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ABSTRAK 

Indikator pH sangat penting keberadaannya untuk menunjang pengausaan konsep materi tertentu 

yang memerlukan praktikum, khususnya pada materi Klasifikasi Zat pada pembelajaran IPA di 

sekolah menengah. Beberapa jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator asam-basa alternatif 

karena mengandung antosianin. Kulit ubi ungu mengandung pigmen yang merupakan senyawa 

flavonoid yaitu antosianin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suhu pengeringan 

bahan dan jenis pelarut terhadap perubahan warna yang dihasilkan pada kertas indikator asam-basa 

dari ekstrak kulit ubi ungu setelah diuji. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan 

Racangan Acak Lengkap (RAL) menggunakan dua faktor perlakuan yaitu variasi suhu pengeringan 

(50°C, 70°C, 90°) dan jenis pelarut (metanol dan metanol+ HCl 1%). Parameter dalam penelitian ini 

adalah perubahan warna kertas indikator asam-basa dari ekstrak kulit ubi ungu setelah dicelupkan 

kedalam larutan asam dan basa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa kualitas terbaik ditunjukkan oleh kertas indikator asam-basa dengan suhu 

pengeringan 70°C dan pelarut metanol, karena mampu menunjukkan degradasi warna yang lebih 

kontras (berwarna bright pink pada asam kuat, green tea  pada basa kuat, shocking pink pada asam 

lemah, dan mauves pada basa lemah). 

Kata kunci : antosianin, indikator asam-basa, kulit ubi ungu, suhu pengeringan, jenis pelarut. 

 

ABSTRACT 

 

The pH indicator existence is very important to support the mastery of certain material concepts that 

require practicum, especially on the material of Substances Classification in Science Learning of 

High School. Some species of plant can be used as alternative acid-base indicators because they 

contain anthocyanins. Purple sweet potato peel contains pigment which is flavonoid compound called 

anthocyanin. This research aims to know the effect of the drying temperature of the material and the 

type of solvent to the color changes produced on the acid-base indicator paper of the purple sweet 

potato peel extract after being tested. This research used experimental method with Completely 

Randomized Design (CRD) using two treatment factors they are drying temperature variation (50oC, 

70oC, 90oC) and solvent type (methanol and methanol+ HCI 1%). The parameter in this research is 

the color change of acid-base indicator paper from purple sweet potato peel extract after dipped into 

acid and base solvent. Based on the research result can be concluded that the best quality is shown 

by the acid-base indicator paper with 70oC drying temperature and methanol solvent, because it is 

able to show more contrasting color degradation (bright pink color in strong acid, green tea in strong 

base, shocking pink on weak acid, and mauves on a weak base). 

 

Keywords: anthocyanin, acid-base indicator, purple sweet potato peel, drying temperature, type of 

solvent. 
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1. PENDAHULUAN

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.  

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 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 
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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).  

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. 

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen menggunakan kulit ubi ungu yang 

dikeringkan dengan suhu yang berbeda yaitu 50°C, 70°C, dan 90°C selama 8 jam sebagai 

bahan dasar dalam pembuatan kertas indikator asam-basa. Kulit ubi ungu kering diekstrak 

dengan menggunakan pelarut metanol dan metanol+ HCl 1% selama 24 jam. Perendaman 

kertas saring dalam larutan hasil ekstraksi dilakukan selama 24 jam, dan dikeringanginkan. 

Kertas pH indikator dikatakan dapat digunakan apabila dapat berubah warna dalam suasana 

asam maupun basa. Kejelasan hasil pembacaan setelah diuji dengan larutan asam-basa kuat 

(HCl 1 N dan NaOH 1 N) dan asam-basa lemah (CH3COOH 1 N dan NH4OH 1 N) 

dideskripsikan secara kualitatif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Hasil pengujian 64 sampel kertas indkator asam-basa dari ekstrak kulit ubi ungu dan 

kertas lakmus dengan menggunakan larutan asam kuat (HCl), basa kuat (NaOH), asam 

lemah (CH3COOH), dan basa lemah (NH4OH) sebagai berikut : 
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Tabel 4.2. Hasil Uji Kertas Indikator Asam-basa dari Ekstrak Kulit Ubi Ungu pada larutan Asam Kuat, 

Basa Kuat, Asam Lemah, dan Basa Lemah. 

Perlakuan 
Perubahan Warna 

HCl NaOH CH3COOH NH4OH 

S1P1 Bright pink Teh hijau Shocking pink mauves 

S1P2 Bright pink Hijau keket Bright pink Bright pink 

S2P1 Bright pink Teh hijau Shocking pink mauves 

S2P2 Bright pink Hijau botol Bright pink Bright pink 

S3P1 Melon Teh hijau peach gading 

S3P2 Melon keket melon melon 

Lakmus merah  Merah biru merah biru 

Lakmus biru Merah biru merah biru 

Keterangan: 

S1P1 : Suhu pengeringan 50°C, pelarut metanol 

S1P2 : Suhu pengeringan 50°C, pelarut metanol+ HCl 1% 

S2P1 : Suhu pengeringan 70°C, pelarut metanol 

S2P2 : Suhu pengeringan 70°C, pelarut metanol+ HCl 1% 

S3P1 : Suhu pengeringan 90°C, pelarut metanol 

S3P2 : Suhu Pengeringan 90°C, pelarut metanol+ HCl 1% 

 

3.2.Pembahasan 

Indikator asam-basa ini dibuat dengan mengeringkan bahan terlebih dahulu dengan 

tujuan untuk memperluas permukaan simplisia, sehingga diharapkan proses ekstraksi lebih 

maksimal karena kontak antara simplisia dengan pelarut lebih menyeluruh. Pembuatan 

serbuk dapat membantu pemecahan dinding  dan membran sel, sehingga lebih mudah 

memaksimalkan proses ekstraksi (Koirewoa, et al, 2008). Pengeringan juga bertujuan 

untuk memudahkan dalam proses pengolahan dan lebih tahan lama jika disimpan dalam 

jangka cukup lama (Hernani, 2009).  

Variasi suhu pengeringan dapat menetukan ukuran simplisia serta warna yang 

dihasilkan. Perbedaan ukuran simplisia akan memberikan pengaruh terhadap hasil 

ekstraksi. Semakin kecil ukuran partikel serbuk maka luas permukaan serbuk semakin 

besar sehingga zat warna antosianin yang terlarut semakin banyak (Nursaerah, 2010). 

Berikut ini serbuk hasil pengeringan kulit ubi ungu : 

   

A B C 

Gambar 4.1. Hasil pengeringan kulit ubi ungu dengan suhu pengeringan 50°C (A), suhu pengeringan 70°C 

(B), dan suhu pengeringan 90°C (C). 
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Berdasarkan hasil penelitian, kulit ubi ungu yang dikeringkan dengan suhu 

pengeringan oven 50°C, 70°C, dan 90°C selama 8 jam dapat menentukan ukuran simplisia 

setelah diblander serta warna yang dihasilkan oleh masing-masing suhu yang digunakan 

sebagai pengeringan. Kulit ubi ungu yang dikeringkan pada suhu 50°C menghasilkan 

simplisia berwarna ungu dengan ukuran simplisia lebih besar dibandingkan pada suhu 

70°C dan 90°C. Pengeringan kulit ubi ungu pada suhu 70°C menghasilkan simplisia yang 

paling baik yakni simplisia yang dihasilkan lebih halus dan memiliki warna ungu. 

Sedangkan pengeringan kulit ubi ungu pada suhu 90°C menghasilkan simplisia yang halus 

tetapi simplisia yang dihasilkan berwarna kecoklatan. 

Warna kecoklatan pada simplisia tersebut menunjukkan bahwa antosianin kulit ubi 

ungu yang dikeringkan pada suhu 90°C mengalami penurunan atau degenerasi. Semakin 

meningkatnya suhu pemnasan justru dapat menghilangkan glikosil pada antosianin dengan 

hidrolisis ikatan glikosidik. Sehingga berdampak aglikon yang dihasilkan kurang stabil dan 

akan menyebabkan hilangnya senyawa antosianin (Wulandari, 2010). Hal ini sesuai 

dengan penelitian Mardiah (2009) bahwa pengeringan rosella menggunakan oven dapat 

dilakukan dengan pengguanaan suhu yang tidak melebihi 60-70°C.  

Selain ukuran simplisia, jenis pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi juga 

mempengaruhi hasil ekstraksi. Antosianin tergolong senyawa flavonoid bersifat polar yang 

dapat diekstraksi dengan pelarut polar pula (Tensiska, 2007). Pelarut yang digunakan untuk 

ekstraksi simplisia adalah metanol, karena metanol merupakan cairan yang mudah masuk 

ke dalam sel melewati dinding sel bahan, sehingga metabolit sekunder yang terdapat dalam 

sitoplasma akan terlarut dalam pelarut dan senyawa akan terekstraksi sempurna (Lenny, 

2006). Simplisia yang dimaserasi menggunakan pelarut metanol menunjukkan warna ungu. 

Antosianin dapat terekstrak dengan baik pada kondisi pH rendah serta lebih stabil 

(Ratna, et al, 2007). Keadaan yang semakin asam pada saat ekstraksi antosianin akan 

menyebabkan semakin banyak dinding vakuola yang pecah sehingga antosianin semakin 

banyak yang terekstrak (Gustriani, 2016). Oleh sebab itu penggunaan pelarut metanol+ 

HCl 1% menghasilkan warna yang lebih mencolok yakni merah pekat.  

Kertas yang digunakan dalam proses pembuatan indikator asam-basa ini adalah 

kertas saring. Kertas saring mengandung selulosa murni sehingga memiliki daya serap 

yang baik (Hadyana, 2002). Berikut hasil kertas saring yang telah direndam dalam larutan 

hasil maserasi kulit ubi ungu yang dikeringkan pada suhu 50°C, 70°C, dan 90°C serta 

dilarutkan menggunakan metanol dan metanol+ HCl 1% selama 24 jam: 
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Gambar 4.2. hasil perendaman kertas saring pada ekstrak kulit ubi ungu yang diberi perlakuan suhu 

pengeringan 50°C dengan pelarut metanol (a), suhu pengeringan 70°C demgan pelarut metanol 

(b), suhu pengeringan 90°C dengan pelarut metanol (c), suhu pengeringan 50°C dengan pelarut 

metanol+ HCl 1% (d), Suhu pengeringan 70°C dengan pelarut metanol+ HCl 1% (e), dan suhu 

pengeringan 90°C dengan pelarut metanol+ HCl 1% (f). 

 

Variasi suhu pengeringan dan jenis pelarut yang digunakan untuk mengekstrak 

kulit ubi ungu memberikan perbedaan warna pada kertas indikator asam-basa. Kulit ubi 

ungu yang dikeringkan pada suhu 50°C dan 70°C menunjukkan warna yang sama pada 

kertas saring yang telah direndam larutan hasil maserasi. Persaamaan warna kertas 

indikator asam-basa pada perlakuan suhu 50°C dan 70°C disebabkan oleh ukuran simplisia 

yang dikeringkan pada suhu 70°C lebih kecil dibandingkan dengan suhu 50°C sehingga 

permukaan yang lebih luas menyebabkan proses ekstraksi menjadi lebih maksimal. 

Semakin kecil ukuran partikel serbuk maka luas permukaan serbuk semakin besar sehingga 

zat warna antosianin yang terlarut semakin banyak (Nursaerah, 2010). Selain luas 

permukaan yang lebih kecil, kadar air pada suhu 70°C lebih sedikit sehingga ketika 

ditimbang dengan berat yang sama yakni 4 gram, pada suhu 70°C memiliki jumlah serbuk 

yang lebih banyak. Pada suhu 70°C kulit ubi ungu juga belum mengalami degenerasi 

antosianin. Hal ini sesuai dengan penelitian Winarti (2008), antosianin ubi jalar ungu 

mengalami penurunan stabilitas pada pemanasan sampai 80°C. 

Berdasarkan  gambar 4.2. variasi suhu pengeringan dan jenis pelarut yang 

digunakan untuk mengekstrak kulit ubi ungu memberikan perbedaan warna pada kertas 

indikator asam-basa. Kertas saring yang direndam dengan larutan ekstrak kulit ubi ungu 

dengan suhu pengeringan 50°C dan 70°C serta dimaserasi menggunakan pelarut metanol 

menunjukkan warna yang sama yaitu magentha. Pada kertas saring yang telah direndam 

dengan larutan ekstrak kulit ubi ungu dengan suhu pengeringan 50°C dan 70°C serta 

dimaserasi menggunakan pelarut metanol+ HCl 1% menunjukkan warna yang sama pula, 



7 

 

yakni bright pink. Sedangkan hasil rendaman kertas saring pada larutan ekstrak  kulit ubi 

ungu yang dikeringkan pada suhu 90°C menunjukkan warna yang lebih pudar. Pada ekstrak 

kulit ubi ungu yang dikeringkan dengan suhu 90°C dan dimaserasi menggunkan pelarut 

metanol dan metanol+ HCl 1% menunjukkan warna kertas berturut-turut yaitu peach dan 

melon. 

Kertas indikator asam-basa yang dihasilkan kemudian diuji dengan cara 

mencelupkannya ke dalam larutan uji yakni asam kuat (HCl 1N), basa kuat (NaOH), asam 

lemah (CH3COOH 1N), dan basa lemah (NH4OH 1N). Variasi larutan uji bertujuan untuk 

mengetahui gradasi perubahan warna kertas yang terjadi pada kertas indikator asam-basa 

dari ekstrak kulit ubi ungu. Berdasarkan tabel 4.2. hasil pengujian kertas indikator asam-

basa dari ekstrak kulit ubi ungu dengan pengeringan pada suhu 50°C, 70°C, dan 90°C serta 

dilarutkan menggunakan metanol dan metanol+ HCl 1 % menunjukkan adanya perbedaan 

perubahan warna pada kondisi asam maupun basa. 

 

A. Kertas indikator asam-basa dengan suhu pengeringan 70°C menggunakan pelarut metanol 

 
 

B. Kertas indikator asam-basa dengan suhu pengeringan 90°C menggunakan pelarut metanol 

 

C. Kertas indikaor asam-basa dengan suhu pengeringan 70°C menggunakan pelarut metanol+ 

HCl 1% 

 

A. Kertas indikator asam-basa dengan suhu pengeringan 90°C menggunakan pelarut 

metanol+ HCl 1% 
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Gambar 4.3. perbandingan hasil uji kertas indikator sam-basa dari ekstrak kulit ubi ungu dengan variasi suhu 

pengeringan serta pelarut metanol dan metanol+HCl 1% pada pengujian; (a) asam kuat (HCl), (b) 

basa kuat (NaOH), (c) asam lemah (CH3COOH), dan (d) basa lemah (NH4OH). 

 

Berdasarkan tabel 4.2. hasil pengujian kertas indikator asam-basa dari ekstrak kulit 

ubi ungu yang dikeringkan pada suhu 50°C, 70°C, dan 90°C yang dimaserasi dengan 

pelarut metanol dan metanol+ HCl 1% menunjukkan perubahan warna yang berbeda-beda. 

Kertas indikator yang telah diberi perlakuan dengan suhu pengeringan 50°C dan 70°C serta 

dimaserasi menggunakan pelarut metanol, berubah warna menjadi bright pink ketika 

dicelupkan pada asam kuat, teh hijau pada basa kuat, shocking pink pada asam lemah, dan 

mauves pada basa lemah. Kertas indikator yang diberi perlakuan dengan suhu 90°C dan 

dimaserasi menggunkan pelarut metanol masih mampu menunjukkan perubahan warna 

tetapi warna yang dihasilkan lebih pudar yaitu berwarna melon jika dicelupkan pada asam 

kuat, teh hijau pada basa kuat, peach pada asam lemah, dan gading pada basa lemah.  

Kertas indikator asam-basa yang diberi perlakuan dimaserasi dengan metanol+ HCl 

1% hanya mampu berubah warna dalam suasana basa kuat saja yaitu pada perlakuan suhu 

pengeringan 50°C berubah warna menjadi hiajau keket, 70°C berwarna hiaju botol, dan 

90°C berwarna hijau keket. Sedangkan pada suasana asam kuat, asam lemah, dan basa 

lemah, kertas indikator yang dimaserasi dengan pelarut metanol+ HCl 1% baik pada suhu 

pengeringan 50°C, 70°C, dan 90°C tidak mampu berubah warna atau menunjukkan warna 

yang tetap yakni bright pink. Hal ini disebabkan oleh jumlah gugus metoksi yang dominan 

dibandingkan gugus hidroksi pada struktur antosianidin, menyebabkan warna cenderung 

merah dan stabil (Kristijarti, 2012).  

Perubahan warna yang terjadi pada antosianin disebabkan sifat antosianin memiliki 

tingkat kestabilan yang berbeda. Misalnya, pada pH 1,0 antosianin lebih stabil dan 

memiliki warna yang lebih merah dibandingkan pH 4,5 yang kurang stabil dan hampir 

tidak berwarna. Menurut penelitian (Arja, et. al., 2013) antosianin stabil dan memberikan 

warna cerah pada pH asam dan perlahan-lahan akan kehilangan warna seiring dengan 

meningkatnya pH, menjadi tidak berwarna pada pH bekisar 4-5. Dalam pH asam antosianin 

berwarna merah orange sedangkan dalam pH basa antosianin berwarna biru-ungu atau 

kadang-kadang kuning. Kebanyakan antosianin menghasilkan warna pada pH kurang dari 

4. Jumlah gugus hidroksi atau metoksi pada struktur antosianindin, akan mempengaruhi 

warna antosianin. Jumlah gugus hidroksi yang dominan menyebabkan warna cenderung 

biru dan relatif tidak stabil. Sedangkan jumlah gugus metoksi yang dominan dibandingkan 
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gugus hidroksi pada struktur antosianidin menyebabkan warna cenderung merah (Wijaya, 

2009). 

 

 

  a b 

Gambar 4.4. struktur Antosianidin dalam suasana; (a) netral dan (b) asam kuat. 

Antosianin tersusun dari sebuah aglikon (antosianidin) yang teresterefikasi dengan 

satu atau lebih gula (glikon). Kebanyakan antosianin ditemukn dalam enam bentuk 

antosianidin, yaitu pelargonidin, sianidin, peonidin, delfinidin, petunidin, dan malvidin. 

Kulit ubi ungu memiliki kandungan antosianin lebih banyak daripada daging umbinya 

(Ekawati, 2013). Ubi ungu merupakan sumber antosianin yang tidak kalah banyak jika 

dibandingkan dengan tanaman lain. Bentuk antosianidin yang paling banyak terdapat pada 

ubi ungu adalah bentuk sianidin dan peonidin (Fan, et. al., 2008). 

A. Kertas indikator asam-basa dari ekstrak kulit ubi ungu 

 

B. Kertas lakmus merah 

 

 C.  Kertas lakmus biru  

  

Gambar 4.5. perbandingan hasil pengujian kertas indikator asam-basa dari ekstrak kulit ubi ungu dengan 

kertas lakmus merah dan biru; (a) asam kuat (HCl), (b) basa kuat (NaOH), (c) asam lemah 

(CH3COOH), dan (d) basa lemah (NH4OH). 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kertas indikator asam-basa yang terbuat dari ekstrak 

kulit ubi ungu dapat digunakan dalam proses pembelajaran IPA di sekolah menengah 
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khususnya praktikum pada materi Klasifikasi Zat. Ekstrak kulit ubi ungu dapat digunakan 

sebagai indikator asam-basa alternatif  karena dapat menunjukkan perubahan warna pada 

kondisi asam maupun basa seperti halnya kertas lakmus. Bahkan, kertas indikator yang 

direndam hasil maserasi menggunakan metanol dengan suhu pengeringan bahan 70°C 

memiliki kelebihan dibandingkan dengan kertas lakmus, yakni mengalami perubahan 

warna pada asam lemah dan basa lemah. Kertas lakmus hanya mampu membedakan suatu 

larutan bersifat asam atau basa saja. Sedangkan kertas indikator dari ekstrak kulit ubi 

ungu, mampu membedakan antara larutan asam kuat dengan asam lemah dan larutan basa 

kuat dengan basa lemah. 

 

4. PENUTUP 

 Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kulit ubi ungu dapat 

digunakan sebagai indikator asam-basa alternatif dengan menunjukkan perubahan warna 

sebagai berikut : berubah warna menjadi bright pink ketika dicelupkan pada asam kuat, teh 

hijau pada basa kuat, shocking pink pada asam lemah, dan mauves pada basa lemah. 

 

5. PERSANTUNAN 

 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, Ibu Dra. 

Aminah Asngad, M.Si., dan teman-teman yang telah memberi motivasi, dukungan, bantuan, 

dan do’a sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. 
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