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Aktivitas Anti-inflamasi Ekstrak Daun Gandarusa (Justicia gendarusa Burm. F.) dengan 
Metode Penghambatan Denaturasi Albumin 

 Dian Ratih Laksmitawati*), Sri Ernita Purba 
Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Jakarta 

 *)Email korespondensi : dianratih.ffup@gmail.com 
 
 

Abstrak 
 Banyak penyakit menimbulkan gejala inflamasi sebagai usaha pertahanan tubuh terhadap benda asing. 

Namun inflamasi yang berlebihan justru mengganggu keseimbangan tubuh dan menyebabkan 
kerusakan jaringan. Untuk mengurangi gejala inflamasi, serangkaian herbal diteliti guna mencari 
khasiat antiinflamasi alternatif. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui aktivitas antiinflamasi ekstrak 
daun gandarusa (Justicia gendarusa Burm.F.) secara in vitro dengan menggunakan metode 
penghambatan denaturasi albumin. Metode ini menggunakan pendekatan tipe III reaksi hipersensitif  
yang diasumsikan mirip dengan munculnya ekspresi antigen ketika albumin dipanaskan hingga 
denaturasi. Daun gandarusa diekstraksi secara maserasi menggunakan etanol 96 %, kemudian dipartisi 
dengan n-heksan, etil asetat dan n-butanol.  Penghambatan denaturasi albumin ekstrak dan hasil 
partisinya dihitung melalui pengukuran kekeruhannya menggunakan fotometer pada ƛ 660 nm 
kemudian menghitung persen penghambatan denaturasi albumin dan nilai IC50.  Hasil menunjukkan 
bahwa fase etil asetat dari ekstrak etanol 96 % daun gandarusa memiliki IC 50 terbesar yaitu 336.42 
±10,52 bpj dibanding ekstrak etanol yaitu 373,59 ± 31,59 bpj dan fase n-butanol dan n-heksan 
berturut-turut 580,38 ± 24,41 bpj dan 722,74 ±103,48 bpj. Sebagai pembanding uji ini adalah Na 
diklofenak dengan nilai IC50 sebesar 45,11 ± 20,54 bpj. Dapat disimpulkan bahwa dengan metode 
penghambatan denaturasi albumin,  fraksi etil asetat ekstrak etanol 70% daun gandarusa (Justicia 
gendarusa Burm.F.) menunjukkan nilai IC50 yang terkecil dibandingkan ekstrak etanol 96 % dan 
fraksi ekstrak n-heksan, n-butanol dan air. Hal tersebut memberi arti kemungkinan senyawa aktif yang 
memiliki aktivitas antiinflamasi terkonsentrasi pada pelarut fraksi etil asetat walau demikian 
aktivitasnya masih lebih lemah dibanding dengan Natrium diklofenak.  
 
Kata kunci : Justicia gendarussa, anti-inflamasi, denaturasi albumin. 
 
 
 
PENDAHULUAN  
Inflamasi merupakan suatu respon protektif 
normal terhadap jaringan disebabkan oleh 
trauma fisik, zat kimia yang merusak atau zat-
zat mikrobiologi. Pada kejadian inflamasi sel 
imun teraktivasi dan mengakibatkan timbulnya 
mediator kimia yang kemudian akan 
menyebabkan serangkaian proses yang 
dimulai dari timbulnya panas (kalor), 
kemerahan (rubor), pembengkakan (tumor), 
rasa nyeri (dolor) sampai terjadinya gangguan 
fungsi organ yang mengalami cedera (1). 
Banyak penyakit yang menunjukkan gejala 
berupa inflamasi mulai dari inflamasi akut 
yang bersifat lokal sampai dengan inflamasi 

kronis yang bersifat sistemik seperti penyakit 
gout, kardiovaskuler, kanker, autoimun dan 
lain-lain. Glomerulonefritis adalah inflamasi 
pada bagian ginjal yang bertugas sebagai filter 
darah. Pada beberapa kasus, glomerulonefritis 
berkembang melalui aktivasi komplemen yang 
diperantarai oleh kompleks imun. 

Untuk mengurangi gejala inflamasi, 
serangkaian herbal diteliti guna mencari 
khasiat antiinflamasi alternative. Terlebih 
karena penggunaan obat antiinflamasi (steroid 
dan non steroid) dapat menimbulkan efek 
samping terutama pada lambung. Untuk 
mengurangi inflamasi yang bersifat ringan 
banyak orang lebih memilih penggunaan 
bahan alam yaitu dengan memanfaatkan 
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herbal. Berdasarkan penelitian daun Justicia 
gendarusa Burm.f memiliki kemampuan 
menghambat volume edema pada tikus yang 
diinduksi dengan karagenan. Persentasi 
penghambatan edema lebih signifikan dengan 
dosis 500 mg/kg dibandingkan dengan dua 
konsentrasi lainnya yaitu 125 dan 250 mg/kg. 
Namun belum pernah dicobakan penentuan 
antiinflamasinya melalui metode in vitro 
penghambatan denaturasi protein. Metode ini 
menggunakan pendekatan tipe III reaksi 
hipersensitif  yang diasumsikan mirip dengan 
munculnya ekspresi antigen ketika albumin 
dipanaskan hingga denaturasi (2) 
Glomerulonefritis, serum sickness, systemic 
lupus erythematosus dan rheumatoid arthritis 
adalah penyakit autoimun yang didasarkan 
pada hipersensitivitas tipe III yaitu yang 
diperantarai oleh kompleks imun. Metode 
penghambatan denaturasi protein dapat 
dipakai sebagai sebagai skrining aktivitas 
antiinflamasi yang dilakukan oleh oleh 
Nargund LV (1993) yang menyatakan ada 
bukti bahwa senyawa yang menunjukkan 
penghambatan denaturasi albumin juga 
menunjukkan aktivitas antiinfamasi in vivo 
berdasarkan metode induksi edema kaki tikus 
(3).  

Daun gandarusa diekstraksi secara 
maserasi menggunakan etanol 96 %, kemudian 
dipartisi dengan n-heksan, etil asetat dan n-
butanol.  Potensi penghambatan denaturasi 
protein ditentukan dengan  mengukur nilai 
densitas kekeruhan (turbiditas) masing-masing 
kelompok uji  menggunakan instrumen 
spektrofotometer visible pada panjang 
gelombang 660 nm. Selanjutnya ditentukan 
persentase penghambatan denaturasi albumin 
dan nilai IC50 dari masing-masing ekstrak, 
kontrol positif secara triplo. 
 
BAHAN DAN METODE Bahan sampel yang digunakan dalam 
penelitian adalah daun gandarusa (Justicia 
gendarusa Burm. F) diperoleh dari Balitro. 
Pelarut untuk ekstraksi adalah n-heksan, etil 
asetat, n-butanol dan air. Bahan pereaksi untuk 
skrining fitokimia adalah natrium hidroksida 1 
N, asam klorida, ammonia 30%, kloroform, 
pereaksi Dragendorrf, pereaksi Mayer amil 
alcohol, serbuk magnesium, besi (III) klorida 1 
%, perekasi Stiassny, natrium asetat, eter, 
pereaksi Liebermann-Buchard, alumunium 

klorida. Untuk penentuan antiinflamasi 
digunakan  Bovine Serum Albumin (BSA), 
etanol, n-heksana, etil asetat, n- butanol, 
aquadest, NaCl, Tris base dan Tris buffer 
saline dan natrium diklofenak sebagai kontrol 
positif. 
Pembuatan ekstrak Sebanyak 500 gram serbuk simplisia 
dimasukkan ke dalam erlenmeyer kemudian 
diekstraksi dengan cara maserasi selama 24 
jam pada suhu kamar mengunakan 10 bagian 
pelarut etanol 96%, diaduk selama 6 jam, lalu 
didiamkan selama 18 jam. Setelah itu disaring 
menggunakan kertas saring. Ampas dimaserasi 
kembali tiga kali. Maserat yang diperoleh 
dipekatkan dengan menggunakan rotavapor 
pada suhu 50°C hingga diperoleh ekstrak 
kental. Ekstrak etanol kemudian dipartisi 
menggunakan pelarut yang kepolarannya 
semakin meningkat, yaitu n-heksan, etil asetat, 
dan n-butanol. Partisi dilakukan dengan 
menggunakan corong pisah. Ekstrak etanol 
didispersikan dalam air panas terlebih dahulu, 
kemudian dipartisi dengan menambahkan n-
heksan dengan perbandingan 1 : 1, kocok 
selama ± 1 jam, diamkan hingga terbentuk 2 
lapisan, di mana ekstrak air berada di bagian 
bawah dan ekstrak n-heksan berada di bagian 
atas. Lapisan n-heksan dipisahkan dan 
ditampung dalam wadah. Partisi dilakukan 
berulang hingga tiga kali. Ekstrak n-heksan 
diuapkan hingga diperoleh ekstrak kental n-
heksan, sedangkan ekstrak air dipartisi 
kembali secara berturut-turut dengan cara yang 
sama menggunakan pelarut etil asetat dan n-
butanol hingga diperoleh ekstrak kental etil 
asetat, ekstrak kental n-butanol, dan ekstrak 
air. 
 
Penetapan Aktivitas Antiinflamasi aktivitas antiinflamasi mengikuti metode 
William (4) yang dimodifikasi sesuai dengan 
keadaan laboratorium. Sebanyak 500 µl dari 
setiap konsentrasi larutan uji 50 ppm, 100 
ppm, 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm, dan 500 
ppm dipipet dengan mikropipet kemudian 
ditambahkan larutan BSA 0,2 % hingga 
volume 5 ml. Dari campuran tersebut akan 
diperoleh konsentrasi akhir 5 ppm, 10 ppm, 20 
ppm, 30 ppm 40 ppm dan 50 ppm. Pada 
kontrol positif dilakukan hal yang sama yaitu 
sebanyak 500 µl dari setiap konsentrasi larutan 
uji 12,5 ppm, 25 ppm, 50 ppm, 100 ppm, 200 
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ppm, dan 300 ppm dipipet dengan mikropipet 
kemudian ditambahkan larutan BSA 0,2 % 
hingga volume 5 ml. Dari campuran tersebut 
akan diperoleh konsentrasi 1,25 ppm, 2,5 ppm, 
10 ppm, 20 ppm dan 30 ppm. Masing-masing 
larutan uji dan kontrol positif di uji bersamaan 
dengan kontrol negative (500 µL aquadest 
ditambahkan larutan 0,2% BSA ke dalam labu 
ukur hingga volume mencapai 5 mL). Larutan 
diatas selanjutnya didiamkan pada suhu 250C 
selama 30 menit kemudian dipanaskan selama 
5 menit pada suhu 700C serta didinginkan .  
dengan cara di rendam dalam wadah yang 
berisi air ± 10 menit. Setelah dingin larutan 
divortex dan dilakukan pengukuran turbiditas 
dengan menggunakan instrumen 
spektrofotometer UV-visible pada panjang 
gelombang 660 nanometer. Pengukuran 
dilakukan secara triplo. 

 
Perhitungan Persentase Penghambatan 
Denaturasi Protein dan Nilai IC50 

Persentase penghambatan denaturasi protein 
diukur dengan menggunakan rumus sebagai 
berikut: 
% inhibisi =  x 100 % 
 Nilai IC50 dihitung dengan membuat 
persamaan regresi linear antara konsentrasi 
(X) dengan % inhibisi (Y) sehingga 
didapatkan nilai IC50 dari ekstrak dan fase 
ekstrak daun gandarusa (Justicia gendarussa 
Burm) dan natrium diklofenak sebagai kontrol 
positif. 
 
Hasil dan Pembahasan 
 Data yang didapat pada penelitian ini adalah 
nilai absorban yang mencerminkan tingkat 
denaturasi albumin. Terlihat pola absorban 
yang semakin kecil dengan semakin besarnya 
konsentrasi ekstrak. Hal tersebut menunjukkan 
ada komponen dalam ekstrak yang 
menghambat denaturasi protein albumin. Data 
terlihat pada tabel 1.  
 

 
Tabel 1. Prosentase inhibisi dan IC50 ekstrak etanol daun gendarusa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pola yang sama seperti table 1 juga 
diperlihatkan pada sampel fase fase n-heksan, 
fase etil asetat, fase n-butanol dan fase air 
(data tidak ditampilkan). Rekapitulasi data 
semua sampel dapat dilihat pada table 2 dan 
gambar 3.  
IC50 denaturasi albumin terkecil diantara 
ekstrak  dan fraksi ekstrak daun gandarusa 
adalah fraksi etil asetat dengan IC50 rata-rata 
336,42 ppm, nilai ini tidak berbeda bermakna 
dengan nilai IC50 rata-rata 1 sampel uji lainnya 
yaitu ekstrak etanol yaitu sebesar 373,59 ppm. 

Penelitian ini merupakan tahap awal 
dalam pengembangan obat yang dapat 
digunakan sebagai antiinflamasi. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penghambatan denaturasi albumin Bovine 
Serum Albumin (BSA). Pengujian 
antiinflamasi ini dilakukan untuk mengetahui 
daya hambat ekstrak etanol 96 % gandarusa 
serta masing-masing hasil fraksinya 
menggunakan pelarut n-heksan, etil asetat, n-
butanol dan air terhadap penghambatan 
denaturasi albumin Bovine Serum Albumin 
(BSA).  Bovine Serum Albumin akan 

ekstra
k 

etanol 
(ppm) 

Serapan % inhibisi IC50 (ppm) Rerata 
IC50 (ppm) Seri 

1 Seri 2 Seri 
3 

Seri 
1 

Seri 
2 

Seri 
3 Seri 1 Seri 2 Seri 3 

0 0,861 0,873 0,906 - - - 

392,80 389,96 336,71 
 

373,60 
± 31,59 

50 0,783 0,644 0,706 9,06 26,23 22,08 
100 0,655 0,579 0,691 23,93 29,40 23,73 
200 0,579 0,542 0,556 32,75 37,92 38,63 
300 0,424 0,515 0,450 50,75 41,01 50,33 
400 0,418 0,432 0,391 51,45 51,55 56,84 
500 0,399 0,365 0,337 53,66 58,19 62,80 
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mengalami denaturasi (perubahan sturuktur 
primer dan sekunder) pada saat dipanaskan. 
Hal ini yang menjadi penanda dimana albumin 
mengalami kerusakan pada saat diinduksi 
panas sehingga oleh tubuh dianggap sebagai 

bahan asing (antigen) oleh karena itu tubuh 
melakukan perlawanan yaitu melalui 
mekanisme inflamasi. 

 
 
 
Tabel 2.  Nilai IC50 ekstrak etanol 96 % dan fraksi ekstrak daun gandarusa 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (*) = angka berdasarkan perhitungan ekstrapolasi 
 

Inflamasi dapat disebabkan oleh denaturasi 
protein. Produksi auto antigen pada penyakit 
arthritis tertentu disebabkan oleh denaturasi 
protein. Adanya perubahan struktur albumin 
dalam tubuh dapat menyebabkan albumin 
tersebut dianggap sebagai antigen sehingga 
menyebabkan terjadinya serangkaian proses 
inflamasi(5). Mekanisme denaturasi mungkin 
melibatkan perubahan ikatan elektrostatik, 
hidrogen, hidrofobil dan disulfida. Senyawa  

 
 

 
yang dapat menghambat denaturasi protein 
akan bermanfaat untuk pengobatan 
antiinflamasi (4). Menurut William (2008), 
beberapa obat antiinflamasi non steroid dapat 
menghambat denaturasi protein BSA ketika 
dipanaskan pada pH patologis (6,2-6,5) (4). 
BSA dipilih karena merupakan indikator 
denaturasi albumin yang lebih peka 
dibandingkan dengan indikator albumin lain.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.  Grafik perbandingan nilai IC50  ekstrak dan fraksi ekstrak daun gandarusa dengan 
natrium diklofenak 

 
Pada penelitian ini terdapat pola yang 

hampir sama pada keempat tanaman yaitu 
bahwa fraksi etil asetat  memiliki nilai IC50 yang lebih rendah dibandingkan fraksi lainnya  

namun masih jauh apabila dibandingkan 
dengan nilai IC50 kontrol positif. Berdasarkan  
analisis statistik terhadap nilai IC50 fraksi etil 
asetat   keempat   tanaman   terlihat    terdapat  

Ekstrak dan fraksi 
ekstrak  daun 

gandarusa 
IC50 (ppm) penghambatan denaturasi albumin 

Seri 1 Seri 2 Seri 3 Rata-rata ± SD 
Ekstrak etanol 96 % 392,79 389,96 336,71 373,59 ± 31,59 

Fraksi n-heksan 613,03* 818,60* 736,60* 722,74 ± 103,48* 
Fraksi etil asetat 325,85 336,52 346,89 336,42 ± 10,52 
Fraksi n-butanol 598,47* 590,05* 552,61* 580,38 ± 24,41* 

Fraksi air 945,10* 635,98* 603,94* 728,33 ± 188,40* 
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perbedaan bermakna. Hal tersebut memberi 
arti bahwa senyawa yang bersifat antiinflamasi 
adalah senyawa kepolarannya mendekati etil  
 
asetat. Menurut Markham pelarut etil asetat 
dapat digunakan untuk mengekstrak senyawa 
metabolit sekunder yang bersifat semipolar 
seperti flavonoid dan tanin (6). Hasil 
penapisan fitokimia pada fraksi etil asetat yang 
dilakukan penelitian sebelumnya menunjukkan 
terdapat senyawa metabolit sekunder seperti 
flavonoid pada fraksi etil asetat keempat 
tanaman dan tanin pada beberapa fraksi etil 
asetat tanaman. Adanya perbedaan nilai IC50 pada tiap ekstrak etanol maupun fraksi dapat 
disebabkan karena perbedaan jenis senyawa 
metabolit sekunder yang terdapat pada tiap 
ekstrak maupun fraksi ekstrak. Menurut 
literatur senyawa metabolit sekunder yang 
berpotensi dalam menghambat denaturasi 
protein senyawa flavonoid (7).   
 

Pada umumnya flavonoid cukup larut 
dalam pelarut polar seperti etanol, metanol 
butanol, air dan lain-lain. Adanya gula yang 
terikat pada pada flavonoid cenderung 
menyebabkan flavonoid lebih mudah larut 
dalam air. Sebaliknya, aglikon yang kurang 
yang kurang polar seperti isoflavon, flavanon, 
dan flavon serta flavonol yang termetoksilasi 
cenderung lebih mudah larut dalam pelarut 
seperti eter (pelarut nonpolar) dan etil asetat 
(pelarut semipolar). Flavonoid bertanggung 
jawab dalam menghasilkan aktivitas 
farmakologi seperti antiinflamasi. Mekanisme 
flavonoid sebagai antiinflamasi adalah 
menghambat enzim eikosanoid termasuk 
fospolipase A2, siklooksigenase dan 
lipooksigenase sehingga mengurangi 
konsentrasi prostanoid dan leukotrien (7).  
 
Kesimpulan  
Berdasarkan nilai IC50  denaturasi albumin 
terlihat bahwa fraksi etil asetat ekstrak etanol 
70% daun gandarusa ( Justicia gendarusa 
Burm.F. ) menunjukkan nilai yang terkecil 
dibandingkan ekstrak etanol 96 % dan fraksi 
ekstrak n-heksan, n-butanol dan air. Hal 
tersebut memberi arti kemungkinan senyawa 
aktif yang memiliki aktivitas antiinflamasi 
terkonsentrasi pada pelarut fraksi etil asetat. 
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Metoda Analisis Berbasis Stabilitas dalam Upaya Pengembangan Kuersetin sebagai Sediaan 
Renoprotektor yang Aman dan Efektif Henny Lucida dan Reinaldo Pradana 

Fakultas Farmasi, Universitas Andalas, Padang 
Email: hennylucida@gmail.com, hennylucida.ffarmasi@unand.ac.id 

Abstrak Kuersetin berpotensi dikembangkan sebagai senyawa renoprotektor (melindungi nefron dari toksisitas 
obat) (Aldemir, 2014; Gomes, 2014), namun dibatasi oleh kelarutan rendah dalam air dan ketak-stabilan 
yang berujung pada rendahnya ketersediaan hayati (Moon, 2008). Pengurangan ukuran partikel melalui 
teknik nanokristal telah dilakukan untuk memperbaiki kelarutan dan laju dissolusi kuersetin (Lucida, 
2016). Makalah ini melaporkan hasil pengembangan metoda analisis kuantitatif berbasis stabilitas untuk 
kuersetin. Sistem HPLC menggunakan kolom C18 dengan fase gerak asetonitril:asam fosfat 0,1% (45:55) 
, flow rate 1 ml/menit, volume injector 20 µL dan deteksi pada 254 atau 370 nm. Kuersetin dilarutkan 
berturut-turut dalam HCl 1N, NaOH 1N, H2O2 10% dan didiamkan selama + 3 jam pada suhu kamar 
untuk memperoleh profil kromatogram hasil hidrolisis dalam asam-basa dan hasil oksidasi, sedangkan 
degradasi secara fotolisis menggunakan paparan sinar UV 254 nm selama 3 hari terhadap larutan 
kuersetin. Hasil menunjukkan bahwa tidak terdeteksi hasil degradasi pada kromatogram larutan dalam 
asam (luas puncak relative atau AUC kuersetin 95,4%) dan fotolisis (AUC 94,8%), adapun beberapa 
puncak lain yang muncul merupakan pengotor dengan proporsi yang jauh lebih kecil dari kuersetin.  
Terjadi penurunan AUC kuersetin di dalam basa (52,5%) dan H2O2 10% (0,006%), muncul puncak-
puncak hasil uraian yang menunjukkan ketak-stabilannya terhadap hidrolisis suasana basa dan oksidasi. 
Metoda analisis yang digunakan memperlihatkan puncak hasil degradasi yang terpisah dari kuersetin dan 
profil kromatogram bermanfaat dalam mempertahankan stabilitas kuersetin selama proses pengembangan 
formula dan uji ketersediaan hayati. 
Kata kunci: kuersetin, metoda analisis berbasis stabilitas, HPLC 
 
Pendahuluan Angka kejadian gagal ginjal kronik 
(Chronic Kidney Disease atau CKD) semakin 
meningkat, data dari Perhimpunan Nefrologi 
Indonesia terdapat lebih kurang 42 juta penderita 
CKD hingga tahun 2016 yang meningkat jumlahnya 
sampai 40% pertahun. Angka ini mungkin akan 
jauh meningkat di tahun mendatang sesuai data 
Badan Kesehatan Dunia (WHO) bahwa jumlah 
penderita diabetes di Indonesia menempati urutan 
ke empat dunia (1). Sebagaimana diketahui, 
penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes 
mellitus dan hipertensi merupakan penyebab utama 
gagal ginjal. Disamping itu, penggunaan obat-
obatan secara sembarangan dan dalam jangka 
panjang disertai pola hidup tidak sehat turut 
menyumbang makin tingginya jumlah penderita 
CKD.Menurunnya kualitas hidup pasien karena 
kerusakan organ penting seperti hati dan ginjal 
sebetulnya dapat dicegah, dan adalah salah satu 
kompetensi Profesi Apoteker dalam memberikan 
edukasi pada pasien dalam pencegahan penyakit 
degeneratif, penatalaksanaan serta monitoring terapi 

pasien supaya efek samping dan toksik obat 
dapat diminimalkan termasuk mencegah 
kerusakan organ tubuh. Ginjal merupakan salah 
satu organ yang berperan penting dalam 
eliminasi obat dari dalam tubuh sehingga 
beresiko mengalami penurunan fungsi bila 
terpapar toksin atau akibat komplikasi penyakit 
tertentu. Diantara senyawa yang berpotensi 
sebagai renoprotektor adalah kuersetin (Gambar 
1), suatu bioflavonoid yang disebut dapat 
melindungi ginjal dari kerusakan dengan cara 
menghasilkan efek vasorelaksan langsung pada 
jaringan pembuluh darah (2; 3). 

 
 
 
 

 
 

Gambar 1. Struktur kimia Kuersetin 
Penelusuran literatur menunjukkan, 

penggunaan kuersetin (50mg/kgBB) yang 
dikombinasikan dengan obat kemoterapi 
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cisplatin (4 mg/kgBB) pada tikus uji (Rat 13762 
Mat B-III breast adenocarcinoma) terbukti 
mencegah kerusakan ginjal yang disebabkan oleh 
cisplatin. Selain mencegah kerusakan tubulus, 
kuersetin juga mencegah inflamasi pada ginjal 
karena penggunaan cisplatin (4). Pemberian 
cisplatin yang dikombinasikan dengan kuersetin 
mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut, terlihat dari 
kadar kreatinin tikus yang diberi kuersetin + 
cisplatin (0.86 ± 0.15 mm/dL) lebih rendah dari 
tikus yang diberi cisplatin saja (1.28 ± 1.40 mm/dL 
(3). Penelitian-penelitian yang dilakukan baru pada 
hewan percobaan dan belum diterapkan secara 
klinis. 

Penggunaan kuersetin sebagai senyawa 
aktif obat secara klinis masih terbatas karena 
masalah kelarutan dan ke-takstabilannya. 
Kelemahan dari bioflavonoid adalah kelarutannya 
terbatas dan stabilitas yang jelek sehingga 
bioavailabilitasnya di dalam darah rendah (5).  
Rendahnya bioavailabilitas senyawa obat di dalam 
tubuh menjadi tantangan dalam pengembangan 
kuersetin sebagai renoprotektor, sehingga banyak 
penelitian yang dilakukan untuk memperbaiki 
kelarutan kuersetin. 

Pada tahap awal penelitian ini, telah 
berhasil dilakukan peningkatan kelarutan kuersetin 
melalui teknik nanokristal dengan menggunakan 
kombinasi metoda ultrasonikasi & Planetary ball 
mill. Diperoleh kuersetin nanokristal dengan 
distribusi ukuran d50% and d99% berturut-turut 
71,5 nm dan 389,9 nm, rerata ukuran partikel 367,7 
nm, indeks polidispersitas (PDI) 0,338 dan zeta 
potensial 0,17 mV pada penggilingan 15 menit. 
Partikel dengan nilai d50% dan d99% berturut-turut 
68,3 nm and 352,3 nm, rerata ukuran partikel 289,9 
nm, PDI 0,308 dan zeta potensial 0,31 mV 
dihasilkan setelah penggilingan 30 menit. 
Pengurangan ukuran partikel menjadi nanokristal 
meningkatkan kelarutan kuersetin secara sangat 
bermakna (P<0,01) dan terjadi peningkatan laju 
dissolusi dari 13.42+0.27% (kuersetin standar) 
menjadi 36.03+1.75% (6). 

Metoda analisis berbasis stabilitas sangat 
dibutuhkan dalam proses pengembangan formulasi 
dan uji ketersediaan hayati, terutama untuk bahan 
aktif farmakologis yang relative tidak stabil. 
Metoda tersebut harus dapat memisahkan antara 
senyawa induk dengan hasil uraian sehingga 
munculnya hasil penguraian dapat dideteksi selama 

proses pengembangan formula obat. Penelitian 
ini bertujuan untuk memperoleh profil 
kromatografi kuersetin dan hasil-hasil 
penguraiannya agar bisa dikembangkan menjadi 
metoda analisis kuantitatif berbasis stabilitas 
yang sangat bermanfaat dalam pengembangan 
sediaan renoprotektor dari kuersetin. 

 
Bahan dan Metode  Bahan yang digunakan adalah kuersetin 
(Sigma), asetonitril grade HPLC (Merck), asam 
fosfat pekat (Merck), HCl pekat (Merck), NaOH 
(Brataco), H2O2 (Brataco), methanol pro analisis 
(Merck) dan Aquadestilata. Analisis kuantitatif 
dilakukan secara kromatografi cair kinerja tinggi 
(HPLC, Shimadzu) menggunakan kolom C18 
dengan fase gerak asetonitril:asam fosfat 0,1% 
(45:55), flow rate 1 ml/menit, volume injector 
20 µL dan deteksi pada 254 atau 370 nm. Profil 
kromatogram hasil uraian kuersetin pada 
berbagai kondisi diperoleh dengan melarutkan 
kuersetin berturut-turut dalam HCl 1N, NaOH 
1N, H2O2 10% dan didiamkan selama + 3 jam 
pada suhu kamar untuk memperoleh profil 
kromatogram hasil hidrolisis dalam asam-basa 
dan hasil oksidasi, sedangkan degradasi secara 
fotolisis menggunakan paparan sinar UV 254 
nm selama 3 hari terhadap larutan kuersetin (7). 
  Sebagai larutan uji, dibuat larutan induk 
kuersetin dalam 5% methanol dengan 
konsentrasi 120 g/mL. Dari larutan induk 
tersebut dibuat suatu seri larutan dengan 
konsentrasi berturut-turut 0,25; 0,5; 2; 4 dan 6 g/mL untuk  validasi metoda analisis.  
 
Hasil dan Pembahasan Profil kromatografi cair kinerja tinggi 
(KCKT/HPLC) kuersetin standar setelah diberi 
perlakuan ekstrim dengan forced degradation 
perlu diperoleh untuk dapat mendeteksi 
kemungkinan penguraian kimia kuersetin selama 
proses pengembangan formula dan uji 
ketersediaan hayati. Data ini bertujuan untuk 
memberikan informasi kemungkinan munculnya 
produk hasil uraian kuersetin bila mengalami 
hidrolisis dalam asam, hidrolisis dalam basa, 
oksidasi pada suhu kamar dan penguraian akibat 
cahaya (fotolisis) setelah terpapar sinar UV 
dengan panjang gelombang 254 nm. Gambar 2 
menunjukkan profil kromatogram kuersetin 
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murni, sedangkan Gambar 3 memperlihatkan profil 
hasil uraian kuersetin berturut-turut di dalam HCL 
0,1 N, NaOH 0,1 N, H2O2 10% dan dipapar dengan 
sinar UV.  

 Gambar 2. Profil kromatogram larutan kuersetin 
murni di dalam 5% metanol 

 

 

 Gambar 3. Profil kromatogram kuersetin dan hasil 
uraiannya di dalam (A) HCl 0,1N, (B) NaOH 0,1 N, 

(C) H2O2 10% dan (D) dipapar sinar UV 254 nm 
selama 3 hari 

 
Intisari data profil kromatogram pada 

Tabel 1. menunjukkan bahwa kuersetin relative 
stabil terhadap hidrolisis didalam larutan asam 
dan fotolisis oleh sinar UV, adapun beberapa 
puncak lain yang muncul dapat dianggap 
sebagai pengotor karena proporsi nya jauh lebih 
kecil dari kuersetin.  Kuersetin tidak stabil di 
dalam larutan basa dan larutan H2O2 10% yang 
menunjukkan ketak-stabilannya terhadap 
hidrolisis basa dan oksidasi, hal ini bila 
dikaitkan dengan struktur kimia kuersetin 
(Gambar 1) dapat terjadi karena teroksidasinya 
gugus fenol menjadi keton. Informasi tentang 
waktu retensi munculnya puncak baru dari hasil 
uraian bermanfaat untuk deteksi dan 
meminimalkan terjadinya penguraian kuersetin 
selama proses formulasi ataupun di dalam 
matriks biologis. Validasi metoda analisis 
menunjukkan  korelasi linier antara konsentrasi 
(0,25 – 6 g/mL) terhadap respon alat dengan 
persamaan regresi : y = 34265x + 27905, dan 
nilai r (koefisien regresi) = 0,9890. 

 
Tabel 1. Evaluasi stabilitas kuersetin setelah 

berbagai perlakuan secara HPLC 

 
Simpulan  Metoda analisis kuantitatif kuersetin 
secara HPLC menggunakan kolom C18 dengan 
fase gerak asetonitril:asam fosfat 0,1% (45:55) , 
flow rate 1 ml/menit, volume injector 20 µL dan 
deteksi pada 254 atau 370 nm dapat memisahkan 

Perlakuan Jenis 
degradasi 

Jumlah puncak 
(termasuk 
kuersetin) 

Waktu retensi Proporsi kadar 
kuersetin 

berdasarkan 
AUC 

A. Hidrolisis 
dalam asam 
(HCl 0,1N) 

5 2.245; 2.937; 
3.197; 6.859; 

7.130 
95,4% 

B. Hidrolisis 
dalam basa 

(NaOH 
0,1N) 

4 2.372; 3.013; 
3.208; 3.567 

52.5% 

C. Oksidasi 
(10% 

H2O2), 
deteksi pada  254 nm 

7 1.941; 2.220; 
2.745; 3.505; 
3.899; 4.555; 

5.414 

0,006% 

D. Fotolosis 
(UV 254 

nm) 
10 2.272; 2.583; 

2.757; 2.956; 
3.083; 3.191; 
3.363; 3.527; 
4.981; 6.729; 

7.031 

94,8% 

A 

C 

D 

B 
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kuersetin dari hasil penguraiannya. Validasi metoda 
analisis menunjukkan korelasi linier antara kadar 
(0,25 – 6 g/mL) terhadap respon alat. 
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