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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Umbi Ubi Jalar (Ipomoea Batatas L.) 

Ubi jalar (Ipomoea batatas L.) adalah sejenis tanaman budidaya. Bagian 

yang dimanfaatkan adalah akarnya yang membentuk umbi dengan 

kadar gizi (karbohidrat) yang tinggi. Di Afrika, umbi ubi jalar menjadi salah satu 

sumber makanan pokok yang penting. Ubi jalar berasal dari Amerika 

Selatan tropis dan yang masih diperdebatkan Papua. Kalangan yang tidak 

menyetujui asal muasal ubi jalar dari Papua berpendapat bahwa orang Indian 

telah berlayar menuju ke barat melalui Samudra Pasifik dan membantu 

menyebarkan ubi jalar ke Asia. Ubi jalar dapat dibudidayakan melalui 

stolon/batang rambatnya. cara menanamnya cukup mudah, dengan mencangkul 

lahan yang mau ditanami sehingga stolon/batang rambat ubi jalar mudah 

dimasukkan dalam tanah. Pemeliharaannya cukup mudah, ubi jalar akan tumbuh 

baik bila lahan terkena matahari langsung, pemeliharaan dari gulma untuk 

menghindari persaingan unsur hara disekitar tanaman, pemberian pupuk UREA 

atau Organik akan menambah hasil panen yang lebih bagus. Panen ubi jalar 

yaitu dengan mencangkuli sekitar tanaman, hal ini mempermudah ubi rusak 

karena terkena cangkul atau alat pertanian. 

ubi jalar dibedakan menjadi beberapa golongan sebagai berikut. 

1. Ubi jalar putih, yakni jenis ubi jalar yang memilki daging umbi berwarna putih. 

2. Ubi jalar kuning, yakni jenis ubi jalar yang memiliki daging umbi berwarna 

kuning, kuning muda atau putih kekuning-kuningan 
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3. Ubi jalar orange, yakni jenis ubi jalar yang memiliki daging umbi berwarna 

orange. 

4. Ubi jalar jingga, yakni jenis ubi jalar yang memilki daging umbi berwarna jingga 

jingga muda. 

5. Ubi jalar ungu, yakni jenis ubi jalar yang memilki daging umbi berwarna ungu 

hingga ungu muda. (Rosy, 2014) 

Ubi jalar kuning mengandung Omega 3, magnesium, fosfor, kalium, natrium, 

dan seng. Vitamin yang terkandung di dalamnya pun cukup lengkap, yaitu 

vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Tak hanya bermanfaat 

untuk kesehatan tubuh, kandungan nutrisi dalam ubi jalar kuning juga 

bermanfaat penting untuk kecantikan. Warna ubi jalar yang kuning cenderung 

jingga menandakan tingginya kandungan beta-karoten dan antosianin di 

dalamnya. Beta-karoten dan antosianin ini berperan penting bagi kesehatan dan 

kecantikan kulit. (Anonim, 2014) 

 

Gambar 1. Umbi ubi jalar kuning 
 

Kedudukan taksonomi ubi jalar kuning adalah sebagai berikut:  

 Kerajaan : Plantae 

 Divisi   : Magnoliophyta 

 Kelas  : Magnoliopsida  
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 Ordo   : Solanales 

 Famili  : Convolvulaceae 

 Genus  : Ipomoea 

 Spesies : I. batatas  

 Genus  : Citrus  

 Spesies : Citrus grandis, C. maxima 

   Tabel 1. Komposisi kimia umbi ubi jalar kuning per 100 gram  bahan 
 

Kandungan Gizi  Jumlah 

Energi (kj) 71,10 
Protein (%) 1,43 
Lemak (%) 0,17 
Pati (%) 22.40 
Serat (%) 1,60 
Kalsium (miligram) 29,00 
Fosfor (miligram) 51,00 
Besi (miligram) 0.49 
Air (gram) 83,30 
Vitamin C (miligram) 24,00   

   (Julianti, 2011) 

 

2.2 Pewarna Alami 

Pewarna makanan merupakan salah satu bahan tambahan (aditif) makanan 

yang ditambahkan untuk tujuan memberikan warna pada makanan atau 

minuman agar mempunyai penampilan yang menarik. Bahan pewarna makanan 

ini dapat berupa bahan sintetis maupun bahan alami. 

Berikut adalah jenis-jenis pewarna alami (uncertified colour) antara lain : 

 Klorofil, yaitu zat warna alami hijau yang umumnya terdapat pada daun, 

sehingga sering disebut zat warna hijau daun. 
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 Karotenoid, yaitu kelompok pigmen yang berwarna kuning, orange, merah 

orange, yang terlarut dalam lipid, berasal dari hewan maupun tanaman 

antara lain, lumut, tomat, cabe merah, wortel. 

 Anthosianin, warna pigmen anthosianin merah, biru violet biasanya 

terdapat pada bunga, buah-buahan dan sayur-sayuran. 

Zat pewarna yang termasuk dalam pewarna alami ini adalah zat pewarna 

mineral, walapun ada juga beberapa zat pewarna seperti β-karoten dan 

kantaxantin yang telah dapat dibuat secara sintetik. Penggunaan zat pewarna ini 

bebas dari prosedur sertifikasi dan termasuk daftar yang telah tetap. Satu-

satunya zat pewarna alami yang penggunaanya masih bersifat sementara adalah 

carbon black. (Nurul Fatkhiyah, 2013) 

Ubi jalar dapat berwarna putih, orange sampai merah, bahkan ada yang 

berwarna kebiruan, violet atau berbintik-bintik biru. Ubi yang berwarna kuning, 

orange sampai merah banyak mengandung karatenoid yang merupakan 

prekursor vitamin A. (Rosy, 2014) 

 

2.3 Spektrofotometri 

Spektrofotometri merupakan salah satu metode analisis instrumental yang 

menggunakan dasar interaksi energi dan materi. Spektrofotometri dapat dipakai 

untuk menentukan konsentrasi suatu larutan melalui intensitas serapan pada 

panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang yang dipakai adalah panajang 

gelombang maksimum yang memberikan absorbansi maksimum. 

Pada spektrofotometer, yang penting untuk diperhatikan ialah perbedaan 

antara spektrofotometer sinar tunggal dan spektrofotometer sinar ganda. 

Spektrofotometer sinar tunggal biasanya dipakai untuk kawasan spectrum 
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ultraungu dan cahaya yang terlihat. Spektrofotometer sinar ganda dapat 

dipergunakan baik dalam kawasan ultraungu dan cahaya yang terlihat maupun 

dalam kawasan inframerah. (Anonim, 2013) 

 

2.3.1 Spektrofotometri Sinar Tampak (visible) 

Spektrofotometri visible disebut juga spektrofotometri sinar tampak. Yang 

dimaksud sinar tampak adalah sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia. 

Cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia adalah cahaya dengan panjang 

gelombang 400-800 nm dan memiliki energi sebesar 299–149 kJ/mol. Elektron 

pada keadaan normal atau berada pada kulit atom dengan energi terendah 

disebut keadaan dasar (ground-state). Energi yang dimiliki sinar tampak mampu 

membuat elektron tereksitasi dari keadaan dasar menuju kulit atom yang memiliki 

energi lebih tinggi atau menuju keadaan tereksitasi. 

Cahaya atau sinar tampak adalah radiasi elektromagnetik yang terdiri dari 

gelombang. Seperti semua gelombang, kecepatan cahaya, panjang gelombang 

dan frekuensi dapat didefinisikan sebagai : 

C= V.λ 

Dimana : 

C = Kecepatan cahaya 

V = Frekuensi dalam gelombang per detik (Hertz) 

λ = Panjang gelombang dalam meter 
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Gambar 2. Radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang λ 

Benda bercahaya seperti matahari atau bohlam listrik memancarkan 

spectrum lebar yang tersususn dari panajang gelombang. Panjang gelombang 

yang dikaitkan dengan cahaya tampak itu mampu mempengaruhi selaput pelangi 

manusia yang mampu menimbulkan kesan subyektif akan ketampakan (visible). 

Cahaya/sinar tampak terdiri dari suatu bagian sempit kisaran panjang 

gelombang dari radiasi elektromagnetik dimana mata manusia sensitive. Radiasi 

dari panjang gelombang yang berbeda ini dirasakan oleh mata kita sebagai 

warna berbeda, sedangakan campuran dari semua panjang gelombang tampak 

seperti sinar putih. Sinar putih memiliki panjang gelombang mencakup 400-

700nm. Panjang gelombang dari berbagai warna adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. Panjang gelombang untuk setiap jenis warna 

Jenis Sinar Panjang Gelombang (nm) 

Ultraviolet < 400 

Violet 400-450 

Biru 450-500 

Hijau 500-570 

Kuning 570-590 
Oranye 590-620 

Merah 620-760 
Infra merah >760 

 

https://wanibesak.files.wordpress.com/2011/07/image.png


9 
 

Spektrometri molekular (baik kualitatif dan kuantitatif) bisa dilaksanakan di 

daerah sinar tampak, sama halnya seperti di daerah yang sinar ultraviolet dan 

daerah sinar inframerah. 

Gambar 3. Spektrum gelombang elektromagnetik lengkap 

Persepsi visual tentang warna dibangkitkan dari penyerapan selektip 

panjang gelombang tertentu pada peristiwa penyinaran obyek berwarna. Sisa 

panjang gelombang dapat diteruskan (oleh obyek transparan) atau dipantulkan 

(oleh obyek yang buram) dan dilihat oleh mata sebagai warna dari pancaran atau 

pantulan cahaya. Oleh karena itu obyek biru tampak berwarna biru sebab telah 

menyerap sebagian dari panjang gelombang dari cahaya dari daerah oranye-

merah. Sedangkan obyek yang merah tampak merah sebab telah menyerap 

sebagian dari panjang gelombang dari daerah ultraviolet - biru.  

Bagaimanapun, di dalam spektrometri molekul tidak berkaitan dengan warna 

dari suatu senyawa, yaitu warna yang dipancarkan atau pantulkan, namun 

berkaitan dengan warna yang telah dipindahkan dari spektrum, seperti panjang 

gelombang yang  telah diserap oleh suatu unsur di dalam suatu larutan. Energi 

gelombang seperti bunyi dan air ditentukan oleh amplitudo dari getaran       

(misal tinggi gelombang air) tetapi dalam radiasi elektromagnetik energi 

ditentukan oleh frekuensi ν, dan quantized, terjadi hanya pada tingkatan tertentu  
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𝐸 = ℎ . 𝑣 

dimana : h = konstanta Planck, 6,63 x 10-34 J.s 

Tabel 3. Panjang gelombang berbagai warna cahaya 

λ (nm) Warna yang 
teradsorbsi 

Warna tertransmisi 
(komplemen) 

400-435 Violet Hijau-Kuning 
435-480 Biru Kuning 
480-490 Biru-Hijau Oranye 
490-500 Hijau-Biru Merah 
500-560 Hijau Ungu 
560-580 Hijau-Kuning Violet 
580-595 Kuning Biru 
595-650 Oranye Biru-Hijau 
650-760 Merah Hijau-Biru 

(Suharyo, 2012) 

 

2.3.2 Hukum Lambert Beer 

Metode analisa kuantitatif didasarkan pada absorpsi radiasi oleh suatu unsur 

yang mengabsorpsi dan melibatkan pengukuran intensitas cahaya atau kekuatan 

radiasi.Kita sekarang mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi kekuatan 

radiasi dari cahaya yang dipancarkan melalui media absorsi. Anggap ketebalan 

sel absorpsi b dan konsentrasi c. Suatu berkas cahaya dari radiasi monokromatik 

(yaitu panjang gelombang yang tunggal) dari kekuatan radiant I0 dalam larutan, 

dan suatu berkas cahaya yang muncul dari kekuatan radiasi I dipancarkan oleh 

larutan. 

 

2.3.2.1 Proses Absorbsi Cahaya pada Spektrofotometri 

Ketika cahaya dengan panjang berbagai panjang gelombang (cahaya 

polikromatis) mengenai suatu zat, maka cahaya dengan panjang gelombang 

tertentu saja yang akan diserap. Di dalam suatu molekul yang memegang 

peranan penting adalah elektron valensi dari setiap atom yang ada hingga 
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terbentuk suatu materi. Elektron-elektron yang dimiliki oleh suatu molekul dapat 

berpindah (eksitasi), berputar (rotasi) dan bergetar (vibrasi) jika dikenai suatu 

energi. 

Jika zat menyerap cahaya tampak dan ultraviolet maka akan terjadi 

perpindahan elektron dari keadaan dasar menuju ke keadaan tereksitasi. 

Perpindahan elektron ini disebut transisi elektronik. Apabila cahaya yang diserap 

adalah cahaya inframerah maka elektron yang ada dalam atom atau elektron 

ikatan pada suatu molekul dapat hanya akan bergetar (vibrasi). Sedangkan 

gerakan berputar elektron terjadi pada energi yang lebih rendah lagi misalnya 

pada gelombang radio. 

Atas dasar inilah spektrofotometri dirancang untuk mengukur konsentrasi  

yang ada dalam suatu sampel. Dimana zat yang ada dalam sel sampel disinari 

dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Ketika cahaya 

mengenai sampel sebagian akan diserap, sebagian akan dihamburkan dan 

sebagian lagi akan diteruskan. 

Pada spektrofotometri, cahaya datang atau cahaya masuk atau cahaya yang 

mengenai permukaan zat dan cahaya setelah melewati zat tidak dapat diukur, 

yang dapat diukur adalah It/I0 atau I0/It (perbandingan cahaya datang dengan 

cahaya setelah melewati materi (sampel). Proses penyerapan cahaya oleh suatu 

zat dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4. Proses penyerapan cahaya oleh zat dalam sel sampel 

Dari gambar terlihat bahwa zat sebelum melewati sel sampel lebih terang 

atau lebih banyak di banding cahaya setelah melewati sel sampel 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 dihamburkan: 

T = 
It

I0
 atau % T = 

It

I0
 x 100 % 

Dan absorbansi dinyatakan dengan rumus: 

A = - log T = T = -log 
It

I0
 

Dimana I0 merupakan intensitas cahaya datang dan It atau I1 adalah 

intensitas cahaya setelah melewati sampel.  

 

https://wanibesak.files.wordpress.com/2011/07/penyerapancahayatampakolehzatdalamselsampel.jpg
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Rumus yang diturunkan dari Hukum Beer dapat ditulis sebagai: 

A = a.b.c atau A = ε.b.c 

Dimana: 

A = Absorbansi 

a = Tetapan absorbtivitas (jika konsentrasi larutan yang diukur dalam ppm) 

c =  Konsentrasi larutan yang diukur 

ε = Tetapan absorbtivitas molar (jika konsentrasi larutan yang diukur dalam ppm) 

b atau terkadang digunakan l = Tebal larutan (tebal kuvet diperhitungkan  juga 

umumnya 1 cm). 

Spektrofotometer modern dikalibrasi secara langsung dalam satuan 

absorbansi. (Dalam beberapa buku lama log I0/I disebut densitas optik dan I 

digunakan sebagai ganti simbol P). Perbandingan I/I0 disebut transmitans (T), 

dan beberapa instrumen disajikan dalam % transmitans, ( I/I0 ) x 100. Sehingga 

hubungan absorbansi dan transmitans dapat ditulis sebagai : 

𝐴 = − log  𝑇 

Dengan menggunakan beberapa instrumen, hasil pengukuran tercatat 

sebagai 56 transmitansi dan absorbansi dihitung dengan menggunakan rumus 

tersebut. Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa konsentrasi dari suatu 

unsur berwarna harus sebanding dengan intensitas warna larutan. Ini adalah 

dasar pengukuran yang menggunakan pembanding visual di mana intensitas 

warna dari suatu larutan dari suatu unsur yang konsentrasinya tidak diketahui 

dibandingkan dengan intensitas warna dari sejumlah larutan yang diketahui 

konsentrasinya. 

Secara eksperimen hukum Lambert-beer akan terpenuhi apabila peralatan 

yang digunakan memenuhi kriteria-kriteria berikut: 
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1. Sinar yang masuk atau sinar yang mengenai sel sampel berupa sinar 

dengan dengan panjang gelombang tunggal (monokromatis). 

2. Penyerapan sinar oleh suatu molekul yang ada di dalam larutan tidak 

dipengaruhi oleh molekul yang lain yang ada bersama dalam satu 

larutan. 

3. Penyerapan terjadi di dalam volume larutan yang luas penampang (tebal 

kuvet) yang sama. 

4. Penyerapan tidak menghasilkan pemancaran sinar pendafluor. Artinya 

larutan yang diukur harus benar-benar jernih agar tidak terjadi hamburan 

cahaya oleh partikel-partikel koloid atau suspensi yang ada di dalam 

larutan. 

5. Konsentrasi analit rendah. Karena apabila konsentrasi tinggi akan 

menggangu kelinearan grafik absorbansi versus konsentrasi. (Anonim, 

2013) 

Digunakan untuk memperoleh sumber sinar yang monokromatis. Alatnya 

berupa prisma ataupun grating. untuk mengarahkan sinar monokromatis yang 

diinginkan dari hasil penguraian dapat digunakan celah 

 Sumber radiasi 

Sumber yang biasa digunakan lampu hidrogen atau deuterium untuk 

pengukuran UV dan lampu tungsten untuk pengukuran cahaya tampak. 

 Sel / Kuvet 

Pada pengukuran di daerah sinar tampak kuvet kaca dapat digunakan, tetapi 

untuk pengukuran pada daerah UV kita harus menggunakan sel kuarsa karena 

gelas tidak tembus cahaya pada daerah ini. Umumnya tebal kuvetnya adalah 1 

cm, tetapi yang lebih kecil ataupun yang lebih besar dapat digunakan. 
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 Monokromator 

Digunakan untuk memperoleh sumber sinar yang monokromatis. Alatnya 

berupa prisma ataupun grating. untuk mengarahkan sinar monokromatis yang 

diinginkan dari hasil penguraian dapat digunakan celah. 

 Detektor 

Peranan detektor adalah memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai 

panjang gelombang. (Anonim, 2012)  


