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Abstrak. Pewarna alami dapat diperoleh dari tanaman dan hewan yang berada
disekitar kita dalam bentuk pigmen. Untuk mengukur spektra dari suatu pigmen
dapat dilakukan dengan menggunakan spektrometer, salah satunya spektrometer
UV-Vis. Namun aplikasi alat ini dalam bidang pendidikan masih kurang karena
tingginya harga. Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut, maka kita
bisa membuat spektrometer sederhana dengan memanfaatkan CD, pralon dan
webcam. Spektroskopi sederhana ini dapat digunakan untuk mengukur dari
berbagai larutan, contohnya larutan yang mengandung pigmen. Pada percobaaan ini,
sampel yang digunakan adalah pigmen dari bunga krisan kuning. Untuk mengetahui
tingkat akurasi dari alat ini, hasil yang diperoleh dibandingkan dengan spektrometer
UV-Vis.
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1. Pendahuluan

Pewarna alami merupakan pigmen yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, atau
sumber-sumber mineral, sedangkan pewarna sintetik pada umumnya terbuat dari
bahan-bahan kimia. Pewarna sintetik memiliki keunggulan nyata dibandingkan
pewarna alami, yaitu kekuatan mewarnai yang lebih kuat, lebih seragam, dan lebih
stabil. Di sisi lain, penggunaan pewarna sintetik dapat menimbulkan masalah
kesehatan, antara lain keracunan dan berbagai penyakit seperti tumor, kanker,
lumpuh, keterbelakangan (retardasi), kebutaan, serta gangguan pada pencernaan,
otak, limpa, ginjal, dan hati [3]. Kenyataan inilah yang menyebabkan banyak negara
membatasi penggunaan pewarna sintetik dan mulai beralih pada penggunaan pewarna
alami.

Pewarna alami dihasilkan oleh tumbuhan, baik tumbuhan tingkat tinggi maupun
tumbuhan tingkat rendah, berbagai jenis mikroorganisme, termasuk jamur,
khamir dan bakteri. Komponen yang menghasilkan warna tersebut adalah pigmen.
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Pengambilan sampel diolah dengan program matlab. Matlab mengolah data dari
intensitas gelombang yang ditangkap oleli web cam. Sehingga didapat hasil berupa
data absorbansi blanko (pelarut) dan ekstrak dalam pelarut. Proses penghitungan
data yang diperoleh adalah dengan mengukur terlebih dahulu blanko (pelarut) yang
digunakan. Blanko yang digunakan pada penelitian ini adalah aseton.

 Setelah

pengukuran blanko selesai dilanjutkan dengan pengukuran sampel. Penggunaan
analisis blanko pada awal pengukuran bertujuan untuk mengetahui serapan murni
ekstrak pigmen krisan, karena tentu saja spektro sederhana ini belum dapat
mengukur spektra pigmen dan pelarut nya secara otomatis. Hasil pengukuran
sampel kemudian dikurangi dengan hasil pengukuran blanko. Dari data tersebut
kemudian dilakukan normalisasi

, dengan membagi intensitas gelombang dengan
intensitas gelombang maksimum. Selain itu kita harus mengetahui intensitas
gelombang LED yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk kalibrasi intensitas
gelombang antara LED dengan intensitas gelombang cahaya pelangi. Selain itu,
besar sudut letak CD mempengaruhi letak spektrum merah dan kuning. Jadi ketika
mengukur harus selalu dilakukan kalibrasi.

Selanjutnya dibuat graflk intensitas gelombang terhadap nilai absorbansinya.
Intensitas gelombang yang digunakan diperoleh dari persamaan linear X = ax + b,
dimana dan Xi adalah intensitas gelombang LED kuning dan merah. Dengan
memasukkan nilai intensitas gelombang LED kuning adalah 588 nm dan LED
merah adalah 660 nm

, sehingga diperoleh nilai a sebesar 4/3 dan nilai b sebesar 344.
Dari persamaan X = 4/3x + 344 diperoleh intensitas gelombang berkisar antara 345-
742 nm. Nilai-nilai konversi ini akan berubah jika posisi CD maupun LED juga
berubah. Graflk hasil spektroskopi sederhana tidak terlalu halus seperti hasil
pengukuran menggunakan spektroskopi UV-Vis. Selain dikarenakan tingkat
keakuratan data yang rendah, juga dipengaruhi oleh sampel yang terlalu encer,
sehingga absorbansinya terlalu rendah. Namun dilihat dari bentuk spektra dan
puncak-puncak spektra, hasil pengukuran dengan spektroskopi sederhana ini sudah
dapat mewakili untuk melihat spektra pigmen pada krisan.

4
. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:

1
. Warna krisan yang berwarna warni seperti merah, ungu, kuning dan putih

merupakan salah satu sumber pigmen alami. Kandungan pigmen yang dimiliki
oleh krisan diantaranya adalah karotenoid dan klorofil, dengan karotenoid
merupakan pigmen yang dominan.

2
. Kandungan pigmen pada krisan tersebut dapat kita lihat dengan menggunakan

spektroskopi UV-Vis atau spektro sederhana.
3

. Spektra karotenoid yang dihasilkan oleh spektroskopi UV-Vis terdiri dari 3
puncak, dengan masing-masing nilai puncak yaitu 414, 436, 467.

4
. Spektra karotenoid yang dihasilkan oleh spektroskopi sederhana berada pada

puncak 418, 462 dan 520.
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spektra tersebut menunjukkan jen's p'gmen yang d'has''kan termasuk ke da'am
go'ongan karoteno'd, dengan 3 puncak ya'tu 414, 436, 467 untuk UV-V's dan 418,
462 dan 520 untuk spektroskop' sederhana. 'ntens'tas ge'ombang tersebut sesua'
dengan pustaka yang menyebutkan bahwa neoxanth'n berada pada 'ntens'tas
ge'ombang 415, 438 dan 467. Se'anjutnya pada 'ntens'tas ge'ombang 600-700
terjad' pen'ngkatan bentuk spektra, dengan puncak Qx 662 pada spektra dengan UV
V's dan 670 pada spektra dengan spektroskop' sederhana.

 Puncak tersebut

merupakan daerah serapan k'orof'',sesua' dengan ''teratur yang menyebutkan
k,orof,, a dengan puncak 662 yang konsentras,nya da,am ekstrak bunga kr,san
sangat sed,k,t [2]. Mesk,pun secara kese,uruhan terjad, perbedaan n,,a, daerah
serapan pada spektro sederhana, namun po,a spektra yang d,has,,kan dapat
d,katakan te,ah mendekat, po,a spektra pada ,,teratur dan has,, pengukuran dengan
spektroskop, UV V,s.

Ha, ,n, menunjukkan bahwa penggunaan spektroskop, sederhana untuk pengena,an
atau member, gambaran mengena, bentuk spektra pada ekstrak p,gmen sudah dapat
mewak,,, spektroskop, UV V,s. Tentu saja j,ka d,band,ngkan dengan UV V,s,

spektro sederhana ,n, mem,,,k, banyak kekurangan. Keakuratan data yang
d,has,,kan t,dak seba,k dengan spektroskop, UV-V,s.

Spektroskop, sederhana ,n, bekerja dengan memanfaatkan spektrum warna pe,ang,
dar, potongan CD bekas untuk mend,fraks, cahaya. Pada dasarnya CD merupakan
sebuah kisi dengan resolusi 625 baris/mm dan bersifat reflektor. Untuk intensitas
gelombang 600 nm, CD akan mengalami difraksi maksimum. CD mampu
mendifraksi cahaya, dan kita dapat melihat warna pelangi yang dipantulkan oleh
CD. Warna pelangi tersebut sudah diketahui intensitas gelombangnya, sehingga kita
akan lebih mudah menentukan kisaran gelombangnya. CD tersebut dimasukkan ke
dalam kotak berwarna hitam. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi atau
menghilangkan efek cermin (pantulan) pada CD. Lubang cahaya atau slit
dimaksudkan untuk tempat masuknya sumber cahaya. Gelombang cahaya yang
dimasukkan ke kisis-kisi pada CD mengalami peristiwa penyimpangan cahaya atau
difraksi, dan akan membentuk pola gelap terang. Ketika gelombang cahaya
menjalar melewati larutan (ekstrak) maka intensitas gelombang yang dihasilkan
akan lebih kecil dibandingk?" dengan intensitas gelombang semula. Hal ini terjadi
karena elektron dari larutan tersebut bergerak dan menyerap cahaya yang lewat.

Cahaya yang melewati larutan sampel akan ditangkap oleh web cam. Tingkat
resolusi web cam mempengaruhi tingkat keakuratan data yang diperoleh. Semakin
tinggi resolusi/pixel yang digunakan maka semakin tinggi tingkat akurasi datanya.
Untuk mendapatkan data yang lebih baik kita dapat mengganti web cam dengan
kamera digital denga resolusi yang lebih besar. Selain itu web cam hanya sensitif
pada intensitas gelombang tertentu (cenderung lebih sensitif pada intensitas
gelombang merah).
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5
. Meskipun terjadi perbedaan nilai daerah serapan pada spektro sederhana,

namun pola spektra dan puncak spektra yang dihasilkan dapat dikatakan telah
mendekati pola spektra pada literatur dan UV Vis.

6
. Perlu riset lebih lanjut untuk lebih mengembangkan spektroskopi sederhana ini,

agar tingkat keakuratannya bisa lebih ditingkatkan, mengingat spektroskopi
sederhana ini merupakan salah satu alternatif alat untuk melihat kandungan
pigmen yang selama ini kurang diminati karena alat spektroskopinya yang
relatif mahal.
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