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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tomat 

Tanaman tomat termasuk tanaman sayuran yang sudah dikenal sejak 

dahulu. Peranannya yang penting dalam pemenuhan gizi masyarakat 

sudah sejak lama diketahui orang. Tanaman tomat (Lycopersium 

esculentum Mill) adalah tumbuhan setahun, berbentuk perdu atau semak 

dan termasuk ke dalam golongan tanaman berbunga (angiospermae). 

Dalam klasifikasi tumbuhan, tanaman tomat termasuk kelas dicotyledonnae 

(berkeping dua).(Tugiyono, 2005). 

Secara lengkap ahli – ahli botani mengklasifikasikan tanaman tomat 

secara sistemik sebagai berikut : 

Divisi : Spermatopyhta  

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas : Dicotyledonae (berkeping dua) 

Ordo : Turbiflorae 

Famili : Solanaceae (berbunga seperti terompet) 

Genus : Solanum (Lycopersium) 

Species : Lycopersium esculentum Mill 

(Chandra.2013) 

 Batang tomat walaupun tidak sekeras tanaman tahunan, tetapi cukup kuat. 

Warna batang hijau dan berbentuk persegi empat sampai bulat. Pada 

permukaan batangnya banyak ditumbuhi rambut halus terutama di bagian 

berwarna hijau. Di antara rambut – rambut tersebut terdapat rambut 
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kelenjar. Jika dibiarkan (tidak dipangkas) tanaman tomat akan mempunyai 

banyak cabang yang menyebar rata. Sebagaimana tanaman dikotil lainnya, 

tanaman tomat berakar samping yang menjalar ke tanah. Daunnya mudah 

dikenali karena mempunyai bentuk yang khas, yaitu berbentuk oval, 

bergerigi, dan mempunyai celah yang menyirip. Buah tomat yang masih 

muda biasanya terasa getir dan berbau tidak enak karena mengandung 

lycopersicin yang berupa lendir dan dikeluarkan 209 kantong lendir. Ketika 

buahnya semakin matang, lycopersicin lambat laun hilang sendiri sehingga 

baunya hilang dan rasanya pun jadi enak, asam – asam manis. (Wulan, 

2012) 

2.2 Asam Amino 

2.2.1 Struktur dan Sifat Asam Amino 

Asam amino adalah unit dasar dari struktur protein. Semua asam 

amino sekurang-kurangnya mempunyai satu gugus asam karboksil  

(COOH) satu gugus amino (NH2) pada posisi alfa dari rantai karbon yang 

asimetris, sehingga dapat terjadi beberapa isomer. Walaupun lebih dari 

seratus jenis asam amino yang berbeda yang telah diisolasi dari bahan-

bahan biologi, tapi hanya ada 25 jenis yang sering dijumpai dalam protein. 

Dengan adanya dua gugusan tersebut, asam amino dapat bertindak 

sebagai buffer yang berfungsi menahan perubahan pH. Asam amino dalam 

larutan bersifat amfoter yaitu dapat bereaksi dengan asam basa tergantung 

dari lingkungannya.(Abun.2006) 

2.2.2 Klasifikasi Asam Amino 

Berdasarkan struktur kimia, asam amino digolongkan menjadi : 
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a) Kelompok asam amino monoamino-monokarboksilat : glisin, 

alanin, serin, treonin, valin, leusin, dan isoleusin. 

b) Kelompok asam amino mengandung sulfur : metionin, sistin, dan 

sistein.  

c) Kelompok asam amino monoamino-dikarboksilat : asam aspartat dan 

asam glutamat. 

d) Kelompok asam amino dasar : lisin, arginin, hidroksiprolin, dan histidin. 

e) Kelompok asam amino aromatik : fenilalanin dan treonin 

f) Kelompok asam amino heterosiklik : triptofan, prolin, dan hidroksiprolin. 

2.2.3 Fungsi Asam Amino 

a) Asam amino menduduki posisi penting dalam metabolisme sel. Hampir 

semua reaksi biokimia dikatalis oleh enzim yang terdiri dari residu asam 

amino. Asam amino sangat essensial untuk metabolisme karbohidrat dan 

lipid, untuk sintesis jaringan protein. 

b) Penyusun senyawa penting seperti adrenalin, tyrosin, melanin, histamin, 

pofirin, hemoglobin, pirimidin, purin, asam nukleat, choline, asam folic, asam 

nikotin,vitamin, taurine, garam empedu dan sebagai sumber energi 

metabolisme. 

2.2.4 Kebutuhan Asam Amino 

Ilmu nutrisi menggolongkan asam amino berdasarkan kepentingannya 

dalam penyediaan pakan yaitu : 

a. Asam amino esensial (EAA) 

Asam amino esensial (EAA) yaitu asam amino yang harus disediakan 

dalam pakan karena ternak tidak mampu mensintesanya. Yang termasuk 
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asam amino esensial adalah sebagai berikut : Lysin, Methionine, Valin, 

Histidin, Fenilalanin, Arginine, Isoleusin, Threonin, Leusin, dan Triptofan. 

b. Asam amino non esensial (NEAA) 

Asam amino non esensial (NEAA) adalah asam amino yang dapat 

disintesa dalam tubuh dari sumber karbon yang telah tersedia dan dari 

gugus amino dari asam amino lain atau dari senyawa-senyawa 

sederhana. Yang termasuk asam amino non esensial adalah sebagai 

berikut : 

Disintesa dari Media 
Terbatas*) 

Disintesa dalam tubuh dari media sederhana 
(nonesensial) 

Tirosin Alanin Glutamin 
Sistin Asam aspartate Glisin**) 
Hidroksilin Asam glutamate Serin**) 
 Hidroksiprolin Prolin***) 

Ket: *) Tirosin disintesa dari fenilalanin, Sistin dari metionin, hidroksilisin 

dari lisin. 

**) Pada beberapa kondisi tidak cukup untuk cepat tumbuh, sehingga 

perlu ada dalam ransum. 

***) Kalau ransum mengandung Asam Amino kristal, prolin berguna untuk 

mencapai pertumbuhan maksimal. 

Walaupun NEAA bukan merupakan nutrien yang essensial, tetapi berfungsi 

esensial pada sel atau pada metabolisme. Disebut non esensial hanya 

karena jaringan tubuh dapat mensintesanya untuk memenuhi kebutuhan 

ternak. Pada kenyataannya sering dicatat bahwa NEAA juga secara 

fisiologis penting dimana tubuh menentukan kadar persediaan yang 

disintesis. Karena itu kebutuhan zat makanan untuk asam amino essensial 

tergantung pada konsentrasi asam amino non essensil dalam makanan. 

(Abun.2006) 
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2.3 Jenis – jenis Spektrofotometer  

2.3.1 Spektrofotometer UV (Ultra Violet) 

Pada spektrofotometri Ultraviolet (UV) berdasarkan interaksi sampel 

dengan sinar UV. Sinar UV memiliki panjang gelombang dengan rentang 

190-380 nm. Sebagai sumber sinar dapat digunakan lampu deuterium. 

Deuterium disebut juga heavy hidrogen. Dia merupakan isotop hidrogen 

stabil yang terdapat berlimpah di laut dan daratan. Inti atom deuterium 

mempunyai satu proton dan satu neutron, sementara hidrogen hanya 

memiliki satu proton dan tidak memiliki neutron. Nama deuterium diambil 

dari bahasa Yunani, deuteros, yang berarti ‘dua’, mengacu pada intinya 

yang menjadi dua partikel. Karena sinar UV tidak dapat dideteksi oleh mata 

manusia, maka senyawa yang dapat menyerap sinar ini terkadang 

merupakan senyawa yang tidak memiliki warna bening dan transparan. Oleh 

karena itu, sampel tidak berwarna tidak perlu dibuat berwarna dengan 

penambahan reagent tertentu. Bahkan sampel dapat langsung dianalisa 

meskipun tanpa preparasi. Namun perlu diingat, sampel keruh tetap harus 

dibuat jernih dengan filtrasi atau centrifugasi. Prinsip dasar pada 

spektrofotometri adalah sampel harus jernih dan larut sempurna. Tidak ada 

partikel koloid apalagi suspensi. (Hildan.2011) 

2.3.2 Spektrofotometri Sinar Tampak (Vis) 

Cahaya atau sinar tampak (visible) adalah radiasi elektromagnetik yang 

terdiri dari gelombang. Seperti semua gelombang, kecepatan cahaya, 

panjang gelombang dan frekuensi dapat didefinisikan sebagai : 

 

Dimana :  
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c = kecepatan cahaya ( 3 x 108 m/s) 

V = frekuensi dalam gelombang per detik (Hertz) 

λ = panjang gelombang dalam meter 

  

 

Gambar 1. Radiasi Elektromagnetik dengan panjang gelombang λ 

Cahaya / sinar tampak terdiri dari suatu bagian sempit kisaran 

panjang gelombang dari radiasi elektromagnetik di mana mata manusia 

sensitif. Radiasi dari panjang gelombang yang berbeda ini dirasakan oleh 

mata manusia sebagai warna yang berbeda, sedangkan campuran dari 

semua panjang gelombang tampak seperti sinar putih. Sinar putih tersebut 

memiliki panjang gelombang pada rentang 400 – 760 nanometer (nm). 

Spektrofotometri molekular (baik kualitatif dan kuantitatif) bisa digunakan 

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

daerah sinar inframerah. 
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Gambar 2. Spektrum gelombang elektromagnetik lengkap 

Persepsi visual tentang warna didapatkan dari penyerapan selektif 

panjang gelombang tertentu pada 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 spektrofotometer molekul tidak berkaitan 

dengan warna dari suatu senyawa, yaitu warna yang dipancarkan atau di 

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 
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energi ditentukan oleh frekuensi ν dan quantized. Terjadi hanya pada 

tingkatan tertentu: 

E = h ν 

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

2.3.3 Spektrofotometer Ultra Violet – Cahaya Tampak (UV-Vis) 

Spektrum UV-Vis merupakan hasil interaksi antara radiasi 

elektromagnetik (REM) dengan molekul. Radiasi Elektramagnetik (REM) 

merupakan bentuk energi radiasi yang mempunyai sifat gelombang dan 

partikel (foton). Karena bersifat sebagai gelombang maka beberapa 

parameter perlu diketahui, misalnya panjang gelombang, frekuensi, bilangan 

gelombang dan serapan. Radiasi Elektromagnetik (REM) mempunyai vektor 

listrik da dan vektor magnet yang bergetar dalam bidang-bidang yang tegak 

lurus satu sama lain dan masing-masing tegak lurus pada arah perambatan 

radiasi. 

Semua molekul dapat mengabsorbsi radiasi daerah UV-Vis karena 

mereka mengandung elektron, baik sekutu maupun menyendiri yang dapat 

dieksitasikan ke tingkat energi yang lebih tinggi. 

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 

(Hildan.2011) 

2.3.4 Spektrofotometer Inframerah 
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   Spektrofotometri inframerah (IR) merupakan salah satu alat yang dapat 

digunakan untuk menganalisa senyawa kimia. Pada spektrofotometer 

Inframerah (IR) meskipun bisa digunakan untuk analisa kuantitatif, namun 

biasanya lebih kepada analisa kualitatif. Spectra IR suatu senyawa dapat 

memberikan gambaran dan struktur molekul senyawa tersebut. Spectra IR 

dapat digunakan untuk mengukur absorbs, raiasi, refleksi atau emisi di 

daerah IR. (Hildan.2011) 

 

 

2.3.5 Spektrofotometer Serapan Atom 

  Spektrofotometer Serapan Atom atau Atomic Absorption Spectroscopy 

(AAS) adalah suatu alat yang digunakan pada metode analisis untuk 

penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada 

penyerapan absorbsi radiasi oleh atom bebas. Peristiwa serapan atom 

pertama kali diamati oleh Fraunhofer, ketika menelaah garis-garis hitam 

pada spektrum matahari. Sedangkan yang memanfaatkan prinsip serapan 

atom pada bidang analisis adalah seorang Australia bernama Alan Walsh 

pada tahun 1955.  Sebelumnya ahli kimia banyak tergantung pada cara-cara 

spektrofotometrik atau analisis spektrografik. Beberapa cara ini sulit dan 

memakan waktu, kemudian digantikan dengan spektroskopi serapan atom. 

Metode ini sangat tepat untuk analisis zat pada konsentrasi rendah. Teknik 

ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode 

spektroskopi emisi konvensional. 

   Pada metode konvensional, emisi tergantung pada sumber eksitasi. Bila 

eksitasi dilakukan secara termal, maka ia bergantung pada temperatur 
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sumber. Selain itu eksitasi termal tidak selalu spesifik, dan eksitasi secara 

serentak pada berbagai spesies dalam suatu campuran dapat saja terjadi. 

Sedangkan dengan nyala, eksitasi unsur-unsur dengan tingkat eksitasi yang 

rendah dapat dimungkinkan. Tentu saja perbandingan banyaknya atom yang 

tereksitasi terhadap atom yang berada pada tingkat dasar harus cukup 

besar karena metode serapan atom hanya tergantung pada perbandingan 

ini dan tidak bergantung pada temperatur. Logam-logam yang membentuk 

campuran kompleks dapat dianalisis dan selain itu tidak selalu diperlukan 

sumber energi yang besar. (Hildan.2011) 

2.4 Komponen Utama Spektrofotometer 

 

     

 

  Gambar 3. Blok diagram prinsip kerja spektrofotometer 

1. Sumber Sinar 

Sumber sinar yang biasa digunakan pada spektroskopi absorbsi adalah 

lampu wolfarm, deuterium lampu hidrogen. Lampu wolfarm digunakan 

untuk daerah visibel (tampak) sedangkan untuk lampu hidrogen atau 

deuterium digunakan untuk sumber daerah UV. 

2. Monokromator 

Monokromator merupakan serangkaian alat optik yang menguraikan 

radiasi polikromatik dan berfungsi untuk memunculkan garis resonansi 

dari semua garis yang tidak diserap yang dipancarkan oleh sumber 

radiasi. Alatnya dapat berupa prisma atau grating. 

Macam - macam monokromator : 

Sumber Monokromator Sel 
Sampel 

Detektor 

Amplifier Indikator 
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-   Prisma 

-   Kaca untuk daerah sinar tampak 

-   Kuarsa untuk daerah UV 

-   Rock salt (kristal garam) untuk daerah IR 

-   Kisi difraksi 

Keuntungan menggunakan kisi : 

-   Dispersi sinar merata 

-   Dispersi lebih baik dengan ukuran pendispersi yang sama 

-   Dapat digunakan dalam seluruh jangkauan spectrum 

3. Sel Sampel 

Berfungsi untuk sebagai tempat untuk meletakkan sampel. 

- UV, Vis dan UV-Vis menggunakan kuvet sebagai tempat untuk 

memasukkan sampel. Kuvet biasanya terbuat dari kuarsa atau gelas, 

namun kuvet dari kuarsa memiliki kualitas yang lebih baik. 

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

dioleskan pada dua lempeng natrium klorida. Untuk sampel dalam 

bentuk larutan dimasukkan 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 

Peranan detektor penerima adalah memberikan respon terhadap cahaya 

pada berbagai panjang gelombang. Detektor yang digunakan dalam UV – 

VIS disebut “ detektor fotolistrik” 

Persyaratan - persyaratan penting untuk detektor meliputi : 
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1. Sensivitas tinggi hingga dapat mendeteksi tenaga cahaya yang 

mempunyai tingkatan rendah sekalipun 

2. Waktu respon yang pendek. 

3. Stabilitas yang panjang 

4. Sinar elektronik yang mudah diperjelas dan sistem pembacaan. 

Macam - macam detektor : 

- Detektor foto 

- Photocell 

- Phototube 

- Hantaran foto 

- Dioda foto 

- Detektor panas 

 (Anna.2011) 

2.5. Kesalahan Dalam Spektrofotometer 

Kesalahan - kesalahan dalam penggunaan alat spektrofotometer adalah: 

1. Kesalahan dalam hal penggunaan alat atau pengoperasian instrumen dari 

alat spektrofotometer tersebut, seperti pada cara memegang sel kuvet 

harus sesuai dengan petunjuk) karena sidik jari dapat menyerap 

pengukuran daerah ultra ungu.  

2. Gelombang gas tidak ada dalam lintasan optik. 

3. Penyerapan panjang gelombang dari alat harus diteliti dan ketidakstabilan 

dalam sirkuit harus diperbaiki. 

4. Ketidak tetapan contoh dalam konsentrasi zat.(Eta.W.2012) 

2.6 Hukum Kuantitatif 

2.6.1 Hukum Bouguer (Lambert) 

  Hubungan antara absorbsi radiasi dan panjang jalan medium penyerap 

pertama kali dirumuskan oleh Bouguer (1729) meskipun kadang-kadang 

dianggap berasal dari Lambert (Underwood;1998). Bila sebuah medium 
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ln k1b 

penyerap yang homogen seperti larutan kimia dibagi menjadi lapisan-lapisan 

maya masing-masing dengan ketebalan sama, maka tiap-tiap lapisan akan 

menyerap bagian yang sama dari suatu sinar radiasi monokromatik yang 

diarahkan melewati medium tersebut atau tiap lapisan mengurangi tenaga 

radiasi sinar dengan bagian yang sama. 

Penemuan Bouguer dapat dirumuskan secara matematik sebagai 

berikut : 

k1p 

Bila persamaan tersebut diintegrasikan antara batas-batas p0 dan p dan 0 

dan b akan menghasilkan persamaan : 

2.6.2 Hukum Beer 

Hubungan antara konsentrasi macam-macam zat penyerap dan besarnya 

absorpsi dirumuskan oleh Beer pada tahun 1859. Hukum Beer analog 

dengan Hukum Buoguer dalam menguraikan pengurangan eksponensial 

dalam tenaga transmisi dengan suatu peningkatan aritmatik dalam 

konsentrasi. 

log k4c 

2.6.3 Hukum Gabungan Bouguer – Beer 

Hukum-hukum Bouguer dan Beer bila digabung akan menghasilkan suatu 

persamaan : log  

Istilah log (po/p) dinamakan absorbansi dan diberi tanda A. Sedangkan b, c 

dan k berturut-turut merupakan panjang jalan lewat medium penyerap. 

Konsentrasi zat penyerap dan tetapan. Bila konsentrasi (c) dalam satuan 

gram per liter maka tetapan tersebut disebut absorptivitas dengan tanda a. 
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Apabila c dengan satuan mol per liter, tetapan disebut absorptivitas molar 

dengan tanda є. Maka sistem disarankan, hukum Bouguer – Beer dapat 

berupa dua bentuk : A = a b c        atau        A= є b c 

Dimana :  

A = absorbansi 

a = absorpsivitas 

b = panjang jalan sinar 

c = konsentrasi 

є = tetapan / absorpsivitas molar 

 

 

Karena a dan b tetap maka terdapat hubungan yang linear antara A 

(absorbans) versus c (konsentrasi). (Maria Bintang.2010) 

2.7 Ninhidrin 

   Ninhidrin adalah suatu reagen yang berguna untuk mendeteksi adanya 

asam amino dan menetapkan konsentrasinya dalam larutan. Senyawa ini 

merupakan hidrat dari triketonsiklik, dan bila bereaksi dengan asam amino 

menghasilkan zat berwarna ungu.(Maharajay.2014) 

 


