
Spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari materi dan atributnya berdasarkan cahaya, 

suara atau partikel yang dipancarkan, diserap atau dipantulkan oleh materi tersebut. Spektroskopi 

juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara cahaya dan materi. 

Dalam catatan sejarah, spektroskopi mengacu kepada cabang ilmu dimana "cahaya tampak" 

digunakan dalam teori-teori struktur materi serta analisa kualitatif dan kuantitatif. Dalam masa 

modern, definisi spektroskopi berkembang seiring teknik-teknik baru yang dikembangkan untuk 

memanfaatkan tidak hanya cahaya tampak, tetapi juga bentuk lain dari radiasi elektromagnetik 

dan non-elektromagnetik seperti gelombang mikro, gelombang radio, elektron, fonon, 

gelombang suara, sinar x dan lain sebagainya. 

Spektroskopi umumnya digunakan dalam kimia fisik dan kimia analisis untuk 

mengidentifikasi suatu substansi melalui spektrum yang dipancarkan atau yang diserap. Alat 

untuk merekam spektrum disebut spektrometer. Spektroskopi juga digunakan secara intensif 

dalam astronomi dan penginderaan jarak jauh. Kebanyakan teleskop-teleskop besar mempunyai 

spektrograf yang digunakan untuk mengukur komposisi kimia dan atribut fisik lainnya dari suatu 

objek astronomi atau untuk mengukur kecepatan objek astronomi berdasarkan pergeseran 

Doppler garis-garis spektral. 

Jenis spektroskopi tergantung dari kuantitas fisik yang diukur. Kuantitas yang diukur 

adalah jumlah atau intensitas dari sesuatu. 

 Intensitas radiasi elektromagnetik yang dipancarkan dan jumlah yang diserap dipelajari di 

spektroskopi elektromagnetik. 

 Amplitudo getaran-getaran makroskopik dipelajari di spektroskopi akustik dan 

spektroskopi mekanika dinamik. 

 Energi kinetik dari partikel dipelajari di spektroskopi energi elektron dan spektroskopi 

elektron Auger. 

 Rasio massa molekul dan atom dipelajari di spektrometri massa, terkadang disebut juga 

dengan spektroskopi massa. 
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Salah satu jenis spektroskopi adalah spektroskopi infra merah (IR). Spektroskopi ini 

didasarkan pada vibrasi suatu molekul. Metode spektroskopi inframerah merupakan suatu 

metode yang meliputi teknik serapan (absorption), teknik emisi (emission), teknik fluoresensi 

(fluorescence). Komponen medan listrik yang banyak berperan dalam spektroskopi umumnya 

hanya komponen medan listrik seperti dalam fenomena transmisi, pemantulan, pembiasan, dan 

penyerapan. 

Spektroskopi Inframerah-Dekat (Near-infrared Spectroscopy, disingkat NIRS) 

merupakan satu teknik spektroskopi yang menggunakan wilayah panjang gelombang inframerah 

pada spektrum elektromagnetik (sekitar 800 sampai 2500 nm). Dikatakan "inframerah dekat" 

(IMD) karena wilayah ini berada di dekat wilayah gelombang merah yang tampak. Penggunaan 

teknik (dan alat) ini umum di bidang farmasetika, diagnostik medis, ilmu pangan dan agrokimia 

(terutama yang terkait dengan pengujian kualitas), riset mesin bakar, serta spektroskopi dalam 

astronomi. 

3.2  Spektroskopi UV-Visibel 

 

Spektroskopi ultraviolet-tampak-terlihat atau spektrofotometri ultraviolet (UV-Vis atau 

UV / Vis) mengacu pada spektroskopi serapan pada UV - terlihat daerah spektrum. Ini berarti 

menggunakan cahaya dalam terlihat dan dekat (dekat-UV dan dekat-inframerah NIR)) rentang. 

Penyerapan pada rentang terlihat secara langsung mempengaruhi persepsi warna bahan kimia 

yang terlibat. Dalam wilayah spektrum elektromagnetik, molekul mengalami transisi elektronik. 

Teknik ini melengkapi spektroskopi fluoresensi. Fluoresensi berkaitan dengan transisi dari 

keadaan tereksitasi ke keadaan dasar, sementara langkah-langkah penyerapan transisi dari negara 

dasar ke keadaan tereksitasi.  

 

UV / Vis spektroskopi secara rutin digunakan dalam kuantitatif penentuan solusi dari 

logam transisi ion dan sangat berkonjugasi senyawa organik. Solusi ion logam transisi dapat 

diwarnai (yaitu, menyerap cahaya tampak) karena d elektron dalam atom logam dapat tertarik 

dari satu negara elektronik yang lain. Warna solusi ion logam sangat dipengaruhi oleh 

keberadaan spesies lain, seperti anion tertentu atau ligan. Misalnya, warna encer larutan sulfat 
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tembaga adalah sangat ringan biru; menambahkan amonia mengintensifkan warnanya dan 

perubahan panjang gelombang serapan maksimum (λ m a X). 

Senyawa organik , terutama yang tingkat tinggi konjugasi , juga menyerap cahaya di UV 

atau daerah terlihat dari spektrum elektromagnetik. Pelarut untuk penentuan ini sering air untuk 

air senyawa larut, atau etanol untuk-larut dalam senyawa organik. Pelarut organik mungkin 

memiliki serapan UV signifikan; tidak semua pelarut yang cocok untuk digunakan dalam 

spektroskopi UV. Etanol menyerap sangat lemah pada panjang gelombang paling besar antara 

polaritas larutan dan pH. Dapat mempengaruhi penyerapan spektrum senyawa organik Tirosin, 

misalnya, peningkatan penyerapan dan kepunahan maxima koefisien molar ketika pH meningkat 

6-13 atau ketika menurun polaritas pelarut. Sedangkan biaya transfer kompleks juga 

menimbulkan warna, warna sering terlalu kuat untuk digunakan untuk pengukuran kuantitatif.  

 

Hukum Beer Lambert menyatakan bahwa absorbansi larutan berbanding lurus dengan 

konsentrasi spesies menyerap dalam larutan tersebut dan panjang jalan. Jadi, untuk tetap jalan 

panjang, UV / VIS spektroskopi dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi penyerap dalam 

suatu larutan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui seberapa cepat perubahan absorbansi dengan 

konsentrasi. Hal ini dapat diambil dari referensi (tabel koefisien kepunahan molar ), atau lebih 

tepatnya, yang ditentukan dari kurva kalibrasi . 

 

A UV / Vis spektrofotometer dapat digunakan sebagai detektor untuk HPLC. Kehadiran 

suatu analit memberikan respon diasumsikan sebanding dengan konsentrasi. Untuk hasil yang 

akurat, respon instrumen terhadap analit dalam yang tidak diketahui harus dibandingkan dengan 

respon terhadap standar, ini sangat mirip dengan penggunaan kurva kalibrasi. Respon (misalnya, 

ketinggian puncak) untuk konsentrasi tertentu dikenal sebagai faktor respon . 

 

Panjang gelombang puncak penyerapan dapat dikorelasikan dengan jenis obligasi pada 

molekul yang diberikan dan sangat berharga dalam menentukan kelompok fungsional dalam 

molekul. Aturan Woodward , misalnya, adalah seperangkat pengamatan empiris digunakan 

untuk memprediksi max λ, panjang gelombang UV yang intens paling / penyerapan Vis, untuk 

senyawa organik terkonjugasi seperti dienes dan keton . Spektrum saja tidak untuk tes spesifik 

pada setiap sampel yang diberikan. Sifat pelarut, pH larutan, temperatur, konsentrasi elektrolit 



yang tinggi, dan adanya campur zat dapat mempengaruhi penyerapan spektrum. Eksperimental 

variasi seperti lebar celah (bandwidth efektif) dari spektrofotometer juga akan mengubah 

spektrum. Untuk menerapkan UV / vis spektroskopi untuk analisis, variabel tersebut harus 

dikendalikan atau dipertanggungjawabkan untuk mengidentifikasi zat-zat, 

 

3.3 Transisi Elektronik pada Molekul 

 

Sesuai dengan Mekanika Kuantum, atom terdiri dari inti natom yang mengandung proton, 

neutron, dan awan electron yang mengorbit di inti atom. Pada umumnya orbit pada electron 

mempunyai barisan bentuk dasar, beberapa mirip SPD. Elektron tertentu yang pada orbital inti 

mempunyai satu atau lebih bentuk orbital. 

 
 Terlebih lagi, variasi Jarak radial pada orbit electron yang dikenal sebagai kulit juga sangat 

penting. Untuk atom yang mempunyai banyak electron, semua orbitalmungkin seperti berikut : 

(Untuk dimengerti bahwa electron tidak mengikuti path yang sebenarnya tetapi lebih cenderung 

berkelakuan seolah-olah mereka berada di banyak tempat – seperti gelombang yang tidak 

mempunyalokasi yang spesifik.  Ini adalah bagian suatu partikel-dualisme gelombang ditemukan 

dalam mekanika kuantum. Setiap deskripsi dapat digunakan untk menolong memahami beberapa 

aspek proses.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua molekul organik mampu menyerap  REM karena memiliki 

elektron valensi yang dapat dieksitasikan ke tingkat energi ya 

ng lebih tinggi. Elektron yang terlibat : elektron sigma, elektron phi, dan elektron bukan ikatan. 

Transisi electron ada 4 yaitu, Transisi sigma – sigma star(σ – σ*), Transisi  n – sigma star (n - 

σ*), Transisi n – phi star (n – π*) dan Transisi phi – phi star (π -  π*).  



 
 

(n – π*)  (π - π*)  

Nilai ε (10 – 100 liter/cm.mol)  Nilai ε (1000 – 10.oo0 liter/cm.mol)  

Biasanya, pelarut polar menyebabkan 

pergeseran biru (hypsochromic schif)  

Biasanya, pelarut polar menyebabkan 

pergeseran merah (bathocromic shif)  

 

Penyerapan (absorbsi) sinar ultraviolet dan visibel pada umumnya dihasilkan oleh eksitasi 

elektron-elektron ikatan. Jenis penyerapan sinar UV dan visibel: 

 Penyerapan oleh transisi elektron ikatan dan elektron anti ikatan 

 Penyerapan oleh transisi elektron d dan f dari molekul kompleks 

 Penyerapan oleh perpindahan muatan 

Semua molekul organik mampu menyerap radiasi elektromagnetik karena memiliki 

elektron valensi yang dapat dieksitasikan ke tingkat energi yang lebih tinggi. Namun, penyerapan 

radiasi UV dan visibel dibatasi oleh sejumlah gugus fungsional tertentu (kromofor) yang 

mengandung elektron valensi dengan tingkat energi eksitasi yang rendah. Elektron yang terlibat 

dalam proses ini adalah elektron sigma, elektron phi, dan elektron bukan ikatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Transisi Elektronik 

 
 

 

 

 

Transisi sigma - sigma star (σ – σ*) 

 Energi yang diperlukan sesuai energi sinar pada frekuensi yang terletak pada  UV vakum 

(< 180 nm).  

 Kurang begitu bermanfaat untuk analisis dengan spektrofotometri UV-Vis 

Transisi non bonding – sigma star ( n – σ* ) 



 Terjadi pada senyawa organik jenuh yang mengandung atom-atom dengan elektron 

bukan ikatan (e
-
 n)  seperti pada sekitar atom N, O, S, dan halogen.  

 Sinar yang diserap sekitar λ 150 – 250 nm 

 Nilai absorbtivitas molar (ε) 100 – 3000 liter/cm.mol 

 Pengaruh pelarut lebih polar akan menggeser λ ke lebih pendek (pergeseran biru / 

Hypsocromic shift) 

Transisi  n – phi star dan phi – phi star (n – π*) dan (π - π*) 

 Molekul tersebut harus memiliki gugus fungsional yang tidak jenuh sehingga ikatan 

rangkap dalam gugus tersebut dapat memberikan orbital phi yang diperlukan.  

 Transisi ini paling cocok untuk analisis (λ 200 – 700 nm) dan dapat diaplikasikan pada 

spektrofotometer UV-Vis. 

 Pelarut dapat mempengaruhi transisi karena berkaitan dengan perbedaan mensolvasi 

pelarut pada keadaan dasar dengan keadaan tereksitasi.  

 

3.4 Hukum Lambert- Beer 

 

Teori Lambert- Beer ini menyatakan bahwa ada ketergantungan logaritma antara 

transmisi (atau transmisivitas), T, cahaya melalui substansi dan produk dari koefisien 

penyerapan zat(α) dan jarak perjalanan cahaya melalui bahan (yaitu jalan panjang), (ℓ). 

dapat penyerapan Koefisien, pada gilirannya, dapat ditulis sebagai hasil baik penyerapan 

energi molar penyerap,, (ε) dan c adalah konsentrasi spesies dalam menyerap materi, atau 

penyerapan penampang, σ, dan jumlah () kepadatan N dari absorber. 

 

Untuk benda cair, persamaan yang diberikan adalah: 

 
 

Sedangkan untuk gas, persamaan dapat dinyatakan dalam: 

 
 

Transmisi ( Transmisivitas) dinyatakan dalam bentuk suatu absorbansi ( A) dalam cairan 

sebagai berikut: 



 

 
 

Dimana untuk gas, didefinisikan sebagai berikut: 

 

 
T - transmisivitas 

I - Intensitas cahaya ditransmisikan 

I0 - Intensitas sinar awal 

 

Ini berarti bahwa absorbansi menjadi linear dengan konsentrasi (atau kepadatan jumlah 

peredam) menurut: 

   dan 

 

 
 

 

Meskipun hubungan antara absorbansi transmitansi dan akan muncul menjadi hubungan 

invers sederhana, hubungan yang benar antara kedua variabel adalah terbalik dan 

logaritma (basis 10): 
 

A = log( 1 ) = − log T 

 
T : transmisi sebagai angka antara 0 dan 1( T%/100 ) 

 

Sebuah penyerapan suatu zat terlarut adalah fungsi linear dari konsentrasi nya, 

disebut Hukum Lambert-Beer. Panjang jalan cahaya (ketebalan sel) dan koefisien 

kepunahan (suatu zat tertentu yang konstan) menentukan kemiringan plot linear. 

 

A = ε cd 

 
c : Konsentrasi 

d : Ketebalan sel 

ε : koefisien kepunahan 

 

Hukum Lambert-Beer namun hanya berlaku untuk solusi dilusian. Validitas batasnya 

berbeda untuk material yang berbeda. Sebagai aturan umum, orang dapat mengerti bahwa 



setiap materi menunjukkan penyerapan hingga 0,5-0,6 masih mematuhi Hukum Lambert-

Beer.  

 
 


