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BAB IV

HASIL PENGAMATAN

4.1 Absorbansi Panjang Gelombang Maksimal

No λ (nm) Absorbansi

1 500 0.634

2 510 0.555

3 520 0.482

4 530 0.457

5 540 0.419

6 550 0.338

7 560 0.293

8 570 0.282

9 580 0.181

10 590 0.146

11 600 0.102

4.2 Absorbansi Larutan Sekunder

No Larutan

(%)

Absorbansi

1 10 0.319

2 20 0.576

3 30 0.922

4 40 1.106

4.3 Absorbansi Larutan sampel

Percobaan Ke- Absorbansi

1 0.796

2 0.770

3 0.777

Rata - rata 0.781
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BAB V

PEMBAHASAN

Spektrofotometri merupakan metode analisis yang didasarkan pada absorpsi

radiasi elektromagnet. Cahaya terdiri dari radiasi terhadap kepekaan mata

manusia, gelombang dengan panjang berlainan akan menimbulkan cahaya yang

berlainan sedangkan campuran cahaya dengan panjang - panjang ini akan

menyusun cahaya putih. Cahaya putih meliputi seluruh spektrum nampak 400-760

mm (Anonim, 1979).

Spektrofotometri adalah suatu metode analisis yang berdasarkan pada

pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan berwarna pada

panjang gelombang yang spesifik dengan menggunakan monokromator prisma

atau kisi difraksi dan detektor vakum phototube atau tabung foton hampa. Alat

yang digunakan adalah spektrofotometer, yaitu sutu alat yang digunakan untuk

menentukan suatu senyawa baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan

mengukur transmitan ataupun absorban dari suatu cuplikan sebagai fungsi dari

konsentrasi.

Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang

tertentu. Pada spektrometer panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih

terseleksi dan ini diperoleh dengan alat pengurai seperti prisma, grating, atau

celah optis. Suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektrum tampak yang

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

suatu alat untuk mengukur perbedaan absorbsi antara sampel dan blanko ataupun

pembanding.

Spektrofotometri ini hanya terjadi bila terjadi perpindahan elektron dari

tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Perpindahan

elektron tidak diikuti oleh perubahan arah spin, hal ini dikenal dengan sebutan

tereksitasi singlet (Khopkar, 2003).

Keuntungan dari spektrofotometer untuk keperluan analisis kuantitatif

adalah :

 Dapat digunakan secara luas

 Memiliki kepekaan yang tinggi
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 Keseletifannya cukup baik

 Tingkat ketelitian tinggi

Dalam praktikum kali ini akan membahas mengenai spektrofotometri.

Pembahasan meliputi pemilihan panjang gelombang maksimal, penentuan nilai

absorbansi dari persentase jenis larutan dan penentuan nilai absorbansi dari

larutan sampel.

5.1 Absorbansi Panjang Gelombang Maksimal

Dalam spektrometri molekular kuantitatif, pengukuran absorbansi atau

konsentrasi transmitans dibuat berdasarkan satu seri (rangkaian) larutan pada

panjang gelombang yang telah ditetapkan. Panjang gelombang paling yang sesuai

ditentukan dengan membuat spektrum absorbsi dimana panjang gelombang yang

paling sesuai adalah yang menghasilkan absorbansi maksimum. Selanjutnya

panjang gelombang ini digunakan untuk pengukuran kuantitatif.

Dengan menggunakan panjang gelombang dari absorbansi yang maksimum,

maka jika terjadi penyimpangan (deviasi) kecil panjang gelombang dari cahaya

masuk hanya akan menyebabkan kesalahan yang kecil dalam pengukuran

tersebut. Jika panjang gelombang dipilih dari daerah spektrum di mana ada suatu

perubahan yang besar absorbansi dalam daerah (range) panjang gelombang yang

sempit, maka jika terjadi penyimpangan (deviasi) kecil panjang gelombang dari

cahaya masuk akan menyebabkan kesalahan yang besar dalam pengukuran

absorbansi tersebut.

Dilihat dari hasil pengamatan bahwa penggunaan panjang gelombang

berkisar antara 500 nm hingga 600 nm. Skala dalam pembacaan pada alat

menunjukan bahwa semakin besar panjang gelombang yang digunakan semakin

kecil nilai absorbansi yang dihasilkan. Hal ini bisa dihasilkan karena sinar putih

pada setiap panjang gelombang dapat terseleksi lebih detail oleh prisma. Sehingga

spektrofotometri menyiratkan pengukuran jauhnya penyerapan energi cahaya oleh

suatu sistem kimia itu sebagai suatu fungsi dari panjang gelombang radiasi

(Underwood, 1986). Ini merupakan ukuran seberapa kuat suatu unsur menyerap

cahaya pada panjang gelombang tertentu.
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Karena suatu unsur akan menyerap cahaya lebih kuat pada panjang

gelombang tertentu daripada yang lainnya, dikatakan absorpsivitas bervariasi

sesuai dengan panjang gelombang. Absorpsivitas akan maksimum pada panjang

gelombang absorbansi maksimum (transmitans minimum).

Berikut grafik yang didapatkan dari hasil praktikum tersebut.

Dilihat dari grafik tersebut, sesuai dengan literatur bahwa nilai absorbansi

lebih kecil ketika panjang gelombang dinaikkan. Pada panjang gelombang antara

500 nm sampai 600 nm itu dimiliki oleh warna merah, ungu, violet dan biru.

Seperti yang tercantum didalam table berikut.

Table 5.1 Panjang gelombang berbagai warna (Sumber : Adam)

λ (nm) Warna yang teradsorbsi Warna Larutan (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
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5.2 Absorbansi Larutan Sekunder

Persepsi visual tentang warna dibangkitkan dari penyerapan selektif 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.

Dalam percobaan ini digunakan larutan dengan konsentrasi berbeda, yaitu

10%, 20%, 30% dan 40%. Hasil yang didapatkan dari percobaan ini semakin

besar konsentrasi larutan, semkain besar pula nilai absorbasninya. Hal ini karena

semakin besar konsentrasi larutan semakin pekat warnanya sehingga kekuatan

untuk menembus warnanya semakin besar.

Seperti yang terlihat didalam grafik berikut.
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Apabila terjadi penyimpangan nilai absorbansi dengan larutan standar. Maka

dapat menyebabkan kesalahan yang besar. Oleh karena itu, larutan yang memiliki

absorbansi lebih tinggi dari larutan standar harus diencerkan sampai memenuhi

konsentarasi larutan standar yang telah ada.

Hukum ini dikenal sebagai Hukum Lambert dan menghubungkan ketebalan

dari sel sampel (kuvet) pada perbandingan kekuatan radiasi berkas cahaya yang

masuk dan berkas cahaya yang keluar, dan menyatakan,

“Ketika radiasi monokromatik lewat melalui suatu medium yang

transparan yang berisi suatu unsur absorbing, tingkat penurunan kekuatan

radiasi dengan ketebalan dari medium adalah setara dengan kekuatan

radian dari suatu radiasi “

5.3 Absorbansi Larutan sampel

Pada larutan sampel dilakuakn tiga kali (triplo) untuk mnedapatkan nilai

absorbansi rata – rata. Hal ini digunakan untuk mendapatkan nilai adsorbansi pada

panjang gelombang yang sama dan larutan yang sama pula. Ternyata dari

percobaan pertama hingga ketiga semuanya berbeda nilainya. Sehingga

didapatkan  nilai rata – ratanya, yaitu 0.781.

Hal ini menandakan bahwa pengaruh panjang gelombang dan jenis larutan

dapat mempengaruhi nilai absorbansinya.
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BAB VI

KESIMPULAN

 Spektrofotometri merupakan metode analisis yang didasarkan pada absorpsi

radiasi elektromagnet.

 Cahaya putih meliputi seluruh spektrum nampak 400-760 mm

 Pada spektrometer panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi

dan ini diperoleh dengan alat pengurai seperti prisma, grating, atau celah

optis.

 Panjang gelombang paling yang sesuai ditentukan dengan membuat spektrum

absorbsi dimana panjang gelombang yang paling sesuai adalah yang

menghasilkan absorbansi maksimum.

 Skala dalam pembacaan pada alat menunjukan bahwa semakin besar panjang

gelombang yang digunakan semakin kecil nilai absorbansi yang dihasilkan.

 Absorpsivitas akan maksimum pada panjang gelombang absorbansi

maksimum (transmitans minimum).

 Pada panjang gelombang antara 500 nm sampai 600 nm itu dimiliki oleh

warna merah, ungu, violet dan biru.

 obyek yang merah tampak merah sebab telah menyerap sebagian dari panjang

gelombang dari daerah ultraviolet-biru.

 semakin besar konsentrasi larutan semakin pekat warnanya sehingga

kekuatan untuk menembus warnanya semakin besar.

 larutan yang memiliki absorbansi lebih tinggi dari larutan standar harus

diencerkan sampai memenuhi konsentarasi larutan standar yang telah ada.

 Hukum Lambert dan menghubungkan ketebalan dari sel sampel (kuvet) pada

perbandingan kekuatan radiasi berkas cahaya yang masuk dan berkas cahaya

yang keluar

 Pengaruh panjang gelombang dan jenis larutan dapat mempengaruhi nilai

absorbansinya.
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