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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Preparat Gosok 

 Tinjauan Tentang Preparat Gosok 

Macam-macam jaringan keras yaitu gigi, tulang, kuku, dan bagian lain 

yang tahap pembuatannya sulit disayat (terkecuali persiapan khusus diperlukan 

sebelumnya). Menurut Gunarso (1989) menyatakan bahwa untuk mengatasi 

permasalahan maka dibuat jenis sediaan dengan metode gosok. Tulang, misalkan 

tulang bagian paha (femur), tahap awal memotong hingga berukuran hanya 

beberapa mili sampai 1-2cm (berdasarkan jenis irisan secara melintang ataukah 

membujur). Irisan-irisan ataupun potongan ini kemudian digosokkan ke asahan 

sampai tipis nantinya di amati dalam mikroskop. 

Preparat gosok merupakan perolehan melalui metode mikroteknik dengan 

cara merebus dan menggosok tulang hingga tipis. Metode ini dilakukan agar 

mendapatkan sediaan yang di iris atau susah untuk mendapatkan sediaan dengan 

ketebalan yang merata serta untuk pembuatan jaringan yang sifatnya keras. Metode 

gosok dilakukan dengan cara merebus sampai melunak dan menggergaji tulang. 

Potongan tulang kecil digosokkan satu arah menggunakan ungkal atau amplas 

(Wahyuni & Tosiyana, 2018).  

Menurut Wahyuni (2015b) menyatakan bahwa dalam metode ini 

digunakan agar dapat mengamati jaringan yang terdapat pada bagian dalam 

sediaaan dan dapat melihat perbedaan-berbedaan dalam tulang. Metode ini dipakai 

untuk mendapatkan hasil yang baik pada organ yang sulit didapat sedian secara 

tebalnya rata. Tahapan ini menggunakan amplas dalam proses pembuatannya, 

mulai dari amplas kasar sampai amplas halus dengan tujuan agar didapat ketebalan 

yang sama rata pada permukaannya. Hasil pengamatan yang jelas dipengaruhi 

beberapa faktor diantaranya dalam proses mengasah dan penggosokan tulang yang 

kurang hati-hati mengakibatkan hasil jaringan tidak dapat terlihat jelas, ketelitian 

juga menjadi tahapan penting dalam proses penggosokan ini. Ketebalan yang tidak 
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rata akan antarmuka dalam proses penempelan enthelen ke kaca karena penutup 

kaca akan pecah jika permukaan tidak rata. 

Menurut Wahyuni (2015b) menyatakan bahwa faktor kegagalan pada saat 

membuat preparat tulang adalah sebagai berikut: 

a. Waktu dan lamanya perebusan. 

b. Suhu perebusan dalam panci. 

c. Rusaknya tulang pada saat penggosokan. 

d. Ketebalan tulang tidak merata. 

e. Waktu dan lamanya penyerapan zat warna. 

f. Penjernihan dengan xylol. 

Menurut Wahyuni (2009) menyatakan bahwa faktor keberhasilan pada 

saat membuat preparat tulang adalah sebagai berikut: 

a. Waktu dan lamanya pewarnaan (staining). 

b. Ketelitian dalam menggosok tulang. 

c. Kehalusan tulang. 

d. Kejelasan struktur preparat. 

e. Penjernihan dengan xylol. 

 

 Tahapan Dalam Pembuatan Preparat Gosok 

Pembuatan preparat gosok mempunyai tahapan - tahapan yang penting 

sehingga pembuatan preparat akan mendapatkan hasil yang maksimal. Tahapan 

tersebut menurut Wahyuni (2009) yaitu: 

 Pemotongan (Section) 

Proses pemotongan dilakukan dengan gergaji besi dengan tebal + 0,5 cm, 

kemudian potongan itu ditipiskan dengan menggosoknya di amplas kasar sampai 

potongan itu sulit untuk ditipiskan lagi kemudian pindahkan tulang ke amplas halus 

dengan hati-hati dan gosokkan pada ampelas halus tersebut hingga di peroleh 

keping tulang yang cukup transparan sehingga bagian jaringan tulang nantinya 

dapat diamati di mikroskop. Saat menggosokkan tulang di amplas halus dilakukan 

secara hati-hati supaya keping tulang tidak patah/rusak (Wangi, 2014). 
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 Pewarnaan (Staining) 

Pewarnaan (Staining) adalah pemberian warna pada jaringan atau sel agar 

mudah dalam pengamatan jaringan di mikroskop. Tiap-tiap bagian sel mempunyai 

afinitas tertentu terhadap zat warna. Demikian pula zat warna memiliki kemampuan 

khusus dalam mewarnai jaringan, sehingga yang harus diperhatikan dalam 

pewarnaan ialah jenis jaringan disesuaikan dengan kemampuan zat warna 

(Budiono, 1992). 

 

 Dehidarasi 

Dehidrasi berjutuan untuk menyerap molekul air pada jaringan. Proses ini 

penting untuk jaringan-jaringan yang akan dibuat preparat. Proses ini dilakukan 

setelah fiksasi selesai. Cara melakukan dehidrasi yaitu mejalankan proses dehidrasi 

secara perlahan-lahan menggunakan alkohol bertingkat, memulai dengan alkohol 

presentase rendah sampai dengan alkohol absolut. Menggunakan waktu untuk 

setiap tingkat alkohol tergantung pada ukuran jaringan. Alkohol absolut 

mempunyai kemampuan memperkeras jaringan (Wangi, 2014). 

 

 Dealkoholisasi 

Proses ini bertujuan untuk menghilangkan alkohol yang masih tersisa 

sebagai akibat proses dehidrasi, sebab alkohol tidak dapat larut dalam parafin 

maupun balsam kanada. Dealkoholisasi dapat dilakukan dengan cara merendam 

bahan ke dalam xilol alkohol dengan formulasi yang semakin meningkat, sampai 

akhirnya masuk ke dalam xilol murni. Xilol mempunyai efek menjernihkan 

jaringan atau menjadikan jaringan bersifat transparan. Tahap dealkoholisasi disebut 

juga proses penjernihan (Budiono, 1992). 

 

 Perekatan (Mounthing) 

Pembuatan akhir pembuatan suatu preaparat yaitu merekat atau 

mounthing. Tahapan mounthing ini preparat diberi enthelen kemudian diberi label 

dan disimpan dalam kotak preparat (Kardi dan Budipramana, 1992). 
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 Pemberian etiket/labelling 

Pemberian label untuk memudahkan menemukan preparat yang 

diinginkan, maka setiap preparat mikroskopis harus diberi etiket atau label. Letak 

etiket pada umumnya seragam, yaitu ditempel di sebelah kiri kaca penutup. Pada 

etiket berturut-turut dari bagian atas dicantumkan nama divisi, kemudian nama 

marga, dilanjutkan dengan bidang irisan dan pewarnaannya dan yang paling bawah 

adalah nama orang/badan/perusahaan yang memproduksi preparat mikroskopis 

(Budiono, 1992). 

 

2.2. Pewarnaan Pada Preparat 

Pewarnaan akan membuatnya lebih mudah untuk mengamati sel atau 

jaringan di bawah mikroskop, karena zat warna (pewarna) memiliki afinitas selektif 

untuk organel sel. Penyerapan pewarna tidak semua organel dapat didukung dengan 

bahan pewarna yang sama, ini adalah perbedaan antara komponen penyusun dan 

sifat masing-masing organel sel (Wismaji, 2010). Zat warna merupakan suatu 

senyawa organik komplek yang mempunyai pembawaaan khusus yaitu warna yang 

dapat dipertahankan didalam sel atau jaringan terdiri atas Chromophore dan 

Auxohrome (Handari, 1983). Molekul zat warna adalah kombinasi zat organik tak 

jenuh dengan kromofor sebagai pembawa warna dan auksokrom sebagai pengikat 

warna yang melekat pada jaringan dan memperkuat pewarnaan (Agustina & Amir, 

2012). 

Pewarna yang digunakan untuk pewarnaan alkali sederhana (komponen 

kromofor positif). Pewarnaan sederhana ini akan membedakan antara jaringan 

dengan berbagai morfologi dari bahan lain yang ada paska olesan yang diwarnai 

(Wismaji, 2010). Berbagai jenis morfologi dapat dibedakan dengan menggunakan 

pewarna sederhana. Persyaratan pewarna sederhana dapat diartikan dalam gambar 

sel dan jaringan hanya satu jenis pewarna yang digunakan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pewarnaan adalah fiksasi, perubahan warna warna, substrat, 

intensifikasi pewarnaan dan penggunaan pewarna. (Hamid & Dasep, 2005). 

Pewarna yang digunakan dalam pengamatan mikroskopis dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis. Zat warna alami berupa 
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pewarna yang diperoleh dari alam (tumbuhan maupun hewan), misalnya 

hematoxilin. Sedangkan zat warna sintesis meliputi jenis-jenis pewarna yang dibuat 

di pabrik. Berdasarkan sifatnya zat warna dibedakan menjadi  zat warna asam dan 

zat warna basa (Gunarso, 1989). 

Setiap tanaman dapat dibuat sebagai sumber warna karena mengandung 

pigmen alami. Potensi ini ditentukan oleh intensitas warna yang dihasilkan dan 

sangat tergantung pada jenis colloring matter yang ada. Colloring matter adalah zat 

yang menentukan arah warna pewarna alami dan merupakan senyawa organik yang 

terkandung dalam sumber pewarna alami. Setiap jenis tanaman memiliki 

kandungan colloring mater (Wismaji, 2010). Penelitian memakai satu kontrol 

perlakuan tanpa pewarnaan dan lima perlakuan sediaaan dengan pengggunaan 

pewarnaan dari alam yaitu ekstrak daun pacar kuku (Lawsonia inermis L.). 

 

 Klasifikasi Tanaman Pacar Kuku (Lawsonia inermis L.)  

Menurut Borade, Kale, & Shete (2011) klasifikasi ilmiah dari tanaman 

pacar kuku (Lawsonia inermis L.) adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Division : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Ordo  : Mrytales 

Family  : Lythraceae 

Genus  : Lawsonia 

Spesies : Lawsonia inermis L. (Sumber : Borade et al., 2011). 

 

 Tinjauan Tentang Tanaman Pacar Kuku (Lawsonia inermis L.) 

Tanaman henna atau pacar kuku (Lawsonia inermis L.) merupakan 

tanaman semak, termasuk keluarga lythraceae banyak ditanam sebagai tanaman 

hias, berbunga sepanjang tahun, bunga harum sering digunakan sebagai bahan 

wangi  (Luftinor, 2017). Pacar kuku (Lawsonia inermis L.) merupakan tanaman asli 

dari Negara India, Afrika dan Australia. Tanaman pacar kuku lebih dikenal dengan 

sebutan daun henna karena banyak dimanfaatkan sebagai pewarna kuku (Setiana, 



  14 

 

 

 

2015), dengan demikian peneliti tertarik untuk mencoba memanfaatkan tanaman 

tersebut sebagai pewarna alami pada preparat gosok. 

 

 Morfologi Tanaman Pacar Kuku (Lawsonia inermis L.) 

Pacar kuku (Lawsonia inermis L.) merupakan tanaman yang berasal dari 

Afrika Timur Laut dan Asia Barat Daya. Termasuk Lythaceae (Latin). Ciri khasnya 

adalah semak belukar, batang tegak, sering rantingnya sering runcing. Daun 

menghadap, berbentuk jorong atau berbentuk lanset, panjang 1,5-5,0 cm. 

Perbungaan terdiri dari malai, tumbuh di ujung cabang dan di ketiak daun, panjang 

4-20 cm; bunga kuning muda, merah muda atau merah; sangat harum. Sedangkan 

buahnya terdiri dari bujur sangkar, bulat atau pipih, dan memiliki diameter ± 0,5 

cm (Anju, Kavita, Jugnu, Munish, & Asha, 2012). Adapun gambar tanaman pacar 

kuku (Lawnosia inermis L.) pada Gambar 2.1. 

  
(1) (2) 

Gambar 2.1. Tanaman Pacar Kuku (Lawsonia inermis L.) 

1). (Sumber: Hartati, 2015), 2). (Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

Bahan utama adalah tumbuhan pacar kuku (Lawsonia inermis L.) 

Lawsone. Lawsone adalah campuran semipolar dan termasuk dalam kelompok 

komposisi naftokoinon. Senyawa naftokoinon termasuk dalam senyawa koinin 

(Mulangsri & Nurani, 2015). Selain substansi Lawsone daun pacar kuku (Lawsonia 

inermis L.) juga mengandung komposisi kimia seperti Flavonoid (luteolin, apigenin 

dan glikosida), Kumarin (Esculatin, fraxitin, scopoletin), tanin dan saponin (Zainab 

et al., 2016). Menurut Luftinor (2017) menyatakan bahwa daunnya terdapat 

kandungan asam galat, steroid, gula, lemak, dan resin. Sedangkan daunnya juga 

memiliki kandungan protein, zat fennolik dan karbohidrat (Borade et al., 2011). 
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 Pigmen Antosianin Pada Daun Pacar Kuku (Lawsonia inermis L.) 

Banyak potensi pewarna alam yang dimanfaatkan sebagai alternatif 

pewarna, salah satu contonya yaitu daun pacar kuku. Daun pacar kuku (Lawsonia 

inermis L.) mengandung pewarna lawsone (2-hydroxy, 1,4 naphthoquinone) adalah 

kandungan pewarna utama daun kuku pacar dengan komposisi 1,0-1,4%. Daun 

kuku henna memiliki zat yang bervariasi dari merah, merah anggur, kuning tua, 

coklat kemerahan hingga coklat (Setiana, 2015). Pewarna alami tergolong sebagai 

kelompok indigoid, antrakuinon, naftoquinon dan benzokuinon, flavonoid, 

karotenoid, dan tanin. Salah satu pewarna flavonoid adalah antosianin yang 

ditemukan pada bunga, buah, daun, batang, dan akar tanaman (Yunilawati et al., 

2018). 

Antosianin adalah kelompok pigmen merah hingga biru yang tersebar luas 

pada tanaman. Antosianin diklasifikasikan sebagai pigmen yang disebut flavonoid. 

Senyawa flavonoid adalah senyawa polar dan dapat diekstraksi dengan pelarut 

polar. Beberapa pelarut yang bertindak sebagai etanol, air dan etil asetat. Kondisi 

asam akan mempengaruhi hasil ekstraksi. Semakin tinggi jumlah asam yang 

ditambahkan, pH 1 akan meningkatkan jumlah pigmen antosianin sesuai dengan 

bentuk kation flavilium atau oksonium yang diperkaya dan pengukuran absorbansi 

akan meningkatkan jumlah anthocyanin yang lebih besar. (Simanjuntak & Sinaga, 

2014). 

Aktivitas antioksidan antosianin dipengaruhi oleh sistem yang digunakan 

sebagai substrat dan kondisi yang digunakan untuk mengkatalisasi reaksi oksidasi. 

Antosianin adalah amfoter yang memiliki kemampuan untuk bertindak baik dengan 

asam maupun dalam basa. Media asam antosianin berwarna merah karena berada 

dalam vakuola sel dan berubah menjadi ungu dan biru (Ariviani, 2018). Warna 

ekstrak antosianin bervariasi tergantung pada pH media. Berdasarkan nilai pH, 

diperlukan media asam merah, media basa biru, dan pada media netral bewarna 

ungu (Lestario, 2017). 

Proses pewarnaan pada preparat tulang oleh ekstrak daun pacar kuku 

dikarenakan adanya reaksi ikatan elektrostatik antara muatan ion zat warna dan 

bagian sel tulang yang berbeda muatan sehingga jaringan tulang dapat terwarnai. 
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Pewarna asam memiliki muatan negatif sementara pewarna basa bermuatan positif. 

Suntoro (1983) menyatakan bahwa pewarna mengubah bagian sel yang berinteraksi 

basa dan sebaliknya, pewarna mengubah bagian sel yang mengubah asam. Menurut  

Nurwanti (2013) menyatakan ekstrak daun pacar kuku mengandung pewarna 

antosianin yang memiliki pH (asam) rendah. Antosianin yang memiliki pH asam 

sel dinding selulosa yang memiliki pH dasar. Ion positif dalam pewarna (H +) akan 

dilepaskan dan diikat secara kovalen ke ion negatif yang ada di dinding sel jaringan. 

(Hamid & Dasep, 2005). 

Nilai pH mempengaruhi perubahan warna antosianin, jika nilai pH 

berubah maka warna antosianin juga akan berubah. Perubahan nilai pH menjadi 

basa menyebabkan antosianin berwarna biru atau tidak ada warna, sedangkan 

perubahan pH menjadi asam menyebabkan warna antosianin menjadi merah. 

Umumnya antosianin menghasilkan warna merah keunguan pada pH kurang dari 4. 

Selain nilai pH, warna antosianin juga dipengaruhi banyaknya gugus hidroksi atau 

metoksi pada struktur antosianin. Warna antosianin menjadi warna biru dan 

cenderung tidak stabil jika adanya gugus hidroksi yang dominan dan jika gugus 

metoksi dominan akan menyebabkan warna antosianin denderung warna merah dan 

cenderung stabil (Hidayah, 2013). 

 

 Ekstrak Daun Pacar Kuku (Lawsonia inermis L.) 

Ektrak merupakan hasil cairan kental yang didapat dari ekstraksi zat 

berasal sayuran atau hewan simmplisia menggunakan pelarutan yang ditentukan, 

maka semua atau lebih dari semua pelarut diuapkan dan berat atau bubuk 

dibutuhkan diperlukan hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Depkes RI 

(2000) dalam Fathurrachman, 2014). Metode ekstraksi yang digunakan untuk 

mengisolasi komposisi dari bahan-bahan alami tergantung pada tekstur, kandungan 

senyawa, dan sifat senyawa yang diisolasi. Ekstraksi dapat dilakukan dengan 

berbagai cara yaitu, sokletasi,maserasi, dan perkolasi (Najib, 2018). 

Penelitian ini dalam proses pembuatan ekstrak, metode yang digunakan 

yaitu metode maserasi. Teknik ini digunakan karena kandungan senyawa organik 

yang ada dalam bahan cukup tinggi dan telah diketahui jenis pelarut yang dapat 
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melarutkan senyawa yang diisolasi. Metode maserasi sangat menguntungkan 

karena faktor suhu dapat dihindari, suhu yang lebih tinggi menurunkan komposisi 

metabolit sekunder (Hidayah, 2013). Pilihan pelarut dipakai untuk pemprosesan 

masserasi agar menghasilkan keefektifitas bagus dilihat dari mempertimbangkan 

kelarutan komposisi bahan alami pada pellarut dalam secara langsung dan lamanya 

waktu dalam sampel (Firdaus, 2009). 

Kekurangan dalam metode maserasi yaitu dibutuhkannya waktu untuk 

mendapatkan pelarut yang tepat dalam mengasilkan larutan yang baik secara 

terisolasi dan ditentukan dengan adanya titik didih yang sesuai agar tidak menguap 

(Hidayah, 2013). 

 

2.3. Tinjauan Tentang Pewarna Alami 

Pewarna alami merupakan pewarna yang berasal dari hewan maupun 

tumbuhan (Ritaningsih, 2012). Warna alami ini mengandung pigmen yang ada 

dalam bahan atau terbentuk melalui proses penambahan, penyimpanan atau 

penambahan. Warna-warna alami seperti klorofil, karotenoid, antosianin, brazilein, 

tanin, dan lainnya. Pigmen telah digunakan sejak zaman kuno sebagai zat pewarna 

alami dalam makanan, obat-obatan, tekstil dan kosmetik. Penggunaan pewarna 

alami telah banyak digantikan oleh pewarna buatan karena pewarna alami dianggap 

kurang stabil dan mudah untuk memperbaiki perubahan fisik atau kimia. 

(Lismawenning et al., 2013). 

Setiap tanaman dapat dibuat sebagai sumber warna karena mengandung 

pigmen alami. Potensi ini ditentukan oleh intensitas warna yang dihasilkan dan 

sangat tergantung pada jenis pewarna yang ada. Pewarna adalah zat yang 

menentukan arah warna pewarna alami dan merupakan senyawa organik yang 

terkandung dalam sumber pewarna alami. Satu jenis tanaman dapat mengandung 

lebih dari satu zat pewarna (Wismaji, 2010). 

Menurut Kwartiningsih, (2009) menyatakan zat pewarna alami yang 

mengandung pigmen yang sudah ada dalam bahan atau terbentuk dalam proses 

instalasi, penyimpanan atau pemrosesan. Pigmen zat pewarna yang berasal dari 

bahan alami antara lain: 
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a. Karoten berwarna warna jingga sampai merah diperoleh dari wortel, pepaya 

dan sebagainya. 

b. Biksin berwarna kuning diperoleh dari biji pohon Bixa orellana. 

c. Karamel berwarna coklat gelap merupakan hasil dari hidrolisis karbohidrat, 

gula pasir, laktosa dan lain-lain. 

d. Klorofil memiliki warna hijau diperoleh dari daun suji, pandan dan sebagainya. 

e. Antosianin berwarna merah, oranye, ungu, biru, kuning, banyak terdapat pada 

bunga dan buah-buahan. 

f. Tanin berwarna coklat terdapat pada dalam getah (Kwartiningsih et al., 2009). 

Umumnya pewarna alami sangat rentan terhadap pH, sinar matahari dan 

suhu tinggi. Pewarna berhasil bertahan pada suhu 4-80C untuk meminimalkan 

pertumbuhan mikroba dan degradasi pigmen. Meningkatkan stabilitas pewarna 

alami selama pemrosesan dan penyimpanan pewarna dan produk aplikasinya 

dilakukan oleh beberapa strategi seperti mikroenkapsulasi, kebutuhan antioksidan, 

pembentukan emulsi atau suspensi dalam minyak dan penyimpanan secara divakum 

(Yuliyanti, 2016). 

 

2.4. Tinjauan Tentang Tulang 

Tulang adalah jaringan pengikat khusus yang terdapat kandungan garam 

kalsium yang tinggi persentasenya. Garam Kristal ini membentuk kristel 

mengelilingi serat kolagen yang membungkus sel tulang, dan ujung sitoplasmanya 

dalam saluran yang disebut kanalikuli. Adanya kanalikuli sebagai jembatan sel 

tulang yang berdekatan saling terhubung antara satu sama lainnya. Sel tulang yang 

kompak, sel-sel tersebut bertabrakan dengan lapisan lamella yang mengelilingi 

saluran haversian. Saluran havers ini adalah saluran tempat pembuluh darah, 

pembuluh limfa dan syaraf menembus jaringan. Bagian tulang yang berpori-pori, 

sel-sel tersusun secara leluasa (Green, 2008). 

Tulang adalah salah satu jaringan keras dalam tubuh, fungsi jaringan 

tulang untuk menahan tekanan tubuh, sebagai elemen utama yang menopang tubuh. 

Mendukung struktur otot, melindungi organ-organ penting, mengatur sel darah 

dalam sumsum tulang aktif, untuk melipatgandakan kontraksi otot, untuk 
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penggerak, simpanan kalsium dan sifat plastik tulang untuk perlindungan 

ortodontik untuk keperluan medis dan estetika. Struktur umum jaringan terdiri dari 

matriks tulang, bahan antar sel yang membutuhkan kalsifikasi, osteosit (sel tulang) 

yang termasuk dalam kekosongan (rongga) dari matriks, osteoblas yang 

dimaksudkan untuk sintesis bahan organik, matriks tulang seperti serat kolagen dan 

glikoprotein dan osteoklas yang mengubah sel untuk perombakan matriks dan 

perubahan bentuk jaringan tulang (Harjana, 2011). 

Struktur umum jaringan tulang terdiri dari matriks tulang, bahan intersial 

yang mengatur kalsifikasi, osteosit (sel tulang) yang dibutuhkan dalam lacuna 

(rongga) matriks, osteoblas yang mengandung bahan untuk membuat matriks bahan 

organik: serat kolagen dan glikoprotein dan osteoklas: sel yang membantu matriks 

tulang dan mengubah bentuk jaringan tulang (Djuwita, Malia, Pratiwi, Winarto, & 

Sabri, 2012). 

 

 Osteoblas 

Osteoblas adalah bentuk sel-sel tulang muda, fungsi penting dari sel-sel ini 

adalah untuk sintesis bahan matriks organik, yaitu serat kolagen dan glikoprotein. 

Ketika secara aktif mensintesis osteoblas memilih sel-sel yang membentuk kuboid, 

memiliki sitoplasma basofilik, memiliki proses sitoplasma yang terkait dengan 

osteoblas lain / melibatkan mereka, retikulum endoplasma granular dan peralatan 

golgi yang berkembang dengan baik. Mereka adalah molekul yang memiliki 

polarisasi, molekul yang diterbitkan yang disintesis melalui permukaan sel yang 

terkait dengan matriks tulang, inti besar dan bulat, memiliki kromatin halus yang 

didistribusikan pada sisi sel jauh dari matriks. Osteoblas berhasil membentuk 

matriks yang baru saja disintesis yang dikenal sebagai osteoklas (Harjana, 2011).  

 

 Osteosit 

Osteosit adalah sel-sel tulang matang yang dibungkus dengan lapisan 

matriks tulang yang telah mengalami mineralisasi, osteosit memiliki garis besar 

filopodial yang bergabung dengan sel-sel tulang lainnya. saluran filopodial ini 

(canaliculi) difusi nutrisi dari kapiler dapat mendukung nutrisi untuk sekitar 15 



  20 

 

 

 

rantai lingkaran osteocyte / lamella. Osteosit lebih kecil dari osteoblas, memiliki 

retikulum endoplasma dan alat golgi jauh lebih padat daripada osteoblas dan 

nukleus kromatin lebih padat, memiliki fungsi matriks tulang yang lebih baik. 

Osteosit dan osteoblas yang memiliki kalsium fosfat terikat dengan protein atau 

glikoprotein, yang menunjukkan kemampuan untuk mengalsifikasi matriks 

(Harjana, 2011).  

 

 Matrik tulang 

Matrik tulang bahan anorganik utama dalam tulang adalah kalsium dan 

fosfor, dibuat untuk membentuk kristal hidroksiapatit yang terletak di sebelah fibril 

kolagen dan diaktifkan oleh bahan-bahan dasar amorf. Ion permukaan 

hidroksiapatit terhidrasi dan satu lapisan udara dan ion yang terbentuk dari lapisan 

kristal disebut kulit hidrasi atau kulit hidrasi yang memfasilitasi transfer ion antara 

kristal dan cairan tubuh. Karena bahan organik adalah matriks tulang dominan dari 

serat kolagen, dan zat dasar amorf yang mengandung glikolaminoglikan yang 

terkait dengan protein. Glikosaminoglikan tulang adalah: kondroitin 4-sulfat, 

kondroitin-6 sulfat dan keratan sulfat, hubungan hidroksiapatit dengan serat 

kolagen yang terkait dengan kekuatan dan ketahanan yang sesuai dengan 

karakteristik ulang (Harjana, 2011). 

 

 Periosteum dan endosteum 

Permukaan dalam dan luar jaringan tulang diselesaikan oleh endoosteum 

dan periosteum, beberapa jaringan ikat yang penting untuk tulang, semua pembuluh 

darah dan memiliki sel dengan morfologi fibroblas yang berdiferensiasi menjadi 

osteoblas yang disimpan dalam pertumbuhan tulang dan diperbaiki dari keberadaan 

vaskularnya , memperbaiki kerusakan tulang akan dilakukan dengan diferensiasi 

sel dalam periosteum dan endoosteum menjadi sel-sel tulang baru (Harjana, 2011). 

 

 Osifikasi Intramembran 

Osifikasi jenis tulang ini merupakan sumber penguat untuk tulang pipih, 

tulang pembuat tulang, serta penebalan tulang yang panjang. Penguatan terjadi pada 
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area jaringan yang terjadi diferensiasi sel seperti fibroblas menjadi osteoblas yang 

kemudian akan memotong matriks tulang yang kemudian mulai mengalsifikasi 

kemudian menilai osteosit dan menumbuhkan jaringan tulang. (Harjana, 2011).  

 

 Osifikasi Endokondral 

Pengerasan endokhondral terjadi pada tulang rawan hialin, pengerasan 

jenis ini terjadi pada tulang pendek dan tulang panjang dari peristiwa tersebut 

melalui 2 tahap, yaitu: 

a. Terdapat hipertrofi tulang lunak hyaluronic, mengikuti kematian sel tulang 

rawan hialinn, yang mendapatkan lacuna secara luas karena kerusakan matriks 

tulang lunak. 

b. Kehadiran osteoblas di matriks tulang rawan, osteoblas akan dapat mensinttesis 

matrik yang dapat membutuhkan kalsifikasi, pertumbuhan ini membutuhkan 

banyak osteoblas, meningkatkan transportasi nutrisi untuk sel-sel kondrosit 

tulag yang akan jaringan tulang (Harjana, 2011). 

Penelitian ini menggunakan tulang kelinci (Oryctolagus cuniculus) umur 

±4bulan yang diperoleh dari peternak kelinci di daerah desa Bulukerto Kecamatan 

Bumiaji Kota Batu. 

 

2.5. Tinjauan Tentang Kelinci (Oryctolagus cuniculus) 

 Klasifikasi Kelinci (Oryctolagus cuniculus) 

Menurut (Habibullah, 2018) klasifikasi ilmiah dari hewan kelinci 

(Oryctolagus cuniculus) adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Class  : Mammalia 

Ordo  : Lagomorpha 

Family  : Leporidae 

Genus  : Oryctogalus 

Spesies : Oryctolagus cuniculus (Habibullah, 2018). 
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 Morfologi Kelinci (Oryctolagus cuniculus) 

Kelinci merupakan hewan mamalia yang tergolong dalam ordo 

lagomorpha memiliki dua pasang gigi seri, berbeda dengan tikus dan hamster yang 

hanya memiliki sepasang gigi seri (Priyatna, 2011). Berdasarkan berat badan, orang 

dewasa dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kecil (breed kecil dan kerdil), medium atau 

sedang (breed menengah), dan berat (breed raksasa). Berat kelinci kecil antara 0,9 

- 2,0 kg; berat badan tipe sedang antara 2,0 - 4,0 kg; dan berat tubuh tipe besar 

antara 5,0 - 8,0 kg. Kelinci tipe sedang setelah umur 7-8 bulan hanya dapat 

dikawinkan, dibesarkan terutama untuk menghasilkan daging. Varietas kelinci 

sedang termasuk California, Carolina, ChampagnedArgen, Sports UK, Selandia 

Baru, Rex dan Simonoir (Habibullah, 2018). 

Kelinci sebagai hewan ternak memiliki beberapa keunggulan termasuk 

mudah dipelihara, tidak membutuhkan terlalu banyak uang, dan berkembang biak 

dengan cepat, dan mulai digunakan sebagai sumber daging. Selain itu, kelinci juga 

memiliki potensi; 1) ukuran tubuh kecil, sehingga tidak memerlukan banyak ruang, 

2) tidak memerlukan biaya besar dalam berinvestasi di kandang dan kandang, 3) 

usia dewasa pendek (4-5 bulan), 4) kapasitas reproduksi tinggi, 5) periode 

penggemukan yang singkat (kurang dari 2 bulan sejak disapih) (Bogor, 2011). 

 

.  
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2.6. Kerangka Konseptual 

Mekanisme kualitas pembuatan preparat gosok dengan pewarna alami 

ekstrak daun pacar kuku (Lawsonia inermis L.) secara konseptual dapat di gambar 

secara skematis seperti pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Kerangka Konseptual 

  

Pembuatan preparat gosok 

tulang kelinci 

Pemanfaatan daun 

pacar kuku sebagai 

pewarna alami. 

Jaringan tulang memiliki sifat positif 

(basa) yang melepas muatan negatif 

(asam) sehingga jaringan tulang 

dapat terwarnai menjadi warna 

merah dan adanya matriks tulang 

yang terdapat bahan buatan utama 

yaitu kalsium dan fosfor. 

 

Terdapat reaksi ikatan elektrostatik 

antara muatan ion zat warna dan 

bagian Sel. 

Terdapat zat antosianin, 

terdapat pH rendah hingga 

bisa mewarnai sel tulang 

pH tinggi 

 

Sistem havers yang terdapat pada 

tulang dapat terlihat dari hasil 

pewarnaan ekstrak daun pacar 

kuku 

Pewarna alami sebagai 

pewarna alternatif 

 

Pengamatan sel tulang 

membutuhkan preparat 

Hasil penelitian menjadi sumber 

belajar biologi 

Kekontrasan Warna 

Kejelasan Preparat 

Pewarnaan sintetis 

1. Harga mahal 

2. Mudah rusak dalam 

penyimpanan 



  24 

 

 

 

2.7. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan paparan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka 

hipotesis penelitian ini adalah: 

2.7.1. Terdapat pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak daun pacar kuku 

(Lawsonia inermis L.) sebagai pewarna alami terhadap kualitas preparat 

gosok tulang femur kelinci (Oryctolagus cuniculus). 

2.7.2. Terdapat konsentrasi ekstrak daun pacar kuku (Lawsonia inermis L.) yang 

berpengaruh baik dalam pewarnaan terhadap preparat gosok tulang femur 

kelinci (Oryctolagus cuniculus). 

 


