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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam proses pembelajaran IPA di sekolah menengah, diperlukan 

adanya praktikum untuk menunjang penguasaan konsep pada materi-

materi tertentu. Salah satu mata pelajaran yang memerlukan praktikum 

untuk penguasaan konsepnya adalah asam-basa dalam materi Klasifikasi 

Zat pada kompetensi dasar 2.1 yakni mengelompokkan sifat larutan asam, 

larutan basa, dan larutan garam melalui alat dan indikator yang tepat, serta 

2.2 yakni melakukan percobaan sederhana dengan bahan-bahan yang 

diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktikum pada materi 

asam-basa diperlukan indikator untuk membedakan suatu larutan yang 

bersifat asam maupun basa, sehingga setiap sekolah harus 

menyediakannya.  

Indikator asam-basa yang digunakan pada umumnya berupa kertas 

indikator sintesis yang dikenal dengan sebutan lakmus merah dan biru. 

Oleh karena itu perlu dicari indikator alternatif alami yang didapatkan dari 

tumbuh-tumbuhan. Beberapa bahan alam yang telah diteliti dan memiliki 

potensi sebagai indikator asam-basa antaralain: bunga belimbing wuluh 

(Averhoa bilimbi L), kubis ungu (Brassica oleracea L), dan kulit buah 

naga. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,ekstrak dari 

masing-masing bahan alam memberikan warna berbeda dalam larutan 

asam dan basa sehingga mengindikasikan bahwa bahan alam tersebut 

dapat digunakan sebagai indikator asam-basa (Lestari, 2016; Gustriani, 

2016; Yulfriansyah, et al., 2016). 

Antosianin banyak terdapat dalam buah, bunga, dan daun yang 

memberikan warna merah sampai biru. Hasil ekstraksi bunga-bunga 

berwarna yang digunakan sebagai indikator alami biasanya mengandung 

antosianin dan flavonoid yang dapat berubah warna pada tiap perubahan 
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pH tertentu. Hal inilah yang dapat dijadikan sebagai dasar penggunaan 

beberapa bunga berwarna dapat digunakan sebagai indikator alami titrasi 

asam-basa (Mawarti, 2010). 

Selain bunga, ubi ungu juga memiliki warna ungu yang 

mengindikasikan adanya komponen bioaktif yaitu antosianin. Kulit ubi 

ungu memiliki warna yang lebih pekat daripada daging umbinya, sehingga 

mengindikasikan bahwa kulit ubi ungu mengandung lebih banyak 

antosianin dari pada daging umbinya. Sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ekawati (2013) mengenai kadar antosianin pada tepung ubi 

ungu yang menunjukkan bahwa bagian daging umbi memiliki kandungan 

antosianin sebesar 16,277 mg/100g sedangkan tepung ubi bagian kulit 

umbi memiliki antosianin sebesar 36,659 mg/100g.  Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa kandungan antosianin kulit ubi jalar ungu lebih tinggi 

dibandingkan daging umbinya. Berdasarkan penelitian tersebut maka kulit 

ubi ungu dapat dijadikan sebagai bahan alternatif dalam pembuatan 

indikator asam-basa. 

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 dahulu ketika akan digunakan. Sedangkan 

indikator alami dalam bentuk serbuk dapat disimpan dalam waktu yang 

lama dan tidak mudah rusak (Marwati, 2012). Pembuatan serbuk dapat 

membantu pemecahan dinding  dan membran sel, sehingga lebih mudah 

memaksimalkan proses ekstraksi (Koirewoa, et al, 2008). 

Antosianin tergolong senyawa flavonoid bersifat polar yang dapat 

diekstraksi dengan pelarut polar pula (Tensiska, 2007). Penelitian 

mengenai ekstraksi pigmen antosianin dari berbagai tanaman telah banyak 

diteliti, seperti yang telah dilakukan oleh Dewi (2007) mengenai ekstrak 

dedak sorgum dengan berbagai jenis pelarut. Hasil terbaik menunjukkan 

bahwa ekstraksi dengan metanol memiliki kadar antosianin tertinggi yaitu 

1,546 (mg/g).  
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Stabilitas warna antosianin dapat dipengaruhi oleh pH, suhu, dan 

cahaya (Cevallos-Casals et. al., 2003). Penelitian yang dilakukan oleh 

Mahmudatussa’adah (2014) mengenai karakteristik warna dan aktivitas 

antioksidan antosianin pada ubi jalar ungu memiliki bentuk paling stabil 

berada pada pH 1-2. Penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2011) 

mengenai pengaruh suhu pengeringan terhadap kandungan antosianin pada 

rosella kering terbaik dihasilkan pada suhu 50°C. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memiliki gagasan untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Kulit Ubi Ungu sebagai 

Indikator Asam-Basa Alternatif Alami dengan Perlakuan Variasi Suhu 

Pengeringan dan Jenis Pelarut”. Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

zat warna alami dari kulit ubi jalar ungu dapat dijadikan indikator asam-

basa alternatif alami dalam kegiatan praktikum siswa di sekolah. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian dibatasi agar tidak menyimpang 

terhadap masalah yang telah dibuat, adapun batasan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Subyek Penelitian  

a. Jenis Pelarut (Metanol dan Metanol+ HCl 1%). 

b. Suhu Pengeringan Bahan. 

c. Kulit Ubi Ungu. 

2. Obyek Penelitian  

Kertas indikator asam-basa dari ekstrak kulit ubi ungu. 

3. Parameter Penelitian  

Perubahan warna pada kertas indikator asam-basa dari ekstrak kulit ubi 

ungu setelah diuji pada larutan asam-basa kuat (HCL 1N dan NaOH 

1N) serta asam-basa lemah (CH3COOH 1N dan NH4OH 1N. 
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C. Perumusan Masalah  

Bagaimana perubahan warna kertas indikator dari ekstrak kulit ubi 

ungu dengan variasi suhu pengeringan bahan dan jenis pelarut setelah diuji 

pada larutan asam dan basa ?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berasarkan perumusan masalah dan pembatasan masalah yang 

telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah ekstrak kulit ubi ungu dengan variasi 

suhu pengeringan dan jenis pelarut yang berbeda dapat digunakan sebagai 

indikator asam-basa alternatif. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pendidikan  

a. Menambah wawasan guru dan siswa dalam pembuatan indikator 

asam-basa alternatif yang lebih ekonomis. 

b. Memberikan alternatif penggunaan indikator asam-basa dari ektrak 

kulit ubi ungu dalam percobaan sains mengenai materi klasifikasi 

zat di pembelajaran IPA jenjang sekolah menengah. 

2. Bagi Peneliti  

Dapat memperoleh wawasan, pengetahuan serta pengalaman langsung 

bagaimana cara membuat indikator asam-basa alternatif  alami dari 

kulit ubi ungu yang dapat digunakan untuk menggantikan keberadaan 

indikator sintetis di sekolah menengah. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Menambah pengetahuan peneliti mengenai tanaman yang dapat 

dijadikan sebagai indikator asam-basa alternatif 

b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman 

penelitian berikutnya. 


