
 

10 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Buah Naga (Hylocereus polyrhizus) 

Tanaman buah naga (Hylocereus polyrhizus) merupakan tanaman yang 

berasal dari Meksiko, Amerika Tengan (Rianto, Suwandi, dan Sulistiyono, 2016)  

2.1.1.1 Klasifikasi Tanaman Buah Naga (Hylocereus polyrhizus) 

Klasifikasi tanaman buah naga menurut Samadi (2013) adalah sebagai 

berikut. 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Cactales 

Famili : Cactaceae 

Subfamili : Hylocereanea 

Genus : Hylocereus 

Spesies : Hylocereus polyrhizus  

 

2.1.1.2 Habitat dan Morfologi Tanaman Buah Naga (Hylocereus polyrhizus) 

Tanaman buah Hylocereus polyrhizus termasuk jenis kaktus berwarna hijau, 

memiliki bentuk segitiga dan tumbuhnya memanjat sehingga dibutuhkan tiang 

penyangga untuk pertumbuhan tanaman buah Hylocereus polyrhizus. Buah 

Hylocereus polyrhizus memiliki bentuk yang lonjong dan berjumbai. Permukaan 

kulit pada buah Hylocereus polyrhizus berwarna merah. Daging buah Hylocereus 

polyrhizus berwarna merah. Pada daging buah Hylocereus polyrhizus terdapat biji 
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berwarna hitam. Akar tanaman buah Hylocereus polyrhizus tergolong akar serabut 

dan menyebar di permukaan tanah (± 30 cm).  

Buah Hylocereus sp merupakan salah satu komoditi yang menarik di 

Indonesia karena bentuk buah naga yang menarik, unik, rasanya enak serta 

tergolong buah tropis. Buah unik ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi dengan 

kandungannya yang berkhasiat seperti di bidang pangan, industri maupun 

kesehatan. Budidaya buah Hylocereus polyrhizus dapat menggunakan biji mapun 

stek. Pertumbuhan bibit lebih cepat jika melalui cara penyetekan daripada menanam 

biji buah Hylocereus polyrhizus. Penyetekan merupakan cara pembiakan tanaman 

dengan menggunakan bagian-bagian vegetatif yang dipisahkan dari induknya, 

sehingga mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Perbanyakan vegetatif 

yang digunakan dan terbukti berhasil pada tanaman buah naga adalah melalui cara 

stek batang atau cabang (Rianto et al., 2016). Data statistik Dinas Pertanian 

Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 mengenai produksi 

buah naga meningkat dari tahun 2013 sebesar 16.63 ton menjadi 28.82 ton pada 

tahun 2014. Sementara persentase daging buahnya 65% - 70% dan sisanya adalah 

kulit buah Hylocereus sp dari berat keseluruhan buah Hylocereus sp. 30% - 35% 

kulit buah Hylocereus sp dari berat keseluruhan buah dapat dimanfaatkan sebagai 

pewarna alami dalam bidang pangan, farmasi maupun industri. Pemanfaatan kulit 

buah Hylocereus sp sebagai pewarna alami melalui proses ekstraksi dengan biaya 

yang lebih murah dan dapat mengurangi limbah yang jumlahnya semakin 

meningkat dikarenakan minat konsumsi masyarakat yang semakin bertambah 

(Santoso dan Kiki, 2017) 
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2.1.2 Zat Warna  

Zat warna memiliki peran penting yakni mempengaruhi ketertarikan bagi 

pengamat. Menurut Parasetia, Ritaningsih, Purwanto, dan Dea (2012), zat warna 

tekstil terbagi menjadi dua yakni zat pewarna alami dan zat pewarna sintesis. 

Menurut Jiwintarum, Rohmi, dan Prayuda (2016), pewarna alami yaitu pewarna 

yang diperoleh dari hewan maupun tumbuhan, contohnya warna merah muda pada 

flamingo, karamel, coklat, daun suji dan buah naga, sedangkan pewarna buatan atau 

biasa disebut dengan pewarna sintetis diperoleh dari perlakuan dengan memberikan 

asam sulfat atau asam nitrat yang berkemungkinan terkontaminasi. Menurut 

Pujilestari (2015), zat warna sintesis memiliki tingkat kestabilan yang lebih baik, 

lebih tahan terhadap kondisi lingkungan, memiliki banyak jenis warna dan lebih 

mudah digunakan, tetapi penggunaan pewarna sintesis dapat menimbulkan masalah 

lingkungan. Limbah pewarna sintetis dapat mencemari ekosistem air. Kandungan 

zat warna sintetis pada industri tekstil yakni beberapa material koloid yang dapat 

merubah air bersih menjadi keruh, berbau dan dapat mencegah penetrasi sinar 

matahari, sehingga oksigen yang terlarut di dalam air semakin sedikit dan dapat 

menimbulkan kematian pada makhluk hidup yang berada di dalamnya serta 

beracun. Selain itu, limbah yang masuk ke tanah dapat mengakibatkan turunnya 

kualitas tanah. 

Zat warna alami diperoleh dari bagian tanaman seperti batang, daun, biji, 

bunga, kulit batang atau umbinya, salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

mengambil zat warna yakni dengan cara ekstraksi (Haerudin, Pujilestari, dan Atika, 

2017). Zat warna alami memiliki warna yang tidak stabil, terbatasnya spektrum 



13 
 

 

warna, mudah kusam dan luntur, tetapi pewarna alternatif harganya murah, tidak 

toksik dan tidak mencemari lingkungan. Maka dari itu, pewarna alami memiliki 

nilai lebih sehingga semakin gencarnya penelitian tentang pewarna alternatif ini 

diseluruh dunia (Pujilestari, 2015). Salah satu pigmen zat warna alami yakni 

antosianin. Antosianin adalah pigmen yang memberi warna merah, biru atau 

keunguan dan larut dalam air (Jiwintarum et al., 2016; Parasetia et al., 2012). 

Antosianin masuk dalam golongan pigmen flavonoid sehingga termasuk senyawa 

polar dan dapat diekstrak dengan pelarut polar juga. Flavonoid mengandung dua 

cincin benzen yang dihubungkan oleh tiga atom karbon dan biasanya larut dalam 

air (Priska, Peni, Carvallo, dan Ngapa, 2018; Simanjuntak dan Sinaga, 2014). 

Secara kimia, antosianin merupakan turunan suatu struktur aromatik tunggal yaitu 

sianidin (Priska et al., 2018). Berikut gambar 2.1 struktur sianidin-glikosida 

menurut Santoni, Darwis, & Syahri (2013). 

 

Gambar 2.1 Struktur Sianidin-Glikosida 

Gambar 1 merupakan struktur antosianin yaitu suatu turunan struktur aromatik 

tunggal dengan penambahan/pengurangan gugus hidroksil atau dengan 

metilasi/glikosida (Simanjuntak dan Sinaga, 2014). Antosianin merupakan 
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senyawa fenolik yang mudah rusak karena suhu yang terlalu tinggi. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kerusakan antosianin diantaranya mudah terjadi degradasi, 

kurang stabil terhadap panas dan cahaya. Antosianin dapat stabil jika sinar, oksigen, 

enzim, logam, suhu dan pH nya sesuai. pH dan suhu memiliki pengaruh terhadap 

koefisien difusi dan ketika proses ekstraksi. semakin tinggi pH maka semakin 

rendah temperatur dan koefisien difusinya (Priska et al., 2018; Saputra, Sampepana, 

dan Susanty, 2017). Antosianin bersifat dapat berubah warna. Perubahan warna 

yang terjadi dikarenakan struktur dan pH antosianin tersebut. Struktur antosianin 

berubah pada pH 1, pH 4,5 dan pH 7 (Mahmudatussa’adah, Fardiaz, Andarwulan, 

dan Kusnandar, 2014). Antosianin adalah senyawa yang bersifat amfoter, yaitu 

memiliki kemampuan untuk bereaksi dengan asam maupun basa. Antosianin dapat 

merubah warna menjadi merah ketika bereaksi dengan asam dan dapat berubah 

menjadi ungu dan biru jika bereaksi dengan basa (wahyu eka arief Santoso dan 

Estiasih, 2014). Antosianin dapat diekstrak dengan pelarut air yang ditambahkan 

golongan asam seperti asam sitrat. Penambahan asam yang digunakan sebagai 

pelarut antosianin memiliki tujuan untuk mengoptimalkan pengekstrakan pada 

pigmen antosianin. Semakin tinggi konsentrasi asam sitrat yang digunakan sebagai 

pelarut ketika ekstraksi maka warna yang dihasilkan semakin pekat. Hal ini 

disebabkan karena asam sitrat dapat menarik pigmen antosianin (Maharani, 

Lindriati, dan Diniyah, 2016). 

Warna antosianin memiliki perbedaan yang tergantung pada struktur 

antosianin. Senyawa antosianin terdiri atas pelargonidin, peonidin, sianidin, 

malvidin, petunidin dan delfinidin. Antosianin temasuk dalam golongan flavonoid 
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dengan inti dasarnya yakni anti flavin yang terdiri atas dua cincin aromatik yang 

dihubungkan oleh tiga karbon. Sumber yang lain juga mengatakan bahwa struktur 

dasar dari antosianin adalah difenilpropana yang terdiri atas dua cincin A dan B dan 

terbentuk dari dua prekursor yang berbeda (Lestario, 2017). 

Tumbuhan yang memiliki kandungan antosianin terdiri dari berbagai jenis. 

Berikut ini tabel 2.1 merupakan daftar nama atau jenis antosianidin yang dominan 

pada beberapa tanaman. 

Tabel 2.1 Jenis antosianidin yang dominan pada tumbuhan 

Jenis antosianidin Banyak terdapat pada buah atau tanaman 

Pelargonidin Strowberi, bunga pelargonum, dan lobak merah (radish) 

Sianidin Apel, red-currant, daun fagus, buah arbei, dan rubus 

Malvidin Bunga malva 

Delfinidin kulit terung, bunga dhelpiniumbiru 

Petunidin Bunga petunia, anggur hitam, dan anggur merah 

Peonidin Bunga paeonia 

(Sumber : Lestario, 2017) 

Letak antosianin pada tanaman terletak didalam sel vakuola dari tanaman 

itu sendiri. Organ tumbuhan yang biasanya terdapat antosianin adalah mahkota 

bunga, daun, buah biji-bijian hingga pada umbi-umbian. Selain itu, antosianin tidak 

hanya terdapat pada daging buah maupun umbi, melainkan pada bagian kulitnya. 

Warna yang dihasilkan antosianin  berfungsi sebagai pembeda dan petunjuk 

kandungan nutrisi. Semakin pekat antosianin pada suatu tanaman maka semakin 

besar pula konsentrasi antosianin yang terdapat pada tanaman tersebut (Priska et 

al., 2018). 
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2.1.3 Ekstraksi 

Metode yang digunakan untuk mengeluarkan zat padat berupa pewarna atau 

pigmen yang dibantu oleh zat cair sebagai pelarut dengan kepolaran yang sesuai 

disebut sebagai ekstraksi (Haerudin et al., 2017; Perwitasari, Sulhadi, Darsono, 

Purwaningtyas, dan Putri, 2017). Senyawa polar dapat larut dengan mudah pada 

pelarut polar seperti metanol, etanol, butanol dan air, begitupula pada senyawa non-

polar dapat larut dengan mudah pada pelarut non-polar seperti eter, kloroform dan 

n-heksana (Leksono, Pramesti, Santosa, dan Setyati, 2018). Proses ekstraksi 

memiliki dua bagian utama yakni pelarut dan bahan utama. Pelarut (solvent) ialah 

zat untuk melarutkan dan memisahkan zat terlarut (solute) dari material kelarutan 

lebih rendah dari pelarut itu sendiri. Sedangkan bahan utama ialah bahan yang 

mengandung zat yang ingin dii ekstraksi. Ekstraksi menggunakan pelarut 

didasarkan pada kelarutan komponen terhadap komponen lain dalam campuran 

(Santoso dan Estiasih, 2014). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi ekstraksi adalah luas permukaan, 

temperatur, perbandingan zat pelarut dan zat terlarut, lama dan kecepatan pada saat 

proses pengadukan. Proses ekstraksi sebaiknya menggunakan pelarut yang 

jumlahnya sedikit tetapi dilakukan secara berulang kali karena menghasilkan 

ekstraksi yang lebih bagus daripada ekstraksi yang menggunakan pelarut dengan 

jumlah yang lebih banyak tetapi tidak dilakukan pengulangan. Selain itu, ekstraksi 

dipengaruhi oleh kadar air. Jika kadar air nya lebih banyak daripada zat terlarut, 

maka proses ektraksi membutuhkan waktu yang lebih lama dan menghasilkan yield 

yang lebih sedikit (Parasetia et al., 2012).  Ekstraksi pewarna alami biasanya 
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dilakukan dengan menghancurkan bahan yang mengandung zat warna alami dan 

meredam bahan tersebut didalam pelarut (Hermawati, Rofieq, dan Wahyono, 

2015). Menurut (Savitri, Suhendra, dan Wartini 2017) salah satu metode ekstraksi 

yang biasa diterapkan yakni metode maserasi. Metode maserasi memiliki kelebihan 

yakni proses dan alat yang digunakan sederhana, murah, dan dapat mencegah 

rusaknya senyawa yang memiliki sifat termolabil. Metode maserasi yakni salah satu 

metode ekstraksi yang dapat digunakan untuk bahan yang memiliki kandungan 

senyawa organik cukup tinggi dan telah diketahui pelarut yang sesuai untuk 

melarutkan senyawa yang kan diiolasi. Metode maserasi memiliki kelebihan yakni 

dapat mempengaruhi suhu sehingga suhu tinggi dapat mendegradasi senyawa 

metabolit sekunder (A. F. Santoso dan Kiki, 2017). 

2.1.4 Pewarnaan Preparat 

 Proses pemberian warna pada sel atau jaringan yang telah dipotong untuk 

diamati sehingga bagian-bagian sel dan jaringan menjadi kontras merupakan 

pengertian dari pewarnaan. Pewarnaan preparat dibutuhkan untuk pengamatan sel 

dan jaringan tumbuhan maupun hewan sehingga sel dan jaringan dapat terwarnai 

serta dapat memperjelas elemen tissue yang awal mulanya transparan menjadi 

berwarna (Dewi, Purwanti, dan Nurwidodo, 2017). Pembuatan preparat awetan 

diperlukan pewarna yang dapat membedakan masing-masing jaringan berdasarkan 

kemampuan dinding selnya dalam menyerap zat warna (Ahmad, Budiono, dan 

Pratiwi, 2013). Timbulnya warna pada sel maupun jaringan dikarenakan adanya 

reaksi antara ikatan molekul pada jaringan dengan zat warna. Zat warna yang telah 

mewarnai jaringan akan menyerap sinar dengan panjang gelombang tertentu 
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sehingga jaringan memiliki warna (Dewi et al., 2017). Zat warna yang memiliki 

sifat asam akan mewarnai bagian sel yang bersifat basa. Zat warna sel yang 

memiliki sifat basa akan mewarnai bagian sel yang bersifat asam (Wahyuni, 2015). 

2.1.4.1 Pewarna Safranin 

Pewarna sintetis merupakan hasil produksi industri tekstil. Produksi industri 

tekstil yang semakin meningkat mengakibatkan jumlah limbah yang dihasilkan juga 

semakin bertambah. Pewarna sintetis merupakan bahan berbahaya yang sering 

ditemukan dalam limbah industri tekstil. Hal tersebut merupakan bagian dari 

mencemari lingkungan (Rizqi dan Purnomo, 2014). Salah satu pewarna sintetis 

yakni safranin. Safranin merupakan noda biologis suatu klorida dan zat warna yang 

mengandung basa kuat digunakan dalam sitologi dan histologi ssebagai pewarnaan 

dan memberikan warna merah pada preparat. Kekurangan pada pewarna safranin 

yakni harganya mahal, sulit dalam penyimpanan dan mudah rusak (Izzati, 2010). 

Penggunaan pewarna sintetik dapat menyebabkan kanker kulit, mulut dan 

kerusakan otak (Hutapea, Olivia, dan Rondang, 2014). 

2.1.4.2 Pewarna Buah Naga (Hylocereus polyrhizus) 

  Pewarna alami yang memiliki potensi untuk dikembangkan diantaranya 

ialah buah Hylocereus polyrhizus. Buah naga mengandung pigmen merah dapat 

dilihat dari warna merah dari buah naga itu sendiri sehinngga dapat dijadikan 

sebagai pewarna alami. Menurut Jiwintarum et al., (2016), pewarna buah naga 

merupakan pewarna alami yang ramah lingkungan. Bagian organ pada tumbuhan 

terdiri dari akar, batang dan daun. Salah satu bahan pewarna alami yakni buah 

Hylocereus polyrhizus. Buah naga merupakan salah satu buah yang mengandung 
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antosianin. Kulit buah naga merah masih belum termanfaatkan seluruhnya, padahal 

kulit buah naga merah juga dapat digunakan sebagai pewarna melalui proses 

ekstraksi sebagai bahan dasar beragam pangan, farmasi maupun industri. Selain itu, 

buah naga juga memiliki harga yang lebih murah sehingga bisa dijangkau oleh 

semua kalangan. Menurut Priska et al. (2018) pada bagian kulit buah naga merah 

terdapat kadar antosianin sebesar 22,593 ppm. Sehingga, dapat dikatakan bahwa 

kulit buah naga dapat dijadikan pewarna alami. 

2.1.5 Jaringan Tumbuhan 

Batang merupakan bagian pokok tumbuhan yang berfungsi menyalurkan 

garam mineral dan air dari akar menuju daun, menyalurkan zat makanan dari daun 

ke seluruh tubuh, tempat melekatnya daun bunga dan buah dan sekaligus sebagai 

tempat cadangan makanan (Tjitrosoepomo, 1986). Beberapa bagian yang dapat 

diamati melalui preparat batang yakni korteks, epidermis, xilem, floem dan 

kambium. Korteks batang memiliki bentuk silinder diantara epidermis dan silinder 

pembuluh. Korteks terdiri dari jaringan-jaringan parenkim berdinding tipis. 

Jaringan parenkim adalah jaringan terluar pada korteks dan berbatasan dengan 

epidermis (Fahn, 1991). Berikut gambar jaringan batang tumbuhan dikotil menurut 

Khoirunnisa’ (2014). 
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Gambar 2.2  Jaringan Tumbuhan 

2.1.5.1 Epidermis  

Epidermis merupakan sel yang berada dilapisan luar. Epidermis memiliki 

bentuk  morfologi yang bermacam-macam, bahkan sel-sel epidermis berbentuk 

bangunan yang berbeda. Akan tetapi semuanya digolongkan jaringan epidermis 

karena letak dan asal terbentuknya sama. Pada tumbuhan tingkat tinggi, jaringan 

epidermis terdiri dari selapis sel, tetapi ada beberapa tumbuhan yang memiliki 

lapisan lagi yang serupa dengan epidermis. Epidermis berganda hanya dapat 

ditemui pada tumbuhan anggota Moraceae. Ukuran, bentuk dan susunan sel 

epidermis memiliki perbedaan dissetiap organ dan tumbuhannya, tetapi semuanya 

menunjukkan tanda yang sama yakni rapat satu sama lain membentuk bangunan 

padat tanpa ruang antarsel. Meskipun ada ruang antarsel, misalnya epidermis 

mahkota bunga, tetapi ruang tersebut ditutup oleh kutikula. Sel epidermis biasanya 

memiliki bentuk melebar pada permukaan tubuh yang ditutupi (daun 
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Dicotyledonae), memanjang sejajar dengan permukaan (daun Gramineae) 

(Soerodikoesoemo dan Santoso, 1987) 

Bentuk dinding sel epidermis tipis dan ada yang tebal di sisi yang 

menghadap permukaan tubuh. Dinding sel epidermis yang memiliki bentuk tebal 

biasanya membentuk lignin. Sedangkan permukaan dinding sel epidermis yang 

menghadap keluar mengandung pektin. Dinding luar pada sel epidermis 

mengandung kutin yaitu senyawa lipid yang mengendap di antara fibril selulosa 

penyusun dinding sel sehingga membentuk lapisan khusus dipermukaan luar sel 

yang disebut kutikula. Sel kutikula pada awal perkembangan sel epidermis belum 

seluas dinding sel, tetapi kemudian meluas dan saling menyambung dengan 

kutikula sel disebelahnya membentuk lapisan padat. Pembentukan kutikula itu 

berlangsung pada awal perkembangan organ. Pada beberapa jenis tumbuhan, 

kutikula memiliki bentuk yang khas sehingga dapat dengan mudah untuk dikenali. 

Tebal kutikuli sangat bervariasi, tumbuhan yang hidup di tempat kering mempunyai 

kutikula yang lebih tebal. Sel epidermis memiliki vakuola yang besar dan 

plastidaknya berupa leukoplas. Epidermis yang berisi kloroplas dijumpai pada 

tumbuhan hidrofit dan tumbuhan dalam naungan (Soerodikoesoemo dan Santoso, 

1987) 

2.1.5.2 Korteks 

Bagian batang yang berbentuk silinder diantara epidermis dan silinder 

pembuluh disebut korteks. Korteks terdiri dari jaringan parenkim berdinding tipis. 

Parenkim pada beberapa tumbuhan seperti misalnya Pelargonium, Retama dan 

Salicornia berfungsi sebagai alat fotosintesis dan penyimpanan sementara untuk 



22 
 

 

pati dan metabolit. Bagian terluar dari korteks yang berbatasan dengan epidermis 

dapat mencakup kolenkim dan parenkim. Kolenkim (serat) dapat membentuk 

silinder bersambung-sambung atau garis-garis yang terpisah. Korteks batang dapat 

berisi sklereid, sel sekresi dan latisifer (Fahn, 1991) 

 Kolenkim merupakan jaringan mekanik yang menguatkan. Kolenkim 

memiliki keuntungan lebih besar daripada sklerenkim bahwa sel-selnya hidup dan 

tumbuh dan karenanya dapat beradaptasi dengan sendirinya terhadap pertumbuhan 

organ primer. Ini merupakan karakteristik utama dari organ-organ tersebut, namun 

dalam struktur yang berumur pendek seperti tangkai daun atau batang herba dari 

dikotil, ia dapat tetap sebagai jaringan mekanik permanen.. Karena sel kolenkim 

tetap hidup, maka dinding sel mereka tidak dapat menebal secara seragam, karena 

ini akan memotongnya dari semua persediaan eksternal. Seringkali penebalan 

hanya muncul di sudut sel, sedangkan dalam kasus lain mungkin semua di satu sisi 

atau di dua sisi, pengaturan yang juga memiliki keuntungan menghasilkan karakter 

jaringan secara keseluruhan (Mishra, 2009). 

2.1.5.3 Endodermis 

Endodermis merupakan bagian batang yang berupa lapisan sel khusus yang 

membatasi korteks dari silinder pembuluh. Secara morfologi, endodermis yang 

berkembang dengan baik adalah sel hidup yang membentuk silinder berongga dan 

memiliki struktur dinding sel yang khas. Endodermis dapat terlihat jelas pada 

batang tumbuhan tingkat rendah. Bagian batang endodermis biasanya dapat 

ditemukan pada batang di bawah tanah seperti rizom (Fahn, 1991). Morfologi 

endodermis ditunjukkan adanya selubung pati dalam batang muda, terkadang pati 
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tersebut menebal sebagai endodermis tahap selanjutnya. Sklerenkim adalah 

jaringan pendukung utama didaerah jaringan primer yang terdiri dari serat atau 

sklereid (Beck, 2010). 

2.1.5.4 Kambium 

Kambium merupakan meristem lateral yang memiliki bentuk seperti pipa 

atau berkas-berkas memanjang sejajar permukaan batang. Prokambium ada 

tumbuhan Dicotyledoneae dan Gymnospermae tidak menyeluruh bersifat 

meristematik, sebagian prokambium tersebut tetap bersifat meristematik. Kambium 

vasikuler adalah sekelompok sel-sel meristem yang terdapat diantara jaringan 

berkas pengangkut primer. Kambium tersebut akan melebar karena parenkim yang 

terdapat diantara berkas pengangkut primer kembali bersifat meristem dan 

membentuk kambium interfaskuler yang bergabung dengan kambium vaskuler 

membentuk pipa sejajar permukaan batang dan mengikuti percabangan hingga ke 

tulang daun yang besar. Letak kambium yakni diantara xilem dan floem. Kambium 

membentuk xilem sekunder ke arah dalam dan floem sekunder ke arah luar. 

Kambium terbagi menjadi dua tipe sel, yaitu : 

 Sel  fusiform berbentuk memanjang dengan ujung-ujung meruncing. 

 Sel jari-jari, ukuran sel jari-jari lebih kecil daripada sel fusiform dan 

berbentuk membulat (Soerodikoesoemo dan Santoso, 1987) 

Sel fusiform membentuk sel-sel sekunder yang letaknya memanjang sejajar 

dengan sumbu batang, misalnya berkas xilem, serabut, parenkim xilem, parenkim 

floem dan sel-sel floem. Sel-sel initial dan sel-sel hasil pembelahan membentuk 

zona kambium ketika kambium sedang mengalami pertumbuhan. Kambium yang 
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sedang aktif akan melebar dan terdiri atas beberapa lapis sel. Kambium dibedakan 

menjadi dua tipe berdasarkan susunan sel fusiform pada irisan tangesial, yakni : 

 Kambium bertingkat yakni sel fusiform tersusun berjajar sehingga letak 

ujung-ujung sel sama tinggi 

 Kambium tidak bertingkat yakni letak sel fusiform saling tumpang tindih 

sehingga tidak mendatar atau sejajar. Sel-sel pada kambium tidak 

bertingkat memiliki bentuk yang lebih panjang dan biasanya dijumpai 

pada batang tumbuhan berbiji (Soerodikoesoemo dan Santoso, 1987). 

2.1.5.5 Jaringan Pengangkut 

2.1.5.5.1 Xilem 

Xilem berfungsi untuk mengangkut air Tumbuhan yang memiliki jaringan 

pengangkut disebut tumbuhan vaskular, tumbuhan tersebut diantaranya 

Pteridophyta dan Spermatophyta karena sifat struktur unsur trakea yang awet. 

Xilem memiliki struktur yang lebih tegar sehingga ketika berubah menjadi fosil 

maka strukturnya utuh dan dapat lebih mudah untuk diidentifikasi (Fahn, 1991; 

Soerodikoesoemo dan Santoso, 1987). Xilem merupakan jaringan kompleks yang 

terdiri atas beberapa tipe sel. sel trakea yang ada pada xilem merupakan sel mati 

dan memiliki fungsi sebagai pengangkutan air  dan sebagian sebagai 

penunjang/penguat. Xilem juga dapat memiliki serabut sklerenkim yang berfungsi 

sebagai penguat tubuh tumbuhan yang biasa disebut dengan sklereid. Xilem primer 

adalah xilem yang terbentuk dari prokambium. Jika pertumbuhan primer pada 

tumbuhan telah lengkap, kemudian membentuk jaringan sekunder yang terbentuk 
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dari aktivitas kambium vaskular yang biasa disebut xilem sekunder (Fahn, 1991; 

Soerodikoesoemo dan Santoso, 1987). 

2.1.5.5.2 Floem 

Floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintetis atau bahan organik. 

Organ tumbuhan yang memiliki xilem dan floem mengalami pemanjangan karena 

diferensiasi yang terus menerus dari unsur unsur baru yang berasal dari 

prokambium. Prokambium dihasilkan secara terus menerus oleh promeristem 

apikal. Floem juga mengalami hal yang sama seperti xilem, floem primer  adalah 

floem yang berasal dari perkembangan kambium, sedangkan floem yang dihasilkan 

dari perkembangan kambium disebut floem sekunder. Letak floem batang biasanya 

disebelah luar xilem, tetapi beberapa paku-pakuan dan beberapa famili dikotiledon, 

seperti Asclepiadaceae, Myrtaceae, Cucurbitaceae, Apocynaceae, Convolvulaceae, 

Solanacea, Compositae, floem terletak dibagian dalam xilem. Pertumbuhan 

sekunder xilem dan floem memiliki perbedaan di struktur dan fungsinya (Fahn, 

1991; Soerodikoesoemo dan Santoso, 1987). 

2.1.5.6 Empulur 

Empulur adalah badan jaringan yang lebih kurang berbentuk silinder, 

berada pada pusat sumbu, yang terkurung oleh jaringan pembuluh. Empulur sudah 

lama dikenal dengan nama medula. Empulur terdiri atas jaringan yang agak 

seragam da bersifat parenkima, yang biasanya susunan selnya longgar. Sel empulur 

pada ruas lebih cepat dewasa, sedangkan jaringan yang memiliki empulur tetap 

meristematik dan terus melebar secara membujur dalam lingkaran (Fahn, 1991). 
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Empulur biasanya terdiri atas parenkim. Empulur memiliki ruang ruang 

antarsel yang nyata di bagian tengah. Bagian perifer dengan bagian tengah memiliki 

perbedaan yakni sel-sel yang relatif kecil. Empulur juga disebut medulla, maka 

daerar perifer empulur yang berbeda dengan bagian tengah tersebut disebut daerah 

perimedular atau sarung medular. Jari-jari empulur adalah berupa pita radier yang 

terdiri atas sel-sel yang berderet-deret, mulai dari empulur sampai dengan floem. 

Posisi serta sifatnya yang parenkimatik menunjukkan seakan-akan merupakan 

bagian empulur yang meluas radial. Jari jari empulur memiliki fungsi untuk 

melangsungkan pengaliran makanan ke arah radial (Soerodikoesoemo & Santoso, 

1987). 

2.1.6 Kaca Piring (Gardenia jasminoides) 

2.1.6.1 Klasifikasi  Ilmiah Kacapiring (Gardenia jasminoides Ellis)  

Klasifikasi ilmiah tumbuhan (Gardenia jasminoides Ellis) menurut Bagus 

& Widnyana (2008), yakni  

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo   : Rubiales 

Famili   : Rubiaceae 

Genus   : Gardenia 

Spesies  : Gardenia jasminoides Ellis 

 

2.1.6.2 Morfologi Tumbuhan Dikotil 

Gardenia jasminoides Ellis berasal dari Cina dan Jepang. Tanaman 

Gardenia jasminoides Ellis merupakan tanaman hias yang dapat ditemui di 

Pekarangan daerah pegunungan dengan ketinggian 400 mdpl. Tanaman Gardenia 

jasminoides Ellis memiliki ketinggian  1 – 2 meter, tanaman ini tergolong tanaman 
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perdu tegak dan mempunyai batang bulat berkayu dengan warna hijau kecolatan , 

memiliki ranting muda serta bercabang. Daun kaca piring berbentuk oval, licin, 

tebal dan mengkilap pada permukaan daunnya. Mengkilap pada daun kaca piring 

berkemungkinan dikarenakan daun kaca piring berlapis lilin dan tunggal dengan 

warna hijau. Letak daunnya berhadapan atau bercabang tiga serta memiliki bentuk 

bulat telur sungsang, sedangkan ujung dan pangkalnya runcing. Bunga Gardenia 

jasminoides Ellis termasuk bunga tunggal, bertangkai pendek, berwarna putih dan 

memiliki bau yang harum (Farida, Irawan, dan Hilmansyah, 2017)  

Struktur batang tumbuhan dikotil memiliki epidermis yang terdiri atas 

selapis sel dan terdapat pada bagian terluar. Terdapat stomata dan berbagai macam 

trikomata. Dinding sel tebal dan berkutin, tidak terdapat ruang antar sel. pada 

penampang melintang, sel-sel tersebut berbentuk empat persegi panjang. 

Endodermis merupakan bagian dalam pada korteks yang terdiri atas selapis sel yang 

mengelilingi stele dan sel-selnya penuh dengan amilum. Pada bagian epidermis 

dalam terdapat kolenkim. Kolenkim pada epidermis bagian dalam merupakan 

parenkim yang mengalami modifikasi yang mengalami penebalan. Fungsi dari 

kolenkim yakni memberi kekuatan pada bagian-bagian yang lunak, terutama bagian 

yanmasih dalam proses pertumbuhan. Parenkim batang mengandung kloroplas 

yang biasa disebut klorenkim. Sklerenkim terdapat pada korteks tumbuhan yang 

berupa sklereid ataupun serabut. Endodermis merupakan bagian terdalam korteks 

yang mengandung amilum. Stele terdiri atas tiga bagian yakni perikambium, 

jaringan pengangkut dan empulur. Tumbuhan dikotil memiliki kambium pada 

batangnya (Soerodikoesoemo dan Santoso, 1987). 
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2.1.7 Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan salah satu bagian dari proses pembelajaran yang 

mempengaruhi berhasil atau tidakna suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 

Menurut Nugraha, Binadja, & Supartono (2013), bahan ajar memiliki beberapa 

macam sebagai berikut. 

1. Bahan ajar pandang (visual) terdiri atas bahan ajar cetak (printed) seperti 

handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur , leaflet, wallchart dan non 

cetak seperti model/maket 

2. Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam dan CD audio 

3. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti VCD dan film 

4. Bahan ajar multimedia interaktif seperti CAI (Computer Assisted Instruction) 

CD multimedia interaktif dan bahan ajar berbasis web. 
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2.2 Kerangka Konseptual 

Kerangka konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

  

Kulit buah 

Hylocereus 

polyrhizus 

Ekstrak kuli buah 

Hylocereus polyrhizus 

Kulit buah Hylocereus 

polyrhizus mengandung 

pigmen antosianin 

Pewarnaan 

Pewarnaan alami Pewarnaan sintesis 

Sangat jelas : apabila bagian atau 

kenampakan jaringan batang dapat 

terlihat sangat jelas 

Pewarnaan alami 

1. Terdapat pada bagian tumbuhan seperti 

akar, batang, daun, bunga maupun buah 

2. Mengurangi limbah dengan cara 

memanfaatkan bagian tumbuhan sebagai 

pewarna 

3. Harganya murah 

Pewarnaan safranin 

1. Berasal dari bahan kimia 

2. Limbah pembuangan 

pewarma safranin dapat 

menimbulkan 

pencemaran lingkungan 

3. Harganya mahal 

Pewarnaan alternatif preparat section batang Gardenia jasminoides Ellis 

 Berdasarkan kriteria 

Kejelasan preparat Kekontrasan preparat 

Kurang jelas : apabila bagian atau 

kenampakan jaringan batang dapat 

terlihat jelas. 

Jelas : apabila bagian atau kenampakan 

jaringan batang dapat terlihat jelas. 

Cukup jelas : apabila bagian atau 

kenampakan jaringan batang cukup 

dapat terlihat jelas 

 

Sangat kontras : apabila pewarna 

terikat sangat kuat pada jaringan 

batang 

Cukup kontras : apabila pewarna 

cukup terikat kuat pada jaringan 

batang 

Kontras : apabila pewarna dapat 

terikat dengan kuat pada jaringan 

batang 

Kurang kontras : apabila pewarna 

kurang terikat kuat pada jaringan 

batang 

Tidak jelas : apabila bagian atau 

kenampakan jaringan batang tidak 

dapat terlihat jelas 

Tidak kontras : apabila pewarna 

tidak dapat terikat dengan kuat 

pada jaringan batang 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis pada penelitian ini adalah  

1. Ada pengaruh variasi lama perendaman dan konsentrasi ekstraksi pigmen 

antosianin kulit buah (Hylocereus polyrhizus) sebagai pewarna alami 

terhadap kualitas preparat section batang (Gardenia jasminoides Ellis).  

  




