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BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian untuk mengisolasi suatu senyawa flavonoid dari daun steril

Stenochlaena palustris dengan menggunakan metode ekstraksi bertingkat.

Ekstraksi bertingkat menggunakan pelarut (n-heksan, etil asetat dan metanol)

dilakukan secara bertahap. Tahapan penelitian meliputi: penyiapan bahan,

determinasi, pengamatan makroskopik dan mikroskopik, penapisan fitokimia,

penetapan parameter standard ekstrak dan simplisia, ekstraksi, KLT-analitik,

KLT-preparatif, analisis spektrum menggunakan spektrofotometer UV-VIS dan uji

pemurnian menggunakan KLT-satu dimensi.

Bahan penelitian berupa simplisia daun steril Stenochlaena palustris yang

diperoleh dari daerah Palangkaraya (Kalimantan Tengah). Stenochlaena palustris

dideterminasi untuk mengetahui kebenaran jenis dari tumbuhan, di Herbarium

Bandungense, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung

dengan membandingkan ciri-ciri bahan dengan data pustaka. Kemudian dilakukan

penggilingan simplisia menjadi serbuk.

Pengamatan makroskopik dan mikroskopik dilakukan terhadap tumbuhan

segar (seluruh bagian tumbuhan) dan simplisia. Dilakukan uji penapisan

fitokimia terhadap simplisia halus, dan ekstrak dengan menambahkan berbagai

pereaksi yang sesuai untuk menentukan masing-masing senyawa seperti alkaloid,

flavonoid, saponin, fenolik, tanin, kuinon, dan terpenoid. Dilakukan uji parameter

standard simplisia dan ekstrak, yang diuji adalah parameter spesifik (meliputi
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pengamatan organoleptik, kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol) dan

parameter nonspesifik (meliputi kadar susut pengeringan, bobot jenis, kadar abu,

dan kadar air).

Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi. Dilakukan ekstraksi

bertingkat dengan pelarut n-heksan, etil asetat, dan metanol. Selanjutnya

dilakukan pemantauan ekstrak menggunakan KLT-analitik fase diam berupa silika

gel GF254, fase gerak kloroform etil asetat perbandingan 7:3 dan penampak

bercak uap NH3. Dipilih ekstrak yang diduga memiliki kandungan flavonoid

untuk selanjutnya dilakukan isolasi menggunakan KLT-preparatif. Isolat

selanjutnya dianalisis menggunakan Spektrofotometer UV-VIS. Isolat yang diduga

flavonoid dilakukan uji kemurnian menggunakan KLT-satu dimensi, diagram alir

metodologi penelitian dapat dilihat pada Gambar II.1.
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Gambar II.1 Diagram Alir Penelitian

Daun Steril Stenochlaena palustris

Simplisia

Determinasi.
Pengamatan makroskopik.
pengamatan mikroskopik.

Ekstrak N-heksan, ekstrak etil

asetat dan ekstrak metanol

Dipantau dengan
KLT-analitik dan
penampak bercak

uap NH3

Spektrofotometer UV-VIS

Penguapan pelarut.
Penapisan fitokimia ekstrak.
Penetapan parameter standard

ekstrak.

Ekstraksi
bertingkat dengan
pelarut n-heksan,

etil asetat dan
metanol.

Ekstrak terpilih

KLT-preparatif

Isolat

KLT-satu dimensi

Pengamatan makroskopik simplisia.
Pengamatan mikroskopik simplisia.
Penetapan parameter Standard

simplisia.
Penapisan fitokimia simplisia.

repository.unisba.ac.id




