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TATA TERTIB PRAKTIKUM 
 

 

1. Sebelum melaksanakan praktikum, mahasiswa harus sudah mempersiapkan diri dan 

mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan rencana praktikum .  

2. Mahasiswa harus datang tepat waktu sesuai jadwal praktikum dan harus mengisi daftar hadir 

Mahasiswa yang datang terlambat 15 menit harus lapor kepada  DPP sebelum mulai 

menjalankan praktikum . 

3. Mahasiswa yang tidak hadir pada hari praktikum yang telah ditentukan, selambat-lambatnya 

pada hari berikutnya harus sudah memberikan alasan / keterangan yang sah mengenai ketidak 

hadirannya . 

4. Mahasiswa yang 2(dua) kali berturut-turut tidak ikut praktikum atau tidak mengikuti praktikum 

3(tiga) kali tanpa alasan atau keterangan yang sah, tidak diperkenankan untuk melanjutkan 

praktikumnya . 

5. Tas dan peralatan yang tidak berkaitan dengan praktikum harus disimpan di dalam locker  dan 

dikunci . Barang dan alat yang tidak diperlukan tidak boleh ada di atas meja praktikum . 

6. Selama mengikuti praktikum, mahasiswa harus tertib dan memakai baju praktikum yang bersih 

(bila mungkin dengan nama masing-masing di baju praktikumnya).   

7. Setiap  selesai praktikum, hasil harus dikumpulkan dan dilaporkan kepada DPP / Asisten yang 

bertugas untuk disahkan . 

8. Setiap kali praktikum harus membuat laporan hasil praktikum dan harus dikumpulkan sebelum 

praktikum berikutnya . 

9. Mahasiswa yang tidak menyerahkan laporan hasil praktikum yang telah dikerjakan pada minggu 

berikutnya tidak diperbolehkan melanjutkan praktikumnya . 

10. Sebelum meninggalkan laboratorium, diharuskan membersihkan  peralatan yang digunakan, 

mengembalikan pereaksi ke tempatnya semula dan diperhatikan peralatan dalam keadaan siap 

untuk digunakan pada praktikum berikutnya . 

11. Mahasiswa yang memecahkan atau menghilangkan alat praktikum harus segera menggantinya 

paling lambat dalam waktu 1 minggu .   

12. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur sewaktu praktikum berjalan 

oleh DPP / Asisten . 
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PENDAHULUAN 

 

Dalam UU no 23 tahun 1992 tentang Kesehatan disebutkan bahwa obat tradisional 

harus memenuhi standar yang ditetapkan, dalam hal ini standar yang dimaksud adalah 

Materia Medika Indonesia (MMI) yang telah diterbitkan sejak 1977 yaitu MMI jilid 1 yang 

berisi 20 monografi simplisia, MMI jilid 2 berisi 21 monografi simplisia, MMI jilid 3 dan 4 

yang masing-masing berisi 20 monografi simplisia, MMI jilid 5 berisi 116 monografi 

simplisia dan pada tahun 1995 diterbitkan MMI jilid 6 berisi 60 monografi simplisia. MMI 

belum ditetapkan sebagai standar wajib dan lebih merupakan spesifikasi simplisia yang 

menjadi acuan dalam pemeliharaan dan pengawasan mutu. 

 

Sesuai dengan perkembangan teknologi pembuatan obat tradisional, bahan yang 

digunakan tidak hanya dalam bentuk serbuk simplisia tetapi juga ekstrak. Untuk 

menjamin obat tradisional yang beredar di Indonesia berkualitas, maka DepKes RI dan 

BPOM menerbitkan buku Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat (2000) dan 

Monografi Ekstrak Tumbuhan Obat volume 1  berisi 35 monografi, Monografi Ekstrak 

Tumbuhan Obat volume 2  berisi 30 monografi, Monografi Ekstrak Tumbuhan Obat revisi 

volume 1  berisi 48 monografi, Monograph of Indonesian Medicinal Plant Extracts volume 

1  dan Monograph of Indonesian Medicinal Plant Extracts volume 2. Pada tahun 2008 

diterbitkan Farmakope Herbal Indonesia  (FHI) edisi I yang menjadi buku standar 

simplisia dan ekstrak tumbuhan obat di Indonesia yang berisi 70 monografi (37 simplisia 

+33 ekstrak) serta Farmakope Herbal Indonesia Suplemen I berisi 60 monografi (29 

simplisia + 31 ekstrak) dan Farmakope Herbal Indonesia Suplemen II berisi 52 monografi 

(26 simplisia + 26 ekstrak). Monografi pada FHI merupakan  syarat mutu simplisia dan 

ekstrak ybs untuk tujuan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan, tidak berlaku untuk 

keperluan lain.  

Untuk membekali mahasiswa Farmasi mengenai standarisasi herbal maka 

mahasiswa Farmasi Universitas Pancasila wajib mengikuti Mata Praktikum Teknologi 

Bahan Alam (1 sks). Penuntun praktikum ini disusun sebagai pegangan mahasiswa 

dalam mengikuti praktikum tersebut.. Mahasiswa juga wajib mempelajari buku-buku 

acuan dan lain-lain.       

 

         DPP Prakt TBA 
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. 
PERCOBAAN  I 

 
PENETAPAN KEMURNIAN SIMPLISIA 

 
 

A.  Penetapan Bahan Organik Asing  
 
DEFINISI : 
 
Bahan Organik Asing  (BOA) adalah : 
 1. Bagian tanaman atau seluruh tanaman asal simplisia,  tertera atau  jumlahnya    

dibatasi dalam uraian atau pemerian dalam  monografi yang bersangkutan. 
2. Hewan asing, utuh atau bagiannya, atau zat yang dikeluarkan hewan asing  

tersebut. 
Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan bahan organik asing  pada  simplisia 
nabati adalah bahan organik yang berasal dari tanaman. 
 
ALAT DAN PEREAKSI; 
   - Kaca Pembesar  
            - pinset 

 
Kertas polos dan bersih 
Timbangan analitik

 
CARA PENETAPAN : 

a. Ditimbang antara 25 g – 500 g sejumlah simplisia utuh atau rajangan dan 
disebarkan pada lempengan datar ( di atas kertas yang bersih ).  

b. Dibagi dalam empat kelompok dan masing-masing kelompok dipilih dan 
dipisahkan bahan organik asingnya dengan mata biasa atau dengan menggunakan 
kaca pembesar. 

c. Bahan organik asing yang sudah dipisahkan ditimbang sampai ketelitian 0,05 g 
dan dihitung kadar BOA nya per 100 g  simplisia yang dikeringkan di udara.  

 
B. Pengukuran kehalusan serbuk simplisia  
 
DEFINISI: 

• Derajat halus simplisia : ukuran partikel serbuk simplisia yang dinyatakan dengan 
angka. 

• Jika derajat halus serbuk dinyatakan dengan 1 nomor, dimaksudkan bahwa semua 
serbuk dapat melalui pengayak dengan nomor tersebut. 

• Jika derajat halus serbuk dinyatakan dengan 2 nomor, dimaksudkan bahwa semua 
serbuk dapat melalui pengayak dengan nomor terendah dan tidak lebih dari 40% 
serbuk dapat melalui pengayak dengan nomor tertinggi.  
 

ALAT DAN PEREAKSI :        
            Ayakan nomor 4 

                              
Ayakan  nomor 18 
Timbangan analitik 
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CARA  PENETAPAN  PENGUKURAN  DERAJAT HALUS SERBUK SIMPLISIA 
 

• Sejumlah 100 gram serbuk simplisia diayak melalui ayakan nomor 4. 

• Ditimbang jumlah serbuk yang dapat melalui ayakan 4 dan serbuk yang tidak 
dapat melalui ayakan 4. 

• Serbuk yang dapat melalui ayakan nomor 4, diayak melalui ayakan nomor 18 

• Timbang jumlah serbuk yang dapat melalui ayakan 18 dan serbuk yang tidak 
dapat melalui ayakan 18. 

• Dihitung prosentase serbuk yang dapat melewati masing-masing ayakan dan 
dihitung terhadap serbuk yang digunakan. 

• Tetapkan ukuran serbuk simplisia . 
  
 
Tugas : a. Berapa persyaratan derajat kehalusan simplisia menurut MMI, WHO, British 
Pharm, USP dan FHI 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCOBAAN   II 
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KONTROL KUALITAS BAHAN ALAM 

Pengujian Mutu(Kemurnian) Serbuk Simplisia 

 

1. Penetapan Kadar Abu Total . 
2. Penetapan Kadar Abu Tidak Larut Dalam Asam . 

 
II.1. DEFINISI . 

a. Kadar abu total adalah abu yang dihasilkan dari sejumlah simplisia yang dipijarkan 
dalam tanur. Menunjukkan abu fisiologis (yang berasal dari jaringan tumbuhan) 
dan abu nonfisiologis. 

b. Kadar abu yang tidak larut dalam asam adalah sisa abu yang diperoleh dari 
penetapan kadar abu total, yang tidak larut dalam asam klorida. Menunjukkan 
adanya silika terutama pasir dan tanah.  

 
2. DASAR PENETAPAN . 

• Kadar abu : 
Pemijaran simplisia di dalam tanur (suhu lebih kurang 4500C) sampai diperoleh abu 
yang ditetapkan secara gravimetri sampai diperoleh penimbangan sampai bobot 
tetap . 

 
3. ALAT DAN PEREAKSI . 
    ALAT : Krus porselen 
      Tanur 
      Alat gelas  
      Timbangan analitik 
      Labu bersumbat 
      Cawan penguap 

                                                                                                               
BAHAN: Asam klorida encer 
     Aquadest 
     Kloroform 
     Etanol95%

 
4. CARA PENETAPAN 

1. Penetapan kadar abu total 
Sejumlah lebih kurang 2 g sampai 3 g simplisia  yang telah digerus dan ditimbang 
saksama, dimasukkan ke dalam krus porselen/silikat yang telah dipijarkan dan 
ditara, kemudian diratakan. Krus dipijarkan perlahan-lahan hingga arang habis, 
lalu didinginkan dan ditimbang. Jika dengan cara ini arang tidak dapat dihilangkan 
maka ditambahkan air panas, kemudian disaring dengan kertas saring bebas abu. 
Sisa dan kertas saring dipijarkan dalam krus yang sama. Filtrat dimasukkan ke 
dalam krus, diuapkan, dipijarkan hingga bobot tetap dan ditimbang. Hitung kadar 
abu terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara. 
Perhitungan : 
 
Kadar abu total  =  
 
 
  W1 = bobot krus + abu  
  W0 = bobot krus kosong  
 

    W1  -  W0           X 100 %  

Bobot simplisia 

Bobot simplisia 
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2. Penetapan kadar abu yang tidak larut dalam asam 
Abu yang diperoleh pada Penetapan kadar abu, dididihkan dengan 25 ml asam 
klorida encer P selama 5 menit, kumpulkan bagian yang tidak larut dalam asam, 
disaring melalui krus kaca masir atau kertas saring bebas abu, dicuci dengan air 
panas, kemudian dipijarkan hingga bobot tetap dan ditimbang. Hitung kadar abu 
yang tidak larut dalam asam terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara. 

   Kadar abu tidak larut asam =  (W2 -  W0 )            x 100% 

       Bobot simplisia  
   W2 = bobot krus + abu (sesudah dilarutkan dlm asam). 
   W0 = bobot krus kosong .  
 

3. Penetapan kadar abu yang larut dalam air 
Abu yang diperoleh pada Penetapan kadar abu, dididihkan dengan 25 ml air 
selama 5 menit, kumpulkan bagian yang tidak larut,  disaring melalui krus kaca 
masir atau kertas saring bebas abu, dicuci dengan air panas dan dipijarkan 
selama 15 menit pada suhu tidak lebih dari 450oC, hingga bobot tetap, kemudian 
ditimbang. Perbedaan bobot sesuai dengan jumlah abu yang larut dalam air. 
Hitung kadar abu yang larut dalam air terhadap bahan yang telah dikeringkan di 
udara. 
 
 Kadar abu larut air = (W1-W0) – (W2-W0)     x 100%  
      Bobot simplisia 
 
 W1 = bobot krus + abu . 

W2 = bobot krus + abu (sesudah dilarutkan dlm air). 
 W0 = bobot krus kosong . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCOBAAN   III 
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KONTROL KUALITAS BAHAN ALAM 

Pengujian Mutu(Kemurnian) Serbuk Simplisia 

 

1. Penetapan Kadar Sari Larut Air  
2. Penetapan Kadar Sari Larut Etanol 

 
III.1. DEFINISI  

a.Kadar sari larut etanol adalah sejumlah substansi simplisia  yang dapat larut dalam   
etanol, menunjukkan jumlah senyawa organik yang ada dalam simplisia . 

b.Kadar sari larut air adalah sejumlah substansi simplisia yang dapat larut dalam air , 
menunjukkan jumlah senyawa  organik yang terdapat di dalam simplisia . 

 
2. DASAR PENETAPAN . 

• Kadar sari :  
Simplisia disari dengan pelarut air dan etanol, sari yang diperoleh diuapkan dan sari 
kering ditetapkan secara gravimetri dengan penimbangan sampai diperoleh bobot 
tetap . 

 
3. ALAT DAN PEREAKSI . 
    ALAT :  Alat gelas .  

     Labu bersumbat 
      Cawan penguap. 
      Timbangan analitik . 
       

 
 
 
             
                                                                                                                

      BAHAN: Asam klorida encer 
          Aquadest 
          Air-Kloroform P 
          Etanol 95% 

 
1.Penetapan kadar sari larut dalam air 
Sejumlah 5 g serbuk (4/18)  yang ditimbang saksama dimaserasi selama 24 jam 

dengan 100 ml air - kloroform P, menggunakan labu bersumbat kaca sambil berkali-kali 
dikocok selama 6 jam pertama dan kemudian dibiarkan selama 18 jam. Kemudian 
disaring, di pipet sejumlah 20,0 ml filtrat dan diuapkan hingga kering dalam cawan 
dangkal berdasar rata yang telah ditara. Residu  dipanaskan pada suhu 105o C hingga 
bobot tetap. Kadar sari yang larut dalam air, dihitung dalam persen terhadap bahan 
yang telah dikeringkan di udara. 
 

 Perhitungan : 
  Kadar sari yang larut dalam air  =      W1   -   W0         X   100  X   100% 
                 Bobot simplisia    20  

  W0  = bobot cawan kosong 
  W1 = bobot cawan + residu 
 
 

2.Penetapan kadar sari yang larut dalam etanol 
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Sejumlah 5 g serbuk yang ditimbang saksama dimaserasi selama 24 jam dengan 100,0 ml 
etanol 95% , menggunakan labu bersumbat kaca sambil berkali-kali dikocok selama 6 
jam pertama dan dibiarkan selama 18 jam. Kemudian disaring  cepat untuk menghindari 
penguapan etanol, Di pipet sejumlah 20,0 ml filtrat dan diuapkan hingga kering dalam 
cawan dangkal berdasar rata yang telah ditara . Residu  dipanaskan pada suhu 105o C 
hingga bobot tetap . Kadar sari yang larut dalam etanol dihitung dalam  persen terhadap 
bahan yang telah dikeringkan di udara. 
Perhitungan : 
 

  Kadar sari yang larut dalam etanol  =      W1   -   W0         X     100    X   100% 
                     Bobot simplisia       20  

  W0  = bobot cawan kosong  
  W1 = bobot cawan + residu 

 
 

Tugas : a. Apa yang dimaksud dengan ” Bobot Tetap ” ? 
           Berikan pengertian tersebut dari MMI , FI III , British Pharm , USP 

b. Sebutkan cara pembuatan air-kloroform P  
                         c. Berikan kesimpulan apakah simplisia yang diperiksa memenuhi   

                        syarat/tidak 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCOBAAN  IV 
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KONTROL KUALITAS BAHAN ALAM 

Pengujian Mutu(Kemurnian) Serbuk Simplisia 

 
1. Penetapan Kadar Air 

2. Penetapan Susut Pengeringan 

 
IV.1. DEFINISI  

a.Penetapan kadar air harus dilakukan karena jumlah air dalam simplisia harus 
dibatasi dan akan memudahkan tumbuhnya jamur, bakteri serta kerja enzim yang 
dapat merusak simplisia 

b.Susut pengeringan adalah pengurangan berat bahan setelah dikeringkan dengan 
cara yang telah ditetapkan,  

 
2. DASAR PENETAPAN . 

• Kadar air : terbentuk azeotrop antara air dan toluen, selanjutnya air dan toluen 
akan memisah pada buret.  

• Susut pengeringan : menghitung jumlah bahan yang menguap pada 1050 C 
 
3. ALAT DAN PEREAKSI . 
    
ALAT : alat penetapan kadar air cara destilasi  

oven 
botol timbang dangkal bertutup
Timbangan analitik . 

       
 

             
                                                                                                                

      BAHAN: toluen jenuh air 
          Aquadest 
           

1. Penetapan Kadar Air 

 
Tabung penerima dan pendingin dibersihkan dengan asam pencuci, bilas dengan 

air, keringkan di lemari pengering. Sejumlah bahan yang diperkirakan mengandung 1 
sampai 4 ml air ditimbang saksama dan dimasukkan ke dalam labu kering. Jika zat 
berupa pasta, timbang dalam sehelai lembaran logam dengan ukuran yang sesuai 
dengan leher labu. Uuntuk zat yang menyebabkan gejolak mendadak saat mendidih, 
tambahkan batu didih secukupnya. Sejumlah 200 ml toluen jenuh air dimasukkan ke 
dalam labu, pasang rangkaian alat. Toluen jenuh air dimasukkan ke dalam labu 
penerima melalui pendingin sampai leher alat penampung. Labu dipanaskan hati-hati 
selama 15 menit. 
 Setelah toluen mulai mendidih, atur penyulingan dengan kecepatan lebih kurang 2 
tetes tiap detik, hingga sebagian besar air tersuling, kemudian naikkan kecepatan 
penyulingan hingga 4 tetes tiap detik. Setelah semua air tersuling, bagian dalam 
pendingin dicuci dengan toluen jenuh air, sambil dibersihkan dengan sikat tabung 
yang disambung pada sebuah kawat tembaga dan telah dibasahi dengan toluen jenuh 
air. Lanjutkan penyulingan selama 5 menit. Dinginkan tabung penerima hingga suhu 
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ruang. Jika ada tetes air yang melekat, gosok tabung pendingin dan tabung penerima 
dengan karet yang diikatkan pada sebuah kawat tembaga dan dibasahi dengan toluen 
jenuh air hingga tetesan air turun. Baca volume air setelah air dan toluen memisah 
sempurna. Kadar air dihitung dalam % v/b. 
 

   2. Susut Pengeringan 
Sejumlah 1 sampai 2 g simplisia ditimbang saksama dalam botol timbang dangkal 

bertutup yang sebelumnya telah dipanaskan pada suhu 105° C dan ditara. Bahan 
dalam botol timbang diratakan dengan menggoyangkan botol, hingga merupakan 
lapisan setebal lebih kurang 5 sampai 10 mm, masukkan ke dalam ruang pengering, 
buka tutupnya, keringkan pada suhu 105° C hingga bobot tetap. Sebelum setiap 
pengeringan, biarkan botol dalam keadaan tertutup mendingin dalam eksikator hingga 
suhu ruang 
 

 

 
Gbr alat penetapan kadar air destilasi azeotrop 

 
Tugas : a. Bagaimana cara membuat toluene jenuh air 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PERCOBAAN  V 
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Pembuatan Ekstrak dan Uji Mutu  

 
 

IV.1. DEFINISI . 

   Ekstraksi adalah kegiatan penarikan senyawa kimia yang dapat larut, sehingga terpisah 

dari bahan yang tidak dapat larut. Metode ekstraksi dapat digolongkan menjadi beberapa 

jenis, yaitu ekstraksi dengan pelarut,destilasi uap, dan ekstraksi dengan cara lain. Metode 

ekstraksi dengan pelarut organik yang cocok untuk menyari senyawa yang ada didalam 

simplisia 

a. Maserasi adalah proses ekstraksi simplisia dengan menggunakan pelarut dengan    

beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan ( kamar ). 

b. Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif 

dari simplisia nabati atau simplisia hewani , menggunakan pelarut yang sesuai ; 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang 

tersisa diperlakukan sedemikian rupa hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan  

c. DER ( Drug Extract Ratio ) adalah perbandingan antara simplisia yang digunakan 
dengan ekstrak yang diperoleh . 

 
 

2. DASAR PENETAPAN . 
Simplisia di ekstrak dengan pelarut universal secara maserasi kinetik, ekstrak di 
pekatkan dengan rotavapor dan dikeringkan untuk mendapatkan crude ekstrak     

 
3. ALAT DAN PEREAKSI . 
    ALAT . 

- stirer + magnetic stirer. 
- Gelas piala  2 L 
- Rotavapor  
- Tangas air 

 
  4.  BAHAN 
 - etanol 96% 
 
 
5. CARA PEMBUATAN EKSTRAK DENGAN MASERASI . 

Buat ekstrak dari serbuk kering simplisa dengan cara maserasi menggunakan pelarut 
sesuai,  bila tidak dinyatakan lain gunakan etanol 70%.  
Masukkan satu bagian serbuk simplisia kering ke dalam maserator, tambahkan 10 
bagian pelarut. Rendam selama 6 jam pertama sambil sesekali diaduk, kemudian 
diamkan selama 18 jam. Pisahkan maserat. Ulangi proses penyarian sekurang-
kurangnya dua kali dengan jenis dan jumlah pelarut yang sama. Kumpulkan semua 
maserat, uapkan dengan rotavapor. (FHI) 
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Sejumlah  250 g bahan / simplisia diekstraksi dengan 2,5L etanol 96% dengan 
beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan . 
Maserasi dilakukan dilakukan  3 (tiga) kali , berturut-turut dengan cairan penyari  lebih 
kurang  4 bagian(± 1 L) , 3 bagian(±750ml) dan 3 bagian(±750ml) volume dari etanol 
96% yang digunakan. 
Setiap selesai ekstraksi cairan disaring dan dikumpulkan dalam suatu wadah. Filtrat 
yang diperoleh diuapkan dengan rotavapor hingga konsistensi kental (apabila perlu 
dilanjutkan pemanasan di atas tangas air ) .  
 
Dihitung DER-native dan rendemen-nya  

 
 
 
 
 
 
TUGAS : 

1. Hitung DER native dan Rendemen ekstrak 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DER-native =  Bobot simplisia  

   Bobot ekstrak  

Rendemen ekstrak =  Bobot ekstrak      x 100% 

             Bobot simplisia  
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PERCOBAAN   VI 
 

Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) 

 

 Metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) adalah metode yang paling sederhana 

dan mudah untuk menguji senyawa bioaktif dari bahan alam dengan menggunakan 

larva udang Artemia salina Leach., baik untuk uji sebagai penenang, toksisitas, 

insektisida dan uji awal untuk senyawa sitotoksis atau anti tumor. Penggunaan larva 

udang Artemia salina Leach. untuk uji aktivitas biologi sudah dilakukan sejak tahun 

1956 dan sejak saat itu metode ini banyak digunakan dalam studi lingkungan, toksisitas 

dan penapisan senyawa bioaktif di dalam ekstrak tanaman. 

Menurut Meyer, et. al.,  1982, uji bioaktivitas dengan menggunakan larva udang 

Artemia salina Leach. memiliki spektrum aktivitas farmakologi, mudah dilakukan, 

sederhana, cepat dan tidak memerlukan biaya besar dengan tingkat kepercayaan 95%. 

  Dalam metode BSLT, tingkat toksisitas senyawa anti tumor dinyatakan dengan nilai 

LC50, yaitu konsentrasi senyawa yang memberikan tingkat mortalitas sebesar 50%. 

Senyawa aktif akan memberikan mortalitas yang tinggi. Semakin kecil nilai LC50 maka 

semakin besar toksisitasnya. Suatu sampel dikatakan memperlihatkan toksisitas 

terhadap larva udang Artemia salina Leach bila mempunyai LC50 < 1000 g/ml(bpj).   

 Uji Hayati Pendahuluan Secara Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) 

Pengujian toksisitas dilakukan terhadap ekstrak murni. 

a. Penetasan telur Artemia salina Leach 

Sejumlah lebih kurang 20 mg telur Artemia salina Leach dimasukkan dalam 

wadah penetasan yang sudah berisi air laut sintetik yang dibuat dengan cara 

menimbang 38 g garam tanpa iodium dan dilarutkan dalam 1 L air, kemudian 

disaring dengan kertas Whatman dan diberi penyinaran dengan lampu TL 18 

watt. Setelah 24 jam, telur yang sudah menetas menjadi nauplii dipindahkan 

ketempat lain, 24 jam setelah itu nauplii tersebut sudah dapat digunakan 

sebagai hewan uji (total 2x24 jam). Gambar wadah penetasan telur Artemia 

salina Leach dapat dilihat pada  Gambar 1. 

                                        Aluminium foil 

 

 

 

 

Gambar 1. Wadah Penetasan Telur Artemia salina Leach 

Air laut 
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b. Persiapan larutan yang diuji 

Disiapkan sembilan vial untuk tiga tingkat konsentrasi yaitu 1000, 100 dan 10 

bpj dan 1 vial untuk kontrol. Larutan induk dibuat dengan menimbang 20 mg 

ekstrak  yang dilarutkan dalam 2 ml pelarut yang sesuai. Jika sampel sukar 

larut dalam air laut, tambahkan dimetil sulfoksida (DMSO) 1 % sebanyak 0,1 

µL. Gambar persiapan larutan uji dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 2. Persiapan Larutan Uji 

c. Uji toksisitas Metode Meyer 

Larutan induk tersebut sebanyak 500, 50 dan 5 µL berturut-turut dimasukkan 

kedalam vial (telah ditara 5 ml) yang telah disiapkan untuk konsentrasi 1000, 

100 dan 10 bpj, kemudian diuapkan dengan sempurna. Setiap konsentrasi 

dibuat dalam 3 vial(triplo) kemudian kedalam masing-masing vial dimasukkan 

air laut kira-kira 3 ml dan tepat 10 ekor nauplii udang laut, selanjutnya 

ditambahkan air laut sampai diperoleh 5 ml. Untuk setiap konsentrasi 

dilakukan 3 kali pengulangan. Dihitung tingkat kematian atau mortalitas 

dengan membandingkan antara jumlah larva yang mati dibagi dengan jumlah 

total larva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Uji Bioaktivitas Pada Vial Uji 

Larutan induk    1000 bpj     100 bpj  10 bpj 

20 mg ekstrak + 2 ml pelarut 

500 µl 50 µl 

 

 

5 µl 

 

1000 bpj 

100 bpj 

10 bpj 
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Perhitungan cara probit analysis 

Persen mortalitas yang diperoleh dikonversikan ke dalam table probit. 

Dibuat grafik antara log konsentrasi (sumbu X) terhadap probit mortalitas (sumbu 

Y). Nilai LC50 diperoleh dengan cara menarik garis pada nilai 5 (5 adalah probit dari 

mortalitas 50%) dari sumbu X  sampai memotong sumbu grafik, perpotongan garis 

ditarik ke sumbu Y yaitu konsentrasi dimana zat menyebabkan kematian 50 % larva 

yang disebut LC50. Suatu zat dikatakan aktif atau toksik bila nilai LC50 < 1000 

µg/ml. 

 
 

 
 

Tabel probit analisis Finney 
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Skema kerja BSLT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contoh Perhitungan Probit  LC50 

1. Ekstrak n-heksan 

Kadar 
(C) (bpj) 

Log C 
(x) 

Mati Hidup AM AH M / T 
% Kematian 
(y) 

probit LC50 

1000 3 21 9 40 9 40/49 81,63 5,88  

100 2 10 20 19 29 19/48 39,58 4,72  

10 1 9 21 9 50 9/59 15,25 3,96  

 

 

 

 

Larutan induk 

20 mg ekstrak + pelarut ad. 2 ml 

Pipet 500 l 

+ 

air laut  3 ml 

Pipet 50 l 

+ 

air laut  3 ml 

Pipet 5 l 

+ 

air laut  3 ml 

Masukkan 10 ekor 

udang 

Masukkan 10 ekor 

udang 

 

Masukkan 10 ekor 

udang 

 

+ air laut ad.5 ml + air laut ad.5 ml 

 

+ air laut ad.5 ml 

 

1000 bpj 100 bpj 

 

10 bpj 

 

Uapkan 
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2. Ekstrak etanol 

Dosis 
(D) (bpj) 

Log D 
(x) 

Mati Hidup AM AH M / T 
% Kematian 
(y) 

probit LC50 

1000 3 30 0 51 0 51/51 100 8,09  

100 2 11 19 21 19 21/40 52,5 5,05  

10 1 10 20 10 39 10/49 20,41 4,10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafik BSLT ekstrak n -heksan
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Grafik BSLT ekstrak etanol
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PERCOBAAN  VII 
PENETAPAN KADAR  ZAT AKTIF EKSTRAK  

 
Produk herbal mengandung berbagai senyawa berkhasiat. Oleh karena itu, senyawa dari 
produk herbal perlu dipelajari sebanyak mungkin untuk dapat mengetahui dan 
menjelaskan aktivitas biologisnya. Simplisia/ekstrak sebagai bahan dengan kandungan 
kimia yang bertanggung jawab terhadap respon biologis harus mempunyai spesifikasi 
kimia, yaitu informasi komposisi (jenis dan kadar) senyawa kandungan/marker.  

Densitometri pada Kromatografi Lapis Tipis (KLT)  

Densitometri merupakan metode analisis instrumental yang didasarkan pada interaksi 
radiasi elektromagnetik dengan analit yang merupakan bercak pada KLT. Densitometri 
lebih dititikberatkan untuk analisis kuantitatif analit-analit dengan kadar kecil, yang 
memerlukan pemisahan terlebih dahulu dengan KLT. 
 
Untuk evaluasi bercak hasil KLT secara densitometri, bercak di-scan-ing dengan sumber 
sinar dalam bentuk celah (slit) yang dapat dipilih baik panjangnya maupun lebarnya. Sinar 
yang dipantulkan diukur dengan sensor cahaya (fotosensor). Perbedaan antara signal optik 
daerah yang tidak mengandung bercak dengan daerah yang mengandung bercak 
dihubungkan dengan banyaknya analit yang ada melalui kurva kalibrasi yang telah 
disiapkan dalam lempeng yang sama. Pengukuran densitometri dapat dibuat dengan 
absorbansi atau dengan fluoresensi. Umumnya pengukuran KLT dilakukan dengan cara 
absorbansi. Kisaran Ultraviolet rendah (di bawah 190 nm sampai 300nm) merupakan 
daerah yang umum digunakan.  
 
Untuk scanning dengan fluoresensi, intensitas sinar yang diukur berbanding langsung 
dengan banyaknya analit (senyawa) yang berfluoresensi. Pengukuran dengan fluoresensi 
lebih sensitive dibanding dengan pengukuran absorbansi, dan fungsi-fungsi kalibrasi 
seringkali linier pada kisaran konsentrasi yang agak luas. Karena alasan-alasan ini, 
senyawa-senyawa yang bersifat fluoresensi secara inhiren selalu di-scan dengan 
fluoresensi. Untuk senyawa-senyawa yang tidak berfluoresensi, maka seseorang dapat 
memperlakukan senyawa tersebut dengan cara mereaksikannya dengan reagen tertentu 
(jika reagen ada dan tersedia) hingga dihasilkan senyawa yang berfluoresensi. 

 
VI . 1). Penetapan Kadar Andrografolid dalam Ekstrak Herba Sambiloto . 

 
ALAT : 

1. Labu takar 5ml . 
2. Bejana kromatografi . 
3. Mikropipet . 
4. KLT – densitometer . 
 

BAHAN : 
1. Ekstrak Sambiloto . 
2. Lempeng Silikagel GF254 . 
3. Cairan eluasi kloroform – metanol ( 9 : 1) . 
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4. Baku pembanding andrografolid . 
 

CARA PENETAPAN : 
Ditimbang saksama sejumlah 5 mg ekstrak , dilarutkan dalam 5,0 ml metanol . 
Ditotolkan sejumlah 20ul larutan pada lempeng silika gel  . 
Pada titik ke 2 lempeng yang sama ditotolkan  20 ul larutan baku pembanding 
andrografolid  ( 3 mg dalam 10 ml metanol ). 
Lempeng KLT dieluasi dalam bejana kromatografi dengan cairan eluasi     kloroform - 
metanol ( 9:1 ) , dengan jarak eluasi 10 cm . 
Bercak yang sejajar dengan baku pembanding  di ukur dengan KLT –densitometer pada 
panjang gelombang 288 nm dan dibandingkan luas bercaknya  dengan luas bercak  baku 
pembanding . 
Kadar andrografolid dihitung dalam % b/b . 
( Pengukuran dapat juga dilakukan dengan membandingkan dengan beberapa kadar baku 
pembanding dan dibuat kurva bakunya . Kadar andrografolid larutan uji dihitung terhadap 
kurva baku andrografolid ).   
 
 

Jumlah andrografolid  pd bercak = luas puncak sampel  X jumlah andrografolid Dlm 20 ul 
                                                                             Luas puncak andrografolid 

 
 
VI. 2). Penetapan Kadar Kurkumin dalam Ekstrak Temulawak dan Ekstrak Kunyit . 
 
ALAT : 

1. Gelas piala 250 ml . 
2. Labu tentukur 250 ml. 
3. Pipet volume 1 ml . 
4. Labu tentukur 25 ml. 
5. Spektrofotometer uv/vis . 

 
BAHAN : 

1. Ekstrak Temulawak . 
2. Ekstrak Kunyit . 
3. Asam borat  . 
4. Asam oksalat . 
5. Aseton . 
6. Baku pembanding kurkumin . 

 
CARA PENETAPAN . 
Prinsip penetapan :  Kadar kurkuminoid total  ditetapkan sebagai kompleks kurkumin – 

asam borat , secara spektrofotometri sinar tampak pada panjang 
gelombang serapan maksimum 530 nm . 

Ditimbang saksama sejumlah ekstrak yang nengandung lebih kurang 50 mg kurkuminoid 
total  dan dimasukkan ke dalam gelas piala 250 ml . Ditambahkan aseton  dan diaduk 
hingga hingga rata dan disaring ke dalam labu tentukur 250 ml . Kertas saring dicuci 
dengan aseton dan larutan ditambah aseton hingga tanda .Diambil sejumlah 1,0 ml larutan 
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dan dimasukkan ke dalam labu tentukur 25-ml dan ditambah 50 mg asam borat dan 50 mg 
asam oksalat dan didiamkan selama 30 menit dan ditambahkan aseton sampai tanda . 
Larutan diencerkan ( apabila perlu ) hingga memberikan serapan antara 0,2 – 0,8 pada 
spektrofotometer sinar tampak pada panjang gelombang serapan maksimum 530 nm. 
Kadar kurkuminoid dihitung dalam % b/b dengan membandingkan dengan larutan Baku 
Pembanding kurkumin yang diperlakukan sama atau dengan membandingkannya dengan 
kurva baku dari beberapa konsentrasi larutan baku pembanding kurkumin . 
 

 
 
VI. 3) Penetapan kadar sinensetin dalam Ekstrak Daun Kumis Kucing . 
 
ALAT : 
1. Labu tentukur 50ml . 
2. Bejana kromatografi . 
3. Mikropipet . 
4. KLT – Densitometer . 
 
BAHAN :    
1. Etanol 96% . 
2. Diklormetana . 
3. Baku pembanding sinensetin . 
4. Lempeng silikagel GF254 
 
CARA PENETAPAN : 
a. Penetapan Kadar Sinensetin . 
Ditimbang saksama sejumlah 500 mg ekstrak dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi 
dan dilarutkan dalam 25 ml etanol 96% . Jika ada bagian yang tidak larut , disaring ke 
dalam labu tentukur 50 ml dan kertas saring dicuci dengan etanol 96% secukupnya 
hingga batas tanda . 
Sejumlah 1 ul larutan ekstrak dan  dan 1 ul larutan baku pembanding sinensetin dalam 
etanol 96% dengan 4 konsentrasi tang berbeda , ditotolkan pada lempeng KLT  dan 
dieluasi dengan fase gerak diklormetana . 
Bercak baku pembanding dan  bercak kromatogram ekstrak yang sejajar dengan 
bercak baku pembanding sinensetin diukur secara KLT-densitometri . 
Kadar sinensetin dihitung dalam % b/b dengan membandingkan nya dengan kurva 
baku 
 
b. Penetapan kadar flavonoid total . 
1. Pereaksi : 
 - Larutan HMT  : Larutan heksametilentetramin 0,5% b/v . 
 - Larutan HCl  : Larutan HCl 25% . 
 - Larutan asam asetat glasial  : Asam asetat glasial 5% dalam metanol . 
 - Larutan AlCl3 : Larutan AlCl3 2% dalam larutan asam asetat glasial . 
2. Larutan induk : 

Sejumlah ekstrak daun kumis kucing ditimbang saksama setara dengan 200 mg 
simplisia dan dimasukkan ke dalam labu alas bulat . 
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Ditambahkan 1ml larutan HMT , 20 ml aseton dan 2ml larutan HCl dan dilakukan 
hidrolisis dengandengancara direfluks selama 30 menit . 
Campuran didaring menggunakan kapas , filtrat yang diperoleh dimasukkan ke 
dalam labu tentukur 100 ml . Residu direfluks kembali dengan20 ml aseton selama 
30 menit dan disaring , filtrat dicampur ke dalam labu tentukur 100 ml dan 
ditambahkan aseton sampai tanda . 
Diambil sejumlah 20,0 ml filtrat dan dimasukkan ke dalam corong pisah , ditambah 
20 ml air dan diekstraksi 3 kali , tiap kali dengan15 ml etil asetat . Fase etil asetat 
dikumpulkan dan ditambah dengan etil asetat sampai 50,0 ml dalam labu tentukur 
. 

3. Larutan blanko . 
Diambil sejumlah 10,0 ml Larutan induk , dimasukkan ke dalam labu tentukur 50ml 
dan ditambah dengan larutan asam asetat glasial sampai tanda . 

      
 

4. Larutan Uji . 
Diambil sejumlah 10,0 ml Larutan induk , dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml 
,  ditambah dengan 1,0 ml larutan AlCl3 dan larutan asam asetat glasial sampai 
tanda . 

5. Pengukuran . 
Pengukuran dilakukan 30 menit setelah penambahan Larutan AlCl3 menggunakan 
spektrofometer uv-vis pada panjang gelombang   serapan maksimum lebih kurang 
433nm dengan pembanding rutin . 

6. Cara perhitungan kadar flavonoid total dalam larutan induk. 
 

Flavonoid total ( % ) =  Cp (As – Abs)      x  1,25  x           100 
                                                           (Ap – Abp)                         Bobot ekstrak (g) 

 
 Cp = konsentrasi pembanding dalam % (dalam larutan induk) 
 As = absorbansi sampel . 
 Abs   = absorbansi blanko sampel . 
 Ap = absorbansi pembanding . 
 Abp = absorbansi blanko pembanding  
 
 
 VI. 4)  Penetapan Kadar Piperin dalam Ekstrak Buah Lada Hitam . 
 
ALAT : 
1. Labu  tentukur  50ml . 
2. Bejana kromatografi  . 
3. Mikropipet . 
4. KLT - Densitometer . 

 
 
BAHAN : 
1. Etanol 96% . 
2. Diklormetana . 
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3. Baku pembanding piperin . 
4. Lempeng silikagel GF254 . 
 

 
CARA PENETAPAN : 
Penetapan Kadar Piperin . 
Ditimbang saksama 50mg  ekstrak dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi  dan 
dilarutkan dalam 25 ml etanol 96% . Jika ada bagian yang tidak larut  , disaring 
melalui kertas saring ke dalam labu tentukur 50 ml  dan kertas saring dicuci dengan 
etanol 96 % secukupnya hingga batas tanda . 
Dibuat larutan pembanding  piperin 0,1% dalam etanol 96%  dan dibuat enceran 
hingga diperoleh serapan  yang mendekati serapan larutan uji . 
Ditotolkan sejumlah 5ul larutan ekstrak dan larutan uji  pada lempeng KLT  dan 
dieluasi dengan fase gerak diklorometan . 
Bercak baku pembanding dan bercak kromatogram ekstrak yang sejajar  dengan 
bercak pembanding diukur secara KLT-densitometer  pada panjang gelombang 
254nm. 
Dihitung kadar piperin % b/b dalam ekstrak dengan rumus : 
 
 
 
 
 
 Au  = serapan larutan uji . 
 Ap  =  serapan larutan pembanding . 
 Cu  =  konsentrasi larutan ekstrak . 
 Cp  =  konsentrasi larutan pembanding . 
 F    =  faktor pengenceran  . 
 

 
 
 VI.5)  Penetapan Kadar Eugenol dalam Ekstrak Bunga Cengkeh . 
 
ALAT : 
1. Labu tentukur . 
2. Pipet Eppendorf . 
3. Pipet mikro . 
4. Bejana kromatografi . 
5. Alat KLT – Densitometer . 
 
 
BAHAN : 
1. Baku pembanding eugenol . 
2. Etanol 96% . 
3. Toluen . 
4. Etil asetat . 
5. Lempeng silikagel GF254 . 

                      Au       Cp 

% piperin  = ------ x ------  x  F  x  100% 

           Ap        Cu 
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CARA PENETAPAN KADAR . 
Penetapan Kadar eugenol . 
1. Larutan Baku Pembanding Eugenol . 

Dibuat larutan baku  pembanding eugenol 0,01% dalam toluen . 
 

2. Larutan Uji : 
Dibuat larutan ekstrak bunga cengkeh  0,1% dalam etanol 96% . 

 
3. Ditotolkan berturut – turut  5ul Larutan uji dan Larutan Baku Pembanding pada 

lempeng silikagel GF254 dan dieluasi dalam bejana KLT  menggunakan cairan 
eluasi  toluen – etilasetat (75:25)  dengan jarak leuasi sepanjang 15cm. 
Lempeng dikeringkan pada suhu kamar  . 
Bercak yang sejajar dengan baku pembanding eugenol diukur secara KLT – 
densitometer pada panjang gelombang maksimum  ±283nm . 

 
4. Dihitung % kadar eugenol dalam ekstrak  

 

Bercak eugenol larutan uji =  ug baku  X   luas area bercak lar. Uji  
Luas area bercak pembanding  
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No. 

perc. 

Tanggal 

Percobaan 
Materi Percobaan Ket. 

1 3-7 Maret 

Responsi Umum  

Inventaris alat 

tara krus dan cawan uap 

 

2 10 – 21 Maret 

 

Pemeriksaan Bahan Organik Asing 

Penyerbukan & pengayakan 

Penetapan Kadar Abu Total 

 

 

3 
24 Maret –  

4 April  

Penetapan Kadar Abu Tak Larut Asam 

Penetapan Kadar sari 

Penetapan kadar air 

31 Maret 

ganti tgl  

7 April  

4 7 – 17 April 

Pembuatan Ekstrak Kering 

(Maserasi Kinetik) 

Penetapan Kadar Air 

18 April 

ganti tgl 11 

April 

5 21 April –  

2 Mei 
UTS KULIAH  

6 5 – 16 Mei Brine Shrimp Letal Test  (BSLT) 

15 Mei 

ganti tgl 

22 Mei 

7  19 – 30 Mei 
BSLT Lanjutan 

Penetapan Kadar Senyawa Marker 

29 Mei 

ganti tgl 

22 Mei 

8 2 -13 Juni UTS Praktikum  

9 16 -27 Juni UAS Praktikum  

10 
30 Juni –  

11 Juli Her Ujian Praktikum  

 

  

  

 

 

 

 
 


