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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus)

Buah naga merupakan Spesies Hylocereus berupa kaktus liar yang berasal

dari wilayah di Amerika Tengah. Sebagian besar spesies Hylocereus berasal dari

Amerika Latin (Meksiko dan Kolombia). Tanaman ini bersifat epifit, yaitu

tumbuh dan bercabang pada kayu atau tanaman mati. Buah ini dikembangkan

secara komersial di Amerika Tengah, tepatnya di negara Meksiko dan Amerika

Serikat (negara bagian Texas), kemudian berkembang pesat di Peru dan

Argentina. Sekitar 100 tahun lalu, buah ini diintroduksikan ke Perancis kemudian

menyebar ke Asia dan Australia (Kristanto, 2008).

Buah naga merah termasuk golongan yang rajin berbuah. Namun tingkat

keberhasilan bunga menjadi buah kecil hanya mencapi 50%, sehingga

produktivitas buahnya cenderung rendah (Kristanto, 2008).

1.1.1. Klasifikasi buah naga merah (Hylocereus polyrhizus)

Buah naga merah memiliki klasifikasi sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
Sub kingdom : Tracheobionta
Super divisio : Spermatophyta
Divisio : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Subkelas : Hamamelidae
Ordo : Caryophyllales
Famili : Cactaceae
Genus : Hylocereus
Spesies : Hylocereus polyrhizus
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Morfologi tanaman buah naga terdiri dari akar, batang, duri, bunga, dan

buah. Buah naga bentuknya bulat agak lonjong seukuran dengan buah alpukat.

Kulit buahnya berwarna merah menyala untuk jenis buah naga putih dan merah,

berwarna gelap untuk buah naga hitam dan berwarna kuning untuk buah naga

kuning. Di sekujur kulit dipenuhi dengan jumbai-jumbai yang dianalogikan

dengan sisik naga. Oleh sebab itu buah ini disebut buah naga (Widyaningrum &

tim, 2011).

Gambar I.1 Buah naga merah (gueposting.com, 2013)

1.1.2. Pigmen buah naga merah (Hylocereus polyrhizus)

Dalam sebuah penelitian oleh identifikasi pigmen dalam daging buah naga

merah dengan metode instrument kromatografi cair kinerja tinggi, didapatkan

hasil berupa puncak kromatogram yang sama dengan puncak standar betanin

(Rebecca O. P. S., et al. 2010).

1.2. Buah Murbei (Morus alba L.)

Murbei berasal dari Cina, tumbuh baik pada ketinggian lebih dari 100 m

dpl, dan memerlukan banyak sinar matahari, murbei memiliki banyak nama:

walot (Sunda), murbai, besaran (Jawa); kerta, kitau (Sumatera) ; sangye (Cina),
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maymon, dau tam (Vietnam); morus leaf, morus fruit, mulberry leaf, mulberry

bark ; mulberry twigs, white mulberry, mulberry (Inggris).

1.2.1. Klasifikasi buah murbei (Morus alba L.)

Klasifikasi murbei adalah sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
Divisi : Spermathophyta
Sub divisi : Angiospermae
Class : Dicotyledonae
Ordo : Urticales
Famili : Moraceae
Genus : Morus
Spesies : Morus alba L (Cronquist, Arthur. 1981)

Tumbuhan yg sudah dibudidayakan ini menyukai daerah-daerah yg cukup

basa seperti di lereng gunung, tetapi pada tanah yg berdrainase baik, kadang

ditemukan tumbuh liar. Tinggi pohon sekitar 9 m, percabangan banyak. Daun

tunggal, letak berseling, bertangkai yang panjangnya 4 cm. Helai daun bulat telur

sampai berbentuk jantung, pangkal tumpul, tepi bergerigi, pertulangan menyirip

agak menonjol, permukaan atas dan bawah kasar, panjang 2,5-20 cm, lebar 1,5-12

cm, warnanya hijau. Bunga majemuk bentuk tandan keluar dari ketiak daun,

mahkota bentuk taju warnanya putih. Buahnya banyak berupa buah buni, berair

dan rasanya enak, tumbuhan ini dibudidayakan karena daunnya digunakan untuk

makanan ulat sutra, bisa dimasak dan berkhasiat sebagai pembersih darah bagi

orang yang sering bisulan. Murbei merupakan tanaman yang mempunyai banyak

manfaat dan kegunaan. Selain sebagai sumber pakan ulat, tanaman murbei juga

memiliki manfaat lain, yaitu sebagai bahan obat-obatan, desinfektan dan antiasmatik.

Manfaat tersebut terdapat dalam berbagai bagian tanaman mulai dari daun, ranting,

buah dan kulit (Sunarto, 1997).
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Gambar I.2 Murbei (Ibanez, 2012)

1.2.2. Pigmen buah murbei (Morus alba L.)

Buah murbei yang berwarna merah hingga ungu kehitam-hitaman saat

matang mengandung pigmen antosianin dengan antosinidin (aglikon) berupa

sianidin (Hariana, 2005:135).

1.3. Pewarna Alami

Zat warna alami adalah zat warna (pigmen) yang diambil dari tumbuh-

tumbuhan, hewan atau mineral. Zat warna yang diperoleh dari tumbuhan dan

hewan dipengaruhi oleh sifat-sifat tanah, iklim, umur, waktu panen, dan hal-hal

lain. Sehingga dapat mempengaruhi zat warna yang dihasilkan. Pada umumnya,

pigmen alami terdapat dalam tumbuhan atau hewan. Pigmen dalam tumbuhan

antara lain klorofil, antosianin, antoxantin, dan karoten. Cysdale dan francis

(1976) membedakan pigmen menjadi klorofil, antosianin, karotenoid, tannin dan

betalains (golongan besar pigmen betanin) (Widhiana, 2000:7-8).
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1.3.1. Betanin

Dalam salah satu ordo tumbuhan tinggi, yaitu Centrospermae, antosianin

diganti oleh segolongan pigmen yang secara sepintas tampaknya serupa, yaitu

betasianin. Betasianin yang paling dikenal ialah betanin (aglikonnya adalah

betanidin), yaitu pigmen yang utama dalam umbi bit (Beta vulgaris). Secara

kimia, betasianin berbeda dengan antosianin karena secara biosintetis betasianin

berasal dari asam amino aromatik, yaiu 3,4-dihidroksifenilalanina (Harborne. J. B.

1996:78).

1.3.2. Antosianin

Antosianin merupakan pewarna yang paling penting dan paling tersebar

luas dalam tumbuhan. Secara kimia antosianin merupakan turunan suatu struktur

aromatik tunggal, yaitu sianidin, dan semuanya terbentuk dari pigmen sianidin ini

dengan penambahan atau pengurangan gugus hidroksil atau dengan metilasi

(Harborne, J.B, 1996:76).

Gambar I.3 Struktur kimia sianidin

Antosianin tidak mantap dalam larutan netral atau basa. Karena itu

antosianin harus diekstraksi dari tumbuhan dengan pelarut yang mengandung

asam asetat atau asam hidroklorida (misalnya metanol yang mengandung HCl

pekat 1%) dan larutannya harus disimpan di tempat gelap serta sebaiknya

didinginkan. Antosianidin ialah aglikon antosianin yang terbentuk bila antosianin
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dihidrolisis dengan asam. Antosianidin terdapat enam jenis secara umum, yaitu :

sianidin, pelargonidin, peonidin, petunidin, malvidin dan delfinidin (Harborne,

J.B, 1996:76).

1.4. Teori Indikator

Teori pertama yang berkaitan dengan aksi indikator, telah diusulkan oleh

W. Ostwald. Semua indikator yang umum digunakan adalah asam atau basa

organik yang sangat lemah. Ostwald berpendapat bahwa asam indikator yang

tidak berdisosiasi (HIn) atau basa indikator yang tidak berdisosiasi (InOH),

mempunyai warna yang berbeda dari ionnya. Kesetimbangan-kesetimbangan

dalam larutan air dapat ditulis sebagai berikut:

HIn   ↔ H+ + In- (1)

InOH   ↔ OH- + In+ (2)

Warna tak terionisasi Warna terionisasi

Dalam larutan asam, dengan adanya ion H+ berlebih, ionisasi akan

tertekan (efek ion-sekutu) dan konsentrasi In- akan sangat kecil maka warna yang

terjadi berasal dari bentuk yang tidak terionisasi. Jika suasana basa, penurunan

[H+] akan mengakibatkan ionisasi lebih lanjut, [In-] naik dan warna dari bentuk

terionisasi menjadi nampak.

1.4.1. Gugus kromofor

Warna dari suatu persenyawaan organik dipengaruhi oleh gugus kromofor.

Gugus kromofor merupakan suatu persenyawaan organik yang dapat berwarna

karena didalam molekulnya berisi suatu kumpulan atau gugus atom yang radikal
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ataupun kumpulan ikatan rangkap. Selain itu, warna senyawa organik juga

dipengaruhi oleh suatu gugus lain yang disebut gugus auksokrom. Akan tetapi,

gugus auksokrom dapat mempengaruhi warna persenyawan organik bilamana

pada persenyawaan organik tersebut juga mengandung gugus kromofor.

Perubahan warna dari suatu indikator adalah disebabkan perubahan intra

molekuler dari struktur molekul indikator tersebut, dan perubahan intra molekuler

tersebut berupa terbentuknya isomer yang baru. Jika terbentuk isomer yang baru

yang berisi gugusan kromofor atau auksokrom, maka warna indikator itu akan

berubah. Proses pembentukan isomer baru tersebut adalah reversibel. Sifat isomer

yang dapat balik itu disebut dengan tautometri. Menurut teori kromofor ini, setiap

indikator berisi paling sedikit dua bentuk tautomer yang berbeda dalam bentuk

maupun warnanya dan keduanya berada dalam keadaan setimbang (Vogel, 1994).

1.4.2. Indikator asam-basa

Indikator asam-basa adalah senyawa organik yang berubah warnanya

dalam larutan sesuai dengan pH larutan. Contohnya adalah lakmus yang berwarna

merah dalam larutan bersifat asam dan berwarna biru dalam larutan yang bersifat

basa. Indikator asam-basa biasanya merupakan asam atau basa lemah, atau secara

umum dapat dikatakan protolit lemah. Kesetimbangan asam-basa indikator yang

berupa asam lemah dalam air dirumuskan sebagai berikut:

ΗΙn + H2O  →  H3O+ + In- (3)

Warna asam Warna basa

Disini In menunjukkan basa pasangan dari HIn (indikator asam lemah). Seperti

terlihat dari persamaan diatas, asam dan basa pasangannya mempunyai warna
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yang berbeda. Itulah sebabnya warna larutan berubah dengan berubahnya pH

larutan. Dalam larutan yang bersifat asam, bentuk yang banyak jumlahnya adalah

bentuk yang terikat proton HIn, sedangkan dalam larutan yang bersifat basa

bentuk yang bentuk yang tidak berproton In-.

KHIn =
[ ୬୍¯][ୌ 3⁺]

[ୌ ୬୍]
(4)

Bila persamaan di atas disusun ulang dan diselesaikan dengan mengambil

logaritma negatifnya, maka diperoleh rumus sebagai berikut:

KHIn =
[ ୬୍¯][ୌ 3⁺]

[ୌ ୬୍]

-log KHIn = - log Hൣ3O⁺൧- log
[ ୬୍¯]

[ୌ ୬୍]

pKHIn = pH – log
[ ୬୍¯]

[ୌ ୬୍]
(5)

atau

pH= pKHIn – log
[ ୬୍¯]

[ୌ ୬୍]
(6)

Berdasarkan persamaan diatas dapat diramalkan apakah indikator berada dalam

bentuk asam atau basanya, tergantung pada pH larutan. Suku terakhir dari

persamaan itu adalah perbandingan kepekatan antara bentuk basa dan bentuk

asam indikator. Dengan demikian suku terakhir ini menentukan warna larutannya.

Mata manusia mempunyai kepekaan terbatas untuk membedakan

kompnen-komponen warna dari warna campuran. Namun demikian, hal yang

dapat diterima sebagai kaidah umum adalah bahwa untuk campuran dua warna
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pelengkap, mata hanya dapat mengenali perubahan rona warna bila perbandingan

kepekatan kedua bentuk indikator itu berkisar antara 10:1 dan 1:10. Misalnya,

untuk bentuk basa berwarna biru dan bentuk asam berwarna merah, jika larutan

mula-mula berwarna biru dan pH diturunkan dengan menambahkan asam, maka

tidak akan terlihat perubahan warna sampai perbandingan bentuk biru dan bentuk

merah lebih kecil daripada 10:1. Kemudian warna berangsur-angsur berubah

mulai dari ungu muda sampai akhirnya timbul warna merah bila perbandingan

kepekatan itu mencapai 1:10. Perubahan selanjutnya tidak terlihat lagi oleh mata.

Bila kedua perbandingan pembatas tersebut dimasukkan kedalam persamaan

diatas, maka diperoleh trayek pH warna indikator asam-basa, sebagai berikut:

Untuk [In-]:[HIn] = 10:1, diperoleh:

pH = pKHIn + log ଵ

ଵ

pH = pKHIn + 1 (7)

Untuk [In-]:[HIn] = 1:10, diperoleh:

pH = pKHIn + log ଵ

ଵ

pH = pKHIn – 1 (8)

Gabungan kedua persamaan diatas adalah:

pH alih = pKHIn ± 1 (9)

Jelas bahwa trayek pH warna ini menunjukkan daerah pH tempat terjadinya

perubahan warna indikator. Karena itu, dua kesimpulan penting dapat ditarik:

a. Peralihan warna terletak dalam daerah pH yang tergantung pada tetapan

protolisis indikator.
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b. Perubahan warna yang jelas terjadi pada kisaran pH yang tidak lebih dari

dua satuan pH.

Dengan demikian, jika tersedia indikator yang mempunyai harga pKHIn

yang sesuai, maka harga pH larutan dapat ditentukan dalam kisaran ± 1 satuan

pH. Trayek pH yang diperoleh dari persamaan diatas memerlukan syarat

tambahan. Kepekaan mata setiap manusia terhadap spektrum cahaya bisa

berbeda-beda di seluruh spektrum cahaya tampak. Karena itu trayek pH seringkali

tidak tersebar secara setangkup terhadap harga pKHIn indikator. Menurut teori

Bronsted-Lowry, suatu protolit dapat berperan sebagai indikator asam-basa tanpa

memperhatikan muatannya. Maka, indikator asam-basa bisa berupa senyawa

netral, bermuatan positif atau negatif. Ada pula indikator yang mempunyai hanya

satu warna saja. Ada beberapa perbedaan mendasar antara trayek pH warna

indikator dua warna dengan indikator satu warna. Untuk indikator dua warna,

trayek pHnya tidak dipengaruhi oleh kepekatan indikator itu sendiri, kecuali mata

lebih peka terhadap perubahan warna jika warna itu kurang kuat. Sebaliknya,

dengan indikator satu warna, penampakan warna tergantung bukan hanya pada

pH tetapi juga pada kepekatan indikator itu. Misalnya, fenolftalein adalah

indikator satu warna dengan trayek pH pada pH 8,0-9,6 (dari mula-mula

timbulnya warna sampai tidak terjadi perubahan warna lagi). Bentuk asamnya tak

berwarna dan bentuk basanya berwara merah. Tetapi dalam larutan yang bersifat

sangat basa, bentuk tak berwarna muncul lagi. Trayek pH ini ditentukan dengan

sejumlah volume tertentu larutan indikator 0,1%. Jika jumlah volume yang sama

larutan indikator 1% digunakan, munculnya warna merah pertama akan berada
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pada satu satuan pH lebih rendah, misalnya pada pH 7,0. Alasan lain menjaga

kepekatan yang ditetapkan adalah karena semua indikator adalah asam atau basa

dan jika digunakan dengan kepekatan tinggi maka indikator ini dapat

mempengaruhi kesetimbangan asam-basa keseluruhan. Untungnya, indikator-

indikator yang sering digunakan begitu kuat warnanya sehigga pengaruh-

pengaruh peralihan mudah kelihatan dengan kepekatan 10-4-10-5 M. Pada

kepekatan serendah itu indikator-indikator ini tidak akan mempengaruhi

kesetimbangan asam-basa sistem (Rivai, H, 1995).

1.4.3. Trayek pH

Menurut teori Bronsted-Lowry, suatu protolit dapat berperan sebagai

indikator asam-basa tanpa memperhatikan muatannya. Karena itu indikator asam-

basa bisa berupa senyawa netral, bermuatan positif atau negatif. Ada pula

indikator yang mempunyai hanya satu warna saja. Ada beberapa perbedaan

mendasar antara trayek pH warna indikator dua warna dengan indikator satu

warna. Untuk indikator dua warna, trayek pHnya tidak dipengaruhi oleh

kepekatan indikator itu sendiri, kecuali mata lebih peka terhadap perubahan warna

jika warna itu kurang kuat. Sebaliknya, dengan indikator satu warna, penampakan

warna tergantung bukan hanya pada pH tetapi juga pada kepekatan indikator itu.

Misalnya, fenolftalein adalah indikator satu warna dengan trayek pHnya pada pH

8,0-9,6. Bentuk asamnya tak berwarna dan bentuk basanya berwarna merah

lembayung. Basa berarti pH lebih besar dari trayek indikator atau trayek

perubahan warna yang bersangkutan.
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Jadi, diluar trayek pH, indikator hanya menampakkan warna asam atau

warna basa tanpa tergantung dari pH sesungguhnya, sedang di dalam trayek

terlihat warna yang berbeda-beda sesuai dengan pH sebenarnya. Dengan

perkataan lain kita dapat menentukan pH suatu bahan berdasar warna indikator

asal nilainya terletak dalam trayek pH indikator yang dipakai (Harjadi, W, 1986).

1.4.4. Pemilihan indikator yang sesuai

Untuk mudahnya, suatu indikator asam dinamakan sebagai HIn, dan

indikator basa sebagai In. Persamaan penguraiannya adalah:

HIn + H2O ↔ H3O+ + In- (10)

In + H2O ↔ InH+ + OH- (11)

Tetapan penguraian dari asam adalah:

Ka =
[ୌ 3⁺] [ ୬୍¯]

[ୌ ୬୍]
(12)

Dalam bentuk logaritmanya, menjadi:

pH = pKa - log
[ୌ ୬୍]

[ ୬୍¯]
(13)

Sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa molekul HIn berwarna merah dan

ion In- berwarna kuning. Kedua bentuk ini (Hin dan ion In-) berada dalam suatu

larutan indikator tersebut, dimana konsentrasi relatifnya tergantung pada pH

sistem. Warna yang terlihat oleh mata manusia tergantung pada perbandingan

jumlah relatif kedua bentuk ini. Dalam larutan ber-pH rendah, jumlah HIn

menonjol dan kita bisa melihat sistem berwarna merah. Dalam larutan ber-pH

tinggi, jumlah In- akan menonjol dan warna sistem akan berubah menjadi kuning.

Pada nilai pH menengah, dimana kedua bentuk berada dalam perbandingan
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konsentrasi yang hampir sama, warnanya mungkin oranye. Penentuan trayek pH

dapat dilakukan dengan cara melihat perubahan warna indikator pada larutan

berbagai pH dalam titrasi asam kuat oleh basa kuat. Dianggap suatu HIn memiliki

pKa = 5,00, dan diasumsikan warna larutan tampak merah di mata bila

perbandingan [HIn]/[In] sebesar 10:1, dan kuning bila perbandingan [HIn]/[In]

sebesar 1:10 atau kurang.

Tabel. I.1 Contoh rasio bentuk perubahan warna suatu indikator

pH LARUTAN RASIO [HIn]:[In-] WARNA

1 10.000 : 1 MERAH

2 1000 : 1 MERAH

3 100 : 1 MERAH

4 10 : 1 MERAH

5 1 : 1 JINGGA

6 1 : 10 KUNING

7 1 : 100 KUNING

8 1 : 1000 KUNING

Dalam contoh diatas, trayeknya adalah dari 4 sampai 6. Pada nilai pH menengah,

warna yang ditunjukkan oleh indikator bukan merah maupun kuning tetapi

mendekati oranye. Pada pH 5, yakni pKa dari HIn, kedua bentuk yang berwarna

tersebut memiliki konsentrasi yang sama; artinya, HIn separuh ternetralkan. Ini

berarti bahwa pKa dari indikator adalah 5, dan trayeknya kira-kira dari pH 4

sampai 6. Dan di dalam pemilihan indikator yang sesuai, haruslah dipilih
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indikator yang berubah warna di sekitar titik ekivalen dari titrasi (Underwood

A.L., 2000:142-143).

Beberapa indikator sintetis telah ditemukan dan diketahui rentang pHnya sebagai

indikator visual titrasi asam-basa seperti pada Tabel I.2.

Tabel I.2 Indikator-indikator asam-basa (Underwood, 2002: 143)

INDIKATOR PERUBAHAN WARNA DENGAN

MENINGKATNYA pH

TRAYEK pH

Asam pikrat Tidak berwarna ke kuning 0,1-0,8

Timol biru Merah ke kuning 1.2-2.8

2,6-Dinitrofenol Tidak berwarna ke kuning 2.0-4.0

Metil kuning Merah ke kuning 2.9-4.0

Bromfenol biru Kuning ke biru 3.0-4.6

Metil oranye Merah ke kuning 3.1-4.4

Bromkresol hijau Kuning ke biru 3.8-5.4

Metil merah Merah ke kuning 4.2-6.2

Litmus Merah ke biru 5.0-8.0

Metil ungu Ungu ke hijau 4.8-5.4

p-Nitrofenol Tidak berwarna ke kuning 5.6-7.6

Bromkresol ungu Kuning ke ungu 5.2-6.8

Bromtimol biru Kuning ke biru 6.0-7.6

Netral merah Merah ke kuning 6.8-8.0

Fenol merah Kuning ke biru 6.8-8.4

p-a-Naftolftalein Kuning ke biru 7.0-9.0

Fenolftalein Tidak berwarna ke merah 8.0-9.6

Timolftalein Tidak berwarna ke biru 9.3-10.6

Alizarin kuning R Kuning ke violet 10.1-1.0

1,3,5-Trinitrobenzena Tidak berwarna ke oranye 12-14

1.4.5. Analisis titrimetri

Dalam titrimetri, analit direaksikan dengan suatu bahan lain yang

diketahui atau dapat diketahui jumlah molnya dengan tepat. Bila bahan tersebut
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berupa larutan, maka konsentrasiya harus diketahui dengan teliti dan larutan

demikian dinamakan larutan baku. Dalam titrasi, konsentrasi larutan baku harus

diketahui sampai empat desimal. Reaksi dijalankan dengan titrasi, yaitu suatu

larutan ditambahkan dari buret sedikit demi sedikit, sampai jumlah zat-zat yang

direaksikan tepat menjadi ekivalen satu sama lain. Ekivalen berarti, bahwa zat-zat

yang direaksikan itu tepat saling bereaksi menjadi senyawa yang baru, sehingga

tidak ada zat dalam bentuk semula yang tersisa. Pada saat titran yang ditambakan

tampak telah ekivalen, maka penambahan titran harus dihentikan; saat ini

dinamakan titik akhir titrasi. Larutan yang ditambahkan dari buret disebut titran,

sedangkan larutan yang ditambah titran itu disebut titrat. Dengan jalan ini,

volume/berat titran dapat diukur dengan teliti dan bila konsentrasi titran juga

diketahui, maka jumlah mol titran dapat dihitung. Karena jumlah titrat ekivalen

dengan jumlah titran, maka jumlah mol titrat dapat diketahui pula berdasar

persamaan reaksi dan koefisiennya.

Tidak semua larutan dapat ditentukan konsentrasinya dengan metode

titrasi. Larutan tersebut harus bereaksi dengan syarat-syarat berikut:

a. Reaksi berlangsung sempurna, tunggal dan menurut persamaan yang jelas

(dasar teoritis).

b. Reaksi berlangsung cepat dan reversible (dasar praktis). Bila tidak cepat,

titrasi akan memakan waktu terlalu banyak.

c. Ada penunjuk akhir titrasi (indikator). Penunjuk tersebut dapat timbul dari

reaksi itu sendiri, misalnya: titrasi campuran asam oksalat dan asam sulfat

oleh KMnO4 maupun berasal dari luar, dan dapat berupa suatu zat (atau
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suatu alat) yang dimasukkan ke dalam titrat. Zat tersebut disebut indikator,

dan menunjukkan akhir titrasi, yang ditandai dengan perubahan warna

titrat atau menimbulkan perubahan kekeruhan dalam titrat.

d. Larutan baku yang direaksikan dengan analit harus mudah didapat dan

sederhana penggunaannya; serta harus stabil sehingga konsentrasinya

tidak mudah berubah bila disimpan.

Macam-macam titrasi dapat dibedakan menjadi:

1) Titrasi berdasarkan reaksi-reaksi metatesis, yaitu reaksi pertukaran ion.

Disini tidak ada unsur yang berubah tingkat oksidasinya. Pembagian titrasi

jenis ini:

a) Titrasi Asidimetri-Alkalimetri, yaitu titrasi yang menyangkut asam

dan/atau basa. Dalam titrasi ini perubahan terpenting yang mendasari

penentuan titik akhir dan cara perhitungan ialah peruahan pH titrat.

b) Titrasi Presipitimetri, yaitu titrasi dimana terbentuk endapan. Semakin

kecil kelarutan endapan, semakin sempurna reaksinya.

c) Titrasi Kompleksometri, yaitu titrasi berdasarkan pembentukan

persenyawaan kompleks (ion kompleks atau garam yang sukar

mengion).

2) Titrasi berdasarkan reaksi redoks, yaitu perpindahan elektron. Disini

terdapat unsur-unsur yang mengalami perubahan tingkat oksidasi.

Agar memenuhi syarat reaksi sempurna, maka dalam titrasi redoks, titrat

dan titran harus memiliki perbedaan yang besar dalam kekuatan oksidasi-

reduksinya (Harjadi, W, 1990).
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1.5. Titrasi Asam-Basa

Titrasi asam-basa sering disebut asidimetri-alkalimetri, sedang untuk

titrasi atau pengukuran lain-lain sering juga dipakai akhiran -ometri menggantikan

-metri. Kata metri berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengukuran, jadi

asidimetri dapat diartikan pengukuran jumlah asam ataupun pengukuran dengan

asam (yang diukur jumlah basa atau garam). Secara tersirat diutarakan

sebelumnya bahwa titrasi asidimetri-alkalimetri menyangkut reaksi dengan asam

dan/atau basa, diantaranya:

a. asam kuat-basa kuat

b. asam kuat-basa lemah

c. asam lemah-basa kuat

d. asam kuat-garam dari asam lemah

e. basa kuat-garam dari basa lemah

1.5.1. Kurva titrasi asam-basa

Larutan yang dititrasi dalam asidimetri-alkalimetri mengalami perubahan

pH. Misalnya bila larutan asam dititrasi dengan basa, maka pH larutan mula-mula

rendah dan selama titrasi terus-menerus naik. Bila pH ini diukur dengan pengukur

pH (pH meter) pada awal titrasi (yakni sebelum ditambah basa) pada waktu-

waktu tertentu setelah titrasi dimulai, maka kalau pH larutan dialurkan lawan

volume titran, kita peroleh grafik yang disebut kurva titrasi.
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Gambar I.4 Kurva titrasi (Hutabarat, 2010)

Pada kurva I, diambil contoh asam hidroklorida dan natrium hidroksida

sebagai asam kuat dan basa kuat:

NaOH(aq) + HCl(aq) → NaCl(aq) + H2O(l) (14)

Dapat terlihat bahwa pH hanya menurun dalam jumlah yang sangat sedikit sekali

sampai mendekati titik ekivalen. Kemudian kurva tersebut melonjak turun dengan

sangat curam.

Pada kurva II dimisalkan asam hidroklorida sebagai asam kuat dan larutan

amonia sebagai basa lemah:

NH3(aq) + HCl(aq) → NH4Cl(aq) (15)

Pada bagian permulaan kurva, pH menurun dengan cepat seiring dengan

penambahan asam, tetapi kemudian kurva segera berubah dengan tingkat
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kecuraman yang berkurang. Hal ini karena terbentuk larutan penyangga sebagai

akibat dari kelebihan amonia dan pembentukan amonium klorida.

Sedangkan pada kurva III dengan mengambil asam etanoat dan natrium

hidroksida sebagai asam lemah dan basa kuat:

CH3COOH(aq) + NaOH(aq) → CH3COONa(aq) + H2O(l) (16)

Untuk bagian pertama dari gambar, diperoleh kelebihan natrium hidroksida.

Sekali saja ada kelebihan asam, maka akan terjadi suatu hal yang berbeda. Setelah

titik ekivalen tercapai, diperoleh larutan penyangga yang mengandung natrium

etanoat dan asam etanoat. Larutan penyangga ini menahan penurunan pH yang

drastis.

Pada kurva IV yaitu titrasi antara asam lemah dan basa lemah, contoh

yang biasa adalah asam etanoat dan amonia:

CH3COOH(aq) + NH3(aq) → CH3COONH4(aq) (17)

Langkah pertama untuk dapat memahami dan menginterpretasikan proses

titrasi kedalam kurva titrasi adalah menuliskan reaksi kimia antara titran dan

analit. Kemudian reaksi tersebut digunakan untuk menghitung komposisi dan pH

setelah setiap penambahan titran.

Dalam titrasi basa kuat dengan asam kuat, ada tiga bagian dari kurva

titrasi yang dapat ditampilkan :

a. Sebelum mencapai titik ekivalen, pH ditentukan dengan kelebihan ion

OH- dalam larutan.

b. Pada titik ekivalen, ion H+ tepat bereaksi dengan ion OH- membentuk

H2O. Harga pH ditentukan oleh derajat disosiasi air.
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c. Setelah titik ekivalen, pH ditentukan oleh kelebihan H+ dalam larutan.

(Harris, Daniel C, 1982)

Dalam menentukan harga pKa indikator, ditarik garis tegak lurus terhadap

titik yang bersinggungan dengan titik curam kurva. Demikian juga halnya dalam

penentuan pKa indikator yang lain. Akan tetapi dengan memperhatikan volume

titrasi dari titran yang digunakan pada berbagai jenis titrasi yang dilakukan. Pada

dasarnya kurva juga dapat kita peroleh dengan menghitung pH larutan secara

teori. Untuk itu dibedakan empat daerah titrasi:

1) Titik awal, yakni sebelum titrasi dimulai (0% titran), pH disini adalah

pH titrat.

2) Daerah sebelum titik ekivalen, dimana larutan berisi sisa titrat dan

hasil reaksi antara titrat dan titran. pH sistem ialah pH larutan

campuran tersebut.

3) Titik ekivalen (100% titran telah ditambahkan), dimana larutan hanya

berisi hasil reaksi dan pH-nya dapat dihitung.

4) Daerah setelah titik ekivalen, dimana larutan berisi hasil titrasi dan

kelebihan titran; pH adalah pH larutan campuran ini (Harijadi, W,

1986).

1.6. Ekstraksi

Ekstraksi adalah pemisahan campuran beberapa zat menjadi komponen

terpisah. Pada umumnya ekstraksi zat warna dari suatu bagian tanaman tertentu

merupakan ekstraksi sederhana. Ekstraksi dilakukan dengan melarutkan biji,
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daun, atau buah dalam pelarut tertentu, baik polar maupun non polar. Ada

beberapa metode ekstraksi, yaitu:

a. Cara dingin

1) Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan

menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau

pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Remaserasi berarti

dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan

penyaringan maserat pertama, dan seterusnya.

2) Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru

sampai terjadi penyarian sempurna yang umumnya dilakukan pada

temperatur kamar. Proses perkolasi terdiri dari tahapan pengembangan

bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya

(penetesan/penampungan ekstrak), terus-menerus sampai diperoleh

ekstrak (perkolat).

b. Cara panas

1) Refluks

Refluks adalah ektraksi dengan pelarut pada temperatur titik

didihnya selama waktu tertentu dan dalam jumlah pelarut terbatas

yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

2) Digesti

Digesti adalah maserasi dengan pengadukan kontinu pada
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temperatur yang lebih tinggi dari temperatur kamar yaitu pada 40°-

50°C.

3) Infus

Infus adalah ekstraksi menggunakan pelarut air pada

temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air

mendidih, temperatur terukur 90°C) selama 15 menit.

4) Dekok

Dekok adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur

90°C selama 30 menit.

5) Sokhletasi

Sokhletasi adalah metode ekstraksi untuk bahan yang tahan

pemanasan dengan cara meletakkan bahan yang akan diekstraksi

dalam sebuah kantung ekstraksi (kertas saring) di dalam sebuah alat

ekstraksi dari gelas yang bekerja kontinu (Voigt, 1995).
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