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MOTTO

“Everything will be okay in the end. If it’s not
okay, it’s not the end”
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ABSTRAK
Kaca telah lama dikenal fungsinya untuk membantu manusia hidup
lebih baik. Memiliki fungsi untuk meredam dan memberi cahaya sehingga
ruangan bebas lembab dan terang, membuat orang-orang memakai kaca
untuk jendela pada rumah atau bangunannya. Selain kaca jendela, terdapat
juga jenis kaca lain yang memiliki fungsi dalam rumah yaitu kaca cermin.
Seringkali kaca menjadi buram karena terkena debu atau udara yang
lembab. Noda tersebut dapat dibersihkan dengan senyawa asam yang
terdapat pada buah belimbing wuluh.
Penelitian dilakukan dengan menyemprotkan ekstrak buah
belimbing wuluh pada kaca dengan tiga konsentrasi yang berbeda.
Kemudian dibersihkan menggunakan lap kain yang sedikit basah. Dapat
dilihat bahwa ekstrak buah belimbing wuluh dapat membantu
menghilangkan noda pada kaca.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kaca telah lama dikenal fungsinya untuk membantu manusia hidup
lebih baik. Hunian yang nyaman dan sehat harus memiliki ventilasi udara
yang mampu mengalirkan udara dengan baik serta mendapat penerangan
sinar matahari yang cukup, sehingga pada siang hari, ruangan menjadi
terang dan bebas lembab. Untuk keperluan itu, umumnya rumah dipasang
jendela dari kaca. Selain untuk jendela, terdapat juga jenis kaca lain yang
memiliki fungsi dalam rumah yaitu kaca cermin.
Kaca memiliki nilai estetika yang tinggi walaupun mudah pecah dan
cukup berbahaya. Namun, baik kaca jendela maupun kaca cermin dapat
mempercantik rumah. Dengan desain yang tepat, kaca jendela dapat
menghiasi rumah dengan indah serta memberikan cahaya matahari yang
cukup ke dalam rumah. Sedangkan kaca cermin memiliki fungsi yang
beragam, misalnya bercermin untuk menata penampilan sehari-hari,
menimbulkan kesan luas pada ruangan, atau hanya sekedar untuk
pajangan.
Namun perawatan pada kaca juga mempengaruhi keindahan kaca
itu sendiri. Sering terkenanya debu atau kotoran dapat membuat kaca
menjadi buram. Terlebih jika terlalu lama tidak dibersihkan, kaca akan
meninggalkan jamur. Salah satu faktor penyebab debu dan kotoran yang
menempel pada kaca yaitu kelembaban udara sehingga menghasilkan kaca
jendela yang buram. Noda pada kaca cermin dapat berasal dari noda
tangan, cairan sabun atau sampo.
Noda yang menempel pada kaca dapat dihilangkan dengan
senyawa asam. Senyawa asam bisa didapatkan di lingkungan alam dengan
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mudah. Salah satunya pada buah belimbing wuluh. Kandungan senyawa
pada buah belimbing wuluh sangat tinggi, yang menyebabkan rasa buahnya
masam. Selain itu, tingkat keasamannya dapat membantu menghilangkan
noda yang membandel. Buah belimbing wuluh berbunga dan berbuah
sepanjang tahun sehingga menghasilkan buah yang banyak. Namun,
buahnya sering terbuang sia-sia karena mudah membusuk pada pohon dan
beratnya yang ringan mudah terbawa angin. Selain itu pemanfaatan yang
kurang maksimal dari kandungan buah belimbing wuluh dapat dijadikan
alternatif pembersih noda pada kaca.
Berdasarkan pemikiran di atas, penulis merasa diperlukannya
penelitian tentang pemanfaatan buah belimbing wuluh sebagai penghilang
noda pada kaca.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil suatu rumusan
masalah, apakah ekstrak buah belimbing wuluh dapat dijadikan sebagai
pembersih noda pada kaca?

C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum

: mengetahui alternatif pembersih noda pada kaca

2. Tujuan Khusus

: mengetahui kemampuan buah belimbing wuluh
dalam membersihkan noda pada kaca

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, manfaat yang dapat diambil, yaitu:
a. Memberikan informasi tentang bahan alternatif untuk menghilangkan
noda pada kaca.
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b. Memberikan informasi berupa pemanfaatan lain dari buah belimbing
wuluh, selain sebagai bahan masakan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka
1. Buah belimbing wuluh
Klasifikasi :
Kingom

: Plantae

Subkingdom

: Tracheobionta

Super divisi

: Spermatophyta

Divisi

: Magnoliophyta

Kelas

: Magnoliopsida

Sub Kelas

: Rosidae

Ordo

: Geraniales

Famili

: Oxalidaceae

Genus

: Averrhoa

Spesies

: Averrhoa bilimbi L.

Buah belimbing wuluh merupakan tanaman asli Indonesia.
Buah ini merupakan buah unggulan di kota Demak, Jawa Tengah.
Cara penanamannya yang mudah membuat tanaman buah
belimbing wuluh dapat ditanam dimana saja, seperti di pekarangan
rumah. Tanaman buah ini mampu tumbuh di segala jenis tanah.
Jika ditanam di halaman rumah, tanaman buah belimbing wuluh
dapat menciptakan lingkungan yang sejuk. Untuk menghijaukan
atau menyejukan lingkungan rumah, tanaman buah belimbing
wuluh merupakan pilihan yang tepat. Tanaman belimbing dapat
ditanam dan mampu berbuah meskipun ditanam di lahan yang
sempit. (Purwaningsih, 2007)
Tinggi pohon buah belimbing wuluh dapat mencapai 5-10 m.
Buahnya banyak terdapat pada batang. Buah belimbing wuluh
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berbentuk jorong, rasanya sangat masam, bijinya kecil-kecil, dan
mengandung banyak air. Warna buah belimbing wuluh yang sudah
matang berwarna hijau, yang umumnya yang sering kita jumpai
pada pohon buah belimbing wuluh.
Buah belimbing wuluh biasanya dimanfaatkan oleh ibu
rumah tangga sebagai penyedap atau penyegar pada masakan
karena rasanya yang asam dan segar. Di samping itu, buah
belimbing wuluh

juga

sangat

bermanfaat

bagi kesehatan.

Kandungan asam yang dimiliki dapat membantu menghilangkan
diabetes dalam tubuh, mengobati batuk, mengatasi sariawan,
hingga mencegah hipertensi. Berikut kandungan senyawa asam
organik yang dimiliki buah belimbing wuluh.
Tabel 2.1 Kandungan Senyawa Organik pada buah belimbing
wuluh
Asam Organik

Satuan

Jumlah

Asam Asetat

mEq/100 g total padatan

1,6-1,9

Asam Sitrat

mEq/100 g total padatan

92,6-133,8

Asam Format

mEq/100 g total padatan

0,4-0,9

Asam Laktat

mEq/100 g total padatan

0,4-1,2

Asam Oksalat

mEq/100 g total padatan

5,5-8,9

Sumber : Carangal et al. (1961)

2. Kaca
Kaca adalah material padat yang tembus pandang dan
bening, biasanya rapuh dan mudah pecah. Menurut Ensiklopedia
Indonesia Volume 3 (1954), kaca berasal dari bahan yang bersifat
cair namun memiliki kepadatan tinggi, dan struktur amorf (non
kristalin). Atom-atom di dalamnya tidak membentuk suatu jalinan
yang beraturan, seperti kristal, atau biasa disebut gelas. Kaca
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kebanyakan

dibuat

dari silika (SiO2),

campuran

batu

pasir

dengan fluks yang menghasilkan kekentalan dan tilik leleh yang
tidak terlalu tinggi, untuk kemudian dicampur lagi dengan
bahan stabilisator supaya kuat. Kaca memiliki sifat-sifat yang khas
dibanding keramik lain.
a. Sifat-sifat kaca secara umum :
1. Padatan amorf (short range order)
2. Berwujud padat tapi susunan atomatomnya seperti
pada zat cair
3. Tidak memiliki titik lebur yang pasti (ada range
tertentu)
4. Transparan, tahan terhadap serangan kimia, kecuali
hidrogen fluorida.
b. Fungsi kaca
1. Memantulkan cahaya matahari yang masuk ke dalam
ruangan sehingga panas dapat diredam
2. Memperindah dan mempercantik rumah
3. Menimbulkan kesan luas pada ruangan
4. Memantulkan bayangan sebuah benda
c. Jenis-jenis kaca
1. Kaca Bening
Kaca bening merupakan kaca standar yang berupa
lembaran dengan ukuran yang beragam. Biasanya
disebut float glass.
2. Kaca Rayben
Kaca yang mempunyai warna, umumnya berwarna
hitam. Sifat jenis kaca ini hampir seperti cermin, dapat
memantulkan benda maupun cahaya namun tidak
sesempurna cermin.
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3. Kaca Cermin
Kaca

cermin

adalah

kaca

dengan

lapisan

tambahan oksida logam melalui proses dualisis. Kaca
yang juga disebut one way glass tampak seperti
cermin di satu sisi, dan tampak tembus pandang di sisi
lainnya.
4. Kaca Berpola

Kaca yang bertekstur pada salah satu sisinya,
tekstur ini didapat saat pencetakan kaca tersebut.
Dalam jenis ini dapat berupa kaca flora/berpola, kaca
es, dan kaca raindown.

B. Hipotesis
Berdasarkan kajian teori di atas maka dapat diduga bahwa buah
belimbing wuluh dapat digunakan sebagai alternatif pembersih noda
pada kaca.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan jenis penelitian
eksperimental deskriptif. Yaitu dengan cara melakukan percobaan
menggunakan ekstrak buah belimbing wuluh sebagai penghilang noda
pada kaca.
B. Definisi Operasional
Variabel bebas : Ekstrak belimbing wuluh
Variabel terikat : Noda pada kaca
C. Populasi dan Sampel
Populasi : Belimbing wuluh yang ada di Kabupaten Bekasi
Sampel : Belimbing wuluh yang ada di Perumahan Telaga Sakinah
D. Instrumen dan Bahan Penelitian
Alat yang digunakan dalam penelitian :
1. Timbangan
2. Blender
3. Botol penyemprot
4. Lap kain
Bahan yang digunakan dalam penelitian :
1. Buah belimbing wuluh 100 gram
2. Air 100 ml
3. Kaca
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E. Cara Penelitian

1. Pembuatan ekstrak belimbing wuluh
a. Buah belimbing wuluh ditimbang seberat 20 gram
b. Dimasukan buah belimbing wuluh ke dalam blender
c. Dimasukan air sebanyak 100 ml
d. Buah belimbing wuluh dihancurkan di dalam blender
e. Setelah diblender, ekstrak buah belimbing wuluh dimasukan ke
dalam botol penyemprot
f. Dilakukan hal yang sama dengan berat 30 gram dan 50 gram

2. Uji coba ekstrak untuk membersihkan noda pada kaca
a. Kaca yang kotor disemprot dengan ekstrak
b. Ditunggu sekitar 4 menit
c. Kaca dibersihkan menggunakan lap kain yang sedikit basah
d. Amati noda pada kaca
e. Dilakukan 3 kali percobaan dengan konsentrasi yang berbeda
pada kaca yang berbeda

F. Tempat dan Waktu
Tempat : Perumahan Telaga Sakinah CD7/20 Cikarang Barat, Bekasi
Waktu : 7 Oktober 2018

G. Analisis Hasil
Hasil pengamatan dilihat berdasarkan hasil percobaan buah
belimbing wuluh yang dihancurkan kemudian diambil ekstraknya.
Setelah itu disemprotkan pada kaca. Noda pada kaca hilang setelah
dibersihkan menggunakan lap kain yang sedikit basah. Kandungan
asam di dalam ekstrak belimbing wuluh tersebut yang dapat membantu
menghilangkan noda pada kaca.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Tabel 4.1 hasil penelitian
Noda pada Kaca

Konsentrasi
Sebelum

Sesudah

++

-

+++

+++

+

-

+++

++

++

-

+++

+

20%

30%

50%

Keterangan :
+++ : sangat kotor
++ : kotor
+

: sedikit kotor

-

: bersih

B. Pembahasan
Penelitian dilakukan melalui proses ekstraksi. Proses
ekstraksi adalah suatu proses untuk menghasilkan ekstrak yang
diinginkan. Proses ekstraksi dihasilkan dengan cara menghancurkan
buah belimbing wuluh di dalam blender dengan menambahkan air
sebanyak 100 ml. Dibuat tiga macam ekstrak dengan tiga
konsentrasi yang berbeda untuk melihat perbedaan hasil penelitian.
Ekstrak dimasukan ke dalam botol penyemprot. Kemudian ekstrak
disemprotkan pada kaca yang bernoda. Didiamkan terlebih dahulu
selama kurang lebih 4 menit. Setelah itu, kaca dibersihkan
menggunakan lap kain yang sedikit basah.
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Berdasarkan tabel hasil penelitian, dapat dilihat perbedaan
pada tiap konsentrasi, antara konsentrasi 20%, 30%, dan 50%. Tiap
konsentrasi dilakukan percobaan sebanyak dua kali dengan banyak
noda yang berbeda. Noda yang kotor atau sedikit kotor dapat hilang
hingga bersih dengan semua konsentrasi. Pada noda yang sangat
kotor, lebih efektif menggunakan konsentrasi 50%. Noda pada kaca
dapat hilang karena kandungan senyawa asam organik yang
terdapat pada buah belimbing wuluh yaitu, asam asetat, asam sitrat,
asam format, asam laktat, dan asam oksalat yang jumlahnya tinggi.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti,
dapat

disimpulkan

bahwa

buah

belimbing

wuluh

dapat

membersihkan noda pada kaca dalam durasi waktu kurang lebih 4
menit dengan cara mengambil ekstrak dari belimbing wuluh.

B. Saran
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap keefektivitasan
ekstrak buah belimbing wuluh dalam membersihkan noda pada
kaca.
2. Menggunakan buah belimbing wuluh yang sudah masak dalam
praktik alternatif pembersihan noda pada kaca.
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LAMPIRAN

Gambar 1. Buah belimbing wuluh

Gambar 2. Ekstrak buah
belimbing wuluh

Gambar 3. Kaca sebelum dibersihkan
menggunakan ekstrak buah belimbing
wuluh
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Gambar 4. Kaca setelah
dibersihkan menggunakan ekstrak
buah belimbing wuluh
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