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Abstrak: Telah dilakukan penelitian uji kualitatif kandungan sianida dalam rebung, umbi
talas, dan daun singkong. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2017 di laboratorium
FKIP Kimia Universitas Syiah Kuala. Pengujian sianida dilakukan dengan menggunakan
kertas pikrat. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sampel positif
mengandung sianida adalah rebung dan daun singkong, sedangkan pada sampel umbi talas
tidak terdapat kandungan sianida. Kandungan sianida pada rebung lebih banyak daripada
kandungan sianida pada daun singkong. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan warna yang
terjadi pada kertas pikrat. Sianida dapat dihilangkan dengan proses perebusan dan
perendaman.
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PENDAHULUAN
Indonesia merupakan daerah yang ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman yang
dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Contohnya adalah rebung yang dapat
diolah untuk pendamping bahan makanan. Umbi-umbian seperti umbi talas yang
dapat dimanfaatkan sebagai pengganti bahan makanan pokok, dan daun singkong
yang dapat dijadikan sebagai sayuran.
Daun singkong memiliki kandungan protein sebesar 20-30% dari bahan kering.
Selain itu, kandungan Vitamin A dalam daun singkong juga sangat tinggi sehingga
dapat menjaga kesehatan mata. Manfaat daun singkong yang lain adalah dapat
menjaga tulang dari osteoporosis karena mengandung zat besi. Sedangkan dalam
umbi talas terdapat kandungan karbohidrat yang tinggi, rendah lemak, serta
kandungan serat yang cukup baik untuk memperlancar kerja pencernaan. Kandungan
dalam rebung bambu merupakan makanan yang kaya akan serat, sehingga dapat
menurunkan kolesterol darah. Rebung, talas, dan singkong disajikan pada Gambar 1
berikut.

Gambar 1. Rebung, talas, dan daun singkong
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Selain manfaat yang telah disebutkan, ternyata daun singkong, talas, dan rebung
memiliki kandungan yang bersifat berbahaya. Pada daun singkong mengandung
senyawa sianida yang terdapat dalam getah berwarna putih, yang dalam keadaan
alami berikatan dengan glikosida. Kandungan asam sianida dalam daun singkong
dapat dikurangi dengan cara penguapan, pelarutan dalam air, serta perebusan dan
fermentasi (Askar, 1996). Talas merupakan salah satu umbi-umbian. Pada umbi
lainnya, contohnya seperti umbi gadung menurut hasil penelitian Sukarsono (2006),
hasil percobaan pada pemisahan sianida pada gadung dengan perebusan
menggunakan zat aditif diperoleh sianida dalam gadung sebesar 182,757 mg/kg. Talas
juga memiliki getah yang dapat menyebabkan gatal-gatal. Sedangkan hasil penelitian
menurut Putra, I (2009) kandungan rebung bambu mengandung asam sianida sekitar
245 mg/100 g dan bervariasi tergantung pada jenis bambunya.
Menurut Hartini (2008) tanaman singkong merupakan tanaman yang mengandung
senyawa glukosida cynogen. Senyawa cyanogen pada tanaman singkong berupa
senyawa glukosida cyanogen yang terdiri dari linamarin dan lotaustralin. Senyawa
glukosida cyanogenik pada tanaman singkong sebagian besar terakumulasi pada daun,
batang dan kulit umbinya. Senyawa glukosida cyanogenik, dengan adanya enzim
linamarase (β glukosidase), akan terhidrolisa menjadi hidrogen cyanida. Rasio
linamarin dan lotaustralin pada daun dan umbi Singkong adalah 93:7. Senyawa
glukosida sianogenik pada tanaman singkong sebagian besar terakumulasi pada daun,
batang dan kulit umbinya (De Bruijn,1973). Hasil penelitian Diallo, dkk. (2014)
menyatakan dalam produk singkong olahan, kurang dari 10 mg HCN ditemukan
dalaam varietas yang berbeda beda.
Asam sianida merupakan senyawa yang berbahaya bagi manusia maupun bagi
hewan. Konsumsi sianida secara terus-menerus dalam dosis rendah menyebabkan
berbagai penyakit seperti penyakit gondok, kekerdilan serta penyakit neurologis
(Bradbury dan Holloway, 1988 dalam Putra, 2009). Sianida dalam dosis rendah dapat
ditemukan di alam dan pada setiap produk yang biasa kita makan dan kita gunakan.
Sianida dapat diproduksi oleh bakteri, jamur dan ganggang. Sianida juga dapat
ditemukan pada rokok, asap kendaraan bermotor, serta makanana contohnya seperti
singkong, umbi gadung, bayam, bambu, kacang, dan biji apel.
Sianida merupakan gas tak berwarna, dingin dan tak berbau. Di dalam tubuh, jika
konsentrasi sianida dalam konsentrasi yang kecil dapat diubah menjadi tiosianat dan
berikatan dengan vitamin B12. Jika konsentrasi sianida yang masuk kedalam tubuh
tinggi, maka sianida akan mengikat bagian aktif dari enzim sitokrom oksida dan
mengakibatkan terhentinya metabolisme sel secara aerobik. Efek dari sianida ini dapat
mengakibatkan kematian dalam jangka waktu beberapa menit. Karena sifat sianida
yang sangat berbahaya inilah, maka dilakukan penelitian uji sianida pada sampel daun
singkong, talas, dan rebung.
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METODE PENELITIAN
Tempat dan waktu
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium FKIP Kimia Universitas Syiah Kuala,
Darussalam Banda Aceh pada bulan April 2017.
Alat-alat
Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu gelas kimia, labu erlenmayer, pipet
tetes, batang pengaduk, spatula, alu, mortal, hot plate dan parutan.
Bahan-bahan
Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu rebung, umbi talas, dan daun
singkong yang dibeli di pasar Peunayong, Banda Aceh. Bahan selanjutnya yitu asam
tartrat 5%, natrium karbonat 8%, air, asam pikrat, kertas pikrat (kertas saring
whatman), dan aluminium voil.
Preparasi sampel
Rebung dan umbi talas dibersihkan, dikupas kulitnya dan dipotong kemudian diparut.
Daun singkong dipotong menjadi kecil-kecil kemudian dihaluskan. Ditimbang 50
gram sampel rebung dan umbi talas, untuk sampel daun ubi ditimbang 10 gram.
Sampel yang telah ditimbang dimasukkan kedalam labu erlenmeyer kemudian
ditambahkan 50 mL aquades dan 10 mL asam tartarat 5%. Dimaserasi selama 2 jam.
Uji kualitatif kandungan sianida
Disiapkan kertas pikrat berukuran + 1x7 cm kemudian dicelupkan kedalam larutan
asam pikrat jenuh, kemudian dikeringkan diudara. Setelah kering dibasahi dengan
larutan sodium carbonat 8% dan digantung diatas labu leher erlenmeyer kemudian
ditutup sehingga kertas saring tidak kontak dengan cairan dalam erlenmeyer.
Dipanaskan diatas hot plate dengan suhu 700C selama 15 menit. Diamati perubahan
yang terjadi pada kertas pikrat. Apabila warna kuning dari kertas pikrat berubah
menjadi warna merah positif mengandung sianida.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji kualitatif kandungan sianida dilakukan dengan menggunakan beberapa sampel
yaitu rebung, umbi talas, dan daun singkong. Penelitian ini diawali dengan cara
menghaluskan sampel yang bertujuan untuk memperluas permukaan sampel agar zat
yang terkandung di dalamnya dapat keluar. Tahap selanjutnya yaitu sampel
dimaserasi. Putra (2014) menyatakan bahwa tujuan dari maserasi yaitu untuk menarik
komponen aktif pada sampel dalam keadaan dingin. Cairan pencari atau pelarut yang
digunakan adalah H2O. Cairan pencari akan masuk kedalam sel melewati dinding sel.
Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel
dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan keluar dan digantikan
oleh cairan pencari yang konsentrasinya rendah. Peristiwa tersebut berulang sampai
terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel dimana
zat glukosida yang mengandung HCN ini akan larut dalam cairan pencari. Reaksi
yang terjadi pada proses maserasi yaitu:
CN- (g) + H2O (l) → HCN (g) + OH- (g)
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Proses maserasi dilakukan dengan menambahkan asam tatrat 5% kedalam
erlenmayer. Fungsi dari penambahan asam tatrat yaitu untuk menghasilkan uap HCN.
Uap HCN dihasilkan oleh hidrogen dari asam tatrat (H2.C4H4O6) yang berekasi
dengan ion CN- dan larut dalam air yang menghasilkan uap HCN. Adapun reaksi yang
berlangsung adalah:
2 CN- (g) + 2 H (g) → HCN (g)
Tahap selanjutnya yaitu, kertas saring dicelupkan kedalam asam pikrat jenuh dan
setelah kering dibasahi dengan natrium karbonat 8%. Perubahan warna kuning pada
kertas saring setelah dicelupkan asam pikrat dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Kertas saring yang telah dicelupkan kedalam asam pikrat jenuh
Kertas saring pikrat digantungkan pada leher labu erlenmayer sambil dipanaskan
di atas hot plate. Tujuan dari penggantungan kertas saring pikrat yaitu agar tidak
terjadi kontak langsung dengan cairan yang berada didalam erlenmayer. Selain itu,
kertas saring pikrat yang digantungkan ini akan menyebabkan uap HCN terperangkap
di dalam asam, sehingga uap HCN yang dihasilkan dapat menyebabkan perubahan
kertas saring pikrat yang semula berwarna kuning menjadi warna merah. Perubahan
warna pada kertas pikrat dapat dilihat pada Gambar 3.

(a)
(b)
(c)
Gambar 3. uji sianida pada rebung (a), talas (b), dan daun singkong (c)
Kandungan sianida pada sampel rebung, talas dan daun singkong dapat dilihat
pada tabel 1, yaitu sampel yang positif mengandung sianida adalah rebung dan daun
ubi, hal tersebut ditandai dengan perubahan warna pada kertas saring pikrat yang
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semula berwarna kuning berubah menjadi warna merah setelah proses pemanasan.
Sampel talas tidak ditandai adanya perubahan warna, hanya saja warna sedikit
memudar ketika dipanaskan.
Tabel 1. Hasil uji kualitatif kandungan sianida
Warna kertas pikrat
Kandungan
No Perlakuan sampel
sianida
Sebelum
Sesudah
1
Rebung
kuning
merah
+(positif)
2
Talas
kuning
kuning
- (negatif)
3
Daun Singkong
kuning
merah
+ (positif)
Sampel yang mengandung sianida dapat dihilangkan dengan berbagai cara. Salah
satunya yaitu pencucian dan perebusan. Sebagaimana menurut Chan (1983),
ubi/singkong tidak dapat langsung dikonsumsi dalam bentuk segar. Tetapi harus
diolah terlebih dahulu seperti pemanasan, perendamaan dalam air, dan penghancuran
yang bertujuan untuk detoksifikasi atau membuang kandungan HCN yang dapat
bersifat racun dan mematikan.
Perubahan warna kertas pikrat yang terjadi pada sampel yang mengandung sianida
dapat dilihat pada Gambar 4.

(a)

(b)

(c)
Gambar 4. Perubahan warna kertas pikrat pada rebung (a), umbi talas (b), dan daun
singkong (c)
Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat perubahan warna yang terjadi pada
ketiga sampel. Perubahan warna merah pada sampel rebung lebih mencolok daripada
sampel daun singkong. Hal tersebut menunjukkan bahwa kandungan sianida pada
rebung lebih banyak dibandingkan kandungan sianida pada talas.
Didalam rebung, asam sianida terbentuk secara alami. Getah pada rebung
mengandung zat glukosida yang mengandung racun HCN dan dinamakan linamarin,
dengan adanya kandungan glukosida ini maka semua jenis rebung mengandung
sianida. Didalam daun singkong juga mengandung senyawa linamarin dan
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lotaustralin. Linamarin dan lotaustralin merupakan golongan dari glikosida sianogenik
(Bradbury, 1991).
Linamarin merupakan senyawa yang dapat menghasilkan senyawa sitotoksik yaitu
HCN pada proses hidrolisis. Proses hidrolisa linamarin oleh enzim linamarase terjadi
akibat proses mekanisme atau akibat aktivitas mikrobial (Yeoh, 1998). Mekanisme
pembentukan hidrogen sianida dari linamarin dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5. Reaksi pembentukan hidrogen sianida (Sumber: Hartati, 2008)
Beberapa jenis rebung yang memiliki rasa pahit merupakan ciri rebung yang
mengandung asam sianida tinggi. Kandungan sianida pada singkong dikelompokkan
menjadi dua golongan, pada singkong pahit memiliki kadar sianida yang tinggi yaitu
>50 mg/kg singkong, sedangkan pada singkong manis memiliki kadar sianida yang
rendah <50 mg/kg singkong (Chan, 1983).
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
sampel yang positif mengandung sianida adalah rebung dan daun singkong,
sedangkan pada umbi talas tidak terdapat kandungan sianida. Adanya senyawa sianida
dibuktikan dengan adanya perubahan pada kertas pikrat dari berwarna kuning menjadi
warna merah.
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