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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Metode Sampling 

4.1.1 Populasi 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah jamu pegal linu cair 

bermerek yang dijual di kecamatan Klojen kota Malang. Dari hasil survei 

ditemukan 10 produk jamu pegal linu cair dengan merk yang berbeda. 

4.1.2 Sampel 

Pengambilan sampel menggunakan metode Purposive Sampling. Untuk 

mendapatkan sampel digunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi dalam 

penelitian ini adalah produk jamu pegal linu cair bermerk (memiliki nama, logo dan 

kemasan) dan produk yang sering dikonsumsi masyarakat. 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah produk yang sudah dianalisis 

sebelumnya terkait kandungan bahan kimia obat dalam produk jamu tersebut. Dari 

kriteria tersebut maka didapatkan 5 produk jamu pegal linu cair yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini. 

4.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

a. Tempat Penelitian Laboratorium Kimia Terpadu II Universitas Muhammadiyah 

Malang; 

b. Waktu penelitian selama 3 bulan. 

4.3 Alat Penelitian 

1. Densitometer CAMAG TLC 4 Scanner; 

2. Pipa Kapiler 5 µL; 

3. Lemari Asam; 

4. Chamber CAMAG; 

5. Beaker Gelas; 

6. Vial; 

7. Pipet tetes; 

8. Pipet volume 0,5 mL, 1,0 mL, 2,0 mL, 3,0 mL, 4,0 mL dan 5,0 mL; 

9. Labu ukur 25,0 mL; 20,0 mL; 10,0 mL;
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10. Neraca analitik; 

11. Botol timbang; 

12. Deksikator. 

 

4.4 Bahan Penelitian 

1. Parasetamol (Brataco); 

2. Asam mefenamat (Sigma Aldrich); 

3. Kafein (Sigma aldrich); 

4. Fenilbutazon (Sigma Aldrich); 

5. Kloroform (Brataco); 

6. Toluen (Brataco); 

7. Metanol (Brataco); 

8. Aseton (Brataco); 

9. Etil asetat (Brataco); 

10. Lempeng KLT Silika Gel GF 254; 

11. Sampel Jamu. 

 

4.5 Metode Penelitian 

4.5.1 Prosedur Pembuatan Larutan Baku Standard 

4.5.1.1 Pembuatan Larutan Baku Induk 

4.5.1.1.1 Pembuatan Larutan Baku Induk Parasetamol 

Ditimbang 40,1 mg baku parasetamol dimasukkan dalam labu 20,0 mL 

dan ditambahkan metanol sampai garis tanda. Didapat baku induk dengan 

konsentrasi 2005 ppm. 

 

4.5.1.1.2 Pembuatan Larutan Baku Induk Fenilbutazon 

Ditimbang 40,2 mg baku fenilbutazon dimasukkan dalam labu 20,0 mL 

dan ditambahkan metanol sampai garis tanda. Didapat baku induk dengan 

konsentrasi 2010 ppm. 
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4.5.1.1.3 Pembuatan Larutan Baku Induk Asam Mefenamat 

Ditimbang 20,3 mg baku asam mefenamat dimasukkan ke dalam labu 

20,0 mL dan ditambahkan metanol sampai garis tanda. Didapat baku induk dengan 

konsentrasi 1015 ppm. 

 

4.5.1.1.4 Pembuatan Larutan Baku Induk Kafein 

1. Ditimbang 10,1 mg baku kafein dimasukkan dalam labu 10,0 mL dan 

ditambahkan metanol sampai garis tanda. Didapat baku induk dengan 

konsentrasi 1010 ppm (BI 1). 

2. Dipipet 4,0 mL BI 1 kafein (1010 ppm) dan dimasukkan ke dalam labu 10,0 

mL kemudian ditambah metanol sampai garis tanda. Didapatkan baku induk 

dengan konsentrasi 404 ppm (BI 2). 

 

4.5.1.2 Pembuatan Larutan Baku Kerja Campuran 

4.5.1.2.1 Pembuatan Baku Kerja Campuran 1  

1. Dibuat dengan cara dipipet sebanyak 5,0 mL baku kerja campuran 2 

dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 mL. 

2. Ditambahkan metanol sampai tanda kocok dan sampai homogen. Maka 

didapat konsentrasi Parasetamol 100,25 ppm; Fenilbutazon 100,5 ppm; Asam 

mefenamat 50,75 ppm; dan Kafein 20,2 ppm. 

 

4.5.1.2.2 Pembuatan Baku Kerja Campuran 2  

1. Dibuat dengan cara dipipet 5,0 mL baku kerja campuran 4 dimasukkan ke 

dalam labu ukur 10,0 mL 

2. Ditambahkan metanol sampai tanda dan kocok sampai homogen. Maka 

didapat konsentrasi Parasetamol 200,5 ppm; Fenilbutazon 201 ppm; Asam 

mefenamat 101,5 ppm; dan Kafein 40,4 ppm. 
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4.5.1.2.3 Pembuatan Baku Kerja Campuran 3  

1. Dibuat dengan cara dipipet 3,0 mL BI (2005 ppm) Parasetamol; 3,0 mL BI 

(2010 ppm) Fenilbutazon; 3,0 mL BI (1015 ppm) Asam mefenamat; dan 3,0 

mL BI 2 (404 ppm)  Kafein.  

2. Dimasukkan ke dalam labu ukur 20,0 mL yang sama dan ditambahkan 

metanol sampai tanda kocok sampai homogen. Maka didapat konsentrasi 

Parasetamol 300,75 ppm; Fenilbutazon 301,5 ppm; Asam mefenamat 152,25 

ppm; dan Kafein 60,6 ppm. 

 

4.5.1.2.4 Pembuatan Baku Kerja Campuran 4  

1. Dibuat dengan cara dipipet 2,0 mL BI (2005 ppm) Parasetamol; 2,0 mL BI 

(2010 ppm) Fenilbutazon; 2,0 mL BI (1015 ppm) Asam mefenamat; dan 2,0 

mL BI 2 (404 ppm)  Kafein.  

2. Dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 mL yang sama dan ditambahkan 

metanol sampai tanda kocok sampai homogen. Maka didapat konsentrasi 

Parasetamol 401 ppm; Fenilbutazon 402 ppm; Asam mefenamat 203 ppm; 

dan Kafein 80,8 ppm. 

 

4.5.1.2.5 Pembuatan Baku Kerja Campuran 5  

1. Dibuat dengan cara dipipet 5,0 mL BI (2005 ppm) parasetamol; 5,0 mL BI  

(2010 ppm) fenilbutazon; 5,0 mL BI (1015 ppm) asam mefenamat; dan 2,0 

mL BI 1 (1010 ppm)  kafein.  

2. Dimasukkan ke dalam labu ukur 20,0 mL yang sama dan ditambahkan 

metanol sampai tanda kocok sampai homogen. Maka didapat konsentrasi 

Parasetamol 501,25 ppm; Fenilbutazon 502,5 ppm; Asam mefenamat 253,75 

ppm; dan Kafein 101 ppm. 

4.5.2 Penentuan Panjang Gelombang 

Dari larutan baku kerja campuran dibuat kurva serapannya menggunakan 

spektrofotometri UV-vis untuk mencari λ maksimum. Pengukuran dilakukan pada 

panjang gelombang antara 200-400 nm. Setelah dilakukan pengukuran kemudian 

catat λ maksimum yang diperoleh, λ maksimum tersebut digunakan untuk 

mengukur luas area sampel dan standar pada densitometer. 
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4.5.3 Preparasi Sampel 

Dipipet sampel sebanyak 10,0 mL dan dimasukkan dalam labu 25,0 mL. 

Ditambahkan dengan metanol secukupnya kemudian diultrasonik selama 15 menit. 

Ditambahkan dengan metanol sampai garis tanda pada labu kemudian diultrasonik 

lagi selama 15 menit. Kemudian disaring dan ditampung filtratnya, filtrat inilah 

yang akan ditotolkan pada lempeng KLT. Preparasi sampel dilakukan replikasi 

sebanyak 3 kali. 

4.5.4 Pembuatan Fase Gerak 

Dilakukan optimasi fase gerak yang akan digunakan mengacu pada Hayun 

dan Karina, 2016. Fase gerak yang dipilih yaitu fase gerak yang memiliki 

pemisahan paling baik. Komposisi fase gerak yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Kloroform : Aseton  (4:1) 

2. Toluen : Etanol   (7:3) 

3. Kloroform : Etanol  (9:1) 

4. Kloroform : Etanol  (8:1) 

5. Kloroform : Etonol  (7:1) 

4.5.5 Penentuan Volume Fase Gerak 

1. Siapkan 2 beaker gelas 50 mL, salah satu beaker diisi air 50 mL, 

2. Siapkan bejana yang bersih. Tandai bagian luar beaker gelas untuk batas 

bawah 1 cm (mengikuti batas bawah yang digunakan pada KLT), 

3. Tuangkan air sedikit demi sedikit ke dalam bejana, sampai tanda 1 cm dan 

perkirakan air tersebut menyebar rata pada ruang bejana, 

4. Tuang air dalam bejana kedalam beaker yang kosong, ukur berapa mililiter 

yang dikeluarkan oleh bejana menggunakan gelas ukur, 

5. Catat mililiter air yang telah dikeluarkan dalam bejana, 

6. Buat komposisi eluen yang telah dipilih dengan volume yang sama dengan 

yang dikeluarkan oleh bejana. 

 

4.5.6 Penjenuhan Bejana 

1. Pastikan bejana dalam keadaan bersih dan tidak terkontaminasi, 
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2. Masukkan kertas saring dalam bejana, 

3. Tuang eluen ke dalam bejana, 

4. Eluasi eluen hingga bejana jenuh ditandai dengan basahnya seluruh kertas 

saring, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.7 Penyiapan Lempeng KLT dan Penotolan 

1. Buat garis batas pada lempeng KLT menggunakan pensil secara tipis seperti 

pada gambar 4.2, 

2. Totolkan dengan pipa kapiler 5 µ, baku kerja campuran dan sampel secara 

berurutan sesuai ditanda yang sudah disiapkan pada lempeng KLT, 

3. Totolkan pada lempeng KLT diamkan hingga totolan kering, 

4. Kemudian masukkan pada bejana yang berisi fase gerak yang telah jenuh tadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  Penjenuhan Chamber 
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Eluasi Lempeng KLT 

1. Masukkan lempeng KLT yang telah ditotol dalam bejana yang telah diisi fase 

gerak dengan posisi KLT bagian belakang menempel pada dinding bejana, 

2. Tutup bejana kemudian tunggu hingga fase gerak naik ke bagian atas lempeng 

KLT sampai batas yang telah ditentukan, 

3. Setelah fase gerak naik ke bagian atas lempeng KLT sampai tepat batas, 

kemudian angkat lempeng KLT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1, 2, 3, 4, 5            : Baku Kerja Campuran 1, 2, 3, 4, 5 

S1, S2, S3, S4, S5     : Sampel 1, 2, 3, 4, 5 

Gambar 4.2  Penandaan dan Urutan Totolan Pada Lempeng KLT 

Gambar 4.3  Eluasi Lempeng KLT 
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4.5.8 Deteksi Bercak 

1. Keringkan lempeng KLT setelah eluasi, 

2. Siapkan alat fluoresensi sinar ultraviolet tekan tombol on, 

3. Letakkan lempeng KLT di bawah sinar ultraviolet, 

4. Maka spot pada lempeng KLT akan terbaca jarak perpindahannya secara 

jelas. 

 

4.5.9 Analisis dengan Densitometer (TLC Scanner) 

1. Nyalakan TLC Scanner 4 dan komputer dengan menekan tombol POWER 

pada CPU, Monitor dan TLC Scanner 4, 

2. Kemudian  klik kiri 2 kali shortcut WinCATS, 

3. Klik instrument, Manual control lalu Scanner 4, maka scanner 4 dapat diatur 

secara manual, 

4. Siapkan lempeng yang akan diukur , letakan pada base lempeng  dengan lurus 

dan rata lalu jepit dengan batang magnit yang tersedia agar kedudukan 

lempeng tidak bergeser, 

5. Tekan  tombol ILLUM pada alat maka spot dan pilot lamp akan tampak pada 

lempeng, lalu tentukan posisi awal pilot lamp pada spot awal pada lempeng, 

dengan menggunakan tombol lalu geser pilot lamp melewati spot, dengan 

tombol tersebut tentukan posisi end of track pada Y, 

6. Catat posisi X dan Y pada display pada alat, 

7. Pada window winCATS klik File , Open , Method, lalu tentukan metode yang 

akan digunakan, 

8. Klik Track 1 lalu Baseline Display lalu geser garis integrasi hingga peak yang 

akan diukur tercover semua, 

9. Lalu klik Peak Display, 

10. Kemudian klik Evaluation Quantitative dan Substance Assignment, 

11. Klik assign automatically all substance on all track hingga semua spot 

terhubung lalu close. 
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4.5.10 Analisis Data 

4.5.10.1 Analisis Kualitatif 

Nilai Rf adalah sebuah nilai yang didapat berdasarkan posisi noda setiap 

senyawa terlarut pada plat kromatografi lapis tipis. Nilai ini didapatkan dengan cara 

membagi nilai jarak perjalanan noda dari titik awal penotolan dibagi dengan jarak 

eluasi (Srivastava, 2011). Seperti yang tertulis pada rumus dibawah ini: 

𝑅𝑓 =
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑛𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑎𝑤𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑜𝑡𝑜𝑙𝑎𝑛

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑒𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖 
 

Nilai λ max atau panjang gelombang maksimum digunakan untuk 

membandingkan antara panjang gelombang maksimum sampel dengan baku 

standar. Sehingga dapat menentukan bahwa sampel yang digunakan mengandung 

senyawa yang akan dicari (Prabowo et al, 2012). 

Nilai dari Match Factor digunakan untuk menguji keidentikan suatu 

senyawa yang dibandingkan dengan baku standar. Perhitungan Match Factor dapat 

dilakukan setelah mendapatkan hasil dari pengukuran menggunkan TLC Scanner. 

Match Factor dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑀𝐹 =  
103 {Σ𝑋. 𝑌 −  (

Σ𝑋. Σ𝑌
𝑛

)}
2

{Σ𝑋2 − (
Σ𝑋. Σ𝑋

𝑛 )} . {Σ𝑌2 −  (
Σ𝑌. Σ𝑌

𝑛 )}
 

Keterangan: 

X = Luas area spektrum pertama 

Y = Luas area spektrum kedua 

n = Banyaknya tempat penentuan 

 

4.5.10.2 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif memiliki parameter yang dapat digunakan adalah 

tinggi puncak kurva dan area bawah puncak kurva. Penentuan ini dilakukan dengan 

cara membandingkan luas area noda baku standar yang telah diketahui kadarnya 

(Wulandari, 2011). Berikut rumus yang digunakan dalam analisis kuantitatif: 

𝑦 = 𝑏𝑥 + 𝑎 

Keterangan: 

y = Nilai AUC sampel b = slope 

x = konsentrasi/kadar a = intersep 


