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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pewarnaan Preparat  

Pewarnaan adalah proses mempertajam suatu elemen sehingga unsur 

jaringan menjadi kontras dan nampak lebih jelas. Menurut Dewi et al., (2017) 

proses timbulnya warna pada jaringan terikat dengan ikatan molekul antara zat 

warna dan jaringan. Zat warna yang terikat pada jaringan akan menyerap sinar 

dengan panjang gelombang tertentu sehingga jaringan tampak terwarnai. Menurut 

Nurwanti, Budiono, dan Rinie Pratiwi P, (2013) setiap bagian dari sel tumbuhan 

yang mempunyai zat warna memiliki sifat khusus, oleh karena itu sangat perlu 

mengenali sifat-sifat zat warna.  

Sifat zat warna berupa asam atau basa. Menurut Prabu, (2014) menyatakan 

bahwa zat warna merupakan senyawa organik kompleks yang mempunyai sifat 

khusus  untuk mempertahankan warna dalam sel atau jaringan, hal tersebut terjadi 

karena adanya Chromophore dan Auxohrome dalam kandungan zat warna. 

Chromophore adalah bagian dari molekul senyawa sedangkan Auxohrome adalah 

bagian dari molekul pewarna yang melekat pada jaringan dan memperkuat 

pewarnaan.  

2.2 Pewarnaan Alami dari Tumbuhan 

Setiap tumbuhan dapat dijadikan sebagai pewarna alami karena 

mengandung pigmen alam. Potensi ini ditentukan oleh intesnitas warna yang 

dihasilkan dan jenis colloring matter pada tanaman. Bagian-bagian tanaman yang 

dapat dimanfaatkan untuk bahan dasar pewarnaan adalah kulit, batang, buah dan 

biji. Menurut Pujilestari, (2015) pewarna alami merupakan pewarna yang tidak 

toksik, dapat diperbaharui, mudah terdegradasi dan ramah lingkungan. Menurut 

Kartikasari dan Susiati, (2016) pigmen pewarna alami lebih aman digunakan karena 

mudah terdegradasi serta ramah lingkungan, oleh karena itu penggunaan  pewarna 

alami perlu digiatkan dan dikembangkan kembali diseluruh dunia. 

Pewarna alami sangat rentan terhadap pH, sinar matahari, dan suhu tinggi. 

Pewarna alami bisa bertahan pada suhu 4-80 ͦ C untuk mengurangi pertumbuhan 
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mikroba dan degradasi pigmen. Meningkatkan stabilitas warna selama pemprosesan 

dan penyimpanan dapat menggunakan strategi seperti mikroekapsulasi, kebutuhan 

antioksidan, pembentukan emulsi dalam minyak dan penyipanan di vakum 

(Yunilawati et al., 2018). Menurut Endang, Dwi Ardiana, Wiyatno, dan Adi, (2006) 

menyatakan bahwa zat pewarna alami terbentuk  karena adanya pigmen yang sudah 

melekat pada bahan alam atau proses instalasi, penyimpanan atau pemrosesan. 

Pewarna  alami yang banyak didapatkan dari masyarakat adalah warna 

kuning dari kunyit, warna hijau dari daun pandan dan daun suji, warna cokelat dari 

gula merah, warna merah dari daun jati dan cabai atau buah yang berwarna merah 

(Karunia, 2012). Buah yang berwarna merah salah satunya adalah buah murbei 

(Morus alba L) buah murbei merupakan buah endemik yang berkembang di 

Indonesia. Referensi pemanfaatan buah sebagai bahan pewarna alami bagus 

diterapkan karena mengandung antosianin yang tinggi (Sitepu, Heryanto, Tatas 

H.P. Brotosudarmo2, & Limantara, 2016). 

2.3 Tinjauan tentang Buah Murbei 

2.3.1 Klasifikasi Buah murbei 

Menurut Sunanto, (2009) bahwa klasifikasi murbei sebagai berikut: 

Devisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Magnoliophyta 

Kelas   : Dilleniidae 

Ordo   : Urticales 

Famili              : Moraceae  

Genus   : Morus    

Spesies : Morus alba L                Gambar 2.1 Buah Murbei 

                                                                       (Sumber: Foto Pribadi) 

 

2.3.2 Morfologi Buah Murbei  

Buah murbei murupakan buah buni berukuran kecil dan saling berlekatan. 

Ciri buah murbei adalah syncarps, bulat telur dengan panjang 2-3 cm, berat 5-6 

gram dan berwarna ungu kehitaman ketika sudah masak. Tanaman ini berbuah pada 

bulan Juni hingga September (Khaira, Y, & Mega, 2016). Tanaman murbei jenis 

Morus alba L ujung rantingnya yang muda sedikit merah, tangkai daun agak merah, 
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batang cokelat, batang tumbuh lurus, cabangnya tumbuh dari pertengahan batang 

serta produksi daun cukup tinggi. Tanaman ini tumbuh dengan baik pada daerah 

ketinggian diatas 300 meter (Suprio, 1995). 

2.3.3 Pigmen Antosianin  Buah Murbai 

Pigmen antosianin merupakan kelompok zat pewarna terdiri atas warna 

merah, biru, ungu yang dapat larut dalam air dan banyak ditemukan dalam buah 

dan sayur (Soeroso, Lestario, & Martono, 2017). Antosianin merupakan pigmen 

golongan flavonoid yang berperan penting dalam memberi warna pada tanaman 

(Handayani & Rahmawati, 2012). Buah murbei merupakan sumber antosianin 

potensial dengan kandungan antosianin sebesar 2434,74 mg/L dan memiliki pigmen 

berwarna merah. Menurut Soeroso et al,(2017) antosianin utama pada buah murbei 

adalah sianidin 3-glukosida (64,135), sianidin 3-rutinosida (35,21%) dan 

pelargonidin 3-glukosida (0,66%). Kandungan antosianin buah murbei diketahui 

secara signifikan melindungi sel endothelial dari stress oksidatif. Aktifitas 

antioksidan antosianin disebabkan fungsinya sebagai agen pengkelat ion dan logam 

dalam beberapa tingkat pH (Sitepu et al, 2016). 

2.4 Filtrat  

Menurut M. H.Wibowo, (2011) filtrasi adalah proses pemisahan dari 

campuran heterogen dengan metode filter untuk meloloskan cairan dan menahan 

partikel-partikel padat. Hasil penyaringan disebut filtrat sedangkan sisa yang 

tertinggal disebut residu atau ampas. Teknik pembuatan filtrat memerlukan jenis 

pelarut sebagai faktor penentu kualitas warna. Penggunaan pelarut air dan asam 

sitrat menghasilkan warna merah, seperti yang dimiliki pigmen antosianin. Hal ini 

sesuai pendapat Armanzah dan Hendrawati, (2016) bahwa antosianin merupakan 

pigmen warna kuat yang dapat larut dalam air dan memberikan warna merah 

jambu, merah marak, merah, ungu, dan biru. Menurut Saati, (2005) pigmen 

antosianin lebih stabil dalam kondisi asam, sehingga  air dan asam sitrat cocok 

digunakan untuk filtrasi karena pigmen tersebut mempunyai sifat larut dalam air 

dan stabil pada kondisi asam. Penambahan asam sitrat juga berfungsi 
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mendenaturasi membran sel tanaman dan melarutkan pigmen antosianin sehingga 

warna dapat keluar dari sel (Handayani & Rahmawati, 2012).  

Faktor penentu kualitas warna selain jenis pelarut adalah konsentrasi.  

Konsentrasi tinggi mampu memberikan pewarnaan yang lebih optimal karena 

berpengaruh pada kepekatan warna, jika konsentrasi semakin tinggi maka semakin 

tinggi intensitas warna yang dihasilkan begitupun sebaliknya (Ali et al., 2013). 

Penambahan pelarut pada senyawa juga berpengaruh menurunkan kepekatan warna 

dari senyawa yang dilarutkan. Proses pengenceran yang tidak tepat bisa 

menghasilkan ketidak sesuaian terhadap konsentrasi yang diinginkan, sehingga 

membutuhkan prses standarisasai yaitu titrasi (Wahyuni, 2009). 

2.5 Preparat Gosok   

 Preparat  gosok merupakan metode untuk mendapatkan spesimen yang sulit 

diiris atau sulit mendapatkan ketebalan yang merata pada jaringan yang sifatnya 

keras (Wahyuni, 2015). Menurut Wahyuni, (2016) tujuan metode gosok adalah 

untuk mengetahui gambaran histologi atau kelainan pada jaringan. Tahap 

pembuatan preparat gosok dilakukan dengan cara merebus tulang sampai lunak 

kemudian dipotong dengan ukuran kecil hingga 0.5 cm (tergantung jenis potongan 

melintang atau membujur), kemudian di gosok memutar satu arah pada batu asah 

atau amplas dengan tujuan untuk mendapatkan ketebalan yang merata serta 

menjaga agar struktur tulang tidak rusak waktu diamati pada mikroskop (Wahyuni 

& Tosiyana, 2018). Adapun komponen jaringan tulang dijelaskan pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1  Bagian Jaringan Tulang pada Preparat Gosok 

No jaringan Pengertian 

1.   Canalis Sentralis  Saluran  yang sejajar dengan sumbu tulang 

2.  Lamela   Bagian yang tersusun secara konsentris  

3. Sistem Havers  Keseluruhan sistem yang terdapat pada jaringan tulang 

4.   Kanalis  Vlokman   Saluran yang menghungkan dua saluran havers 

5. Lakuna  Ruang kecil yang berisi sel osteosit  

6.    Kanalikuli   Saluran halus dalam matriks yang merupakan tempat uluran sitoplasma 

7 Sel Osteosit  Sel dewasa yang terletak dalam osteon  

  (Sumber : Wahyuni, 2018) 
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2.5.1  Tahap Pembuatan Preparat Gosok  

Tahapan dalam pembuatan preparat gosok tulang femur kelinci harus 

dilakukan dengan benar. Adapun tahapan tersebut telah disajikan pada Tabel 2.2 

Tabel 2.2  Tahapan dalam Pembuatan Preparat Gosok 

No Tahap Pembuatan 

1.   Pemotongan  Proses pemotongan tulang dengan ketebalan ±0,5 cm kemudian digosok 

dengan amplas atau batu asah sampai tipis agar mendapatkan ketebalan 

yang merata. 

2.  Fiksasi Membuat unsur-unsur jaringan stabil, tahan terhadap perlakuan 

berikutnya 

3. Pewarnaan  Pemberian warna pada spesimen agar unsur-unsur jaringan tampak jelas 

dan dapat dibedakan bagian-bagiannya. 

4.  Penjernihan Proses untuk menjernihkan jaringan dengan xylol  

5. Perekatan  Merekatkan objek amatan dengan enthelen untuk mempermuda dalam 

proses pengamatan. 

6.    Pemberian etiket  Pemberian label mempermudah menemukan preparat yang di inginkan 

  (Sumber : Wahyuni, 2009)  

 

2.6 Kualitas Preparat 

Kualitas preparat merupakan parameter dalam menyatakan tingkat baik atau 

buruk obyek amatan. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kualiatas tersebut adalah 

proses pembuatan, seperti pemberian warna dengan durasi waktu lama 

mengakibatkan warna preparat menjadi gelap, sehingga sulit dibedakan antar 

komponen bagiannya (Abdullah, Jaya, & widayat, 2017). Menurut Lael, Santosa, 

dan Aryadi, (2018) preparat tergolong kategori baik, apabila tingkat kejernihan dan 

kekontrsan warnanya bagus. Kualitas preparat yang baik akan terlihat jelas apabila 

bagian dari anatomi jaringan dapat dibedakan (Islahul, 2019). Menurut Dewi et al., 

(2017) kekontrasan warna preparat ditunjukkan oleh kuat tidaknya pewarna 

mengikat pada jaringan dan penyebaran warna yang merata. Kejelasan preparat 

ditunjukkan apabila bagian dari anatomi jaringan dapat terlihat jelas. Adapun faktor 

yang dapat mempengaruhi kualitas preparat gosok terdapat pada Tabel 2.3  

Tabel 2.3  Faktor Mempengaruhi Kualitas Preparat Gosok 

No Faktor Mempengaruhi Kualitas Preparat Gosok 

1.    Waktu dan lamanya perebusan 

2.   Suhu perebusan dalam panci 

3.  Rusaknya tulang pada saat penggosokan 

4.   Ketebalan tulang tidak merata 

5.  Waktu dan lamanya penyerapan zat warna 

6  Penjernihan xylol 

  (Sumber:Wahyuni, 2015)  
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2.7 Jaringan Tulang 

Tulang adalah jaringan pengkikat khusus sebagai elemen utama dalam 

menopang tubuh yang memiliki kandungan kalsium dengan presentasi tinggi. 

Garam Kristal membentuk kristel menggelilingi serat kolagen yang membungkus 

sel tulang dan ujung sitoplasmanya dalam saluran kanalikuli. Adanya kanalikuli 

sebagai jembatan sel tulang yang berdekatan saling terhubung. Sel tulang yang 

kompak saling bertabrakan dengan lapisan lamella yang mengelilingi saluran 

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

dan syaraf menembus jaringan (Green, 2008). 

Tulang tersusun atas zat kapur dalam bentuk kalsium karbonat (CaCO3) dan 

kalsium fosfat oleh karena itu tulang memiliki sifat yang keras dan memiliki 

struktur yang rumit. Menurut Hendra Ramadhan, (2018) tulang merupakan jaringan 

yang mengandung kolagen dan tersusun oleh sel-sel tulang. Kolagen membentuk 

matriks yang disebut osteoid. Osteoid termineralisasi dengan kalsium hidroxiapatit. 

Hal inilah yang menyebabkan tulang menjadi kaku dan kuat, oleh karena itu dalam 

pembuatan preparat dari jaringan tulang perlu dilakukan preparasi agar 

mendapatkan hasil kualitas preparat yang bagus dan dapat diidentifikasi sesuai yang 

diharapkan (Wahyuni, 2015).  

2.8 Tinjauan tentang Kelinci 

2.8.1 Klasifikasi Kelinci 

Menurut Putra dan Budiana, (2006) bahwa klasifikasi kelinci (Oryctogalus 

cuniculus L) sebagai berikut: 

Kelas  : Mammalia  

Ordo  : Lagomorph 

Famili   : Leporidae  

Sub famili : Leporinae     

Genus  : Oryctogalus  

Spesies  : Oryctogalus cuniculus L                    
 

Gambar 2.2 Hewan Kelinci 
 (Sumber: Foto Pribadi) 

 

 



12 
 

 

2.8.2 Morfologi Kelinci 

. Kelinci merupakan hewan herbivora non ruminansia yang mempunyai 

sistem lambung sederhana (Elit, 2007) tergolong dalam ordo lagomorpha yang 

memiliki dua pasang gigi seri, kuping panjang yang terkulai kebawah atau tegak 

keatas, ekor pendek, tubuh pipih, warna kulit berupa kombinasi hitam, putih abu-

abu dan cokelat. Kaki belakang lebih panjang dan kuat dibanding kaki depannya. 

Kaki depan berjari dan berkuku lima, kaki belakang berjari dan berkuku empat. 

Berdasarkan berat badan kelinci dibagi menjadi tiga jenis yaitu kecil (breed kecil 

dan kerdil), medium atau sedang (breed menengah), dan berat (breed raksasa). 

Kelinci memiliki potensi mudah untuk dipelihara karena cepat berkembang biak 

(Putra & Budiana, 2006) 

2.9 Mekanisme Terjadinya Penyerapan Warna pada Preparat Gosok 

 Mekanisme pewarnaan preparat gosok terjadi karena adanya reaksi ikatan 

elektrostatik antara muatan ion. Zat warna yang bersifat asam dapat melepaskan 

muatan positif sedangkan jaringan tulang yang bersifat basa dapat melepaskan 

muatan negatif sehingga jaringan tulang terwarnai menjadi merah. Antosianin 

berubah warna seiring dengan perubahan nilai pH. Pada pH tinggi antosianin 

cenderung berwarna biru, sedangkan pada pH rendah cenderung berwarna merah. 

Antosianin yang memiliki pH asam mewarnai dinding sel berselulosa yang 

memiliki pH basa. Ion positif pada zat warna (H+) akan melepas dan berikatan 

kovalen dengan ion negatif yang ada pada dinding sel jaringan (Hamid, TS & 

Muhlis, 2005), sehingga filtrat dari buah murbei dapat mewarnai jaringan tulang 

sistem havers pada tulang kelinci. 

 Selain itu adanya matrik tulang yang merupakan bahan organik utama yang 

terdiri atas kalsium dan fosfor, keduanya membentuk Kristal hidroksiapatit yang 

terletak disamping fibril kolagen dan dikelilingi oleh zat dasar amorf. Ion-ion 

permukaan hidrosiapatit terhidrasi atas satu lapisan air dan ion yang terbetuk 

disekitar Kristas yang dinamakan kulit hidrasi yang mempermudah pertukaran ion 

diantara Kristal tersebut dan cairan tubuh tulang matriks. Matriks mengandung 

unsur-unsur yang sama seperti jaringan-jaringan penyambung lainnya, serat-serat 

dan bahan dasar (Harjana, 2011). 
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2.10 Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual dapat digambarkan secara skematis sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konsep 

2.11 Hipotesis  

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian pustaka diatas dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai bertikut: 

1. Ada pengaruh pemberian filtrat buah murbei (Morus alba L) sebagai pewarna 

alternatif terhadap kualitas preparat gosok tulang femur kelinci (Orytologus 

cuniculus L). 

2. Konsentrasi filtrat buah murbei (Morus alba L) yang berpengaruh baik sebagai 

pewarna alternatif preparat gosok tulang femur kelinci (Orytologus cuniculus L) 

adalah konsentrasi 60%. Hal ini sesuai dengan penelitian Anam, Mahmudati, 

dan Hudha, (2016) rentang konsentrasi 50% sampai 70% menghasilkan 

kejelasan dan kekontrasan warna yang baik pada preparat. 

Pewarnaan  

 Alami  Sintetis  

1. Aman digunakan  

2. Renewable 

3. Ramah lingkungan 

4. Mudah didapatkan 

5. Sisa pemakaian mudah diuraikan  

6. Harga lebih murah  

1. Tidak ramah lingkungan  

2. Mengganggu kesehatan  

3. Bahan mudah rusak dalam penyimpanan 

4. Sulit terserap pada preparat  

5. Hasil warna terlalu pekat 

6. Relatif mahal  

 

Buah murbei kaya antosianin  Pigmen antosianin buah murbei bersifat asam  

Zat asam memiliki reaksi elektrosik sehingga dapat mengikat jaringan tulang yang bersifat basa 

Indikator kualitas preparat  

1. Kejelasan  

2. Kekontrasan Warna 

 

Preparat gosok Zat asam bersifat positif 

Zat basa bersifat negatif 

1. Kanalis Sentralis 

2. Lamela 

3. Sistem Havers 

4. Kanalis Vlokman 

5. Lakuna 

6. Kanalikuli 

7. Sel Osteoasit 


