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Abstrak
Telah dilakukan uji formalin menggunakan gugusan sensor gas yang dilengkapi perangkat lunak pengenalan pola
(electronic nose). Sensor gas yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari lima sensor gas model TGS 2600, TGS
2602, TGS 2610, TGS 2611, dan TGS 2620. Konsentrasi formalin yang diukur mulai dari 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%,
8%, 10%, 13% (v/v). Dalam pengukuran stabilitas sensor dievaluasi dan dibandingkan. Data yang diperoleh kemudian di
analisis menggunakan Principal Component Analysis (PCA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa urutan sensitifitas
sensor terhadap formalin adalah TGS 2620, TGS 2602, TGS 2600, TGS 2611 dan TGS 2610. Pengukuran juga
dilakukan pada sampel cumi-cumi (chepalopoda) yang berformalin, cumi-cumi tanpa formalin, cumi-cumi segar dan
cumi-cumi busuk. Hasil analisis Principal Component Analysis (PCA) menunjukkan bahwa gugusan sensor gas
(electronic nose) dapat digunakan untuk membedakan antara cumi-cumi yang berformalin, cumi-cumi tanpa formalin,
cumi-cumi segar dan cumi-cumi busuk.
Kata Kunci: Formalin, Eelectronic nose, Principal Component Analysis

makanan laut yang mudah rusak atau tidak tahan

PENDAHULUAN
Electronic nose telah banyak diterapkan dalam

lama menyebabkan produsen menggunakan bahan

dalam

pengawet makanan. Salah satunya menggunakan

pengendalian kualitas industri makanan [4,5,6] dan

formalin sebagai bahan pengawet pada makanan

deteksi keamanan makanan [7,8]. Berbagai teknik

laut [10]. Formalin termasuk kelompok disinfektan

digunakan untuk analisa produk makanan seiring

kuat yang sering dipakai sebagai pengawet untuk

kesadaran

contoh-contoh biologi. Formaldehid yang tercerna

berbagai

aplikasi

keamanan

[1,2,3]

konsumen
pangan.

terutama

terhadap

Teknologi

pentingnya

electronic

nose

dapat

mengakibatkan

panas

kerongkongan,

mudah digunakan dan terbukti berhasil dalam

Formaldehid juga menyebabkan diare, tidak dapat

analisis berbagai produk makanan [9]. Kualitas

kencing, kerusakan hati,

keamanan

pencernaan dan pernapasan [11].

laut

menjadi

perhatian

masyarakat pada beberapa tahun terakhir karena
relevansinya

dengan

industri

makanan.

Sifat

dan

mulut,

merupakan salah satu sarana analisis yang cepat,

makanan

isophagus

pada

lambung.

korosi pada saluran

Pendeteksian dini terhadap bahan makanan
yang berformalin di pasaran menjadi penting untuk
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dilakukan karena sifat formalin yang beracun dan

konsentrasi gas dapat mengubah nilai resistansi

berbahaya bagi kesehatan. Salah satu metode kimia

sensor dan juga akan mempengaruhi tegangan

yang umum digunakan untuk menganalisis formalin

keluarannya. Saat kristal oksida logam (SnO2)

adalah metode KG-SM. Metode ini memiliki akurasi

dihangatkan pada temperatur tertentu maka oksigen

pengukuran

dan

akan diserap pada permukaan kristal dan oksigen

operasionalnya cukup mahal serta memerlukan

akan bermuatan negatif, proses penyerapan oksigen

perlakuan sampel (sampel pretreatment) yang relatif

oleh sensor dapat dilihat dari persamaan kimia

rumit.

berikut ini.

tinggi,

namun

peralatan

-

Pada penelitian ini suatu metode analisis yang

½O2 + (SnO2-x) à O ad(SnO2-x)

lebih sederhana dan murah menggunakan gugusan

Hal

sensor gas yang berbahan detektor oksida logam

mendonorkan elektron pada oksigen yang terdapat

SnO2 telah digunakan untuk membedakan cumi-

pada

cumi yang berformalin, cumi-cumi tanpa formalin,

bermuatan

cumi-cumi

yang segar

terbentuk pada permukaan luar kristal. Tegangan

Gugusan

sensor

dan cumi-cumi busuk.

ini

disebabkan

lapisan

karena

luar,

negatif

permukaan

sehingga
dan

muatan

kristal

oksigen

akan

positif

akan

dengan

permukaan yang terbentuk akan menghambat laju

rangkaian pengkondisi yang dilengkapi modul dan

aliran elektron. Dalam sensor arus listrik mengalir

PC

melewati grain boundary dari kristal SnO2. Pada

menjadi

gas

satu

dihubungkan

kesatuan

sistem

aplikasi

penciuman elektronik. Sistem ini dikenal dengan

boundary

penyerapan

oksigen

mencegah muatan untuk bergerak bebas. Jika

gugusan sensor gas atau electronic nose telah

konsentrasi gas menurun maka proses deoksidasi

dilakukan yaitu menggunakan enam sensor gas

akan terjadi, rapat permukaan dari muatan negatif

yaitu TGS 813, TGS 2600, TGS 2602, TGS 2610,

oksigen akan berkurang. Saat gas formalin CHOH

TGS 2611, dan TGS 2620 memiliki keakurasian

bereaksi dengan SnO2 akan terjadi satu atau kedua

93%

dari dua reaksi berikut:

nose.

untuk

berbasis

grain

instrumen

electronic

Penelitian

daerah

mendeteksi

formaldehida

dalam

makanan laut [12]. Gugusan sensor TGS 823, TGS

CHOH(g) + O

–

825, TGS 826, TGS 831, TGS 832 dan TGS 882

CHOH(g) + O

–

–

ads

CHOOH(g) + e

ads

CO2 + H2O(g)+ e

–

pengukuran

Ada dua kemungkinan produk yang dihasilkan asam

93,75% dalam klasifikasi kesegaran ikan sarden

format (CHOOH) atau air dan CO2. Kedua reaksi

maroko [13].

menghasilkan elektron. Dalam lingkungan adanya

memberikan

tingkat

keberhasilan

Pencium utama pada rangkaian pendeteksi

gas pereduksi, kerapatan oksigen teradsorpsi pada

gas ini adalah gugusan sensor gas. Masing-masing

permukaan

sensor gas dalam gugusan sensor ini secara umum

berkurang,

mempunyai

sensor

tahanan

sensor

yang

nilainya

semikonduktor
sehingga

menurun.

sensor

menjadi

menyebabkan

resistansi

Ilustrasi

cara

kerja

sensor

bergantung pada keberadaan oksigen. Permukaan

ditunjukkan pada Gambar 1. Perbedaan inilah yang

sensor dilapisi dengan timah dioxide (SnO2) yang

dijadikan acuan untuk mendeteksi formalin pada

tahan terhadap panas. Saat molekul gas menyentuh

cumi-cumi (chepalopoda).

permukaan sensor maka satuan resistansinya akan
mengecil

sesuai

dengan

gas.

rancang bangun suatu sistem uji insitu dengan

Sebaliknya, jika konsentrasi gas menurun akan

gugusan sensor TGS 2600, TGS 2602, TGS 2610,

diikuti dengan semakin tingginya resistansi, dan

TGS 2611 dan TGS 2620 untuk membedakan

menurunnya

antara cumi–cumi yang berformalin, cumi–cumi

tegangan

konsentrasi

Tujuan penelitian ini adalah menggunakan

keluaran.

Perubahan
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tanpa formalin, cumi-cumi segar dan cumi-cumi

kesetimbangan antara formalin dengan udara head

busuk. Data yang diperoleh adalah pola respon

space. Setelah kesetimbangan terjadi udara pada

sinyal dari TGS kemudian dianalisis menggunakan

head

metode

gugusan sensor gas. Pengukuran dilakukan selam 6

statistik

multivariat,

yaitu

Principal

Component Analysis (PCA) [14].

didorong

space

untuk

dikenakan

pada

menit dengan 5 kali pengulangan. 20 detik pertama
dilakukan

pengukuran

udara

bebas

(ambien)

PROSEDUR PERCOBAAN

sebagai baseline dan 2 menit terakhir digunakan

2.1 Electronic Nose

untuk mengembalikan sensor gas dalam ambien

Gugusan sensor yang digunakan dalam electronic

lagi.

nose terdiri dari lima sensor gas (TGS 2600, TGS

perbedaan intensitas respon sinyal dari gugusan

2602, TGS 2610, TGS 2611 dan TGS 2620).

sensor dan sensitivitas. Data pola respon sinyal dari

Sensor-sensor dirangkai dalam wadah bervolume

TGS selanjutnya diolah menggunakan metode

100 mL yang memiliki inlet dan outlet dalam

statistik

sistemya. Rangkaian gugusan sensor tersebut

Analysis (PCA).

terhubung dengan rangkaian pengkondisi yang

2.3

dilengkapi dengan Modul akuisi data (hardware dan

(Chepalopoda)

software) dan PC hingga menjadi satu kesatuan

Pengukuran dilakukan untuk

multivariat,

Pengukuran

Cumi-cumi

menentukan

yaitu

Principal

Component

Pada

Sampel

Cumi-cumi

(Chepalopoda)

segar

dibeli

Selanjutnya

langsung dari nelayan lokal. Setiap ekor cumi-cumi

dan wadah udara

direndam selama 24 jam dalam formalin 20 mL

bebas yang juga memiliki inlet dan outlet. Inlet

dengan konsentrasi formalin yang berbeda-beda.

dihubungkan ke

pompa. On atau off pompa itu

Konsentrasi formalin mulai dari 0%, 1%, 2%, 3%,

dikendalikan secara manual dengan menggunakan

4%, 5%, 6%, 8%, 10%, dan 13% (v/v). setelah 24

valve. Sampel gas dipompa kedalam wadah sensor.

jam perendaman sampel cumi-cumi dicuci dengan

Sensor segera menanggapi sampel gas. ketika

aquademin dan di simpan dalam wadah bersih,

sinyal dari sensor menunjukkan sedikit perubahan

didiamkan selama ± 1 jam kemudian diukur dengan

dalam

dengan

electronic nose masing-masing 5 kali pengukuran.

menggunakan valve sehingga tidak ada aliran dalam

Pengukuran dilakukan pada hari 1, 2, 3 dan ke 4.

wadah sampel. Ketika waktu respon dari sensor

Pengukuran yang sama juga dilakukan untuk cumi-

sudah cukup, pompa dibuka untuk membersihkan

cumi segar dan cumi-cumi busuk.

sistem

aplikasi

electronic

menyiapkan wadah sampel

waktu

singkat

nose.

pompa

ditutup

wadah sampel dan mengembalikan sensor gas
dalam keaadaan ambien. Sistem perangkat keras

HASIL DAN PEMBAHASAN

dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.

3.1 Respon Sensor

2.2 Pengukuran Pada Larutan Standar Formalin

Percobaan diawali dengan pengukuran udara

Electronic nose yang telah dibuat selanjutnya

bebas

diujikan pada larutan standar formalin pada berbagai

tegangan keluaran sensor stabil, selanjutnya sampel

variasi konsentrasi mulai dari 0%, 1%, 2%, 3%, 4%,

formalin diinjeksikan ke dalam wadah pengujian.

5%, 6%, 8%, 10% dan 13% v/v. Pengenalan

Respon sensor terhadap waktu untuk tiap sensor

formalin pada gugusan sensor gas

ditunjukkan

dilakukan

dalam

wadah

pada

pengujian

Gambar

3.

sampai

Gambar

nilai

3

dengan menginjeksikan 1 mL formalin ke dalam

menunjukkan bahwa intensitas tegangan kelima

wadah sampel yang tertutup. Sampel didiamkan

sensor gas yang digunakan meningkat sesaat

selama ± 15 menit untuk menunggu terjadinya

setelah sensor menanggapi uap formalin yang
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diinjeksikan. Terlihat perbedaan respon gugusan

Gambar 7. Pada Gambar 7 diketahui tegangan dari

sensor gas pada aquademin (Gambar 4). Hal ini

5 sensor gas yang digunakan mengalami penurunan

menunjukkan bahwa masing-masing sensor gas

intensitas setelah diukur pada hari pertama sampai

memberikan

uap

keempat. Hal ini disebabkan berkurangnya senyawa

formalin. Untuk pola perubahan respon gugusan

volatil yang terdapat pada cumi-cumi selama masa

sensor gas pada konsentrasi formalin yang berbeda-

pengukuran dan penyimpanan cumi-cumi. Untuk

beda ditunjukkan pada Gambar 5. Pada Gambar 5

mengetahui perbedaan pola respon sensor antara

dapat diketahui bahwa intensitas tegangan dari 5

cum-cumi segar, cumi-cumi berformalin dan cumi-

sensor gas meningkat sesuai dengan meningkatnya

cumi-cumi

konsentrasi formalin. Nilai sensitifitas sensor yang

terhadap

diperoleh

pada

kebusukan setelah masa penyimpanan 4 hari. Pola

Gambar 5. Pada saat dikenai uap formalin sensor

respon masing-masing sensor gas pada pengukuran

TGS yang memiliki sensitifitas terbesar ditunjukkan

cumi-cumi segar, busuk dan cumi-cumi berformalin

oleh TGS 2620 kemudian TGS 2602, TGS 2600,

ditunjukkan pada Gambar 8. Terlihat perbedaan

TGS 2611 dan TGS 2610. Perbedaan

besarnya

pada sensor TGS 2602. Pada sampel cumi-cumi

respon yang ditimbulkan sensor gas dipengaruhi

sensor TGS 2602 cendrung memperlihatkan respon

oleh

yang paling rendah pada cumi-cumi segar dan cumi-

respon

dari

kecepatan

hasil

yang

baik

terhadap

pengujianditunjjukan

partikel

senyawa

uji

yang

busuk

maka

cumi-cumi

segar

yang

mengalami

cumi

dapat diketahui

tannggapan sensitifitas

peningkatan intensitas tegangan pada cumi-cumi

sensor cendrung linier pada range konsentrasi 3%-

busuk. Hal ini sesuai dengan aplikasi sensor gas

13% (v/v).

TGS 2602 sebagai sensor gas yang sensitif

Percobaan yang sama juga dilakukan pada

dan

pengukuran

berinteraksi dengan sensor gas. Pada Gambar 6
bahwa

berformalin

dilakukan

cendrung

mengalami

terhadap VOC (Volatile Organic Compound) dan

sampel cumi-cumi dengan mengukur cumi-cumi

bau busuk pada konsentrasi 1 - 30 ppm.

segar

3.2. Analisis PCA

terlebih

dahulu

sebagai

blanko.

Hasil

pengukuran terhadap cumi-cumi yang mengandung

Hasil normalisasi data digunakan sebagai nilai

folmalin pada konsentrasi yang berbeda didapatkan

masukan

pola respon sensor yang ditunjukkan pada Gambar

banyaknya PC yaitu dengan melihat Score plot yang

6. Pada Gambar 6. terlihat bahwa masing-masing

ditunjukkan

TGS memberikan pola respon yang baik pada saat

menggambarkan

mendeteksi keberadaan formalin pada cumi-cumi.

menentukan jumlah PC yang sesuai. Pada Gambar

Intensitas tegangan sensor mengalami peningkatan

9 penurunan terjadi antara principal component satu

pada pengukuran cumi-cumi yang mengandung

sampai tiga sedangkan setelah principal component

formalin dengan konsentrasi yang berbeda-beda.

keempat tidak ada perubahan nilai yang berarti.

Hal ini ditunjukkan pada persamaan linier pada

Sehingga tiga buah principal component yang utama

Gambar 6.

dapat mewakili variasi dari keseluruhan data. Untuk

Untuk mengetahui sensitifitas sensor pada

PCA.

Acuan

pada

dalam

Gambar
besarnya

9.

menentukan

Score

eigenvalue

plot
untuk

mengetahui pemetaan dua dimensi semua sampel

waktu yang berbeda dilakukan pengukuran pada

yang

diujikan

maka

digunakan

dua

sampel cumi-cumi yang sama pada hari 1, 2, 3, dan

component yang utama, ditunjukkan pada Gambar

4. Pengukuran dilakukan pada cumi-cumi yang

10. Pada Gambar 10. terlihat bahwa masing-masing

mengandung formalin 2%, 4%, 6%, 8%, 10% dan

kelompok sampel menempati lokasi yang berbeda

13% (v/v.). Hasil pengukuran diperlihatkan pada

sehingga dapat dikatakan bahwa deret sensor pada

principal
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electronic nose ini dapat membedakan jenis sampel
yang dideteksinya.

KESIMPULAN
Aplikasi sistem

electronic nose dengan 5

gugusan sensor TGS 2600, TGS 2602, TGS 2610,
TGS 2611 dan TGS 2602 dapat digunakan untuk
mendeteksi formalin
perubahan

baik terhadap pengaruh

konsentrasi

dan

pengaruh

waktu

pengukuran. Electronic nose juga dapat mendeteksi
keberadaan

formalin

pada

sampel

PCA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini
membedakan

berformalin,

cumi-cumi

cumi-cumi

(Chepalopoda)

(Chepalopoda)
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LAMPIRAN

Gambar 1. Ilustrasi penyerapan oksigen oleh sensor dan
ilustrasi ketika terdeteksi adanya gas

Gambar 2. Desain perangkat keras eksperimental

Gambar 3. respon sensor pada formalin 3%

Gambar 4. respon sensor pada air destilat
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Gambar 5. Pola respon sensor terhadap formalin 0%-13% (v/v)
dan sensitifitas masin-masing sensor gas TGS
Tabel 1. Persamaan linier gugusan sensor gas terhadap uap formalin
Jenis sensor gas
Persamaan linier
(R2)
TGS 2620

0.9319

TGS 2602

0.9702

TGS 2600

0.9702

TGS 2611

0.9445

TGS 2610

0.9886

Gambar 6. Pola respon sensor pada cumi-cumi berformalin dari konsentrasi
1%-13% (v/v) dan persamaan linierannya
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Gambar 7. Pola respon sensor pada cumi-cumi berformalin 8% pada hari 1-4 dan persamaan kelinierannya

Gambar 8. Pola respon sensor pada cumi-cumi segar, cumi-cumi busuk
dan cumi-cumi berformalin
Scree Plot of TGS 2600, ..., TGS 2620
5

Eigenvalue

4

3

2

1

0
1

2

3
Component Number

4

5

Gambar 9. Egenvalue scree test dari kelima jenis sensor gas TGS
C1
air destilat
cumi berformalin 1%
cumi berformalin 10%
cumi berformalin 10% hari 1
cumi berformalin 10% hari 2
cumi berformalin 10% hari 3
cumi berformalin 10% hari 4
cumi berformalin 13%

3

c

cumi berformalin 13% hari 1

a

2

cumi berformalin 13% hari 2
cumi berformalin 13% hari 3
cumi berformalin 13% hari 4
cumi berformalin 2%
cumi berformalin 2% hari 1

1

cumi berformalin 2% hari 2
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Gambar 10. Pemetaan sampel dengan PCA (a) formalin (b) air destilat (c) cumi berformalin
(d) cumi segar (e) cumi busuk
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