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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Famili Solanaceae 

Solanaceae merupakan keluarga tanaman berbunga (ordo Solanales), dengan 

102 genus dan hampir 2.500 spesies, banyak kepentingan ekonomi yang cukup 

besar sebagai tanaman makanan dan obat. Di antara yang paling penting dari ini 

adalah kentang (Solanum tuberosum); terong (S. melongena); tomat (Lycopersicon 

esculentum); taman atau capsicum, lada (Capsicum annuum dan C. frutescens); 

tembakau (Nicotiana tabacum); nightshade yang mematikan, sumber belladonna 

(Atropa belladonna); yang jimsonweed beracun (Datura stramonium) dan 

nightshades (S. nigrum, S. dulcamara,dan lain-lain); dan banyak tanaman hias, 

seperti genus Petunia, Lycium, Solanum, Nicotiana, Datura, Salpiglossis, 

Browallia, Brunfelsia, Cestrum, Schizanthus, Solandra, Streptosolen, dan 

Nierembergia (Encyclopedia Britannica, 2013). 

Menurut Adedeji (2007), suku terung-terungan (Solanaceae) adalah salah 

satu suku tumbuhan berbunga yang terdiri dari 83 genus dengan 2.925 spesies. 

Umumnya, keluarga dari famili ini adalah herba atau berkayu, tegak atau memanjat, 

pohon jarang kecil. Diantaranya seperti cabai rawit (Capsicum frutescens L.), 

terung (Solanum melongena L.) dan tomat (Lycopercicum esculentum). 

Suku Solanaceae berasal dari Eropa Tengah dan Selatan, dan Asia kecil. Suku 

Solanaceae kebanyakan berupa terna yang berbatang basah, jarang berupa semak-

semak atau pohon-pohonan, daun tunggal atau berbagi, tanpa daun penumpu, 

duduknya berseling atau tersebar dan kadang-kadang karena adanya pergerseran 

tempat, daun kelihatan berpasangan. Kelopak bangun bintang atau buluh, mahkota 
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bangun bintang, buluh atau corong, warna macam-macam: putih kehijau-hijauan, 

merah jambu, karmin, lembayung, jarang biru. Bunga aktinomorf atau zigomorf, 

banci, kebanyakan berbilangan 5, daun-daun kelopak berlekatan mahkotapun 

demikian, dalam kuncup berkelipatan (Tjitrosoepomo, 1981). 

2.1.1 Tanaman Tomat (Lycopersicum esculentum) 

Tomat (Lycopersicum esculentum Mill.) merupakan tanaman sayur yang 

banyak dikonsumsi oleh masyarakat di seluruh dunia. Tomat tergolong tanaman 

hortikultura yang banyak digunakan terutama untuk bumbu masakan, bahan 

baku industri saus tomat, dikonsumsi dalam keadaan segar, diawetkan dalam 

kaleng dan berbagai macam bahan bergizi tinggi lainnya. Konsumsi tomat segar 

dan olahan meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya gizi yang seimbang (Elis, dkk. 2103). 

Tomat tergolong tanaman sayuran buah semusim yang telah lama dikenal 

masyarakat dan merupakan sumber vitamin A, C, dan sedikit vitamin B. Buah 

tomat banyak digunakan sebagai bumbu masak, diawetkan dalam kaleng, dibuat 

minuman, dan saos, serta berbagai macam bahan makanan bergizi tinggi lainnya 

(Neliyati, 2004). 

Menurut Syarif, dkk (1993) tanaman tomat termasuk tanaman semusim 

atau tahunan berumur pendek. Bercabang menjalar atau terna, berbatang bulat, 

lunak, mudah patah dan berbulu ketika masih muda. Setelah tua bentuknya 

menjadi persegi, keras dan berkayu. Tanaman mempunyai akar tunggang dengan 

akar samping menjalar merata di permukaan (mempunyai sistem perakaran yang 

ektensif). 
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2.1.1.1 Klasfikasi Tanaman Tomat 

Tanaman tomat (Lycopersicum esculentum) dalam botani tumbuhan 

dapat diklasifikasikan menurut para ahli-ahli botani yang dikutip oleh Syarif, 

dkk (1993) sebagai berikut: 

Kingdom    :  Plantae 

Divison  :  Magnoliophyta 

Class       :  Dicotyle doneae 

Order       :  Tubiflorae 

Family       : Solanaceae 

Genus       : Lycopersicum 

Species     :  Lycopersicum esculentum Mill. 

2.1.1.2 Morfologi Tanaman Lycopersicum esculentum (Tomat) 

Tomat memiliki batang yang berbentuk persegi empat yang lunak tetapi 

cukup kuat dan berwarna hijau. Batang tomat berambut halus. Diantara 

rambut-rambut halus ini terdapat rambut kelenjar. Ruas 9 batang mengalami 

penebalan, batang bercabang dan memiliki diameter yang lebih besar 

dibandingkan dengan batang tanaman sayur lainnya. Tomat memiliki sistem 

perakaran tunggang yang tumbuh memenjang menembus tanah (Cahyono, 

2008). 

Daun tomat merupakan daun majemuk ganjil yang berjumlah 3-6 

lembar daun. Daun tumbuhan tomat berwarna hijau, berbentuk oval dengan 

tepi bergerigi, dan membentuk celah menyirip yang melengkung ke dalam. 

Duduk daun majemuk ini berselang-seling membentuk spiral mengelilingi 

batang tanaman (Cahyono, 2008). 
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Bunga tomat merupakan bunga sempurna karena bunga memiliki 

benang sari dan putik sebagai alar perkembangbiakannya. Bunga tumbuhan 

tomat berukuran tkecil dengan diameter 2 cm, berwarna putih. Bunga tomat 

memiliki 5 buah kelopak berwarna hijau. Buah tomat berwarna hijau saar 

masih muda dan menjadi merah saat sudah tua atau matang. Bentuk buah 

tomat beragam seperti bundar, agak bundar, lonjong, dengan ukuran buah 

yang beragam pula tergantung varietasnya (Cahyono, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. TanamanTomat 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017) 

 

2.2 Tanaman Buah Naga (Hylocereus costaricensis) 

Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga berpotensi untuk 

membudidayakan berbagai jenis tanaman. Salah satu tanaman jenis buah-buahan 

yang berpotensi untuk dibudidayakan di negara ini dan memiliki nilai jual yang 

sangat tinggi yaitu buah naga. Tanaman buah naga merupakan tanaman tropis dan 

sangat mudah beradaptasi terhadap lingkungan sehingga tersedianya produksi 

tersebut setiap saat membuka peluang untuk transaksi ekspor ke manca negara 

(Prizka, dkk. 2015). 
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Habitat asli buah naga berasal dari negara Meksiko, Amerika Utara, dan 

Amerika Selatan bagian utara. Buah naga termasuk tanaman yang berasal dari 

daerah beriklim tropis kering. Pertumbuhan buah naga dipengaruhi oleh 

kelembaban udara, curah hujan, suhu, dan keadaan tanah. Namun buah naga saat 

ini telah dibudidayakan di Indonesia seperti daerah Jember, Pasuruan, Malang, dan 

daerah lainnya (Kristanto, 2008). 

Kulit buah naga dapat dimanfaatkan dalam produksi industri maupun pangan 

seperti pewarna alami pada minuman dan makanan. Dalam bidang farmakologi, 

kulit buah naga dapat dijadikan sebagai obat herbal alami yang dapat dimanfaatkan 

sebagai jenis antioksidan. Dalam bidang industri, kulit buah naga dapat dijadikan 

bahan dasar pembuatan kosmetik. Jenis buah naga ada empat, yaitu buah naga kulit 

kuning daging putih (Selenicereus megalanthus), bauh naga daging putih 

(Hylocereus undatus), buah naga daging merah (Hylocereus polyrhizus), dan buah 

naga daging super merah (Hylocereus costaricensis) (Cahyono, 2009). 

2.2.1 Klasifikasi Tanaman Buah Naga 

Tanaman buah naga (Hylocereus costaricensis) dalam botani tumbuhan 

dapat diklasifikasikan menurut Kristanto (2009) sebagai berikut: 

Kingdom    :  Plantae 

Divison :  Magnoliophyta 

Class       :  Dicotyledonae 

Order       :  Cactales 

Family       : Cactaceae 

Genus       : Hylocereus 

Species     : Hylocereus costaricensis (daging super merah) 
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2.2.2 Morfologi Tanaman Buah Naga 

Sebagai salah satu anggota famili Cactaceae, tumbuhan buah naga 

perakarannya bersifat epifit yaitu menempel dan merambat pada batang 

tumbuhan lain. Akar yanaman buah naga tidak terlalu panjang dan terbentuk 

akar cabang. Akar tumbuhan ini tifak tahan dengan genangan yang cukup lama 

dan sangat tahan terhadap kekeringan. Dari akar cabang tumbuh akar rambut 

yang sangat kecil, banyak dan lembut (Kristanto, 2003). 

Batang tumbuhan buah naga bentuknya segitiga dengan warna hijau 

kebiru-biruan atau ungu. Batang tumbuhan buah naga mengandung air dalam 

bentuk lender dan berlapiskan lilin bila sudah dewasa. Batang tumbuhan buah 

naga banyak tumbuh cabang yang dimana batang dan cabang tersebut berfungsi 

sebagai daun dalam proses asimilasi. Cabang dan batang ditumbuhi duri-duri 

yang keras akan tetapi sangat pendek sehingga tidak mencolok. Letak duri 

tersebut pada tepi batang maupun cabang (Kristanto, 2003). 

Susunan bunga merupakan susunan bunga majemuk. Bunga tumbuhan 

buah naga terletak pada sulur batang, berwarna putih, dan berbentuk terompet. 

Buah naga bertbentuk lonjong dan bulat panjang serta berdaging sangat tebal 

dan berwarna merah. Letak buah pada umumnya mendekati ujung cabang atau 

batang. Pada cabang atau cabang dapat tumbuh lebih dari 1 buah, terkadang 

berhimpitan atau bersamaan. Ketebalan kulit buah 2-3 cm dan pada permukaan 

kulit buah terdapat jambul berukuran 1-2 cm. biji buah naga berukuran kecil, 

berwarna hitam, dan berbentuk bulat. Kulit biji sangat tipis tetapi keras 

(Kristanto, 2003). 
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Gambar 2.2. (a) Morfologi Buah Naga 

  (b) Buah Naga yang dibelah 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017) 

 

2.2.3 Kandungan Kulit Buah Naga 

Selain terdapat pada daging buah naga, di dalam kulit buah naga terdapat 

kandungan pigmen antosianin. Antosianin merupakan zat warna yang berperan 

memberikan warna ungu, berpotensi menjadi pewarna alami untuk pangan dan 

dapat dijadikan alternatif pengganti pewarna sintetis yang lebih aman bagi 

kesehatan (Citramukti, 2008). Handayani dan Rahmawati (2012) menyatakan 

bahwa kulit buah naga dapat diaplikasikan sebagai pewarna alami bahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

makanan pengganti pewarna sintetik. 

Kulit buah naga mengandung antosianin yang berperan penting sebagai 

pewarna alami dimana dengan pelarut air mengandung 1,1 mg/100 ml 

antosianin. Kulit buah naga juga berperan sebagai pewarna alami karena 

memiliki warna merah yang terang sehingga sesuai jika ditambahkan sebagai zat 

warna tanpa penambahan zat lain (Wahyuni, 2011). 

 

  

(a) (b) 
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Tabel 2.1 Kandungan Nutrisi pada Daging dan Kulit Buah Naga 
 

Komponen Kadar 

Nutrisi Daging Buah  

Karbohidrat 11,5 g 

Serat 0,71 g 
Kalsium 8,6 mg 

Fosfor 9,4 mg 

Magnesium 60,4 mg 
Betakaroten 0,005 mg 

Vitamin B1 0,28 mg 

Vitamin B2 0,043 mg 

Vitamin C 9,4 mg 
Niasin 1,297 - 1,300 

Fenol 561,76 mg/100 g 

Nutrisi Kulit Buah  

Fenol 1.049,18 mg/100 g 
Flavonoid 1.310,10 mg/100 g 

Antosianin 186,90 mg/100g 

Sumber: Taiwan Food Industry Develop & Research Authorities (2005) 

2.2.4 Tinjauan tentang Ekstrak Kulit Buah Naga (Hylocereus costaricensis) 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa 

atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hinggga memenuho baku yang 

telah ditetapkan (Depkes, 1995). Tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk 

menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. Ekstraksi ini 

didasarkan pada prinsip perpindahan massa komponen zat ke dalam pelarut, 

dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka kemudian berdifusi 

masuk ke dalam pelarut (Harbone, 1987). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2015) menunjukkan 

bahwa pada ekstrak kulit buah naga super merah memiliki kadar antosianin total 

rata-rata sebesar 58,0720 ± 0,0001 mg/L. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat 

Handayani dan Rahmawati (2012) yang menyatakan bahwa daging buah naga 

Fgevfyufgewfyugfyuetf 

Uegrfyotgfseytgfesgyfeygu 

Jhdbfguygfseygfeyfge 
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merah memiliki kadar antosianin sekitar 22,59335 mg/L. Antosianin stabil pada 

pH 3,5 dan suhu 50oC, mempunyai berat molekul 207,08 g/mol dan rumus 

molekul C15H11O.  

Berdasarkan penelitian Jacobs (1999), kulit buah naga (Hylocereus 

costaricensis) mengandung zat warna alami betasianin yang cukup tinggi, yaitu 

45,81 mg/100 gr kulit buah naga. Betasianin merupakan zat warna yang berperan 

memberikan warna merah dan merupakan golongan betalain yang berpotensi 

menjadi pewarna alami.  

Kulit buah naga bisa dijadikan pewarna maupun obat. Kulit buah naga 

mempunyai perbandingan 30-35% dari berat buahnya. Kandungan kimia kulit 

buah naga diantaranya yaitu flavonoid, polifeno, dan vitamin A, C, E. Menurut 

Nuruliyana et al., (2010) pada penelitiannya menyatakan bahwa kandungan 

fenol dalam kulit dan daging buah naga merah yaitu sebesar 1049.18 

mgGAE/100g dan 561.76 mgGAE/100g, sedangkan total flavonoid sebesar 

1310.10 mgGAE/100g pada kulit dan 220.2 mgGAE/100g pada daging buah.. 

2.3 Zat Pewarna 

Zat warna alam pada umumnya diperoleh dari hasil ekstrak berbagai bagian 

tumbuhan seperti akar, kayu, daun, biji ataupun bunga. Beberapa diantaranya 

adalah daun pohon nila (indofera), kulit pohon soga tingi (Ceriops candolleana 

arn), kayu tegeran (Cudraina javanensis), kunyit (Curcuma), teh (Tea), akar 

mengkudu (Morinda citrifelia), kulit soga jambal (Pelthophorum feruginum) dan 

kesumba (Bixa orelana). Pengolahan atau pengambilan zat warna alam dari 

tumbuh-tumbuhan dilakukan melalui 2 cara yaitu ekstraksi dan fermentasi 
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(Kwartiningsih, 2009.). Flavonoid, saponin, tanin dan antosianin merupakan 

golongan zat warna ekstraktif kayu. 

2.3.1 Flavonoid 

Flavonoid yang merupakan salah satu golongan fenol alam (Hartati, 2005). 

Flavonoid merupakan senyawa yang menyebabkan kayu berwarna merah, 

kuning, coklat atau biru. (Isminingsih, 1982). Flavonoid adalah turunan dari 

chalcones yang dibentuk dari shikimate dan prekursoe asetat (Edwards dan 

Gatehouse, 1999). Flavonoid merupakan kelompok polifenol yang paling 

dikenal, memiliki rantai karbon yang sama dengan flavon atau 2-fenilbenzopiron 

dan terdiri dari 4000 struktur. Dapat ditemukan sebagian besar tumbuhan dan 

sama dengan struktur fenilpropanoid dan asam hidroksibenzoat (Harbone, 

1999).  

2.3.2 Antosianin 

Antosianin berasal dari bahasa Yunani, anthos yang berarti bunga dan 

kyanos yang berarti biru gelap. Antosianin tersebar luas dalam bunga dan daun, 

dan menghasilkan warna dari merah sampai biru dan merupakan pigmen yang 

larut dalam air. Zat pewarna alami antosianin tergolong ke dalam turunan 

benzene yang ditandai dengan adanya dua cincin aromatik benzena (C6H6) yang 

dihubungkan dengan tiga atom karbon yang membentuk cincin (Dacosta, 2014). 

Dalam penelitian Tri Hidayah (2013) menyatakan bahwa antosianin 

merupakan pigmen golongan flavonoid yang larut dalam air. Menurut Winarno 

(1997) warna-warna merah, biru, ungu dalam buah dan tanaman biasanya 

disebabkan oleh warna pigmen antosianin (flavonoid) yang terdiri atas tiga 

gugusan penting:  
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a. Cincin dasar yang terdiri dari gugusan aglikon (tanpa gula).  

b. Gugusan glikon atau gula.  

c. Asam organik asli misalnya koumarat, kofeat atau ferulat (Winarno, 1997). 

Menurut Citramukti (2008), selain daging buah, kulit buah naga juga tidak 

kalah pentingnya sebab kulit buah naga mengandung pigmen antosianin yang 

bersifat antioksidan. Antosianin merupakan zat warna yang berperan 

memberikan warna merah berpotensi menjadi pewarna alami untuk pangan dan 

dapat dijadikan alternatif pengganti pewarna sintetis yang lebih aman bagi 

kesehatan. 

Antosianin adalah kelompok pigmen yang berwarna merah sampai biru 

yang tersebar dalam tanaman (Abbas, 2003). Antosianin dapat digunakan 

sebagai pengganti pewarna alami safranin dalam kegiatan pengamatan jaringan. 

Struktrur antosianin (C15H11O) dapat dilihat pada gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Antosianin 

2.3.3 Safranin 

Safranin yaitu salah satu zat warna yang termasuk dalam golongan azine. 

Golongan azine yaitu golongan zat warna yang mengandung cincin 

orthiquinomoid yang dihubungkan dengan bentuk cincin lainnya melalui 2 atom 

N. Safranin adalah suatu choliride dan zat warna basa yang kuat. Safranin sangat 
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cocok untuk mewarnai kromatin dan terurama kromosom (Suntoro, 1983). 

Kelarutannya dalam air adalah 5.45% dan 3.41% dalam alcohol. 

Safranin digunakan untuk morfologi dan sitology. Setelah jaringan 

diwarnai dengan safranin, pewarna yang berlebihan harus dicuci dengan air 

sehingga tidak meninggalkan sisa pada jaringan (Johansen, 1940). Setelah 

menggunakan fiksatif Flemming.  Zat warnanya dihilangkan dengan aquades 

dan selanjutnya dideferensiasi dengan alkol\hol 70% hingga hanya ada warna 

merah yang tertinggal di dalam siroplasma selama 0.5-10 menit. Kemudian 

preparat didehidrasi dengan cepat (Suntoro, 1983). 

2.4 Tinjauan tentang Metode Maserasi 

Maserasi merupakan salah satu proses ekstraksi simplisia yang menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada suhu kamar. 

Metode maserasi digunakan untuk memperoleh komponen yang diinginkan dengan 

mengekstrak simplisia menggunakan pelarut tanpa suhu tinggi. Proses maserasi 

sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam karena murah dan mudah 

dilakukan. Maserasi ini cocok untuk mengekstrak komponen-komponen yang tidak 

tahan akan suhu tinggi. Pada perendaman sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan 

dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel, 

sehingga metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam 

pelarut. Pelarut yang mengalir ke dalam sel dapat menyebabkan protoplasma 

membengkak dan bahan kandungan sel akan larut sesuai dengan kelarutannya. 

Lamanya waktu ekstraksi menyebabkan terjadinya kontak antara sampel dan 

pelarut lebih intensif sehingga hasilnya juga bertambah sampai titik jenuh larutan. 

Kontak antara sampel dan pelarut dapat ditingkatkan apabila didukung dengan 
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adanya pengocokan agar kontak antara sampel dan pelarut semakin sering terjadi, 

sehingga proses ekstraksi lebih sempurna (Zahrol, dkk. 2009). 

Lama maserasi memengaruhi kualitas ekstrak yang akan diteliti. Lama 

maserasi pada umumnya adalah 4-10 hari (Setyaningsih, 2006). Menurut Voight 

(1995), maserasi akan lebih efektif jika dilakukan proses pengadukan secara berkala 

karena keadaan diam selama maserasi menyebabkan turunnya perpindahan bahan 

aktif. Melalui usaha ini diperoleh suatu keseimbangan konsentrasi bahan ekstraktif 

yang lebih cepat masuk ke dalam cairan pengekstrak. 

2.4.1 Zat Pelarut Ekstraksi 

Macam-macam sifat pelarut umum ada 3, yaitu pelarut non-polar, pelarut 

polar aprotik, dan pelarut polar protik. Syarat pelarut yang digunakan pertama 

harus bersifat selektif yang artinya pelarut harus dapar melarutkan semua 

senyawa dengan cepat. Syarat kedua harus mempunyai titik didih yang cukup 

rendah. Hal ini agar pelarut mudah dapat diuapkan tanpa menggunakan suhu 

tinggi, namun titk didih pelarut tidak boleh terlalu rendah karena akan 

mengakibatkan kehilangan akibat penguapan. Syarat ketiga bersifat inert artinya 

pelarut tidak bereaksi dengan komponen minyak. Syarat keempat carilah pelarut 

yang murah dan mudah didapatkan (Guenther , 1987). 

Ekstraksi bisa menggunakan pelarut tunggal dan pelarut campuran. Pelarut 

campuran yang biasa digunakan adalah campuran etanol dan air, campuran 

methanol dan air, campuran eter dan air (Agoes, 2007). Pelarut yang dipilih pada 

penelitian ini adalah aquades, etanol, asam sitrat, dan etanol-asam sitrat. 

Aquades merupakan air murni hasil dari destilasi. Aquades mempunyai 
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kemmapuan yang baik untuk mengekstraksi sejumlah bahan simplisia (Voight, 

1995). 

Pada ekstraksi padat cair menggunakan pelarut berdasarkan sifat kelarutan 

dari komponen di dalam pelarut yang digunakan, komponen yang dipisahkan 

berasal dari benda padat. Komponen yang diekstraksi dapat berupa protein, 

vitamin, minyak atsiri, zat warna, dan sebagainya yang berasal dari bahan alami 

(Suyitno, et al., 1989). 

Pelarut yang dipilih untuk penelitian harus disesuaikan dengan beberapa 

kriteria berikut: 

a. Kelarutan pelarut dan kepolaran 

Pelarut yang dipilih memiliki kepolaran yang sama dengan bahan yang 

diekstraj sehingga pelarut dapat melarutkan solute dengan baik. Dengan 

tingkat kelarutan yang tinggi, hanya sedikit pelarut yang diperlukan. 

b. Selektifitas 

Pelarut diharpkan memiliki selektifitas yang tinggi sehingga hanya akan 

melarutkan senyawa-senyawa tertentu yang ingin diekstrak atau sedikit 

mungkin melarutkan senyawa-senyawa pengotor, sehingga pemisah dari 

campurannya pun data berlangsung lebih sempurna. 

c. Mudah diperoleh dan harganya murah 

d. Tidak beracun, tidak korosif, stabil secara termal dan tidak mudah terbakar 

e. Tidak menyebabkan terbentuknya emulsi 

f. Tidak reaktif 

Rdyhdhgdrhr5thfthnfcbnfchnftgjhdsdfsehfbsefgbsdvbsdg 

hsvfgsehyvfgsuefgseusiufseiufrt 

Ryherhrjtgjtgnmgtfjnfgtjtgf 
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Pelarut hanya berfungsi melarutkan dan diharapkan tidak mengubah susunan 

kimia dari bahan yang diekstrak (tidak terjadi reaksi antara pelarut dengan 

bahan yang diekstrak) (Sabel dan Waren, 1973).  

g. Titik diidh 

Titik didih pelarut cukup rendah sehingga hanya membutuhkan pemanasan 

yang tidak terlampau besar. Bila pemansan yang diperlukan membutuhkan 

energy yang sangat besar, dapat menimbulkan kerusakan pada bahan yang 

diekstrak dan hal seperti itu tentu saja dihindari. Namun titik didih pelarut 

pun tidak boleh terlampau rendah yang dapat menyebabkan kehilangan 

pelarut dalam jumlah yang besar akibat pemanasan. Titik didih pelarut pun 

harus seragam agar tidak menimbulkan residu di bahan pangan (Sabel dan 

Waren, 1973). 

h. Densitas dan Viskositas 

Densitas dan viskositas dari pelarut diharapkan cukup rendah agar pelarut 

lebih mudah mengalir dan kontak dengan padatan berlangsung lebih baik. 

i. Sifatnya terhadap air 

Pelarut yang digunakan sebaiknya bersifat hidrofilik terlebih bila bahan yang 

akan diekstrak masih mengandung sedikit air. Bila pelarut yang digunakan 

bersifat hidrofob, pelarut yang diharapkan dapat menembus dinding sel dan 

melarutkan sel (bahan yang akan diesktrak/klorofil) akan ditolak terlebih 

dahulu oleh keberadaan air (Sabel dan Waren, 1973). 
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j. Kecepatan air pelarut 

Kecepatan air pelarut sedapat mungkin besar dibandingkan dengan laju alir 

bahan ekstraksi, agar ekstrak yang terlarut dapat segera diangkut keluar dari 

permukaan bahan padat 

k. Temperature 

Temperature operasi yang tinggi akan berpengaruh positif terhadap ektraksi 

25 karena adanya peningkaan kecepatan difusi, penignkatan kelarutan dari 

larutan dan penurunan viskositas pelarut. Dengan viskositas pelarut yang 

rendah, kelarutan yang dapat dicapai lebih besar. Temperature yang 

digunakan harus dapan deisesuaikan dengan kelarutan pelarut, stabilitas 

pelarut, tekanan uap pelarut, dan seletifitas pelarut (Treyball, 1980; Mc. Cabe, 

2005; Skoog W.H., 2002)  

Pelarut organic berdasarkan konstanta elektrikum dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu pelarut non-polar dan pelarut polar. Konstanta dielektrikum 

dinyatakan sebagai gaya tolak-menolak antara dua partikel yang bermuatan 

listrik dalam suatu molekul. Semakin tinggi konstanta dielektrikumnya maka 

pelarut bersifat semakin polar (Sudarmadji et al, 1989).  

Berikut ini konstanta dielektrikum dari beberapa pelarut organic dapat 

dilihat pada table 2.2. 

Table 2.2 Konstanta dielektrikum pelarut organik 

Solvent Rumus kimia Titik  
didih 

Konstanta 
Dielektrik Massa Jenis 

Pelarut Non-Polar  
 Heksana CH3-CH2-CH2-CH2-

CH2–CH3 
69 °C 

2.0 0.655 g/ml 

Benzena C6H6 80 °C 2.3 0.879 g/ml 
Toluena C6H5-CH3 111°C 2.4 0.867 g/ml 

Dietil eter CH3CH2-O-CH2-CH3 35 °C 4.3 0.713 g/ml 
Kloroform CHCl3 61 °C 4.8 1.498 g/ml 

Ryherhrjtgjtgnmgtfjnwyeyeyhrewtyewyeyfgtjtgf 

Ghsefuygbsfgbsyufgseygfvbsdvb 

Khsbgeufgvbsuygfvsudyfgvseugfyvwsygusefgbdkj gbefbefvbefvshfvse 

Ryherhrjtgjtgnmgtfjnfgtjtgrureyeywtwyyqwryeyf 

Ghsefuygbsfgbsyufgseygfvbsdvb 

Khsbgeufgvbsuygfvsudyfgvseugfyvwsygusefgbdkj gbefbefvbefvsh 

Kdgruigndhndrhndr 

drhbgdruinhdihndrhubnfvse 

Ryherhrjtgjtgnmgtfjnfwtw3ty4y75u5rtu53636eydhgtjtgf 

Ghsefuygbsfgbsyufgseygfvbsdvb 

Khsbgeufgvbsuygfvsudyfgvseugfyvwsygusefgbdkj gbefbefvbefvshfvse 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rumus_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Titik_didih
http://id.wikipedia.org/wiki/Titik_didih
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstanta_Dielektrik&action=edit&redlink=1
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Etil asetat CH3-C(=O)-O-CH2-CH3 77 °C 6.0 0.894 g/ml 

Pelarut Polar Aprotic 
 1,4-Dioksana CH2-CH2-O-CH2-CH2-O 101°C 2.3 1.033 g/ml 

Tetrahidrofuran (THF) CH2-CH2-O-CH2-CH2 66 °C 7.5 0.886 g/ml 
Diklorometana 

(DCM) CH2Cl2 40 °C 
9.1 1.326 g/ml 

Asetona CH3-C(=O)-CH3 56 °C 21 0.786 g/ml 
 Asetonitril 
(MeCN) CH3-C≡N 82 °C 

37 0.786 g/ml 

Dimetilformamida 
(DMF) 

H-C(=O)N(CH3)2 

 
153°C 

38 0.944 g/ml 

Dimetilsulfoksida 
(DMSO) CH3-S(=O)-CH3 189°C 

47 1.092 g/ml 

Pelarut Polar Protic 
  Asam asetat CH3-C(=O)OH 118°C 6.2 1.049 g/ml 

n-Butanol CH3-CH2-CH2-CH2-OH 118°C 18 0.810 g/ml 
Isopropanol 
(IPA) CH3-CH(-OH)-CH3 82 °C 

18 0.785 g/m 

n-Propanol CH3-CH2-CH2-OH 97 °C 20 0.803 g/ml 
Etanol CH3-CH2-OH 79 °C 30 0.789 g/ml 

Metanol CH3-OH 65 °C 33 0.791 g/ml 

 Asam format H-C(=O)OH 100°C 58 1.21 g/ml 
Air  H-O-H 100°C 80 1.000 g/ml 

Keterangan: Urutan pelarut berdasarkan kepolarannya dari yang kurang polar ke 

yang paling polar: n-heksana, sikloheksana, karbontetraklorida, benzena, toluena, 

dietil eter, kloroform, etil asetat, asetat, etanol, dan metanol. 

 

2.4.1.1 Etanol 

Etanol (alkohol) adalah nama suatu golongan senyawa organik yang 

mengandung unsur C, H dan O. Etanol dalam ilmu kimia disebut sebagai etil 

alkohol dengan rumus kimia C2H5OH. Rumus umum dari alkohol adalah R-OH. 

Secara struktur alkohol sama dengan air, namun salah satu hidrogennya 

digantikan oleh gugus alkil. Gugus fungsional alkohol adalah gugus hidroksil, 

OH. Pemberian nama alkohol biasanya dengan menyebut nama alkil yang terikat 

pada gugus OH, kemudian menambahkan nama alkohol (Siregar, 1988).        

Bioetanol adalah nama lain dari etanol yang dibuat dari bahan baku yang 

berasal dari mahkluk hidup atau biomassa. Rumus molekul etanol adalah 

C2H5OH. Bioetanol teknis dengan kadar 70-94% dapat dibuat melalui operasi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Etil_asetat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Chemical_polarity&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprotic&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprotic&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=1,4-Dioksana&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tetrahidrofuran
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Diklorometana&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asetonitril&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimetilformamida&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimetil_sulfoksida&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimetil_sulfoksida&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Protic&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Protic&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Asam_asetat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Butanol&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Butanol&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Isopropanol&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=1-Propanol&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=1-Propanol&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://id.wikipedia.org/wiki/Metanol
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
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distilasi (Henley dkk., 1981). Etanol jenis ini biasanya digunakan untuk pelarut, 

disinfektan dan bahan bakar keperluan rumah tangga.    

Etanol yaitu pelarut yang serbaguna, dapat menyatu dengan air dengan 

sebagian besar bahan organic  yang bersifat cair termasuk zat cair, termasuk zat 

cair, termasuk zait cair non-polar seperti hidrokarbon alifatik. Etanol digunakan 

sebagai pelarut dalam melarutkan bahan obat-obatan. Etanol (etil alcohol) 

mempunyai rumus kimia C2H5OH, mudah terbakar, memiliki titik cair -114.3oC, 

dan titik didih 78.4 oC (Anonim, 2000). 

Etanol merupakan pelarut yang memiliki senyawa yang bersifat non-polar 

dan polar karena etanol memiliki hidroksi yang bersifat polar dan gugus etil yang 

bersifat non-polar. Etanol disebut etil alcohol, alcohol absolut, alcohol atau 

alkohol murni. Menurut Endah dkk (2007), karateristik etanol meliputi zat cair 

yang mudah menguap dan terbakar, tidak berwarna dan memiliki bau yang 

spesifik, serta dapat bercampur dengan air dalam segala perbandingan. Secara 

garis besar penggunaan etanol adalah sebagai pelarut untuk zat organik maupun 

anorganik, bahan dasar industri asam cuka, ester, spiritus, dan asetaledhid. 

Selain itu etanol juga digunakan untuk campuran minuman serta digunakan 

sebagai bahan bakar yang terbarukan serta etanol merupakan alkohol yang 

paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur Molekul Etanol 
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2.4.1.2  Asam Citrit atau Asam Sitrat 

Asam sitrat diyakini ditemukan oleh alkimiawan Arab-Yemen (kelahiran 

Iran) yang hidup pada abad ke-8, Jabir Ibnu Hayyan. Pada zaman pertengahan, 

para ilmuwan Eropa membahas sifat asam sari buah lemon dan limau; hal 

tersebut tercatat dalam Ensiklopedia Speculum Majus (Cermin Agung) dari abad 

ke-13 yang dikumpulkan oleh Vincent dari Beauvais.  Asam sitrat pertama kali 

diisolasi pada tahun 1784 oleh kimiawan Swedia, Carl Wilhelm Scheele, yang 

mengkristalkannya dari sari buah lemon. Pembuatan asam sitrat skala industri 

dimulai pada tahun 1860, terutama mengandalkan produksi jeruk dari Italia. 

Pada tahun 1893, C. Wehmer menemukan bahwa kapang Penicillium dapat 

membentuk asam sitrat dari gula. Namun demikian, pembuatan asam sitrat 

dengan mikroba secara industri tidaklah nyata sampai Perang Dunia I 

mengacaukan ekspor jeruk dari Italia. Pada tahun 1917, kimiawan pangan 

Amerika, James Currie menemukan bahwa galur tertentu kapang Aspergillus 

niger dapat menghasilkan asam sitrat secara efisien, dan perusahaan kimia Pfizer 

memulai produksi asam sitrat skala industri dengan cara tersebut dua tahun 

kemudian (Wikipedia, 2008). 

Rumus kimia asam sitrat yaitu C6H8O7 atau CH2(COOH)-COH(COOH)-

CH2(COOH), struktur asam ini tercermin pada nama IUPAC-nya, asam 2-

hidroksi-1,2,3-propanatrikaboksilat. Keasaman asam sitrat didapatkan dari tiga 

gugus karboksil COOH yang dapat melepas proton dalam larutan. Jika hal ini 

terjadi, ion yang dihasilkan adalah ion sitrat.  
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Gambar 2.5 Struktur Molekul Asam Sitrat 

Asam sitrat berbentuk kristal berwarna putih, tidak berbau, dan memiliki 

rasa asam.  Pengguna asam sitrat dapat menyebabkan iritasi kulit dan iritasi mata 

bila kontak langsung (paparan) terhadap asam sitrat kering atau larutan. Asam 

sitrat mampu mengikat ion-ion logam sehingga dapat digunakan sebagai 

pengawet dan penghilang kesadahan dalam air. Keasaman asam sitrat 

didapatkan dari tiga gugus karboksil -COOH yang dapat melepas proton dalam 

larutan. Asam sitrat dapat berupa kristal anhidrat yang bebas air atau berupa 

kristal monohidrat yang mengandung satu molekul air untuk setiap molekulnya. 

Bentuk anhidrat asam sitrat mengkristal dalam air panas, sedangkan bentuk 

monohidrat didapatkan dari kristalisasi asam sitrat dalam air dingin. Bentuk 

monohidrat asam sitrat dapat diubah menjadi bentuk anhidrat dengan pemanasan 

pada suhu 70-75°C. Jika dipanaskan di atas suhu 175°C akan terurai 

(terdekomposisi) dengan melepaskan karbon dioksida (CO2) dan air (H2O).  

Asam sitrat merupakan salah satu asam organik yang banyak digunakan 

dalam industri makanan dan minuman (60% dari total produksi), antara lain 

berfungsi sebagai pemberi rasa asam, antioksidan dan pengemulsi. (Rahman, 

1992). Dalam penelitian Hermawati (2015), jenis pelarut yang digunakan adalah 

asam sitrat 14% dengan perbandingan bahan:pelarut 1:10. Menunjukkan hasil 
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yang terbaik dibandingkan dari penambahan rasio konsentrasi asam sitrat 0%, 

6%, 8%, 10%, dan 12%. 

2.5 Jaringan Pembuluh 

2.5.1 Tinjauan Tentang Jaringan Pembuluh Xilem 

Jaringan adalah tiap-tiap kumpulan protoplas yang mempunyai dinding 

atau merupakan suatu kumpulan sel yang terbentuk dan mempunyai fungsi yang 

sama. Jaringan-jaringan pada umumnya terdapat pada tumbuh-tumbuhan tingkat 

tinggi, semakin tinggi tingkat perkembangannya maka semakin tinggi pula 

pembentukkan bagian-bagian yang berdiferensiasi pada tumbuhan tersebut. 

Dengan adanya jaringan-jaringan dalam tumbuhan tersebut, maka tumbuhan 

tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan-kegiatan dalam proses hidupnya. 

Terjadinya jaringan tumbuhan ialah karena adanya atau berlangsungnya 

pembelahan dari sel-sel yang dalam hal ini sel-sel yang terjadi tetap melakukan 

hubungan-hubungannya dengan erat antara yang satu dengan yang lainnya, 

selanjutnya pembentukkan jaringan-jaringan tersebut sangat erat hubungannya 

pula dengan pembentukkan berbagai alat pada tumbuhan (akar, batang, daun, 

buah, dan lain-lain) (Kartasapoetra, 1988). 

Pada tumbuhan berpembuluh, pengangkut air serta garam tanah maupun 

hasil fotosintesis dilakukan oleh jaringan pembuluh yang terdiri dari dua 

kelompok sel yang asalnya sama, namun berbeda bentuk, struktur dinding, serta 

isi selnya, kedua kelompok sel itu adalah xilem dan floem (Hidayat, 1995). 

Jaringan pengangkut terbentuk dari sel-sel yang kedudukan atau letaknya 

membentang menurutkan arah pegangkutan, karena kedudukan atau letak yang 
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demikian tampak bagaikan untaian atau rangkaian sel seakan-akan adanya 

pembuluh-pembuluh di dalam organ tumbuhan (Kartasapoetra, 1988). 

2.5.2 Pengertian Pembuluh Xilem 

Xilem merupakan jaringan kompleks karena terdiri atas yang terdiri atas 

beberapa tipe sel. Sel-sel tersebut terutama berperan dalam pengangkutan air dan 

sedikit banyak juga berfungsi sebagai penunjang (Fahn, 1992). Pemberi sebutan 

xylem ini atas bagian dari jaringan pengangkut pertama kali dikemukakan oleh 

Nageli pada tahun1858. Xilem berasal dari kata Yunani xylos yang berarti kayu, 

oleh karena itulah maka xilem diartikan sebagai pembuluh kayu. Tumbuh-

tumbuhan yang telah mempunyai xilem (pembuluh-pembuluh kayu) dalam 

taksonomi diklasifikasikan ke dalam satu kelompok vascular plant atau 

tumbuhan-tumbuhan berpembuluh. Eames bahkan menyebutkan bahwa 

tumbuh-tumbuhan dari Pteridophyta dan Spermatophyta adalah jenis dari 

tumbuhan Tracheophyta (Sutrian, 1992 Edisi Revisi). 

Pada irisan melitang suatu akar herba (terna) dikotil, pada umumnya xilem 

yang berdinding tebal tersusun dalam bentuk seperti palang (X) dibagian tengah 

selinder fibrofaskular, sedangkan sel-sel floem terletak disudut-sudut palang 

tersebut. Sel-sel xilem mudah dibedakan karena berdiameter lebih besar dan 

memiliki dinding-dinding tebal yang tersuberisasi (mengandung getah yang 

kedap air) (Campbel, 2006 Edisi Kedua). Dibedakan dua tipe dasar unsur-unsur 

trakea, yaitu trakeid dan anggota pembuluh. Istilah trakeid diperkenalkan dalam 

tahun 1863 oleh Sanio, yang membahas tentang persamaan dan perbedaan antara 

trakeid dan anggota pembuluh. Sejak saat itulah banyak usaha yang dilakukan 
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dan diabdikan untuk penelitian tentang struktur, bentuk, fungsi, ontogeni, dan 

filogeni unsur trakea ini (Fahn, 1992). 

Adanya diferensiasi yang terus menerus dari unsur-unsur yang baru yang 

berasal dari prokambium, maka di dalam organ yang bertumbuh xilem dan floem 

mengalami pemanjangan. Prokambium itu sendiri dihasilkan secara terus 

menerus-menerus oleh promeristem apikal dan xilem yang dihasilkan oleh 

prokambium pada tubuh primer disebut xilem primer. Pada banyak tumbuhan, 

setelah selesai pembentukan tubuh primer jaringan sekunder mulai berkembang 

dan xilem yang dihasilkan oleh aktivitas kambium vaskular disebut xilem 

sekunder. Unsur-unsur pada xilem primer yang telah selesai dibentuk lebih 

dahulu, yaitu protoxilem yang dibedakan dengan terbentuknya metaxilem 

terlebih dahulu (Fahn, 1992). 

2.5.3 Struktur dan Bentuk Xilem 

Susunan xilem ini merupakan suatu jaringan pengangkut yang serba 

kompleks yang terdiri dari berbagai bentuk sel, selain itu ternyata sel-selnya itu 

ada yang telah mati dan ada pula yang masih hidup, akan tetapi pada umumnya 

sel-sel penyusun xilem telah mati dengan membran selnya yang tebal 

mengandung lignin, sehingga para ahli beranggapan bahwa fungsi xilem selain 

sebagai jaringan pengangkut air dan zat-zat hara adalah juga sebagai jaringan 

penguat (Kartasapoetra, 1988). Adapun anatomi jaringan trakea akan ditunjukan 

oleh gambar 2.6. 
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(Sumber: Fahn, 1992) 

Gambar 2.6 Serabut xilem, trakea dan trakeid 

 

2.5.4 Fungsi Jaringan Xilem 

Xilem berfungsi untuk mengangkut air dari tanah serta zat yang terlarut di 

dalamnya, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil 

fotosintesis. Baik kelompok sel xilem maupun kelompok sel floem membentuk 

berkas atau untai dalam tubuh tumbuhan dan biasanya sejajar dengan sumbu 

organ yang menjadi tempatnya. Pada batang, berkas xilem umumnya bergabung 

dengan berkas floem dalam satu ikatan berkas pembuluh. Kombinasi xilem dan 

floem itu membentuk sistem jaringan pembuluh yang sinambung di seluruh 

tubuh tumbuhan, termasuk semua cabang batang dan akar (Hidayat, 1995). 

Xilem atau pembuluh kayu dan floem atau pembuluh tapis adalah bagian-

bagian dari jaringan pengangkut, yang sementara telah dikemukakan bahwa 

xilem itu meliputi trakea dan trakeid. Trakea dan trakeid merupakan suatu 

pembuluh halus, pembuluh kapiler, mulai dari akar sampai daun. Sel-sel trakeid 

yang pada umumnya terdapat pada Gymnospermae atau tumbuhan berbiji 
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terbuka, misalnya pinus berfungsi untuk mengangkut bahan mineral dan air dari 

akar sampai daun. Floem berfungsi mengangkut bahan-bahan dari bagian atas  

ke bagian bawah, jelasnya dari daun ke bagian organ lainnya seperti batang, akar 

atau umbi, atau sebaliknya yaitu mengangkut bahan-bahan dari bagian bawah ke 

bagian atas (Kertasapoetra, 1988). 

Ditinjau dari segi perkembangannya, dapat dibedakan antara jaringan 

pembuluh primer dan jaringan pembuluh sekunder. Jaringan pembuluh primer 

berdiferensiasi ketika tubuh primer dibentuk, dan jaringan yang 

menghasilkannya adalah prokambium. Di dekat meristem apeks, prokambium 

dibentuk terus menerus. Xilem primer terdiri dari protoxilem yang lebih dulu 

selesai pembentukkannya, dan metaxilem yang pembentukkan serta 

pendewasaannya selesai kemudian. Pada sejumlah besar tumbuhan terdapat 

kambium pembuluh yang menghasilkan jaringan pembuluh sekunder (Hidayat, 

1995). Serat yang didapati pada xilem dan berfungsi sebagai pengangkut tubuh 

tumbuhan, kadang-kadang juga terdapat sklereid. Sel-sel parenkim juga didapati 

pada xilem dan berfungsi sebagai tempat makanan dan fungsi-fungsi yang lain 

(Fahn, 1992).  

2.5.5 Unsur Utama Xilem 

Susunan xilem 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 xilem 

telah mati dengan membran selnya yang tebal dan mengandung lignin sehingga 

fungsi xilem 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 

sebagai unsur penopang dan penghantar air. Telah menjadi anggapan umum 

bahwa trakeid merupakan unsur xylem yang lebih primitif dibanding trakea 

karena tumbuhan anggota Pteridophyta, Gymnospermae dan Spermatophyta 

fosil hanya mempunyai trakeid (Soerodikoesoemo, 1987).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Serabut xilem dan trakeid 

(Sumber: Campbell, 2008) 

 

Trakea dianggap berasal dari trakeid, keduanya dalam keadaan dewasa 

berbentuk bulat panjang, berdinding sekunder terdiri dari lignin dan tidak 

mengandung kloroplas. Perbedaan pokok antara keduanya adalah bahwa pada 

trakeid tidak terdapat perforasi (lubang-lubang) sedang 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, 

sedang dalam trakeid peristiwa itu berlangsung lewat noktah antara sel-selnya. 

Ryherhrjtgjtgnmgtfjnfgtjtgf 

Ghsefuygbsfgbsyufgseygfvbsdvb 

Khsbgeufgvbsuygfvsudyfgvseugfyvwsygusefgbdkj gbefbefvbefvsh 

Kdgruigndhndrhndr 

drhbgdruwtwtwyteyrujrtjtfhgdtwsrwtwtyinhdihndrhubnfvse 

Ryherhrjtgjtgnmgtfjnfgtjtgf 

Ghsefuygbsfgbsyufgseygfvbsdvb 

Khsbgeufgvbsuygfvsudyfgvseugfyvwsygusefgbdkj gbefbefvbefvsh 

Kdgruigndhndrhndretegtryeryhdfyetwtgrghr 

drhbgdruinhdihndrhubnfvse 

Ryherhrjtgjtgnmgtfjnfgtjtgf 

Ghsefuygbsfgbsyufgseygfvbsdvb 

Khsbgeufgvbsuygfvsudyfgvseugfyvwsygusefgbdkj gbefbefvbefvsh 

Kdgruigndhndrhndr 

drhbgdruinhdihndrhubnfvse 
Ryherhrjtgjtestwetwetyeyeryreyhfhdggnmgtfjnfgtjtgf 

Ghsefuygbsfgbsyufgseygfvbsdvb 

Khsbgeufgvbsuygfvsudyfgvseugfyvwsygusefgbdkj gbefbefvbefvsh 

Kdgruigndhndrhndr 

drhbgdruinhdihndrhubnfvse 



35 
 

 

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). 

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 transpor air dan juga 

memberikan dukungan (Campbell, 2008). 

b. Trakea 

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

ujungnya saling bersatu membentuk sebuah tabung penghantar air bersel banyak 

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 

Ryherhrjtgjtgnmgtfjnfgtjtgf 

Ghsefuygbsfgbsyufgseygfvbsdvb 

Khsbgeufgvbsuygfvsudyfgvseugfyvwsygusefgbdkj gbefbefvbefvsh 

Kdgruigndhnetetgeteyryhrhwsrqwrqwrfsfddrhndr 

drhbgdruinhdihndrhubnfvse 

Ryherhrjtgjtgnmgtfjnfgtjtetwetweetewtgf 

Ghsefuygbsfgbsyufgseygfvbsdvb 

Khsbgeufgvbsuygfvsudyfgvseugfyvwsygusefgbdkj gbefbefvbefvsh 

Kdgruigndhndrhndr 

drhbgdruinhdihndrhubnfvse 

Ryherhrjtgjtgnmgtfjnfgtjtgf 

Ghsefuygbsfgbsyufgseygfvbsdvb 

Khsbgeufgvbsuygfvsudyfgvseugfyvwsygusefgbdkj gbefbefvbefvsh 

Kdgruigndhndrhndr 

drhbgdruinhdihndrhubnfvse 

Ryherhrjtgjtgnmgtfjnfgtjdrydryhdfhfryhrtuyhrthftjhttgf 

Ghsefuygbsfgbsyufgseygfvbsdvb 

Khsbgeufgvbsuygfvsudyfgvseugfyvwsygusefgbdkj gbefbefvbefvsh 

Kdgruigndhndrhndr 

drhbgdruinhdihndrhubnfvseturturtuitrugyjryeyry 



36 
 

 

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

lempeng berlubang-lubang yang mengalirkan air secara bebas melalui pembuluh 

(Campbell, 2008). 

Pengamatan irisan membujur radial melalui berkas pembuluh dapat dilihat 

bahwa unsur-unsur trakea dinding sekunder berbeda-beda dalam bentuk dan 

strukturnya. Pada banyak tumbuhan penebalan dinding sekunder pada xilem 

yang pertama 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 ontogenetik, 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 jaring-jaring yaitu penebalan retikulat. Bila pada dinding sekunder 

berbentuk jaring-jaring seperti itu bagian terbuka memanjang dan mengarah 

tegak lurus ke arah sumbu longitudinal unsur-unsurnya, maka penebalannya 

disebut skalariform-retikulat (Fahn, 1992). 

Tipe-tipe unsur trakea yang dijelaskan di atas tidak semuanya bisa 

didapatkan 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 pilinan dapat bervariasi penebalannya dan pada beberapa 

pilinan dapat terjadi alur demikian dalamnya sehingga seolah-olah berbentuk 
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kembar. Beberapa hal penebalan dinding berpilin-pilin dihubungkan dengan 

dinding primer oleh suatu pita sempit. Umumnya, kisaran variasi pola penebalan 

dinding pada unsur-unsur trakea sangat ekstensif (Fahn, 1992). Karena bagian 

selaput noktah yang bukan selulosa telah hilang akibat reaksi enzim, maka air 

dapat menembusnya dengan mudah. Pada komponen trakea, air bebas bergerak 

melalui lubang. Pola peletakkan dinding sekunder adalah sebagaimana diuraikan 

berikut ini: 

1. Jenis Cincin 

Perubahan jenis cincin adalah pola penebalan dinding sekunder yang paling 

sederhana. Lapisan sekunder tidak menutupi seluruh permukaan dinding 

primer seperti pada sklereid atau serat, melainkan berupa cincin kecil di 

bagian dalam dinding primer, setiap cincin terpisah dari cincin yang lain. 

2. Jenis Spiral 

Pola penebalan ini serupa dengan perubahan jenis cincin, namun dinding 

sekunder berupa satu atau dua spiral. Pada sel muda penebalan spiral merapat 

sekali, namun sewaktu bertumbuh sel ini akan memanjang akibat 

pertumbuhan sel sekelilingnya jenis ini merenggang menjadi kurang rapat. 

Terdapat ada dua jenis spiral agak renggang yang biasa disebut spiral satu, 

dan spiral agak rapat yang disebut dengan spiral dua.  

3. Jenis Tangga 

Pada jenis penebalan ini dinding sekunder jauh lebih banyak perluasannya 

dibandingkan jenis cincin dan spiral, hampir setengah permukaan dinding 

primer tertutup olehnya. Pada preparat berwarna, dinding sekunder berwarna 



38 
 

 

gelap menyerupai anak tangga, dan ruang yang tak tertutup pada dinding 

sekunder tampak seperti daerah yang lebar dan lonjong. 

4. Jenis Jala 

Penebalan sekunder di sini tidak teratur seperti pada penebalan tangga, lebih 

tepatnya seperti bentuk jala yang kurang teratur dan selnya tidak bisa meluas. 

 

Adapun anatomi jaringan trakea berbentuk cincin, spiral, tangga, dan jala 

akan ditunjukan oleh Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.8. Bentuk Penebalan Trakea 
(Sumber: Kartasapoetra, 1988) 

 

2.6 Tinjauan tentang Sumber Belajar 

2.6.1 Definisi Sumber Belajar 

AECT (Association of Education and Communication Technology) pada 

tahun 1977 mendefinisikan sumber belajar adalah berbagai atau semua sumber 

baik yang berupa data, orang dan wujud tertentu yang digunakan oleh siswa 

dalam belajar baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga 

mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Sumber belajar menurut 

AECT dibedakan menjadi enam jenis, yaitu: 
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a. Pesan (massage), yaitu informasi yang ditransmisikan atau diteruskan oleh 

komponen lain dalam bentuk ide, ajaran, fakta, makna, nilai dan data. Contoh: 

isi bidang studi yang dicantumkan dalam kurikulum pendidikan formal, dan 

non-formal maupun dalam pendidikan informal. 

b. Orang (person), yaitu manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, 

pengelolah dan penyaji pesan. Contoh: guru, dosen, tutor, siswa, pemain, 

pembicara, instruktur dan penatar. 

c. Bahan (material), yaitu sesuatu ujud tertentu yang mengandung pesan atau 

ajaran untuk disajikan dengan menggunakan alat atau bahan itu sendiri tanpa 

alat penunjang apapun. Bahan ini sering disebut sebagai media atau software 

atau perangkat lunak. Contoh: buku, modul, majalah, bahan pengajaran 

terprogram, transparansi, film, video tape, pita audio (kaset audio), filmstrip, 

microfiche dan sebagainya. 

d. Alat (Divice), yaitu suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat ini disebut hardware atau perangkat 

keras. Contoh: proyektor slide, proyektor film, proyektor filmstrip, proyektor 

overhead (OHP), monitor televisi, monitor komputer, kaset, dan lain-lain. 

e. Tehnik (Technique), dalam hal ini tehnik diartikan sebagai prosedur yang 

runtut atau acuan yang dipersiapkan untuk menggunakan bahan peralatan, 

orang dan lingkungan belajar secara terkombinasi dan terkoordinasi untuk 

menyampaikan ajaran atau materi pelajaran. Contoh: belajar mandiri, belajar 

jarak jauh, belajar secara kelompok, simulasi, diskusi, ceramah, problem 

solving, tanya jawab dan sebagainya. 
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f. Lingkungan (setting), yaitu situasi di sekitar proses belajar-mengajar terjadi. 

Latar atau lingkungan ini dibedakan menjadi dua macam yaitu lingkungan 

fisik dan non fisik. Lingkungan fisik seperti gedung, sekolah, perpustakaan, 

laboratorium, rumah, studio, ruang rapat, musium, taman dan sebagainya. 

Sedangkan lingkungan non fisik contohnya adalah tatanan ruang belajar, 

sistem ventilasi, tingkat kegaduhan lingkungan belajar, cuaca dan sebagainya 

(Sudjarwo, 1989). 

Klasifikasi lain yang biasa dilakukan terhadap jenis sumber belajar selain 

pesan (massage), manusia (human), bahan (materials), peralatan (device), teknik 

atau metode (technique), dan lingkungan (setting) adalah sebagai berikut: 

a. Sumber belajar tercetak. Contohnya: buku, majalah, brosur, koran, poster, 

denah, ensiklopedi, kamus, booklet, dan lain-lain. 

b. Sumber belajar non cetak. Contohnya; film, slides, video, model, 

transparansi, reali, dan lain-lain. 

c. Sumber belajar yang berbentuk fasilitas. Contohnya perpustakaan, ruangan 

belajar, carrel, studio, lapangan olah raga dan lain-lain. 

d. Sumber belajar berupa kegiatan. Contohya: wawancara, kerja kelompok, 

observasi, simulasi, permainan dan lain-lain. 

e. Sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat. Contohnya: taman, 

terminal, pasar, toko, pabrik, museum dan lain-lain (Sudjana, 1989) 

2.6.2 Pemanfaatan Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang berwujud benda dan orang 

yang dapat menunjang kegiatan belajar sehingga mencakup semua sumber yang 

mungkin dimanfaatkan oleh tenaga pengajar agar  terjadi perilaku belajar 
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(Abdullah, 2012). Menurut Supriadi (2015) dari Percival dan Ellington 

menjelaskan  sumber belajar dari  sisi pembuatan adalah seperangkat  bahan atau 

situasi belajar yang dengan sengaja atau tidak  sengaja diciptakan  agar  peserta 

didik secara individual dan atau bersama- sama dapat belajar. Jadi pada dasarnya 

sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh 

tenaga pengajar dan peserta didik, baik secara terpisah maupun dalam bentuk 

gabungan untuk kepentingan kegiatan pembelajaran dengan tujuan  untuk  

meningkatkan efisiensi, mudah, dan menyenangkan untuk kelangsungan 

pembelajaran. 

Berkaitan dengan pemanfaatan aneka sumber belajar perlu disesuaikan 

dengan kebutuhan, efisiensi, dan efektivitas penggunaannya. Memilih aneka 

sumber belajar yang dimanfaatkan guru dan tenaga pengajar agar berpedoman 

pada asas idealitas seperti yang ditetapkan Holden, yaitu (1) aman, 

menyenangkan, dan aman digunakan, (2) terkini, (3) mudah diperoleh dan 

digunakan, (4)  mampu memberikan informasi yang dibutuhkan, (5) 

menyediakan pengalaman belajar sesuai karakteristik pembelajar (Supriadi, 

2015). 

Sumber belajar idealnya dapat memberikan pengalaman belajar sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan menerapkan pembelajaran kontekstual, dengan cara menghadirkan 

sumber belajar konkrit dan autentik yang dekat dengan siswa melalui 

pemanfaatan sumber belajar berbasis keunggulan lokal (Eurika & Hapsari, 

2017). Selain itu, pemilihan sumber belajar dapat disesuaikan dengan syarat-

syarat yang dikemukakan oleh Djohar (Suratsih, 2010) yaitu kejelasan potensi, 
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kesesuaian dengan tujuan belajar, kejelasan sasaran, kejelasan informasi yang 

dapat diungkap, kejelasan pedoman penelitian, dan kejelasan perolehan yang 

diharapkan.  

Hasil penelitian ini akan dimanfaatkan sebagai sumber belajar sehingga 

harus memenuhi syarat–syarat berikut: 

1) Kejelasan potensi 

Pembahasan mengenai struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada tumbuhan 

menjadi salah satu produk sumbner belajar yaitu preparat dengan metode 

maserasi. Mempelajari hal ini peserta didik akan mendapatkan informasi, 

pengetahuan mengenai jenis-jenis jaringan pada tumbuhan melalui preparat 

metode maserasi serta peserta didik dapat melakukan pengamatan mikroskopis 

berbagai jaringan tumbuhan (preparat basah atau preparat jadi). Sehingga sesuai 

dengan pembelajaran SMA kelas XI IPA pada materi struktur dan fungsi sel 

penyusun jaringan pada tumbuhan. 

2) Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran 

Kesesuaian dengan tujuan belajar yang dimaksud adalah proses atau hasil dari 

penelitian ini terdapat kesesuaian dengan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Pembuatan preparat dengan metode maserasi dalam penelitian ini sesuai 

dengan salah satu tujuan pembelajaran materi struktur dan fungsi jaringan pada 

tumbuhan yaitu menyimpulkan hasil pengamatan tentang perbedaan jaringan 

penyusun pada batang tumbuhan dan mengaitkannya dengan hasil pengamatan 

mikroskopis sediaan/preparat jadi yang dilakukan tentang bentuk, letak dan 

fungsi jaringan pada tumbuhan. Salah satu prinsip materi struktur dan fungsi 

jaringan pada tumbuhan sehingga proses dari penelitian ini sesuai dengan salah 
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satu tujuan pembelajaran materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan 

SMA kelas XI IPA. 

3) Kejelasan sasaran 

Kejelasan sasaran penelitian ini adalah pembuatan preparat dengan metode 

maserasi yang akan disubtitusikan pada peserta didik yang akan melakukan 

pengamatan preparat pada mikroskop. Sedangkan sasaran materi yang sesuai 

dengan hasil penelitian ini ditekankan pada materi struktur dan fungsi jaringan 

pada tumbuhan bagi peserta didik kelas XI SMA IPA.  

4) Kejelasan informasi yang diungkap 

Kejelasan informasi yang diungkap dari penelitian ini berupa fakta hasil 

penelitian yang dapat dijadikan suatu konsep. Informasi yang dapat diungkap 

yaitu sebagai berikut preparat dengan metode maserasi yang akan disubtitusikan 

pada peserta didik yang akan melakukan pengamatan preparat pada mikroskop. 

Fakta-fakta yang terungkap dari hasil penelitian ini selanjutnya dapat digunakan 

untuk menambah referensi dan variasi pengetahuan dalam melaksanakan 

pembelajaran pada peserta didik kelas XI SMA IPA. 

5) Kejelasan pedoman eksplorasi 

Pengaplikasian hasil penelitian ini pada peserta didik harus 

mempertimbangkan keterbatasan waktu, biaya, tenaga serta kemampuan siswa 

di sekolah. Oleh karena itu, dari penelitian ini siswa hanya sebatas mempelajari 

dan menganalisis preparat dengan metode maserasi yang akan disubtitusikan 

pada peserta didik yang akan melakukan pengamatan preparat pada mikroskop. 

Proses pembuatan preparat dengan metode maserasi dapat dilakukan oleh guru 

atau laboratorium biologi yang menyediakan jasa. Hasil dari penelitian ini 
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selanjutnya akan dijadikan bahan diskusi yang nantinya dapat digunakan oleh 

peserta didik SMA kelas XI IPA. Kejelasan eksplorasi meliputi pengamatan, 

pembahasan, dan penarikan kesimpulan. 

6) Kejelasan perolehan 

Hasil yang diharapkan dapat dicapai melalui pemanfaatan sumber belajar ini 

adalah dalam beberapa aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek 

kognitif, siswa diharapkan mampu dengan mudah memahami konsep-konsep 

yang telah diperoleh melalui fakta-fakta dari hasil praktikum atau penelitian. 

Kemudian dilanjutkan dengan afektif dimana siswa diharapkan memiliki rasa 

ingin mengetahui tentang konsep atau fakta yang diperoleh dengan mencoba 

melakukan langsung melalui proses praktikum yang nantinya menjadi penilaian 

psikomotorik. 
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2.7 Kerangka Konsep 

  
Mikroteknik 

Pewarna Safranin 

- Mahal 

- Mudah rusak 

Trakeid yang terdapat 

pada batang dapat 

dilihat dari hasil 

warna 

Pewarna alternatif dari 

ekstrak kulit buah naga 

Maserasi 

batang 

Penyimpanan ion+ 

pada zat warna akan 

terlepas dan 

berikatan kovalen 

Mengandung 

pigmen 

Kejelasan 

preparat 

Kontras 

warna 
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2.8 Hipotesis 

 Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka di atas dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan kejelasan sel dan ketajaman warna dari preparat trakea 

pada batang tomat (Lycopersicum esculentum) yang telah diberikan 

perlakuan ekstrak kulit buah naga (Hylocereus costaricensis) dengan 

menggunakan pelarut etanol, pelarut asam sitrat, dan pelarut etanol-asam 

sitrat. 


