
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Temulawak (Curcuma zanthorrhiza L.) 

2.1.1 Pengertian Temulawak (Curcuma zanthorrhiza L.) 

Tanaman temulawak (Curcuma zanthorrihiza L.) merupakan tanaman asli 

Indonesia yang tumbuh liar di hutan-hutan jati di Jawa dan Madura. Tumbuhan 

semak berumur tahunan, batang semunya terdiri dari pelepah-pelepah daun yang 

menyatu, mempunyai umbi batang. Tinggi tanaman antara 50-200 cm, bunganya 

berwarna putih kemerah-merahan atau kuning bertangkai 1,5-3 cm berkelompok 3 

sampai 4 buah. Tumbuhan ini tumbuh subur pada tanah gembur, dan termasuk 

jenis temu-temuan yang sering berbunga. Panen dapat dilakukan pada umur 7-12 

bulan setelah tanam atau daun telah menguning dan gugur. Sebagai bahan 

tanaman untuk bibit digunakan tanaman sehat berumur 12 bulan (Hayani, 2006). 

Temulawak termasuk tanaman tahunan yang tumbuh merumpun dengan 

habitus mencapai ketinggian 2-2,5 meter. Tiap rumpun tanaman ini terdiri atas 

beberapa anakan dan tiap anakan memiliki 2-9 helai daun. Daun temulawak 

bentuknya panjang dan agak lebar. Panjang daunnya sekitar 50-55 cm dan lebar ± 

18 cm. Warna bunga umumnya kuning dengan kelopak bunga kuning tua dan 

pangkal bunganya berwarna ungu. Rimpang temulawak bentuknya bulat seperti 

telur dengan warna kulit rimpang sewaktu masih muda maupun tua adalah kuning 

kotor. Warna daging rimpang adalah kuning dengan cita rasa pahit, berbau tajam 

dan keharumannya sedang. Untuk sistem perakaran tanaman temulawak termasuk 
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tanaman yang berakar serabut dengan panjang akar sekitar 25 cm dan letaknya 

tidak beraturan (Anonymous, 2013). 

2.1.2 Klasifikasi Temulawak (Curcuma zanthorrhiza L.) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Rimpang Temulawak (Anonymous, 2011). 

Menurut klasifikasi dalam tata nama ( sistematika ) tumbuhan, tanaman 

temulawak (Curcuma zanthorrhiza L.) termasuk ke dalam : 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Monocotyledonae 

Ordo   : Zingiberales 

Familia : Zingiberceae 

Genus   : Curcuma 

Spesies  : Curcuma zanthorrhiza L. (Anonymous, 2011). 

2.1.3 Rimpang Temulawak (Curcuma zanthorrhiza L.) 

Rimpang temulawak merupakan hasil dari tanaman temulawak yang 

didapatkan dari akar. Satu rimpang induk biasanya menghasilkan 3-4 rimpang 
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temulawak. Rimpang temulawak biasanya berbentuk bulat seperti telur dengan 

warna kulit rimpang cokelat kemerahan atau kuning tua, sedangkan warna daging 

rimpang orange tua atau kuning. 

Temulawak dimanfaatkan sebagai pewarna alami pada pengolahan makanan 

serta sebagai salah satu bahan untuk pembuatan jamu tradisional. Temulawak 

dengan kandungan kurkuminnya juga dikenal sebagai anti-tumor, antioksidan, 

obat malaria dan juga dapat mencegah tertularnya HIV pada manusia. Temulawak 

mengandung zat kuning kurkuminoid, minyak atsiri, pati, protein, lemak (fixed 

oil), sellulosa dan mineral. Dari beberapa senyawa tersebut yang merupakan zat 

warna kuning adalah kurkuminoid yang merupakan salah satu bahan pewarna 

alami (natural curcumin) dan aman digunakan untuk pewarna makanan maupun 

tekstil (Ramdja, 2009). 

2.1.4 Kurkuminoid 

Kurkuminoid adalah kelompok senyawa fenolik yang terkandung dalam 

rimpang tanaman famili Zingiberaceae antara lain : Curcuma longa syn, Curcuma 

domestica (kunyit) dan Curcuma zanthorhiza (temulawak). Kandungan utama 

dari kurkuminoid adalah kurkumin yang berwarna kuning. Fraksi kurkuminoid 

terdiri kurkumin, demetoksikurkumin dan bisdemetoksikurkumin. Tiga komponen 

dari kurkuminoid semuanya berada dalam bentuk turunan disinnamoilmetan yaitu 

kurkumin {diferuloilmetan = 1,7 bis (4 hidroksi 3 metoksifenil) hepta 1,6 diene 

3,5 dione}, demektoksikurkumin {p-hidroksinnamoilferuloilmetan = 1-(4 

hidroksifnil) 7(4 hidroksi 3 metoksifenil) hepta 1,6 diene 3,5 dione} dan 
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bisdemektoksikurkumin {p, p-dihidroksidisinnamoilferuloilmetan = 1,7 bis (4 

hidroksifenil) hepta 1,6 diene 3,5 dione}. 

Kurkuminoid terdiri atas senyawa berwarna kuning (kurkumin) dan 

turunannya. Kurkuminoid adalah kristal kuning gelap, larut dalam alkohol dan 7 

asam asetat. Dalam larutan basa kurkumin menghasilkan larutan yang berwarna 

merah kecokelatan yang apabila ditambahkan larutan asam akan berubah warna 

menjadi kuning kurkumin . Kurkumin dapat digunakan dalam produk sehari-hari, 

produk buah dan sayuran, produk sereal, produk bakeri, produk daging, produk 

ikan, produk telur bumbu, sup, saus dan produk protein (Wahyudi, 2006). 

2.1.5 Morfologi Temulawak (Curcuma zanthorrhiza L.) 

1. Bagian Batang  

Batang temulawak termasuk tanaman tahunan yang tumbuh merumpun. 

Tanaman ini berbatang semu dan habitusnya dapat mencapai ketinggian 2-2,5 

meter. Tiap rumpun tanaman terdiri atas beberapa tanaman (anakan), dan tiap 

tanaman memiliki 2-9 helai daun.  

2. Bagian Daun 

Daun tanaman temulawak bentuknya panjang dan agak lebar. Lamina daun 

dan seluruh ibu tulang daun bergaris hitam. Panjang daun sekitar 50-55 cm, 

lebarnya + 18 cm, dan setiap helai daun melekat pada tangkai daun yang posisinya 

saling menutupi secara teratur. Daun berbentuk lanset memanjang berwana hijau 

tua dengan garis–garis coklat. Habitus tanaman dapat mencapai lebar 30-90 cm, 

dengan jumlah anakan perumpun antara 3-9 anak.  
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3. Bagian Bunga 

Bunga tanaman temulawak dapat berbunga terus-menerus sepanjang tahun 

secara bergantian yang keluar dari rimpangnya (tipe erantha), atau dari samping 

batang semunya setelah tanaman cukup dewasa. Warna bunga umumnya kuning 

dengan kelopak bunga kuning tua, serta pangkal bunganya berwarna ungu. 

Panjang tangkai bunga ± 3 cm dan rangkaian bunga (inflorescentia) mencapai 1,5 

cm. Dalam satu ketiak terdapat 3-4 bunga. 

4. Bagian Rimpang 

Rimpang induk temulawak bentuknya bulat seperti telur, dan berukuran 

besar, sedangkan rimpang cabang terdapat pada bagian samping yang bentuknya 

memanjang. Tiap tanaman memiliki rimpang cabang antara 3-4 buah. Warna 

rimpang cabang umumnya lebih muda dari pada rimpang induk. 

Warna kulit rimpang sewaktu masih muda maupun tua adalah kuning kotor, 

atau coklat kemerahan. Warna daging rimpang adalah kuning atau orange tua, 

dengan cita rasa yang pahit, atau coklat kemerahan berbau tajam, serta 

keharumannya sedang. Rimpang terbentuk dalam tanah pada kedalaman ±16 cm. 

Tiap rumpun tanaman temulawak umumnya memiliki enam buah rimpang tua dan 

lima buah rimpang muda. 

5. Bagian Akar 

Sistem perakaran tanaman temulawak termasuk akar serabut. Akar-akarnya 

melekat dan keluar dari rimpang induk. Panjang akar sekitar 25 cm dan letaknya 

tidak beraturan (Anonymous, 2014). 
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2.1.6 Syarat Tumbuh Temulawak (Curcuma zanthorrhiza L.) 

1. Iklim, Secara alami temulawak tumbuh dengan baik di lahan-lahan yang teduh 

dan terlindung dari teriknya sinar matahari. Di habitat alami rumpun tanaman ini 

tumbuh subur di bawah naungan pohon bambu atau jati. Namun demikian 

temulawak juga dapat dengan mudah ditemukan di tempat yang terik seperti tanah 

tegalan. Secara umum tanaman ini memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap 

berbagai cuaca di daerah beriklim tropis. Suhu udara yang baik untuk budidaya 

tanaman ini antara 19-30 oC. Tanaman ini memerlukan curah hujan tahunan antara 

1.000-4.000 mm/tahun. 

2. Media Tanam, Perakaran temulawak dapat beradaptasi dengan baik pada 

berbagai jenis tanah baik tanah berkapur, berpasir, agak berpasir maupun tanah-

tanah berat yang berliat. Namun demikian untuk memproduksi rimpang yang 

optimal diperlukan tanah yang subur, gembur dan berdrainase baik. Dengan 

demikian pemupukan anorganik dan organik diperlukan untuk memberi unsur 

hara yang cukup dan menjaga struktur tanah agar tetap gembur. Tanah yang 

mengandung bahan organik diperlukan untuk menjaga agar tanah tidak mudah 

tergenang air.  

3. Ketinggian Tempat, Temulawak dapat tumbuh pada ketinggian tempat 5-

1.000 m/dpl dengan ketinggian tempat optimum adalah 750 m/dpl. Kandungan 

pati tertinggi di dalam rimpang diperoleh pada tanaman yang ditanam pada 

ketinggian 240 m/dpl. Temulawak yang ditanam di dataran tinggi menghasilkan 

rimpang yang hanya mengandung sedikit minyak atsiri. Tanaman ini lebih cocok 

dikembangkan di dataran sedang (Anonymous,2016). 
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2.1.7 Kandungan Temulawak (Curcuma zanthorrhiza L.) 

Rimpang temulawak mengandung kurkuminoid, mineral minyak atsiri serta 

minyak lemak. Tepung merupakan kandungan utama, jumlahnya bervariasi antara 

48-54 % tergantung dari ketinggian tempat tumbuhnya, makin tinggi tempat 

tumbuhnya makin rendah kadar tepungnya. Selain tepung, temulawak juga 

mengandung zat gizi antara lain karbohidrat, protein dan lemak serta serat kasar 

mineral seperti kalium ( K ), natrium ( Na), magnesium (Mg ), zat besi (Fe), 

mangan (Mn ) dan Kadmium ( Cd). Komponen utama kandungan zat yang 

terdapat dalam rimpang temulawak adalah zat kuning yang disebut ” kurkumin” 

dan juga protein, pati, serta zat-zat minyak atsiri. Minyak atsiri temulawak 

mengandung phelandren, kamfer, borneol, xanthorrizol, tumerol dan sineal. 

Kandungan kurkumin berkisar antara 1,6 % - 2,22 % dihitung berdasarkan berat 

kering. Berkat kandungan dan zat-zat minyak atsiri tadi, diduga penyebab 

berkhasiatnya temulawak. 

Dari hasil tes uji yang dilakukan oleh Balai penelitian tanaman dan obat, 

diperoleh sejumlah zat/senyawa dalam rimpang temulawak antara lain : Air 

19,98%, pati 41,45%, serat 12,62%, abu 4,62%, abu tak larut asam 0,56%, sari air 

10,96%, sari alkohol 9,48%, dan kurkumin 2,29%. Dari hasil pengujian tersebut, 

ditemukan juga kandungan alkaloid, flavonoid, fenolik, triterpennoid, glikosida 

tannin, saponin dan steroid. 

Selain itu, terdapat juga kandungan minyak atsiri sebesar 3,81%, meliputi: 

d-kamfer, sikloisoren, mirsen, p-toluil metikarbinol, pati, d-kamfer, siklo isoren, 

mirsen, p-toluil metilkarbinol, falandren, borneol, tumerol, xanthorrhizol, sineol, 
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isofuranogermakren, zingiberen, zingeberol, turmeron, artmeron, sabinen, 

germakron, dan atlantone (Kasiran, 2009). 

2.2 Tinjauan Tentang Jaringan Pembuluh 

Tumbuhan berpembuluh atau yang juga dikenal dengan sebutan 

tracheophyta mempunyai jaringan khusus yang disebut dengan jaringan 

pengangkut xylem dan floem. Fungsi jaringan pengangkut xylem untuk 

mengangkut air dan garam tanah dari akar ke daun, sedangkan floem berfungsi 

mengangkut hasil fotosintesis untuk disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Oleh 

sebab itulah jaringan pembuluh dalam tumbuhan ini disebut juga dengan jaringan 

pengangkut. Tidak hanya itu, Jaringan xylem dan floem  juga berfungsi sebagai 

jaringan penyokong tumbuhan. 

2.2.1 Jaringan Pembuluh Xilem 

Xilem merupakan jaringan kompleks, karena terdiri atas beberapa tipe sel. 

Sel-sel yang terpenting adalah unsur trakea yang merupakan sel-sel mati. Sel-sel 

tersebut terutama berperan dalam pengangkutan air dan sedikit banyak juga 

berfungsi sebagai penunjang. Serat didapati pada xylem dan berfungsi sebagai 

penguat tubuh tumbuhan. Kadang-kadang didapati juga sklereid. Sel-sel parenkim 

juga didapati pada xylem dan berfungsi sebagai tempat makanan dan fungsi-

fungsi lain. Pada beberapa tumbuhan, xylem mengandung salura resin (Fahn, 

1992). 

Istilah xylem sendiri berasal dari bahasa Yunani, xylos yang memiliki arti 

kayu, oleh sebab itulah xylem juga dapat disebut pembuluh kayu. Jaringan xylem 
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mempunyai beberapa komponen seperti trakeid, serat xylem, trakea dan parenkim 

xylem. 

Tipe dasar unsure-unsur trakea dibedakan menjadi dua yaitu trakeid dan 

anggota pembuluh. Istilah trakeid diperkenalkan pada tahun 1863 oleh Sanio yang 

membahas tentang persamaan dan perbedaan antara trakeid dan anggota 

pembuluh. Sejak itu banyak usaha diabadikan untuk penelitian tentang struktur, 

bentuk, fungsi, ontogeny dan filogeni insur ini (Fahn, 1992). 

Xylem itu meliputi trakeid dan trakea ini merupakan suatu pembuluh halus, 

pembuluh kapiler, mulai dari akar sampai daun, sel-sel trakeid yang pada 

umumnya pada Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka, misalnya Pinus, 

berfungsi mengangkut bahan mineral dan air dari akar sampai daun 

(Kartasapoetra, 1988). 

Dalam hal ini, trakeid adalah sel-sel tabung panjang dengan bentuk sempit 

serta ujung meruncing, sedangkan trakea adalah sel-sel tabung berdinding tebal. 

Perbedaan antara trakeid dan trakea adalah pada ukurannya, dimana sel-sel trakea 

lebih pendek dan memiliki bentuk lebih lebar daripada trakeid sehingga air yang 

melewati trakeid lebih banyak ( Anonymous, 2011). 

Perbedaan utama antara trakeid dan anggota pembuluh adalah bahwa trakeid 

tidak mempunyai perforasi sedangkan dinding akhir pada anggota pembuluh 

berperforasi. Pembuluh yang juga disebut trakea, dibangun dari banyak sekali 

anggota pembuluh yang saling bersatu pada dinding ujungnya. Saluran pembuluh 

diakhiri oleh anggota pembuluh yang memiliki perforasi pada dinding ujungnya, 
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sedangkan dinding ujung yang jauh tidak berperforasi yaitu bagian jauh ujung 

suatu pembuluh mirip trakeid (Fahn, 1992 ). 

Tidak hanya itu, sel-sel trakea juga memiliki ujung yang rata. Ketika 

matang, ujung dinding sel trakea melarut dan menyebabkan isi sitoplasmanya 

mati. Hasilnya tentu saja suatu pembuluh mati yang saling terhubung sebagai 

tempat mengalirnya air maupun garam mineral. 

 

Gambar 2.2 Serabut Xilem, trakea dan trakeid 

Susuna xylem ini merupakan suatu jaringan pengangkut yang kompleks, 

terdiri atas berbagai bentuk sel. Selain itu, sel-selnya ternyata ada yang telah mati 

dan ada pula yang masih hidup, tetapi pada umumnya sel-sel penyusun xylem 

telah mati dengan membran selnya yang tebal dan mengandung lignin sehingga 

fungsi xylem juga sebagai jaringan penguat, adapun unsur-unsur utama xylem 

yaitu sebagai berikut: 
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a. Trakeid 

Susunan sel trakeid terdiri atas sel-sel yang sempit, dalam hal ini penebalan-

penebalan pada dindingnya ternyata berlangsung lebih tebal jika dibandingkan 

dengan yang telah terjadi pada trakea. Sel-sel trakeid itu kebanyakan mengalami 

penebalan sekunder, lumen selnya tidak mengandung protoplas lagi. Dinding sel 

sering bernoktah. Trakeid memiliki dua fungsi, yaitu sebagi unsur penopang dan 

penghantar air. 

Telah menjadi anggapan umum bahwa trakeid merupakan unsur xylem yang 

lebih primitive dibanding trakea karea tumbuhan anggota Pteridophyta, 

Gymnospermae dan Spermatophyta fosil hanya mempumyai trakeid. Keduanya 

dalam keadaan dewasa berbentuk bulat panjang, berdinding sekunder terduru dari 

lignin dan tidak mengandung kloroplas. Perbedaan pokok antara keduanya adalah 

bahwa pada trakeid tidak terdapat perforasi (lubang-lubang) sedangkan pada 

trakea ujung-ujungnya penuh lubang- lubang. Transpor air dan zat hara dalam 

trakea dapat berlangsung antara sel yang satu dengan sel lain secara bebas lewat 

perforasi, sedangkan dalam trakeid peristiwa itu berlangsung lewat noktah antara 

sel-selnya. Sel- sel pembentuk trakea tersusun sedemikian sehingga merupakan 

deretan memanjang (ujung bertemu ujung) dan perforasi pada ujung sel itu sangat 

sempurna atau bahkan dinding selnya hilang sehingga membentuk pipa panjang. 

Setelah terbentuk pipa ini, dinding yang tidak mengalami perforasi mengadakan 

penebalan sekunder. Bentuk penebalan tersebut dapat seperti cincin, spiral atau 

jala. Namun tidak selalu ketiga bentuk itu dapat dijumpai pada tumbuhan yang 

sama (Soerodikoesoemo, 1987). 
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Trakeid adalah sel-sel yang panjang dan tipis dengan ujung meruncing. Air 

bergerak dari sel ke sel terutama melalui ceruk, sehingga air tidak perlu 

menyeberangi dinding sekunder yang tebal. Dinding sekunder trakeid diperkeras 

oleh lignin, yang mencegah sel-sel runtuh akibat tegangan transport air dan juga 

memberikan dukungan (Campbell, 1990) 

b. Trakea 

Trakea terdiri atas sel-sel silinder yang setelah dewasa akan mati dan 

ujungnya saling bersatu membentuk sebuah tabung penghantar air bersel banyal 

yang disebut pembuluh. Dindingnya berlubang-lubang tempat lewat air dengan 

bebas dari satu sel ke sel lain sehingga berbentuk suatu tabung yang strukturnya 

mirip sebuah talang. Kekhususan pada trakea antara lain, ukurannya lebih besar 

daripada sel-sel trakeid dan membentuk untaian sel-sel longitudinal yang panjang, 

penebalan-penebalannya terdiri atas zat lignin yang tipis dibandingkan trakeid 

(Soerodikoesoemo, 1987). 

Unsur-unsur pembuluh umumnya lebih lebar, lebih pendek, berdinding 

lebih tipis dan kurang meruncing dibandingkan trakeid. Unsur-unsur pembuluh 

tersusun dengan ujung-ujung yang bersentuhan, membentuk pipa makro panjang 

yang disebut pembuluh (vessel). Dinding ujung dari unsur pembuluh memiliki 

lempeng berlubang-lubang yang mengalirkan air secara bebas melalui pembuluh 

(Campbell, 1990). 

Pada irisan membujur radikal melalui berkas pembuluh dapat dilihat bahwa 

unsur-unsur trakea dinding sekunder berbeda-beda dalam bentuk dan strukturnya. 

Pada banyak tumbuhan penebalan dinding sekunder pada xylem yang pertama 
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dibentuk (protoxilem) berupa cincin atau pilin (heliks). Penebalan berbentuk 

heliks dapat tunggal atau lebih dari satu heliks dapat ada dalam satu unsur. Cincin 

atau heliks dapat tersusun lepas-lepas atau dalam kelompok. Dilihat dari sudut 

ontogenetic, unsur-unsur cincin mendahului unsur-unsur heliks. Pada unsur-unsur 

trakea yang dibentuk kemudian (metaxilem dini) pita-pita berpilin bersatu di 

tempat-tempat tertentu, sehingga membentuk penebalan serupa tangga yang 

disebut penebalan skalariform. Pada unsur-unsur trakea yang dibentuk pada tahap 

ontogenik yang lebih kemudian, penebalan dindingnya seperti jarring-jarring 

seperti itu bagian terbuka memanjang dan mengarah tegak lurus kearah sumbu 

longitudinal unsur-unsurnya, maka penebalannya disebut skalariform-retikulat. 

Tidak semua tipe yang tersebut di atas didapati pada satu tumbuhan. Sebaliknya 

tipe peralihan yang tidak dikemukakan di atas mungkin ada, demikian pula 

kombinasi dari beberapa bentuk penebalan dinding yang terdapat  dalam satu 

unsur. Penebalan dinding berbentuk cincin dan pilihan dapat bervariasi 

penebalannya dan pada beberapa pilihan dapat terjadi alur demikian dalamnya 

sehingga seolah-olah berbentuk kembar. Dalam beberapa hal penebalan dinding 

berpilin-pilin dihubungkan dengan dinding primer oleh suatu pita sempit. Pada 

umumnya, kisaran variasi pola penebalan dinding pada unsur-unsur trakea sangat 

ekstensif. 

c. Parenkim Xylem 

Parenkim xylem biasanya tersusun dari sel-sel yang masih hidup. Dapat 

dijumpai pada xylem primer dan sekunder. Pada xylem sekunder dijumpai dua 

macam parenkim, yaitu parenkim kayu dan parenkim jari-jari empulur. Parenkim 
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kayu sel-selnya dibentuk oleh sel-sel pembentuk fusi unsur-unsur trakea yang 

sering mengalami penebalan sekunder pada dindingnya. Parenkim jari-jari 

empulur tersusun dari sel-sel yang pada umumnya mempunyai dua bentuk dasar, 

yakni yang bersumbu panjang kearah radikal dan sel-sel bersumbu panjang kearah 

vertikal. Sel-sel parenkim xylem berfungsi sebagai tempat cadangan makanan 

berupa zat tepung. Zat tepung biasanya tertimbun sampai pada saat-saat giatnya 

pertumbuhan kemudian berkurang bersamaan dengan kegiatan cambium 

(Soerodikoesoemo, 1987). 

2.3 Tinjauan Tentang Mikroteknik 

Mikroteknik atau teknik histology merupakan ilmu atau seni 

mempersiapkan organ atau jaringan atau bagian jaringan untuk dapat diamati atau 

ditelaah. Penelaahnya umumnya dilakukan dengan bantuan mikroskop, karena 

struktur jaringan terperinci atau terlalu kecil untuk dapat dilihat dengan mata 

telanjang. Ruang lingkup yang mencapai materi mikroteknik dapat diperoleh dari 

sejumlah definisi atau peristilahan yang bisa dipakai, hanya saja sebaiknya kita 

mencamkan dalam pikiran kita bahwa suatu sepesimen mikroteknik merupakan 

sebagian atau seluruh dari struktur yang ditetapkan. Selain dilengkapi dengan 

kaca preparat, specimen tadi umumnya dilindungi dengan kaca penutup, yaitu 

sepotong kaca yang sangat tipis ataupun plastik yang tembus pandang yang 

direkatkan di atas specimen tersebut (Gunarso, 1989). 

Mikroteknik merupakan teknik pembuatan sediaan atau preparat secara 

mikroskopik, tentunya pendekatan teoritis tidaklah memadahi untuk memahami 

secara menyeluruh mengenai mikroteknik, sebab yang namanya teknik lebih 
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menekankan pemahaman pada wilayah aplikatifnya meskipun pada dasarnya 

landasan teoritis juga diperlukan dalam rangka memberikan petunjuk yang harus 

dilalui agar proses pembuatan sediaan sesuai dengan prosedural kerja dan alasan  

penggunaan atau pemilihan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan sediaan 

mikroskopik (Zaif, 2010). 

Memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan biologi, seseorang perlu 

melakukan suatu cara atau teknik tertentu. Ada kalanya teknik yang digunakan 

tidak hanya yang bersifat mikroskopis, untuk analisis dapat dibedakan atas 

analisis kimia dan analisis struktur (Kardi dan Lukas, 1992). 

2.4 Tinjauan Tentang Metode Maserasi 

Maserasi sebenarnya adalah suatu bentuk dari pembusukan dimana bagian-

bagian tertentu menjadi lunak dan dihilangkan, sedangkan bagian-bagian lain 

yang tahan terhadap maserasi akan tetap bertahan dan tetap utuh. Kerangka daun 

pada hakikatnya adalah ikatan pembuluh, dapat diisolasi dari jaringan-jaringan 

lainnya. Macam-macam sel dari jaringan-jaringan libiform adalah serat yang 

tersusun atas jaringan parenkim. Sedangkan serat trakeid adalah serat yang 

tersusun atas jaringan sklerenkim. 

Dalam prosedur kerja pembuatan preparat, langkah awal setelah kayu 

dipotong adalah perendaman batang iler dengan KOH 10% selama 3 menit. Hal 

ini bertujuan untuk mengeluarkan udara yang terdapat di dalam sel atau jaringan, 

agar pada tahap selanjutnya batang dapat tenggelam (Anonymous, 2012). 

Campuran asam kromat 10% dan asam nitrat 10% digunakan untuk 

melunakkan kayu atau batang. Perendaman batang dalam asam kromat dan asam 
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nitrat dimaksudkan untuk mempercepat hidrolisis dan pelarutan lamella tengah 

agar sel-sel penyusun kayu dapat terurai dan dipisah-pisahkan. Sel-sel penyusun 

tersebut diwarnai dengan pewarnaan safranin agar lebih mudah diamati. 

Setelah komponen batang atau kayu teruarai dan terlihat tansparan dan 

jernih seperti bubur, dilanjutkan dengan tahap dehidrasi dan dealkoholisasi sampai 

proses penempelan (mounting). Dehidrasi dan dealkoholisasi bertujuan untuk 

menghilangkan air dan menghilangkan sisa-sisa alkohol. Menurut Moebadi 

(2011) untuk keperluan dehidrasi umumnya diperlukan alkohol dengan kadar 

bertingkat dari konsentrasi rendah berturut-turut ke konsentrasi yang lebih tinggi. 

Di samping alkohol ada beberapa zat lain yang juga digunakan dalam proses 

dehidrasi. Sesudah proses dehidrasi dilakukan proses penjernihan. Istilah 

penjernihan ini agak kurang tepat. Istilah ini dalam mikroteknik bermaksud 

menghilangkan atau mengambil alkohol dari dalam jaringan setelah mengalami 

dehidrasi dengan alkohol. Banyak zat yang digunakan untuk penjernihan 

mempunyai indeks bias yang besar, sehingga obyek yang terendam di dalamnya 

nampak transparan dan jernih. Salah satu zat yang digunakan yaitu xylol. 

Kemudian penempelan (mounting) dilakukan menggunakan enthelen agar 

sel-sel dapat terpindah dengan baik dan merekat pada obyek glass serta bertahan 

dalam jangka waktu yang lama (Anonymous, 2011). 

2.4.1 Tinjauan Tentang Preparat Maserasi 

Pengembangan pengetahuan tentang anatomi mikroskopis bahan yang 

menyangkut hewan atau tumbuhan banyak diperoleh dari hasil telaah spesimen 

mikroteknik atau juga yang dikenal dengan histology. Biasanya spesimen bagiang 
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yang sangat kecil dari suatu organisme, walaupun orgaisme secara keseluruhan 

dapat pula merupakan suatu spesimen bila saja organisme tersebut cukup kecil 

diamati dengan mikroskop (Gunarso, 1989). 

Preparat maserasi yaitu peparat yang dibuat atau diperoleh dengan cara 

memisahkan sel-sel penyusunnya. Tujuan pembuatan preparat ini adalah untuk 

melihat gambaran yang jelas mengenai bentuk-bentuk sel (Anton, 2009). Selain 

itu maserasi bertujuan untuk mengamati secara morfologi elemen-elemen dari sel-

sel tanaman, mengidentifikasi dan menentukan bagian-bagiannya. Preparat 

maserasi selalu digunakan pada batang-batang tumbuhan karena batang tumbuhan 

lebih variatif dalam bentuk sel. Selain itu pada batang tumbuhan mudah diamati 

serta memiliki bentuk yang khas dalam gambaran jaringan (Beni, 2008). 

Kelebihan metode ini adalah cara pengerjaan dan peralatan sangat sederhana dan 

mudah sedangkan kekurangannya adalah pengerjaannya dilakukan dengan waktu 

yang lama. 

2.5  Tinjauan Tentang Pewarnaan Pada Preparat 

2.5.1 Pewarnaan Preparat 

Suntoro (1983), menyatakan bahwa zat warna merupakan suatu senyawa 

organik kompleks yang mempunyai pembawaan khusus yaitu warna yang dapat 

dipertahankan di dalam sel atau jaringan. Oleh karena itu zat warna harus terdiri 

atas Chromophore dan Auxohrome.Chromophore yaitu bagian dari molekul  

senyawa sedangkan Auxohrome adalah bagian teronisasi dari molekul pewarna 

yang melekat pada jaringan dan memperkuat pewarnaan (Hamid. et al, 2005). 
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Zat-zat warna yang digunakan untuk pewarnaan sederhana umumnya 

bersifat alkalin (komponen kromotofornya bersifat positif). Pewarnaan sederhana 

ini akan dibedakan sel suatu jaringannya dengan bermacam-macam tipe morfologi 

dari bahan-bahan lainnya yang ada pada olesan yang diwarnai (Hadiutomo, 2005). 

Berbagai macam tipe morfologi sel dapat dibedakan menggunakan pewarna 

sederhana. Istilah pewarna sederhana dapat diartikan dalam mewarnai sel dan 

jaringan yang hanya digunakan satu macam zat pewarna saja. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pewarna yaitu fiksasi, peluntur warna, substrat, intentifikasi 

pewarna dan penggunaan zat warna penutup (Hamid. et al, 2005). 

Menurut Suntoro (1983), zat warna yang digunakan dalam pengamatan 

mikroskopis dibedakan menjadi dua yaitu zat warna alami dan zat warna sintetis. 

Zat warna alami adalah zat warna yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau 

hewan, misalnya hematoxylin. Sedangkan zat warna sintetis adalah zat warna 

yang dibuat di pabrik. Berdasarkan sifatnya zat warna dibedakan menjadi zat 

warna asam dan zat warna basa. 

Setiap tanaman dapat dijadikan sebagai sumber warna alam karena 

mengandung pigmen alam. Potensi ini diperoleh dari intensitas warna yang 

dihasilkan dan sangat tergantung pada jenis colloring matter yang ada. Colloring 

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

merupakan senyawa organik terkandung dalam sumber zat warna alam. Satu jenis 

tumbuhan dapat mengandung lebih dari satu calling matter (Wismaji, 2008). 

Penelitian ini menggunakan suatu perlakuan preparat sebagai control tanpa 
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staining atau pewarna  dan 3 perlakuan preparat tanpa menggunakan zat warna 

yaitu zat warna dari alam yang berasal dari filtrat rimpang temulawak. 

2.6 Tumbuhan Iler (Coleus scutellarioides L.) 

2.6.1. Morfologi Tumbuhan Iler (Coleus scutellarioides L.) 

 

Gambar 2.3 Tumbuhan Iler (Coleus scutellarioides L.) 

Sumber : Anonymous, 2011 

Tumbuhan iler tumbuh subur di daerah dataran rendah sampai ketinggian 

1500 meter diatas permukaan laut dan merupakan tanaman semusim. Umumnya 

tumbuhan ini ditemukan di tempat lembab dan terbuka seperti pematang sawah, 

tepi jalan pedesaan di kebun-kebun sebagai tanaman liar atau tanaman obat. 

Tumbuhan iler memiliki batang herba, tegak atau berbaring pada pangkalnya dan 

merayap tinggi berkisar 30-150 cm, dan termasuk kategori tumbuhan basah yang 

batangnya mudah patah. Daun tunggal, helaian daun berbentuk hati, pangkal 

membulat atau melekuk menyerupai bentuk jantung dan setiap tepiannya dihiasi 

oleh lekuk-lekuk tipis yang bersambungan dan didukung tangkai daun dengan 

panjang tangkai 3-4 cm yang memiliki warna beraneka ragam dan ujung 
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meruncing dan tulang daun menyirip berupa alur. Batang bersegi empat dengan 

alur yang agak dalam pada masing-masing sisinya, berambut, percabangan 

banyak, berwarna ungu kemerahan. Permukaan daun agak mengkilap dan 

berambut halus panjang dengan panjang 7-11 cm, lebar 3-6 cm berwarna ungu 

kecoklatan sampai ungu kehitaman. Bunga berbentuk untaian bunga bersusun, 

muncul pada pucuk tangkai batang berwarna putih, merah dan ungu. Tumbuhan 

iler memiliki aroma bau yang khas dan rasa yang agak pahit, sifatnya dingin. 

Buah keras berbentuk seperti telur dan licin. Jika seluruh bagian diremas akan 

mengeluarkan bau yang harum. Untuk memperbanyak tanaman ini dilakukan 

dengan cara setek batang dan biji (Yuniarti, 2008). 

2.6.2 Sistematika Tumbuhan Iler (Coleus scutellarioides L.) 

Dari sistem sistematika (taksonomi), tumbuhan iler dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae  

Devisi   : Spermatophyta  

Class   : Dicotylendonae  

Ordo   : Solanales  

Family  : Lamiaceae  

Gens   : Coleus  

Spesies   : Coleus atropurpureus Benth.  

Nama umum tumbuhan ini adalah iler. Tumbuhan ini dikenal masyarakat 

Indonesia dengan nama daerah yaitu: si gresing (batak), adang-adang 
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(Palembang), miana, plado (sumbar), jawer kotok (sunda), iler, kentangan (jawa), 

ati-ati, saru-saru (bugis), majana (Madura) (Dalimartha, 2008). 

2.6.3 Manfaat Tumbuhan Iler (Coleus scutellarioides L.) 

Tumbuhan iler bermanfaat untuk menyembuhkan hepatitis dan menurunkan 

demam, batuk dan influenza. Selain itu daun tumbuhan iler ini juga berkhasiat 

untuk penetralisir racun (antitoksik), menghambat pertumbuhan bakteri 

(antiseptik), mempercepat pematangan bisul, pembunuh cacing (vermisida), 

wasir, peluruh haid (emenagog), membuyarkan gumpalan darah, gangguan 

pencernaan makanan (despepsi), radang paru, gigitan ular berbisa dan serangga 

(Dalimartha, 2008). Sedangkan akar tumbuhan ini berkhasiat untuk mengatasi 

perut mulas dan diare.. Dalimartha juga menyebutkan bahwa tumbuhan iler dapat 

menyembuhkan radang telinga, mengeluarkan cacing gelang dari perut, Tetapi 

dengan catatan ibu hamil dilarang meminum rebusan daun iler ini karena dapat 

menyebabkan keguguran (Yuniarti, 2008). 

2.6.4. Kandungan Tumbuhan Iler (Coleus scutellarioides L.) 

Herba tumbuhan iler yang memiliki sifat kimiawi harum, berasa agak pahit, 

dingin, memiliki kandungan kimia sebagai berikut: daun dan batang mengandung 

minyak atsiri, fenol, tannin, lemak, phytosterol, kalsium oksalat, dan peptik 

substances. Komposisi kandungan kimia yang bermanfaat antara lain juga 

alkaloid, etil salisilat, metal eugenol, timol karvakrol, mineral (Dalimartha, 2008). 
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2.7 Media Pembelajaran  

2.7.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pelajar (siswa), 

pengajar (guru), dan bahan ajar (materi). Pada dasarnya proses pembelajaran 

merupakan aktivitas yang dilakukan secara tertata dan teratur, berjalan secara 

logis dan sistematis mengikuti aturan-aturan yang telah disepakatai sebelumnya. 

Dalam pembelajaran dibutuhkan media guna memudahkan siswa dalam 

memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Pengajar memanfaatkan 

media sebagai pemacu motivasi siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

Dengan kata lain media dapat diartikan sebagai alat yang dapat membantu proses 

belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang 

disampaikan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai (Kurniasari, 2013). 

 Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara atau pengantar. Secara lebih khusus, pengertian media dalam 

proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, 

atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi 

visual atau verbal. AECT (Association of Education and Communication 

Technology) memberi batasan tentang media sebagai segala bentuk dan saluran 

yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Disamping sebagai 

sistem penyampai atau pengantar, media yang sering diganti dengan kata 

mediator, dengan istilah mediator media menunjukkan fungsi atau perannya, yaitu 

mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar, 
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yaitu siswa dan isi pelajaran. Ringkasnya, media adalah alat yang menyampaikan 

atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran (Arsyad, 2010).  

Pengertian media pembelajaran adalah paduan antara bahan dan alat atau 

perpaduan antara software dan hardware (Sadiman, dkk, 1996). Media 

pembelajaran bisa dipahami sebagai media yang digunakan dalam proses dan 

tujuan pembelajaran. Pada hakikatnya proses pembelajaran juga merupakan 

komunikasi, maka media pembelajaran bisa dipahami sebagai media komunikasi 

yang digunakan dalam proses komunikasi tersebut, media pembelajaran memiliki 

peranan penting sebagai sarana untuk menyalurkan pesan pembelajaran. 

Menurut Anderson (1987) media dapat dibagai dalam dua kategori, yaitu 

alat bantu pembelajaran (instructional aids) dan media pembelajaran 

(instructional media). Alat bantu pembelajaran atau alat untuk membantu guru 

(pendidik) dalam memperjelas materi (pesan) yang akan disampaikan. Oleh 

karena itu alat bantu pembelajaran disebut juga alat bantu mengajar (teaching 

aids). Misalnya OHP/OHT, film bingkai (slide) foto, peta, poster, grafik, flip 

chart, model benda sebenarnya dan sampai kepada lingkungan belajar yang 

dimanfaatkan untuk memperjelas materi pembelajaran. 

Media dalam proses pembelajaran dibagi menjadi 4 yaitu, media audio, 

media visual, media audio visual, dan multimedia. Media audio merupakan  media  

yang  hanya  melibatkan  indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi 

kemampuan suara semata. Media visual  adalah  media  yang  hanya  melibatkan  

indera  penglihatan.  Media  audio visual  adalah  media  yang  melibatkan  indera  

pendengaran  dan  penglihatan sekaligus  dalam  satu  proses.  Media  multimedia  
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adalah  media  yang  melibatkan berbagai indera dalam sebuah proses 

pembelajaran.  Salah satu contoh  dari media audio visual adalah video. Video  

merupakan  media  yang  menyajikan  audio  dan visual  yang  berisi  pesan-pesan  

pembelajaran  baik  yang  berisi  konsep,  prinsip, prosedur, teori aplikasi 

pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran 

(Ayuningrum, 2012). 

Fungsi media mulanya dikenal sebagai alat peraga atau sebagai alat bantu 

dalam pembelajaran. Namun seiring perkembangan teknologi, fungsi dari media 

mengalami perkembangan. Menurut Arsyad (2002) fungsi dari media dibagi 

menjadi beberapa yaitu, sebagai fungsi atensi (menarik dan mengarahkan 

perhatian siswa), fungsi afektif (kenyamanan siswa dalam belajar), fungsi kognitif 

(memperlancar penyampaian materi), dan fungsi kompensatoris (mengakomodari 

siswa).  

Penggunaan media sangat dibutuhkan untuk membantu penyampaian materi 

dan komunikasi dengan siswa, meningkatkan pemahaman materi serta dapat 

meningkatkan sisi kreativitas guru. Guru yang dianggap serba bisa dapat 

memancing minat dan membangkitkan semangat belajar siswa dengan 

penggunaan media, sehingga siswa termotivasi dan memperoleh hasil belajar yang 

tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sudjana (2006) yang menyatakan bahwa 

salah satu alasan penggunaan media pembelajaran dapat mempertinggi proses dan 

hasil belajar siswa juga dapat merangsang taraf berfikir siswa.  
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2.7.2 Jenis Media Pembelajaran 

Media dalam proses pembelajarannya menurut Fransischa (2014) dapat 

dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu: 

1. Media audio 

Media audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan 

hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Contoh dari media 

audio adalah phonograf (Gramaphone), open reel tapes, cassette tapes, 

compact disk, dan radio. 

2. Media visual 

Media visual adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan. Jenis-

jenis media visual adalah gambar, diagram, grafik, bagan, peta, modul, buku, 

grafis, majalah dan jurnal, komik, poster, dan papan visual. 

3. Media audio visual 

Media audio visual adalah media yang melibatkan dua indera sekaligus yaitu 

indera pendengaran dan indera penglihatan. Jenis-jenis media audio visual 

yaitu, film, video, dan televisi. 

4. Multimedia  

Multimedia adalah media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah 

proses pembelajaran. Multimedia juga berarti perpaduan berbagai media, 

berupa teks, gambar, grafik, sound, animasi, video, interaksi, dan lain-lain 

yang dikemas menjadi file digital, digunakan sebagai penyampai pesan pada 

publik. Contohnya adalah powerpoin dan makromedia flash (Munadi, 2013).  
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2.7.3 Teknik Memilih Media Pembelajaran 

Pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran dikelas sebaiknya disesuaikan dengan beberapa pertimbangan atau 

kriteria tertentu. Menurut Hamalik (2001) pemilihan kriteria yang sesuai adalah 

sebagai berikut: 1) tujuan pengajaran; 2) bahan pengajaran; 3) metode mengajar; 

4) ketersediaan alat yang dibutuhkan; 5) pribadi pengajar; 6) minat dan 

kemampuan pembelajar; 7) situasi pembelajaran yang sedang berlangsung. Selain 

itu, pemilihan media pembelajaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

tersedianya tempat, fasititas, kepraktisan, dan faktor efektifitas serta efisiensi 

biaya (Sanaky, 2009). 

2.7.4 Instrumen Penilaian Media Pembelajaran 

Media pendidikan sebelum digunakan perlu dievaluasin terlebih dahulu, 

baik segi materi, edukatif, maupun segi teknis sehingga media tersebut memenuhi 

persyaratan sebagai media pendidikan. Evalusai dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah media yang dibuat dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau tidak. Hal 

ini penting untuk diperhatikan dan dilakukan karena banyak orang beranggapan 

bahwa media yang dibuat pasti baik. 

Instrumen merupakan komponen kunci dalam suatu penelitian. Mutu 

instrumen akan menentukan mutu data yang digunakan dalam penelitian, 

sedangkan data merupakan dasar kebenaran empirik dari penemuan atau 

kesimpulan penelitian (Sungkono, 2012). Oleh karena itu, instrumen menjadi 

dasar dalam menentukan kualitas media pembelajaran yang dihasilkan. 
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2.8 Kerangka Konseptual 

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, teori-teori yang 

telah diuraikan dan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, maka 

kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Konseptual 
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