
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ubi Jalar Ungu 

Ubi jalar atau ketela rambat (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. Di Asia, selain dimanfaatkan umbinya, daun 

muda ubi jalar juga dibuat sayuran. Terdapat pula ubi jalar yang dijadikan tanaman 

hias karena keindahan daunnya. Ubi jalar ungu mengandung pigmen antosianin yang 

lebih tinggi daripada ubi jalar jenis lain. ubi jalar ungu mulai di kenal menyebar ke 

seluruh dunia terutama negara-negara yang beriklim tropis. Dan pada abad   ke- 16 di 

perkirakan ubi jalar ungu pertama kali di Spanyol melalui Tahiti, Kepulauan Guam, Fiji 

dan Selandia Bar.  

Ubi jalar memiliki banyak nama latin dari setiap daerah, bahasa latin dari ubi 

jalar adalah Ipomea batatos. Ubi jalar terbesar di Indonesia adaah Jawa Barat, Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Papua, dan Sumatera. Namun pada saat ini, baru papua yang 

memanfaatkan ubi jalar ungu sebagai makanan pokok. Walaupun belum menyamai 

padi, jagung dan ubi kayu (singkong). Pigmen warna ungu pada ubi ungu bermanfaat 

sebagai antioksidan karena dapat menyerap polusi udara, racun, oksidasi dalam 

tubuh, dan menghambat pengumpulan sel-sel darah. Ubi ungu juga mengandung 

serat pangan alami yang tinggi, prebiotik.  

Kandungan lainnya dalam ubi jalar ungu adalah Betakaroten. Semakin 

pekat warna ubi jalar, maka semakin pekat beta karoten yang ada di dalam ubi 

jalar. Betakaroten selain sebagai pembentuk vitamin A, juga berperan sebagai 
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pengendalian hormon melatonin. Hormon ini merupakan antioksidan bagi sel 

dan sistem syaraf, berperan dalam pembentuk hormon endokrin. Kurangnya 

melatonin akan menyebabkan gangguan tidur dan penurunan daya ingat, dan 

menurunnya hormon endokrin yang dapat menurunkan kekebalan tubuh. 

Keunggulan ubi ungu adalah adalah zat antioksidan yang membantu tubuh 

menangkal radikal bebas. Selain itu, prebiotik bisa mengusir zat-zat racun 

penyebab kanker (antikarsinogenik) dan melawan mikroba pengganggu (anti 

mikrobial). Kabar baik lainnya, prebiotik membantu menyerap mineral serta 

mengatur keseimbangan kadarnya di dalam tubuh. Dengan begitu, akan 

terhindar dari osteoporosis. ( Nida dkk, 2013 ). 

Kandungan lain yang bermanfaat pada ubi jalar ungu adalah fenol, yaitu 

senyawa kimia yang memiliki efek anti- penuaan dan kompenen antioksidan. 

Ubi jalar ungu merupakan sumber karbohidrat dan sumber kalori yang cukup 

tinggi. Ubi jalar ungu juga merupakan sumber vitamin dan mineral,vitamin yang 

terkandung dalam ubi jalar antara lain Vitamin A, Vitamin C, thiamin (vitamin 

B1) dan ribovlavin. Sedangkan mineral dalam ubi jalar diantaranya adalah zat 

besi (Fe), fosfor (P) dan kalsium (Ca). Kandungan lainnya adalah protein, 

lemak, serat kasar dan abu. Total kandungan antosianin bervariasi pada setiap 

tanaman dan berkisar antara 20 mg/100 g sampai 600 mg/100 g berat basah. 

Dalam sistematika tumbuhan (taksonomi), ubi ungu diklasifikasikan sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo   : Solanales 

Famili   : Convolvulaceae 

Genus   : Ipomoea 
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Species  : I. batatas 

 

Adapun kandungan ubi ungu 

dapat dilihat dari Tabel 1 berikut ini :  

Tabel 1. Kandungan Ubi Ungu per 
100 gram bahan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber Informasi Gizi : USDA, National Nutrient data base) 
 

 

2.2 Antosianin 
 

Antosianin (bahasa Inggris: anthocyanin, dari gabungan kata 

Yunani:anthos = "bunga", dan cyanos = "biru") adalah pigmen larut air yang 

secara alami terdapat pada berbagai jenis tumbuhan. Sesuai namanya, 

pigmen ini memberikan warna pada bunga, buah, dan daun tumbuhan hijau,[2] 

dan telah banyak digunakan sebagai pewarna alami pada berbagai produk 

pangan dan berbagai aplikasi lainnya. Warna diberikan oleh antosianin berkat 

susunan ikatan rangkap terkonjugasinya yang panjang, sehingga mampu 

menyerap cahaya pada rentang cahaya tampak. Sitem ikatan rangkap 

Kandungan Jumlah 

Kalori 123 kkal 

Karbohidrat 12,64% 

Gula reduksi 0,30% 

Lemak 0,94% 

Protein 0,77% 

Air 70,46% 

Abu 0,84% 

Serat 3% 

Betakaroten 

Antosianin 

Vitamin A 

Vitamin C 

9900 mkg (32967 
SI) 

21,43 mg 
 
110,51 mg 
 
7.700 mg 
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terkonjugasi ini juga yang mampu menjadikan Antosianin sebagai antioksidan 

dengan mekanisme penangkapan radikal. Antosianin merupakan sub-tipe 

senyawa organik dari keluarga flavonoid, dan merupakan anggota kelompok 

senyawa yang lebih besar yaitu polifenol. Beberapa senyawa antosianin yang 

paling banyak ditemukan adalah pelargonidin, peonidin, sianidin, malvidin, 

petunidin, dan delfinidin. 

Salah satu fungsi antosianin adalah sebagai antioksidan di dalam tubuh 

sehingga dapat mencegah terjadinya aterosklerosis, penyakit penyumbatan pembuluh 

darah. Antosianin bekerja menghambat proses aterogenesis dengan mengoksidasi 

lemak jahat dalam tubuh, yaitu lipoprotein densitas rendah. Kemudian antosinin juga 

melindungi integritas sel endotel yang melapisi dinding pembuluh darah sehingga 

tidak terjadi kerusakan. Kerusakan sel endotel merupakan awal mula pembentukan 

aterosklerosis sehingga harus dihindari.  Selain itu, antosianin juga merelaksasi 

pembuluh darah untuk mencegah aterosklerosis dan penyakit kardiovaskuler lainnya.  

Berbagai manfaat positif dari antosianin untuk kesehatan manusia adalah untuk 

melindungi lambung dari kerusakan, menghambat sel tumor, meningkatkan 

kemampuan penglihatan mata, serta berfungsi sebagai senyawa anti-inflamasi yang 

melindungi otak dari kerusakan. Selain itu, beberapa studi juga menyebutkan bahwa 

senyawa tersebut mampu mencegah obesitas dan diabetes, meningkatkan 

kemampuan memori otak dan mencegah penyakit neurologis, serta menangkal 

radikal bebas dalam tubuh.(Winarno dalam Nida El Husna ) 

 

2.3 Spektrofotometri 

2.3.1 Pengertian Spektrofotometri 

Spektrofotometri adalah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode 

untuk menghasilkan dan menganalisis spektrum. Interpretasi spektrum yang 

dihasilkan dapat digunakan untuk analisis unsur kimia, meneliti arus energi 
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atom dan molekul, meneliti struktur molekul, dan untuk menentukan komposisi 

dan gerak benda-benda langit (Danusantoso, 1995: 409). Dikenal dua 

kelompok utama spektroskopi, yaitu spektroskopi atom dan spektroskopi 

molekul. Dasar dari spektroskopi atom adalah tingkat energi elektron terluar 

suatu atom atau unsur, sedang dasar dari spektroskopi molekul adalah tingkat 

energi molekul yang melibatkan energi elektronik, vibrasi, dan rotasi. 

Berdasarkan sinyal radiasi elektromagnetik, spektroskopi dibagi menjadi empat 

golongan yaitu spektroskopi absorpsi, spektroskopi emisi, spektroskopi 

scattering, dan spektroskopi fluoresensi. Pada spektroskopi absorpsi, terdapat 

beberapa tipe metode spektroskopi berdasarkan sifat radiasinya, yaitu 

spektroskopi absorpsi atom (nyala), absorpsi atom (tanpa nyala) dan absorpsi 

sinar-x. Pada spektroskopi emisi, terdapat beberapa tipe metode spektroskopi 

yaitu arc spark, plasma argon, emisi atom atau emisi nyala dan emisi sinar-x. 

Alat untuk mengukur panjang gelombang cahaya secara akurat dengan 

menggunakan kisi difraksi atau prisma untuk memisahkan panjang gelombang 

yang berbeda disebut spektrometer. Jenis spektrometer antara lain adalah 

spectrometer sinar tampak, spektrometer ultra-ungu, spektrometer infra-

merah, spektrometer resonansi magnet inti, spektrometer serapan, 

spektrometer massa, dan spektrometer fluoresensi. Perbedaan dari jenis 

spektrometer tersebut terletak pada sumber cahaya atau sampel yang 

disesuaikan dengan apa yang akan diteliti. Pada spektrometer sinar tampak, 

contohnya pada serapan cahaya dari radiasi panas plasma, sumber cahaya 

plasma difokuskan oleh lensa pemfokus dan diterima monokromator, 

kemudian dipilih panjang gelombang yang sesuai dengan mengatur selektor 

panjang gelombang, dan pada saat yang tepat ada cahaya keluaran yang 



 

ditangkap fotodiode kemudian sinyal dari fotodiode diteruskan ke osiloskop. 

Fotodiode yang digunakan sekiranya yang cocok dengan panjang gelombang 

cahaya dari sumber cahaya plasma tersebut.  Komponen-komponen pokok 

spektrometer terdiri dari empat bagian penting yaitu sumber radiasi/cahaya, 

monokromator, tempat cuplikan (kuvet), dan detektor. Sumber radiasi adalah 

suatu sumber energi yang memancarkan pancaran radiasi elektromagnetik, 

sedangkan monokromator adalah alat yang paling umum dipakai untuk 

menghasilkan berkas radiasi dengan satu panjang gelombang. Monokromator 

untuk radiasi ultra violet, sinar tampak dan infra merah adalah serupa, yaitu 

mempunyai celah (slit), lensa, cermin, dan prisma atau grating. Terdapat dua 

macam monokromator yaitu monokromator prisma bunsen dan monokromator 

grating Czerney-Turney. 

2.3.2 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 sianr 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 

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). (A.L.Underwood 

dan R.A.Day Jr,1986). 

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,sedangkan campuran dari semua panajang gelombang tampak seperti sinar 

putih. Sinar putih memiliki panjang gelombang mencakup 400-700 nm. 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 

(Sumber :Underwood, 2002) 

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 1. Spektrum gelombang elektromagnetik lengkap 

(Sumber : Harvey,2000) 

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 : 

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 

(Sumber:Underwood, 2002) 
 

2.3.3 Hukum Lambert Beer 

Menurut Hukum Lambert, serapan berbanding lurus terhadap ketebalan 

sel (b) yang disinari, dengan bertambahnya sel, maka serapan akan 

bertambah.  

A = k. b  

Menurut Beer, yang berlaku untuk radiasi monokromatis dalam larutan 

yang sangat encer, serapan berbanding lurus dengan konsentrasi.  

A = k. c  

Jika konsentrasi bertambah, jumlah molekul yang dilalui berkas sinar 

akan bertambah, sehingga serapan juga bertambah. Kedua persamaan ini 

digabungkan dalam Hukum Lambert-Beer, maka diperoleh bahwa serapan 

berbanding lurus dengan konsentrasi dan ketebalan sel yang dapat ditulis 

dengan persamaan : 

A = k.c.b  

Umumnya digunakan dua satuan c (konsentrasi zat yang menyerap) 

yang berlainan, yaitu gram per liter atau mol per liter. Nilai tetapan (k) dalam 

hukum Lambert-Beer tergantung pada sistem konsentrasi mana yang 



 

digunakan. Bila c dalam gram per liter, tetapan disebut dengan absorptivitas 

(a) dan bila dalam mol per liter, tetapan tersebut adalah absorptivitas molar (ε). 

Jadi dalam sistem dikombinasikan, hukum Lambert-Beer dapat dinyatakan 

dalam rumus berikut: 

A= a.b.c (g/liter) atau A= ε. b. c (mol/liter)  

Dimana:  A = serapan  

  a = absorptivitas  

  b = ketebalan sel  

  c = konsentrasi  

  ε = absorptivitas molar  

Hukum Lambert-Beer menjadi dasar aspek kuantitatif spektrofotometri 

dimana konsentrasi dapat dihitung berdasarkan rumus di atas. Absorptivitas 

(a) merupakan konstanta yang tidak tergantung pada konsentrasi, tebal kuvet 

dan intensitas radiasi yang mengenai larutan sampel. Absorptivitas tergantung 

pada suhu, pelarut, struktur molekul, dan panjang gelombang radiasi (Day and 

Underwood, 1999; Rohman, 2007). Menurut Roth dan Blaschke (1981), 

absorptivitas spesifik juga sering digunakan untuk menggantikan absorptivitas. 

Harga ini, memberikan serapan larutan 1 % (b/v) dengan ketebalan sel 1 cm, 

sehingga dapat diperoleh persamaan: 

  

A=𝐴1
1.b.c  

Dimana: 

A𝐴1
1 = absorptivitas spesifik  

b  = ketebalan sel  

c  = konsentrasi senyawa terlarut (g/100ml larutan) 



 

 

2.3.4 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 

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 transisielektronik. 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). 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.  

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.(Kusnanto Mukti, 2000) 

Secara eksperimen hukum Lambert-beer akan terpenuhi apabila 

peralatan yang digunakan memenuhi kriteria-kriteria berikut: 



 

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. 

(https://wanibesak.wordpress.com/tag/hukum-lambert beer) 

2.3.5 Peralatan Untuk Spektrofotometri 

Dalam analisis spektrofotometri digunakan suatu sumber radiasi yang masuk 

ke dalam daerah spektrum ultraviolet itu. Dari spektrum ini, dipilih panjang-panjang 

gelombang tertentu dengan lebar pita kurang dari 1 nm. Proses ini menggunakan 

instrumen yang disebut spektrofotometer. Alat ini terdiri dari spektrometer yang 

menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer 

sebagai alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsi 

(Bassett, 1994; Khopkar, 1990).  

Unsur -unsur terpenting suatu spektrofotometer adalah sebagai berikut:  

1. Sumber-sumber lampu: lampu deuterium digunakan untuk daerah UV pada 

panjang gelombang dari 190-350 nm, sementara lampu halogen kuarsa atau lampu 



 

tungsten digunakan untuk daerah visibel pada panjang gelombang antara 350- 900 

nm.  

2. Monokromotor: digunakan untuk memperoleh sumber sinar yang 

monokromatis. Alatnya dapat berupa prisma maupun grating. Untuk mengarahkan 

sinar monokromatis yang diinginkan dari hasil penguraian.  

3. Kuvet (sel): digunakan sebagai wadah sampel untuk menaruh cairan ke 

dalam berkas cahaya spektrofotometer. Kuvet itu haruslah meneruskan energi radiasi 

dalam daerah spektrum yang diinginkan. Pada pengukuran di daerah tampak, kuvet 

kaca atau kuvet kaca corex dapat digunakan, tetapi untuk pengukuran pada daerah 

ultraviolet harus menggunakan sel kuarsa karena gelas tidak tembus cahaya pada 

daerah ini. Kuvet tampak dan ultraviolet yang khas mempunyai ketebalan 1 cm, 

namun tersedia kuvet dengan ketebalan yang sangat beraneka, mulai dari ketebalan 

kurang dari 1 mm sampai 10 cm bahkan lebih.  

4. Detektor: berperanan untuk memberikan respon terhadap cahaya pada 

berbagai panjang gelombang.  

5. Suatu amplifier (penguat) dan rangkaian yang berkaitan yang membuat 

isyarat listrik itu dapat dibaca. 6. Sistem pembacaan yang memperlihatkan besarnya 

isyarat listrik (Day and Underwood, 1981). 

 

 


