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Latar Belakang

Solusi

Teknik biosensor dengan memanfaatkan bio-recognition diyakini saat ini dan
dimasa mendatang makin dibutuhkan, karena itu perlu terus diaplikasikan secara
meluas diberbagai bidang ilmu seperti bidang farmasi, kesehatan, pertanian,
lingkungan danindustri makanan, termasuk sektor dunia usaha di Indonesia. Pada
bidang kesehatan pengembangan biosensor banyak digunakan untuk deteksi kadar
glukosa, kolesterol, asamurat (uric acid), DNA, dsb.
Biosensor adalah metode analisis dengan menggunakan komponen biologi aktif
yangdiintegrasikan
dengan
peralatan
elektronikatau
optik
sebagai
transduseruntukmenentukan kadar suatu senyawa.

• Meningkatkan pemahaman konsep dasar yang mencakup teknik fabrikasi
nanoteknologi untuk biosensor secara top down mapun bottom up
• Mengembangkan kemampuan dan keahlian dalam hal proses sintesa/fabrikasi
dan karakterisasi baik terhadap material ber-skala nano dan prototipe divais
biosensor yang akan diaplikasikan untuk biomedis dan kesehatan.
• Meningkatkan kompetensi SDM para peneliti untuk mampu mengembangkan
dan miniaturisasi divais biosensor dengan memanfaatkan teknologi nano dan
teknik fabrikasi mikroelektronika.

Metode

Fig 2. Pengujian UCNPs

Fig 1. Sintesa/pembuatan upconversion nanoparticles UCNPs coated SiO2
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Fig. 3 Kegiatan fabrikasi Upconversion nanoparticles dan divais biosensor
Fig. 4 Characterization of UCNPs

Keluaran dan manfaat
Keluaran:
• Prototype upconversion nanoparticles coated by silica
• Prosedur sintesa upconversion dengan metoda
decomposition
• Publikasi ilmiah

thermal

Manfaat:
Pengembangan up conversion nanoparticles berbasis logam tanah jarang sebagai material
biosensor merupakan penerapan dari pengalaman dan kompetensi kelompok penelitian
sensor di PPET LIPI yang selama ini telah melakukan penelitian di bidang sensor dan
biosensor untuk berbagai aplikasi. Proses pembuatan dapat dilaksanakan dengan kerjasama
antara PPET-LIPI dengan LENA-TU BS, demikian juga dengan proses pengujian dan
karakterisasi dari UCNPs tersebut.

Kesimpulan

Publikasi

• Kegiatan pelatihan “Nanobiosensor for Biomedical and Health Monitoring: Fabrication
and Characterization” telah dilakukan dengan sukses dengan metode supervising yang
cukup intense dari para pengajar dan instruktur untuk proses fabrikasi dan pengukuran
divais nano biosensor serta diimbangi dengan diskusi ilmiah antara peserta dan
pengajar/instruktur.
• Sintesa atau pembuatan upconversion nanoparticles (NaYBF4:Yb,Er) telah berhasil
dibuat dan di lapisi atau coating dengan silica (SiO2), pengujian dan karakterisasi dari
UCNPs memperlihatkan respon sesuai dengan harapan. Selanjutnya nanoparticles ini
akan di fungsionalisasi dengan DNA atau aptamer sebagai biosensor untuk aplikasi
medis.
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