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BAB IV

PROSEDUR KERJA

4.1. Pengumpulan Bahan Dan Determinasi

Bagian tumbuhan yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah pare

(Momordica charantia L) yang diperoleh dari Desa Cijunti, Kecamatan Campaka,

Kabupaten Purwakarta. Determinasi tanaman dilakukan di Herbarium

Bandungense Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung.

4.2. Pembuatan Simplisia

Buah M. charantia segar dipanen, lalu dilakukan sortasi basah, dicuci

dengan menggunakan air bersih, dirajang, kemudian dikeringkan dengan cara

diangin-anginkan sehingga menjadi simplisia. selanjutnya dilakukan sortasi kering

dan disimpan di dalam wadah tertutup rapat dan kering.

4.3. Karakterisasi Simplisia

Karakterisasi dilakukan terhadap simplisia yang diperoleh sebagai

informasi awal pra-penelitian. Karakterisasi simplisia yang dilakukan meliputi uji

mikroskopik, organoleptis, penapisan fitokimia, parameter standar spesifik dan

parameter standar non spesifik.
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4.3.1. Pemeriksaan mikroskopik

Serbuk buah pare (Momordica charantia) diamati di bawah mikroskop

menggunakan beberapa tetes kloralhidrat. Pemeriksaan mikroskopik untuk

menunjukkan adanya fragmen-fragmen dari daun.

4.3.2. Pemeriksaan Organoleptis

Serbuk simplisia dan ekstrak diperiksa meliputi rasa, bau, dan warna.

4.4. Penetapan Parameter Standar Simplisia dan Ekstrak

Penetapan parameter standar simlisia dan ekstrak meliputi penetapan kadar

air, kadar sari larut air, kadar sari larut etanol, kadar abu total, kadar abu tidak

larut asam, dan penetapan bobot jenis.

4.4.1. Penetapan kadar air

Sejumlah 200 mL toluena dan 2 mL air dimasukkan ke dalam labu

destilasi. Berikutnya dipanaskan hingga larutan mendidih selama 2 jam, kemudian

didinginkan selama 30 menit dan volume air dibaca pada skala dengan ketelitian

0,05 mL. Hasil yang diperoleh merupakan hasil destilasi pertama (n).

Sejumlah simplisia dimasukkan ke dalam labu destilasi, dimasukkan juga

beberapa potong batu didih. Lalu dipanaskan selama 15 menit, setelah toluena

mulai mendidih, kecepatan penyulingan diatur lebih kurang dua tetes tiap detik

hingga sebagian besar air tersuling, kemudian kecepatan dinaikkan menjadi empat

tetes per detik. Setelah air tersuling seluruhnya, bagian dalam kondensor dibilas

dengan toluena. Destilasi dilanjutkan selama kurang lebih 5 menit lalu pemanasan

dihentikan. Tabung pertama didinginkan pada suhu kamar dan diusahakan tidak
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ada air yang melekat pada tabung penerima. Setelah air dan toluena memisah

dengan sempurna, kemudian volume airnya dibaca. Volume yang terbaca tersebut

persamaan (1):

Kadar air (%) =
( )

x 100% ……………………………………….. (1)

Dengan w= bobot zat uji dalam gram, n= volume destilasi pertama atau volume

air dalam mL, BJ= bobot jenis dalam gram/mL (Depkes RI,2000:16).

4.4.2. Penetapan kadar sari larut air

Sebanyak 5 gram simplisia dimaserasi selama 24 jam dengan 100 mL air-

kloroform P menggunakan labu bersumbat sambil berkali-kali dikocok pada 6 jam

pertama dan kemudian dibiarkan selama 18 jam lalu disaring. Sebanyak 20 mL

filtrat diuapkan hingga kering dalam cawan dangkal berdasar rata yang telah

ditara, kemudian sisanya dipanaskan pada suhu 105oC hingga bobot tetap. Kadar

sari larut dalam air dinyatakan dalam persen, dihitung terhadap ekstrak awal

(Depkes RI, 2000:31)

4.4.3. Penetapan kadar sari larut etanol

Sebanyak 5 gram simplisia dimaserasi selama 24 jam dengan 100 mL

etanol (95%) menggunakan labu bersumbat sambil berkali-kali dikocok selama 6

jam pertama dan kemudian dibiarkan selama 18 jam lalu disaring dengan cepat

untuk mengindarkan penguapan etanol. Sebanyak 20 mL filtrat diuapkan hingga

kering dalam cawan dangkal berdasar rata yang telah ditara, kemudian sisa
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dipanaskan pada suhu 105oC hingga bobot tetap. Kadar sari larut etanol (95%)

dinyatakan dalam persen, dihitung ekstrak awal (Depkes RI, 2000:32).

4.4.4. Penetapan kadar abu total

Lebih kurang 2 g sampai 3 g simplisia yang telah digerus dan ditimbang

seksama, dimasukkan ke dalam krus silikat yang telah dipijarkan dan ditara,

diratakan, lalu dipijarkan perlahan-lahan hingga arang habis, didinginkan dan

ditimbang. Jika dengan cara ini arang tidak dapat dihilangkan, ditambahkan air

panas dan disaring melalui kertas saring bebas abu. Sisa kertas dan kertas saring

dipijarkan dalam krus yang sama. Filtrat dimasukkan ke dalam krus, diuapkan,

dipijarkan hingga bobot tetap dan ditimbang. Kadar abu terhadap bahan yang

telah dikeringkan di udara kemudian ditimbang dengan menggunakan rumus (2)

(Depkes RI,2000:17).

Kadar abu total (a) = 100% ………...… (2)

4.4.5. Penetapan kadar abu tidak larut asam

Abu yang diperoleh pada penetapan abu total, di didihkan dengan 25 mL

asam klorida encer P selama 5 menit, bagian yang tidak larut dikumpulkan.

Disaring melalui krus kaca masir atau kertas saring bebas abu, dicuci dengan air

panas, dipijarkan hingga bobot tetap dan ditimbang. Kadar abu yang tidak larut

dalam asam terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara dihitung. Kadar abu

tidak larut asam dihitung dengan rumus (3) (Depkes RI,2000:17).

Kadar abu tidak larut asam = 100% …………….………… (3)

Dengan a = berat krus + abu tidak larut asam, b = berat krus kosong
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4.5. Penapisan Fitokimia

Penapisan fitokimia dilakukan untuk mengetahui adanya senyawa

golongan besar pada tanaman seperti alkaloid, fenolat/polifenolat, flavonoid,

saponin, tanin, kuinon,monoterpen/sesquiterpen dan steroid/triterpenoid.

4.5.1. Alkaloid

Sebanyak 2 gram serbuk simplisia atau serbuk ekstrak ditambahkan

dengan 5 mL ammonia 25% kemudian digerus dalam mortar, ditambahkan 20 mL

kloroform dan digerus kuat-kuat. Campuran disaring dan filtrat digunakan untuk

percobaan (Larutan A). Larutan A diteteskan pada kertas saring dan diberi

pereaksi Dragendorff. Warna merah jingga yang timbul pada kertas saring

menunjukkan alkaloid positif. Sisa larutan A diekstraksi dua kali dengan asam

klorida 10% lalu lapisan air atau fraksi asamnya dipsahkan (larutan B). masing-

masing 5 mL larutan B dalam tabung rekasi diuji dengan pereaksi mayer. Hasil

positif bila endapan putih yang terbentuk bertahan selama 15 menit dan hasil

positif pada uji dengan pereaksi Dragendorff bila terbentuk endapan merah bata

yang bertahan selama 15 menit (Farnsworth, 1966:245)

4.5.2. Fenolat/Polifenolat

Sejumlah kecil simplisia atau serbuk ekstrak ditambah dengan air

secukupnya, dipanaskan, kemudian disaring. Filtrat ditambahkan dengan besi (III)

klorida akan terbentuk warna hijau atau biru-hijau, merah-ungu, biru-hitam hingga

hitam menandakan positif fenolat atau timbul endapan coklat menandakan adanya

polifenolat (Farnsworth, 1966:255).
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4.5.3. Flavonoid

Sejumlah 1 gram serbuk simplisia atau serbuk ekstrak ditambah dengan

100 mL air panas, di didihkan selama 15 menit, kemudian disaring. Filtrat (larutan

C) juga digunakan untuk pemeriksaan saponin, tanin, dan kuinon. Larutan C

sebanyak 5 mL ditambah serbuk magnesium, asam klorida, dan amil alkohol,

dikocok dengan kuat-kuat dan kemudian dibiarkan memisah. Terbentuknya warna

jingga sampai merah muda pada lapisan amil alkohol menunjukkan adanya

flavonoid (Farnsworth, 1966:263).

4.5.4. Saponin

Larutan C sebanyak 10 mL dalam tabung rekasi dikocok vertikal selama

10 detik, kemudian dibiarkan selama 10 menit. Terbentuknya busa yang menetap

selama tidak kurang dari 10 menit dengan tinggi 1-10 cm maka saponin positif.

Busa ditambah dengan asam klorida 2 N beberapa tetes, apabila busa hilang maka

saponin negatif dan apabila busa tidak hilang maka simplisia positif mengandung

saponin (Farnsworth, 1966:257).

4.5.5. Tanin

Sebanyak 15 mL larutan dibagi menjadi tiga. Pertama ditambahkan

dengan besi (III) klorida akan terbentuk warna hijau, violet, atau hitam (fenol

positif. Kedua ditambahkan dengan gelatin 1% dan terbentuk endapan putih (tanin

positif). Ketiga ditambahkan denga pereaksi steasny terbentuk endapan merah

muda (tanin katekat positif). Hasil dari bagian ketiga disaring dan filtratnya

ditambahkan dengan natrium asetat dan besi (III) klorida terbentuk endapan biru

tinta (tanin galat positif) (Farnsworth, 1966:264)
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4.5.6. Kuinon

Sebanyak 5 mL larutan C ditambah dengan natrium hidroklorida 1 N,

apabila terbentuk warna merah menunjukkan positif kuinon (Farnsworth,

1966:265).

4.5.7. Monoterpen/Sesquiterpen

Sejumlah 1 gram serbuk simplisia atau ekstrak digerus dengan 20 mL eter

kemudian disaring. Filtrat sebanyak 5 mL dibiarkan menguap dalam cawan

penguap, ditambahkan vanilin 10% dalam asam sulfat pekat. Terbentuknya

warna-warna menunjukkan positif monoterpen/sesquiterpen (Agustin, 2012:19).

4.5.8. Steroid/Triterpenoid

Sejumlah 1 gram serbuk simplisia atau serbuk ekstrak digerus dengan 20

mL eter kemudian disaring. Filtrat sebanyak 5 mL dibiarkan menguap dalam

cawan penguap, kemudian ditambahkan pereaksi Liebermann-Burchard.

Terbentuknya warna biru sampai hijau menunjukkan steroid positif. Warna merah

sampai ungu menunjukkan triterpenoid positif (Agustin, 2012:19).

4.6. Ekstraksi

Ekstraksi dilakukan secara maserasi sebanyak 1000 gram serbuk simplisia

menggunakan pelarut etanol 95%. Ekstrak yang diperoleh dipekatkan

menggunakan rotary vacuum evaporator pada suhu ±40oC.

4.6.1. Fraksinasi dan Pemantauan Fraksi

Ekstrak yang diperoleh kemudian difraksinasi dengan ekstraksi cair-cair

menggunakan 3 pelarut dengan kepolaran berbeda yaitu n-heksan, etil asetat, dan
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air. Selanjutnya kandungan setiap fraksi dipantau dengan kromatografi lapis tipis

(KLT) menggunakan sinar UV pada panjang gelombang 254 nm dan 366 nm

untuk memperoleh subfraksi yang menunjukkan flavonoid.

4.6.2. Pemurnian dan Uji Kemurnian

Subfraksi terpilih kemudian dimurnikan dengan KLT-preparatif dengan

menggunakan pengembang yang sesuai. Pita yang memberikan hasil positif

terhadap uap amoniak kemudian dikerok dan diekstraksi dengan metanol yang

kemudian didekantasi dan diuapkan. Uji kemurnian dilakukan dengan KLT

pengembangan tunggal menggunakan tiga komposisi pengembang dan KLT

pengembangan ganda dengan pengembang yang sesuai, kemudian dilakukan

pemantauan (Agustin, 2012:25).

4.7. Karakterisasi Isolat

Isolat yang diperoleh kemudian dikarakterisasi menggunakan

spektrofotometri UV-sinar tampak. Hasil spektrum dari spektrofotometri UV-

sinar tampak kemudian dianalisis (Agustin, 2012:25).
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