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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Deskripsi Umum Tanaman Kelor 

Kelor merupakan tanaman asli kaki gunung Himalaya bagian barat laut 

India, di Indonesia tanaman kelor dikenal dengan nama yang berbeda di setiap 

daerah, diantaranya kelor (Jawa, Sunda, Bali, Lampung), maronggih (Madura), 

moltong (Flores), keloro (Bugis), ongge (Bima), murong atau barunggai 

(Sumatera) (Vanajakshi et al., 2015). 

Kelor merupakan tanaman perdu dengan ketinggian 7-11 m,  tumbuh 

subur mulai dari dataran rendah sampai ketinggian 700 mdpl. Kelor dapat tumbuh 

pada daerah tropis dan subtropis pada semua jenis tanah dan tahan terhadap 

musim kering dengan toleransi terhadap kekeringan sampai enam bulan 

(Mendieta et al., 2013).  

Klasifikasi tanaman kelor adalah: Kingdom: Plantae, Divisi: 

Spermatophyta, Subdivisi: Angeospermae, Klas: Dicotyledoneae, Ordo: 

Brassicales, Familia: Moringaceae, Genus: Moringa, Spesies: Moringa oleifera 

Lamk (ITIS, 2013). Morfologi kelor varietas Nusa Tenggara Barat disajikan pada 

Gambar 2.1.  

   

   

Gambar 2.1.  Morfologi Kelor Varietas Nusa Tenggara Barat: a) Akar kelor, b) 

Batang kelor, c) Daun kelor, d) Bunga kelor, e) Buah kelor, f) biji

a b c 

d f e 
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Ada 13 spesies tanaman kelor disajikan pada Tabel 2.1.  

Tabel 2.1. Kerabat Spesies Tanaman Kelor 

Spesies Letak Geografis 
Morfologi Bentuk 

Pertumbuhan Akar Batang Daun Bunga Buah Biji 

M. concanensis 

Nimmo.  

10)
 Pakistan, India, 

Arabia 

- 
10)

 Ditutupi 

kulit kayu 

berkerut halus 

10)
 Lonjong, 

panjang 30-

45 cm dan 

lurus 

9)
 Berkelopak 

kuning  

9)
 Kapsul 

lurus 

9)
 Berwarna 

putih atau 

kuning pucat 

10)
 Pohon 

M. rivae 
1)

 Kenya, Ethiopia - - 
5)

 Lonjong, 

menyirip 

dan elastis 

5)
 Berwarna 

merah 

5)
 Polong 

panjang 

30-45 cm 

5)
 Bulat, 

berwarna 

kehitaman 

1)
 Semak atau 

pohon 

M. arborea 
1)

 Kenya - 
5)

 Kulit halus, 

berwarna abu-

abu dan 

ramping 

- 
5)

 Berwarna 

krem dan 

kelopak 

berwarna 

merah muda 

- 
1)

 Besar 
1)

 Semak atau 

pohon 

M. borziana 
8)

 Somalia, Kenya - 
8)

 Kecil dan 

tinggi 5 m 

8)
 Menyirip 

dan licin 

8)
 Berwarna 

merah 

kekuningan 

8)
 Panjang 

3.8 cm 

8)
 Berwarna 

ungu,panjang 

3,8 cm dan 

memiliki 3 

kelopak 

mencolok 

8)
 Herbal atau 

semak kecil 

M. pygmaea 
8)

 Somalia   
8)

 Menyirip 

dan licin 

8)
 Berwarna 

orange 

8)
 Kapsul 

memanjang 

 
8)

 Herbal atau 

semak kecil 
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Lanjutan Tabel 2.1. Kerabat Spesies Tanaman Kelor 

M. ruspoliana 
1)

 Ethiopia, 

Somalia 

- - - 
5)

 Berwarna 

merah muda 

- - 
1)

 Pohon 

M. hildebrandtii 
4)

 Madagascar - 
1)

 Tinggi 25 m - 
1)

 Kecil dan 

berwarna 

putih 

8)
 

Berbentuk 

spindel dan 

panjang 

450-650 

mm 

8)
 Berwarna 

coklat pucat 

dan panjang 

35-40 mm 

4)
 Pohon 

M. stenopetala 
7)

 Kenya, Ethiopia - 
7)

 Kulit kayu 

berwarna 

putih dan 

tinggi 10 m 

7)
 Menyirip 

7)
 Berwarna 

merah muda 

7)
 Kapsul 

memanjang 

20-50 cm 

7)
 Berbentuk 

elips 

7)
 Pohon 

M. ovalifolia 
5)

 Angola, 

Namibia 

- 
5)

 Kulit kayu 

halus dan 

tinggi 7 m 

5)
 Majemuk 

dan panjang 

25 mm 

5)
 Berwarna 

putih 

- 
5)

 Berwarna 

coklat 

5)
 Pohon 

M. drouhardii 
11)

 Madagascar 
5)

 Batang 

besar, 

cabang 

pendek 

5)
 Batang 

besar, cabang 

pendek dan 

tinggi 10-18 m 

5)
 Menyirip 

5)
 Kelopak 

berwarna 

putih 

kekuningan 

5)
 Kapsul 

memanjang 

30-50 cm 

- 
11)

 Pohon 

M. longituba 
8)

 Somalia, 

Kenya, Ethiopia 

8)
 Kulit 

kayu 

berwana 

abu-abu 

dan 

halus 

8)
 Tinggi 2-6 

m 

8)
 Lonjong 

dan elips 

8)
 Kelopak 

berwarna 

merah muda 

8)
 Berwarna 

coklat 

8)
 Panjang 

biji 2-3 cm 

8)
 Pohon atau 

semak 

belukar 

 

 



7 

 

Lanjutan Tabel 2.1. Kerabat Spesies Tanaman Kelor 

M. peregrina 
2)

 Israel, Jordan, 

Saudi Arabia, 

Yemen, 

Pakistan, Egypt, 

Oman, Sudan, 

Ethiopia, 

Somali, Syria  

- 
3)

 Kulit kayu 

berwarna hijau  

ke abu-abuan 

dan tinggi 3-

10 m
 

3)
 Berbentuk 

memanjang 

3)
 Berwarna 

putih, kuning 

dan merah 

muda 

3)
 Kapsul 

panjang 

12)
 Bulat 

2)
 Semak atau 

pohon kecil 

M. oleifera 

Lamk. 

13)
 India, 

Bangladesh, Sri 

Lanka, Pakistan, 

Senegal, England, 

Egypt, 

Afghanistan, 

China, Nepal, 

Maldive Islands, 

Malaysia, 

Thailand, 

Vietnam, 

Indonesia, 

Phillipines, 

Papau New 

Guinea, 

Australia, Sierra 

Leone, Ghana,  

6)
 Umbi 

6)
 Kulit kayu 

keputih, 

lembut, batang 

pendek, 

cabang, 

ramping dan 

tinggi 5-10 m  

6)
 Menyirip 

dan disusun 

secara 

spiral 

6)
 Berwarna 

putih atau 

krem 

6)
 Kapsul 

berbentuk 

polong 

6)
 Bulat, 

berdiameter 

7-8 mm, 

berwarna 

abu-abu 

13)
 Pohon 

Sumber: 1) Verdcourt, (1985); 2) Wahab, (1995); 3) Boulos, (2000);  4) Olson and Razafimandimbison, (2000); 5) Olson and Carlquist, (2001); 6) Arbonnier, (2004); 

7) Bosch, (2004); 8) Eggli, (2004); 9) Anbazhakan et al., (2007); 10) Manzoor et al., (2007); 11) Van der Vossen and Mkamilo, (2007); 12) Zaghloul et al., 

(2010); 13) Paliwal et al., (2011). 
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2.2.  Kandungan Nutrisi Tanaman Kelor 

Tanaman kelor memiliki tinggi sekitar 7-12 m, akar berumbi, batang 

berkayu, berongga dan lunak, cabang mudah patah, digunakan untuk tanaman 

pagar, daunnya majemuk, menyirip ganda, daun membundar kecil-kecil. Kelor 

berbunga sepanjang tahun, bunga berwarna putih, putih kekuning-kuningan 

(krem) dan merah, tergantung jenis dan spesies, tudung pelepah bunga berwarna 

hijau dan aroma semerbak, buahnya panjang dan bersudut-sudut sisinya (Palupi 

dkk, 2007). Kandungan kimia bunga kelor disajikan pada Tabel 2.2.  

Tabel 2.2. Kandungan Kimia Bunga Tanaman Kelor 

Komponen gizi (%) Nilai (g/100g) 

Kadar air  93.02 

Protein  24.5 

Lemak  6.01 

Serat  5.07 

Karbohidrat  58.08 

Mineral  6.21 
Sumber: Melo et al., (2013). 

Daun kelor berbentuk bulat telur dengan tepi daun rata dan ukurannya kecil-kecil 

bersusun majemuk dalam satu tangkai (Tilong, 2012).. Kandungan nilai gizi daun 

kelor segar dan kering disajikan pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Kandungan Nilai Gizi Daun Kelor Segar dan Kering 

Komponen gizi Daun segar (g/100g) Daun kering (g/100g) 

Kadar air (%) 
1) 

94.01 
1) 

4.09 

Protein (%) 
1) 

22.7 
1) 

28.44 

Lemak (%) 
1) 

4.65 
1) 

2.74 

Kadar abu - 
1) 

7.95 

Karbohidrat (%) 
1) 

51.66 
1) 

57.01 

Serat (%) 
1) 

7.92 
1) 

12.63 

Kalsium (mg) 
3) 

350-550 
3) 

1600-2200 

Energi (Kcal/100g) - 
2) 

307.30 
Sumber: 1) Melo et al., (2013); 2) Shiriki et al., (2015); 3) Nweze and Nwafor, (2014). 

 

Buah kelor berbentuk panjang dan segitiga dengan panjang 20-60 cm, buah muda 

berwana hijau dan buah tua berwarna coklat. Biji kelor berbentuk bulat, ketika muda 

berwarna hijau terang dan berwarna cokelat kehitaman ketika polong matang dan kering, 

rata-rata berat biji 18-36 g/100 biji (Tilong, 2012). Kandungan kimia buah dan biji 

kelor disajikan pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4. Kandungan Kimia Buah dan Biji Kelor 

Komponen gizi (%) Buah (g/100g) Biji (g/100g) 

Kadar air  90.86 3.11 

Protein  12.36 32.19 

Lemak  0.98 32.40 

Serat  22.57 15.87 

Mineral  13.40 5.58 
Sumber: Melo et al., (2013). 

 

2.3.  Penepungan 

Pengeringan merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan 

dari pengawetan makanan yang bertujuan mengurangi kadar air sehingga 

kerusakan akibat aktivitas enzim dan mikroba dapat diminimalkan (Molina et al., 

2011). Pengeringan selain untuk mengawetkan makanan juga mempunyai 

beberapa keuntungan antara lain akan mengurangi kesulitan dalam pengemasan, 

pengangkutan dan penyimpanan. (Wikartakusumah dkk, 1992). 

Ada beberapa pertimbangan supaya kecepatan pengeringan dapat 

maksimal, faktor tersebut adalah: Pertama, pemotongan atau pengisian pada 

obyek ditujukan supaya proses pengeringan dapat berjalan lebih cepat. Kedua, 

tingkat suhu yang digunakan menentukan berat bahan dan kadar air pada bahan 

yang dikeringkan. Semakin tinggi suhu yang digunakan, semakin cepat pula 

perpindahan panas yang diterima dan massa air akan segera hilang dari bahan 

tersebut. Ketiga, kecepatan udara akan menentukan volume uap air yang berada 

diudara dan permukaan bahan saat proses pengeringan (Muchtadi dan Sugiyono, 

2013).  

Terdapat tiga cara yang dapat dilakukan untuk mengeringkan daun kelor 

yaitu: pengeringan di dalam ruangan, pengeringan dengan cahaya matahari, dan 

menggunakan mesin pengering. Daun yang sudah kering dan dapat dijadikan 

tepung dicirikan dengan daunnya rapuh dan mudah dihancurkan, daun yang sudah 

kering dibubukkan menggunakan mortar atau penggilingan. (Broin, 2010). 

Pemanasan menurunkan tingkat kecerahan tepung karena meningkatnya intensitas 

panas yang diterima selama proses kekeringan. Kerusakan warna selama 

pengolahan dengan panas terutama disebabkan oleh degradasi pigmen (Syamsir 

dan Honestin, 2009). Kadar air yang rendah disebabkan oleh pengeringan pada 
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suhu tinggi dimana pada suhu tinggi akan terjadi proses evaporasi yang 

berlangsung cepat sehingga kehilangan komponen air akan semakin besar (Rizal 

dkk, 2013).  

Tepung merupakan salah satu bentuk alternatif produk setengah jadi yang 

dianjurkan, karena lebih tahan disimpan, mudah dicampur (dibuat komposit), 

diperkaya zat gizi (difortifikasi), dibentuk, dan lebih cepat dimasak sesuai 

tuntutan kehidupan modern yang serba praktis (Winarno, 2002). Kandungan 

nutrisi tepung daun kelor disajikan pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5. Kandungan Nutrisi Tepung Daun Kelor  

Komponen Nutrisi Tepung Daun Kelor (g/100g bk) 

Kadar air (%) 7.5 

Protein (g) 27.1 

Lemak (g) 2.3 

Karbohidrat (g) 38.2 

Serat (g) 19.2 

Calori (Kcal/100g) 205 

Calsium (mg) 2003 

Kalium (mg) 1324 

Vitamin C (Ascorbid acid) (mg) 17.3 

Vitamin A (B-Caratene) (mg) 16.3 

Vitamin B1 (Thiamin) (mg) 2.64 

Vitamin B2 (Riboflavin) (mg) 20.5 

Vitamin E (Tocopherol) (mg) 113 
Sumber: Fuglie (1999). 

 

2.4. Karakteristik Kimia  

2.4.1. Kadar Air 

Kadar air adalah banyaknya kandungan air yang terdapat dalam suatu 

bahan. Nilai kadar air dapat ditentukan dari pengurangan berat suatu bahan yang 

dipanaskan pada suhu pengujian. Kadar air erat hubungannya dengan tekstur 

produk, cita rasa penampakan, daya simpan suatu bahan pangan (Winarno, 2002). 

Air merupakan faktor pendukung yang sangat mempengaruhi laju 

perubahan kimiawi pada bahan makanan (De Man, 1989). Penetapan kandungan 

air dapat dilakukan dengan beberapa cara, tergantung pada sifat bahannya. Pada 

umumnya penentuan kadar air dilakukan dengan mengeringkan bahan dalam oven 

pada suhu 105-110
ᴼ
C selama 3 jam atau sampai didapat berat konstan. Selisih 
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berat sebelum dan sesudah pengeringan adalah banyaknya air yang diuapkan 

(Winarno, 2002). 

 

2.4.2. Kadar Abu 

Kadar abu merupakan unsur-unsur mineral sebagai sisa yang tertinggal 

setelah bahan dibakar sampai bebas karbon. Abu merupakan residu anorganik dari 

proses pembakaran atau oksidasi komponen organik bahan pangan. Kadar abu 

juga merupakan komponen yang tidak menguap, tetap tinggal di dalam 

pembakaran dan pemijaran senyawa organik. Semakin tinggi kadar abu maka 

semakin buruk kualitas tepung dan sebaliknya semakin rendah kadar abu maka 

semakin baik kualitas tepung (Hamsah, 2013). 

Kadar abu yang terdapat dalam suatu bahan pangan menunjukkan jumlah 

kandungan mineralnya. Mineral-mineral tersebut terdiri dari kalsium, natrium, 

klor, fosfor, belerang, magnesium, dan komponen lain dalam jumlah kecil. 

Semakin tinggi kandungan mineral dalam bahan tersebut maka semakin tinggi 

pula kadar abunya (Aulia dan Putri, 2015).  

 

2.4.3. Kadar Lemak 

Lemak dan minyak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga 

kesehatan tubuh manusia. Selain itu lemak dan minyak juga merupakan sumber 

energi yang lebih efektif dibanding dengan karbohidrat dan protein. 1 g minyak 

atau lemak dapat menghasilkan 9 kkal, sedangkan karbohidrat dan protein hanya 

menghasilkan 4 kkal/g. Lemak merupakan bagian integral dari hampir semua 

bahan pangan. Lemak dan minyak terdapat pada hampir semua bahan pangan 

dengan kandungan yang berbeda-beda (Prabowo, 2010).  

Lemak disebut sebagai bahan organik yang dapat larut dalam pelarut-

pelarut organik yang memiliki kecenderungan non polar, sehingga sulit larut 

dalam air namun sebaliknya mudah larut dalam pelarut non polar atau pelarut 

organik (benzen, petroleum-ether, dietil-ether, hexan, dan khloroform). 

Trigliserida yang paling sering disebut sebagai lemak dan minyak sehari-hari, 

penentuan kadar lemak dan minyak bahan pangan dapat dilakukan dengan cara 

ekstraksi sampel bahan kering menggunakan pelarut non polar, menguapkan 
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pelarut dari ekstrak dan dilanjutkan penimbangan residunya. Alat ekstraksi untuk 

penentuan lipida yang terkenal adalah alat ekstraksi soxhlet (Lestari dkk, 2013). 

 

2.4.4. Kadar Protein 

Protein tersusun dari berbagai asam amino yang masing-masing 

dihubungkan dengan ikatan peptida. Peptida adalah jenis ikatan kovalen yang 

menghubungkan suatu gugus karboksil satu asam amino dengan gugus amino 

asam amino lainnya sehingga terbentuk suatu polimer asam amino (Toha, 2001). 

Analisis protein umumnya bertujuan untuk mengukur kadar protein dalam bahan 

makanan. Analisis protein dapat dilakukan antara lain dengan metode Kjeldahl, 

Lowry, Biuret, Bradford, turbidimetri dan titrasi formol (Sudarmadji dkk, 1997).  

Selama proses pengolahan seperti pengeringan, sterilisasi, pengolahan 

asam dan lainnya, protein mengalami perubahan sifat yang juga mempengaruhi 

kualitas produk yang dihasilkan. Pengolahan menyebabkan struktur protein 

berubah, walaupun tidak semua perubahan tersebut tidak diinginkan. Denaturasi 

merupakan perubahan struktur yang sering terjadi pada protein. Penyebab 

denaturasi protein yang disebakan suhu yang semakin meningkat, walaupun tidak 

semua perubahan tersebut tidak diinginkan (Estiasih dkk, 2016). Pengaruh 

pemanasan yang terlalu lama protein tidak berguna dalam makanan (Afrianti, 

2014). 

 

2.4.5. Klorofil 

Klorofil adalah pigmen berwarna hijau yang terdapat dalam kloroplas. 

Pada tumbuhan tingkat tinggi, kloroplas terutama terdapat pada jaringan parenkim 

palisade dan parenkim spons daun, dalam kloroplas, pigmen utama klorofil serta 

karotenoid dan xantofil terdapat pada membran tilakoid. Pada tumbuhan tingkat 

tinggi, klorofil a dan klorofil b merupakan pigmen utama fotosintetik, yang 

berperan menyerap cahaya violet, biru, merah dan memantulkan cahaya hijau. 

Molekul klorofil adalah suatu derivat porfirin yang mempunyai struktur tetrapirol 

siklis dengan satu cincin pirol yang sebagian tereduksi (Sumenda dkk, 2011).  

Warna bahan pangan tergantung pada kenampakan bahan pangan tersebut. 

Pengeringan bahan pangan akan mengubah karakteristik kimia. Zat warna hijau 
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alami bahan pangan berasal dari campuran klorofil a dan klorofil b. Daya tahan 

hijau klorofil berhubungan langsung dengan daya tahan magnesium didalam zat 

warna tersebut. Pada kondisi pemanasan klorofil akan berubah menjadi feofitin 

sebagai akibat pelepasan sebagian magnesiumnya, kemudian warnanya akan 

berubah dari hijau rumput menjadi hijau muda (Afrianti, 2014). 

 

2.4.6. Stabilitas Warna 

Warna merupakan atribut mutu pertama yang menentukan tingkat 

penerimaan konsumen terhadap produk sebelum unsur lainnya seperti rasa, 

tekstur, aroma dan beberapa sifat fisik lainnya. Penentuan mutu suatu bahan 

pangan tergantung dari beberapa faktor, tetapi sebelum faktor lainnya 

diperhitungkan, secara visual faktor warna tampil lebih dulu untuk menentukan 

mutu bahan pangan (Winarno, 2002). 

Pengukuran warna secara objektif penting dilakukan, karena pada produk 

pangan warna merupakan daya tarik utama sebelum konsumen mengenal dan 

menyukai sifat-sifat lainnya. Warna suatu bahan diukur menggunakan alat yang 

disebut kolorimeter, spektrofotometer atau alat-alat lain yang dirancang khusus 

untuk mengukur warna (Hamsah, 2013). Warna pada bahan sebelum diproses 

lebih lanjut nantinya akan berbeda dengan warna bahan setelah mendapatkan 

perlakuan misalnya pada proses pengeringan. Bahan yang selesai dikeringkan 

akan berubah warna menjadi kecoklatan karena mendapat perlakuan lainnya 

seperti suhu yang tinggi. Tujuan dari bahan yang dikeringkan agar warna asli dari 

bahan tersebut tidak jauh berbeda setelah melakukan proses pengeringan 

(Pangastuti dkk, 2013). 

Spektrofotometer adalah alat untuk mengukur transmitan atau absorban 

suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Pada pengukuran menggunakan 

spektrofotometer ini, metoda yang digunakan sering disebut dengan 

spektrofotometri. Spektrofotometer bekerja pada prinsip penyerapan gelombang 

cahaya (radiasi) yang dilewatkan pada suatu larutan. Spektrofotometer yang 

digunakan adalah visibel atau menggunakan cahaya tampak, yang panjang 

gelombang terukurnya berkisar antara 400 nm – 750 nm. Panjang gelombang 

optimum dicari untuk mengetahui seberapa besar energi cahaya tertinggi yang 
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diserap oleh larutan (Hendayana, 2006). Daftar panjang gelombang dan warna-

warna komplementer disajikan pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6. Daftar Panjang Gelombang dan Warna-Warna Komplementer 

No. 
Panjang Gelombang 

(nm) 
Warna 

Warna 

Komplementer 

1. 400-435 Ungu  Kuning-Kehijauan 

2. 435-480 Biru  Kuning  

3. 480-490 Hijau-Kebiruan Orange 

4. 490-500 Biru-Kehijauan Merah 

5. 500-560 Hijau Merah-Ungu 

6. 560-580 Kuning-Kehijauan Ungu  

7. 580-595 Kuning Biru 

8. 595-610 Orange Hijau-Kebiruan 

9. 610-750 Merah Biru-Kehijauan 
Sumber: Underwood dan Day, (1989) 

 

Metode spektrofotometri dapat digunakan untuk pengukuran kuantitatif 

yaitu besarnya energi yang diserap oleh larutan sebanding dengan konsentrasi dan 

tebal larutan. Hubungan ini dapat dituliskan dengan persamaan Lambert Beer.  

A = a b c ……….  (1) 

A adalah absorbansi, a adalah koefisien absorpsi (absorpsivitas), b adalah 

ketebalan sampel, dan c adalah konsentrasi molekul sampel (larutan) (Hendayana, 

2006). Analisis spektrofotometer berguna untuk setiap senyawa organik yang 

mengandung satu atau lebih gugus kromofor. Sejumlah zat – zat anorganik juga 

mengabsorbsi dan secara langsung dapat ditetapkan dengan baik, seperti logam–

logam transisi. Sejumlah zat lain juga memperlihatkan sifat absorbs, misalnya : 

ion – ion nitrit, nitrat, dan kromat (Khopkar, 1983).   

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Skema Peralatan Spektrofotometer UV-Vis 

Spektrofotometer UV-Vis memiliki bagian-bagian tertentu dengan fungsi 

masing-masing. Secara garis besar spektrofotometer UV-Vis dibagi menjadi 

bagian penting yaitu: 1) Sumber sinar, sumber radiasi pada spektrofotometer UV-

Vis berupa lampu yang merupakan sinar polikromatis, biasanya lampu xenon atau 

Detektor Tempat 

sampel 

Monokromato

r  

Sumber sinar 

AmplifieRekorder  
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lampu wolfarm (tungsten), 2) Monokromator, alat yang menghasilkan berkas 

radiasi dengan panjang gelombang, terdiri dari satu sistem optik untuk mengubah 

sinar polikromatis menjadi sinar monokromatis, 3) Tempat sampel (kuvet), tempat 

sampel yang berupa kuvet yang terbuat dari kuarsa panjang 1 cm. Sampel yang 

berbentuk cair ditempatkan dalam kuvet, diletakkan antara monokromator dan 

detektor, 4) Detektor, untuk mengukur sinar sebelum dan sesudah melewati 

sampel, 5) Amplifier, untuk mengukur sinar sebelum dan sesudah melewati 

sampel, 6) Rekorder, untuk menyampaikan suatu angka dan gambar yang dapat 

merekam hasil analisis yang ditampilkan dalam bentuk angka pada reader 

(Khopkar,1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


