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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Spektrofotometri  

2.1.1 Pengertian Spektrofotometri  

 Spektrofotometri sesuai dengan namanya adalah alat yang terdiri dari 

spektrometer dan fotometer. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spectrum 

dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas 

cahaya yang ditransmisikan atau diabsorbsi. Jadi spektrofotometer digunakan untuk 

mengukur energy relatif jika energy tersebut ditransmisikan, direfleksikan atau 

diemisikan sebagai fungsi panjang gelombang. Kelebihan spektrofotometer dengan 

fotometer adalah panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih di deteksi dan cara 

ini diperoleh dengan alat pengurai seperti prisma, grating atau celah optis. Pada 

fotometer filter dari berbagai warna yang mempunyai spesifikasi melewatkan trayek 

pada panjang gelombang tertentu (Gandjar,2007)  

2.1.2 Prinsip Kerja Spektrofotometri 

Spektrum elektromagnetik dibagi dalam beberapa daerah cahaya. Suatu 

daerah akan diabsorbsi oleh atom atau molekul dan panjang gelombang cahaya 

yang diabsorbsi dapat menunjukan struktur senyawa yang diteliti. Spektrum 

elektromagnetik meliputi suatu daerah panjang gelombang yang luas dari sinar 

gamma gelombang pendek berenergi tinggi sampai pada panjang gelombang mikro 

(Marzuki Asnah 2012) 

 Spektrum absorbsi dalam daerah-daerah ultra ungu dan sinar tampak 

umumnya terdiri dari satu atau beberapa pita absorbsi yang lebar, semua molekul 
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dapat menyerap radiasi dalam daerah UV-tampak. Oleh karena itu mereka 

mengandung electron, baik yang dipakai bersama atau tidak, yang dapat dieksitasi 

ke tingkat yang lebih tinggi. Panjang gelombang pada waktu absorbsi terjadi 

tergantung pada bagaimana erat elektron terikat di dalam molekul. Elektron dalam 

satu ikatan kovalen tunggal erat ikatannya dan radiasi dengan energy tinggi, atau 

panjang gelombang pendek, diperlukan eksitasinya (Wunas,2011) 

 Keuntungan utama metode spektrofotometri adalah bahwa metode ini 

memberikan cara sederhana untuk menetapkan kuantitas zat yang sangat kecil. 

Selain itu, hasil yang diperoleh cukup akurat, dimana angka yang terbaca langsung 

dicatat oleh detector dan tercetak dalam bentuk angka digital ataupun grafik yang 

sudah diregresikan (Yahya S,2013). Secara sederhana instrument spektrofotometeri 

yang disebut spektrofotometer terdiri dari : 

Sumber cahaya – monokromatis – sel sampel – detector- read out  

 

Gambar 1. Pembacaan spektrofotometer 
 

 

http://wanibesak.files.wordpress.com/2011/07/conventionalspectrophotometercopy1.jpg
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Fungsi masing-masing bagian :  

1. Sumber sinar polikromatis berfungsi sebagai sumber sinar polikromatis dengan 

berbagai macam rentang panjang gelombang.  

2. Monokromator berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang yaitu mengubah 

cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya 

monokromatis. Pada gambar di atas disebut sebagai pendispersi atau penyebar 

cahaya. dengan adanya pendispersi hanya satu jenis cahaya atau cahaya 

dengan panjang gelombang tunggal yang mengenai sel sampel. Pada gambar di 

atas hanya cahaya hijau yang melewati pintu keluar. Proses dispersi atau 

penyebaran cahaya seperti yang tertera pada gambar. 

 

Gambar 2. Proses dispersi cahaya  

 3. Sel sampel berfungsi sebagai tempat meletakan sampel 

- UV, VIS dan UV-VIS menggunakan kuvet sebagai tempat sampel. Kuvet 

biasanya terbuat dari kuarsa atau gelas, namun kuvet dari kuarsa yang terbuat 

dari silika memiliki kualitas yang lebih baik. Hal ini disebabkan yang terbuat dari 

http://wanibesak.files.wordpress.com/2011/07/clip_image001.gif


6 
 

 
 

kaca dan plastik dapat menyerap UV sehingga penggunaannya hanya pada 

spektrofotometer sinar tampak (VIS). Kuvet biasanya berbentuk persegi panjang 

dengan lebar 1 cm. 

- IR, untuk sampel cair dan padat (dalam bentuk pasta) biasanya dioleskan pada 

dua lempeng natrium klorida. Untuk sampel dalam bentuk larutan dimasukan ke 

dalam sel natrium klorida. Sel ini akan dipecahkan untuk mengambil kembali 

larutan yang dianalisis, jika sampel yang dimiliki sangat sedikit dan harganya 

mahal.  

4. Detektor berfungsi menangkap cahaya yang diteruskan dari sampel dan 

mengubahnya menjadi arus listrik.  Macam-macam detector yaitu Detektor foto 

(Photo detector),Photocell, misalnya CdS, Phototube, Hantaran foto, Dioda foto, 

Detektor panas  

5. Read out merupakan suatu sistem baca yang menangkap besarnya isyarat listrik 

yang berasal dari detector. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

spektrofotometri adalah : 

a. Pada saat pengenceran alat alat pengenceran harus betul-betul bersih tanpa 

adanya zat pengotor 

b. Dalam penggunaan alat-alat harus betul-betul steril 

c. Jumlah zat yang dipakai harus sesuai dengan yang telah ditentukan 

d. Dalam penggunaan spektrofotometri uv, sampel harus jernih dan tidak keruh 

e. Dalam penggunaan spektrofotometri uv-vis, sampel harus berwarna.  

Serapan dapat terjadi jika foton/radiasi yang mengenai cuplikan memiliki 

energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya 
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perubahan tenaga. Jika sinar monokromatik dilewatkan melalui suatu lapisan larutan 

dengan ketebalan (db), maka penurunan intesitas sinar (dl) karena melewati lapisan 

larutan tersebut berbanding langsung dengan intensitas radiasi (I), konsentrasi 

spesies yang menyerap (c), dan dengan ketebalan lapisan larutan (db).  Secara 

matematis, pernyataan ini dapat dituliskan : 

-dI =  kIcdb 

bila diintergralkan maka diperoleh persamaan ini : 

I = I0 e
-kbc 

dan bila persamaan di atas diubah menjadi logaritma basis 10, maka akan diperoleh 

persamaan : 

I = I0 10-kbc 

dimana : k/2,303 = a , 

maka persamaan di atas dapat diubah menjadi persamaan : 

Log I0/I = abc      atau        A = abc    (Hukum Lambert-Beer) 

Dimana :  

A= Absorban 

a= absorptivitas 

b = tebal kuvet (cm) 

c = konsentrasi 

Bila Absorbansi (A) dihubungkan dengan Transmittan (T) = I/I0 maka dapat 

diperoleh A=log 1/T . Absorptivitas (a) merupakan suatu konstanta yang tidak 

tergantung pada konsentrasi, tebal kuvet, dan intensitas radiasi yang mengenai 
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larutan sampel. Tetapi tergantung pada suhu, pelarut, struktur molekul, dan panjang 

gelombang radiasi ( Hariadi Arsyad, 2013) 

2.1.3 Hukum Lambeert-Beer  

Cahaya yang diserap diukur sebagai absorbansi (A) sedangkan cahaya yang 

hamburkan diukur sebagai transmitansi (T), dinyatakan dengan hukum lambert-beer 

atau Hukum Beer, berbunyi: 

“Jumlah radiasi cahaya tampak (ultraviolet, inframerah dan sebagainya) yang 

diserap atau ditransmisikan oleh suatu larutan merupakan suatu fungsi 

eksponen dari konsentrasi zat dan tebal larutan”. 

              Berdasarkan hukum Lambert-Beer, rumus yang digunakan untuk 

menghitung banyaknya cahaya yang hamburkan: 

T = 
  

  
  atau   %T =

  

  
 x 100 % 

dan absorbansi dinyatakan dengan rumus: 

A= - log T = -log  
  

  
 

dimana I0 merupakan intensitas cahaya datang dan It atau I1 adalah intensitas 

cahaya setelah melewati sampel. 

Rumus yang diturunkan dari Hukum Beer dapat ditulis sebagai: 

A= a . b . c atau A = ε . b . c 

dimana: 

A  = absorbansi 

b / l  = tebal larutan (tebal kuvet diperhitungkan juga umumnya 1 cm) 

c  = konsentrasi larutan yang diukur 
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ε  = tetapan absorptivitas molar (jika konsentrasi larutan yang diukur dalam 

molar) 

a  = tetapan absorptivitas (jika konsentrasi larutan yang diukur dalam ppm). 

Faktor-faktor yang sering menyebabkan kesalahan dalam menggunakan 

spektrofotometer dalam mengukur konsentrasi suatu analit: 

1. Adanya serapan oleh pelarut. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan blangko, 

yaitu larutan yang berisi selain komponen yang akan dianalisis termasuk zat 

pembentuk warna. 

2. Serapan oleh kuvet. Kuvet yang ada biasanya dari bahan gelas atau kuarsa, 

namun kuvet dari kuarsa memiliki kualitas yang lebih baik. 

3. Kesalahan fotometrik normal pada pengukuran dengan absorbansi sangat 

rendah atau sangat tinggi, hal ini dapat diatur dengan pengaturan konsentrasi, 

sesuai dengan kisaran sensitivitas dari alat yang digunakan (melalui 

pengenceran atau pemekatan).(Sri Suyono, 2013) 

2.1.4 Warna Komplementer 

Apabila radiasi atau cahaya putih dilewatkan melalui larutan yang berwarna 

maka radiasi dengan panjang gelombang tertentu akan diserap secara selektif dan 

radiasi sinar lainnya akan diteruskan. Absorbansi maksimum dari larutan berwarna 

terjadi pada daerah warna yang berlawanan dengan warna yang diamati, misalnya 

larutan berwarna merah akan menyerap radiasi maksimum pada daerah warna 

hijau. Dengan kata lain warna yang diserap adalah warna komplementer dari warna 

yang diamati (Suharta, 2005). 

 

http://wanibesak.wordpress.com/2010/10/02/emas-emas-putih-proses-pengolahan-bijih-emas-sifat-dan-pemakaian-emas/
http://wanibesak.wordpress.com/2010/10/02/emas-emas-putih-proses-pengolahan-bijih-emas-sifat-dan-pemakaian-emas/
http://wanibesak.wordpress.com/2010/10/02/emas-emas-putih-proses-pengolahan-bijih-emas-sifat-dan-pemakaian-emas/
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Tabel 1. Spektrum Cahaya Tampak dan Warna-warna Komplementer  

Panjang Gelombang (nm) Warna Warna Komplementer  

400-435  Violet Kuning-Hijau 
435-480  Biru Kuning 
480-490  Hijau-Biru Oranye 
490-500  Biru – Hijau  Merah 
500-560  Hijau  Ungu 
560-580 Kuning – hijau  Violet 
580-595 Kuning Biru 
595-610 Oranye Hijau - biru 
610-750  Merah Biru-Hijau  

(Day dan AL.Underwood,2002) 

2.2 Spektrofotometri Visible (Spektro Vis) 

Pada spektrofotometri ini yang digunakan sebagai sumber sinar/energi adalah 

cahaya tampak (visible). Cahaya visible termasuk spektrum elektromagnetik yang 

dapat ditangkap oleh mata manusia. Panjang gelombang sinar tampak adalah 380 

sampai 750 nm. Sehingga semua sinar yang dapat dilihat oleh kita, entah itu putih, 

merah, biru, hijau, apapun.. selama ia dapat dilihat oleh mata, maka sinar tersebut 

termasuk ke dalam sinar tampak (visible). Sumber sinar tampak yang umumnya 

dipakai pada spektro visible adalah lampuTungsten. Sample yang dapat dianalisa 

dengan metode ini hanya sample yang memilii warna. Hal ini menjadi kelemahan 

tersendiri dari metode spektrofotometri visible. Oleh karena itu, untuk sample yang 

tidak memiliki warna harus terlebih dulu dibuat berwarna dengan menggunakan 

reagent spesifik.   

2.3 Tanaman Temulawak  

Temulawak merupakan tumbuhan tahunan yang tumbuh tegak dengan tinggi 

hingga lebih dari 1 m tetapi kurang dari 2 m, berwarna hijau atau coklat gelap. Akar 

rimpang terbentuk dengan sempurna dan bercabang kuat, berwarna hijau gelap. 

Tiap batang mempunyai daun 2-9 helai dengan bentuk daun bundar memanjang, 
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warna hijau atau coklat keunguan terang sampai gelap, panjang daun 31-84 cm dan 

lebar 10-18 cm, panjang tangkai daun termasuk helaian 43-80 cm. Daun termasuk 

tipe daun sempurna artinya tersusun dari pelepah daun, tangkai daun, dan helai 

daun. Perbungaan lateral, tangkai ramping dan sisik berbentuk garis, panjang 

tangkai 9-23 cm dan lebar 4-6 cm, berdaun pelindung banyak yang panjangnya 

melebihi atau sebanding dengan mahkota bunga. Kelopak bunga berwarna putih 

berbulu, panjang 8-13 mm, mahkota bunga berbentuk tabung dengan panjang 

keseluruhan 4,5 cm, helaian bunga berbentuk bundar memanjang berwarna putih 

dengan ujung berwarna merah dadu atau merah, panjang 1,25-2 cm dan lebar 1 cm.  

Rimpang induk temulawak bentuknya seperti telur, sedangkan rimpang cabang 

terdapat bagian samping yang bentuknya memanjang. Tipe tanaman memiliki 

rimpang cabang 3-4 buah. Warna kulit rimpang sewaktu masih muda maupun tua 

adalah kuning kotor. Warna daging rimpang adalah kuning, dengan cita rasanya 

pahit, berbau tajam, serta keharumannya sedang.Rimpang terbentuk dalam tanah 

pada kedalaman kurang lebih 16 cm. Tiap rumpun temulawak umumnya memiliki 

enam buah rimpang tua dan lima buah rimpang muda. Sistem perakaran temulawak 

termasuk akar serabut. Akar-akarnya melekat keluar dari rimpang induk. Panjang 

akar sekitar 25 cm dan letaknya tidak beraturan. Seperti diperlihatkan pada gambar.  

Tanaman temulawak merupakan salah satu tanaman dengan daya adaptasi yang 

tinggi terhadap beberapa cuaca di daerah tropis .  
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Tanaman ini tumbuh baik pada lahan teduh dan terlindung dari sinar matahari. 

Namun temulawak juga dapat tumbuh di tanah tegalan dengan intensitas matahari 

yang cukup terik. Suhu udara yang baik untuk budidaya tanaman ini antara 19-30 0C 

(SIdik 1995)  

 

Gambar 3. Rimpang Temulawak  

2.3.1 Komposisi dan kandungan temulawak  

Komposisi kimia dari rimpang temulawak adalah protein pati sebesar 29-30 

persen, kurkumin 1 sampai 2 persen dan minyak atsiri antara 6 hingga 10 persen. 

Daging buah (rimpang) temulawak mempunyai beberapa kandungan senyawa kimia 

antara lain berupa fellandrean dan tumerol atau biasa disebut dengan minyak 

menguap. Temulawak mengandung minyak atsiri seperti limonia yang 

mengharumkan, sedangjan kandungan flavonoidnya berkhasiat menyembuhkan 

radang. Minyak atsiri juga bisa membunuh mikroba. Buahnya mengandung minyak 

terbang (anetol, pinen, felandren, dipenten, fenchon, metilchavikol, anisaldehida, 

asam anisat, kamfer) dan minyak lemak. Rimpang temulawak mengandung zat 

kuning kurkumin, minyak atsiri, pati, protein, lemak, selulosa dan mineral. Di antara 

komponen tersebut yang paling banyak kegunannya adalah pati,kurkumonoid dan 

minyak atsiri. Temulawak telah lama diketahui mengandung senyawa kimia yang 
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mempunyai keaktifan fisiologi yaitu kurkuminoid dan minyak atsiri. Kurkuminoid 

terdiri ats senyawa berwarna kuning kurkumin dan turunanya. Kurkuminoid memberi 

warna kuning pada rimpang antibakteria, anti-kanker, anti-tumor dan anti-radang, 

mengandung antioksidan dan hypokolesteromik. Sedangkan minyak atsiri berbau 

dan berasa khas. Untuk menentukan presentase ini dilakukan pada temperatur 50-

55 0C supaya tidak merusak zat aktifnya dan untuk mendapatkan warna yang baik 

dari kurkuminoid.  

Tabel 2. Komposisi Kimia RImpang Temulawak  

Komponen Komposisi (%)  

Pati  27,62 
Lemak 5,38 
Minyak Atsiri 10,96 
Kurkumin 1,93  
Protein 6,44 
Serat Kasar 6,90 
  

Sumber : Laboratorium Pusat Penelitian Sumber Daya Hayati dan Bioteknologi IPB, 

2006  

2.3.2 Klasifikasi ilmiah temulawak  

Kerajanan  : Plantae  

Divisi   : Magnoliophyta  

Kelas   : Monocotyledonae 

Subkelas  : Zingiberidae 

Ordo   : Zingiberales 

Familia  : Zingiberaceae 

Genus   : Curcuma  

Spesies  : Curcuma Xanthorriza  

Sumber : Wikipedia, 2015 
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2.4 Kurkumin 

Kurkumin mempunyai rumus molekul C12H20O6 (BM=368). Sifat kimia kurkumin 

yang menarik adlah sifat perubahan warna akibat perubahan pH lingkungan. 

Kurkumin berwarna kuning atau kuning jingga pada suasana asam dan berwarna 

merah pada suasana basa atau pada lingkungan dengan pH 8,5-10 dalam waktu 

yang relative lama dapat mengalami proses disosiasi, kurkumin mengalami 

degradasi membentuk asam ferulat dan feruloimetan. Warna kuning coklat 

feruloimetan akan mempengruhi warna merah dari kurkumin yang seharusnya 

terjadi. Sifat kurkumin lain yang penting adalah kestabilannya terhadap cahaya 

(Tonnesen 1985). Adanya cahaya dapat menyebabkan terjadinya degradasi 

fotokimia senyawa tersebut. Hal ini karena adanya gugus metilen aktif (-CH-) 

diantara gugus keton pada senyawa tersebut. Kurkumin mempunyai aroma yang 

khas dan tidak bersifat toksik bila dikonsumsi oleh manusia. Jumlah kurkumin yang 

aman dikonsumsi oleh manusia adalah 100 mg/hari. 

2.5 Ekstraksi  

Ekstraksi atau penyaringan merupakan peristiwa perpindahan masa zat aktif 

yang semula berada di dalam sel tanaman ditarik oleh cairan hayati. Metode ektraksi 

dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari bahan mentah tanaman dan 

daya penyesuaiannya dengan tiap macam metode ekstraksi dan kepentingan dalam 

memperoleh ekstrak tanman. Sifat dari bahan mentah tanaman merupakan faktor 

utama yang harus dipertimbangkan dalam memperoleh metode ekstraksi (Harbone 

JB,1999). Pada umumnya penaringan akan bertambah baik nila permukaan serbuk 

simplisia yang bersentuhan dengan cairan penyaring semakin luas. Metode dasar 
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penyaringa adalah maserasi, perkolasi, soxhletasi. Pemilihan terhadap ketiga 

metode tersebut disesuaikan dengan kepentingan memperoleh sari yang baik.  

Maserasi merupakan xara penyaringan yang sederhana. Maserasi dilakukan 

dengan cara meredam serbuk simplisia dalam cairn penyaring. Cairan penyaring 

akan menembus dinding sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut karena 

adanya perbedaan konsentrasi antara larutan yang terpekat didesak keluar. 

Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara 

larutan di luar dan di dalam sel (Ansel,1981)  

Keuntungan cara penyaringan dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan 

peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Kerugiannya adalah 

pengerjaannya yang lama dan kurang sempurna.  

 


