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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Pemeriksaan Mikroskopik Simplisia 

 Berdasarkan pemeriksaan informasi komposisi yang terdapat pada 

beberapa merk jamu pegal linu yang diperoleh maka simplsia yang digunakan 

untuk membuat jamu simulasi adalah Zingiberis officinalis rhizoma, Piperis 

retrofracti fructus, Curcume xanthorrhize rhizoma. Hasil pemeriksaan 

mikroskopik terhadap simplisia menunjukan fragmen-fragmen penanda untuk 

masing-masing jenis simplisia seperti yang tersaji pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

(a)          (b) 

Gambar V.1. Hasil pengujian mikroskopik serbuk simplisia Zingiberis officinalis 
 rhizoma dengan perbesaran 400x.(a) jaringan gabus tangensial 
 menggunakan kloral hidrat, (b) pembuluh kayu menggunakan kloral 
 hidrat. 
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(a)        (b) 

Gambar V.2. Hasil pengujian mikroskopik serbuk simplisia Piper retrofracti
 fructus dengan perbesaran 400x. (a) endosperm menggunakan kloral 
 hidrat (b) sel batu dan endokarp menggunakan gliserin. 
 

  

 

 

 

 

(a)      (b) 

Gambar V.3. Hasil pengujian mikroskopik serbuk simplisia Curcuma xanthorrhiza 
 rhizoma dengan perbesaran 400x. (a) butir amilum menggunakan 
 gliserin, (b) parenkim korteks menggunakan kloral hidrat 

. 

5.2. Analisis Kualitatif dengan Menggunakan Kromatografi Lapis 
 Tipis 
 

 Fase diam yang digunakan merupakan fase diam silika gel GF254. 

Silika gel GF254 merupakan jenis silika gel yang mengandung indikator 

fluoresensi dimana setiap senyawa yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi 

atau gugus kromofor akan menunjukan bercak yang gelap dengan latar plat 

berwarna hijau terang ketika diamati di bawah sinar lampu UV dengan 
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panjang gelombang pendek. Hal tersebut disebabkan karena adanya daya 

interaksi antara sinar UV dengan indikator fluoresensi yang ditambahkan ke 

dalam plat KLT GF254 misalnya seng kadmium sulfida (CdS). Dengan adanya 

penambahan seng kadmium sulfida (CdS), ibuprofen dapat dideteksi dengan 

cara memadamkan fluoresesnsi sehingga senyawa tersebut tampak sebagai 

bercak gelap pada latar belakang yang berfluoresensi kuning-hijau (Stahl, 

1985). Fluoresensi cahaya yang tampak merupakan emisi cahaya yang 

dipancarkan oleh komponen tersebut ketika elektron yang tereksitasi dari 

tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi kemudian kembali ke 

keadaan semula sambil melepaskan energi (Sastrohamidjojo, 2001). 

 Pada penelitian ini digunakan dua jenis plat KLT. Yang pertama 

merupakan KLT yang biasa digunakan untuk analisis kualitatif. Yang kedua 

adalah KLT preparatif yang lebih sering digunakan untuk analisis kuantitatif. 

Kedua plat tersebut diberi perlakuan yang sama, untuk pengaktivasiannya plat 

dikembangkan dalam metanol dengan tujuan kotoran atau kontaminasi yang 

terdapat di dalam plat bisa terangkat ke bagian tepi atas plat sehingga tidak 

akan mengganggu proses elusi. Kemudian plat yang telah dikembangkan 

dipanaskan dalam oven dengan suhu 105oC selama 15 menit, hal ini dilakukan 

untuk menghilangkan air yang terikat pada silika gel di plat KLT karena air 

akan mengganggu penjerapan senyawa yang akan dianalisis. 

 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa jamu simulasi 

yang ditambahkan ibuprofen sebanyak 50 mg dalam 500 mg. Hal tersebut 

dilakukan karena pada konsentrasi ibuprofen yang digunakan sebanyak 10 mg 
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dalam 500 mg jamu tidak dapat dideteksi di bawah sinar UV 254 nm setelah 

dilakukan elusi. Kemudian campuran tersebut dilarutkan dalam etanol, 

pemilihan etanol sebagai pelarut dilakukan berdasarkan kelarutan ibuprofen 

yang sangat mudah larut dalam etanol. Selanjutnya campuran dikocok 

menggunakan shaker 3D agar senyawa ibuprofen dapat terlarut sempurna 

pada etanol dan hal tersebut dilakukan untuk tujuan kesamaan perlakuan baik 

dari kekutan pengocokan dan lamanya pengocokan. 

 Untuk tahap penotolan pada uji kualitatif hanya ditotolkan dengan 

cara penotolan dengan pola biasa berupa satu lingkaran tunggal. Sementara 

pada uji kuantitatif penotolan menggunakan plat KLT preparatif penotolan 

dilakukan dengan membentuk pola pita. Hal tersebut dilakukan karena pada 

uji kuantitatif tingkat kebutuhan bercak sampel berupa baku pembanding 

sangat tinggi sehingga setelah dilakukan elusi akan diperoleh kadar ibuprofen 

yang lebih banyak untuk selanjutnya akan dilakukan pengukuran nilai 

absorbansi menggunakan spektrofotometer UV-Vis. 

 Dari beberapa fase gerak yang digunakan telah dipilih 2 fase gerak 

yang mampu memisahkan senyawa ibuprofen dan juga mampu memisahkan 

simplisia-simplisia yang digunakan. Fase gerak tersebut adalah kloroform-

etanol (95:5) dan n-heksan-etil asetat (7:3). Fase gerak yang dipilih 

selanjutnya adalah kloroform-etanol (95:5) karena dari elusi plat KLT yang 

dilakukan diperoleh nilai Rf sebesar 0,66. Sementara fase gerak n-heksan – 

etil asetat (7:3) tidak dipilih karena memberikan nilai Rf sebesar 0,93. Hal 
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tersebut didasari karena rentang nilai Rf yang bagus adalah 0,2-0,8. Hasil 

deteksi bercak dapat dilihat Gambar V.4. 

  

 

 

 

 

(a)     (b) 

Gambar  V.4  Kromatogram jamu simulasi yang mengandung ibuprofen 
 menggunakan fase gerak berupa, (a)  kloroform – etanol (95:5);(b) etil 
 asetat – n-heksan (7:3). Dengan (1) jamu simulasi, (2) jahe, (3) 
 temulawak, (4) cabe jawa, (5) ibuprofen 

  

 Selain dideteksi di bawah sinar UV 254 nm hasil elusi juga dideteksi 

menggunakan penampak bercak spesifik. Hasil dapat dilihat pada Gambar 

V.5. 

 

 

 

 

 
 
 
Gambar V.5.  Bercak hasil penyemprotan menggunakan kalium permanganat dan 
 H2SO4. (1) Baku pembanding ibuprofen; (2) Baku pembanding 
 ibuprofen generik 
 

  

 

 

1      2      3     4      5 1      2      3     4      5 

1        2 
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5.3. Analisis kuan
 spektrofotometer UV
 

 Nilai panjang gelo

sebesar 275 nm. Hasil selengkapnya 

gelombang tersebut nantinya akan digunakan pada berbagai penentuan nilai 

absorbansi untuk uji kuantitatif.

 

 

 

 

 

 

Gambar V.6 
 
 

5.4. Validasi metode analisis

 Pengujian validasi 

untuk menentukan 

segi personalia, alat

nilai simpangan baku relatif (RSD)

Tabel V.1. Pengujian ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pengujian 

kualitatif, tetapi yang membedakan adalah penggunaan plat KLT preparatif. 

Penggunaan plat KLT preparatif 

preparatif terdiri dari 

homogenitas dari adsorben tersebut 

penyangga, laju perambatan, dan hasil pemisahan

Analisis kuantitatif ibuprofen dengan menggunakan 
spektrofotometer UV-Vis 

Nilai panjang gelombang serapan maksimum yang diperoleh 

. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 

gelombang tersebut nantinya akan digunakan pada berbagai penentuan nilai 

absorbansi untuk uji kuantitatif. 

Hasil scan anjang gelombang serapan maksimum ibuprofen

Validasi metode analisis 

Pengujian validasi keterulangan penotolan merupakan pengu

entukan ketepatan dari kondisi percobaan yang dilakukan baik dari 

segi personalia, alat dan kondisi ruanga. Hasil akhir dari pengujian ini berupa 

nilai simpangan baku relatif (RSD) yang dapat dilihat pada Gambar 

Pengujian ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pengujian 

kualitatif, tetapi yang membedakan adalah penggunaan plat KLT preparatif. 

Penggunaan plat KLT preparatif pada pengujian ini dikarena plat KLT 

aratif terdiri dari absorben berupa silika gel dimana uku

homogenitas dari adsorben tersebut sangat berpengaruh pada adhesi terhadap 

penyangga, laju perambatan, dan hasil pemisahannya. Ukuran partikel yang 
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itatif ibuprofen dengan menggunakan 

bang serapan maksimum yang diperoleh adalah 

Gambar V.6. Panjang 

gelombang tersebut nantinya akan digunakan pada berbagai penentuan nilai 

anjang gelombang serapan maksimum ibuprofen 

an merupakan pengujian 

ketepatan dari kondisi percobaan yang dilakukan baik dari 

. Hasil akhir dari pengujian ini berupa 

Gambar V.7 dan 

Pengujian ini dilakukan dengan cara yang sama seperti pengujian 

kualitatif, tetapi yang membedakan adalah penggunaan plat KLT preparatif. 

pada pengujian ini dikarena plat KLT 

ukuran partikel dan 

sangat berpengaruh pada adhesi terhadap 

Ukuran partikel yang 
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umum digunakan adalah 1 

memberikan hasil yang memuaskan, sehingga salah satu alasan untuk 

menaikkan hasil pemisahan adalah menurunkan ukuran partikel menjadi 

butiran halus. Perbedaan adsorben yang digunakan akan memberikan 

perbedaan yang besar pada harga Rf meskipun menggunakan eluen yang 

sama. Selain ukuran partikel, ketebalan dari adsorben juga dapat 

mempengaruhi sifat aliran eluen dimana plat KLT preparatif memiliki 

ketebalan optimum

dilakukan menggunakan pola penotolan pita yang sesempit mungkin 

dikarenakan baik atau tidaknya pemisahan menggunakan plat KLT bergantung 

kepada lebarnya totolan pita yang dilakukan

 

 

 

 

 

Gambar V.7. 

umum digunakan adalah 1 – 25 mikron. Partikel yang sangat kasar tidak akan 

memberikan hasil yang memuaskan, sehingga salah satu alasan untuk 

menaikkan hasil pemisahan adalah menurunkan ukuran partikel menjadi 

butiran halus. Perbedaan adsorben yang digunakan akan memberikan 

ang besar pada harga Rf meskipun menggunakan eluen yang 

. Selain ukuran partikel, ketebalan dari adsorben juga dapat 

mempengaruhi sifat aliran eluen dimana plat KLT preparatif memiliki 

ketebalan optimum ± 1 – 1,5 (Sastrohamidjojo, 2001). 

dilakukan menggunakan pola penotolan pita yang sesempit mungkin 

dikarenakan baik atau tidaknya pemisahan menggunakan plat KLT bergantung 

kepada lebarnya totolan pita yang dilakukan. 

Nilai Absorbansi validasi keterulangan penotolan 

Tabel V.1. Nilai SBR validasi keterulangan 
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mikron. Partikel yang sangat kasar tidak akan 

memberikan hasil yang memuaskan, sehingga salah satu alasan untuk 

menaikkan hasil pemisahan adalah menurunkan ukuran partikel menjadi 

butiran halus. Perbedaan adsorben yang digunakan akan memberikan 

ang besar pada harga Rf meskipun menggunakan eluen yang 

. Selain ukuran partikel, ketebalan dari adsorben juga dapat 

mempengaruhi sifat aliran eluen dimana plat KLT preparatif memiliki 

 penotolan yang 

dilakukan menggunakan pola penotolan pita yang sesempit mungkin 

dikarenakan baik atau tidaknya pemisahan menggunakan plat KLT bergantung 

repository.unisba.ac.id



 

 Hasil tersebut dianggap

dari validasi penotolan adalah 

3,123.  

 Pada uji kecermatan dapat diperoleh hasil berupa % perolehan 

kembali sedangkan untuk uji keseksamaan dapat diperoleh hasil

simpangan baku relatif

V.8 dan pada Tabel

 

   

 

(a) 

 

 

 

 
Gambar V.8 
 
 
 

  

 

  

  

 

Hasil tersebut dianggap tidak memenuhi syarat, dikarenakan syarat 

dari validasi penotolan adalah <2% sementara nilai yang diperoleh adalah 

Pada uji kecermatan dapat diperoleh hasil berupa % perolehan 

kembali sedangkan untuk uji keseksamaan dapat diperoleh hasil

simpangan baku relatif (SBR), data yang diperoleh dapat diihat pada 

Tabel V.2. dan di Lampiran 5. 

 

       (b) 

     (c) 
Nilai absorbansi uji kecermatan dan keseksamaan. (a) konsentrasi 6 
mg/mL, (b) konsentrasi 8 mg/mL, (c) konsentrasi 10 mg/mL

Tabel V.2. Tabel uji kecermatan dan keseksamaan 
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, dikarenakan syarat 

<2% sementara nilai yang diperoleh adalah 

Pada uji kecermatan dapat diperoleh hasil berupa % perolehan 

kembali sedangkan untuk uji keseksamaan dapat diperoleh hasil berupa % 

dapat diihat pada Gambar 

Nilai absorbansi uji kecermatan dan keseksamaan. (a) konsentrasi 6 
mg/mL, (b) konsentrasi 8 mg/mL, (c) konsentrasi 10 mg/mL 
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 Hasil dari uji kercermatan menujukan nilai yang 

karena nilai rata

29,919% dikarenakan data

masih berada dibawah

berada pada rentang nilai 

keseksamaan sampel dengan konsentrasi 6 mg/mL dan 8 mg/mL 

nilai yang tidak dapat memenuhi syarat 

2%  sedangkan sampel dengan konsentrasi 10 mg/mL memenuhi syarat karena

nilai % simpangna baku relatif 

 Uji linearitas pada metode validasi 

metode analisis yang digunakan dapat memberikan hubungan antara serapan 

dan konsentrasi zat uji yang sebanding

pada Gambar V.9

 

 

 

 

 

 

Hasil dari uji kercermatan menujukan nilai yang tidak 

nilai rata-rata % perolehan kembalinya sebesar 33,805; 33,285; 

dikarenakan data % perolehan kembali dari masing

dibawah 80%, dimana seharusnya nilai % perolehan kembali 

berada pada rentang nilai 80-120%. Sedangkan untuk hasil dari uji 

sampel dengan konsentrasi 6 mg/mL dan 8 mg/mL 

nilai yang tidak dapat memenuhi syarat karena nila yang diperoleh lebih dari 

2%  sedangkan sampel dengan konsentrasi 10 mg/mL memenuhi syarat karena

% simpangna baku relatif yang diperoleh kurang dari 2%.

Uji linearitas pada metode validasi dilakukan untuk mengetahui 

metode analisis yang digunakan dapat memberikan hubungan antara serapan 

dan konsentrasi zat uji yang sebanding. Hasil yang diperoleh dapat dilihat 

V.9, Gambar V.10 dan pada Tabel V.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar V.9 Nilai absorbansi larutan kurva kalibrasi
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tidak bisa diterima 

33,805; 33,285; 

dari masing-masing sampel 

%, dimana seharusnya nilai % perolehan kembali 

. Sedangkan untuk hasil dari uji 

sampel dengan konsentrasi 6 mg/mL dan 8 mg/mL diperoleh 

karena nila yang diperoleh lebih dari 

2%  sedangkan sampel dengan konsentrasi 10 mg/mL memenuhi syarat karena 

yang diperoleh kurang dari 2%. 

dilakukan untuk mengetahui 

metode analisis yang digunakan dapat memberikan hubungan antara serapan 

leh dapat dilihat 

kurva kalibrasi 
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Tabel V.3. Nilai uji linearitas, Batas deteksi dan batas kuantisasi 

 

 

 

Gambar V.10 Kurva Kalibrasi larutan seri 
 

 Dari pengujian tersebut diperoleh nilai Vx0 tidak memenuhi syarat 

dikarenakan nilai koefisien variansi regresi linier >2%. Kemudian nilai 

koefisien korelasi (r) dari larutan seri tersebut adalah 0.948.  

y = 0.165x - 0.056
R² = 0.948
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 Batas deteksi atau Limit of Detection dilakukan untuk mengetahui 

konsentrasi analit terendah dalam sampel yang masih dapat dideteksi.. Nilai 

LoD yang diperoleh adalah sebesar 0,589 dan nilai LoQ yang diperoleh adalah 

sebesar 1,962. 

 

5.5. Pengujan sampel jamu pegal linu 

 Pada pengujian sampel jamu pegal linu yang dilakukan dengan cara 

melakukan sampling 9 jamu pegal linu yang diperoleh dari pasaran belum 

ditemukan jamu pegal  linu yang ditambahkan bahan kimia obat (BKO) 

berupa ibuprofen. 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar V.11 Kromatogram pengujian sampel jamu pegal linu (1) Sampel jamu A, (2) 
 Sampel jamu B, (3) Sampel jamu C, (4) Sampel jamu D, (5) Baku 
 pembanding Ibuprofen, (6) Sampel jamu E, (7) Sampel jamu F, (8) Sampel 
 jamu G, (9) Sampel jamu H, (10) Sampel jamu I 
 

1     2      3      4     5     6    7     8    9     10 
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