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BAB IV 

PROSEDUR PENELITIAN 

 

4.1. Pengumpulan Bahan Uji 

 Simplisia yang digunakan untuk pembuatan jamu simulasi adalah 

rimpang dari tanaman jahe (Zingiberis officinalis rhizoma), buah dari tanaman 

cabe jawa (Piperis retrofractii fructus ) dan rimpang dari tanaman temulawak 

(Curcume xanthorrhize rhizoma) yang didapat disalah satu toko obat herbal di 

Bandung. Sampel jamu pega linu yang digunakan diperoleh dari toko herbal di 

wilayang Bandung. 

 
4.2. Pembuatan Jamu Simulasi 

 Serbuk simplisia jahe ditimbang sebanyak 3,850 gram; serbuk 

simplisia cabe jawa ditimbang sebanyak 1,575 gram dan serbuk simplisia 

temulawak ditimbang sebanyak 1,575 gram. Kemudian simplisia tersebut 

dicampur dan digerus dalam mortar sampai mendapatkan campuran yang 

homogen. 

 
4.3. Pemeriksaan Mikroskopis 

 Pemeriksaan simplisia yang digunakan untuk pembuatan jamu 

simulasi dilakukan secara mikroskopik, dengan melihat fragmen-fragmen 

khusus yang terdapat pada simplisia tersebut menggunakan reagen kloral 
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hidrat dan gliserin yang kemudian dibandingkan dengan bentuk-bentuk 

fragmen yang terdapat pada Farmakope Herbal Indonesia tahun 2008. 

 

4.4. Analisis Kualitatif dengan Menggunakan Kromatografi Lapis 
 Tipis (KLT) 

a.  Aktivasi Plat KLT 

 Plat KLT yang akan digunakan sebelumnya dicuci dengan cara dielusi 

dalam metanol sampai batas elusi. Kemudian plat yang sudah dicuci, 

dikeringkan dalam oven pada suhu 1050C selama 15 menit, lalu didiamkan 

pada suhu kamar. 

b.  Optimasi Fase Gerak 

 Fase gerak yang pertama dipilih merupakan fase gerak yang bersifat 

semipolar yaitu etil asetat. Kemudian pengoptimasian dilanjutkan dengan 

mengganti etil asetat dengan pelarut lain yang memiliki kekutan yang 

berbeda yaitu n-heksan dan etanol. Selain itu digunakan juga fase gerak 

yang didapat dari beberapa pustaka, diantaranya : kloroform : etanol (8:1), 

n-heksan : etilasetat (8:2)(Erizal et al, 2007). 

c.  Preparasi Sampel 

 Preparasi sampel dilakukan dengan menimbang 500 mg Jamu 

simulasi yang telah mengandung bahan kimia obat (BKO) ibuprofen 

sebanyak 50 mg kemudian diekstraksi dengan pelarut etanol  sebanyak 10 

mL dan dimasukan ke dalam vial lalu dikocok dengan shaker 3D selama 10 

menit. Ekstrak yang terbentuk nantinya digunakan untuk proses penotolan 
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pada plat KLT, kemudian plat KLT tersebut dielusi menggunakan fase gerak 

yaitu kloroform-etanol (95:5) hinga batas elusi tercapai. 

d.  Deteksi Bercak KLT 

 Dari hasil elusi plat KLT akan diperoleh bercak yang dapat dilihat di 

bawah sinar UV 254 nm. Setelah itu bercak yang terdapat pada plat KLT 

disemprot menggunakan penampak bercak spesifik ibuprofen yaitu larutan 

kalium permanganat yang disiapkan dengan melarutkan 100 mg bahan ke 

dalam 100 mL H2SO4 encer (Florey, 1974). 

 

4.5. Analisis Kuantitatif Ibuprofen dengan Menggunakan 
 Spektrofotometer UV-Vis 

4.5.1. Pembuatan Larutan Stok Pembanding 

 Baku pembanding ibuprofen ditimbang sebanyak 50 mg kemudian 

dimasukan ke dalam labu takar 10 mL, lalu diencerkan dengan etanol hingga 

tanda batas sehingga konsentrasi dari larutan dalam 5 mg/mL. 

4.5.2. Penentuan Panjang Gelombang Serapan Maksimum 
Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis 
 

 Larutan baku pembanding yang telah dibuat kemudian dirajah 

panjang gelombang yang memberikan absorbansi maksimal menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis dengan memilih mode scan wavelength. 

4.5.3. Pembuatan Larutan Seri 

 Dari lima kali pembuatan larutan stok pembanding 10 mL  kemudian 

dilakukan pengenceran menjadi 6 konsentrasi yang berbeda dengan memipet 

larutan sebanyak 4,4; 5,2; 6,0; 6,8; 7,6 dan 8,0 mL yang masing-masing 

disimpan dalam labu takar 10 mL lalu dilarutkan menggunakan pelarut sampai 
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batas yang tertera. Dari larutan seri tersebut telah didapat konsenterasi laruan 

sebanayak  2,2; 2,6; 3,0; 3,4; 3,8 dan 4,2 mg/mL.  

 

4.6. Validasi Metode Analisis 

4.6.1. Validasi Keterulangan Penotolan 

 Larutan baku pembanding ditotolkan pada pelat KLT dengan jarak 

penotolan tepi bawah 0,75 dan tepi atas 0,75. Volume penotolan sebanyak 5 

µL dengan pola penotolan pita. Kemudian dikembangkan dengan 

menggunakan pelarut fase gerak berupa kloroform-etanol (95:5). Kemudian 

hasil KLT dikerok lalu dilarutkan dalam etanol sebanyak 10 mL, lalu larutan 

diukur nilai absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada 

panjang gelombang yang telah ditentukan. Dari nilai absorbansi tersebut 

dihitung % simpangan baku relatif. 

4.6.2. Pengujian Kecermatan dan Keseksamaan Metode 

 Pengujian ini diperoleh dengan membuat 3 jamu simulasi yang 

masing-masing diambil sebanyak 500 mg kemudian ditambahkan ibuprofen 

sebanyak 60, 80, dan 100 mg, lalu digerus dalam mortar sampai homogen. 

Kemudian dilarutkan dengan etanol sebanyak 10 mL. Kemudian campuran 

dikocok dengan menggunakan shaker selama 10 menit. 

 Larutan yang telah didapat ditotolkan pada plat KLT preparatif. Lalu 

dikembangkan dengan menggunakan fase gerak berupa kloroform-etanol 

(95:5). Kemudian hasil plat KLT preparatif dikerok dan dilarutkan dalam 

pelarut berupa etanol untuk dianalisis nilai absorbansi menggunakan 
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spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang yang telah ditentukan . 

Dihitung nilai % perolehan kembali dan % simpangan baku relatif (SBR) 

untuk masing-masing konsentrasi. 

4.6.3. Linearitas 

 Uji linearitas diperoleh dengan menentukan koefisien korelasi (r) dan 

koefisien variasi regresi linier (Vx0) dari kurva kalibrasi. Dimana kurva 

kalibrasi diperoleh dari plot antara konsentrasi ibuprofen dengan nilai 

absorbansi ibuprofen berdasarkan 6 konsentrasi larutan seri pembanding pada 

rentang konsentrasi aktual. 

4.6.4. Batas Deteksi dan Batas Kuantisasi 

 Nilai ini diperoleh dari hasil simpangan baku residual (Sy/x) dari kurva 

kalibrasi yang diperoleh dari pengujian linearitas dengan rumus : 

• Batas deteksi (LoD) 

   LoD = 
�	��/�

���	

………………………………..2) 

• Batas kuantitasi (LoQ) 

   LoQ = 
��	��/�

���	

……………………………...3) 

 

 4.7. Pengujian Sampel jamu Pegal Linu 

  Dilakukan pengujian jamu pegal linu yang beredar di pasaran, dengan 

menggunakan metode yang telah divalidasi. Sampel yang digunakan sebanyak 

10 buah merek jamu pegal linu. Diuji kualitatif dengan melakukan pemantauan 

plat KLT menggunakan eluen yang telah dioptimasi dan diuji secara kuantitatif 

dengan metode yang telah divalidasi. 
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