 
Oksalat (K2C2O4) 

Penentuan konsentrasi optimum pereduksi K2C2O4 
ini dilakukan dengan mereduksi Fe(III) menjadi Fe(II) 
dengan pereduksi K2C2O4 lalu dikomplekskan dengan 
1,10-fenantrolin. Kompleks berwarna merah jingga yang 
terbentuk kemudian diukur pada panjang gelombang 
maksimum pereduksi K2C2O4 yaitu 520 nm. Penentuan 
ini menggunakan larutan standar Fe 5 ppm dan buffer 
asetat pH optimum 4,5. Penentuan ini bertujuan untuk 
mengetahui kemampuan terbaik pereduksi yang digunakan 
dalam mereduksi Fe(III) menjadi Fe(II). Konsentrasi 
K2C2O4 divariasi untuk mengetahui kemampuannya dalam 
mereduksi Fe(III) yang akan memengaruhi nilai absorbansi 
yang dihasilkan. Dari data-data yang diperoleh tersebut 
dapat dibuat kurva antara konsentrasi dan absorbansi untuk 
melihat kemampuan masing-masing konsentrasi K2C2O4 
dalam mereduksi Fe(III) menjadi Fe(II) sehingga dapat 
diperoleh konsentrasi optimum pereduksi K2C2O4. Kurva 
yang diperoleh dapat diamati pada gambar 6.

Absorbansi terlihat semakin tinggi saat konsentrasi 
pereduksi K2C2O4 2 ppm, 2,5 ppm hingga 3 ppm kemudian 
menurun saat konsentrasi 3,5 ppm dan 4 ppm. Semakin 
tingginya nilai absorbansi menunjukkan Fe(III) yang 
tereduksi menjadi Fe(II) semakin banyak. Penurunan 
absorbansi pada konsentrasi 3,5 ppm dan 4 ppm disebabkan 
K2C2O4 yang digunakan berlebih sehingga semakin besar 
konsentrasi K2C2O4, absorbansi akan semakin menurun 
dan kompleks yang terbentuk terurai kembali. Absorbansi 
tertinggi yaitu 0,184 terdeteksi saat konsentrasi reduktor 
K2C2O4 3 ppm yang menunjukkan pada konsentrasi 
tersebut, K2C2O4 dapat mereduksi Fe(III) menjadi Fe(II) 
secara optimal. Konsentrasi itulah yang disebut sebagai 
konsentrasi optimum K2C2O4. 

Harga Coefficient Variation (CV) dan Relative 
Standard Deviation (RSD) kemudian dapat dihitung dari 
data-data yang diperoleh yang bertujuan untuk mengetahui 
kepresisian metode ini. Dari perhitungan diperoleh hasil di 
mana kalium oksalat dengan konsentrasi 10 ppm memiliki 
kepresisian yang paling baik dengan CV lebih kecil dari 2% 



40 Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Vol. 13 No. 1 Juni 2010

yaitu 0,67 dan RSD lebih kecil dari 20 ppt, yaitu 6,7. Maka, 
K2C2O4 dengan konsentrasi 3 ppm merupakan konsentrasi 
optimum dengan kepresisian paling baik. Hasil ini akan 
digunakan untuk pengukuran selanjutnya. 

Untuk mengetahui apakah harga CV yang diperoleh 
Na2S2O3 dan K2C2O4 berbeda, maka dilakukan uji-t 
berpasangan. Dengan nilai xd = 3,945 dengan Sd = 0,0423 
dan n = 3 diperoleh hasil t hitung sebesar 131,89 dengan 
nilai t tabel = 4,3 di mana derajat kebebasan (n–1) maka Ho 
ditolak yang membuktikan bahwa kedua harga CV untuk 
konsentrasi optimum Na2S2O3 dan K2C2O4 memberikan 
nilai yang berbeda.

Penentuan konsentrasi optimum Na2S2O3 dengan 
variasi konsentrasi 8–12 ppm dan K2C2O4 dengan variasi 
konsentrasi 2–4 ppm dengan penggunaan larutan standar 
besi 5 ppm menghasilkan konsentrasi optimum 10 ppm 
untuk Na2S2O3 dan 3 ppm untuk K2C2O4 dalam mereduksi 
Fe(III) menjadi Fe(II). 

Penentuan Kurva Kalibrasi Besi dengan Pereduksi 
Natrium Tiosulfat (Na2S2O3)

Kurva kalibrasi merupakan garis yang diperoleh dari 
gabungan titik-titik yang menyatakan hubungan antara 
konsentrasi terhadap absorbansi yang diserap oleh senyawa 
kompleks setelah dianalisis regresi linier. Pembuatan kurva 
kalibrasi besi dengan Na2S2O3 dilakukan dengan mengukur 
absorbansi larutan standar Fe dengan konsentrasi 1 ppm 
hingga 5 ppm pada λ maksimum pereduksi Na2S2O3, yaitu 
505 nm dengan kondisi yang sudah dioptimasi, yaitu buffer 
asetat pH 4,5 dan konsentrasi pereduksi Na2S2O3 10 ppm. 
Data-data yang diperoleh dapat dibuat kurva hubungan 
antara konsentrasi Fe standar dengan absorbansi yang dapat 
diamati pada gambar 7.

Gambar 7. Kurva kalibrasi larutan kompleks Fe-1,10 
fenantrolin dengan pereduksi Na2S2O3

Berdasarkan kurva diperoleh persamaan garis y = 
0,030x – 0,016 dengan r = 0,9954 dan r2 = 0,991 yang 
menyatakan bahwa 99,54% hubungan antara konsentrasi 
larutan standar Fe dengan absorbansi mempunyai hubungan 
erat. Linearitas yang baik antara konsentrasi larutan standar 
Fe dengan absorbansi ditandai dengan harga r2 = 0,991 
yang menyatakan semua titik terletak pada garis lurus yang 
lerengnya positif sehingga layak digunakan sebagai kurva 
kalibrasi karena memenuhi kisaran nilai r sebesar –1  r  1  
dan kisaran nilai r2 sebesar 0,9  r2  1. 

Penentuan Kurva Kalibrasi Besi dengan Pereduksi 
Kalium Oksalat (K2C2O4)

Pembuatan kurva kalibrasi besi dengan K2C2O4 
dilakukan dengan mengukur absorbansi larutan standar Fe 
dengan konsentrasi 1 ppm hingga 5 ppm pada λ maksimum 
pereduksi K2C2O4, yaitu 520 nm dengan kondisi yang 
sudah dioptimasi, yaitu buffer asetat pH 4,5 dan konsentrasi 
pereduksi K2C2O4 3 ppm. Data-data yang diperoleh dapat 
dibuat kurva hubungan antara konsentrasi Fe standar 
dengan absorbansi yang terlihat pada gambar 3.8.

Kurva kalibrasi merupakan garis yang diperoleh dari 
gabungan titik-titik yang menyatakan hubungan antara 
konsentrasi terhadap absorbansi yang diserap oleh senyawa 
kompleks setelah dianalisis regresi linier. Berdasarkan 
kurva diperoleh persamaan garis y = 0,024x–0,005 dengan 
r = 0,999 dan r2 = 0,998 yang menyatakan bahwa 99,9% 
hubungan antara konsentrasi larutan standar Fe dengan 
absorbansi mempunyai hubungan erat dan linearitas 
yang baik antara konsentrasi larutan standar Fe dengan 
absorbansi, yang ditandai dengan harga r2 = 0,998 yang 
menyatakan semua titik terletak pada garis lurus yang 
lerengnya positif sehingga layak digunakan sebagai kurva 
kalibrasi karena memenuhi kisaran nilai r sebesar –1  r  1  
dan kisaran nilai r2 sebesar 0,9  r2  1. 

Gambar 6. Kurva konsentrasi optimum pereduksi 
K2C2O4
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Uji keberartian (uji-t) perlu dilakukan untuk mengetahui 
apakah koefisien korelasi memang berarti. Dari perhitungan 
dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan 
t tabel yaitu 3,18 untuk selang kepercayaan 95% dengan 
derajat kebebasan n–2 = 3. Nilai t hitung > t tabel untuk 
masing-masing pereduksi, yaitu natrium tiosulfat (Na2S2O3) 
sebesar 18,16 dan kalium oksalat (K2C2O4) sebesar 38,69 
maka Ho ditolak, menunjukkan bahwa ada korelasi yang 
linier antara y (absorbansi) dan x (konsentrasi). 

Penentuan Kadar Besi dalam Multivitamin dengan 
Pereduksi Natrium Tiosulfat (Na2S2O3)

Kadar besi dalam multivitamin diperoleh dengan 
mensubstitusikan data absorbansi dari pengukuran yang 
telah dilakukan ke dalam persamaan kurva kalibrasi 
pereduksi Na2S2O3. Dari data tersebut, dapat dihitung 
pula nilai akurasi dan presisi yang diperoleh. Prosen 
recovery merupakan parameter akurasi suatu metode. 
Penentuan % recovery dengan pereduksi Na2S2O3 dilakukan 
dengan metode adisi standar. Larutan Fe standar divariasi 
sebesar 0,1 mL dan 0,2 mL pada kondisi optimasi, yaitu 
buffer asetat pH 4,5 dan konsentrasi optimum pereduksi 
Na2S2O3 10 ppm. Pengukuran absorbansi dilakukan pada 
panjang gelombang maksimum pereduksi Na2S2O3 yaitu  
505 nm. Hasil konsentrasi besi dalam multivitamin tanpa 

penambahan larutan standar Fe 100 ppm dengan pereduksi 
Na2S2O3 adalah 1,088 ppm. Hasil perolehan kadar besi dan 
% recovery dengan pereduksi Na2S2O3 dapat dilihat pada 
tabel 1 dan 2. 

Tabel 2. Data % recovery kadar besi dengan pereduksi 
Na2S2O3 dengan adisi standar 0,2 mL larutan Fe 
standar 100 ppm

n Absorbansi Fe (ppm) % recovery
1
2
3
4
5

0,079
0,079
0,079
0,079
0,079

3,16
3,16
3,16
3,16
3,16

103,6
103,6
103,6
103,6
103,6

Rata-rata 0,079 3,16 103,6

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2, diperoleh % recovery 
rata-rata 96,28% dan 103,6% dengan adisi 0,1 mL dan 0,2 mL  
larutan Fe standar 100 ppm secara berurutan. Metode ini 
memiliki presisi yang baik di mana nilai CV yang diperoleh 
1,21% dan 0% dan RSD 12,1 ppt dan 0 ppt untuk adisi 0,1 mL  
dan 0,2 mL Fe standar 100 ppm secara berurutan. Hasil ini 
menunjukkan metode yang digunakan memiliki akurasi 
yang baik pada adisi 0,1 mL dan 0,2 mL larutan Fe standar 
100 ppm yang ditunjukkan dengan perolehan % recovery 
dalam rentang 95–105% yaitu 96,28% dan 103,6% dan 
memiliki presisi yang baik pada kedua adisi tersebut yang 
ditunjukkan dengan perolehan CV kurang dari 2% yaitu 
1,21% dan 0% dengan RSD kurang dari 20 ppt, yaitu 12,1 ppt  
dan 0 ppt. 

Penentuan Kadar Besi dalam Multivitamin dengan 
Pereduksi Kalium Oksalat (K2C2O4)

Kadar besi dalam multivitamin diperoleh dari substitusi 
data absorbansi ke dalam persamaan kurva kalibrasi K2C2O4. 
Dari data yang diperoleh dapat dihitung pula akurasi dan 
presisinya di mana akurasi ditunjukkan dengan % recovery 
dan presisi dengan CV dan RSD. Penentuan % recovery 
dengan pereduksi K2C2O4 dilakukan dengan metode adisi 
standar. Larutan Fe standar 100 ppm divariasi sebesar  
0,1 mL dan 0,2 mL pada kondisi optimasi, yaitu buffer 
asetat pH 4,5 dan konsentrasi optimum pereduksi K2C2O4 
3 ppm. Pengukuran absorbansi dilakukan pada panjang 
gelombang maksimum pereduksi K2C2O4 yaitu 520 nm. 
Dari penelitian yang dilakukan diperoleh konsentrasi besi 
dalam multivitamin tanpa penambahan larutan Fe standar 
100 ppm adalah 0,89 ppm. Hasil penentuan terlihat pada 
tabel 3 dan 4. 

Gambar 8. Kurva kalibrasi larutan kompleks Fe-1,10 
fenantrolin dengan pereduksi K2C2O4

Tabel 1. Data % recovery kadar besi dengan pereduksi 
Na2S2O3 dengan adisi standar 0,1 mL larutan Fe 
standar 100 ppm

n Absorbansi Fe (ppm) % recovery
1
2
3
4
5

0,045
0,045
0,045
0,046
0,046

2,033
2,033
2,033
2,07
2,07

95
95
95
98,2
98,2

Rata-rata 0,0454 2,048 96,28
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Tabel 3. Data % recovery kadar besi dengan pereduksi 
K2C2O4 dengan adisi standar 0,1 mL larutan Fe 
standar 100 ppm.

n Absorbansi Fe (ppm) % recovery
1
2
3
4
5

0,041
0,041
0,041
0,041
0,041

1,917
1,917
1,917
1,917
1,917

102,7
102,7
102,7
102,7
102,7

Rata-rata 0,041 1,917 102,7

Tabel 4. Data % recovery kadar besi dengan pereduksi 
K2C2O4 dengan adisi standar 0,2 mL larutan Fe 
standar 100 ppm

n Absorbansi Fe (ppm) % recovery
1
2
3
4
5

0,048
0,049
0,048
0,049
0,048

2,21
2,25
2,21
2,25
2,21

66
68
66
68
66

Rata-rata 0,0484 2,23 66,8

Berdasarkan tabel 3 dan 4, diperoleh % recovery rata-
rata 102,7% dan 66,8% dengan adisi 0,1 mL dan 0,2 mL  
larutan Fe standar 100 ppm secara berurutan. Adapun harga 
CV dan RSD yang diperoleh adalah 0% dan 1,21% serta 
0 ppt dan 12,1 ppt pada kedua variasi adisi standar. Hasil 
ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan hanya 
memiliki akurasi yang baik pada adisi 0,1 mL larutan 
standar Fe 100 ppm yang ditunjukkan dengan perolehan 
% recovery berada dalam rentang 95–105% yaitu 102,7% 
sedangkan pada adisi 0,2 mL larutan Fe standar dihasilkan 
% recovery di luar rentang 95–105%, yaitu 66,8%. Metode 
ini memiliki presisi yang baik di mana nilai CV kurang dari 
2%, yaitu 0% dan 1,21% serta RSD kurang dari 20 ppt, yaitu 
0 ppt dan 12,1 ppt untuk adisi 0,1 mL dan 0,2 mL larutan 
standar Fe 100 ppm. 

Metode yang menghasilkan presisi dan akurasi yang 
lebih baik pada penentuan Fe dalam multivitamin adalah 
dengan menggunakan pereduksi Na2S2O3 daripada pereduksi 
K2C2O4. Hal ini terlihat dari perolehan % recovery dengan 
pereduksi Na2S2O3 dengan adisi 0,1 mL dan 0,2 mL 
larutan standar Fe 100 ppm adalah 96,28% dan 103,6% 
dengan harga CV yaitu 1,21% dan 0% dengan RSD sebesar  
12,1 ppt dan 0 ppt secara berurutan untuk adisi 0,1 mL 
dan 0,2 mL larutan Fe standar 100 ppm. Sedangkan pada 
pereduksi K2C2O4, % recovery yang baik hanya diperoleh 

pada adisi 0,1 mL larutan Fe standar 100 ppm, yaitu 102,7%, 
sedangkan pada adisi 0,2 mL larutan Fe standar 100 ppm, 
nilai % recovery yang diperoleh hanya 66,8%. Namun, 
kedua variasi adisi dengan menggunakan pereduksi K2C2O4 
ini juga menghasilkan harga CV dan RSD yang baik dengan 
nilai yang sama pada kedua adisi yang dilakukan, yaitu 0% 
dan 1,21% dengan 0 ppt dan 12,1 ppt. 

KESIMPULAN 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh 

kesimpulan bahwa pereduksi kalium oksalat (K2C2O4) 
kurang baik digunakan sebagai pereduksi pada analisa besi 
dalam multivitamin. Hal ini berdasarkan hasil perolehan 
nilai ketepatan (akurasi) dan kecermatan (presisi). Hasil 
penelitian menunjukkan keakuratan yang tidak baik (tidak 
berada dalam rentang 95–105%), yang terlihat dari nilai 
prosen recovery K2C2O4 pada adisi standar 0,2 mL larutan 
Fe standar 100 ppm, yaitu 66,8% namun pada adisi standar 
0,1 mL, pereduksi ini menghasilkan % recovery yang baik, 
yaitu 102,7%. Sedangkan pada pereduksi Na2S2O3 yang 
digunakan sebagai pembanding menunjukkan keakuratan 
yang baik, yaitu sebesar 96,28% dan 103,6% pada masing-
masing penambahan 0,1 mL dan 0,2 mL larutan Fe 
standar. Kedua pereduksi memiliki presisi yang baik, yang 
ditunjukkan dengan CV kurang dari 2% dan RSD kurang 
dari 20 ppt, yaitu CV sebesar 1,21% dan 0% dengan RSD 
sebesar 12,1 ppt dan 0 ppt untuk adisi 0,1 mL dan 0,2 mL 
larutan Fe standar dengan pereduksi Na2S2O3, sedangkan 
pereduksi K2C2O4 menunjukkan presisi yang baik pula di 
mana CV yang diperoleh sebesar 0% dan 1,21% dengan 
RSD 0 ppt dan 12,1 ppt untuk masing-masing variasi adisi 
standar yang dilakukan. 
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RANCANG BANGUN SUMBER ARUS DC KONSTAN MENGGUNAKAN 
MIKROKONTROLER ��5�

Bambang Suprijanto
Departemen Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga

ABSTRACT

Most physics research needed a constant current DC source in order tens of ampere with the fluctuation untill in order 
mili amperes. Have been done to design to develop build the constant current DC source where current stream controlled 
by mikrokontroler 8951. System of current stream avoid the existence of stream of sudden current which can destroy the 
system. Current conducted little by little untill reached the wanted current value. System do the conversion assess the 
current wanted become the data of step DAC capable to yield the current of equal to 2,5 miliamperes every step DAC. 
The amount of current yielded by every step DAC is programmed by mikrokontroler 8951. Ability convert this system use 
the DAC- 1222 having amount of step DAC as much 4096 step DAC. Result of research show the current yielded have the 
character of to stabilize and linear to amount of step DAC. Statistical analysis use the linear regression yield the equation 
Y = 0.00256 X + 0.028679, by R = 0.999923.

Keyword: constant current DC source, order tens of ampere, DAC, mikrokontroler 8951

PENDAHULUAN
Banyak peralatan fisika yang membutuhkan arus 

DC konstan. Banyak macam sumber arus DC konstan 
yang mempunyai perilaku tertentu, seperti besarnya arus 
konstan yang dihasilkan, lebar fluktuasi arus yang masih 
diperbolehkan, kestabilan arus konstan, sistem berbentuk 
manual atau semi automatik, atau programmable berbasis 
mikrokontroler. 

Untuk menghasilkan medan magnet konstan yang stabil 
diperlukan sumber arus konstan hingga 10 ampere, stabil, 
dengan fluktuasi arus berorde mili ampere. Di samping itu 
arus konstan yang digunakan harus mempunyai perilaku 
membesar secara linier dalam selang waktu tertentu dari 
arus nol hingga dicapai besar arus yang diinginkan, dan 
menurun secara linier dalam selang waktu tertentu hingga 
arus nol dan sistem dimatikan. Hal ini dimaksudkan untuk 
menghindari adanya arus balik imbas karena hadirnya 
medan magnet tersebut. 

Sumber arus yang mempunyai perilaku seperti ini 
tidak tersedia di pasaran bebas sehingga perlu dirancang 
sumber arus konstan dalam bentuk sistem yang berbasis 
mikrokontroler 8951, programmable, dan menggunakan 
bahan baku lokal yang tersedia di pasaran bebas.

METODE PENELITIAN

Perancangan Alat
Sistem dirancang menggunakan mikrokontroler 

8951 yang dilengkapi keypad berukuran 4 × 4 sebagai 
sarana untuk melakukan pengontrolan sistem dan arus 
yang dihasilkan. Digunakan komponen DAC 1222 yang 
dilengkapi buffer data 12 bit untuk menghasilkan 4096 
step DAC untuk menghasilkan tegangan referens yang 
selanjutnya dikonversi ke arus oleh rangkaian konverter 
V to I. Agar arus mengalir ke beban (load) digunakan 
hambatan referens dan arus diukur menggunakan voltmeter 
digital seperti pada gambar 1. 

Keypad
Sumber arus konstan menggunakan mikrokontroler 

8951 dilengkapi keypad untuk melakukan beberapa 
pengendalian seperti memulai kerja sistem, memasukkan 
data arus, menghentikan kenaikan arus, menambah atau 
mengurangi arus, mengakhiri kerja sistem. Keypad 
dirancang menggunakan sistem interupsi melalui INT0  
pada mikrokontroler 8951. Sistem dimulai bekerja dengan 
menekan tombol reset. Data besarnya arus yang diinginkan 
dapat dimasukkan melalui keypad numerik yang akan 
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dilayani oleh Port 2 yang disusun berupa pasangan port 
P2.0 – P2.3 dengan P2.4 – P2.7 dengan sistem interupsi 
INT0  seperti pada gambar 2.

P2.0

P2.3

P2.4 0 1 2 3

P2.7 4 5 6 7

8 9 +

8951 S E R I

Gambar 2. Skema perancangan sistem interupsi keypad 
(Yeralan, 1995)

Tombol S untuk Start, tombol E untuk End, tombol 
R untuk Rest, tombol I untuk input arus, tombol + untuk 
menambah arus, tombol - untuk mengurangi arus, dan 
tombol numerik untuk memasukkan nilai arus. Setiap 
keypad ditekan akan melakukan interupsi ke INT0  dan 
mikrokontroler akan melayani pemakaian keypad sesuai 
dengan fungsi nasing-masing tombol pada keypad.

Dac 1222
Mikrokontroler 8951 mengendalikan DAC 1222 

melalui 12 bit port yang disusun oleh pasangan port P0.0 
– P0.7 dan port P1.0 – P1.3. Agar ADC 1222 dapat bekerja 
dengan sempurna maka data masukan harus dikumpulkan 
terlebih dahulu dalam rangkaian Latch, dan setelah 
terkumpul lengkap 12 bit data maka Latch diaktifkan 
melalui port P1.4 dan DAC akan mulai melakukan konversi 
data yang baru. Keluaran DAC dilengkapi dengan konverter 
arus ke tegangan (IVC) menggunakan op amp tipe JFET 
seri LF-356 dengan offset null pada data nol seperti pada 
gambar 3.

KONVERTER 

TEGANGAN  

KE ARUS 

(V TO I) 

RHAMBATAN 
REFERENS 

SUPPLY 
+15V, 0, -15V 

MIKROKONTROLER
8951

KEYPAD 
4x4 

DAC 1222
+

12 BIT BUFFER DATA

SUPPLY 
32V, 30A 

MULTIMETER 
DIGITAL 

BEBAN(LOAD) 

Gambar �. Skema perancangan sistem sumber arus
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Konverter tegangan ke arus
Tegangan keluaran sistem DAC diubah ke bentuk arus 

menggunakan rangkaian konverter tegangan ke arus yang 
disusun oleh buffer tegangan, penguat arus, dan hambatan 
referens seperti gambar 4. Buffer tegangan menggunakan 

op amp tipe JFET seri LF-356 dengan offset null untuk arus 
nol pada tegangan nol. Penguat arus tesusun oleh pasangan 
BC-639 dan MPSW-42 membentuk hubungan Darlington, 
dan transistor penghasil arus tipe MJ-802.

P0.0 D0 Q0 D0 Rref

P0.3 D3 C1 Q3 D3 27pF 15

7475 IOUT

P0.4 D0 Q0 D4 VOUT

P0.7 D3 C2 Q3 D7

VREF +15 20k

P1.0 D0 Q0 D8

P1.3 D3 C1 Q3 D11 10K

P1.4 6V

8951

Gambar 3. Rangkaian sistem DAC dan buffer data (Sutrisno, 1998)Sutrisno, 1998))

32V

MJ 802

LF 356

+15V

15V

RREV

RLOAD

VIN

BC 639 MPSW42

0,1 /5W

1N4148

R1
R2

MULTIMETER
DIGITAL

Gambar 4. Rangkaian konverter tegangan ke arus (Schultz, 2007)
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Op amp bersama dengan beberapa transistor, resistor 
dan diode membentuk rangkaian non inverting amplifier 
dengan penguatan sebesar:

   R1
G =    ............................................................... (1) 
   R2

Keluaran rangkaian non inverting amplifier berupa 
tegangan sense yang akan diubah menjadi arus oleh 
hambatan referens (RREV) dengan persamaan: 

   VSENSE
I =      ......................................................... (2) 
   RREV

START

DATA DAC = 0

INPUT NILAI ARUS 

KONVERSI KE HEKSA DESIMAL 

KIRIM STEP DAC 

STEP=N 

YA

TIDAK

+/- /STOP STEP+ 1 STEP- 1 

SELESAI

KIRIM STEP DAC

STEP DAC -1

STEP=0

YA

TIDAK

Gambar 5. Diagram alir pemrograman mikrokontroler 
8951

Rangkaian ini menggunakan dua buah supply 
yang berbeda yaitu pasangan +15V, 0V, –15V dengan 
kemampuan 1 ampare, dan power supply 0 (Gnd), 32V 
dengan kemampuan 30 ampere. Beban berada diantara 
kedua titik nol power supply. Hal ini dimaksudkan agar 
arus mengalir konstan dan stabil.

Pemrograman Alat
Mikrokontroler 8951 diprogram untuk meminta 

masukan nilai arus yang diinginkan. Data arus dikonversikan 
ke dalam system heksa decimal berbentuk jumlah step DAC. 
Setiap step DAC dikirimkan ke piranti DAC dengan selang 
waktu satu detik. Pengiriman data dilakukan dengan jalan 
mengaktifkan P1.4 disertai delay dan dinonaktifkan kembali. 
Setelah seluruh data step DAC terkirim, pemakai dilayani 
menambah atau mengurangi jumlah step DAC agar arus 
yang dihasilkan sesuai dengan arus yang terukur. Program 
diakhiri dengan stop, arus diturunkan step demi step hingga 
arus sama dengan nol. Pemrograman mikrokontroler 8951 
dirangkum dalam sebuah diagram alir seperti gambar 5. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Arus yang dihasilkan sesuai dengan jumlah step data 

DAC seperti pada gambar 5 dan arus stabil pada nila 10 
ampere seperti pada gambar 6.

Gambar 6. Hubungan arus dan data DAC

Gambar 7. Hubungan arus dan waktu 

Dari hubungan regresi linear gambar 5 didapat 
persamaan garis lurus Y = 0.00256 X + 0.028 dengan  
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R �� 0.999923. Pada gambar 6 dapat dilihat fluktuasi arus 
kurang dari 10 mili ampere dan berfluktuasi (berubah) 
dalam selang waktu yang cukup panjang. Hal ini telah 
menunjukkan kestabilan arus konstan yang hanya 
berubah kurang dari 10 mili ampere dalam selang waktu  
10 menit.

KESIMPULAN
Dapat disimpulkan bahwa sumber arus yang dibuat 

dapat menghasilkan arus konstan DC hingga 10 ampere, 
dan kecepatan arus naik linier 2,5 miliampere per detik 
dengan tingkat kepercayaan R = 0,999923. Arus yang 
dihasilkan stabil. dengan lebar fluktuasi 10 mili ampere 
dengan perioda 10 menit.
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