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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang 

berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam 

rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi 

atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Pengertian ini 

menggambarkan bahwa suatu bahan ajar hendaknya dirancang dan 

ditulis dengan kaidah instruksional karena akan digunakan oleh guru 

untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran
12

. 

Dalam panduan pengembangan bahan ajar dari departemen 

pendidikan nasional definisi bahan ajar yaitu segala bentuk bahan yang 

digunakan untuk membantu guru/instruktor dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan 

tertulis maupun bahan tidak tertulis. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan ajar adalah merupakan 

seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta 

lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. 

Bahan ajar berisi materi pembelajaran yang isinya dipengaruhi oleh 

kurikulum yang berlaku. Bahan ajar berfungsi sebagai pedoman bagi 
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Ika Lestari, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi, (Padang: Akademia 

Permata, 2013), hlm. 1. 
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guru yang akan mengarahkan semua aktivitas pembelajaran, sehingga 

harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai
13

. 

Menurut Tri Suhartati, kedudukan bahan pembelajaran khususnya 

dan rancangan pembelajaran pada umumnya dapat: 

a. Membantu dalam belajar secara perorangan (individual); 

b. Memberikan keleluasaan penyajian pembelajaran jangka pendek 

dan jangka panjang; 

c. Rancangan bahan ajar yang sistematis memberikan pengaruh yang 

besar bagi perkembangan sumber daya manusia secara perorangan; 

d. Memudahkan proses belajar mengajar dengan pendekatan sistem; 

e. Memudahkan belajar karena dirancang atas dasar pengetahuan 

tentang bagaimana manusia
14

. 

2. Ilmu Kimia dan Peranannya 

Ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang 

mempelajari struktur dan sifat materi (zat), perubahan materi (zat) dan 

energi yang menyertai perubahan tersebut. Sebenarnya ilmu kimia 

merupakan ilmu yang berkembang sejak zaman purba. Ada beberapa 

bidang utama yang akan menjadi pembicaraan utama pada abad ke-21 
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Leni Apriliana Sari, Uji Patogenitas Spora Jamur Metarhizium anisopliae terhadap 

Mortalitas Hama Hypothenemus hampei (Ferrari) Sebagai Bahan Ajar Biologi SMA Kelas X, 

Yogyakarta, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan, 2014, Vol. 1 No.1, hlm. 

27. 
14

Muhammad Yaumi, Prinsip-prinsip Desain Pembelajaran: Disesuaikan dengan 

Kurikulum 2013 Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 274-275. 
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ini, yaitu kesehatan dan kedokteran, energi dan lingkungan, teknologi 

bahan, dan bidang pangan dan pertanian serta ekonomi. 

Kimia sangat berperan dalam kemajuan ekonomi, terutama akan 

memberi nilai tambah pada hasil produksi. Suatu barang hasil produksi 

seperti makanan, pakaian, perumahan, barang tambang dan lainnya, akan 

mempunyai nilai tambah jika barang-barang tersebut dibuat dengan 

menggunakan perubahan-perubahan yang menyangkut proses kimia dan 

penggunaan bahan-bahan kimia, misalnya pewarna dan pengawet. 

Barang yang dihasilkan menjadi lebih menarik, tahan lama dan bernilai 

tinggi, sehingga harga jual pun meningkat
15

. 

Bidang pangan : 

Pangan adalah kebutuhan primer manusia. Dalam kehidupan 

sehari-hari manusia membutuhkan makanan yang bergizi, sehat dan tidak 

banyak mengandung zat kimia. Salah satunya warna pada makanan 

merupakan salah satu daya tarik bagi konsumen. Zat warna banyak 

digunakan pada makanan, minuman, tekstil, kosmetik, peralatan rumah 

tangga dan banyak lagi.  

Penggunaan warna sintetis dalam makanan semakin meningkat 

karena harganya yang lebih murah dan warna yang dihasilkan juga lebih 

cerah. Namun penggunaan pewarna sintetis harus dibatasi 

penggunaannya, karena benda sintetis yang masuk ke dalam tubuh kita 

akan menimbulkan efek buruk bagi kesehatan. Hal ini menjadi tugas para 
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Sri Rahayu Ningsih, Kimia SMA/MA Kelas X, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 6. 
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ahli kimia untuk menemukan sumber pewarna alami yang bisa 

menggantikan pewarna sintetis. 

Untuk menggantikan pewarna sintetis, bisa dikembangkan pewarna 

alami yang aman dikonsumsi dan lebih baik untuk kesehatan. Ada 

banyak sumber pewarna alami yang bisa kita manfaatkan. Penggunaan 

pewarna alami salah satunya dengan memanfaatkan ekstrak daun erpa 

(Aerva sanguinolenta).  

Ini merupakan salah satu bentuk dari peranan ilmu kimia dalam 

kehidupan. Dari ilmu kimia kita dapat mengetahui zat yang aman untuk 

dikonsumsi oleh manusia, kita dapat memanfaatkan bahan-bahan yang 

telah tersedia dialam, dan menemukan suatu produk yang sangat 

bermanfaat. 

3. Daun Erpa (Aerva sanguinolenta) 

 

Gambar II. 1 Tanaman Erpa (Aerva sanguinolenta) 

Salah satu tanaman yang merupakan sumber potensial pewarna 

antosianin adalah daun tanaman erpa (Aerva sanguinolenta) yang 

termasuk kedalam suku Amaranthaceae dan genus Aerva. Tanaman ini 



14 

 

 

 

memiliki nama dagang atau nama umum sambang colok. Tanaman erpa 

memiliki beberapa nama daerah yaitu Ki Sambang (Sunda), Sambang 

Colok (Jawa) dan Rebha et raedhan (Madura)
16

. 

Dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan, tanaman erpa 

diklasifikasikan sebagai berikut:
17

 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Caryophyllales 

Famili  : Amaranthaceae 

Genus  : Aerva 

Spesies : Aerva sanguinolenta 

 

Daun erpa berbentuk jantung, bertepi rata, dan berbulu, warnanya 

merah-cokelat atau ungu. Bunganya berwarna merah atau merah muda. 

Ekstrak warna daun erpa berwarna merah keunguan dan selama ini 

digunakan sebagai pewarna alami
18

. Kandungan yang terdapat dalam 

daun sambang colok yaitu mengandung senyawa alkaloid, minyak atsiri, 

dan flavonoid
19

. 
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Rini Nofrida, Film Indikator Warna Daun Erpa (Aerva sanguinolenta) Sebagai Kemasan 

Cerdas untuk Produk Rentan Suhu dan Cahaya, Skripsi Institut Pertanian Bogor, 2013, hlm. 8. 
17

Aprillia Ekaw, Metabolit Sekunder dari Tanaman “sambang Colok”, 

http://aprilliaekaw.blogspot.com/2014/12, 2014, diakses 15 Februari 2017, 11:36 WIB. 
18

Endang Warsiki, dkk, Pemanfaatan Ekstrak Daun Erpa (Aerva sanguinolenta) untuk 

Label Cerdas Indikator Warna, Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI), April 2013, Vol. 18 (1), hlm. 

15. 
19

Restanti AR, Skrining fitokimia dan pemeriksaan mikroskopi daun sambang colok (Aerva 

sanguinolenta Linn.), Skripsi Universitas Gadjah Mada, 1992, hlm. 11. 

http://aprilliaekaw.blogspot.com/2014/12
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Tanaman erpa merupakan herba tegak, tinggi 0,5-2 m, batang 

berbentuk bulat dengan pangkal berkayu, beruas, berwarna merah 

keunguan dan bercabang-cabang. Daunnya tunggal, merah, bertangkai, 

berhadapan, helaian daun bentuk bulat, ujung terbelah, bertepi rata, 

pangkal meruncing, pertulangan menyirip, pada sisi atas berkilat, berbulu 

pendek, panjang 2-8 cm, lebar 1-5 cm dan tangkai daun panjang 1-6 cm
20

 

. 

Daun erpa merupakan sumber warna antosianin yang baik untuk 

dikembangkan. Ini adalah tanaman semak yang masih belum 

termanfaatkan secara maksimal. Sejauh ini hanya digunakan sebagai 

tanaman hias dan obat tradisional yang pemanfaatannya belum tercatat 

secara sains
21

. 

Tanaman erpa merupakan tanaman berpotensi besar untuk 

dikembangkan sebagai pewarna antosianin terutama untuk produksi 

dalam skala besar, karena tanaman ini memiliki umur panen relatif 

singkat, tahan terhadap hama dan penyakit, serta mudah dibudidayakan 

dan dapat diproduksi sepanjang tahun. 

 

 

 

 

                                                             
20

Sarmoko, Sambang Colok (Aerva sanguinolenta (L.), 
http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/en/?page_id=107, diakses 15 Februari 2017, 12:05 WIB. 

21
Rini Nofrida, dkk, Pengaruh Suhu Penyimpanan Terhadap Perubahan Warna Label 

Cerdas Indikator Warna Dari Daun Erpa (Aerva sanguinolenta), Jurnal Teknologi Industri Pertanian 

Vol. 23 (3), 2013, hlm. 233. 

http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/en/?page_id=107
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4. Zat Pewarna 

Suatu zat warna ialah senyawa organik berwarna yang digunakan 

untuk memberi warna ke suatu objek
22

. Warna seperti halnya cita rasa, 

adalah pelengkap daya tarik pada produk pangan. Penambahan zat warna 

pada produk pangan mempengaruhi selera dan daya tarik konsumen. 

Berkembangnya industri pangan dapat meningkatkan pemakaian bahan 

pewarna
23

. 

Aturan penggunaan zat warna di Indonesia diatur dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan No. 722/MENKES/PER/IX/88 (SNI 01-0222-1995). 

Dalam peraturan itu telah dicantumkan dosis penggunaannya dan sanksi 

bagi pelanggaran terhadap peraturan tersebut
24

. 

Berdasarkan sumbernya, zat pewarna untuk makanan dapat 

diklasifikasikan menjadi pewarna alami dan sintetik. Zat warna alami 

adalah zat warna (pigmen) yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, atau 

dari sumber-sumber mineral. Zat warna ini telah sejak dahulu digunakan 

untuk pewarna makanan dan sampai sekarang umumnya penggunaannya 

dianggap lebih aman dari pada zat warna sintetis
25

. 

a. Zat Warna Alami 

Zat warna alami (natural dyes) adalah zat warna yang diperoleh 

dari alam khususnya dari tumbuh-tumbuhan secara langsung maupun 

                                                             
22

Fessenden & Fessenden, Kimia Organik, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1986), hlm. 448. 
23

Budi Satriyanto, dkk, Stabilitas Warna Ekstrak Buah Merah (Pandanus conoideus) 

Terhadap Pemanasan sebagai Sumber Potensial Pigmen Alami, Jurnal Teknologi Pertanian, Vol. 13 

No. 3, Desember 2012, hlm. 157-168. 
24

F. G. Winarno, Kimia Pangan dan Gizi, (Bogor: M-Brio Press, 2008), hlm.201. 
25

Wisnu Cahyadi, Bahan Tambahan Pangan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 48. 



17 

 

 

 

tidak langsung. Setiap tanaman dapat dijadikan sebagai sumber zat 

warna alam karena mengandung pigmen
26

. Pewarna alami dapat 

diperoleh dari pigmen yang berasal dari daun, buah, atau batang 

tanaman
27

. Beberapa pigmen alami yang banyak terdapat disekitar kita 

antara lain: klorofil, karotenoid, tanin dan antosianin. Potensi sumber 

zat warna alami ditentukan oleh intensitas warna yang ada dalam 

tanaman tersebut
28

.  

Sejak ditemukannya zat pewarna sintetik penggunaan pigmen 

semakin menurun, meskipun tidak menghilang sama sekali. Beberapa 

dasawarsa terakhir ini timbul usaha-usaha untuk mendalami seluk-

beluk pigmen, khususnya untuk mengetahui perubahan-perubahan 

warna dari bahan makanan oleh pengaruh berbagai perlakuan 

pengolahan dan pemasakan
29

. 

b. Pewarna Sintetis 

Pewarna sintetis adalah bahan pewarna yang dibuat secara kimia 

oleh pabrik industri kimia. Pewarna ini biasanya dijual di pasaran 

dengan tanda khusus pada label atau kemasannya. Pewarna sintetik 

merupakan bahan pewarna yang dapat memberikan warna yang tidak 

                                                             
26

Martinus Andree Wijaya Setiawan, dkk, Ekstraksi Betasianin dari Kulit Umbi Bit (Beta 

vulgaris) sebagai Pewarna Alami, Jurnal Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas 

Kristen Satya Wacana, 2015, hlm. 38-39. 
27

Sri Sudarmi, dkk, Ekstraksi Sederhana Antosianin dari Kulit buah Naga (Hylocereus 

polyrhizus) sebagai Pewarna Alami, Eksergi, Department of Chemical engineering, UPN “Veteran” 

Yogyakarta, Vol XII No. 01, 2015, hlm. 5. 
28

Nadiya Ayu Fauziah, dkk, Ekstraksi dan Uji Stabilitas Zat Warna dari Kulit Buah Alpukat 

(Persea americana Mill) dengan Metode Spektroskopi UV-Vis, Jurnal Atomik, 2016, 01 (1) hlm. 23. 
29

F. G. Winarno, Kimia Pangan dan Gizi, (Bogor: M-Brio Press, 2008), hlm. 191. 
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ada di alam dan merupakan sintesis kimia, contohnya sunset yellow, 

carmoisine, dan tartrazine
30

. 

Tabel II. 1 Bahan Pewarna Sintetis yang dilarang di Indonesia 

Bahan Pewarna 
Nomor Indeks 

Warna (C.I.No) 

Citrus Red No.2  12156 

Ponceau 3 R (Red G) 16155 

Ponceau SX (Food Red No. 1) 14700 

Rhodamine B (Food Red No. 5) 45170 

Guinea Green B (acid Green No. 3) 42085 

Magentha  (Basic Violet No. 14) 42510 

Chrysoidine (Basic Orange No.2) 11270 

Butter Yellow (Solvent Yellow No. 2) 11020 

Sudan 1 (Food Yellow No. 2) 12055 

Methanil 

Yellow 

(Food Yellow No.14) 13065 

Auramine (Ext. D & C Yellow No. 

1) 

41000 

Oil Orange SS (Basic yellow No.2) 12100 

Oil Orange XO (Solvent Oranges No.7) 12140 

Oil Yellow AB (Solvent Oranges No.5) 11380 

 

Beberapa alasan para produsen lebih memilih menggunakan zat 

pewarna sintetis dari pada zat pewarna alami diantaranya warna yang 

dihasilkan pewarna sintetis lebih cerah dan lebih homogen, sedangkan 

zat pewarna alami lebih pudar dan tidak homogen; pewarna sintetis 

memiliki banyak variasi warna, sedangkan pewarna alami sedikit; zat 

pewarna sintetis harganya lebih murah sedangkan zat pewarna alami 

lebih mahal; ketersediaan zat pewarna sintetis tidak terbatas, sedangkan 

zat pewarna alami terbatas; zat pewarna sintetis bersifat stabil 

sedangkan pewarna alami kurang stabil
31

. 
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Wisnu Cahyadi, Bahan Tambahan Pangan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hlm. 50. 
31

Ni Komang Lisna P. Putri, dkk, Penentuan Jenis dan Kadar Zat Pewarna Merah pada 

Makanan yang Beredar Di Sekolah Dasar di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, 
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Zat pewarna sintetis memang terbukti lebih murah sehingga lebih 

menguntungkan dari segi ekonomis. Namun penggunaan pewarna 

sintetik sebagai pewarna makanan atau minuman dapat berdampak 

negatif yaitu menyebabkan toksik dan karsinogenik, karena kandungan 

logam berat yang berada dalam pewarna sintetik tidak dapat 

dihancurkan dalam sistem perncernaan manusia dan akan terakumulasi 

di dalam tubuh
32

. 

5. Pigmen Antosianin 

Antosianin (bahasa Inggris: anthocyanin, dari gabungan kata 

Yunani: anthos = "bunga", dan cyanos = "biru") adalah pigmen larut air 

yang secara alami terdapat pada berbagai jenis tumbuhan. Sesuai 

namanya, pigmen ini memberikan warna pada bunga, buah, dan daun 

tumbuhan hijau
33

. 

Antosianin tergolong pigmen yang disebut flavonoid yang pada 

umumnya larut dalam air. Flavonoid mengandung dua cincin benzena 

yang dihubungkan oleh tiga atom karbon. Ketiga karbon tersebut 

dirapatkan oleh sebuah atom oksigen sehingga terbentuk cincin diantara 

dua cincin benzena. 

                                                                                                                                                                       
Kabupaten Badung-Bali, Jurusan Biologi Universitas Udayana, Jurnal Biologi XVI (2), 2012, hlm. 

48. 
32

Sabda Suryawan Trianto, dkk, Ekstraksi Zat Warna Alami Wortel (Daucus carota) 

Menggunakan Pelarut Air, Ekuilibrium, Jurusan Teknik Kimia Universitas Sebelas Maret, Vol. 13 

No. 2, 2014, hlm. 51-54. 
33

Kevin Gould, dkk, Anthocyanins: biosynthesis, functions, and applications, Springer, 

2008, hlm. 283-298. 
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Gambar II. 2 Struktur Antosianin 

Warna diberikan oleh antosianin berkat susunan ikatan rangkap 

terkonjugasinya yang panjang, sehingga mampu menyerap cahaya pada 

rentang cahaya tampak. Sistem ikatan rangkap terkonjugasi ini juga yang 

mampu menjadikan antosianin sebagai antioksidan dengan mekanisme 

penangkapan radikal. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas antosianin yaitu pH, 

enzim, cahaya, oksigen, suhu, oksidator dan penyimpanan
34

. Kondisi 

asam akan mempengaruhi hasil ekstraksi. Keadaan yang semakin asam 

apalagi mendekati pH 1 akan menyebabkan semakin banyaknya pigmen 

antosianin berada dalam bentuk kation flavilium atau oksonium yang 

berwarna dan pengukuran absorbansi akan menunjukkan jumlah 

antosianin yang semakin besar
35

. Disamping itu keadaan yang semakin 
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Windha Ingrath, dkk, Ekstraksi Pigmen Antosianin dari Kulit Buah Naga Merah 

(Hylocereus costariencis) Sebagai Pewarna Alami Makanan dengan Menggunakan Microwave, 

Jurnal Bioproses Komoditas Tropis Universitas Brawijaya, Vol. 3 No. 3, 2015, hlm. 2. 
35

Moulana, R, Efektivitas Penggunaan Jenis Pelarut dan Asam dalam Proses Ekstraksi 

Pigmen Antosianin Kelopak Bungan Rosella, Jurnal Forum Teknik, Universitas Syah Kuala, 

Darussalam, Banda Aceh, Vol 4, No 3, 2012, hlm. 20. 
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asam menyebabkan semakin banyak dinding sel vakuola yang pecah 

sehingga pigmen antosianin semakin banyak yang terekstrak
36

. 

Ada berbagai manfaat positif dari antosianin. Aplikasi jenis pigmen 

antosianin yang diekstrak dari buah-buahan tertentu telah banyak 

dimanfaatkan sebagai pewarna pada produk minuman ringan, susu, 

yoghurt, minuman beralkohol, produk beku, dan lain-lain. Penggunaan 

pewarna alami seperti antosianin semakin dinikmati karena dapat 

mengurangi penggunaan pewarna sintetik yang bersifat toksik bagi 

tubuh
37

. 

6. Ekstraksi  

Ekstraksi adalah pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu 

padatan atau cairan dengan bantuan pelarut. Pemisahan terjadi atas dasar 

kemampuan larut yang berbeda dari komponen-komponen dalam 

campuran
38

. Ekstraksi digunakan untuk analisis makro maupun mikro 

dan juga untuk pekerjaan-pekerjaan di dalam laboratorium organik, 

anorganik atau biokimia
39

. 
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Tensiska, dkk., Ekstraksi Pewarna Dari Buah Arben dan Aplikasinya dalam Sistem 

Pangan, Jurnal Teknologi Pangan Fakultas Pertanian, UNPAD, Vol 6, 2006, hlm. 8. 
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Meiti Erni, Studi Pemanfaatan Antosianin Ubi Jalar Ungu (Ipomoea batatas) Untuk 

Pewarna Makanan dan Antioksidan pada Agar-agar, Skripsi, Pekanbaru, UIN Suska Riau, 2012, 

hlm. 19. 
38

Sabda Suryawan Trianto, dkk, Ekstraksi Zat Warna Alami Wortel (Daucus carota) 

Menggunakan Pelarut Air, Ekuilibrium, Jurusan Teknik Kimia Universitas Sebelas Maret, Vol. 13 

No. 2, 2014, hlm. 51-54. 
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Rasmiwetti & Roza Linda, Buku Ajar Kimia Analitik II (Pekanbaru: Pusat Pengembangan 

Pendidikan Universitas Riau 2006), hlm. 21.  
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Zat-zat tertentu lebih mudah larut dalam pelarut-pelarut tertentu 

dibandingkan dengan pelarut-pelarut yang lain
40

. Pemisahan campuran 

dengan cara ekstraksi berdasarkan perbedaan kelarutan komponen dalam 

pelarut yang berbeda
41

.  Ekstraksi dapat dilakukan dengan berbagai cara 

yaitu maserasi, perkolasi dan sokletasi. Pada penelitian ini proses 

ekstraksi yang digunakan adalah maserasi menggunakan pelarut 

didasarkan pada kelarutan komponen terhadap komponen lain dalam 

campuran.  

Maserasi adalah proses penyarian sederhana dengan jalan 

merendam bahan alam dengan pelarut pada waktu tertentu, sehingga 

bahan jadi lunak dan larut. Proses ini sangat menguntungkan dalam 

isolasi senyawa bahan alam, karena dengan perendaman sampel dan 

pelarut yang cukup lama. Dengan terdistribusinya pelarut organik yang 

terus menerus kedalam sel tumbuhan mengakibatkan perbedaan tekanan 

antara didalam dan diluar sel sehingga pemecahan dinding dan membran 

sel dan metabolit sekunder yang berada dalam sitoplasma akan terlarut 

dalam pelarut organik. Dan ekstraksi senyawa akan sempurna karena 

dapat diatur lama perendaman yang dilakukan. 

Pelarut yang baik untuk ekstraksi adalah pelarut yang mempunyai 

daya melarutkan yang tinggi terhadap zat yang diekstraksi. Daya 

melarutkan yang tinggi ini berhubungan dengan kepolaran pelarut dan 
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G. Svehla, Vogel: Buku Teks Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan Semimikro, 

(Jakarta: PT. Kalman Media Pusaka, 1985), hlm. 139. 
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Syukri. S, Kimia Dasar I, (Bandung: Penerbit ITB, 1999), hlm. 17. 
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kepolaran senyawa yang diekstraksi. Senyawa yang polar larut dalam 

pelarut polar dan pelarut non polar akan melarutkan solut yang non polar 

atau disebut dengan “like dissolve like”
42

. 

7. Pengukuran Antosianin dengan Metode Perbedaan pH 

Penentuan antosianin total dilakukan dengan metode perbedaan pH 

menggunakan spektrofotometer. Senyawa antosianin mengalami 

perubahan struktural yang reversible akibat dari perubahan pH dimana 

perubahannya dapat diamati dari perbedaan absorbansi yang dihasilkan.  

Penetapan antosianin dilakukan dengan metode perbedaan pH yaitu 

pH 1,0 dan pH 4,5. Pada kondisi pH 1, antosianin berada dalam bentuk 

oksanium (berwarna) yang mewakili jumlah antosianin. Sedangkan pH 

4,5 antosianin berada dalam bentuk hemiketal dan terjadi penurunan 

intensitas warna sampai tidak berwarna sehingga serapan yang terbaca 

kecil atau tidak menimbulkan serapan, sehingga serapan yang ada adalah 

serapan yang mewakili jumlah senyawa pengganggu
43

. 

Sampel diukur pada panjang gelombang 535 dan 700 nm. Panjang 

gelombang 535 nm adalah panjang gelombang maksimum untuk 

antosianin dengan jenis antosianidin yaitu jenis sianidin. Sedangkan 

panjang gelombang 700 nm untuk mengoreksi endapan yang masih 
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terdapat dalam sampel. Jika sampel benar-benar jernih maka absorbansi 

pada 700 nm adalah 0
44

. 

8. Spektrofotometri UV-VIS 

 

Gambar II. 3 Spektrofotometer UV-Vis 

Spektrofotometri adalah suatu metode pengukuran interaksi antara 

radiasi elektromagnetik panjang gelombang tertentu yang sempit dan 

mendekati monokromatik dengan molekul/atom dari suatu zat kimia. 

Spektrofotometer sesuai dengan namanya adalah alat yang terdiri dari 

spektrometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dari 

spektrum dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat 

pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsi. 

Jadi, spektrofotometer digunakan untuk mengukur energi secara relatif 

jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan atau diemisikan sebagai 

panjang gelombang
45

.  
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Prinsip dasar dari spektrofotometri ini adalah interaksi antara sinar 

radiasi UV/VIS dengan molekul/ion. Bila sinar UV/VIS yang datang 

memiliki energi yang sesuai dengan perbedaan energi (ΔE) antara dua 

tingkat energi molekul maka sinar tersebut akan diserap. Banyaknya 

sinar UV/VIS yang diserap pada panjang gelombang (λ) tertentu 

sebanding dengan banyaknya molekul analit yang menyerap radiasi. Hal 

ini mendasari analisis kuantitatif pada spektrofotometri UV/VIS
46

. 

9. Uji Organoleptik 

Pengujian organoleptik adalah pengujian yang didasarkan pada 

proses pengindraan. Pengindraan diartikan sebagai suatu proses fisio-

psikologis, yaitu kesadaran atau pengenalan alat indra akan sifat-sifat 

benda karena adanya rangsangan yang diterima alat indra yang berasal 

dari benda tersebut. Pengindraan dapat juga berarti reaksi mental 

(sensation) jika alat indra mendapat rangsangan (stimulus). Reaksi atau 

kesan yang ditimbulkan karena adanya rangsangan dapat berupa sikap 

untuk mendekati atau menjauhi, menyukai atau tidak menyukai akan 

benda penyebab rangsangan
47

. 

10. Metode Penelitian Mixed Method  

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah mixed 

methods. Metode penelitian kombinasi (mixed methods) adalah suatu 

metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara 
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metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara 

bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data 

yang lebih komprehensif, valid, dan obyektif
48

.  

Ada beberapa jenis strategi dalam metode penelitian mixed method 

ini. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu strategi metode 

campuran sekuensial/bertahap yaitu strategi eksploratoris sekuensial. 

Pada tahap pertama peneliti mengumpulkan dan menganalisis data 

kualitatif kemudian mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif 

pada tahap kedua yang didasarkan pada hasil dari tahap pertama. 

B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian tentang pemanfaatan daun erpa (Aerva sanguinolenta) ini 

telah dilakukan diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Warsiki, dkk, dalam penelitian ini 

mengungkapkan bahwa Ekstrak pewarna daun erpa memiliki pH 5 dengan 

total antosianin 117 mg antosianin/100 g
49

. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rini Nofrida, dkk, hasil dari penelitian ini 

adalah film indikator warna dapat dibuat dari film PVA-khitosan dengan 

pewarna alami daun erpa yang mengandung pigmen antosianin
50

. 
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum, yaitu stabilitas zat pewarna alami 

dari daun erpa dalam model minuman ringan dan puding agar. Total 

antosianin yang diperoleh dari penelitian ini sebesar 69,98 mg 

antosianin/100 g daun segar
51

. 

Pada penelitian ini, sampel yang berupa daun erpa (Aerva 

sanguinolenta) diekstrak kandungan antosianinnya, kemudian dijadikan 

pewarna alami pada makanan. Pewarna alami diaplikasikan pada agar-agar 

dengan memvariasikan jumlah antosianin yang dimasukkan. Agar-agar 

tersebut kemudian akan dilakukan uji organoleptik untuk melihat tingkat 

kesukaan panelis.  

Produk dari penelitian ini berupa pewarna alami dari daun erpa akan 

diaplikasikan pada sub materi ilmu kimia dan peranannya untuk menjadi 

bahan ajar yang menambah wawasan siswa akan penerapan ilmu kimia dalam 

kehidupan. 
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