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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1.   Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan menggunakan    

spektrofotometer UV-Vis. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Februari 

sampai April 2018 di Laboratorium Kimia Terpadu Program Studi Farmasi dan 

Laboratorium Sintesis Program Studi Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan, 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

  

4.2.  Alat Penelitian  

1. Spektrofotometer UV-Vis (Single Beam UVmini-1240 Shimadzu)  

2.   Seperangkat alat ekstraksi (Rotary vacuum evaporator, pompa       

  vakum, corong  buchner, oven, dll.)  

3.   Seperangkat alat-alat gelas (beaker glass, batang pengaduk, gelas ukur,    

  cawan  porselen, labu ukur, labu alas bulat, pipet volume, dll.)  

4.   Timbangan Analitik Sartorius (Ohaus PA214)  

5.   Timbangan Gram Balance (Scout Pro SPS402F)  

6.   Ultrasonik (Branson 2510)  

7.   Inkubator (Memmert Models 30-750)  

8.   Pisau dan Blender  

9.   Pengayak Nomor 60  

 

4.3.  Bahan Penelitian  

1. Benalu teh (Scurulla atropurpurea (BL.) Dans.) yang diperoleh dari Kebun 

teh Wonosari, Kecamatan Singosari dan determinasi tanaman diperoleh dari 

UPT.  Materia Medika Batu, Jawa Timur.  

2. Etanol 96% (Merck)  

3. Kuersetin (Q4951-10G Sigma Aldrich)  

4. Aquades 

5. Na sitrat 0,5% 
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4.4.    Prosedur Penelitian  

4.4.1. Pembuatan Larutan Blanko 

Larutan blanko dibuat dengan cara memipet 0,5 ml larutan Na sitrat 0,5% dalam 

air ke dalam labu ukur sampai batas tanda 25,0 ml.  

 

4.4.2. Pembuatan Larutan Baku Kuersetin  

4.4.2.1. Pembuatan Larutan Baku Induk Kuersetin 

1. Baku induk 1 kuersetin (40000 ppm). Ditimbang dengan seksama 34 mg 

kuersetin kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 25,0 ml. Ditambahkan 

etanol 96% sampai batas tanda, kocok sampai larut dan  homogen.  

2. Baku induk 2 kuersetin (1000 ppm). Dipipet 0,5 ml larutan baku induk 1    

kuersetin (40000 ppm) lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 20,0 ml. 

Ditambahkan etanol 96% sampai batas tanda dan kocok sampai homogen.  

 

4.4.2.2 Pembuatan Larutan Baku Kerja Kuersetin 

Pembuatan larutan baku kerja kuersetin dengan konsentrasi 10, 25, 50, 100, 

dan 150 ppm dilakukan pada larutan baku induk  kuersetin. Pembuatannya adalah 

sebagai berikut:  

1. Baku kerja 1 kuersetin (10 ppm). Dipipet 1,0 ml larutan baku kerja 5 

kuersetin (100 ppm) kemudian masukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml. 

Ditambahkan etanol 96% sampai batas tanda dan kocok sampai homogen.  

2. Baku kerja 2 kuersetin (25 ppm). Dipipet 5,0 ml larutan baku kerja 5 

kuersetin (100 ppm) kemudian masukkan ke dalam labu ukur 20,0 ml. 

Ditambahkan etanol 96% sampai batas tanda dan kocok sampai homogen.  

3. Baku kerja 3 kuersetin (50 ppm). Dipipet 0,5 ml larutan baku induk 2 

kuersetin (1000 ppm ) kemudian masukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml. 

Ditambahkan  etanol 96% sampai batas tanda dan kocok sampai homogen.  

4. Baku kerja 4 kuersetin (100 ppm). Pipet 2,0 ml larutan baku induk 2 

kuersetin (1000 ppm) kemudian masukkan ke dalam labu ukur 20,0 ml. 

Tambahkan etanol 96% sampai batas tanda dan kocok sampai homogen.  
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5. Baku kerja 5 kuersetin (150 ppm). Dipipet 3,0 ml larutan baku induk 2 

kuersetin (1000 ppm) kemudian masukkan ke dalam labu ukur 20,0 ml. 

Ditambahkan etanol 96% sampai  batas tanda dan kocok sampai homogen.  

 

4.4.3 Pembuatan Larutan Sampel Benalu Teh  

4.4.3.1 Pembuatan Serbuk Benalu Teh  

Sampel yang digunakan adalah batang dan daun tanaman benalu teh kering. 

Serbuk simplisia dibuat dengan cara sebagai berikut:  

1. Batang dan daun kering, dipotong menjadi kecil kemudian dilakukan proses 

penghalusan dengan blender sampai terbentuk serbuk. 

2. Serbuk yang dihasilkan diayak dengan pengayak no. 60 (ukuran 250 μm) 

untuk memperoleh serbuk simplisia halus.  

3. Serbuk simplisia halus hasil pengayakan digunakan untuk proses pembuatan 

ekstrak benalu teh. Sedangkan serbuk yang tidak melewati pengayak no. 60 

tidak  diikut sertakan dalam proses pembuatan ekstrak benalu teh.  

 

4.4.3.2 Pembuatan Ekstrak Benalu Teh  

Ekstrak benalu teh dibuat dengan cara maserasi dengan menggunakan 

pelarut yang sesuai yaitu etanol 96%, prosesnya adalah sebagai berikut:  

1. Timbang 100 gram serbuk halus simplisia benalu teh kemudian masukkan 

ke  dalam maserator. Tambahkan 1 L etanol 96%. 

2. Rendam selama 6 jam pertama sambil sekali-sekali diaduk, kemudian 

diamkan selama 18 jam.  

3. Pisahkan maserat dengan proses penyaringan dengan corong buchner.  

4. Ulangi proses penyarian sekurang-kurangnya dua kali dengan jenis   dan 

jumlah pelarut yang sama. 

5. Kumpulkan semua maserat, kemudian dilakukan penguapan dengan 

menggunakan alat rotary vacuum evaporator hingga diperoleh ekstrak 

kental. Proses tersebut  dilakukan pada  suhu 400°C dengan kecepatan 60 

rpm. 
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6. Hasil ekstrak kental ditampung dalam cawan porselen kemudian di oven 

pada suhu 40°C untuk menguapkan pelarut yang tersisa, sehingga 

didapatkan hasil  ekstrak benalu teh 100%. 

7. Terakhir ekstrak ditimbang dengan timbangan analitik untuk menghitung 

randemen yang diperoleh. Rendemen harus mencapai angka sekurang-

kurangnya sebagaimana yang ditetapkan pada monografi ekstrak benalu teh 

yaitu tidak kurang dari 20,5% (Kementerian Kesehatan RI, 2011). 

 

4.4.3.3 Pembuatan Larutan Sampel Ekstrak Benalu Teh  

Larutan sampel 1 sampai 6 ekstrak benalu teh. Ditimbang ekstrak benalu teh 

(0,2117g – 0,2587g) sebanyak 6 kali kemudian dilarutkan dalam 100,0 ml etanol 

96% sampai batas tanda dan dikocok sampai homogen. Setelah itu dipipet 20,0 ml 

dari larutan 100,0 ml untuk dimasukkan kedalam labu ukur 50,0 ml dan 

ditambahkan etanol 96% sampai batas tanda serta dikocok sampai homogen. 

Selanjutnya dipipet 2,0 ml dari larutan 50,0 ml untuk dimasukkan kedalam labu 

ukur 10,0 ml dan ditambahkan etanol 96% sampai batas tanda serta dikocok 

sampai homogen. 

 

4.4.4.     Pembuatan Larutan Recovery Replikasi 1 sampai 3 

Pembuatan recovery dilakukan dengan menggunakan minimal 9 penetapan 

meliputi suatu rentang konsentrasi khusus untuk prosedur (misalnya 3 konsentrasi 

dan 3 replikasi untuk masing-masing konsentrasi) (Farmakope Indonesia Edisi V, 

2013). Larutan recovery 1 sampai 9 dibuat dengan cara ditimbang ekstrak benalu 

teh (0,2117g – 0,2587g) sebanyak 9 kali kemudian dilarutkan dalam 100,0 ml 

etanol 96% sampai batas tanda dan dikocok sampai homogen. Setelah itu dipipet 

20,0 ml dari larutan 100,0 ml untuk dimasukkan kedalam labu ukur 50,0 ml dan 

ditambahkan etanol 96% sampai batas tanda serta dikocok sampai homogen. 

Selanjutnya dipipet 2,0 ml dari larutan 50,0 ml untuk dimasukkan kedalam labu 

ukur 10,0 ml dan ditambahkan etanol 96% sampai batas tanda serta dikocok 

sampai homogen. 
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4.4.5. Pengukuran Panjang Gelombang Maksimum Kuersetin 

1.    Nyalakan alat spektrofotometer UV-Vis dan tunggu 30 menit untuk siap 

dipakai. 

2.   Disiapkan larutan baku kerja 3 kuersetin, blanko, tissue, 1 beaker glass 

kosong, 20 ml etanol 96% untuk membilas dan 2 kuvet. 

3. Selanjutnya pada mode menu dipilih “Spektrum” lalu kita atur rentang λ 

yang kita inginkan. 

4. Setelah itu kuvet yang sudah dibilas dengan etanol 96% diisi dengan larutan  

 blanko dan masukkan ke dalam alat spektrofotometer UV-Vis dengan 

 menekan “F1 (Basecorr)” sampai berbunyi “Beep”. 

5. Kemudian kuvet yang berisi blanko dikeluarkan lalu diganti dengan kuvet 

yang sudah dibilas dengan etanol 96% diisi dengan larutan baku kerja 3 

kuersetin dan masukkan ke dalam alat spektrofotometer UV-Vis dengan 

menekan “start”, maka akan muncul kurva. 

6.  Untuk melihat panjang gelombang maksimum dengan cara menekan 

“peak”akan muncul tabel panjang gelombang pada absorbansi terbesar atau 

dengan cara mengarahkan kursor ke puncak kurva lalu dibaca absorbansinya 

dan panjang gelombang maksimal pada pojok kiri atas. Bila ingin di cetak 

maka menekan “Print” dan jika sudah selesai ditekan “return” sampai ke 

mode menu. 

 

4.4.6. Pengukuran Absorbansi Kuersetin 

1. Nyalakan alat spektrofotometer UV-Vis dan tunggu 30 menit untuk siap 

dipakai. 

2. Disiapkan larutan baku kerja 1 sampai 5 kuersetin, blanko, tissue, 1 beaker 

glass kosong, 30 ml etanol 96% untuk membilas dan 2 kuvet. 

3. Kemudian diatur mode menunya dengan cara menekan “photometric” lalu 

tekan “go to WL” dan dimasukkan nilai panjang gelombang maksimum 

setelah itu di tekan “enter”. 

4 Selanjutnya kuvet yang sudah dibilas dengan etanol 96% diisi dengan 

larutan   blanko dan masukkan ke dalam alat spektrofotometer UV-Vis 

dengan  menekan “autozero” sampai berbunyi “Beep”. 
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5. Kemudian kuvet yang berisi blanko dikeluarkan lalu diganti dengan kuvet 

yang sudah dibilas dengan etanol 96% diisi dengan larutan baku kerja 1 

kuersetin dan masukkan ke dalam alat spektrofotometer UV-Vis dengan 

menekan “start” lalu dilakukan bergantian hingga seluruh larutan baku kerja 

kuersetin selesai dan ditekan “F3 (data display). 

6. Bila ingin di cetak maka menekan “Print” dan jika sudah selesai ditekan 

“return” sampai ke mode menu. 

 

4.4.7. Pengukuran Absorbansi Sampel Ekstrak Benalu Teh 

1. Nyalakan alat spektrofotometer UV-Vis dan tunggu 30 menit untuk siap 

dipakai. 

2. Disiapkan larutan baku kerja 1 sampai 6 ekstrak benalu teh, blanko, tissue, 1 

beaker glass kosong, 30 ml etanol 96% untuk membilas dan 2 kuvet. 

3. Kemudian diatur mode menunya dengan cara menekan “photometric” lalu 

tekan “go to WL” dan dimasukkan nilai panjang gelombang maksimum 

setelah itu di tekan “enter”. 

4 Selanjutnya kuvet yang sudah dibilas dengan etanol 96% diisi dengan 

larutan   blanko dan masukkan ke dalam alat spektrofotometer UV-Vis 

dengan  menekan “autozero” sampai berbunyi “Beep”. 

5. Kemudian kuvet yang berisi blanko dikeluarkan lalu diganti dengan kuvet 

yang sudah dibilas dengan etanol 96% diisi dengan larutan sampel 1 ekstrak 

benalu teh dan masukkan ke dalam alat spektrofotometer UV-Vis dengan 

menekan “start” lalu dilakukan bergantian hingga seluruh larutan sampel 

ekstrak benalu teh selesai dan ditekan “F3 (data display). 

6. Bila ingin di cetak maka menekan “Print” dan jika sudah selesai ditekan 

“return” sampai ke mode menu. 

 

4.4.8. Pengukuran Absorbansi Recovery 

1. Nyalakan alat spektrofotometer UV-Vis dan tunggu 30 menit untuk siap 

dipakai. 

2. Disiapkan larutan recovery 1 sampai 9, blanko, tissue, 1 beaker glass 

kosong, 40 ml etanol 96% untuk membilas dan 2 kuvet. 
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3. Kemudian diatur mode menunya dengan cara menekan “photometric” lalu 

tekan “go to WL” dan dimasukkan nilai panjang gelombang maksimum 

setelah itu di tekan “enter”. 

4 Selanjutnya kuvet yang sudah dibilas dengan etanol 96% diisi dengan 

larutan   blanko dan masukkan ke dalam alat spektrofotometer UV-Vis 

dengan  menekan “autozero” sampai berbunyi “Beep”. 

5. Kemudian kuvet yang berisi blanko dikeluarkan lalu diganti dengan kuvet 

yang sudah dibilas dengan etanol 96% diisi dengan larutan recovery 1 dan 

masukkan ke dalam alat spektrofotometer UV-Vis dengan menekan “start” 

lalu dilakukan bergantian hingga seluruh larutan recovery selesai dan 

ditekan “F3 (data display). 

6. Bila ingin di cetak maka menekan “Print” dan jika sudah selesai ditekan 

“return” sampai ke mode menu. 

 

4.4.9. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui kadar kuersetin dalam 

sediaan farmasi menggunakan rumus regresi. Selain itu, pengujian dapat di 

analisis juga. Pada penelitian ini menggunakan 4 uji yang di analisis menurut 

Farmakope Indonesia Edisi V, 2013  yaitu: 

1. Uji Linearitas 

 Dari data pengukuran kurva kalibrasi, kemudian dianalisis dengan regresi 

linear menggunakan rumus regresi y = bx + a. sehingga diperoleh koefisien 

korelasi (r) yang menunjukkan linearitasnya. Nilai linearitas yang baik adalah 

0,995 ≤ r ≤ 1 (Gandjar dan Rohman, 2013). 

2. Uji Batas Deteksi (LOD) dan Batas Kuantisasi (LOQ) 

 Setelah mendapatkan kurva kalibrasi yang memenuhi persyaratan 

analisis,selanjutnya data yang diperoleh dari konsentrasi tiap analit yang 

memberikan absorbansi berbeda untuk diolah untuk menentukan batas deteksi 

(LOD) dan batas kuantitas (LOQ). Batas deteksi (LOD) merupakan konsentrasi 

atau jumlah terkecil/terendah dari analit dalam sampel yang dapat terdeteksi, 

tetapi tidak perlu terkuantisasi sehingga nilai yang dihasilkan tidak harus 



22 
 

memenuhi kriteria akurasi dan presisi. Nilai batas keberterimaan untuk akurasi 

kurang dari 5%, sedangkan untuk presisi batas keberterimaannya apabila nilai SD 

(Standar Deviasi) lebih kecil dari nilai 2/3. Batas kuantifikasi (LOQ) merupakan 

konsentrasi atau jumlah terendah dari analit yang masih dapat ditentukan dan 

memenuhi kriteria akurasi dan presisi (Harmita, 2004).  

Nilai  LOD  =   dan nilai LOQ  =    , 

standar deviasi (SD) respon ditentukan berdasarkan standar deviasi residual 

(simpangan baku residual) merupakan nilai kemiringan (slope/b) garis atau regresi 

linier y = a + bx (Gandjar & Rohman, 2013). 

3. Uji Akurasi 

 Pada parameter validasi selanjutnya yaitu akurasi yang dinyatakan sebagai 

persen perolehan kembali atau (% recovery) analit yang ditambahkan. Akurasi 

dapat ditentukan dengan  cara menggunakan metode penambahan baku (standart 

addition method) seperti yang digunakan pada penelitian ini. Setelah perhitungan 

kadar pengenceran sampai batas 100,0 ml, maka nilai rata – rata % recovery 

dimana persen perolehan kembali ini dapat diterima bila memenuhi syarat akurasi 

yaitu pada rentang rata –rata persen perolehan kembali 80 – 110 % (Harmita, 

2004). 

% recovery = Kadar yang diperoleh =    

                      Kadar sebenarnya          

                      
dimana  Ct  = Kadar kuersetin yang diperoleh 

              Cp = Kadar kuersetin dalam sampel 

              Cst = Kadar standart kuersetin yang ditambahkan 

4. Uji Presisi 

Salah satu persyaratan yang mendasar dalam suatu analisis adalah 

ketepatan dan ketelitian. Dalam penelitian ini untuk mendukung validasi metode 

digunakan parameter penelitian. Selanjutnya untuk mengukur parameter presisi 

yang menunjukkan derajat kesesuaian antara hasil uji yang diukur melalui 

penyebaran hasil dari rata-rata secara terulang. Presisi diukur sebagai simpangan 

baku atau simpangan baku relatif (koefisien variasi) berdasarkan penelitian yang 

dilakukan terhadap replikasi sampel yang diambil dari campuran yang homogen. 

Dengan kata lain metode dapat menghasilkan nilai rata-rata yang sangat dekat 
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dengan nilai sebenarnya dimana simpangan baku (SD) dan koefisien variasi (KV) 

sebagai parameter ukur. Nilai koefisien variasi < 2% menunjukkan bahwa metode 

tersebut memberikan presisi yang baik. Standart deviasi ini untuk mengetahui 

perbedaan data sampel terhadap rata-rata. Apabila nilainya kecil maka perbedaan 

data terhadap rata-rata juga kecil (Harmita, 2004). 

4.5 Skema Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Skema Kerangka Operasional. 
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