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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Biologi merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang 

mempelajari tentang kehidupan makhluk hidup dari tingkat molekuler hingga 

organisme. Kajian ilmu biologi tidak hanya sebatas teoritis dalam ruang kelas, 

tetapi juga kegiatan praktikum di laboratorium, misalnya mempelajari sel dan 

jaringan  tanaman atau hewan (Dewi, 2005). 

Kajian biologi dalam tingkat sel (sitologi) maupun jaringan (histologi) 

tidak pernah lepas dari pengamatan secara mikroskopis. Analisis bentuk, ciri dan 

karakteristik sel menjadi pusat telaah cabang biologi tersebut. Beberapa sel atau 

jaringan hewan dan tanaman bersifat tembus cahaya, karena tidak ada atau hanya 

sedikit memiliki pigmen warna dalam selnya. Hal tersebut akan mempersulit 

pengamatan dan analisis komponen sel sekalipun di bawah mikroskop, karena 

komponen sel tersebut tidak mampu mengabsorbsi serta membiaskan 

cahaya. Oleh sebab itu, dalam pengamatan bagian-bagiansel/jaringan  diperlukan 

proses pewarnaan dan fiksasi (Waluyo,2008). 

Pewarnaan akan mempermudah pengamatan sel atau jaringan di bawah 

mikroskop, sebab bahan pewarna (zat warna) mempunyai afinitas selektif 

terhadap organel sel. Tidak semua organel sel mampu bereaksi dengan bahan 

pewarna yang sama, hal ini disebabkan adanya perbedaan komponen penyusun 

serta sifat setiap organel sel (Suntoro, 1983). 
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Pewarnaan bertujuan agar dapat mempertajam atau memperjelas berbagai 

elemen tisu, terutama sel-selnya, sehingga dapat dibedakan dan ditelaah dengan 

mikroskop. Tanpa pewarnaan, tisu akan transparan sehingga sukar untuk 

melakukan penelaahan melalui mikroskop. Pewarnaan akan memperjelas rinci 

sesuatu tisu sehingga mudah untuk dipelajari. Zat warna yang digunakan harus 

memiliki syarat sebagai berikut: senyawa organik kompleks punya pembawaan 

khusus (warna), dapat dipertahankan dalam jaringan, terdiri dari gugus 

kromophore (Gunarso, 1989). 

Preparat jaringan tumbuhan belum dimiliki oleh beberapa sekolah karena 

harga preparat tersebut relatif mahal dan untuk membuat sendiri terkendala harga 

zat pewarna kimia yang mahal serta terkendala dana untuk membelinya. Pada 

dasarnya pembuatan preparat permanen jaringan tumbuhan ini dapat dilakukan 

sendiri oleh guru disekolah daripada harus membeli preparat permanen yang 

sudah jadi di pasaran. 

Penggunaan bahan pewarna dalam kegiatan praktikum dan pengamatan sel 

atau jaringan di dunia akademik, baik di tingkat SMP, SMA, dan Perguruan 

Tinggi biasanya hanya bersifat terbatas. Hal ini dikarenakan harga zat warna 

kimia di pasaran cukup mahal, misalnya safranin yang harganya 

mencapai Rp.1.990.000,-/kemasan (25 gram), padahal dalam penggunaannya 

relatif sedikit dan bahan tersebut akan rusak dalam penyimpanan yang 

lama. Selain harga yang mahal, safranin juga memiliki kelemahan, diantaranya 

adalah tidak mudah dalam penggunaannya dan sangat lambat dalam proses 

pewarnaan (Hamid dan Dasep, 2005). Menurut (Wahyuningsih, 2008) safranin 
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merupakan pewarna tandingan atau pewarna sekunder. Zat ini berfungsi untuk 

mewarnai kembali sel-sel yang telah kehilangan pewarna utama setelah perlakuan 

dengan alkohol. Keterbatasan sekolah dalam memperoleh bahan pewarna 

menuntut untuk dikembangkannya pewarna alternatif dari tumbuhan yang 

memiliki fungsi sama sebagai agen pewarna dengan menggunakan daun jati muda 

(Tectona grandis). 

Eksplorasi untuk pemanfaatan bahan pewarna alternatif yang murah dan 

mempunyai afinitas tinggi terhadap komponen sel  penting guna menekan kendala 

yang terjadi dalam proses praktikum atau pengamatan sel dan jaringan 

tumbuhan. Bahan pewarna alternatif yang dapat digunakan adalah bahan pewarna 

dari alam. Bahan pewarna dari alam dapat diperoleh dari proses filtratsi bagian-

bagian tanaman seperti buah, biji, daun, kulit kayu, atau kelopak bunga. Zat-zat 

warna yang digunakan untuk pewarnaan sederhana umumnya bersifat alkalin 

(komponen kromofornya bersifat positif). Pewarnaan sederhana ini 

memungkinkan dibedakannya sel suatu jaringan dengan bermacam - macam tipe 

morfologi dari bahan - bahan lainnya yang ada pasca olesan yang diwarnai 

(Hadiotomo, 2005).  

Setiap tanaman dapat dijadikan sebagai  sumber   warna  alam  karena 

mengandung pigmen alam. Potensi ini ditentukan oleh intensitas warna yang 

dihasilkan dan sangat tergantung pada jenis coloring matter yang ada. Coloring 

matter adalah substansi yang menentukan arah warna dari zat warna alam dan 

merupakan senyawa organik yang terkandung dalam sumber zat warna alam . 
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Satu jenis tumbuhan dapat mengandung lebih dari satu coloring  matter (Wismaji, 

2008). 

 Tanaman jati berupa pohon berakar tunggang dan mempunyai tinggi 

hingga mencapai 30 m. Batang tanaman membentuk percabangan rendah. Lingkar 

batang dapat mencapai 2 m. Kulit batang bergabus. Daun lebar berbentuk oval, 

terasa berbulu dan kasap. Dari daun jati yang muda ini akan di dapatkan filtrat 

warna merah yang akan digunakan untuk member pewarnaan pada preparat 

maserasi batang cincau rambat (Cyclea barbata). Daun jati muda mengandung 

minyak organik dan pigmen  berwarna merah sehingga akan di ujikan sebagai 

pengganti warna merah dari safranin. 

Daun jati muda (Tectona grandis) telah sejak lama digunakan masyarakat 

secara tradisional sebagai pewarna kain, tikar, dan juga makanan. Daun jati muda 

memiliki kandungan pigmen alamiah, salah satunya adalah golongan antosianin 

yang terdiri dari pheophiptin, β-karoten, pelargonidin 3-glukosida, pelargonidin 

3,7-diglukosida, klorofil dan dua pigmen lain yang belum diidentifikasi. 

Antosianin merupakan pewarna yang paling penting dan paling tersebar luas 

dalam tumbuhan. Pigmen yang berwarna kuat dan larut dalam air ini merupakan 

penyebab hampir semua warna merah jambu, merah marak, merah, ungu, dan biru 

dalam daun bunga, daun, dan buah pada tumbuhan tinggi. Secara kimia semua 

antosianin merupakan turunan suatu struktur aromatik tunggal, yaitu sianidin, dan 

semuanya terbentuk dari pigmen sianidin ini dengan penambahan atau 

pengurangan gugus hidroksil atau dengan metilisasi atau glikosilasi (Ati, 2006). 
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 Daun jati (Tectona grandis) dipilih sebagai pewarna alami karena daun jati 

ini mempunyai kemampuan melekatkan warna yang kuat. Pewarna dengan daun 

jati telah diteliti kandungannya dan tidak terdapat senyawa yang dapat 

membahayakan manusia apabila pewarna tersebut akan digunakan sebagai 

pewarna makanan. Daun jati mudah ditemukan di lingkungan sekitar sehingga 

tidak akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan daun jati apabila akan 

digunakan sebagai pewarna. 

Proses pewarnaan pada preparat maserasi batang cincau rambat  oleh filtrat 

daun jati muda dikarenakan adanya reaksi ikatan elektrostatik antara muatan ion 

zat warna dan bagian sel yang berbeda muatan sehingga jaringan tumbuhan dapat 

terwarnai menjadi merah. Zat warna basa memiliki muatan ion negatif sedangkan 

zat warna asam bermuaran positif. Suntoro (1983) menyatakan bahwa zat warna 

asam mewarnai bagian sel yang bersifat basa dan sebaliknya, zat warna basa 

mewarnai bagian sel yang bersifat asam. Artati, Mutiara, Lucky (2009) 

menyatakan filtrat daun muda jati mengandung zat warna antosianin merah yang 

memiliki pH 1 (asam). Antosianin yang memiliki pH asam mewarnai dinding sel 

berselulosa yang memiliki pH basa. Ion positif pada zat warna (H+) akan terlepas 

dan berikatan kovalen dengan ion negatif yang adapada dinding sel jaringan. 

Warna merah yang dihasilkan dari filtrat daun muda jati berasal dari zat warna 

antosianin yang dikandung daun muda jati tersebut. Pewarna dari filtrat daun 

muda jati dapat menimbulkan kontras warna antar jaringan sehingga jaringan 

dapat dibedakan (Hamid dan Muhlis, 2005). Konsentrasi yang digunakan pada 
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pewarnaan filtrat daun jati muda berdasarkan uji pendahuluan yaitu 33%, 37%, 

41%, 44%, 47%, 50%, 52%, dan 54%. 

Proses pembuatan preparat mikroskopik merupakan suatu pekerjaan yang 

memerlukan suatu ketelitian, kemampuan tinggi, dan kesabaran. Proses 

pembuatan preparat mikroskopik sangat rumit dan memerlukan banyak tenaga dan 

pikiran. Metode pembuatan sediaan mikroskopik ada beberapa macam tergantung 

jenis bahan dan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan (Handayani, 2004). 

Perkembangan pengetahuan tentang anatomi mikroskop banyak 

menyangkut hewan atau tumbuhan, banyak diperoleh dari hasil telaah spesimen 

mikroteknik atau yang biasa dikenal sebagai specimen histologi.Mikroteknik atau 

teknik histologi merupakan ilmu atau seni mempersiapkan organ, jaringan atau 

bagian jaringan untuk dapat diamati dan ditelaah. Penelaahan umumnya dilakukan 

dengan bantuan mikroskop, karena struktur jaringan secara terperinci pada 

dasarnya terlalu kecil untuk diamati dengan mata telanjang.Selain diletakkan pada 

kaca preparat, spesimen umumnya dilindungi dengan kaca penutup, yaitu 

potongan kaca yang sangat tipis atau plastik yang tembus pandang yaitu 

dilekatkan pada spesimen tersebut (Gunarso, 1989). 

Suatu organisme, baik hewan maupun tumbuhan adalah suatu kehidupan 

yang lengkap. Jika terorganisasi benar, maka organisme mempunyai susunan yang 

mempunyai organ, jaringan dan sel yang fungsi dan hubungannya merupakan ciri 

khas suatu individu maupun spesies.Macam–macam jenis pembuatan preparat 

diantaranya adalah preparat gosok, prepat supravital, preparat apus, preparat 

rentang, preparat pollen, preparat squash, preparat maserasi, preparat sectioan, dan 
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preparat wholemounth. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan preparat 

maserasi dari batang cincau rambat (Cyclea barbata) yang akan diberi pewarnaan 

alami dengan filtrat dari kuncup daun jati (Tectona grandis). 

Maserasi merupakan salah satu teknik pembuatan preparat yang digunakan 

untuk melihat kenampakan sel secara utuh. Prinsip kerja dari teknik pembuatan ini 

adalah dengan cara memutuskan lamela tengah dari sel tumbuhan. Pemutusan 

lamella tengah bertujuan memisahkan bagian sel dengan sel lainnya sehingga sel 

bisa dilihat secara satuan utuh. Beberapa penelitian melakukan teknik ini untuk 

mengfiltratsi suatu zat atau bagian tertentu dari sel tumbuhanPembuatan preparat 

maserasi bertujuan untuk melihat gambaran dari bentuk - bentuk sel tumbuhan. 

Cara untuk melihat bentuk-bentuk sel tumbuhan yaitu dengan memisahkan sel - 

sel penyusun antar sel. Jika sudah ditentukan bahan apa yang digunakan pada 

proses maserasi ini maka bahan tersebut harus direbus dengan air terlebih dahulu 

samapi lunak kemudian direbus lagi dengan KOH 10% yang berguna sebagai 

maseran yaitu senyawa yang memisahkan pektin sel - sel (Rachman, 2009). 

Batang - batang tumbuhan selalu digunakan pada proses maserasi hal ini 

karena batang tumbuhan lebih variatif dalam bentuk sel selain itu juga lebih 

mudah dibuat jika dibandingkan dengan sel hewan. Batang tumbuhan juga 

memiliki bentuk yang khas dalam gambaran jaringan - jaringan penyusunnya. 

Jadi, metode maserasi ini memang lebih cocok jika digunakan pada sel atau 

jaringan tumbuhan jika dibandingkan dengan sel atau jaringan pada hewan. 

Batang yang akan diamati pada penelitian ini yaitu batang cincau rambat 

(Cyclea barbata). Batang ini akan dibuat preparat maserasi dan akan diwarnai 
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dengan filtrat daun jati muda. Pewarnaan ini dilakukan untuk melihat adanya sel 

trakea bentuk spiral yang ada pada batang cincau rambat (Cyclea barbata). Trakea 

adalah sel panjang dan tipis dengan ujung yang runcing.Berfungsi sebagai 

penyokong dan pengangkutan air. Trakea berbentuk sel memanjang, serupa 

dengan serat tapi berdiameter lebih besar (Pratiwi, 2009). 

Penelitian-penelitian selama ini belum mengungkapkan informasi yang 

lebih luas tentang potensi kandungan pigmen, cara filtratsi yang tepat dan aman 

untuk masing-masing pigmen yang ditemukan, karakterisasi pigmen tersebut, 

serta aplikasinya. Informasi tentang stabilitas warna akibat penambahan tersebut 

dengan perbedaan pH, suhu pemanasan media, tingkat kelarutan pada suhu 

tertentu dan kondisi penyimpanannya (Hadiotomo, 2005). Penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi sumber belajar bagi peserta didik serta mampu 

memenuhi standar kompetensi Memahami keterkaitan antara struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan dan hewan, serta penerapannya dalam konteks Salingtemas 

pada kompetensi dasar Mengidentifikasi struktur jaringan tumbuhan dan 

mengaitkannya dengan fungsinya, menjelaskan sifat totipotensi sebagai dasar 

kultur jaringan. 

Peneliti akan menggunakan pewarna alami yang bersumber dari kuncup 

daun jati atau daun jati muda dan berkeinginan untuk melaksanakan penelitian 

dengan judul :  

“Pemanfaatan Filtrat Daun Jati Muda (Tectona grandis) Sebagai Bahan 

Pewarna Alternatif Pembuatan Preparat Maserasi Batang Cincau Rambat 

(Cyclea barbata)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini anatara lain : 

1. Apakah filtrat daun jati muda (Tectona grandis) dapat digunakan 

sebagai  pewarna alternatif dalam pewarnaan preparat maserasi batang 

cincau rambat (Cyclea barbata) ? 

2. Bagaimana kualitas hasil pewarnaan preparat maserasi batang cincau 

rambat (Cyclea barbata) menggunakan pewarna alternatif dari filtrat daun 

jati muda (Tectona grandis) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui bahwa filtrat daun jati muda(Tectona grandis) dapat 

digunakan sebagai pewarna alternatif dalam pewarnaan preparat maserasi 

batang cincau rambat (Cyclea barbata). 

2. Untuk mengetahui kualitas hasil pewarnaan dari filtrat daun jati muda 

(Tectona grandis) pada preparat maserasi batang cincau rambat 

(Cyclea barbata). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Mendapatkan informasi tentang pewarna alternatif yang berasal dari 

tumbuhan yaitu daun jati muda (Tectona grandis). 
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2. Mendapatkan  bahan pewarna alternatif untuk pewarnaan preparat 

maserasi batang cincau rambat (Clycea barbata) dalam kegiatan 

praktikum atau penelitian di sekolah khususnya pada standar kompetensi 

memahami keterkaitan antara struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dan 

hewan, serta penerapannya dalam konteks Salingtemas, sehingga dapat 

memperlancar proses belajar mengajar. 

3. Sebagai dasar pengembangan zat (agen) pewarna alami untuk kegiatan 

ilmiah. 

4. Memperkaya inventaris pewarna alam nabati yang mudah diperoleh, 

mudah digunakan, dan murah harganya. 

 

1.5 Batasan Istilah 

Untuk menghindari timbulnya pengertian ganda maka penulis perlu 

memberikan definisi istilah sebagai berikut : 

1. Filtrat adalah cairan yang tersaring bukan padatan yang tertinggal di dalam 

saringan. 

2. Zat pewarna nabati adalah zat atau butir-butir warna yang berasal dari 

bagian tanaman. 

3. Pewarnaan adalah suatu senyawa organik kompleks yang mempunyai 

pembawaan khusus yaitu warna yang dapat dipertahankan di dalam sel 

atau jaringan. 

4. Preparat maserasi adalah menguraikan untuk dapat memisahkan 

komponen suatu jenis jaringan maupun organ. 
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1.6 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pewarna alternatif yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari filtrat 

daun jati muda (Tectona grandis) yang sudah membuka dan berada di 

pucuk sampai nodus ketiga dari batang.  

2. Preparat yang digunakan dalam penelitian ini adalah preparat maserasi dari 

batang cincau rambat (Cyclea barbata). 

3. Kualitas hasil pewarnaan dapat diketahui dari kejelasan preparat dan 

kekontrasan warna dari sel trakea yang terlihat pada preparat maserasi 

batang cincau rambat (Cyclea barbata). Dikatakan memiliki kualitas yang 

baik apabila prosentase kejelasan preparat dan kekontrasan warna ≥ 60%. 

 

 


