
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maserasi merupakan salah satu teknik pembuatan preparat yang digunakan

untuk melihat kenampakan sel secara utuh. Maserasi pada jaringan tumbuhan

dengan cara memisahkan sel-sel unsur jaringan pengangkut. Sel akan diisolasi dan

memudahkan untuk dipelajari. Untuk memperoleh jaringan pengangkut yang baik,

preparat maserasi adalah suatu preparat yang proses pembuatannya dengan cara

pembusukan buatan (melunakkan jaringan tertentu) dengan menggunakan cairan

maserator. Proses membusuknya jaringan yang mudah hancur akan terbuang,

sementara jaringan yang tidak rusak akibat cairan maserator akan tetap bertahan

dan utuh (Rachman, A.N. & R.M. Siagian (1976).

Tanaman Sirih merah merupakan tanaman yang tumbuh menjalar.

Batangnya bulat berwarna hijau keunguan dan tidak berbunga. Daunnya

bertangkai berbentuk jantung dengan bagian atas meruncing, bertepi rata dan

permukaannya mengkilap atau tidak berbulu. Panjang daunnya bisa mencapai 15-

20 cm. Warna daun bagian atas hijau bercorak warna putih keabu-abuan. Bagian

bawah daun berwarna merah cerah. Daunnya berlendir, berasa sangat pahit dan

beraroma wangi khas sirih. Batangnya bersulur dan beruas dengan jarak buku 5-

10 cm. Di setiap buku tumbuh bakal akar (Sudewo, 2005).
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Pewarnaan akan mempermudah pengamatan sel atau jaringan di bawah

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

terhadap organel sel. Akan tetapi, tidak semua organel sel mampu bereaksi

dengan bahan pewarna yang sama, hal ini disebabkan adanya perbedaan

komponen penyusun serta sifat setiap organel sel. 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 (25g), (Wahyuni,

2010). 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.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Buah Bit mengandung Pigmen alami

berwarna merah keungguan yang larut dalam air serta aman digunakan untuk

pewarna makanan sumbernya sangat terbatas dan umumnya bersifat kurang stabil.

Betaxanthin Celosia bersifat larut dalam air, berwarna kuning cerah pada kisaran

pH 2,2- 7,0, dan paling stabil pada pH 5,5. Seperti halnya pigmen betacyanin yang

berwarna merah pigmen betaxanthin juga tidak tahan suhu tinggi (>40⁰C), tetapi

pada kondisi gelap dan tanpa udara akan lebih stabil pada 40⁰C. Setelah

penyimpanan pada 22⁰C selama 20 minggu betaxanthins kering jauh lebih stabil

(retensi pigmen 95,6%) dibanding betaxanthin dalam bentuk larutan (12,5%).
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Tetapi pada suhu rendah betaxanthins dalam bentuk bubuk kering maupun larutan

mempunyai stabilitas penyimpanan tinggi.

Beberapa penelitian telah dikembangkan untuk memfasilitasi kegiatan

pengamatan struktur jaringan tumbuhan, salah satunya oleh Pramita (2010)

tentang inventarisari tanaman sebagai media pembelajaran dalam bentuk preparat

permanen pada meteri jaringan tumbuhan di kelas XI SMA. Proses pembuatan

preparat yang telah dikembangkan ini menggunakan teknik irisan bebas dan

pewarnaan ganda safranin. Keterbatasan sekolah dalam memperoleh bahan

pewarna menuntut untuk dikembangkannya pewarna alternatif dari tumbuhan

yang memiliki fungsi sama sebagai agen pewarna dengan menggunakan buah bit.

Berdasarkan penguraian di atas, maka peneliti ingin melakukan

penelitian dengan judul “Pemanfaatan Berbagai Konsentrasi Pewarnaan

Terhadap Hasil Pembuatan Preparat  Maserasi Batang Sirih Merah (Piper

crocatum L) Dengan Pewarna Filtrat Buah Bit”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti

merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana hasil pemanfaatan berbagai konsentrasi pewarnaan terhadap

pembuatan preparat batang Sirih merah dengan pewarna buah bit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya adalah

sebagai berikut:



4

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengidentifikasi hasil pembuatan preparat maserasi batang sirih merah

(Piper crocatum)  yang baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui pemanfaatan berbagai konsentrasi pewarnaan terhadap

hasil pembuatan preparat Maserasi batang Sirih merah dengan pewarna buah bit

2. Bagi Umum

Dapat memberikan informasi tentang pembuatan preparat Maserasi batang Sirih

merah yang masih terbatas kepada peneliti selanjutnya agar dapat ditemukanya

penelitian-penelitian yang baru

3. Bagi Pendidikan

Dalam dunia pendidikan pembuatan preparat sebagai bahan ajar Lembar Kerja

Siswa (LKS) struktur jaringan tumbuhan dalam Kompetensi Dasar SMA (Sekolah

Menegah Atas) Kelas XI mengidentifikasi struktur jaringan tumbuhan.

(Terlampir)

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah

Malang, Kampus III Jalan Tlogomas 246 Malang
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2. Bio indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang sirih merah,

dan Pewarna alami dari buah bit.

1.6 Definisi Operasional

1. Preparat maserasi yaitu preparat yang dibuat atau diperoleh dengan cara

memisahkan sel-sel penyusunnya. Maserasi merupakan proses dimana simplisia

yang sudah halus memungkinkan untuk direndam dalam menstrum sampai

meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat mudah larut akan melarut.

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana.

2. Tanaman Sirih merupakan tanaman herbal memanjat dengan tinggi tanaman dapat

mencapai 2-4 m. Batang tanaman berbentuk bulat dan lunak, beruas-ruas, beralur-

alur dan berwarna hijau abu-abu.

3. Bit merupakan tanaman semusim yang berbentuk rumput. Batang bit sangat

pendek, hampir tidak terlihat. Akar tunggangnya tumbuh menjadi umbi. Daunnya

tumbuh terkumpul pada leher akar tunggal ( pangkal umbi) dan berwarna

kemerahan (Steenis, 2005). Umbi berbentuk bulat atau menyerupai gasing. Akan

tetapi, ada pula umbi bit berbentuk lonjong. Ujung umbi bit terdapat akar.

Bunganya tersusun dalam rangkaian bunga yang bertangkai panjang banyak

(racemus). Tanaman ini sulit berbunga di Indonesia.Bit banyak digemari karena

rasanya enak, sedikit manis, dan lunak (Sunarjono, 2004).


