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ABSTRAK
Kubis ungu merupakan salah satu jenis sayuran yang banyak terdapat di Indonesia.
Kubis ungu mempunyai manfaat sebagai pewarna alami dan menimbulkan warna-warna
seperti merah dan biru. Warna yang ditimbulkan dapat digunakan sebagai indikator alami
dalam titrasi asam dan basa. Inidikator asam basa adalah senyawa halokromik yang
ditambahkan dalam jumlah kecil kedalam sampel, umumnya adalah larutan yang
memberikan warna sesuai dengan kondisi pH larutan tersebut. Percobaan ini bertujuan untuk
mengetahui indikator alami yang dapat digunakan sebagai indikator dalam asam basa. Pada
percobaan ini ekstrak kubis ungu di teteskan kedalam larutan pH, kemudian di amati
bagaimana perubahan larutan tersebut. Dari hasil percobaan ini dianalisa bahwa kubis ungu
dapat digunakan sebagai indikator alami asam basa. Dari hasil percobaan didapati bahwa
larutan yang bersifat asam, cenderung berwarna merah, pada larutan netral berwarna ungu,
sedangkan larutan basa berwarna kehijauan. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah
dilakukan yaitu ekstrak kubis ungu dapat digunakan sebagai inidikator alami asam basa yang
dapat dibuktikan dengan adanya perubahan warna pada masing-masing larutan pH.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Zat kimia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita seharihari. Masing-masing zat kimia memiliki sifat yang berbeda-beda.
Dari perbedaan tersebut, zat kimia digolongkan menjadi 3
kelompok, yaitu zat yang bersifat asam, netral, dan ada pula yang
bersifat basa. Penggolongan berdasarkan kemampuan suatu zat
dalam melepaskan ion hidrogen (H+) ataupun ion hidroksida (OH-)
di dalam air. Ion (H+) adalah pembawa sifat asam, sedangkan ion
(OH-) adalah pembawa sifat basa.
Secara umum zat dikatakan asam apabila konsentrasi ion
+

(H ) dalam air lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi ion
(OH-) dan sebaliknya, suatu zat dapat dikatakan basa apabila
konsentrasi ion (H+) lebih kecil dibandingkan konsentrasi ion (OH-).
Serta, zat dikatakan netral apabila konsentrasi ion (H+) dan ion
(OH-) seimbang.
Untuk mendeteksi zat-zat yang bersifat asam atau basa
tersebut dibutuhkan suatu zat yang dikenal dengan istilah indikator.
Indikator dapat diperoleh di toko-toko kimia, tetapi harganya harus
diperhitungkan. Untuk mengatasi kendala tersebut, di alam terdapat
bahan-bahan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai indikator.
Selain harganya lebih murah, bahannya pun mudah untuk
didapatkan.
Sebenarnya hampir semua jenis tumbuhan dapat digunakan
sebagai indikator, tetapi terkadang perubahan warnanya tidak jelas.
Oleh karena itu, hanya beberapa yang sering digunakan, misalnya
daun kubis ungu yang memberikan warna merah dan hijau, daun
bayam merah yang memberikan warna merah dan kuning, dan
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daun rhoeo discolor yang memberikan warna pink dan hijau
kekuningan.
Inidikator

asam

basa

adalah

senyawa

khusus

yang

ditambahkan pada larutan dengan tujuan mengetahui kisaran pH
dalam larutan tersebut. Indikator asam basa biasanya adalah asam
atau basa organik lemah. Senyawa indikator yang tidak terdisosiasi
akan mempunyai warna yang berbeda dibanding dengan indikator
yang terionisasi. Sebuah indikator asam tidak mengubah warna
dari larutan murni asam ke murni basa pada konsentrasi ion.
Penggunaan kubis merah sebagai indikator didasarkan pada
adanya perubahan warna dari warna merah pada pH yang bersifat
asam, berwarna ungu pada pH yang bersifat netral, dan kemudian
warna hijau di sekitar pH yang bersifat basa. Adapun larutan pH 13
dan pH 14 berwarna kekuningan.
Praktikum untuk menentukan konsentrasi asam atau basa
suatu larutan memerlukan alat seperti pipet volume, tabung reaksi,
gelas reaksi, rak tabung reaksi, serta kertas pH, untuk mengetahui
apakah sudah sesuai dengan pH yang diinginkan.
B. Perumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, peneliti menyimpulkan rumusan
masalahnya adalah “Apakah kol ungu dapat digunakan sebagai
indikator alami dalam asam basa?”
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
Mengetahui kol ungu sebagai indikator alami asam basa
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D. Manfaat Penelitian
Mengetahui manfaat lain dari kol ungu selain untuk
dikonsumsi yaitu, sebagai indikator asam basa.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka
1. Asam dan Basa
a. Asam
Asam berasal dari bahasa latin, yaitu accidus yang
berarti masam. Pengertian asam menurut Arhenius suatu zat
yang jika dilarutkan ke dalam air, akan menghasilkan ion
hidronium (H+)1. Senyawa asam banyak kita temukan dalam
kehidupan

kita

sehari-hari,

seperti

pada

makanan

dan

minuman. Selain itu senyawa asam juga dapat kita temukan
dalam lambung.
Berikut ini merupakan sifat-sifat dari asam :
1. Rasa asam
Asam akan terasa masam bila dilarutkan didalam
air. Salah satu contoh asam yang sering kita jumpai
dalam kehidupan kita sehari-hari adalah cuka (asam
asetat).
2. Mengubah warna indikator
Asam dapat mengubah warna beberapa zat alami
atau buatan. Melalui indikator, sifat ini dapat digunakan
untuk mengidentifikasi sifat asam dari beberapa senyawa

1

Unggul Sudarmo, Buku Siswa Kimia untuk SMA/MA Kelas XI (Jakarta:Erlangga,2014), Hlm.152
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asam. Perubahan warna indikator biru menjadi warna
merah, sedangkan warna merah tetap berwarna merah.
3. Menghantarkan arus listrik
Hal ini dikarenakan asam dapat melepaskan ionion dalam larutan yang mampu menghantarkan arus
listrik. Asam kuat merupakan elektrolit yang baik.
Contohnya asam sulfat yang terdapat pada aki mobil.
4. Bereaksi dengan logam menghasilkan gas hidrogen (H+)
Logam magnesium, besi, tembaga, dan seng
merupakan contoh logam yang dapat bereaksi dengan
asam sehingga menghasilkan gas hidrogen (H+) dan
senyawa garam (NaCl).
b. Basa
Basa adalah senyawa yang menghasilkan ion hidroksida
(OH-) ketika larut dalam pelarut air2. Rumus senyawa kimia
basa selalu memiliki gugus OH. Adanya gugus OH inilah yang
menyebabkan senyawa basa memiliki sifat-sifat khas sebagai
suatu basa.
Berikut ini merupakan sifat-sifat dari basa :
1. Pahit dan terasa licin di kulit
2. Mengubah warna indikator
3. Menghantarkan arus listrik
4. Menetralkan sifat asam

2

Ibid., Hlm.153
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2. Indikator Asam Basa
Indikator asam basa adalah senyawa khusus yang ditambahkan
pada larutan, dengan tujuan mengetahui kisaran pH dalam larutan
tersebut. Indikator biasanya berupa asam atau basa organik lemah.
Senyawa yang tidak terdisosiasi akan mempunyai warna berbeda
dibanding dengan indikator yang terionisasi. Indikator tidak
mengubah warna dari larutan murni asam atau basa, melainkan
hanya pada kisaran ion hidrogen. Kisaran ini merupakan suatu
interval perubahan warna, menandakan kisaran pH.
Berikut ini jenis-jenis indikator asam basa :
1. Kertas lakmus
2. Indikator alami
3. Larutan Indikator
4. pH meter
5. Indikator Universal
3. Kol Ungu
Daun kol ungu (Brassica olerecea L.) merupakan salah satu
jenis sayuran yang banyak terdapat di Indonesia namun dengan
sedikit peminatnya, karena tidak semua orang menyukai rasanya
yang sedikit berbeda dengan daun kol biasa. Kol ungu dapat
ditanam di dataran tinggi maupun di dataran rendah dengan
berbagai varietas.
Kol

memiliki

banyak

manfaat

karena

memiliki

banyak

kandungan antara lain : vitamin (A, B, C, dan E), mineral (kalium,
kalsium, fosfor, natrium, dan besi), serta mengandung zat
antosianin yang mengubah warna menjadi merah dan biru. Kol
ungu mengandung setidaknya 36 dari 300 macam antosianin yang
berperan dalam berbagai warna merah dan biru pada tanaman.
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Jika ekstrak dari kol ungu dicampur dengan asam maka akan
berubah menadi warna kemerahan, inilah yang disebut dengan
indikator asam dan basa.
B. Hipotesis
Berdasarkan kajian pustaka di atas, penulis dapat memberikan
dugaan sementara, bahwa kol ungu dapat digunakan sebagai indikator
alami dalam asam basa.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Pada penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah
metode eksperimental dengan cara mencampurkan ekstrak kol ungu
dengan larutan pH yang berbeda-beda.
B. Definisi Operasional
Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Variabel Bebas

: pH larutan

2. Variabel Terikat

: warna larutan

C. Pupolasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, semua elemen
yang ada dalam wilayah penelitian. Populasi yang digunakan
adalah kol ungu yang diperoleh dari supermarket di wilayah
indoporlen.
2. Sampel
Sebagian dari populasi yang akan diteliti, yang dapat mewakili
seluruh populasinya1. Sampel yang digunakan adalah estrak
kol ungu.

1

Anonymous, https://sugithewae.wordpress.com
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D. Instrumen dan Bahan Penelitian
a. Alat
1. Pipet volumetrik 10ml
2. Gelas kimia 50ml
3. Tabung reaksi
4. Rak tabung reaksi
5. Buret
6. Alu dan mortal
7. Timbangan
8. Indikator universal
b. Bahan
1. Larutan HCl
2. Larutan NaOH
3. Ekstrak kubis ungu
4. Larutan alkohol
E. Cara Penelitian
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :
1. Larutan pH
1. Disiapkan gelas kimia 50 ml sebanyak 14 buah
2. Disiapkan tabung reaksi sebanyak 14 buah
3. Disiapkan pipet sebanyak 14 buah
4. Dibuat larutan pH 1 sampai dengan pH 14
5. Dituangkan larutan pH hingga terisi setengah tabung reaksi
6. Tabung reaksi diurutkan dari pH terkecil ke pH terbasar dalam
rak tabung.
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2. Ekstrak Kubis Ungu
1. Kubis ungu ditimbang sebanyak 10 gram
2. Dihaluskan dalam alu hingga halus
3. Kubis ungu dicampurkan dengan alkohol 10 ml dalam gelas
kimia
4. Masing-masing larutan diaduk hingga tercampur
5. Dituangkan larutan yang sudah bercampur ke dalam tabung
reaksi, ampas tidak ikut dituangkan.
3. Pengujian Warna Larutan
1. Diambil larutan kol ungu dengan menggunakan pipet tetes.
2. Diteteskan larutan kol ungu kedalam masing-masing tabung
reaksi yang berisi larutan pH sebanyak 5 tetes.
3. Diperhatikan perubahan warna setelah ditetesi larutan.
4. Diaduk dengan menggunakan pipet tetes, apabila perubhan
warna tidak merata.
5. Dicatat hasil dari pengamatan, dan diteliti apakah sesuai
dengan yang semestinya, atau hasil penelitian gagal.
F. Tempat dan Waktu
1. Tempat
Tempat penelitian LAB SMA Al muslim
2. Waktu
Penelitian berlangsung pada tanggal, 18-20 September 2018
G. Analisis Hasil
Larutan pH yang bersifat asam apabila ditetesi larutan kol ungu
maka akan berubah menjadi warna merah. Adapun larutan pH yang
bersifat basa apabila ditetesi larutan kol ungu maka akan berubah
menjadi warna hijau.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan diperoleh
data sebagai berikut :
Tabel 4.1 tetesan larutan kol ungu dengan larutan pH
pH

Asam

Netral

Basa

Perubahan Warna

I

√

Merah

II

√

Pink agak tua

III

√

Pink

IV

√

Pink Muda

V

√

Tosca muda

VI

√

Ungu

VII

√

Tosca keunguan

VIII

√

Ungu terang

IX

√

Hijau Kebiruan

X

√

Hijau Muda

XI

√

Hijau Tua

XII

√

Hijau kekuningan

XIII

√

Kuning Muda

XIV

√

Kuning Pekat
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B. Pembahasan
Proses ekstraksi merupakan suatu proses untuk memperoleh
ekstrak yang diinginkan. Proses ekstrasi kubis ungu sebagai indikator
alami asam basa dengan cara merendam 20 gram kubis ungu yang
sudah dihaluskan dalam 10ml alkohol. Hasil larutan berwarna
keunguan yang nantinya akan diteteskan kedalam larutan pH.
Pada percobaan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan
bahwa, kol ungu dapat menjadi salah satu indikator alami asam basa.
Hal ini

dibuktikan dengan perubahan warna dalam larutan asam,

basa, dan netral. Indikator alami yang biasa dilakukan dalam
pengujian asam basa menggunakan tumbuhan dengan warna
mencolok. Dalam hal ini kol ungu dalam larutan asam akan berwarna
merah keunguan dan dalam larutan basa akan berwarna hijau.
Jika ditinjau dari perubahan warna ekstrak terhadap larutan pH.
Warna ekstrak kubis ungu pada pH 1- pH 4 cenderung berwarna
merah, disebabkan sifat larutan pH yang cenderung asam. Pada pH 5
karena berada diantara pH yang bersifat asam dan netral, maka warna
larutannya campuran antara merah dan keunguan. pH 9- pH 12 warna
larutan cenderung kehijuan disebabkan, kecenderungan larutan yang
bersifat basa. Adapun pH 13 - pH14 warna larutan yang dihasilkan
berwarna kuning karena sifat basa yang kuat.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Ekstrak kol ungu dapat digunakan sebagai indikator alami asam
basa. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan warna yang terjadi
ketika larutan kol ungu dicampurkan dengan larutan pH.
B. Saran
Dalam proses menetukan asam atau basa suatu larutan
dengan mudah dapat menggunakan indikator.
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LAMPIRAN

Gambar 1. Larutan kol ungu

Gambar 2. Hasil larutan basa

Gambar 3. Hasil larutan asam

Gambar 4. Larutan pH dan Hasil
percobaan
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