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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indikator asam basa adalah suatu bahan yang dapat mengidentifikasi 

sifat asam dan basa suatu larutan. Apabila suatu bahan indikator diujikan 

terhadap larutan asam basa maka akan terjadi perubahan warna yang dapat 

membedakan suatu larutan bersifat asam atau basa. Pada percobaan sains 

untuk menguji larutan asam basa biasanya menggunakan indikator sintetis 

antara lain kertas lakmus, fenolftalein, metil merah dan brom timol biru. 

Salah satu bentuk indikator yang praktis dan mudah digunakan adalah kertas 

indikator pH sintetis dengan menggunakan kertas lakmus merah dan biru.  

Pokok bahasan materi klasifikasi zat mengenai asam basa dipelajari di 

pembelajaran IPA jenjang sekolah menengah. Dalam pembelajarannya, siswa 

melakukan praktikum untuk mengidentifikasi dan menentukan tingkat 

keasaman atau kebasaan suatu larutan, sehingga indikator asam basa dinilai 

penting keberadaanya di sekolah. Akan tetapi pada kenyataannya, belum 

semua sekolah dapat menyediakan indikator tersebut, sehingga diperlukan 

adanya indikator asam basa alternatif dari bahan-bahan alami yang praktis 

dan mudah digunakan. Menurut Nuryanti dkk (2010) penggunaan indikator 

sintetik memiliki kertebatasan seperti menyebabkan pencemaran lingkungan, 

ketersediaan dan produksi tinggi. Selain itu, harganya relatif mahal dan 

sangat sulit didapatkan di daerah pedesaan. Salah satu cara untuk mengatasi 

permasalahan tersebut adalah penggunaan indikator alami yang berasal dari 

pigmen tumbuhan, baik dari bunga, daun, buah atau kulit. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mencari tanaman alternatif 

yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Siregar (2009) telah 

melakukan pembuatan kertas indikator asam basa alami dari ekstrak kembang 

sepatu (Hibiscus rosa sinensis) dari familia Malvaceae. Kembang sepatu 

memiliki senyawa turunan antosianin berupa 3,3,4,5,7-pentahydroxflavylium 

yang dapat diekstraksi dan dimampatkan dalam kertas. Hasil akhir dari 
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ekstrak kembang sepatu ini berupa kertas indikator asam basa, dengan hasil 

pengujian pada larutan asam berwarna merah dan perubahan warna menjadi 

hijau pada larutan basa. Masih pada tanaman dalam satu familia yang sama, 

Kusumah (2016) melakukan percobaan ekstraksi etanol kelopak bunga rosela 

yang juga memiliki senyawa antosianin untuk pembuatan kertas indikator 

asam basa alternatif. Uji pengamatan warna dalam larutan asam dan basa 

dihasilkan perubahan warna yaitu merah muda baik asam kuat maupun asam 

lemah serta berwarna hijau pada basa kuat dan warna hijau kumala pada basa 

lemah. Mulyani (2017) juga melakukan pembuatan kertas indikator asam 

basa alami dari mahkota bunga sepatu tidur (Malvaviscus penduliflorus) dari 

familia Malvaceae yang mengandung senyawa antosianin berupa sianidin dan 

pelargonidin. Pengujian kertas indikator asam basa alami ini setelah diujikan 

pada larutan asam berwarna merah muda sampai orange dan pada larutan 

basa berubah warna menjadi hijau. 

Kembang sepatu, rosela dan bunga Malvaviscus penduliflorus termasuk 

dalam satu familia Malvaceae yang sama-sama dapat dijadikan sebagai 

alternatif bahan pembuatan kertas indikator asam basa alami karena memiliki 

senyawa antosianin. Tanaman yang termasuk dalam satu familia belum tentu 

memiliki senyawa yang selalu sama serta tanaman yang berbeda familianya 

belum tentu memiliki senyawa dan pigmen warna yang selalu berbeda. 

Menurut Marwati (2012) beberapa jenis tumbuh-tumbuhan seperti kubis 

ungu (Brassica oleracea), ubi jalar ungu (Ipomoea batatas), buah bit merah 

(Beta vulgaris) dapat digunakan  sebagai indikator alami dalam titrasi asam 

basa. Kubis ungu, ubi jalar ungu dan buah bit merah memiliki kandungan 

antosianin sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan indikator asam 

basa. Harborne (1987) menyatakan bahwa limbah kulit buah manggis 

(familia Guttiferae) mengandung senyawa antosianin dengan kandungan 

kadar antosianinnya sebesar 593 ppm, sehingga limbah kulit buah manggis 

dapat dijadikan sebagai indikator asam basa alami. 

Senyawa antosianin yang terdapat dalam kulit buah manggis dapat 

dipisahkan dengan cara ekstraksi. Metode yang paling sederhana dan mudah 
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digunakan dalam ekstraksi antosianin adalah maserasi. Prinsip dari maserasi 

yaitu merendam simplisa dengan pelarut tertentu pada temperatur ruang dan 

terlindung dari cahaya. Selain itu, metode maserasi tidak memerlukan 

pemanasan yang dapat merusak zat aktif dalam simplisa. Menurut 

Yulfriansyah (2016), ekstraksi kandungan antosianin kulit buah naga dapat 

menggunakan metode maserasi. Kulit buah naga sebagai simplisa direndam 

dengan pelarut dalam waktu 24 jam. Pada penelitian Suzery (2010) metode 

ekstraksi yang baik digunakan untuk ekstraksi antosianin menggunakan 

metode maserasi pada suhu ruangan. 

Jenis indikator asam basa alami yang biasa digunakan berupa indikator 

cair. Namun, indikator cair memiliki kelemahan diantaranya kurang praktis 

dan tidak tahan lama stabilitasnya karena indikator asam basa cair akan rusak 

kandungan antosianinnya setelah dilakukan penyimpanan. Berdasarkan 

penelitian Muflihah (2014) ekstraksi dalam pembuatan indikator alami cair 

dan uji stabilitas kandungan antosianin menggunakan metode maserasi 

menunjukkan kestabilan zat warna yang berbeda terhadap lama 

penyimpanan. Uji stabilitas zat warna bunga mawar merah dengan pengaruh 

pH stabil selama penyimpanan kurang dari 1 hari, sedangkan bunga 

karamunting dan nusa indah dapat stabil selama 2 hari. Hal ini menunjukkan 

bahwa lama penyimpanan berpengaruh pada stabilitas zat warna dari 

indikator alami cair terhadap hasil uji terhadap larutan asam basa. 

Pelarut yang seringkali digunakan untuk mengekstrak antosianin adalah 

air (akuades), pelarut turunan alkohol dan pelarut asam. Menurut Kusumah 

(2016), pelarut etanol lebih maksimal dalam ekstraksi kandungan antosianin 

ketika diujikan pada larutan asam basa. Robinson (1995) dalam Tensiska 

(2006) menyatakan bahwa, ekstraksi senyawa golongan flavonoid dianjurkan 

dalam senyawa asam karena asam berfungsi mendenaturasi membran sel 

tanaman, kemudian melarutkan pigmen antosianin sehingga dapat keluar dari 

sel, serta dapat mencegah oksidasi flavonoid. 

Variasi pelarut dalam proses ekstraksi dapat mempengaruhi hasil 

ekstraksi dan daya untuk melarutkan senyawa kimia yang ada dalam 
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simplisa. Selain itu, belum banyak penelitian mengenai hasil riset stabilitas 

kertas indikator asam basa dengan variasi lama penyimpanan hasil kertas 

indikator alami asam basa. Pada pra penelitian penulis melakukan variasi 

terhadap jenis pelarut, yakni akuades, etanol 95% dan etanol 95%+HCl 1 % 

(1:1). Terdapat berbagai penelitian tentang perbandingan ekstraksi antara 

pelarut dan bahan, sehingga peneliti juga mencoba berbagai perbandingan 

tersebut untuk mengetahui hasil ekstraksi tebaik. 

Berdasarkan pra penelitian, limbah kulit manggis dapat dijadikan 

sebagai kertas indikator asam basa alami dengan variasi pelarut yang berbeda 

(akuades, etanol 95% dan etanol 95%+HCl 1%). Perbandingan yang paling 

baik adalah dengan perbandingan 1:4. Setelah diujikan pada larutan asam 

kuat berwarna merah sampai merah muda, pada larutan asam lemah berwarna 

merah sampai orange dan pada larutan basa berwarna hijau. Pelarut etanol 

95% dan etanol 95%+HCl 1 % lebih maksimal dalam ekstraksi antosianin 

pada kulit buah manggis dibandingkan pada pelarut akuades ditunjukkan 

dengan tingkat kepekatan warna kertas dan perubahan warna yang dihasilkan. 

Pra percobaan juga menggunakan variasi jenis kertas yang berbeda, yaitu 

kertas saring, kertas HVS dan kertas buram. Ketiga variasi jenis kertas 

tersebut dapat digunakan dalam pembuatan kertas indikator asam basa kulit 

manggis, namun kertas saring memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 

dengan kertas HVS dan kertas buram. Kertas saring paling baik dalam 

penyerapan warna, tidak mudah rusak saat direndam dalam ekstrak dan 

paling stabil. Setelah dilakukan penyimpanan kertas indikator selama 7 hari 

dapat diketahui bahwa penggunaan kertas saring lebih stabil dalam 

mempertahankan kandungan antosianin. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berinisiatif mengembangkan 

limbah kulit buah manggis sebagai bahan pembuatan kertas indikator asam 

basa dengan 2 perlakuan yaitu variasi pelarut dan lama penyimpanan yang 

berbeda. Hal ini diharapkan agar limbah kulit manggis lebih optimal sebagai 

bahan alternatif pembuatan kertas indikator asam basa dalam percobaan sains 

di sekolah menengah. 
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B. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan untuk hal-hal sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian : 

Ekstrak kulit buah manggis segar (belum keras). 

2. Obyek penelitian : 

Kertas indikator asam basa dari ekstrak kulit buah manggis. 

3.  Parameter penelitian : 

a. Perubahan warna kertas indikator asam basa (pada larutan asam 

berwarna merah sampai orange dan pada larutan basa berwarna 

hijau sampai biru). 

b. Stabilitas kertas indikator setelah penyimpanan diukur dengan 

kepekatan warna. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu: 

1.  Bagaimanakah pengaruh variasi pelarut kulit buah manggis (etanol 95% 

dan etanol 95%+HCl 1%) terhadap perubahan warna yang dihasilkan dari 

kertas indikator asam basa setelah diuji? 

2.  Bagaimanakah pengaruh lama penyimpanan terhadap perubahan warna 

yang dihasilkan dan stabilitas kertas indikator asam basa kulit buah 

manggis setelah diuji? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Bagaimanakah pengaruh pelarut kulit buah manggis (etanol 95% dan 

etanol 95%+HCl 1%) terhadap perubahan warna yang dihasilkan dari 

kertas indikator asam basa setelah diuji? 

2. Bagaimanakah pengaruh lama penyimpanan terhadap perubahan warna 

yang dihasilkan dan stabilitas kertas indikator asam basa kulit buah 

manggis setelah diuji? 
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3. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan alternatif penggunaan bahan alami ekstrak limbah kulit 

buah manggis dalam percobaan sains mengenai materi kalsifikasi zat di 

pembelajaran IPA jenjang sekolah menengah. 

2. Menambah pengetahan dan wawasan informasi tentang pembuatan kertas 

indikator asam basa dari bahan alami. 

3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman penelitian 

berikutnya. 

 

 


