
 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1Penyajian Data  

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak 

bunga dadap merah (Erythrina crista-galli L.) sebagai pewarna alami terhadap 

kualitas preparat maserasi batang sirih hijau (Piper betle L.). Tahap penelitian ini  

meliputi pembuatan ekstrak bunga dadap merah (Erythrina crista-galli L.), 

pembuatan preparat maserasi batang sirih hijau (Piper betle L.) dengan teknik 

pewarnaan menggunakan pewarna alami ekstrak bunga dadap merah (30%, 50%, 

70%, 90%, dan 100%) dan pewarna safranin / kontrol positif, tahap pengamatan, 

dan penilaian hasil preparat oleh tim ahli mikroteknik yaitu 5 Instruktur 

Laboratorium Biologi UMM.  

Penilaian preparat oleh instruktur Laboratorium Biologi UMM dengan 

dasar bahwa instruktur tersebut sudah memiliki kompetensi dalam bidangnya, 

yang mana diketahui bahwa penilai sudah berpengalaman dalam membuat 

preparat mikroteknik atau histologi baik itu dalam kegiatan preparasi dengan 

dosen maupun mendampingi para praktikan selama beberapa semester, sehingga 

dengan pengalaman tersebut penilai sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan 

untuk menilai preparat yang memiliki kualitas baik dari segi kekontrasan, 

kejelasan, dan kelengkapan komponen jaringan trakea. Panelis juga memiliki 

indra penglihatan yang normal, sehingga mampu memilihat serta membedakan 

preparat maserasi batang sirih hijau (Piper betle L.) yang memiliki kualitas baik.  
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Menurut Arbi (2009), panelis dalam pengujian hasil penelitian harus memiliki 

kemampuan yang dibutuhkan, sehingga dengan adanya kemampuan yang dimiliki 

dapat menilai secara subyektif terhadap mutu objek yang dinilai atau diuji.   

Rancangan penelitian menggunakan 6 kelompok perlakuan dengan 4 kali 

ulangan Hasil pengamatan meliputi jaringan pembuluh trakea pada batang sirih 

hijau (Piper betle L.) yang terdiri atas 3 komponen yaitu dinding primer, dinding 

sekunder, dan tipe penebalan dinding sekunder. Preparat maserasi batang sirih 

hijau (Piper betle L.) menggunakan  pewarna ekstrak bunga dadap merah 

(Erythrina crista-galli L.) dengan berbagai konsentrasi dan safranin telah 

disajikan dalam Gambar 4.1.  



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.1  Preparat maserasi dengan teknik pewarnaan ekstrak bunga dadap 

merah (Erythrina crista-galli L.) (1) konsentrasi 30 %, (2) konsentrasi 50%, (3) 

konsentrasi 70%, (4) konsentrasi 90%, (5) konsentrasi 100%, dan (6) safranin. 

Bagian jaringan pembuluh trakea yang teramati meliputi (a) penebalan dinding 

sekunder tipe spiral 1 (renggang), (b) penebalan dinding sekunder tipe spiral 2 

(rapat), dan (c) dinding primer. Perbesaran: 40 x 10, Camera: Samsung Galaksi 7 

Pro.   
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4.1.2 Hasil Rata-Rata Skor Penilaian terhadap Kualitas Preparat  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Laboratorium Biologi UMM 

tentang pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak bunga dadap merah (Erythrina 

crista-galli L.) sebagai pewarna alami terhadap kualitas preparat maserasi batang 

sirih hijau (Piper betle L.), dihasilkan rangkuman data seluruh hasil skor penilaian 

oleh panelis terhadap kualitas preparat maserasi yang meliputi kejelasan preparat, 

kekontrasan warna, dan kelengkapan komponen jaringan telah disajikan dalam 

Lampiran 4 dan data hasil rerata skor penilain disajikan dalam Tabel 4.1 dan 

Tabel 4.2.  

Tabel 4.1 Hasil Rerata Skor Penilaian Terhadap Kualitas Preparat Maserasi Batang Sirih 

Hijau  (Piper betle L.) 

Perlakuan KUALITAS Total Rata-

rata 
Kejelasan Kekontrasan Kelengkapan 

A (30%) 3,55 3,3 3,45 10,3 3,45 

B (50%) 4,4 4,45 4,2 13,05 4,35 

C (70%) 4,5 4,5 4,55 13,55 4,55 

D (90%) 2,5 2,4 2,18 7,08 2,35 

E (100%) 1,85 1,95 1,85 5,65 1,85 

P (+) 4,85 4,8 4,75 14,4 4,8 

Berdasarkan Tabel 4.1 yang merupakan hasil rerata skor penilaian kualitas 

preparat maserasi batang sirih hijau (Piper betle L.) dari segi kejelasan preparat, 

kekontrasan warna, dan kelengkapan komponen jaringan menunjukan bahwa 

konsentrasi 30% memiliki skor kejelasan 3,55, kekontrasan 3,3, dan kelengkapan 

4,2, konsentrasi 50% memiliki skor kejelasan 4,4, kekontrasan 4,45, dan 

kelengkapan 4,2, konsentrasi 70% memiliki skor kejelasan 4,5, kekontrasan 4,5, 

dan kelengkapan 4,55, konsentrasi 90% memiliki skor kejelasan 2,5, kekontrasan 
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2,4, dan kelengkapan 2,18, konsentrasi 100% memiliki skor kejelasan 1,85, 

kekontrasan 1,95, dan kelengkapan 1,85, dan perlakuan kontrol positif / safranin 

memiliki skor kejelasan 4,85, kekontrasan 4,8, dan kelengkapan 4,85. Hal tersebut 

dapat diketahui bahwa setiap perlakuan memiliki kualitas yang berbeda-beda dari 

segi kejelasan, kekontrasan, dan kelengkapan komponen jaringan.  

Tabel 4.2 Total Rerata Skor Penilaian Terhadap Kualitas Preparat Maserasi Batang Sirih 

Hijau  (Piper betle L.) 

Perlakuan Total Rerata Kualitas Preparat Maserasi  

A (30%) 3,45 

B (50%) 4,35 

C (70%) 4,55 

D (90%) 2,35 

E (100%) 1,85 

P (+) 4,8 

Berdasarkan Tabel 4.2 yang merupakan total rerata skor penilaian terhadap 

kualitas preparat maserasi batang sirih hijau (Piper betle L.) diperoleh bahwa pada 

perlakuan konsentrasi ekstrak 30% (A) memiliki rerata skor penilaian sebesar 

3,45, perlakuan konsentrasi ekstrak 50% (B) sebesar 4,35, perlakuan konsentrasi 

ekstrak 70% (C) sebesar 4,55, perlakuan konsentrasi ekstrak 90% (D) sebesar 

2,35, perlakuan kosnentrasi ekstrak 100% (D) sebesar 1,85, dan pada perlakuan 

kontrol positif / safranin sebagai pembanding sebesar 4,8. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa setiap konsentrasi ekstrak bunga dadap merah (Erythrina 

crista-galli L.) yang dijadikan sebagai pewarna alami menunjukan tingkat kualitas 

yang berbeda-beda pada hasil total rerata skor penilaian setiap peparat maserasi 

batang sirih hijau (Piper betle L.).   
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Berdasarkan penjelasan dari Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa 

semakin tepat atau stabil konsentrasi ekstrak yang digunakan untuk mewarnai 

preparat dapat memperlihatkan kualitas yang sangat baik, kualitas tersebut 

meliputi kejelasan preparat, kekontrasan warna, dan kelengkapan komponen 

jaringan trakea batang sirih hijau (Piper betle L.). Skor total rerata tertinggi 

terlihat pada perlakuan kosentrasi 70% (C) dengan nilai 4,55 yang menujukan 

kualitas preparat sangat baik dengan memiliki rerata skor kejelasan sebesar 4,5, 

kekontrasan sebesar 4,5, dan kelengkapan komponen jaringan sebesar 4,55, hal 

tersebut menunjukan bahwa kualitas yang dihasilkan hampir sebanding dengan 

perlakuan kontrol positif / safranin yang memiliki skor rerata sebesar 4,8 dengan 

skor rerata kualitas dari segi kejelasan sebesar 4,85, kekontrasan sebesar 4,8, dan 

kelengkapan komponen jaringan sebesar 4,85.  

 

4.1.3 Hasil Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data non 

parametrik uji Kruskall-Wallis. Penggunaan uji tersebut dikarenakan data yang 

diperoleh dari hasil penilaian kualiatas preparat maserasi batang sirih hijau (Piper 

betle L.) yang diwarnai dengan berbagai variasi konsentrasi ekstrak bunga dadap 

merah dan kontrol positif / safranin itu dalam bentuk data ordinal. Analisis 

Kruskal-Wallis merupakan analisis untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

signifikan pada setiap perlakuan (Harinaldi, 2005). Apabila terdapat perbedaan, 

maka terdapat pengaruh antara variabel dependen dan independen, adanya 
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perbedaan pada uji kruskal-wallis selanjutnya dapat di analisis lanjutan dengan uji 

Mann-withney untuk mengetahui perlakuan yang memiliki perbedaan.  

1. Uji Kruskal-Wallis  

Data rerata hasil penilaian kualitas preparat merupakan data hasil penilaian 

dari 5 panelis (instruktur Laboratorium Bologi UMM) yang telah direkap dan 

disajikan dalam lampiran 5 dan dianalisis dengan Uji Kruskal-Wallis 

menggunakan SPSS. Data tersebut berupa data yang bersifat ordinal sehingga 

untuk mengetahui pengaruh pada 6 perlakuan menggunakan analisis Kruskal-

Wallis. Hasil uji Kruskal-Wallis dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Uji Non Parametrik Kualitas Preparat Maserasi Batang Sirih Hijau  

Tes Statistika 

 Kualitas Preparat 

Chi-square 21,287 

Derajat Kebebasan (df) 5 

Probabilitas (Asymp sig.) 0,001 

a. Tes Kruskal-Wallis 

b. Kelompok variabel : Perlakuan 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil analisis Kruskal-Wallis didapatkan nilai 

probabilitas (sig) = 0,001. Angka tersebut jika dibandingkan dengan nilai 

signifikasi 0,05 (5%) maka dihasilkan nilai p lebih kecil sehingga H0 ditolak dan 

dapat diambil keputusan bahwa data hasil rerata kualitas preparat maserasi batang 

sirih hijau (Piper betle L.) berbeda nyata atau berbeda secara signifikan pada 

setiap perlakuan. Apabila data hasil penilaian kualitas terdapat perbedaan, maka 

ada pengaruh konsentrasi ekstrak bunga dadap merah (Erythrina crista-galli L) 

sebagai perwarna alami terhadap kualitas preparat maserasi batang sirih hijau 

(Piper betle L.). 
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2. Uji Mann-Whitney 

 Uji lanjutan setelah uji Kruskal-Wallis dalam penelitian ini yaitu uji Mann- 

Witney. Uji ini dilakukan untuk mengetahui perlakuan mana yang paling 

berpengaruh atau bermakna dari ekstrak bunga dadap merah sebagai pewarna 

alami terhadap kualitas preparat maserasi batang sirih hijau (Piper betle L.).  

Perhitungan uji Mann-Whitney pada SPSS disajikan dalam lampiran 6 dan data 

hasil rekapitulasi uji Mann-Whitney terhadap kualitas preparat maserasi batang 

sirih hijau (Piper betle L.) dapat dilihat pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5. 

Tabel 4.4 Uji Statistik Perbandingan Antar Kelompok (Analisis Mann Whitney) 

% A (30) B (50) C (70) D (90) E (100) P (+) 

A (30) -      

B (50) 0,017* -     

C (70) 0,020* 0,353 -    

D (90) 0,019* 0,017* 0,020* -   

E (100) 0,017* 0,015* 0,018* 0,025* -  

P (+) 0,019* 0,017* 0,240 0,019* 0,017* - 

Keterangan : (*) beda nyata pada taraf 5% (0,05) 

 
Tabel 4.5 Rangkuman uji Mann-Whitney  

Perlakuan Rata-rata Notasi 

Kontrol positif (P) 4,8                   a   ,   d 

A (30%) 3,45 b 

B (50%) 4,35                    c   ,    d 

C (70%) 4,55                    d   

D (90%) 2,35 e 

E (100%) 1,85 f 

Keterangan :  
- Perlakuan yang diikuti dengan notasi huruf yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata  

- Perlakuan yang diikuti dengan notasi huruf yang tidak sama, menunjukkan berbeda nyata  
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Berdasarkan hasil perbandingan antar kelompok menggunakan uji Mann-

Whitney pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwasanya pada konsentrasi 30%, 50%, 

90%, dan 100% bila dibandingkan dengan perlakuan kontrol positif / safranin 

memiliki nilai p (Asymp. sig) < 0,05 maka Ho ditolak, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa perlakuan terdapat perbedaan secara signifikan terhadap 

kualitas preparat maserasi batang sirih hijau (Piper betle L.). Namun, pada 

konsentrasi 70% yang dibandingkan dengan kontrol positif / safranin memiliki 

nilai p (Asymp. sig) > 0,05 maka Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada perbedaan nyata secara signifikan dan pada perlakuan B (50%) juga 

tidak memiliki perbedaan nyata bila dibandingkan dengan perlakuan C (70%) 

(Asymp. Sig < 0,05).  

Selanjutnya pada Tabel 4.4 yang juga rangkuman dari uji Mann-Whitney 

dapat dilihat bahwasanya perlakuan A (30%), D (90%), dan E (100%) 

menunjukan hasil yang berbeda nyata secara signifikan terhadap kualitas preparat 

sehingga memiliki notasi yang berbeda. Namun, pada perlakuan perbandingan 

antara kontrol positif dengan perlakuan C (70%) dan perlakuan C (70%) dengan B 

(50%) diketahui bahwa hasil tidak ada perbedaan nyata sehingga memiliki notasi 

yang sama. Hal tersebut menunjukan bahwa ekstrak bunga dadap merah 

(Erythrina crista-galli L.) dengan konsentrasi yang tepat atau stabil dapat 

memberikan pengaruh bermakna terhadap kualitas preparat maserasi batang sirih 

hijau (Piper betle L.). Konsentrasi yang tidak berbeda nyata atau memiliki sifat 

yang hampir sama yaitu konsentrasi B (50%) dan C (70%).  hal tersebut 
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dimungkinkan adanya kadar zat warna yang tidak memiliki perbedaan yang 

bermakna antar konsentrasi.  

 

4.2 Pembahasan  

4.2.1 Pengaruh Berbagai Konsentrasi Ekstrak Bunga Dadap Merah 

(Erythrina crista-galli L.) sebagai Pewarna Alami terhadap Kualitas 

Preparat Maserasi Batang Sirih Hijau (Piper betle L.) 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak 

bunga dadap merah sebagai pewarna alami terhadap kualitas preparat maserasi 

batang sirih hijau menggunakan uji Kruskal-Wallis didapatkan nilai p (Asymp. 

sig)  0,001 < 0,05 yang menunjukan bahwa perlakuan ekstrak bunga dadap merah  

dengan berbagai konsentrasi sebagai pewarna alami berpengaruh terhadap kualitas 

preparat maserasi batang sirih hijau.  

Berdasarkan hasil penilaian diketahui bahwa perlakuan kontrol positif / 

safranin sebagai pembanding dari perlakuan berbagai konsentrasi ekstrak bunga 

dadap merah (Erthrina crista-galli L.) memiliki skor rerata tertinggi sebesar 4,8 

yang artinya bahwa pada perlakuan tersebut menunjukan kualitas preparat yang 

sangat baik pada jaringan trakea, baik dari segi kekontrasan, kejelasan, dan 

kelengkapan komponen jaringan. Hal ini terjadi karena jaringan trakea merupakan 

jaringan yang terlignifikasi atau mengalami penebalan dinding sekunder sehingga 

memiliki kemampuan penyerapan warna safranin atau warna yang bersifat asam 

itu sangat baik dan menunjukan warna yang kontras serta terlihat jelas pada 

kenampakan komponen jaringan trakea  (Sa’diyah, Budiono, & Suparno, 2015).  

Komponen jaringan trakea itu meliputi dinding primer, dinding sekunder, dan 

penebalan dinding sekunder tipe spiral 1 (renggang) dan spiral 2 (rapat) 
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(Kurniawati, Zaenab, & Wahyuni, 2015). Dinding sel sekunder itu mengandung 

selulosa, hemiselulosa, pektin, dan sebesar 18-35% mengandung lignin (Sa’diyah, 

Budiono, & Suparno, 2015).  

Perlakuan pada berbagai konsentrasi ekstrak bunga dadap merah 

memperlihatkan bahwa perlakuan A dengan konsentrasi ekstrak 30% memiliki 

hasil rerata penilaian sebesar 3,45, perlakuan B dengan konsentrasi ekstrak 50% 

memiliki hasil rerata penilaian sebesar 4,35, perlakuan C dengan konsentrasi 

ekstrak 70% memiliki hasil rerata penilaian tertinggi sebesar 4,55, perlakuan D 

dengan kosentrasi ekstrak 90% memiliki hasil rerata penilaian sebesar 2,35, dan 

perlakuan E dengan konsentrasi ekstrak 100% memiliki hasil rerata penilaian 

terendah sebesar 1,85. Berdasarkan data hasil rerata tersebut menunjukan bahwa 

konsentrasi ekstrak bunga dadap merah sebagai pewarna alami sangat 

mempengaruhi kualitas preparat dengan adanya perberdaan skor yang dimiliki 

setiap perlakuan.  

Konsentrasi pengenceran ekstrak dadap merah (Erythrina crista-galli L.) 

yang sesuai atau stabil memiliki kemampuan dapat diserap oleh jaringan trakea 

dengan sangat baik sehingga menghasilkan kualitas preparat yang sangat baik 

juga. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Anam, Mahmudhati, & Hudha 

(2016), bahwa hasil preparat section dengan pewarnaan esktrak kulit buah naga 

merah dengan kosentrasi 70% memiliki kemampuan penyerapan warna pada 

jaringan dengan sangat baik dan bagian jaringan dapat terlihat sangat jelas, 

sedangkan pada kosentrasi 90% warna tidak dapat mengikat dengan kuat sehingga 
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terlihat mewarnai semua bagian jaringan dan bagian jaringan yang menjadi bahan 

amatan tidak terlihat jelas.  

Kekontrasan dan kejelasan suatu jaringan preparat juga dapat disebabkan 

oleh lama perendaman pewarna pada suatu objek. Teknik pewarnaan dalam 

penelitian ini dilakukan selama 60 menit atau 1 jam yang mana preparat maserasi 

batang sirih hijau (Piper betle L.) ada yang terlihat kurang optimum atau 

mewarnai semua jaringan, sehingga objek yang menjadi bahan amatan sulit untuk 

diamati atau dibedakan. Hal ini sesuai dengan penelitian Abdullah (2017) bahwa 

dalam penelitianya terkait pewarnaan safranin pada sel (fase mitosis) akar bawang 

merah dengan waktu perendaman pewarna selama 60 menit itu sulit untuk 

membedakan sel mitosis, sedangkan pada rentang waktu 15 dan 30 menit 

diperoleh kualitas preparat sangat baik.  

Kualitas sangat baik yang ditunjukan oleh preparat itu tidak hanya dari segi 

kejelasan dan kekontrasan, namun juga dari segi kelengkapan komponen jaringan. 

Preparat maserasi batang sirih hijau yang diamati adalah bentukan dari jaringan 

pembuluh trakea. Berdasarkan hasil amatan ada beberapa preparat yang 

komponen jaringan trakea tidak dapat terlihat secara untuh. Hal tersebut  bisa 

diakibatkan dalam teknik pembuatanya kurang dilakukan secara optimal atau 

berhati-hati, khususnya dalam mengurai serat pada batang. Menurut Lael, 

Santosa, dan Aryadi (2018),  tenik pembuatan preparat mulai dari fiksasi sampai 

pemberian entthellan pada suatu spesimen yang dilakukan tidak oprimal, maka 

dapat menurunkan kualitas dari suatu objek amatan baik itu dari segi kejelasan, 

kekontrasan, ataupun keutuhan komponen jaringan.   
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4.2.2 Perlakuan Berbagai Konsentrasi Ekstrak Bunga Dadap Merah 

sebagai Pewarna Alami yang Memiliki Pengaruh Terbaik terhadap 

Kualitas Preparat Maserasi Batang Sirih Hijau  

 

Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney pada penelitian tentang pengaruh 

berbagai konsentrasi ekstrak bunga dadap merah sebagai pewarna alami terhadap 

kualitas preparat maserasi batang sirih hijau (Piper betle L.) menunjukan bahwa 

konsentrasi 30%, 50%, 90%, dan 100% memiliki hasil berbeda nyata apabila 

dibandingkan dengan perlakuan kontrol positif / safranin. Namun, pada 

konsentrasi 70% memiliki hasil yang sifatnya tidak identik atau tidak ada 

perbedaan nyata dengan perlakuan kontrol positif / safranin. Hal tersebut 

menunjukan bahwa konsentrasi 70% ini perlakuan yang memiliki pengaruh 

terbaik terhadap kualitas preparat maserasi batang sirih hijau dan sebanding 

dengan perlakuan konttol positif / safranin. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa dengan konsentrasi pengenceran ekstrak 

bunga dadap merah sebagai pewarna itu sesuai atau stabil, maka dapat 

menunjukan kualitas preparat sangat baik yang meliputi, kejelasan, kekontrasan, 

dan kelengkapan komponen jaringan trakea. Hal ini dikuatkan oleh Wahyuni 

(2009), bahwa konsentrasi pengenceran ekstrak yang dijadikan sebagai pewarna 

sangat berpengaruh pada kekontrasan dan kejelasan suatu objek yang diwarnai.   

Sebaliknya pada perlakuan ekstrak bunga dadap merah (Erythrina crista-

galli L.)  konsentrasi 30%, 50%, 90%, dan 100% memiliki tingkat kualitas 

preparat yang kurang baik bila dibandingkan dengan perlakuan safranin, 

didapatkan hasil pengamatan menunjukan tingkat kejelasan preparat kurang jelas 

serta kurang dapat telihat secara utuh bagian jaringan trakea. Hal ini dikuatkan 
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oleh Anam, Mahmudhati, & Hudha (2016), ekstrak yang memiliki konsentrasi 

tinggi (pekat) dapat memiliki daya serap ke jaringan tertentu tidak optimal 

sehingga semua bagian dapat terwarnai dan jaringan yang menjadi objek amatan 

tidak dapat terlihat jelas.  

Warna merah yang muncul pada preparat maserasi batang sirih hijau (Piper 

betle L.) saat pemberian pewarna ekstrak bunga dadap merah itu dipengaruhi oleh 

pigmen antosianin yang ada dalam ekstrak. Antosianin merupakan senyawa yang 

termasuk golongan flavonoid yang berperan mengasilkan warna merah hingga 

ungu pada bagian tumbuhan yang tergantung pada kondisi lingkungan (Haslina & 

Wahjuningsih, 2014). Kestabilan pigmen antosianin sangat dipengaruhi oleh suhu, 

oksigen, cahaya, pelarut, dan pH (Hambali, Mayasari, & Noermansyah, 2014).  

Hasil analisa pewarna alami dadap merah (Etrythrina crista-galli L.) 

diperoleh dari bunga yang berkisar umur 9 hari atau bunga mekar dan telah 

diekstraksi menggunakan pelarut etanol 96 % + asam sitrat 3% yang memiliki pH 

4 (bersifat asam) dan merujuk pada penelitian Purwanti, Sumarni, & Parjoko 

(2016), kadar antosianin ekstrak bunga dadap merah (Erythrina crista-galli L.) 

dengan pelarut etanol 96% + asam sitrat 3% yang dianalisa menggunakan 

spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 675-700 nm diperoleh kadar 

antosianin sebesar 1,0019 gram/ml. Pigmen antosianin yang stabil pada suasana 

asam dengan kisaran pH 1-5 dengan suhu pemanasan 50oC, sehingga dapat 

menyumbangkan warna kemerahan atau kekuningan (Saati, 2014).  

Pewarnaan (staining) merupakan suatu teknik pemberian warna pada 

jaringan atau sel yang memiliki tujuan untuk memperjelas bagian preparat yang 
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menjadi objek amatan di bawah mikroskop (Apriani, 2016).  Zat warna itu ada 

yang memiliki sifat asam atau basa, sehingga ketika penggunaan warna itu harus 

menyusaikan sesuai jaringan yang akan diamati karena setiap jaringan atau sel itu 

memiliki afinitas yang berbeda terhadap zat warna. Syarat yang harus dimiliki zat 

warna yaitu termasuk senyawa organik kompleks yang memiliki pembawaan 

khusus atau warna, dapat dipertahankan dalam jaringan, dan terdiri dari gugus 

kromophore (Wahyuni, 2009).  

Proses pewarnaan pada preparat maserasi batang sirih hijau menjadi 

berwarna dapat terjadi karena terdapat suatu mekanisme reaksi ikatan elektrostatik 

antara muatan ion zat pewarna dengan bagian dalam jaringan. zat warna yang 

memiliki pH asam dapat mewarnai bagian jaringan atau sel yang bersifat basa 

(Nurwanti, Budiono, & Pratiwi, 2013). Ekstrak bunga dadap merah memiliki pH 4 

(bersifat asam) sehingga dapat mewarnai jaringan bersifat basa atau jaringan 

berselulosa seperti jaringan trakea pada batang yang terdiri atas dinding primer 

dan dinding sekunder yang mengalami penebalan. Zat warna yang sifatnya asam 

memiliki muatan positif dan zat warna basa memiliki muatan negatif, jadi ion 

positif  (H+) pada zat warna ekstrak dadap merah (Erythrina crista-galli L.) dapat 

terlepas dan berikatan kovalen dengan ion negatif yang ada pada dinding sel 

jaringan trakea sehingga menyebabkan jaringan dapat terwarnai menjadi merah 

dan terlihat memiliki kualitas sangat baik (Hamid, 2005 dalam Sa’diyah, Budiono, 

& Suparno, 2015 ).  

 


