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ABSTRAK 

 

Klorofil adalah pigmen yang terdapat dalam kloroplas dan memanfaatkan cahaya yang 

diserap sebagai energi untuk reaksi-reaksi dalam proses fotosintesis. Klorofil menyerap 

cahaya pada  panjang gelombang antara 400-700 nm, terutama sinar merah dan biru. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi klorofil pada berbagai jenis sayuran dan buah-

buahan dengan menggunakan pengujian secara fotoluminesensi. Sampel berupa sayur bayam, 

selada dan seledri, sedangkan sampel buah-buahan berupa buah kiwi, anggur dan apel. 

Sampel tersebut disiapkan dengan cara di ekstrak menggunakan larutan etanol 99,8%. Hasil 

menunjukkan klorofil dapat dideteksi menggunakan pengujian fotoluminesensi dengan 

panjang gelombang laser sebesar 420 nm. Hasil penelitian ini menunjukkan puncak klorofil 

pada berbagai jenis sayuran dan buah-buahan berbeda-beda tetapi berada pada panjang 

gelombang yang berdekatan, yaitu pada panjang gelombang sekitar 670 nm dan 720 nm.  

Kata kunci : klorofil, fotoluminesensi 

 

ABSTRACT 

 

Chlorophyll is a pigment in chloroplast and using light absorption as energy to process all 

reactions on photosynthesis. Chlorophyll absorb light in wavelength around 400-700 nm, 

especially red and blue. The purpose of this research is to detect chlorophyll in some 

vegetables and fruits using photoluminescence test. The samples of vegetables are spinach, 

lettuce and celery, as of fruits samples are kiwi, grape and apple. Before photoluminescence 

testing, the samples are extracted using ethanol 99.8%. In this research, the chlorophyll 

could be detected using photoluminescence test with laser’s wavelength at 420 nm. The result 
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showed chlorophyll in some vegetables and fruits has two peaks with same characteristics. 

The chlorophyll peaks are in variety number but at the same range of wavelength around 670 

nm and 720 nm.  

Keywords : chlorophyll, photoluminescence 

 

PENDAHULUAN 

Klorofil merupakan pigmen hijau yang terdapat dalam tumbuhan sebagai fungsi 

metabolisme seperti pertumbuhan dan respirasi tumbuhan, serta berfungsi sebagai antena 

untuk mengumpulkan cahaya serta mentransfer energi ke pusat reaksi pada proses 

fotosintesis.
[1]

 Klorofil berwarna hijau saat kita lihat karena klorofil menyerap cahaya 

khususnya pada spektrum merah dan biru, sehingga hanya beberapa cahaya dengan panjang 

gelombang hijau (sekitar 550 nm) direfleksikan ke mata kita.
[2]

 Pada penelitian tentang 

karakterisasi minyak sayur, klorofil berada pada panjang gelombang 650 nm sampai 730 nm.
 

[3]
  

Fluorescence (fluoresensi) dan phosphorescence adalah peristiwa yang khas dari 

luminesensi. Mode eksitasinya adalah dengan mengabsorbsi satu atau lebih foton dengan 

membawa spesies terserap ke kondisi tereksitasi. Emisi spontan dari foton beserta deeksitasi 

disebut photoluminescence (fotoluminesensi).
[5]

 Aspek mendasar dari spektroskopi 

fluoresensi adalah pengukuran absorbansi cahaya.   

Pengujian fotoluminesensi dengan time-resolved digunakan untuk mengukur intensitas 

peluruhan. Untuk pengukuran ini sampel dikenai cahaya yang berpulsa, dimana lebar pulsa 

biasanya lebih pendek dari waktu peluruhan dari sampel. Intensitas peluruhan direkam 

dengan sistem detektor berkecepatan tinggi sehingga intensitas dapat diukur dengan skala 

waktu ns.
 [6]

 

Spektrometer UV-Vis dapat digunakan untuk mengukur intensitas sebagai fungsi 

panjang gelombang. Panjang gelombang pada spectrometer UV-Vis, yaitu untuk ultraviolet 

pada jarak 100-400 nm dan untuk sinar tampak pada jarak 380-900 nm.  Spektrum UV-Vis 

digambarkan dalam bentuk dua dimensi, dengan absis merupakan panjang gelombang dan 

ordinat merupakan absorban (serapan). 
[7]

 

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan pengujian fotoluminesensi dan 

spektrometer UV-Vis.dapat digunakan untuk mendeteksi klorofil seta untuk menentukan 

mutu klorofil pada berbagai macam sayuran dan buah-buahan. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian dilakukan  dengan ekstraksi klorofil pada berbagai macam sayuran dan 

buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan  yang digunakan adalah sayur bayam, seledri, dan 

selada, serta buah kiwi, anggur dan apel. Sayur dan buah-buahan ditimbang masing-masing 

sebesar 20 gram untuk diekstrasi dengan larutan etanol 100 ml. Larutan ekstraksi ini 

digunakan untuk pengujian fotolumenesensi dan spektrofotometri UV-Vis.  

Pengujian fotoluminesensi menggunakan spektrometer Ocean Optics Maya 2000 Pro 

dan sumber cahaya berupa laser dengan panjang gelombang 420 nm. Pengujian 

fotoluminesensi dilakukan dengan cara dua metode yaitu pengaturan continue wave dan 

pulsed wave. Pada pengaturan pulsed wave untuk pengukuran time resolved 

photoluminescence (TRPL) dilakukan selama 100 ns serta ditambah alat untuk penghitung 

foton. Hasil penelitian berupa emisi klorofil dan absorbansi pada berbagai macam sayuran 

dan buah-buahan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Fotoluminesensi dapat terjadi jika ada foton yang diserap oleh elektron maka elektron 

tersebut akan terkesitasi ke level energi yang lebih tinggi, kemudian elektron akan kembali ke 

level energi yang lebih rendah dengan mengimisikan cahaya atau foton. Pada deteksi klorofil 

dengan fotoluminensi menggunakan continue wave diperoleh data berupa panjang gelombang 

dan intensitas emisi klorofil dari sampel yang diuji. Data yang diperoleh berupa panjang 

gelombang dan intensitas klorofil. Hasil panjang gelombang klorofil berada pada rentang 670 

nm dan 720 nm seperti pada Gambar 1.  

 

Gambar 1. Grafik hubungan panjang gelombang dengan intensitas klorofil pada sampel 
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Pada pengujian fotoluminesensi diperoleh intensitas klorofil yang berbeda-beda. 

Intensitas klorofil pada berbagai macam sayuran dan buah-buahan berbeda-beda karena 

setiap sampel memili kandungan klorofil yang berbeda-beda. Besar nilai intensitas klorofil ini 

sebanding dengan nilai kandungan klorofil pada berbagai macam sayuran dan-buah-buahan.  

Gambar 2 menunjukkan besar intensitas klorofil yang ada pada sayuran dan buah-buahan.  

 

 

Grafik 2. Grafik intensitas emisi klorofil 

 

Pada pengujian TRPL digunakan untuk mengukur waktu yang diperlukan elektron yang 

tereksitasi ke level energi yang lebih tinggi sampai kembali ke level energi yang rendah. 

Hasil yang diperoleh berupa waktu paruh sampel yang berda-beda. Sayur bayam memiliki 

waktu paruh lebih lama 8,16 ns sedangkan apel memiliki waktu paruh yang singkat 6,12 ns.  

Pada pengukuran absorbansi dengan UV-Vis diperoleh grafik hubungan panjang 

gelombang dengan absorbansi. Absorbansi pada sampel berbeda-beda pada range 400 nm dan 

660 nm. Gambar 3 menunjukkan absorbansi klorofil pada sayur seledri berada pada psnjsng 

gelombang 420,66 nm dan 665,77 nm. 
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Gambar 3. Grafik hubungan panjang gelombang dengan absorbansi pada seledri 

 

KESIMPULAN 

Klorofil pada berbagai macam sayuran dan buah-buahan dapat dideteksi dengan 

fotoluminesense dan spectrometer UV-Vis. Hasil berupa panjang gelombang klorofil berada 

pada panjang gelombang 670 nm dan 720 nm. Besar intensitas klorofil dengan pengujian 

fotoluminesensi sebanding dengan data kandungan klorofil berbagai macam sayuran dan 

buah-buahan. Kandungan klorofil dari yang tertinggi hingga terendah berturut-turut ada pada 

bayam, selada, seledri, kiwi, anggur dan apel. 
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