
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Kertas Lakmus dari kulit manggis 

Pengekstrakan pigmen warna dari kulit manggis dilakukan dengan cara 

maserasi menggunakan pelarut metanol. Metanol digunakan sebagai pelarut karena 

metanol memiliki sifat universal, yaitu mampu mengekstrak semua komponen yang 

ada pada sampel. Hal ini dikarenakan ukuran molekul metanol yang relatif kecil 

dibandingkan dengan pelarut organik lain, sehingga metanol mampu masuk ke dalam 

sel kulit buah manggis dan membawa semua komponen yang ada di dalamnya mulai 

dari komponen yang bersifat non polar, semi polar sampai yang polar. Walaupun 

demikian, senyawa-senyawa seperti lignin, selulosa, protein dan lipid yang terdapat 

pada kulit buah manggis tidak ikut terbawa oleh metanol dikarenakan tekanan yang 

diberikan oleh metanol tidak cukup kuat untuk mendorong molekul-molekul 

berukuran besar tersebut. 

Kulit manggis yang diekstrak dengan pelarut metanol setelah perendaman 

selama 6 (enam) jam menghasilkan larutan berwarna merah keunguan. Kertas saring 

yang direndam dalam ekstrak kulit manggis dengan 5 (lima) variasi waktu dan 

interval 10 (sepuluh) menit setelah kering berwarna merah kecoklatan. Warna kertas 

saring yang telah kering (kertas indikator) dapat dilihat pada Gambar 1.  

 
Gambar 1. Kertas lakmus  indikator ekstrak kulit manggis yang telah kering setelah 

perendaman dengan variasi waktu. 

 

Pengaruh variasi waktu perendaman terhadap warna kertas tidak terlihat 

memberikan perbedaan warna yang signifikan. Terutama setelah perendaman 30 
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menit warna kertas tidak berubah lagi. Sehingga dapat dianggap bahwa waktu 

optimum untuk perendaman kertas saring pada ekstrak kulit manggis adalah 30 menit. 

Penentuan trayek pH kertas indikator ekstrak kulit manggis 

Kertas indikator ekstrak kulit manggis ditentukan trayek pH-nya 

menggunakan larutan buffer pH 1-9. Perubahan warna kertas indikator ekstrak kulit 

manggis mulai terjadi pada pH 5, dari awalnya yang berwarna merah kecoklatan 

menjadi berwarna hijau kecoklatan. Pada pH 8 warna kertas mulai sama seperti warna 

awal (merah kecoklatan). Perubahan warna kertas indikator ekstrak kulit manggis 

dalam lingkungan pH yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Perubahan warna kertas indikator dari ekstrak kulit manggis pada pH 1-9. 

Kulit buah manggis mengandung senyawa xanton yang meliputi mangostin, 

mangostenol, mangostinon A, mangostinon B, trapezifolixanton, tovopHyllin B, alfa 

mangostin, beta mangostin, garcinon B, mangostanol, flavonnoid epicatechin dan 

gartanin (Hartanto, 2011). Hasil pengujian kertas lakmus dari kulit menggis dapat 

dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Pengujian kertas indikator dari kulit manggis terhadap larutan asam dan basa 

No Larutan Uji 
Warna kertas indikator 

Sebelum ditetes Setelah ditetes 

1 HCl 0,1 M 

  

2 NaOH 0,1 M 

3 CH3COOH 0,1 M 

4 NH4OH 0,1 M 

Terlihat perubahan indikator terjadi pada larutan basa lemah (NH4OH), artinya kertas 

lakmus dari manggis merupakan indikator spesifik untuk mengidentifikasi basa 

lamah. 

 

4.2. Kertas Lakmus dari bunga asoka 

Pengekstrakan pigmen warna dari bunga asoka dilakukan dengan cara 

maserasi menggunakan pelarut metanol. Metanol digunakan sebagai pelarut karena 

metanol memiliki sifat universal, yaitu mampu mengekstrak semua komponen yang 

ada pada sampel. Hal ini dikarenakan ukuran molekul metanol yang relatif kecil 

dibandingkan dengan pelarut organik lain, sehingga metanol mampu masuk ke dalam 

sel bunga asoka dan membawa semua komponen yang ada di dalamnya mulai dari 

komponen yang bersifat non polar, semi polar sampai yang polar. Walaupun 

demikian, senyawa-senyawa seperti lignan, selulosa, protein dan lipid yang terdapat 

pada bunga asoka tidak ikut terbawa oleh metanol dikarenakan tekanan yang 

diberikan oleh metanol tidak cukup kuat untuk mendorong molekul-molekul 

berukuran besar tersebut. 

Bunga asoka yang diekstrak dengan pelarut metanol setelah perendaman 

selama 6 (enam) jam menghasilkan larutan berwarna merah keunguan. Kertas saring 

yang direndam dalam ekstrak bunga asoka dengan 5 (lima) variasi waktu dan interval 

10 (sepuluh) menit setelah kering berwarna merah muda. Warna kertas saring yang 

telah kering (kertas indikator) dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Kertas indikator ekstrak bunga asoka yang telah kering setelah 

perendaman dengan variasi waktu. 

 

Pengaruh variasi waktu perendaman terhadap warna kertas tidak terlihat 

memberikan perbedaan warna yang signifikan. Terutama setelah perendaman 20 

menit warna kertas tidak berubah lagi. Sehingga dapat dianggap bahwa waktu 

optimum untuk perendaman kertas saring pada ekstrak bunga asoka adalah 20 menit. 

Penentuan trayek pH kertas indikator ekstrak bunga asoka 

Kertas indikator ekstrak bunga asoka ditentukan trayek pH-nya menggunakan 

larutan buffer pH 1-9. Perubahan warna kertas indikator ekstrak bunga asoka mulai 

terjadi pada pH 5, dari awalnya yang berwarna merah muda menjadi berwarna biru. 

Pada pH 6 hingga pH 9 warna kertas indikator menjadi berwarna biru. Perubahan 

warna kertas indikator ekstrak bunga asoka dalam lingkungan pH yang berbeda dapat 

dilihat pada Gambar 4.. 
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Gambar 4. Perubahan warna kertas indikator dari ekstrak bunga asoka pada 

pH 1-9. 

 

Bunga asoka mengandung antosianin yang bertanggung jawab atas warna 

merah pada bunga (Verma, et.al., 2010). Antosianin yang terdapat pada bunga asoka 

merupakan pelargonidin-3,5-diglukosida dan sianidin-3,5-diglukosida (P. Pradhan, 

et.all., 2009). Dalam suasana asam antosianin berwarna merah sedangkan dalam 

suasana basa berwarna hijau. Tabel 2. Memperlihatkan kertas  lakmus dari bunga 

asoka merupakan indikator larutan basa karena terjadi perubahan warna didalam 

larutan basa dari warna merah mejadi hijau. 

Tabel 2. Pengujian kertas indikator dari bunga Asoka terhadap larutan asam dan basa 

No Larutan Uji 
Warna kertas indikator 

Sebelum ditetes Setelah ditetes 

1 HCl 0,1 M 

  

2 NaOH 0,1 M 

3 CH3COOH 0,1 M 

4 NH4OH 0,1 M 

 

 

 

4.3. Kertas Lakmus dari rimpang kunyit 

Pengekstrakan pigmen warna dari rimpang kunyit dilakukan dengan cara 

maserasi menggunakan pelarut metanol. Metanol digunakan sebagai pelarut karena 
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metanol memiliki sifat universal, yaitu mampu mengekstrak semua komponen yang 

ada pada sampel. Hal ini dikarenakan ukuran molekul metanol yang relatif kecil 

dibandingkan dengan pelarut organik lain, sehingga metanol mampu masuk ke dalam 

sel rimpang kunyit dan membawa semua komponen yang ada di dalamnya mulai dari 

komponen yang bersifat non polar, semi polar sampai yang polar. Walaupun 

demikian, senyawa-senyawa seperti lignan, selulosa, protein dan lipid yang terdapat 

pada rimpang kunyit tidak ikut terbawa oleh metanol dikarenakan tekanan yang 

diberikan oleh metanol tidak cukup kuat untuk mendorong molekul-molekul 

berukuran besar tersebut. 

Rimpang kunyit yang diekstrak dengan pelarut metanol setelah perendaman 

selama 6 (enam) jam menghasilkan larutan berwarna kuning. Kertas saring yang 

direndam dalam ekstrak rimpang kunyit dengan 5 (lima) variasi waktu dan interval 10 

(sepuluh) menit setelah kering berwarna kuning. Warna kertas saring yang telah 

kering (kertas indikator) dapat dilihat pada Gambar 5 berikut:   

 

 
Gambar 5.  Kertas indikator ekstrak rimpang kunyit yang telah kering setelah 

perendaman dengan variasi waktu. 

 

Pengaruh variasi waktu perendaman terhadap warna kertas tidak terlihat 

memberikan perbedaan warna yang signifikan. Terutama setelah perendaman 20 

menit warna kertas tidak berubah lagi. Sehingga dapat dianggap bahwa waktu 

optimum untuk perendaman kertas saring pada ekstrak rimpang kunyit adalah 20 

menit. 
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Penentuan trayek pH kertas indikator ekstrak rimpang kunyit 

Kertas indikator ekstrak rimpang kunyit ditentukan trayek pH-nya 

menggunakan larutan buffer pH 1-9. Perubahan warna kertas indikator ekstrak 

rimpang kunyit mulai terjadi pada pH 7, dari awalnya yang berwarna kuning menjadi 

berwarna merah kecoklatan. Setelah pH 8 warna kertas memiliki warna yang sama 

pada pH 8. Perubahan warna kertas indikator ekstrak rimpang kunyit pada lingkungan 

pH yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 6 

 
Gambar 6. Perubahan warna kertas indikator dari ekstrak kulit manggis pada 

pH 7-8. 

 

Rimpang kunyit mengandung kurkuminoid sekitar 10%, kurkumin 1-5%, dan 

sisanya terdiri atas demektosikurkumin serta bisdemetoksi-kurkumin(Stahl, E., 

1985). Zat warna kurkumin dalam alkali berwarna merah kecoklatan, sedangkan 

dalam asam berwarna kuning muda (Nugroho, 1998). Hasil pengujian kertas lakmus 

dalam larutan asam dan basa dapat dilihat pada Tabel 3. Terlihat kertas lakmus 

berubah warna dari kuning menjadi merah kecaklatan dalam larutan basa. 
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Tabel 3. Pengujian kertas indikator dari rimpang kunyit terhadap larutan asam dan 

basa 

No Larutan Uji 
Warna kertas indikator 

Sebelum ditetes Setelah ditetes 

1 HCl 0,1 M 

  

2 NaOH 0,1 M 

3 CH3COOH 0,1 M 

4 NH4OH 0,1 M 

 

 


