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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Iklim tropis memiliki potensi yang bagus untuk membudidayakan tanaman. 

Budidaya tanaman sangat diperlukan untuk melestarikan berbagai jenis 

tanaman. Salah satu tanamaan jenis buah-buahan yang dapat dibudidayakan di 

Indonesia yakni buah naga (Hylocereus sp). Hylocereus sp adalah tanaman yang 

dapat beradaptasi dengan mudah terhadap lingkungan sehingga buah dapat 

diproduksi untuk transaksi ekspor ke mancanegara. Buah naga merupakan buah 

yang bernilai gizi tinggi. 70% dari buah naga merupakan bagian daging buah 

naga dan sisanya adalah bagian kulit, namun kulit buah naga seringkali belum 

termanfaatkan. Maka dari itu pemanfaatan buah Hylocereus sp pada bagian 

kulit yang belum termanfaatkan sebagai pewarna alami sangat diperlukan. 

Pengolahan bagian kulit buah naga yang belum termanfaatkan sebagai pewarna 

alami merupakan salah satu penanganan limbah buah naga merah yang belum 

termanfaatkan secara optimal.  

Warna merah pada kulit buah naga merah mengindikasikan adanya pigmen 

alami yakni antosianin yang dapat digunakan sebagai pewarna alami. Buah 

Hylocereus polyrhizus merupakan pewarna alami dari buah-buahan dan 

mengandung antosianin (Jiwintarum, Rohmi, dan Prayuda, 2016). Zat warna 

yang dapat memberikan warna ungu dan memiliki potensi untuk menjadi 
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pewarna alami pada pangan yakni antosianin (Ekawati, Rostiati, dan Syahraeni, 

2015). Selain itu, buah Hylocereus polyrhizus memiliki kandungan kadar 

antosianin yang tinggi sehingga berpotensi sebagai pewarna preparat alternatif 

(Izzati, 2010). Maka dari itu, antosianin dapat dimanfaatkan sebagai pewarna 

alami seperti pewarna alami dalam bidang pangan maupun aplikasi lainnya. 

Zat warna terbagi menjadi dua, yakni zat warna alami dan zat warna sintetik. 

Zat warna alami biasanya terdapat pada bagian tumbuhan seperti batang, akar, 

daun maupun bunga dan buah. Pewarna dalam kebanyakan tumbuhan dan 

penting adalah antosianin. Antosianin merupakan penghasil  berbagai macam 

warna, diantaranya warna merah jambu, merah marak, merah, ungu, dan biru 

dalam daun, bunga dan buah pada tumbuhan tinggi.  Antosianin juga bisa 

ditemukan pada stroberi, semangka, apel, rasberi dan lain-lain (Ingrath, 

Nugroho, dan Yulianingsih, 2015). Pewarnaan digunakan untuk mempertajam 

dan memperjelas berbagai hal yang akan diamati dengan menggunakan 

mikroskop. Elemen tissue (jaringan) harus dapat dibedakan dan ditelaah dengan 

mikroskop. Cara membedakan dan menelaah tersebut dapat dibantu dengan 

pewarnaan yang diberikan (Izzati, 2010). 

Antosianin merupakan pigmen yang berwarna kuat dan larut dalam air 

(Indasari, Budiono, dan Wisanti, 2013; Ingrath et al., 2015; Simanjuntak dan 

Sinaga, 2014). Proses ekstraksi dipengaruhi oleh pelarut. Pelarut yang sesuai 

sebaiknya memiliki beberapa sifat yakni selektif, tidak korosif, tidak terjadi 

reaksi antara pelarut dengan komponen yang akan diekstraksi, tidak beracun, 

daya pelarut tinggi dan memiliki viskositas rendah (Sudarmi, Subagyo, Susanti, 
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dan Wahyuningsih, 2015). Faktor-faktor yangg mempengaruhi stabilitas 

antosianin yaitu oksigen, pH, enzim, cahaya, suhu, oksidator, penyimpanan. 

Senyawa antosianin dan pelarut aquades memiliki sifat polar dan air 

mempunyai tingkat kepolaran yang tinggi (Ingrath et al., 2015). Pewarna alami 

dapat diperoleh dengan cara mengekstraksi bahan alami yang akan digunakan 

dengan pelarut yang sesuai, pelarut yang sesuai yakni pelarut yang bersifat 

polar. 

Zat warna yang digunakan untuk mewarnai organ tumbuhan yakni yang 

memiliki kandungan selulosa. Daya afinitas yang besar dimiliki oleh zat warna 

terhadap serat selulosa. Zat warna dengan gugus hidroksil selulosa terjadi ikatan 

hidrogen yang mengakibatkan selulosa dapat terwarnai (Indasari et al., 2013). 

Pewarna sintetik yang biasa digunakan sebagai pewarna dalam praktikum 

pengamatan organ suatu objek yang akan diamati memiliki sifat kurang ramah 

lingkungan, sehingga dibutuhkan pewarna alternatif yang penggunaannya 

ramah lingkungan dan mempunyai fungsi yang sama seperti pewarna safranin. 

Salah satu contoh pewarna alternatif ramah lingkungan yakni pewarna alami 

dari tumbuhan. Macam-macam kandungan pigmen warna yang dapat 

digunakan sebagai pewarna alami seperti klorofil, karotenoid, tanin dan 

antosanin. Faktor suhu, cahaya dan tingkat keasaman mempengaruhi pigmen 

pewarna alami (Kwartiningsih, Setyawardhani, Wiyatno, dan Triyono, 2009). 

Metode section tumbuhan dapat digunakan pada semua tumbuhan yang 

akan dijadikan sebagai objek preparat. Salah satu tumbuhan yang dapat 

dijadikan sebagai objek preparat metode section tumbuhan yaitu bagian batang 
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tanaman kaca piring (Gardenia jasminoides Ellis). Gardenia jasminoides Ellis 

mempunyai batang bulat berkayu, bercabang, ranting muda dan daunnya 

berlapis lilin. Tangkai pendek, bentuknya elips, warnanya hijau tua. Bunga 

tunggal, memiliki warna putih dan bau yang harum (Farida, Irawan, dan 

Hilmansyah, 2017). Ciri-ciri dan struktur morfologi bunga Gardenia 

jasminoides Ellis yakni batangnya memiliki bentuk semak-semak setinggi 1-2 

meter dengan kulit batang berwarna keabu-abuan (Fatmawati, 2017) 

Penelitian yang menunjukan bahwa ekstraksi kulit buah naga dapat 

dijadikan sebagai pewarna alami yakni Oktiarni, Ratnawati, dan Anggraini, 

(2012) sebagai pewarna alami mie basah, penelitian Sudarmi et al., (2015) 

menjelaskan bahwa ekstraksi kulit buah naga sebagai pewarna alami diperoleh 

kondisi optimum ekstraksi kulit buah naga dengan menggunakan pelarut etanol 

yaitu pada perbandingan berat bahan : pelarut sebesar 1:11 pada suhu 50oC 

dengan waktu ekstraksi 3 jam dan kadar antosianin yang dihasilkan sebanyak 

7,180 mg/L. Penelitian ekstraksi kulit buah Hylocereus polyrhizus dan buah 

angkak untuk pembuatan jelly oleh Afifah, Sumaryati, dan Su’i (2017) 

dihasilkan bahwa ekstrak buah Hylocereus polyrhizus 30% dan ekstrak angkak 

2% merupakan perlakuan terbaik dengan rata-rata nilai kekerasan 98,0 

mm/50gr/5dt; pH 4,49. Penelitian Simanjuntak dan Sinaga (2014) mengenai 

ekstraksi pigmen antosianin dari kulit buah Hylocereus polyrhizus dihasilkan 

bahwa kadar pigmen antosianin dari kulit buah Hylocereus polyrhizus dengan 

campuran pelarut aquades dengan asam sitrat 10% perbandingan 1:6 dan lama 

ekstraksi 3 hari. Selain itu, penelitian Izzati (2010), menggunakan pewarna 
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alami kulit buah naga untuk preparat mitosis dengan hasil maksimal diperoleh 

pada perlakuan pelarut aquades dan lama pewarnaan maksimal 2 jam.  

Kegiatan praktikum merupakan salah satu kegiatan yang memiliki peran 

dalam meningkatkan keberhasilan proses belajar mengajar. Kegiatan praktikum 

menjadi salah satu kegiatan belajar bagi peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir, menganalisis, memecahkan masalah, membuktikan dan 

menarik kesimpulan suatu objek dari materi yang dipelajari (Royani, Mirawati, 

& Jannah, 2018). Preparat section tumbuhan dapat digunakan untuk mengetahui 

organ-organ pada batang tumbuhan.. Kebutuhan preparat dalam proses 

pembelajaran semakin meningkat, sehingga perlu diupayakan dalam 

peningkatan kualitas preparat. Manfaat adanya preparat yakni dapat menunjang 

proses pembelajaran pada materi jaringan tumbuhan sehingga siswa dapat 

belajar secara aktif dengan cara guru dan siswa mengamati sediaan 

mikroskopis. Selain itu, untuk meningkatkan keserasian dalam penerimaan 

informasi kepada peserta didik. 

Perubahan sikap, cara berpikir, tingkah laku dan keterampilan pada peserta 

didik diharapkan dapat terbentuk. Metode praktikum dapat meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis, kreatif, keterampilan proses sains, sikap ilmiah, 

minat, motivasi dan pemahaman konsep. Permasalahan yang terjadi dalam 

pengamatan jaringan tumbuhan yakni kurangnya jumlah preparat yang tersedia. 

Salah satu penyebab permasalahan tersebut dikarenakan harga preparat relatif 

mahal. Pembuatan preparat diperlukan peralatan dan bahan yang mahal pula 

seperti pewarna sintetis safranin (Apriani, 2016). Materi yang dapat ditunjang 
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oleh sumber belajar berupa preparat yakni pengamatan jaringan pada mata 

belajaran biologi kelas XI yakni dengan mengamati bagian jaringan melalui 

preparat segar.  

Berdasarkan latar belakang yang telah disarankan, diketahui bahwa kulit 

buah Hylocereus polyrhizus dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pewarna 

alami. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti ektsrak kulit buaah naga 

sebagai pewarna alami preparat section batang tumbuhan Gardenia jasminoides 

Ellis dengan variasi perlakuan yaitu variasi konsentrasi pelarut dan lama 

ekstraksi kulit buah Hylocereus polyrhizus. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut. 

1. Adakah pengaruh variasi konsentrasi dan lama ekstraksi kulit Hylocereus 

polyrhizus sebagai pewarna alami terhadap kualitas preparat section batang 

Gardenia jasminoides Ellis ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalahnya sebagai berikut. 

1. Menganalisis pengaruh variasi konsentrasi dan lama ekstrak kulit buah naga 

sebagai pewarna alami terhadap kualitas preparat section batang Gardenia 

jasminoides Ellis 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Manfaat teoritis  

a. Bagi ilmu pengetahuan  

Hasil dari penelitian ini dapat menambah informasi tentang pewarna 

alami yang berasal dari ekstrak kulit buah Hylocereus polyrhizus 

sebagai pewarna alami terhadap kualitas preparat section batang 

Gardenia jasminoides Ellis sebagai dasar pengembangan pewarna alami 

untuk kegiatan ilmiah dan memperkaya variasi pewarna alami yang 

mudah digunakan, murah harganya serta mudah diperoleh 

b. Bagi ilmu pendidikan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru terhadap 

materi struktur dan jaringan tumbuhan pada SMA kelas XI IPA 

mengenai penggunaan kulit buah Hylocereus polyrhizus sebagai 

pewarna alami untuk preparat batang Gardenia jasminoides Ellis 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

Peneliti ingin memberikan informasi kepada guru mengenai 

penggunaan pewarna alami berupa kulit buah Hylocereus polyrhizus 

terhadap preparat jaringan tumbuhan sebagai bentuk inovasi 

pengembangan bahan sumber belajar biologi. 

b. Bagi siswa 

Peneliti ingin memberikan informasi kepada siswa mengenai 

penggunaan pewarna alami berupa kulit buah Hylocereus polyrhizus 
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terhadap kualitas preparat jaringan tumbuhan yang dapat digunakan 

sebagai bahan sumber belajar biologi. 

c. Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk dasar penelitian 

lanjutan dan sebagai pertimbangan terhadap penelitian lain yang 

berkaitan dengan pemanfaatan ekstrak kulit buah atau bagian tumbuhan 

lain sebagai pewarna alami. 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bahan pewarna alami yang digunakan berasal dari ekstrak kulit Hylocereus 

polyrhizus 

2. Pembuatan pewarna alami ekstrak kulit Hylocereus polyrhizus ini dengan 

cara diambil sarinya secara langsung 

3. Pembuatan pewarna alami dari ekstrak kulit Hylocereus polyrhizus 

digunakan dua perlakuan yakni lama ekstraksi dan konsentrasi pelarut 

ekstraksi. 

4. Pembuatan preparat section menggunakan bagian organ batang Gardenia 

jasminoides Ellis 

5. Pembuatan preparat mikroskop Gardenia jasminoides Ellis dilakukan 

dengan mikroteknik metode section 

6. Jenis pelarut ekstraksi menggunakan etanol serta lama ekstraksi 1x24 jam 

dan 2x24 jam. 
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7. Konsentrasi yang dipakai dalam pewarnaan alami dari ekstrak kulit buah 

Hylocereus polyrhizus yakni 70%, 80% dan 90%. 

8. Bagian batang tumbuhan kaca piring yang diwarnai adalah epidermis, 

korteks, kambium, jaringan pengangkut dan empulur 

1.6 Definisi Istilah 

1. Pewarna alami merupakan bahan pewarna dari alam yang diperoleh dari 

proses ekstraksi bagian-bagian tanaman seperti buah, biji, daun, kulit kayu 

atau kelopak bunga (Ingrath et al., 2015). 

2. Ekstraksi adalah proses pelepasan zat yang memiliki kelarutan berbeda 

seperti air dengan pelarut organik (Evaardinna, Yulianti, dan masturi, 2016). 

3. Pigmen adalah zat warna yang berasal dari proses penyerapan energi pada 

panjang gelombang tertentu. 

4. Antosianin adalah pigmen larut air yang secara alami terdapat pada berbagai 

jenis tumbuhan. 




