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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indikator asam basa sangat diperlukan dalam proses pembelajaran 

IPA di sekolah menengah, terutama untuk menunjang penguasaan konsep 

pada materi-materi tertentu. Salah satu sub bab materi pembelajaran yang 

memerlukan praktikum adalah asam-basa pada materi klasifikasi zat, 

sehingga setiap sekolah seharusnya menyediakan indikator asam basa untuk 

praktikum tersebut. Indikator asam basa dapat disediakan dalam berbagi 

bentuk, salah satunya adalah indikator sintesis. Tetapi pada kenyataannya, 

tidak semua sekolah mampu menyediakan indikator sintetis. Penggunaan 

indikator sintesis memiliki kelemahan seperti harga yang relatif mahal, serta 

dapat menyebabkan polusi lingkungan. Salah satu cara untuk mengatasi 

kelemahan tersebuat maka perlu dicari indikator alternatif (indikator alami) 

dari bahan yang mudah diperoleh. 

Indikator alami merupakan jenis indikator yang dapat dibuat dari 

tumbuhan, baik dari bagian batang, daun, bunga, maupun buah. Indikator 

alami dapat dibuat dengan memanfaatkan zat warna yang ada pada tumbuhan. 

Bagian tumbuhan yang paling banyak digunakan adalah bagian bunga karena 

menghasilkan warna. Sebagi contoh warna merah, biru atau ungu merupakan 

pigmen organik yang disebut antosianin yang dapat merubah warna pada 

setiap perubahan pH (Shudarshan, S., et al, 2010). Beberapa jenis tumbuhan 

yang telah dimanfaatkan menjadi indikator asam basa alami diantaranya 

kelopak bunga rosela (Kusumah,2016), kelopak bunga belimbing wuluh 

(Lestari, 2016), daun bayam merah (Ratnasari, 2014) , dan buah karamunting 

(Indira, 2015).  

Salah satu jenis tumbuhan yang berpotensi untuk dimanfaatkan 

menjadi indikator alternatif adalah tanaman Mirabilis jalapa L. atau biasa 

dikenal dengan nama bunga pukul empat. Tanaman bunga pukul empat 

memiliki warna mahkota bunga yang beragam, mulai dari kuning, merah 
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hingga putih. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bunga pukul empat 

mengandung pigmen alami (antosianin) yang dapat digunakan sebagai zat 

pewarna alami dalam pembuatan indikator asam basa. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Shisir (2008), analisis kimia 

menunjukkan bahwa ekstrak mahkota bunga pukul empat memiliki 

kandungan zat warna flavanoid, antosianin dan peka terhadap pH. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Sangadji (2017), melakukan 

analisis kandungan antosianin dalam mahkota bunga mawar, bunga sepatu, 

bunga pukul empat, dan bunga rosella diperoleh hasil mahkota bunga 

pukul empat memiliki kadar kandungan antosianin tertinggi yaitu 0,0977% 

dalam 100 gram mahkota bunga. 

Indikator alami tersedia dalam 3 bentuk yaitu larutan, kertas dan 

serbuk. Indikator alami dalam bentuk larutan memiliki kekurangan, seperti 

mudah rusak, tidak dapat disimpan dalam waktu lama dan tidak praktis 

karena harus dibuat terlebih dauhlu ketika akan digunakan. Sedangkan 

indikator alami dalam bentuk serbuk dapat disimpan dalam waktu yang 

lama dan tidak mudah rusak (Marwati, 2012). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Preutong, S., et al. (2009), membuat indikator asam basa 

dalam bentuk larutan, kertas dan serbuk (powder) dari kelopak bunga 

mawar merah, kelopak bunga bougenville merah, kelopak bunga rosella, 

dan kubis ungu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga 

bentuk ekstrak tanaman dapat digunakan sebagai indikator asam basa.  

Kandungan senyawa antosianin dari mahkota bunga pukul empat 

dapat diperoleh menggunakan metode ekstraksi. Pada penelitian 

Yulfriansyah (2016) metode ekstraksi yang digunakan untuk pembuatan 

indikator alami dari kulit buah naga adalah maserasi. Menurut Puspawati 

(2013) beberapa faktor yang mempengaruhi ektraksi antosianin yaitu jenis 

pelarut, perbandingan bahan dengan pelarut, dan suasana keasaman (pH). 

Jenis pelarut khususnya pelarut polar akan mempengaruhi kemampuan 

melarutkan komponen warna (antosianin) yang bersifat polar, setiap jenis 

pelarut memiliki kemampuan berbeda dalam melarutkan karena 
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tergantung derajat kepolaran. Pelarut yang baik untuk ekstraksi adalah 

pelarut yang mempunyai daya melarutkan yang tinggi terhadap zat yang 

diekstraksi (Mulyanto, 2007). Daya melarutkan yang tinggi ini 

berhubungan dengan kepolaran pelarut dan kepolaran senyawa yang 

diekstraksi. Pelarut yang biasa digunakan untuk ektraksi antosianin, seperti 

air, etanol, dan metanol, yang paling efektif adalah dengan menggunakan 

metanol yang diasamkan dengan  HCl, tetapi  karena sifat toksik dari 

metanol biasanya dalam sistem pangan digunakan air atau etanol yang 

diasamkan dengan HCl (Vargas, 2000). Berdasarkan penelitian Purwanti 

(2016), menggunakan pelarut etanol yang diasamkan dengan asam klorida 

(HCl) dan asam sitrat diperoleh hasil terbaik ekstraksi bunga dadap merah 

dengan pelarut etanol 96% (100  mL) dan larutan HCl 1% (1 mL) dengan 

suhu 55◦C diperoleh persentase antosianin optimum sebesar 85,68%. 

Selain itu, suhu pengeringan juga mempengaruhi hasil ekstraksi 

antosianin. Adanya perlakuan suhu tinggi dapat menyebabkan terjadinya 

penurunan stabilitas atau pemucatan warna pada zat antosianin 

(Fathinatullabibah, 2014). Berdasarkan penelitian Hayati (2011), 

menggunakan suhu 50◦ C dan 60◦ C pada pengeringan rosella, diperoleh 

hasil terbaik kandungan antosianin 21,37 pada suhu pengeringan 50◦ C.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti berinisiatif 

mengembangkan mahkota bunga pukul empat sebagai bahan alternatif 

indikator asam basa dengan variasi perlakuan yaitu suhu pengeringan dan 

jenis pelarut.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada: 

1. Subjek penelitian 

a. Suhu pengeringan menggunakan media oven 

b. Jenis pelarut (aquades, etanol, etanol + HCl) 

c. Mahkota bunga pukul empat warna merah 
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2. Objek penelitian  

Indikator asam basa alami dari ekstrak bunga mahkota bunga pukul 

empat. 

3. Parameter penelitian  

Perubahan warna indikator asam basa dari mahkota bunga pukul 

empat setelah diuji dengan larutan asam dan basa. 

 

C. Rumusan Masalah 

Bagaimana perubahan warna kertas indikator asam basa dari ekstrak 

mahkota bunga pukul empat dengan variasi suhu pengeringan dan jenis 

pelarut dapat digunakan sebagai indikator asam basa alternatif? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perubahan warna ekstrak mahkota bunga pukul empat 

dengan variasi suhu pengeringan dan jenis pelarut dapat digunakan 

sebagai indikator asam basa alternatif. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi pendidikan 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi guru dan 

siswa bahwa mahkota bunga pukul empat dapat dimanfaatkan 

sebagai indikator asam basa alternatif yang mudah serta murah. 

b. Dapat digunakan sebagai penunjang dalam mempermudah 

memahami konsep asam basa. 

 

2. Bagi Peneliti 

a. Dapat memperoleh wawasan, pengetahuan serta pengalaman 

langsung bagaimana cara membuat indikator asam basa alternatif 

dari mahkota bunga pukul empat. 
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b. Dapat menambah kajian ilmu pengetahuan bahwa mahkota pukul 

empat dapat digunakan sebagai bahan pewarna alami dalam 

pembuatan indikator asam basa alternatif. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi peneliti 

selanjutnya. 

 


