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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Morning Glory

2.1.1 Klasifikasi Morning Glory

Klasifikasi morning glory yakni sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Division : Angiospermae

Class : Dicotyledonae

Order : Solanales

Family : Convolvulaceae

Genus : Ipomoea

Species : Ipomoea purpurea (L.) Roth (McDonald, 1978)

2.1.2 Morfologi Morning Glory

Morning glory (Ipomoea purpurea (L.) Roth) berasal dari kata Yunani ips

yang berarti cacing dan homois yang berarti mirip. Alasan ini mengacu pada

kebiasaan pengucapan spesies yang mirip cacing. Purpurea yang berarti ungu

yang mengacu pada warna bunga tersebut. Spesies ini berasal dari Amerika

Tengah, tetapi telah beradaptasi ke daerah beriklim tropis, subtropis, dan hangat di

dunia. Morning glory biasa tumbuh di pertanian, tanaman pembibitan dan ladang

kosong. Tanaman ini juga ditemukan di sepanjang sisi jalan, area yang tidak

terdapat tanaman dan di semak-semak. Morning glory juga dapat hidup ditanah

kering dengan baik, lembab, tanah lempung atau berpasir (Erwin, 2015).
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Morning glory memiliki bunga berbentuk corong dengan mahkota berwarna

biru atau ungu dengan warna putih didalamnya seperti yang terlihat pada Gambar

2.3. Morning glory memiliki bunga berwarna ungu, terdapat lima mahkota yang

menyatu atau yang disebut juga dengan corolla dan memiliki diameter sekitar 4-5

cm (Amons, 2015). Corolla akan membuka di waktu pagi sebelum matahari terbit

sampai sore hari kemudian mulai layu dan akan gugur.

Batang pada morning glory memiliki batang yang sederhana yang merambat

dan memiliki tangkai daun yang panjangnya berkisar 1-14 cm. Daun pada

morning glory memiliki daun yang sederhana, berliku, pertulangan daun menyirip.

Daunnya juga berbentuk bulat telur maupun berbentuk hati dan pucuk berujung

lancip berbentuk meruncing, memiliki panjang mulai dari 1-12 cm dan lebar 1-11

cm. Buah pada Ipomoea purpurea (L.) Roth berbentuk agak bulat berdiameter

sekitar 1 cm dengan panjang hingga 2,5 cm dan mengandung 3-6 biji. Biji pada

Ipomoea purpurea (L.) Roth memiiliki bentuk granular, berwarna coklat kusam

hingga hitam, dan tertutup rapat dengan adanya bulu-bulu halus (Erwin, 2015).

Gambar 2.1 Bunga morning glory (Ipomoea purpurea (L.) Roth)
(Sumber: Erwin, 2015)
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2.1.3 Kandungan Antosianin Bunga Morning Glory

Bunga morning glory mengandung antosianin berupa sianidin, dan

pelargonidin (Meira et al., 2012). Pigmen yang berasal dari sianidin biasanya

berwarna biru-ungu, sedangkan pigmen yang berasal dari pelargonidin biasanya

berwarna merah (Julia Rojas & Rodriguez Pedro, 2014). Bunga Ipomoea

purpurea (L.) Roth mengandung antosianin sebanyak 3,31 sampai 5,31 µg/mg

(Lu et al., 2009).

Gambar 2.2 Rumus struktur antosianin
(Sumber: Andarwulan & Faradila, 2012)

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Antosianin Berdasarkan Rumus Struktur Antosianin
No Antosianin R1 R2
1 Delfinidin OH OH
2 Petunidin OH OCH3

3 Malvidin OCH3 OCH3

4 Sianidin OH H
5 Peonidin OCH3 H
6 Pelargonidin H H

(Sumber: Andarwulan, N., & Faradila, F., 2012)

2.2 Cabai Rawit

2.2.1 Klasifikasi Cabai Rawit

Cabai rawit di klasifikasikan sebagai berikut:
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Kingdom : Plantae

Division : Spermatophyta

Class : Dicotyledonae

Order : Corolliforea

Family : Solanaceae

Genus : Capsicum

Species : Capsicum frutescens L. (Backer & Brink, 1963)

2.2.2 Morfologi Cabai Rawit

Menurut Cahyono (2003), secara morfologi cabai rawit (Capsicum

frutescens L.) memiliki batang berstruktur keras berkayu, bercabang banyak,

dengan warna hijau gelap, bulat dan halus. Cabang tanaman beruas-ruas, setiap

ruas ditumbuhi daun dan tunas seperti yang terlihat pada Gambar 2.6. Daunnya

memiliki bulat telur dan ujung daun runcing serta tepi daunnya rata. Bunga pada

tanaman cabai rawit merupakan bunga tunggal yang berbentuk bintang. Bunga

tumbuh menunduk pada ketiak daun, dengan mahkota bunga berwarna putih.

Buah pada tanaman cabai rawit memiliki keanekaragaman dalam hal bentuk,

ukuran, warna dan rasa buah. Buah cabai rawit dapat berbentuk bulat pendek

dengan ujung runcing atau berbentuk kerucut. Ukuran panjang rata-rata cabai

rawit sekitar 2 cm – 2,5 cm dengan lebar 5 mm, sedangkan cabai rawit yang

berukuran besar memiliki ukuran panjang mencapai 3,5 cm dengan lebar 12 cm.

Warna buah cabai rawit bervariasi. Buah muda warnanya hijau ataupun putih,

sdan yang masak warnanya merah atau jingga. Bijinya berwarna putih kekuningan,

bulat pipih, berkelompok serta melekat pda empulur.
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Gambar 2.3 Tanaman cabai rawit (Capsicum frutescens L.) usia dua bulan
(Sumber: taniternakorganik.blogspot.com)

2.3 Jaringan Batang Tumbuhan

Jaringan adalah tiap-tiap kumpulan protoplas yang mempunyai dinding atau

merupakan suatu kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama

(Sutrian, 2011). Pada tahun 1875, Sachs membagi jaringan dalam tiga sistem

berdasarkan kesinambungan topografi, yakni sistem dermal, sistem jaringan

pembuluh dan sistem jaringan dasar seperti terlihat pada gambar 2.10 (Hidayat,

2015). Sistem jaringan merupakan sebuah unit fungsional yang menghubungkan

semua organ tumbuhan (Campbell, 2008).

Tiga sistem jaringan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
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1. Sistem Dermal

Sistem dermal merupakan lapisan pelindung terluar tumbuhan. Sistem tersebut

menjadi barisan pertahanan pertama melawan kerusakan fisik dan patogen

(Campbell, 2008).

Menurut Hidayat (2015), sistem dermal meliputi:

a. Epidermis

Stadium primer, sel epidermis akan membentuk lapisan penutup di

permukaan tumbuhan. Sebagian besar bentuk selnya bermacam-macam,

namun sering berbentuk lempengn. Sifat khas dari epidermis bagian

tumbuhan yaitu lapisan kutikula terdapat di dinding luarnya dan kutinisasi

terjadi disebagian ataupun diseluruh dinding lainnya. Epidermis berfungsi

untuk melindungi dan berfungsi untuk membatasi adanya transpirasi serta

pertukaran udara.

b. Periderm

Tumbuhan yang terjadi pertumbuhan sekunder, biasanya epidermis

digantikan periderm. Bagian dari periderm yaitu jaringan gabus atau felem,

kambium gabus atau felogen, dan feloderm, yakni sel hidup yang dibentuk

oleh felogen ke arah dalam. Felogen membentuk felem ke arah luar,

sedangkan feloderm ke arah dalam.

2. Sistem Jaringan Pembuluh

Sistem jaringan pembuluh merupakan sistem yang melaksanakan transport

material jarak jauh antara sistem akar dan sistem tunas (Campbell et al., 2008).

Menurut Hidayat (2015), sistem jaringan pembuluh meliputi:
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a. Xilem

Dari segi struktur dan fungsi, xilem adalah jaringan yang kompleks. Xilem

barasosiasi dengan floem dan membentuk jaringan yang bersinambungan di

seluruh tubuh tumbuhan. Xilem terdiri dari beberapa jenis sel dan berfungsi

dalam pengangkutan air, penyimpanan makanan, serta penyokong. Sel

pengangkut air adalah trakea dan trakeid. Trakea berisi sel yang berderet

memanjang. Penyimpanan makanan terjadi dalam parenkim xilem dan

jari-jari empulur. Sklereid dan serat dalam xilem berperan sebagai

penyokong mekanis.

b. Floem

Floem merupakan jaringan kompleks yang tersusun atas beberapa jenis sel.

Bersama dengan xilem, floem juga terdapat diseluruh tubuh tumbuhan.

Floem dapat berasal dari pertumbuhan primer maupun sekunder. Fungsinya

mengangkut hasil fotosintesis, menyimpan makanan cadangan dan sebagai

pendukung. Sel utama dalam pengangkutan itu adalah sel tapis dan

komponen pembuluh tapis, keduanya sering tak berinti di waktu dewasa.

3. Sistem Jaringan Dasar

Menurut Hidayat (2015), sistem jaringan dasar mencakup jaringan yang

membentuk dasar bagi tumbuhan, namun sekaligus juga dapat menunjukkan

spesialisasi. Sistem jaringan dasar meliputi:

a. Parenkim

Sel-sel parenkim akan membangun jaringan yang bersinambung pada

mesofil daun, korteks, batang dan akar. Selain itu, parenkim menjadi
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jari-jari empulur, pada korteks, daun dan empulur parenkim dibentuk secra

primr. Bentuknya beragam, seringkali berbentuk persegi banyak namun bisa

juga berupa bintang. Sel parenkim merupakan sel hidup yang bisa

membelah dan tumbuh. Berfungsi dalam fotosintesis, penyimpanan bahan

dan penyembuhan luka.

b. Kolenkim

Sel kolenkim terdiri dari silinder dan berkas didekat permukaan korteks di

tangkai daun dan batang serta disepanjang tulang daun yang besar dihelai

daun. Kolenkim akan sulit ditemukan di akar. Kolenkim merupakan jarngan

hidup, berhubungan dekat dengn parenkim serta berperan penting untuk

menyokong organ yang muda. Bentuk selnya prisma sampai memanjang.

Dinding yang berpenebalan tak rata merupakan ciri khasnya.

c. Sklerenkim

Sel sklerenkim akan membuat sekumpulan sel yang berhubungan. Selain itu,

sklerenkim juga dapat ditemui di antara sel lain. Sklerenkim bisa

berkembang didalam tubuh tumbhan sekunder ataupun primer yang

berfungsi sebagai penyokong organ tumbuhan dewasa.
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Gambar 2.4 Anatomi jaringan batang dikotil
(Sumber : Campbell, 2008)

2.4 Pewarna Alami

Zat warna alami adalah zat warna (pigmen) yang diperoleh dari tumbuhan,

hewan, atau dari sumber-sumber mineral (Koswara, 2009). Pigmen pewarna alami

lebih aman digunakan meskipun tingkat kestabilan terhadap panas, cahaya dan

tingkat keasaman tidak menentu (Kwartiningsih. E, Setyawardhani. D.A,

Wiyatno.A, 2009). Menurut Koswara (2009), beberapa pigmen alami yang sering

digunakan yaitu:

1. Karotenoid

Karotenoid adalah zat warna dengan warna merah, kuning dan oranye alami

terdapat pada tumbuhan maupun hewan, contohnya yaitu pada wortel, tomat,

alga, jeruk, lobster dsb. Karotenoid di alam dapat ditemukan dalam jumlah

lebih dari 100 macam, namun yang telah diisolasi atau disintesa untuk bahan

pewarna makanan hanya beberapa macam, yaitu beta-karotein,
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beta-apo-8’-karotenal, canthaxantin, bixin dan xantofil. Karotenoid termasuk

senyawa yang sedikit larut dalam minyak maupun lemak dan tidak larut

didalam air.

2. Antosianin

Antosiani adalah zat warna yang dapat larut di air yang berwarna oranye, biru

dan merah. Biasanya ditemukan dalam rasberry, anggur, bunga ros, apel, dan

tumbuhan lainnya. Warna yang biasanya diekspresikan oleh buah maupun

sayur tidak ditimbulkan satu macam antosianin namun sampai 15 macam yaitu

peonidin, sianidin, pelargonidin, dan lain-lain yang tergolong

glikosida-glikosida antosianidin. Pigmen akan berwarna merah pada pH asam

dan akan berwarna biru pada pada pH basa.

3. Kurkumin

Kurkumin adakah zat warna yang alami didapatkan dalam kunyit

(Zingeberaceae). Biasanya zat warna kurkumin dijadikan minuman yang tidak

mengandung alkohol contohnya sari buah.

4. Biksin

Biksin didapat dengan mengektraksi kulit biji dari pohon Bixa orellana

biasanya ada pada daerah tropis. Zat dari biksin ini sangat stabil oleh oksidasi

namun tidak stabil oleh panas dan cahaya. Biasanya digunakan untuk margarin,

mentega, salad dressing dan minyak jagung.

5. Karamel

Karamel memiliki bentuk tidak teratur dengan warna coklat gelap dan

didapatkan dengan pemanasan yang terkontrol oleh hidrolisa pati, molase, gula
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inverb, dekstrosa, syrup malt, dan glukosa. Susunan karamel sangat kompleks

dan sulit didefinisikan. Apabila diencerkan karamel akan membentuk koloid

bermuatan listrik, oleh karena itu dalam pemakaian karamel harus

memperhatikan pH bahan.

6. Titanium Oksida

Titanium oksida memiliki warna putih namun dapat menyebabkan warna

menjadi opaque. Warna dasar cat rumah merupakan titanium oksida dalam

bentuk kasar maupun bermutu rendah. Terdapat dua macam kristal titanium

oksida yaitu anastase, dan rutil, namun anastase yang diperbolehkan sebagai

pewarna makanan. Mekanisme kerja zat pewarna ini adalah mewarnai bahan

dengan cara dispersi dan dipergunakan dalam larutan yang kental atau produk

semi solid.

7. Asam Karminat dan Karmin

Hewan Coccus cacti betina yang dikeringkan merupakan pengasil zat warna

merah yaitu berupa asam karminat. Hewan tersebut hidup di sejenis kaktus di

Amerika Selatan dan Kepulauan Canary. Karmin diperoleh dari mengekstraksi

asam karminat, kemudian dilapisi dengan alumunium, jadi merupakan lake

asam karminat. Zat pewarna karmin ini mahal dan jarang dipakai. Karmin

dipergunakan untuk melapisi bahan berprotein yang diproses menggunakan

retort dan memberikan lapisan merah jambu.

2.5 Mikroteknik
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Mikroteknik merupakan ilmu atau seni dalam menyiapkan organ, jaringan

atau bagian jaringan untuk dapat diamati dan ditelaah (Kardi & Sudipramana,

1992). Menurut Moebadi et al. (2011), terdapat empat jenis sediaan mikroskopis

(sediaan slide = slide preparation), yaitu:

1. Sediaan Utuh (Wholemount Preparation)

Sediaan utuh (Wholemount Preparation) merupakan keseluruhan objek atau

hanya salah satu bagian saja yang dibuat tanpa memotong menjadi

bagian-bagian yang tipis, misalnya cacing kecil, serangga kecil,embrio atau biji,

serat kapas,butiran pasir, kristal-kristal kimia, lambung nyamuk, sisik ikan dan

sebagainya.

2. Sediaan Semir (Smear Preparation)

Sediaan Semir (Smear Preparation) merupakan sediaan yang disemirkan diatas

kaca benda sehingga merupakan suatu lapisan yang tipis, dengan atau tanpa

bagian yang padat didalamnya, misalnya semir darah, kultur bakteri, feses,

ludah maupun kelenjar-kelenjar. Lapisan ini kemudian diwarnai dan

dikeringkan dan langsung diperiksa dibawah mikroskop atau direkat lebih dulu

dengan balsam.

3. Sediaan Pejetan (Squash Preparation)

Sediaan Pejetan (Squash Preparation) dimaksudkan untuk memperoleh

sediaan yang cukup tipis dengan memejet (menekan) suatu organ, sehingga

sel-selnya terpisah antara satu dengan lainnya tanpa merusak bentuknya,

misalnya diperlakukan terhadap ujung bawang merah (untuk memepelajari

mitosis).
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4. Sediaan Irisan (Section Preparation)

Sediaan Irisan (Section Preparation) dimaksudkan untuk objek-objek yang

tebal dan besar, baik tumbuhan maupun hewan yang dilakukan dengan cara

mengiris objek-objek tersebut menjadi bagian yang kecil dan tipis sehingga

jaringan sel-selnya dapat dilihat dibawah mikroskop. Tumbuhan dan hewan

yang memiliki jaringan yang lunak perlu dikeraskan terlebih dahulu dengan

fiksasi. Jaringan yang telah mengeras direndam dan diblok dalam parafin untuk

memudahkan pengirisan.

2.6 Preparat Section

2.6.1 Deskripsi Preparat

Menurut Latifa (2015), preparat adalah sampel spesimen yang diletakkan

atau dioleskan pada permukaan gelas obyek (object glass) atau slides, dengan

atau tanpa pewarnaan, yang selanjutnya dapat diamati di bawah mikroskop.

Preparat dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

1. Preparat Sementara

Preparat ini memiliki ciri tidak tahan lama, mediaumnya berupa air atau bahan

kimia yang mudah menguap.

2. Preparat Semi Permanen

Media pada preparat ini menggunakan gliserin

3. Preparat Awetan

Objek yang telah melalui tahapan histologis kemudian diawetkan dengan

Canada balsam.
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2.6.2 Metode Pembuatan Preparat Section Tumbuhan

Metode section tumbuhan merupakan salah satu metode yang digunakan

dalam pembuatan preparat jaringan tumbuhan untuk mengamati struktur-struktur

jaringan tumbuhan dalam bentuk irisan penampang melintang ataupun membujur

(Wahyuni, 2016). Section tumbuhan adalah pengirisan objek-objek yang besar

dan tebal baik tumbuhan maupun hewan agar jaringan dan sel-selnya dapat

terlihat di bawah mikroskop. Setelah objek melalui tahap fiksasi, objek

memerlukan penunjang untuk memudahkan pengirisan dan biasanya

menggunakan lilin atau parafin. Fungsi parafin adalah untuk merendam dan

mengeblok objek yang diperlukan dan kemudian diiris (Moebadi et al., 2011).
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2.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kebutuhan preparat jaringan tumbuhan yang berkualitas sebagai penunjang
proses pembelajaran di sekolah

Menggunakan pewarna

Pewarna sintetik adalah
pewarna yang dibuat
menggunakan
bahan-bahan kimia.

Pewarna alami adalah
pewarna yang berasal dari
bahan-bahan alam

Safranin Mineral
contohnya:
carbon
black

Hewan
contohnya:

asam
karminat

Tumbuhan
contohnya:

antosianin, kurkumin,
karotenoid, biksin dan

klorofil
Berdasarkan hasil observasi
di SMA 1 Muhammadiyah
Malang, pewarna sintetik
memiliki harga yang relatif
mahal. Sedangkan untuk
penggunaannya dalam
pewarnaan preparat hanya
membutuhkan sedikit

Antosianin merupakan zat warna yang
memiliki warna oranye, merah, ungu dan
biru.

Batang tanaman cabai rawit
(Capsicum frutescens L.)
mudah ditemukan di
lingkungan sekitar dan
memenuhi kriteria untuk
pengamatan jaringan
tumbuhan

Pembuatan preparat

Metode section tumbuhan pada batang
tanaman cabai rawit (Capsicum frutescens
L.)

Morning glory (Ipomoea purpurea (L.)
Roth) memiliki bentuk terompet, berwarna
ungu, dapat tumbuh di berbagi tempat dan
tidak bergantung akan musim. Ekstrak
bunga morning glory dapat mengahasilakn
warna merah-ungu yang dapat menunjang
kualitas pewarnaan preparat jaringan
tumbuhan

Kualitas preparat jaringan penyusun pada
batang tanaman cabai rawit (Capsicum
frutescens L.) dapat terlihat dari hasil
pewarnaan ekstrak bunga morning glory
(Ipomoea purpurea (L.) Roth)

Kekontrasan
preparat

Kejelasan
preparat

Gambar 2.5 Kerangka konseptual


