
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Enzim 

Enzim merupakan biokatalisator yang diproduksi oleh jaringan makhluk hidup 

digunakan untuk mengkatalisis reaksi yang terdapat pada makhluk hidup dan 

dapat meningkatkan laju reaksi yang terdapat pada jaringan.  Enzim juga dapat 

dikaitkan sebagai unit fungsional dari metabolisme sel, bekerja dengan urutan 

tertentu, mengkatalisis reaksi bertahap yang berjumlah hingga ratusan yang 

menyimpan dan mentransformasikan energi kimiawi dan membuat makromolekul 

dari prekursor yang sederhana (Lehninger, 1990). 

1. Klasifikasi Enzim 

Enzim digolongkan menurut reaksi yang diikutinya, sedangkan masing-masing 

enzim diberi nama menurut nama substratnya, misalnya urease, arginase dan lain-

lain.  Di samping itu ada pula beberapa enzim yang dikenal dengan nama lama 

misalnya pepsin, tripsin dan lain-lain. 

International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) 

mengklasifikasi enzim berdasarkan tipe reaksi yang dikatalisisnya.  Berdasarkan 

tipe reaksi yang dikatalisis itu, enzim dibagi menjadi 6 kelas dan  masing-masing 

kelas terbagi lagi menjadi subkelas (4-13 subkelas) dan dari subkelas dibagi lagi 

menjadi subsubkelas.  Adapun keenam kelas enzim antara lain  
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1. Oksidoreduktase, mengkatalisis oksidasi dan reduksi.  Contoh : alkohol 

dehidrogenase (EC1.1.1.1) 

2. Transferase, mengkatalisis pemindahan gugus seperti : Glikosil, Metil, 

fosforil, aldehid dan keton.  Contoh: ATP (D-heksosa-6-

fosfotransferase/heksokinase) (EC2.7.1.1) 

3. Hidrolase, mengkatalisis pemutusan hidrolitik dalam ikatan C-C, C-O, C-N 

dan ikatan lain. Contoh: Beta-Galaktosidase (EC3.2.1.23). 

4. Liase, mengkatalisis pemutusan ikatan C-C, C-O, C-N, dan ikatan lain 

dengan eliminasi atom yang menghasilkan ikatan rangkap.  Contoh : Fumarat 

hidratase (Fumarase) (EC4.2.1.2). 

5. Isomerase, mengkatalisis perubahan geometrik atau struktural di dalam satu 

molekul.  Contoh: triosafosfat isomerase (EC5.3.1.1). 

6. Ligase, mengkatalisis penyatuan dua molekul yang dikaitkan dengan 

hidrolisis ATP.Contoh: Asetil-KoA-karboksilase (EC6.4.1.2). 

Dalam mempelajari mengenai enzim, dikenal beberapa istilah diantaranya 

holoenzim, apoenzim, kofaktor, gugus prostetik, koenzim, dan substrat. Apoenzim 

adalah suatu enzim yang seluruhnya terdiri dari protein, sedangkan holoenzim 

adalah enzim yang mengandung gugus protein dan gugus non protein. Gugus 

yang bukan protein tadi dikenal dengan istilah kofaktor.  Pada kofaktor ada yang 

terikat kuat pada protein dan sukar terurai dalam larutan yang disebut gugus 

prostetik dan adapula yang tidak terikat kuat pada protein sehingga mudah terurai 

yang disebut koenzim. Baik gugus prostetik maupun koenzim, keduanya 

merupakan bagian yang memungkinkan enzim bekerja pada substrat. Substrat 

merupakan zat-zat yang diubah atau direaksikan oleh enzim (Poedjadi, 2006). 
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Secara disingkat, sifat-sifat enzim tersebut antara lain (Dwidjoseputro, 1992) 

berfungsi sebagi biokatalisator, merupakan suatu protein, bersifat khusus atau 

spesifik,  merupakan suatu koloid, jumlah yang dibutuhkan tidak terlalu banyak, 

serta tidak tahan panas. 

Fungsi enzim sebagai katalis untuk reaksi kimia dapat terjadi baik didalam 

maupun di luar sel.  Suatu enzim bekerja secara khas terhadap suatu substrat 

tertentu.  Suatu enzim dapat bekerja 108 sampai 1011 kali lebih cepat 

dibandingkan laju reaksi tanpa katalis.  Enzim bekerja sebagai katalis dengan cara 

menurunkan energi aktivasi, sehingga laju reaksi meningkat (Poedjadi, 2006). 

2. Mekanisme Kerja Enzim 

Prinsip kerja enzim berlangsung dalam dua tahap. Pada tahap pertama, enzim (E) 

bergabung dengan substrat (S) membentuk kompleks enzim substrat (E-S).  Tahap 

kedua, kompleks enzim-substrat terurai menjadi produk dan enzim bebas.  

Terdapat dua model yang diusulkan pada kegiatan enzim dalam mempengaruhi 

substrat sehingga diperoleh zat hasil, yaitu model kunci dan anak kunci, dan 

model induced fit. 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Gambar 1. Model Kunci dan Anak Kunci (Santoso, 2010) 

 

Pada model kunci dan anak kunci (Gambar 1), substrat atau bagian substrat harus 

mempunyai bentuk yang sangat tepat dengan sisi katalitik enzim.  Substrat ditarik 

oleh sisi katalitik enzim yang cocok untuk substrat tersebut sehingga terbentuk 

kompleks enzim substrat. 

Pada model induced fit (Gambar 2), lokasi aktif beberapa enzim mempunyai 

konfigurasi yang tidak kaku.  Enzim berubah bentuk menyesuaikan diri dengan 

bentuk substrat setelah terjadi pengikatan.  Jadi, tautan yang cocok pada keduanya 

dapat diinduksi ketika terbentuk kompleks enzim-substrat. 
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Gambar 2. Model Induced Fit (Santoso, 2010). 

 

3. Faktor faktor yang dapat mempengaruhi enzim 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fungsi enzim diantaranya adalah 

(Dwidjoseputro, 1992) : 

a. Suhu 

Oleh karena reaksi kimia itu dapat dipengaruhi suhu maka reaksi menggunakan 

katalis enzim dapat dipengaruhi oleh suhu.  Di samping itu, karena enzim adalah 

suatu protein maka kenaikan suhu dapat menyebabkan denaturasi dan bagian aktif 

enzim akan terganggu sehingga konsentrasi dan kecepatan enzim berkurang. 

b. pH 

Umumnya enzim efektifitas maksimum pada pH optimum, yang lazimnya 

berkisar antara pH 4,5-8,0.  Pada pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah 

umumnya enzim menjadi non aktif secara irreversibel karena menjadi denaturasi 

protein. 
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c. Konsentrasi enzim 

Seperti pada katalis lain, kecepatan suatu reaksi yang menggunakan enzim 

tergantung pada konsentrasi enzim tersebut.  Pada suatu konsentrasi substrat 

tertentu, kecepatan reaksi bertambah dengan bertambahnya konsentrasi enzim. 

d. Konsentrasi substrat 

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa dengan konsentrasi substrat akan 

menaikkan kecepat reaksi.  Akan tetapi, pada batas tertentu tidak terjadi kecepatan 

reaksi, walaupn konsenrasi substrat diperbesar. 

e. Zat-zat penghambat 

Hambatan atau inhibisi suatu reaksi akan berpengaruh terhadap penggabungan 

substrat pada bagian aktif yang mengalami hambatan. 

 

4. Kinetika Reaksi Enzim 

Kinetika enzim adalah salah satu cabang enzimologi yang membahas faktor-faktor 

yang mempengaruhi kecepatan reaksi enzimatis.  Salah satu faktor yang 

mempengaruhi aktivitas enzim adalah konsentrasi substrat.  Konsentrasi substrat 

dapat divariasikan untuk mempelajari mekanisme suatu reaksi enzim, yakni 

bagaimana tahap-tahap  terjadinya pengikatan substrat oleh enzim maupun 

pelepasan produknya (Suhartono, 1989). 

 

Untuk mempermudah menghitung konsentrasi substrat yang diperlukan dalam 

mencapai kecepatan maksimum, digunakan tetapan Michaelis-Menten (KM).  

Berdasarkan pada grafik laju reaksi-konsentrasi substrat diperoleh suatu 

persamaan yang disebut persamaan Michaelis-Menten. (Page, 1997) 
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Cara lain untuk menentukan harga Vmaks dan KM adalah membuat grafik antara 

1/V dengan 1/S.  Persamaan Michaelis-Menten menjadi: 

 

Persamaan tersebut dikenal dengan Lineweaver-Burk yang yang digunakan  untuk 

menentukan Vmaks dan KM (Poedjadi, 1994).  Grafik persamaan Lineweaver-Burk 

dapat dilihat pada gambar berikut (Gambar 3). 

 

 

Gambar 3.  Lineweaver-Burk 

B. Amilase 

Amilase merupakan enzim pemecah pati, glikogen dan polisakarida lain dengan 

cara menghidrolisis ikatan glikosidik α-1,4 atau ikatan glikosidik α-1,6.  Amilase 

dibagi menjadi empat golongan, yaitu: α-amilase, β-amilase, glukoamilase dan 

enzim pemutus cabang.  Berdasarkan produk akhir hidrolisisnya, enzim amilase 

dibagi menjadi α-amilase sakarifikasi dan amilase likuifikasi.  Golongan pertama 
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memberikan produk akhir gula bebas sedangkan golongan kedua adalah enzim 

yang memecah pati tetapi tidak menghasilkan gula bebas, kedua golongan amilase 

ini dibedakan secara eksperimen (Crueger, 1984).   

Enzim α-amilase (α-1,4 glukan-glukanhidrolase), termasuk enzim pemecah dari 

dalam molekul, bekerja menghidrolisis dengan cepat ikatan α-1,4 glukosida pada 

pati.  Berat molekul α-amilase ± 50 kDa (Suhartono, 1989).  Enzim ini banyak 

digunakan pada industri sirup, sari buah, dan selai.  Enzim α-amilase mengandung 

paling sedikit 1 atom kalsium permolekul dan melekat dengan erat pada molekul 

enzim.  Adanya kalsium tersebut menyebabkan enzim ini disebut “calcim metal 

coenzyme” (Judoamidjojo dkk., 1989).  Ion kalsium ini penting untuk stabilitas 

dan aktivitas enzim.  Afinitas ion kalsium pada α-amilase lebih kuat dari kation-

kation lain.  Masih belum jelas apakah ion kalsium dapat diganti oleh kation-

kation lain (Vihinen and Mantsala, 1989). 

Mekanisme kerja enzim α-amilase pada amilosa dibagi dalam dua tahap, pertama 

degradasi secara cepat molekul amilosa menjadi maltosa dan maltotriosa yang 

terjadi secara acak.  Pada tahap ini terjadi penurunan kekentalan dengan cepat.  

Tahap kedua, degradasi α-amilase pada amilosa menghasilkan glukosa dan 

maltosa dengan laju lebih lambat dan tidak secara acak (Winarno, 1995).  

Aktivitas α-amilase dapat diukur berdasarkan penurunan kadar pati yang larut, 

kadar dekstrin yang terbentuk, dan pengukuran viskositas atau jumlah gula 

pereduksi yang terbentuk (Judoamidjojo dkk., 1989). 

β-amilase (β-1,4 glukan maltohidrolase), memutus dari luar molekul dan 

menghasilkan unit-unit maltosa dari ujung nonpereduksi pada rantai polisakarida.  
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Bila tiba pada ikatan α-1,6 glikosida seperti yang dijumpai pada amilopektin atau 

glikogen, aktivitas enzim ini akan terhenti.  Enzim ini bekerja pada ikatan α-1,4 

dengan menginversi konfigurasi posisi atom C (1) atau atom C nomor 1 molekul 

glukosa dari α menjadi β.  Enzim β-amilase memiliki pH optimum antara 5-6 

(Judoamidjojo dkk., 1989). 

Gamma amilase (γ –amilase), EC.3.2.1.3. disebut juga glukan 1,4-α–glukosidase, 

amiloglukosidase, ekso-1,4-α–glukosidase, lisosomal α-glukosidase, 

glukoamilase, 1,4-α-D-glukan glukohidrolase.  Merupakan pemutus terakhir 

ikatan glikosida pada bagi ujung nonreduksi dari amilosa dan amilopektin untuk 

menghasilkan unit glukosa. 

Pullulanase, EC.3.2.1.41. merupakan enzim pemutus cabang, menghidrolisis 

hanya pada ikatan α-1,6 glikosida, seperti pullulan 6-glukanohydrolase.  α-

Glukosidase, EC.3.2.1.20.  Memutus ikatan α-1,4 glikosida dari molekul amilosa 

ataupun amilopektin menjadi rantai-rantai pendek oligosakarida (Hagihara et al., 

2001). 

Berdasarkan arah memutusnya ikatan glikosida dari amilum, maka enzim amilase 

dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok (Reddy et al., 2003) yaitu endoamilase 

dan ektoamilase.  Endoamilase melakukan hidrolisis secara acak dari bagian 

depan molekul amilum sehingga menghasilkan molekul oligosakarida dalam 

bentuk rantai lurus maupun bercabang dengan panjang rantai yang bervariasi 

sedangkan ektoamilase melakukan hidrolisis dari ujung nonreduksi dan dengan 

produk akhir molekul yang pendek.   
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Komposisi dan konsentrasi media sangat mempengaruhi produksi dari enzim 

amilase ekstraseluler pada bakteri, yeast, dan Aspergillus sp. Shinke dalam 

Srivastava (2008) menyatakan bahwa komposisi medium sangat mempengaruhi 

produksi amilase, seperti halnya sporulasi pada Bacillus cereus. Keberadaan pati 

akan menginduksi produksi amilase.  Keadaan lingkungan dan sumber nitrogen 

pada media kultur juga akan mempengaruhi pertumbuhan produksi amilase.  

Disamping karbon dan nitrogen, sodium dan garam potassium, ion metal, dan 

detergen juga akan mempengaruhi produksi amilase dan pertumbuhan 

mikroorganisme (Srivastava, 2008). 

Aktivitas enzim α-amilase ditentukan dengan mengukur penurunan kadar pati 

yang larut dengan menggunakan substrat jenuh.  Kejenuhan pati berpengaruh 

terhadap laju reaksi enzimatis.  Apabila larutan pati terlalu jenuh maka enzim sulit 

terdifusi ke dalam larutan sehingga kerja enzim akan terhambat (Winarno, 1995). 

C. Pati atau Amilum 

Pati merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan α-glikosidik.  Pati terdiri dari 

dua fraksi yang dapat dipisahkan dengan air panas.  Fraksi terlarut disebut amilosa 

dan fraksi tidak larut disebut amilopektin (Winarno, 1984).  Struktur amilosa 

merupakan struktur lurus dengan ikatan α-(1,4)-D-glukosa.  Amilopektin terdiri 

dari struktur bercabang dengan ikatan α-(1,4)-D-glukosa dan titik percabangan 

amilopektin merupakan ikatan α-(1,6).  Berat molekul amilosa dari beberapa ribu 

hingga 500.000, begitu pula dengan amilopektin (Lehninger, 1982). 

Amilopektin, suatu polisakarida yang jauh lebih besar daripada amilosa, 

mengandung 1000 satuan glukosa atau lebih per molekul.  Seperti rantai dalam 
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amilosa, rantai utama dari amilopektin mengandung 1,4-α-D-glukosa.  Tidak 

seperti amilosa, amilopektin bercabang sehingga terdapat satu glukosa ujung 

untuk kira-kira tiap 25 satuan glukosa.  Ikatan pada titik percabangan adalah 1,6-

α-glikosida.  Bila amilopektin dihidrolisis lengkap maka akan terbentuk D-

glukosa.  Hidrolisis tak lengkap menghasilkan suatu campuran disakarida atau 

campuran oligosakarida.  Campuran disakarida hasil hidrolisis berupa maltosa dan 

isomaltosa sedangkan campuran oligosakarida berupa dekstrin (Fessenden dan 

Fessenden, 1982).   

 

Gambar 4. Struktur amilosa dan amilocpektin. 

Pati termasuk karbohidrat jenis polisakarida.  Polisakarida ini banyak terdapat di 

alam yang sebagian besar terdapat di dalam tumbuhan (Poedjiadi, 1994).  Pada 
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tumbuhan, pati merupakan simpanan karbohidrat yang dihasilkan dari proses 

fotosintesis.  Bagi hewan dan manusia, pati merupakan sumber karbohidrat utama 

yang banyak dikonsumsi sebagai sumber energi yang penting. 

Pati atau amilum bersifat tidak larut dalam air pada suhu kamar, berwujud bubuk 

putih, tidak berasa dan tidak berbau.  Di dalam tumbuhan, pati disimpan dalam sel 

sebagai granula kecil yang dapat dilihat di bawah mikroskop.  Bentuk granula pati 

berbeda-beda tergantung dari tumbuhan sumber patinya.  Pati singkong memiliki 

granula dengan ukuran 5-35 μm dengan rata-rata ukurannya diatas 17 μm 

(Samsuri, 2008). 

Pati bereaksi dengan iodium membentuk kompleks berwarna biru kehitaman.  

Kompleks warna ini terjadi bila molekul iodium masuk ke dalam bagian kosong 

pada molekul zat pati (amilosa) yang berbentuk spiral.  Proses iodinisasi zat pati 

menghasilkan molekul yang mengabsorbsi semua cahaya, kecuali warna biru.  

Bila zat pati telah diuraikan menjadi maltose atau glukosa, warna biru tidak terjadi 

lagi karena tidak adanya bentuk spiral pati (Lay, 1994) 

D. Bakteri 

Ada tiga bentuk dasar bakteri, yaitu bentuk bulat atau kokus, bentuk batang 

silindris, bentuk lengkung atau vibri.  Bentuk bulat atau kokus dapat dibedakan 

dalam : mikrokokus, diplokokus, streptokokus, tetrakokus, sarsina dan stafilo 

kokus.  Bakteri berbentuk batang dapat dibedakan ke dalam bentuk batang 

panjang dan batang pendek dengan ujung datar atau lengkung.  Bakteri berbentuk 

lengkung dapat dibagi menjadi bentuk koma (vibrio), jika lengkungnya kurang 
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dari setengah lingkaran.  Bentuk bakteri dipengaruhi oleh umur dan syarat 

pertumbuhan tertentu (Hidayat dkk., 2006). 

1. Nutrien untuk Pertumbuhan Bakteri 

Kebutuhan nutrien harus meliputi unsur makro esensial dan mikro esensial yang 

terlibat baik dalam proses metabolisme sel juga untuk mengaktifkan enzim, 

mensintesis vitamin dan berperan dalam sporulasi.  Nutrien dasar bagi 

mikroorganisme harus mengandung sumber energi untuk tumbuh seperti unsur 

karbon, nitrogen, dan logam.  Nutrien yang tergolong sumber energi adalah 

senyawa hasil oksidasi dari lemak, protein, amonium, karbohidrat, dan gula 

sederhana.  Kebutuhan sumber karbon dapat dipenuhi dengan adanya CO2 atau 

senyawa seperti gula, pati, dan karbohidrat lain.  Kebutuhan akan nitrogen dapat 

dipenuhi oleh NH4
+

  atau senyawa nitrat organik/anorganik.  Untuk pertumbuhan 

normal mikroorganisme membutuhkan ion logam yang berfungsi sebagai kofaktor 

(Suhartono, 1989). 

 

Histidin, ditiotreitol dan merkaptoetanol merupakan senyawa yang berperan 

sebagai kofaktor enzim ini.  Selain itu beberapa logam juga dapat berperan 

sebagai kofaktor antara lain Ca
2+

, Ba
2+

, Mn
2+

, Ag
+
, dan Fe

2+
.  Sedangkan Hg

2+
, 

Cu
2+

, Mg
2+

, Rb
2+

, Fe
3+

, Al
3+

, Cd
2+

 dan Ni
2+

 merupakan inhibitor enzim α-amilase 

(Schomburg and  Salzmann, 1991). 

2. Fase Pertumbuhan Bakteri 

Suatu mikroorganisme mempunyai siklus pertumbuhan tertentu tergantung 

produk yang akan dihasilkan.  Pertumbuhan mikroorganisme dibagi dalam 

beberapa fase diantaranya fase adaptasi, fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, 
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dan fase kematian.  Fase adaptasi, sel-sel bakteri mulai membesar namun belum 

mengadakan pembiakan.  Pada fase ini bakteri baru menyesuaikan diri dengan 

lingkungan baru.  Fase lag, bakteri mulai membelah diri, tetapi waktu generasinya 

masih panjang.  Fase statisioner, jumlah bakteri yang dihasilkan sama dengan 

jumlah bakteri yang mati sehingga jumlah sel bakteri yang hidup menjadi konstan.  

Fase kematian, jumlah bakteri yang mati makin banyak sedangkan kecepatan 

pembelahannya jadi nol (Irianto, 2006). 

3. Karakteritik Bakteri Isolat LTE-6 

Hasil penelitian yang telah dilakukan (Mulatasih, 2010) pada isolat LTE-6 di 

bawah mikroskop, isolat tersebut berbentuk basil dan merupakan bakteri dengan 

Gram negatif.  Bakteri Gram negatif mampu mengikat cat warna utama dengan 

tidak kuat sehingga dapat dilunturkan oleh peluntur cat dan dapat diwarnai oleh 

cat lawan.  Pada pengamatan mikroskopik sel-sel bakteri ini akan berwarna 

merah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Bakteri Isolat LTE-6 ( Mulatasih, 2010) 
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Metode yang digunakan Fuwa (1954), Marshall dan Lauda (1975), dan Xiao et al. 

(2006) dalam mengukur aktivitas enzim α-amilase adalah dengan mengukur 

warna kompleks iodin dengan pati.  Semakin besar aktivitas penghambatan 

phaseolamin, maka jumlah pati yang terhidrolisis semakin sedikit sehingga 

komplek iodin dengan pati yang terbentuk semakin banyak dan menghasilkan 

warna biru.  Warna kompleks tersebut dapat dikuantifikasi dengan pengukuran 

menggunakan spektrofotometer. 

 

f. Spektrofotometer 

Spektrofotometri merupakan suatu metode analisis yang didasarkan pada 

pengukuran serapan sinar makromatis oleh suatu lajur larutan berwarna pada 

panjang gelombang spesifik dengan menggunakan monokromator prisma atau kisi 

difraksi dengan fototube atau tabung foton hampa.  Alat yang digunakan adalah 

spektrofotometer, yaitu suatu alat yang di gunakan untuk menentukan suatu 

senyawa baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan mengukur transmitan 

atau absorbansi dari suatu cuplikan sebagai fungsi dari konsentrasi.  Pada titrasi 

spektrofotometri, sinar yang digunakan merupakan satu berkas yang panjangnya 

tidak berbeda banyak antara satu dengan yang lainnya, sedangkan dalam 

kalorimetri perbedaan panjang gelombang dapat lebih besar.  Dalam hubungan ini 

dapat disebut juga spektrofotometri adsorbsi atomic (Hardjadi, 1990). 

Spektrofotometer menghasilkan sinar dan spectrum dengan panjang gelombang 

tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan 

atau diabsorbsi.  Kebetulan spektrofotometer dibandingkan dengan fotometer 
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adalah panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi dan ini diperoleh 

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

filter dari berbagai warna yang mempunyai spesifikasi melewatkan trayek panjang 

gelombang tertentu.  Pada fotometer filter tidak mungkin diperoleh panjang 

gelombang 30-40 nm.  Sedangkan pada spektrofotometer, panjang gelombang 

yang benar-benar terseleksi dapat diperoleh dengan bantuan alat pengurai cahaya 

seperti prisma.  Suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektrum tampak 

yang kontinyu, monokromator, sel pengabsorbsi untuk larutan sampel blanko dan 

suatu alat untuk mengukur perbedaan absorbsi antara sampel dan blanko ataupun 

pembanding (Khopkar, 2002). 

Sinar yang melewati suatu larutan akan terserap oleh senyawa-senyawa dalam 

larutan tersebut.  Intensitas sinar yang diserap tergantung pada jenis senyawa yang 

ada, konsentrasi dan tebal atau panjang larutan tersebut.  Makin tinggi konsentrasi 

suatu senyawa dalam larutan, makin banyak sinar yang diserap. 

 

Spektrofotometri terdiri dari beberapa jenis berdasar sumber cahaya yang 

digunakan. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Spektrofotometri Visible  

Pada spektrofotometri ini yang digunakan sebagai sumber sinar atau energi adalah 

cahaya tampak (visible).  Cahaya variable termasuk spektrum elektromagnetik 

yang dapat ditangkap oleh mata manusia.  Panjang gelombang sinar tampak 

adalah 380-750 nm.  Sehingga semua sinar yang didapat berwarna putih, merah, 

biru, hijau, apapun itu, selama ia dapat dilihat oleh mata.  Maka sinar tersebut 

termasuk dalam sinar tampak (visible).  Sumber sinar tampak yang umumnya 
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dipakai pada spektro visible adalah lampu Tungsten.  Tungsten yang dikenal juga 

dengan nama Wolform merupakan unsur kimia dengan simbol W dan nomor atom 

74.  Tungsten memiliki titik didih yang tinggi (34 
22

 
o
C) dibanding logam lainnya.  

Karena sifat inilah maka ia digunakan sebagai sumber lampu.  Sampel yang dapat 

dianalisa dengan metode ini hanya sample yang memiliki warna.  Hal ini menjadi 

kelemahan tersendiri dari metode spektrofotometri visible.  Oleh karena itu, untuk 

sampel yang tidak memiliki warna harus terlebih dahulu dibuat berwarna dengan 

menggunakan reagen spesifik yang akan menghasilkan senyawa berwarna.  

Reagen yang digunakan harus benar-benar spesifik hanya bereaksi dengan analat 

yang akan dianalisa.  Selain itu juga produk senyawa berwarna yang dihasilkan 

harus benar-benar stabil.  

2. Spektrofotometri  UV (Ultraviolet)                                                                      

Berbeda dengan spektrofotometri  visible, pada spektrofotometri UV berdasarkan 

interaksi sampel dengan sinar UV.  Sinar UV memiliki panjang gelombang 190-

380 nm.  Sebagai sumber sinar dapat digunakan lampu deuterium. Deuterium 

disebut juga heavy hidrogen.  Dia merupakan isotop hidrogen yang stabil yang 

terdapat berlimpah dilaut dan daratan.  Inti atom deuterium mempunyai satu 

proton dan satu neutron, sementara hidrogen hanya memiliki satu proton dan tidak 

memiliki neutrron.  Nama deuterium diambil dari bahasa Yunani, deuteras yang 

berarti dua, mengacu pada intinya yang memiliki 2 partikel.  Karena sinar UV 

tidak dapat dideteksi dengan mata kita 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 reagen tertentu.  Bahkan sampel dapat langsung dianalisa 
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meskipun tanpa preparasi.  Namun perlu diingat, sampel keruh tetap harus dibuat 

jernih dengan filtrasi atau sentifungi.  Prinsip dasar pada spektrofotometri adalah 

sampel harus jernih dan larut sempurna.  Tidak ada partikel koloid/ suspensi.         

3. 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. Dibawah ini adalah 

persamaan Lamber beer: 

                                    A = - log T      = ε.b.c  

Dimana :           

A = Absorbansi                                                                                               

T = Transmitan                                                                                                            

ε = absorvitas molar (Lcm
-4

 . mol
-1

)                                                                            

c = panjang sel (cm)                                                                                                    

b = konsentrasi zat (mol/jam) 

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.  Namun apabila larutan berwarna dilewati radiasi atau cahaya 
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putih, maka radiasi tersebut pada panjang gelombang tertentu, akan secara selektif 

sedangkan radiasi yang tidak diserap akan diteruskan (Underwood, 1986) 


