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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Apel 

2.1.1  Klasifikasi Apel 

Menurut sistematika, tanaman apel termasuk dalam (Sufrida, 2004) : 

Kingdom  : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Klas   : Dicotyledonae 

Ordo  : Rosales 

Famili  : Rosaceae 

Genus   : Malus 

Spesies  : Malus Sylvestris Mill  

 

 

Gambar 2.1 Apel Manalagi 

 

2.1.2  Morfologi Apel 

Batang apel berbentuk kayu yang keras dan kuat. Kulit batangnya 

memiliki warna coklat muda, coklat kekuningan, hijau kekuningan, dan kuning 

keabu-abuan. Bentuk daun apel oval, broadly oval, narrow oval, acute, broadly 

acute, dan narrow acute. Permukaan daun rata ada juga yang bergelombang. 

Bentuk sisi daunnya melipat kebawah dan ada yang keatas. Permukaan daun juga 

terdapat bulu-bulu. Pohon apel yang memiliki akar tunggang lurus mengarah ke 

bawah berasal dari pembibitan biji, sedangkan yang memiliki akar serabut berasal 

dari pembibitan stek. Bunga apel terdiri 7-9 tandan, memiliki batang pendek,
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mengarah ke atas, mahkota berwarna putih sampai merah jambu, dan tumbuh di 

ketiak daun. Bunganya  berjumlah 5 helai, menyelubungi benangsari pada badan 

buah, dan di tengah-tengah bunga terdapat putik atau bakal buah. Buahnya 

berbentuk bulat berwarna hijau kekuningan, hijau terdapat bercak merah, hijau, 

dan merah tua. Kulit buah apel agak kasar dan tebal. Biji buah apel berbentuk 

lonjong ujungnya runcing berwarna coklat kehitaman (Soelarso, 1997). Apel 

termasuk famili rosaceae yang memilik daun mirip dengan daun mawar. Daunnya 

berbentuk bulat telur dan sedikit bergerigi. Tinggi pohon 7-10 meter. Buahnya 

berasal dari bunga yang mengembang kemudian padat berisi. Warna buah apel 

hijau, hijau kuning, merah (Thomas, 1992). 

 

2.1.3  Kandungan Apel 

 

Tabel II.1 KomponenVarietas Apel Manalagi  

Komponen Kandungan 

Vitamin C (mg/100mL) 6,60 

Total Asam (%) 0,52 

pH 4.27 

Aktivitas Antioksidan (%) 6,43 

Gula Pereduksi (%) 6,69 

 

 Apel mengandung vitamin C dan turunan senyawa flavonoid yaitu 

quersetin glikosida, epikatekin, asam klorogenat, prosianidin B2, dan floretin 

glikosida. Kandungan aktivitas antioksidan yang paling tinggi pada kulit buah aprl 

yaitu quersetin glikosida (Simamora, 2009) 

 

Tabel II.2 Kandungan Gizi Apel dalam 100mg (USDA) 

Kandungan zat Jumlah Kandungan zat Jumlah 

Vitamin C 4,6 mg Asam pantotenat (B5) 0.061 mg 

Niasin (Vit. B3) 0.09 mg Vitamin B6 0.041 mg 

Karbohidrat  
 

13.81 g Folat (Vit. B9) 3 mg 

Vitamin A 3 mg Kalsium 6 mg 

Tiamin (Vit. B1) 0.017 mg Zat Besi 0.12 mg 

Riboflavin (Vit. B2) 0.026 mg Kalium 107 mg 
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Kandungan utama pada apel adalah polifenol dan asam askorbat (vitamin 

C). Ada enam golongan polifenol yang ada dalam apel. Golongan polifenol 

tersebut adalah flavanols, flavonols, phloridzin, procyanidin, asam chlorogenic 

(Miller et al., 1995). 

 

2.1.4  Kegunaan dan Manfaat Apel 

Manfaat buah apel yaitu  menurunkan kadar kolesterol, menurunkan 

tekanan darah, menstabilkan gula darah, menurunkan nafsu makan, membunuh 

virus, meningkatkan HDL, memperlancar pencernaan, mempertahankan kesehatan 

urat saraf, antikanker dan sebagai obat jantung yang baik (Manullang, 2017). 

Selain sebagai buah segar, apel juga diolah menjadi minuman jus. Buah apel dapat 

memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit gangguan lambung dan tumor 

dalam jangka panjang.Walaupun belum menjadi buah yang umum dikonsumsi 

masyarakat Indonesia, apel dapat direkomendasikan sebagai sumber antioksidan 

dalam diet sehari-hari. Apel mengandung kadar flavonoid dalam jumlah tinggi 

(Wolfe et al, 2003). Khasiat dan manfaat apel yaitu sebagai astringen, 

antiinflamasi, diuretik, antidiabetes, antidiare (Redaksi AgroMedia, 2008) 

 

2.2  Tinjauan Tentang Keripik Apel 

Keripik adalah makanan ringan yang tergolong jenis makanan yang 

bersifat kering dan renyah serta kandungan lemaknya tinggi.Produk ini banyak 

disukai karena rasanya enak, renyah tahan lama, praktis mudah dibawa dan 

disimpan (Sulistyowati 2001).Kualitas keripik sangat ditentukan oleh bahan baku, 

minyak goreng, proses penggorengan dan pengemasan.Keripik adalah olahan dari 

bahan pangan yang berbentuk kering dengan cara digoreng atau yang 

lainnya.Keripik adalah makanan ringan yang digemari oleh masyarakat Indonesia. 

Keripik buah apel dibuat dari bahan dasar apel yang digoreng dengan 

vacuum frying.Pertama buah apel dengan kualitas baik dicuci kemudian dikupas 

kulitnya, dipotong tipis-tipis untuk membuat kripik mudah kering.Kedua digoreng 

dengan vacuum frying (diolah dengan teknologi penggorengan sistem hampa). 

Kripik adalah bahan makanan ringanyang tergolong makanan ringan yang bersifat 

kering renyah (crispi).Setelah itu ditiriskan untuk mengurangi minyak sehingga 
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dapat tahan lama.Terakhir pengemasan dengan baik untuk mencegah masuknya 

udara yang mengakibatkan kontaminasi bakteri dan membuat keripik menjadi 

tidak renyah. 

 

2.3  Tinjauan Tentang Radikal Bebas 

 Radikal bebas adalah senyawa labil yang memiliki suatu atom, molekul 

yang satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Oksigen yang berubah 

menjadi radikal bebas disebut superokside. Radikal bebas ada dua yaitu kelompok 

logam dan non logam. Radikal bebas dapat berasal dari dalam tubuh (internal) 

maupun luar (eksternal). Yang berasal dari dalam tubuh superoksid, radikal 

hidroksil, dam radikal peroksida (Kumalaningsih, 2006). Radikal bebas yang 

berasal dari luar tubuh yaitu dapat berasal dari makanan berlemak (polyunsaturade 

dan hydrogenasi), sinar ultraviolet, polusi lingkungan, asap rokok, limbah 

industri, dam lain-lain. Polyundaturade  (lemak tidak jenuh) memiliki ikatan 

rangkap pada atom C yang mudah teroksidadi, contohnya yaitu mayones atau saus 

salad. Hydrogenasi merupakan lemak ikatan rangkap tidak jenuh terhidrogenasi 

disubtitusi dengan hidrogen. Radikal bebas merupakan senyawa yang mencari 

pasangan elektron. Target utama radikal bebas adalah penyusun sel 9protein, 

lipida, DNA) (Hery, 2014). Radikal bebas yang masuk ke tubuh dapat merusak 

sel, protein, enzim beresiko dapat menyebabkan penyakit jantung koroner, kanker, 

katarak, dan penyakit degeneratif. 

 

2.4  Tinjauan Tentang Antioksidan 

2.4.1 Pengertian Antioksidan 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat melindungi sel dari radikal 

bebas.Antioksidan adalah zat yang pada konsentrasi rendah dibandingkan dengan 

substrat yang dapat teroksidasi, secara signifikan menunda atau mencegah 

oksidasi substrat tersebut. Antioksidan adalah senyawa yang memberikan elktron 

ke radikal bebas tanpa mengganggu reaksi berantai dari radikal bebas. 

Antioksidan digunakan untuk melindungi makanan yang mengandung ikatan 

rangkap, vitamin, dan pigmen (Bagchi, 2008).Keseimbangan oksidan dan 

antioksidan sangat penting karena berkaitan dengan berfungsinya sistem imunitas 

tubuh.Kondisi seperti ini terutama untuk menjaga integritas dan berfungsinya 
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membrane lipid. Maka dari itu, sel imun memerlukan antioksidan dalam kadar 

lebih tinggi dibandingkan dengan sel-sel lain. Defisiensi antioksidan yang berupa 

vitamin C, vitamin E, Se, Zn, dan glutation dalam derajat ringan hingga berat, 

sangat berpengaruh terhadap respon imun (Meydaniet al., 1995). 

 

2.4.2 Klasifikasi Antioksidan 

Secara umum, antioksidan dikelompokkan menjadi 2, yaitu antioksidan 

enzimatis dan non-enzimatis.Antioksidan enzimatis yaitu enzim superoksida 

dismutase (SOD), katalase, dan glutation peroksidase.Antioksidan non-

enzimatisdibagi dalam 2 kelompok, yaitu : 

a. Antioksidanlarut lemakyaitu  seperti karatenoid, flavanoid, quinon, dan 

bilirubin. 

b. Antioksidan larut air yaitu seperti asam askorbat, asam urat, proteindan 

protein pengikat heme. (Amalia, 2014) 

Atas dasar fungsinya antioksidan dibagi menjadi lima, yaitu 

(Kumalaningsih,2006): 

1) Antioksidan Primer 

Antioksidan untuk mencegah terbentuknya radikal bebas.Antioksidan 

primer yang ada dalam tubuh yaitu enzim superoksidase dismutase. 

2) Antioksidan Sekunder 

Antioksidan sekunder berfungsi menangkap radikal bebas serta mencegah 

reaksi berantai sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih besar.Contoh 

antioksidan sekunder adalah vitamin E, vitamin C, dan betakaroten dari 

buah-buahan. 

3) Antioksidan Tersier 

Antioksidan tersier berfungsi memperbaiki sel-sel yang rusak akibat 

radikal bebas. Yang termasuk antioksidan tersier adalah jenis enxim 

metionin sulfoksidan reduktase ( untuk perbaikan DNA pada penderita 

kanker. 

4) Oxygen Scavanger 

Antioksidan ini berfungsi untuk mengikat oksigen pada reaksi oksidase, 

misalnya Vitamin C. 
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5) ChelatorsandSequesstrans 

Senyawa yang dapat mengikat logam yang mengkatalis reaksi 

oksidasi.Contoh senyawanya adalah asam amino. 

Antioksidan berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua yaitu antioksidan 

alami dan antioksidan buatan. Antioksidan alami berasal dari alam seperti dari 

buah-buahan, sayur-sayuran, dan hewan. Antioksidan buatan biasanya berasal dari 

sintesis bahan kimia, seperti BHA, BHT, TBHQ, dan NDGA. 

 

2.4.2 Mekanisme Kerja Antioksidan 

Penambahan antioksidan (RH) primer dengan konsentrasi rendah 

padalipida dapat menghambat atau mencegah reaksi autooksidasi lemak dan 

minyak.Penambahan tersebut dapat menghalangi reaksi oksidasi pada tahap 

inisiasi maupun propagasi. Radikal- radikal antioksidan (A*) yang terbentuk pada 

reaksi tersebut relatif stabil dan tidak mempunyai cukup energi untuk dapat 

bereaksi dengan molekul lipida lain membentuk radikal lipida baru(Gordon,1990). 

Mekanisme kerja antioksidan yaitu menghambat oksidasi lemak dengan cara 

mendonorkan satu elektron ke radikal bebas. Asam askorbat dicampur dengan 

senyawa fenolik untuk menghambat reaksi oksidasi lemak. Vitamin E atau 

vitamin c yang ditambah senyawa gluthation, bethakaroten, seng, mangan, dan 

selanium digunakan untuk membunuh radikal bebas (Kumalaningsih, 2006). 

 

2.4.4 Kelompok Senyawa Antioksidan 

Kandungan senyawa antioksidan pada apel yaitu vitamin C dan turunan 

senyawa flavonoid.Turuan senyawa flavonoid yaitu quersetin glikosida, 

prosianidin B2, asam klorogenat, epikatekin, dan floretin glikosida. 

2.4.4.1 Vitamin C 

Vitamin C adalah vitamin larut air dan sebagian besar berasal dari sayur-

sayuran dan buah-buahan, terutama buah-buahan segar. Asupan gizi vitamin c 

yang dianjurkam 30-100 mg perhari (Sweetman 2005).Vitamin C atau asam 

askorbat mengandung 99,00% - 100,5% C6H8O6 memiliki berat molekul 176,13 

(Republik Indonesia,2014). Fungsi vitamin C adalah kompleks dan yang 

terpenting dalam pembentukan kolagen (protein) bahan penunjang utama dalam 
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tulang dan jaringan ikat (Tjay and Rahardja, 2010). Vitamin C dapat mengalami 

degradasi karena pemasakan/pemanasan, pencucian, dan perajangan/pengirisan. 

Dari hasil penelitian aktivitas antioksidan vitamin C sebagai control positif 

mendapatkan nilai IC50 14.82±0.624 ppm (Putri, et al., 2013). 

 

Gambar 2.2Mekanisme Vitamin C Sebagai Antioksidan 

 

Peran vitamin C sebagai antioksidan mendonorkan elektron dan sebagai 

agen pereduksi. Vitamin C yang mendonorkan elektron ke senyawa radikal bebas 

(oksidasi), maka vitamin C teroksdiasi dan berubah menjadi dehidroaskorbat. 

Dehidroaskorbat dapat tereduksi kembali dengan bantuan enzim alam tubuh (4-

hidroksifenilpiruvat dioksigenase) secara parsial yang tidak seluruhnya kembali 

menjadi asam askorbat (Hery, 2014). 

 

2.4.4.2 Flavonoid 

Senyawa flavonoid termasuk kelompok senyawa fenol yang merupakan 

benzenetersubtitusi dengan gugus –OH.Kerangka dasar flavonoid yaitu karbon 

yang terdiri dari 15 atom karbon, dimana dua cincin benzene (C6) terikat pada 

suau rantai propane (C3) sehingga membentuk suatu susunan C6-C3-C6.Dari 

kerangka dasar flavonoid dibagi menjadi tiga yaitu flavonoid, isoflavonoid, 

neuflavonoid.Senyawa flavonoid terdiri beberapa jenis berdasarkan tingkat 

oksidasi dari rantai propana dari sistem 1,3-diarilpropana. Flavon, flavonol dan 

antosianidin adalah jenis yang sering disebut flavonoid utama (Lenny, 2006). 
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Gambar 2.3 Flavonoid 

 

 Golongan senyawa flavonoid yang berpotensi sebagai antioksidan yaitu 

flavon, cathecin, quercetin, kaempferol, morin, myrcetin, dan rutin (Hery, 2014). 

 

2.5 Tinjauan Tentang Pengujian Antioksidan 

Untuk mengukur efisiensi antioksidan alami baik sebagai senyawa murni 

atau sebagai ekstrak tumbuh-tumbuhan dalam metode in vitro dapat dilakukan 

berbagai macam metode meliputi : 

 

2.5.1  Tinjauan Tentang ORAC 

ORAC method (Oxygen Radical Absorbance Capacity method) untuk 

mengukur kapasitas antioksidan dan menggunakan protein R-phycoerythrin 

sebagai detektor aktivitas antioksidan. Uji ORAC yaitu reaksi pemindahan atom 

hidrogen antara oksidan dan radikal bebas menggunakan AAPH (2,2’-azobis(1-

amidinopropane)dihydrochloride) sebagai generator radikal peroksil. Radikal 

peroksil bereaksi dengan antioksidan yang mendonorkan atom hidrogen dengan 

merusak R-phycoerythrin (Charles, 2013). 

 

2.5.2 Tinjauan Tentang TRAP 

Pengujian TRAP atau Total RadicalTrapping Antioxidant Parameter yaitu 

mengukur jumlah oksigen yang digunakan selama reaksi oksidasi lipid terkontrol 

yang diinduksi oleh dekomposisi dari AAPH (2,2’-Azobis(2-

aminidopropana)hidroklorida) untuk mengukur total aktivitas antioksidan. Hasil 

uji ini diartikan sebagai jumlah (dalam mikromol) radikal peroksil yang 

terperangkap oleh 1 liter plasma.Pengukuran serum TRAP berdasarkan  lamanya 
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 waktu yang dibutuhkan serum uji dapat bertahan dari oksidasi buatan (Boligon et 

al, 2014). 

 

2.6.3  Tinjauan Tentang ABTS 

ABTS (2, 2-azinobis (3-ethyl benzothiazoline- 6- sulfonic acid) 

diamoniumsalt), metode ini adalah ukuran aktivitas antioksidan yang bertentangan 

dengan konsentrasi antioksidan yang mungkin mencakup proporsi antioksidan 

yang tidak aktif secara biologis.Hal ini juga memungkinkan pengukuran aktivitas 

antioksidan dari campuran zat dan karenanya membantu membedakan antara efek 

aditif dan sinergis.Pengujian didasarkan pada interaksi antara antioksidan dan 

kation radikal ABTS • + yang memiliki warna karakteristik yang menunjukkan 

maximal pada 645, 734 dan 815nm. (Joseph et al, 2010). 

Radikal ABTS dihasilkan oleh reaksi kimia antara 7 mM larutan garam 

diamoniumm 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonate) (berwarna hijau) 

dan 4,9 mM larutan kalium persulfat (K2S2O8) (berwana putih).Diinkubasi dalam 

ruangan gelap suhu kamar selama 14-16 jam untuk menstabilkan kation radikal 

ABTS (biru kehijauan). Larutan ABTS diencerkan dengan buffer buffer fosfat 

(PBS) pada pH 7,4, untuk mendapatkan nilai absorbansi larutan akhir A = 0,70 ± 

0,02 (ABTS0,7) yang diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 

734 nm. 100 μL sampel diencerkan yang tepat ditambahkan ke 1 mL ABTS0,7 

dan absorbansi diukur 6 menit setelah pencampuran (Tarko, et al., 2017). 

Metode TEAC menggunakan senyawa 2,2`-azinobis (3-

ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) sebagai sumber radikal bebas. Kelebihan 

metode ini dibandingkan metode DPPH adalah dapat digunakan di sistem larutan 

berbasis air maupun organik, mempunyai absorbansi spesifik pada panjang 

gelombang dari region visible, dan membutuhkan waktu reaksi yang lebih sedikit 

(Lee et al., 2003).Metode ini cepat dan dapat digunakan dalam berbagai macam 

pH. Radikal ABTS mudah larut dalam air dan pelarut organik, dapat digunakan 

pada sampel hidrofilik san lipofilik.. Uji ABTS sering digunakan oleh industri 

makanan dan peneliti pertanian untuk mengukur kapasitas antioksidan 

makanan(Boligon, et al., 2014).Satu-satunya kelemahan metode ini merupakan 

radikal nonfisiologis yang relevan (Charles, 2013). 
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Gambar 2.4 Reaksi ABTS 

 

Uji ABTS mengukur kemampuan antioksidan relatif untuk mendapatkan 

ABTS yang dihasilkan dalam fase air, dibandingkan dengan standar Trolox 

(standar vitamin E yang larut dalam air). ABTS • + dihasilkan dengan 

mereaksikan zat pengoksidasi kuat (misalnya kalium permanganat atau kalium 

persulfat) dan garam ABTS. Reaksi ABTS • +  dengan antioksidan yaitu 

antioksidan menyumbang satu atom hidrogen ke radikal kation ABTS. Radikal 

kation (biru hijau) ditambah antioksidan berubah menjadi biru pudar atau tidak 

berwarna diukur absorbansi dengan panjang gelombang maksimal (Boligon, et al., 

2014). 

 

Gambar 2.5 Reaksi ABTS dengan Antioksidan (AOH) 
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2.5.4  Tinjuan Tentang FRAP 

FRAP(Ferric Reducing/Antioxidant Power method) bekerja dengan 

mereduksi ion Ferri dalam bentuk Ferri 2,4,6-tripyridy-s-triazine (TPTT). Nilai 

FRAP dihitung dengan mengukur kenaikan absorbansi pada 593 nm dan 

menghasilkan larutan standart ion besi.Kelebihan metode ini sederhana, murah, 

dan menawarkan indeks putative dari kapasitas antioksidan. Kekurangan metode 

ini yaitu relevansi tidak pasti karena reaksi tidak sesuai situasi fisiologi dan tidak 

semua dapat mengurai (Boligon et al, 2014). 

 

2.5.5 Tinjauan Tentang DPPH (2,2-diphenylpicrylhydrazyl) 

DPPH adalah metode yang paling banyak digunakan dalam skrining 

aktivitas antioksidan. Metode DPPH mendonorkan atom hidrogen dari sampel 

yang diuji kepada radikal DPPH menjadi senyawa non-radikal difenil pikril 

hidrazin yang akan ditunjukkan oleh perubahan warna. Prosedur ini melibatkan 

pengukuran absorbansi DPPH serapan maksimum 516nm (Joseph et al, 

2010).Kekurangan DPPH yaitu waktu yang digunakan untuk analisis sampel 

bereaksi lambat, sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak.Selain itu, 

pengukuran spektrofotometri dapat dipengaruhi oleh senyawayang menyerap pada 

panjang gelombang penentuan dan juga oleh kekeruhan sampel.Uji DPPH  

tidakdapat  mengukur kapasitas antioksidan plasma, karena protein diendapkan 

dalam media reaksi alkohol.Kelebihan DPPH yaitu radikal lebih stabil dan 

tersedia secara komersial tidak membutuhkan waktu lama dalam pembentukan 

radikal seperti ABTS. Oleh karena itu, metode spektrofotometri yang mudah dan 

berguna berkaitan dengan pengukuran kapasitas antioksidan dari kedua senyawa 

murni dan sampel kompleks (Boligon et al, 2014). 

 

2.6 Tinjauan Tentang Spektrofotometer UV-Vis 

2.6.1 Prinsip Spektrofotometer UV-Visible 

Prinsip kerja spektrofotometer UV-Vis yaitu pada kejadian penyerapan 

sinar oleh sampel uji pada daerah ultra violet dan visible (sinar tampak). Pada 

spektrofotometer UV-Vis, ada interaksi yaitu absorbsi (penyerapan) pada panjang 

gelombang tertentu didaerah ultraviolet dan visible (Huda, 2001). Prinsip kerja 
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spektrofotometer UV-Vis sesuai dengan hukum Lambert-Beer, yaitu seberkas 

sinar yang melewati larutan pada panjang gelombang tertentu dan sebagian sinar 

diteruskan atau diserap. Besarnya sinar berbanding lurus dengan konsentrasi zat 

penyerap dan jarak tempuh sinar dalam larutan (Warsono dan 

Syanmsudin,2013).Pengukuran serapan pada daerah ultraviolet dengan panjang 

gelombang 190nm - 380nm dan pada daerah cahaya tampang dengan panjang 

gelombang 380nm – 780nm(Republik Indonesia, 1979). 

 

2.6.2 Komponen-Komponen Spektrofotometer UV-Vis 

 Secara umum spektrofotometer terdiri dari sumber radiasi, monokromator, 

sel, foto sel, detektor, dan tampilan. Sumber radiasi dihasilkan dari sumber listrik 

yang bertegangan tinggi.  

1. Sumber Radiasi 

Sumber radiasi berasal dari lampu Hidrogen (H) atau lampu Deutirium 

(D). Gas Hidrogen dan Deutirium diisikan ke bola lampu yang terdapat elektroda 

dan bila diberi tegangan listrik akan mengeksitasi elektron dan menghasilkan 

radiasi emisi cahaya (sumber tenaga radiasi) (Sitorius,2009). 

2. Monokroator 

Monokromator berfungsi menghasilkan radiasi monokromatis yang 

dilewatkan melalui kuvet (Warsono dan Syamsudin, 2013). Radiasi diperoleh dari 

sinar polikromatis. Monokromator ini untuk menguraikan sinar menjadi 

monokromatis. Monokromator terbuat dari bahan optik yang dibentuk prisma 

(Sitorius,2009) 

3. Sel (Tempat Sampel) 

 Sel atau disebut kuvet yaitu tempat untuk sampel yang diukur serapannya. 

Kuvet dibuat dari bahan yang tidak menyerap radiasi, biasanya terbuat dari kaca 

yang tembus sinar (Warsono dan Syamsudin, 2013). Kebersihan kuvet harus 

dijaga dan ada perlakuan khusus dan kuvet jangan dipegang permukaan yang 

dilewati sinar (bening) (Republik Indonesia, 1979). 

4. Foto Sel 
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Foto sel untuk menangkap cahaya yang diteruskan zat dan diubah menjadu 

energi listrik yang disampaikan ke detektor (Warsono dan Syamsudin,2013). 

5. Detektor 

Detektor yaitu untuk mengubah tenaga radiasi menjadi arus listrik. Tenaga 

radiasi yang diubah menjadi tenaga listrik akan mencatat secara kuantitatif. Syarat 

detektor yang baik yaitu sensitivitas tinggi, respon pendek, stabilitas lama, dan 

sinyal elektron yang mudah lepas (Sitorius, 2009). 

6. Tampilan 

Tampilan atau readout berfungsi mengubah sinar listrik dari detektor 

menjadi tampilan hasil yang berupa angka (Warsono dan Syamsudin, 2013). 

 


