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Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa memahami prinsip dasar analisa spektrofotometri

2. Mahasiswa memahami cara kerja spektrofotometer dan jenis-

jenisnya

3. Mahasiswa memahami aplikasi penggunakan spektrofotometer

dalam analisa pangan



Spektrofotometri ???



“Spektrofotometri adalah metode pengukuran kuantitatif

yang didasarkan pada pengukuran absorbsi (penyerapan) 

radiasi gelombang elektromagnetik”

Spektrofotometer

FotometerSpektrometer

Alat yang menghasilkan

sinar dari spektrum

dengan panjang

gelombang tertentu

alat pengukur

intensitas cahaya yang 

ditransmisikan atau

diabsorpsikan



Apa yang dimaksud Spektrofotometer ???



Spektrofotometri

 Spektrofotometri adalah pengukuran konsentrasi larutan dengan
menggunakan instrumen

 Spektrofotometer : instrumen yang digunakan untuk mengukur
jumlah cahaya yang diserap atau intensitas warna yang sesuai
dengan panjang gelombang

 Pengukuran kuantitatif dari cahaya yang diserap terukur dalam
bentuk Transmitansi dan absorbansi tersebut.



Hukum Lambert - Beer



Hukum Beer : Absorbans, log (Po/P), radiasi monokromatik berbanding lurus dengan konsentrasi sutu 
spesies penyerap dalam larutan.

Hukum Bouguer (Lambert) : Bayangkan suatu medium penyerap yang homogen dalam lapisan-
lapisan yang sama tebal. Tiap lapisan menyerap radiasi monokromatik yang memasuki lapisan itu dalam 
fraksi yang sama seperti lapisan-lapisan lain. Dengan semuanya yang lain sama, maka absorbans itu 
berbanding lurus dengan panjang jalan yang melewati medium.

Gabungan Hukum Lambert-Beer, sering di tuliskan sebagai

A = abc atau A = εbc

Hukum Lambert - Beer



Hukum Lambert - Beer
 Jumlah relatif panjang gelombang cahaya

yang terabsopsi ketika melewati sampel

tergantung pada :

- jarak yang ditempuh sinar ketika

melewati sampel (ukuran kuvet - b)

- jumlah senyawa kimia dalam sampel

yang mengabsopsi sinar (konsentrasi

analit – c)

- Kemepuan sampel mengabsopsi sinar

(molar absorptivity - e)

Absorpsi cahaya



Hukum Lambert - Beer

 Absorban berhubungan dengan konsentrasi analit, panjang

kuvet, dan absoptivitas molar (tetapan serapan).

bcA 

Dimana : A = absorbansi (no units)

 = tetapan serapan (L/mole-cm)

b = lebar kuvet (cm)

c = konsentrasi larutan (mol/L)

Absorpsi cahaya



Absorpsi cahaya

Hukum Lambert - Beer

 Jumlah relatif cahaya yang 

melewati sample  (I/Io) dikenal

dengan istilah transmitan (T) oP

P
T 













oP

P
T% 100Percen transmitan

T has a range of 0 to 1, %T has a range of 0 to 100%
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Hukum Lambert - Beer

 Absorban (A) adalah jumlah relatif cahaya terabsopsi oleh

sampel dan berhubungan dengan transmitan (T)

- Absorban is sometimes called optical density (OD)
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Absorpsi cahaya



Macam-macam Spektrofotometer

• Atomic absorption spectroscopy  UV/ Vis

• Atomic emission spectroscopy  AAS

• Mass spectroscopy MS

• Nuclear magnetic resonance (NMR)

• Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy



Spektrofotometri UV-Vis

• Merupakan alat dengan teknik spektrofotometer pada daerah ultra-violet dan
sinar tampak. 

• Alat ini digunakan mengukur serapan sinar ultra violet atau sinar tampak oleh
suatu materi dalam bentuk larutan.

• Konsentrasi larutan yang dianalisis sebanding dengan jumlah sinar yang 
diserap oleh zat yang terdapat dalam larutan tersebut.

• Dalam hal ini, hukum Lamber beer dapat menyatakan hubungan antara
serapan cahaya dengan konsentrasi zat dalam larutan.



Prinsip Pengukuran Spektrofotometer



Spektrum Elektromagnetik



• Spektrum elektromagnetik dipisahkan dalam beberapa region berdasarkan panjang
gelombang.

• X-ray (0.01-10 nm), sinar tampak (visible) (380-760 nm) dan microwave (1-10cm). 

• Sedangkan pada spektrofotometer UV/Vis mengukur pada pada panjang geombang UV 
(10-400 nm) dan visible (380-760 nm) dekat daerah infra-red (750-2250 nm)



Pada spektrofotometer UV-Vis, warna yang diserap oleh suatu senyawa atau unsur

adalah warna komplementer dari warna yang teramati. Hal tersebut dapat diketahui

dari larutan berwarna yang memiliki serapan maksimum pada warna

komplementernya. 

Warna Larutan

Yang tampak

Warna yang 

terserap

Warna Komplementer



Panjang gelombang Warna Warna komplementer

400 nm – 435 nm Ungu Hijau kekuningan

435 nm – 480 nm Biru Kuning

480 nm – 490 nm Biru kehijauan Jingga

490 nm – 500 nm Hijau kebiruan Merah

500 nm – 560 nm Hijau Ungu kemerahan

560 nm – 580 nm Hijau kekuningan Ungu

595 nm – 610 nm Jingga Biru kehijauan

610 nm – 680 nm Merah Hijau kebiruan

680 nm- 700 nm Ungu kemerahan Hijau

Hubungan antara warna pada sinar tampak dengan 

panjang gelombang :



Pada larutan di bawah ini, manakah yang menunjukkan

absorbansi paling tinggi? Apa artinya?



Contoh Aplikasi



Langkah yang harus dilakukan saat

menggunakan spektrofotometer

1. Calibrasi alat mencari panjang gelombang maksimum sesuai dengan

reagen yang digunakan

• Arsenomolibdat hijau kebiruan

• DNS  kuning kecoklatan

• DPPH  biru keunguan

2. Membuat kurva standar

3. Mengukur sampel



• Membuat larutan blangko (aquadest)

• Masukkan larutan blangko ke dalam kuvet yang bersih (jangan sampai

tersentuh oleh tangan)

• Memasang pada alat kemudian atur sehingga harga absorbasi = 0 dan

transmitan = 100 pada panjang gelombang 590 nm (sesuai rentang

reagen)  panjang gelombang maksimum

Kalibrasi Spektrofotometri



Contoh Berbagai Warna Reagen



Kurva standar

• Untuk mengurangi atau menghilangkan

kesalahan akibat dari galat alat (noise) 

• Digunakan senyawa murni pada beberapa

konsentrasi

• Rentang konsentrasi melingkupi konsentrasi

sampel

• Berdasar pada persamaan Regresi Linier



What does this tell us?

• Hubungan antara absorbansi dan konsentrasi.

• Siapkan larutan dengan konsentrasi tertentu

dan analisa berdasarkan panjang gelombang

(λ) maksimum plot kan absorbansi pada

fungsi konsentrasi.



• Konsentrasi dari sampel yang tidak
diketahui melalui poltting dalam
persamaan yang diperoleh dari
perhitungan kurva standar.

y = mx + b

Perhitungan Sampel



Lambert Beer

Konsentrasi dari sampel yang tidak

diketahui encer

Dengan kisaran absorbansi 0.2 – 0.8
y = mx + b



Analisis kualitatif

Absorpsi cahaya
 Setiap senyawa mengabsopsi cahaya pada panjang gelombang yang 

berbeda (lA vs. lB)  

lA lB
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• Struktur yang berbeda mengabsopsi
pada panjang gelombang yang berbeda

• Merupakan data pendukung untuk
penentuan struktur molekul

Analisis kualitatif



Analisis kuantitatif

1. Berdasarkan besarnya harga

absorbansi

2. Perhitungan konsentrasi berdasar

pada :

1. Hukum Lambert - Beer 

2. Penggunaan kurva standar

3. Perbandingan dengan standar

“Konsentrasi larutan yang 

memberikan harga absorbansi yang 

berbeda”



Contoh Sampel Spektrofotometer



Contoh Kuvet
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• Materi dapat diunduh di

adelyadesi.lecture.ub.ac.id


