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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Obat Tradisional 

2.1.1 Definisi Obat Tradisional 

Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan 

tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran 

dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, 

dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat (BPOM RI, 

2014). Ciri dari obat tradisional yaitu bahan bakunya masih berupa simplisia yang 

sebagian besar belum mengalami standardisasi dan belum pernah diteliti. Bentuk 

sediaan masih sederhana berupa serbuk, pil, seduhan atau rajangan simplisia, klaim 

kahsiatnya masih berdasarkan data empiris (Anggraeni dkk, 2015). 

Di Indonesia obat tradisional dibedakan menjadi 3. Dalam peraturan kepala 

BPOM RI No. HK.00.05.41.1384 obat tradisional di bagi menjadi  jamu, obat 

herbal terstandar dan fitofarmaka. Jamu merupakan obat tradisional yang 

tingkatannya paling rendah karena khasiatnya belum dibuktikan secara praklinik 

dan klinik. Sedangkan fitofarmaka merupakan obat tradisional yang khasiatnya 

telah dibuktikan secara uji praklinik dan klinik.  

 

2.1.2 Pemanfaatan Obat Tradisional 

Obat tradisional atau jamu sudah sejak lama dimanfaatkan untuk berbagai 

macam pengobatan. Banyak resep jamu yang telah diwariskan secara turun temurun 

oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Resep-resep jamu tersebut dapat ditemukan 

pada dokumen kuno seperti Lontar Husada, Usada, Lontar Pabbura, dokumen serat 

primbon jampi, serta racikan Boreh Wulang Dalem. Dalam resep-resep tersebut, 

jamu banyak dimanfaatkan sebagai obat nyeri atau pegal-pegal, obat luka, penjaga 

stamina, obat demam, kosmetika dan lain-lain. Selain memiliki manfaat yang besar 

jamu juga dianggap lebih aman dari pada obat modern (sintetis), karena memiliki 

efek samping yang relatif kecil jika digunakan secara tepat (Katno, 2008). Berikut 

pemanfaatan jamu yang populer dimasyarkat. 
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2.1.2.1 Obat Anti Nyeri 

Pemanfaatan jamu untuk pengobatan sangat banyak jenisnya. Manfaat jamu 

yang sering diminati oleh masyarakat yaitu jamu untuk menghilangkan nyeri. 

Contoh jamu yang bermanfaat sebagai obat anti nyeri yaitu jamu kunyit asam. Jamu 

ini selain sebagai obat anti nyeri juga dapat sebagai ramuan penghilang bau badan 

dan mengatasi sakit saat menstruasi (Hartati dan Balittro, 2013). 

 

2.1.2.2 Jamu untuk Penambah Stamina 

Selain pengobatan jamu juga dimanfaatkan untuk menambah stamina dan 

imunitas tubuh. Jamu beras kencur adalah salah satu jamu yang dipercaya memiliki 

khasiat untuk menambah stamina dan juga untuk menjaga kesehatan. Jamu ini 

merupakan jamu yang paling terkenal dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat 

sebagai suplemen penambah stamina dan menjaga daya tahan tubuh (Sudarmin, 

2012). 

 

2.2 Klasifikasi Obat Tradisional 

2.2.1 Jamu 

Jamu didefinisikan yang mengandung seluruh bahan tanaman yang ada dalam 

resep dan disajikan secara tradisional dalam bentuk seduhan, serbuk, cair, pil atau 

kapsul. Untuk kategori ini harus memiliki kriteria tertentu yaitu aman sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku, dan klaim 

khasiat harus dapat dibuktikan berdasarkan data empiris (Jayanti dkk, 2015). 

 

 

 

Gambar 2.1. Logo Jamu 
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Saat ini untuk kepraktisan penggunaan jamu dikemas dalam bentuk pil dan 

kapsul.   Bahan–bahan yang digunakan diserbuk halus kemudian di masukan dalam 

kapsul atau dibuat pil. Bahan yang dibuat merupakan bahan-bahan alami yang 

bebas dari obat kimia sintetik atau bahan isolat yang digunakan dalam pengobatan-

pengobatan modern. Bahan yang digunakan yaitu berupa bermacam-macam 

tumbuhan yang langsung diambil dari alam dan umumnya efek sampingnya relatif 

kecil dan lebih aman (Sakinah, 2013). 

2.2.2 Obat Herbal Terstandard 

Obat Herbal Terstandar atau yang disingkat OHT merupakan kategori obat 

tradisonal yang selevel lebih tinggi dari jamu. Didefinisikan sebagai sediaan obat 

bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan 

uji praklinik dan bahan bakunya telah di standardisasi (BPOM RI, 2005).  

Obat Herbal Terstandard ini umumnya sudah mengalami pemprosesan  

berupa ekstrak atau kapsul. Herbal yang sudah diekstrak, diteliti khasiat dan 

keamanannya melalui uji pra klinis (terhadap hewan) di dalam  laboratorium. 

Disebut herbal terstandard karena telah diterapkan standard kandungan bahan, 

proses pembuatan ekstrak, higenitas, serta uji toksisitas untuk mengetahui ada 

tidaknya racun dalam herbal  dalam proses pengujiannya (Hartini, 2013). 

2.2.3 Fitofarmaka 

Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan 

dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan baku dan 

produk jadinya telah di standarisasi (BPOM RI, 2005). Dengan melakukan uji 

praklinis dan klinis pada fitofarmaka  menjadikannya  jamu  dengan kasta tertinggi. 

Gambar 2.2 Logo Obat Herbal Terstandard 
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Pada fitofarmaka khasiat, keamanan serta proses pembuatan telah distandarisasi 

sehingga telah banyak dijual di apotek-apotek dan sering diresepkan oleh dokter 

(Hartini, 2013). 

 

2.3 Bahan Kimia Obat dalam Jamu 

2.3.1 Parasetamol 

Parasetamol merupakan hasil metabolit fenasetin yang termasuk golongan 

obat antiinflamasi non-steroid (OAINS) dan digunakan untuk meringankan nyeri 

dan demam. Asetaminofen umumnya digunakan untuk meringankan sakit kepala 

dan nyeri ringan lainnya serta obat utama dalam sejumlah pemulihan demam dan 

flu (Pyka et al, 2013). Parasetamol memiliki pemeriaan berupa serbuk kristal putih 

atau hampir putih,  sedikit larut dalam air, mudah larut dalam alkohol, sangat sedikit 

larut dalam diklorometana (Sweetman, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Penggunaan dari parasetamol yang tidak benar dan dalam jangka waktu 

panjang dapat menimbulkan efek samping serius berupa nekrosis hati. 

Nekrosistubuli renalis serta koma hipoglikemi dapat juga terjadi. Hepatotoksisitas 

juga dapat terjadi pada pemberian dosis tunggal 10-15 gram (200-250 mg/kgBB) 

parasetamol (Wilmana & Gan, 2009). 

Gambar 2.3 Logo Fitofarmaka  

Gambar 2.4 Struktur Parasetamol 
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2.3.2 Asam Mefenamat 

Asam mefenamat merupakan turunan asam antranilat yang termasuk 

golongan obat OAINS, namun sifat anti inflamasinya kurang kuat. digunakan 

dalam nyeri ringan hingga sedang termasuk sakit kepala, sakit gigi, pasca operasi 

dan nyeri postpartum, dan dismenorea, gangguan muskuloskeletal dan sendi seperti 

osteoarthritis dan rheumatoid arthritis, dan pada menorrhagia. Asam mefenamat 

memiliki pemeriaan  berupa serbuk mikrokristal putih atau hampir putih,. Praktis 

tidak larut dalam air; sedikit larut dalam alkohol dan diklorometana; larut dalam 

larutan alkali hidroksida (Sweetman, 2009).  

 

 

 

 

Asam mefenamat diserap melalui saluran gastrointestinal. Konsentrasi 

plasma puncak dicapai 2 sampai 4 jam setelah diminum. Waktu paruh eliminasi 

dilaporkan terjadi 2 sampai 4 jam. Asam mefenamat lebih dari 90% terikat pada 

protein plasma. Asam mefenamat juga diditribusikan kedalam ASI (Sweetman, 

2009).  Efek samping dapat muncul pada penggunaan yang tidak tepat yaitu berupa 

gangguan saluran cerna seperti dispepsia, diare sampai diare berdarah dan gejala 

iritasi lain terhadap mukosa lambung (Wilmana & Gan, 2009).  

2.3.3 Kafein 

Kafein adalah derivat xantin yang mengandung gugus metil, merupakan 

perangsang susunan saraf pusat yang paling kuat. Kafein memiliki pemeriaan 

berupa bubuk kristal halus putih atau hampir putih. Mudah tersublimasi, sedikit 

larut dalam air, mudah larut dalam air mendidih, sedikit larut dalam alkohol 

dehidrat dan larut dalam larutan konsentrat dari alkali benzoat atau salisilat 

(Sweetman, 2009).   

Gambar 2.5 Struktur Asam Mefenamat 
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Efek utama kafein bekerja pada susunan saraf pusat dan sistem 

kardiovaskuler. Kafein merupakan perangsang saraf pusat yang paling aktif. Dosis 

terapi kafein akan menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah perifer yang 

bersamaan dengan peningkatan curah jantung yang mengakibatkan bertambahnya 

aliran darah. Kadar rendah kafein dalam plasma akan menurunkan denyut jantung 

dan sebaliknya, kadar kafein yang lebih tinggi menyebabkan takikardi bahkan pada 

individu yang sensitif menyebabkan aritmia, misalnya kontraksi ventrikel yang 

prematur (Gunawan, 2009). Penggunaan kafein dengan dosis dan cara yang tidak 

tepat dapat menimbulkan efek samping terjadinya hipertensi esensial pada usia 

muda. Konsumsi kafein yang tinggi juga dapat menyebabkan sakit kepala yang 

dapat berlangsung selama 1-6 hari (Sweetman, 2009).  

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Fenilbutazon 

Fenilbutazon memeiliki pemeriaan berupa serbuk kristal putih atau hampir 

putih, Praktis tidak larut dalam air, sedikit larut dalam alkohol, larut dalam larutan 

alkali (Sweetman, 2009). Fenilbutazon memiliki aktivitas antiinflamasi yang lebih 

kuat daripada kerja analgetiknya sehingga telah dipakai selama bertahun-tahun 

untuk mengobati Remathoid Atritis yang bekerja melalui penghambatan enzim 

siklooksigenase dan penghambatan pembentukan mediator inflamasi, seperti 

prostaglandin (Akib dkk, 2014).  

Obat ini sering menimbulkan reaksi merugikan, terutama bila diberikan 

secara oral berupa iritasi lambung. Efek yang lebih fatal lagi dapat menimbulkan 

agranulositisis dan anemia aplastik. Guna mengatasi efek samping tersebut maka 

fenilbutazon diberikan melalui rute transdermal. Dosis obat pun dapat dikurangi 

karena langsung bekerja di lokasi tempat aplikasinya (Akib dkk, 2014). 

Gambar 2.6 Struktur Kafein 
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2.4 Metode Analisis Pada BKO 

Dimasa modern ini telah banyak dikembangkan metode analisis untuk 

mengidentifikasi BKO dalam jamu. Metode analisis yang banyak digunakan antara 

lain metode spektrofotometri uv-vis dan kromatografi. Metode kromatografi 

memiliki banyak jenis diantaranya ada kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT), 

kromatografi cair-MS, kromatografi-NMR dan kromatografi lapis tipis (KLT)-

densitometri (Hayun dan Karina, 2016). 

Saat ini metode KLT-densitometri termasuk metode yang sedang populer 

digunakan dalam analisis bahan kimia baik alami maupun sintetik. Metode ini 

memiliki keunggulan dari metode lain seperti KCKT yaitu metode yang sederhana, 

murah dan cepat. Dimasa sekarang metode KLT-densitometer semakin canggih 

dengan dilengkapi penotol otomatis, sistem pengembang yang canggih, pemindai 

densitometer dan sistem dokumentasi video sehingga meningkatkan akurasi, 

presisi, sensitivitas dan reliabilitasnya (Hayun dan Karina, 2016). 

 

2.5 Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatografi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memisahkan 

campuran komponen. Pemisahan campuran komponen tersebut didasarkan pada 

distribusi komponen pada fase gerak dan fase diamnya. Kromatografi lapis tipis 

biasanya digunakan untuk tujuan analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis 

preparatif. Suatu sistem KLT terdiri dari fase diam dan fase gerak (Jayanti dkk, 

2015). 

KLT secara luas digunakan dalam laboratorium, teknik ini mirip dengan 

kromatografi kertas. Namun pada KLT menggunakan fase diam dari lapisan 

adsorbent seperti silica gel, alumina, selulosa, atau juga substart inert. 

Gambar 2.7 Struktur Fenilbutazon 
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Dibandingkan dengan kromatografi kertas, ini memiliki keunggulan pemisahan 

lebih cepat, pemisahan yang lebih baik, dan pilihan antara adsorben yang berbeda. 

KLT adalah salah satu alat yang paling berguna untuk mengikuti kemajuan reaksi 

kimia organik dan untuk pengujian kemurnian senyawa organik dalam fitokimia 

dan Bioteknologi. Seperti semua metode kromatografi, KLT mengambil 

keuntungan dari afinitas yang berbeda dari analit dengan fase gerak dan fase diam 

untuk mencapai pemisahan campuran dari molekul organik (Kumar et al, 2013).  

Plat KLT dapat berupa lembaran kaca, logam atau plastik yang dilapisi 

dengan lapisan tipis adsorben padat (silica gel atau alumina). Sebagian kecil 

campuran yang akan dianalisis ditotolkan dekat bagian bawah plat. Plat KLT 

kemudian ditempatkan didasar chamber (ruang mengembang) sehingga hanya 

bagian paling bawah plat yang berada dalam cairan. Cairan ini, atau eluen, adalah 

fase gerak, dan perlahan-lahan naik ke atas plat KLT dengan aksi kapiler (Kumar 

et al, 2013). 

 

2.5.1 Prinsip Kerja Kromatografi Lapis Tipis 

Prinsip KLT adalah distribusi senyawa antara fase diam berupa padatan 

diletakkan pada plat kaca atau plastik dan fase gerak berupa cairan, yang bergerak 

diatas fase diam. Sejumlah kecil dari senyawa (analit) ditotolkan pada titik awal 

tepat di atas bagian bawah plat KLT. Plat tersebut kemudian dikembangkan dalam 

chamber (ruang pengembang) yang memiliki kolam dangkal, pelarut diletakkan 

tepat di bawah di mana sampel ditotolkan. Pelarut bergerak melalui partikel 

senyawa pada plat dengan gaya kapiler, dan selama pelarut bergerak campuran 

masing-masing senyawa akan tetap dengan fase diam atau larut dalam pelarut dan 

bergerak ke atas plat. Senyawa bergerak naik keatas plat atau tetap pada fase diam 

tergantung dari sifat fisik masing-masing senyawa dan dengan demikian tergantung 

pada struktur molekul, terutama gugus fungsi. Kelarutan senyawa mengikuti aturan 

like dissolves like. Senyawa yang sifat fisiknya semakin sama dengan fase gerak 

akan semakin lama larut dalam fase gerak (Kumar et al, 2013). 

Sifat setiap senyawa dalam KLT ditandai suatu kuantitas yang dikenal dengan 

Rƒ (Retention/Retardation Factor) dan dinyatakan sebagai pecahan desimal. Sifat 

adsorben yang berbeda akan memberikan nilai Rƒ yang berbeda untuk pelarut 
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sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan noda dalam kromatografi lapisan 

tipis yang juga mempengaruhi harga Rf  adalah sistem pelarut, adsorben, Ketebalan 

adsorben, Jumlah material. Semakin besar sebuah Rf dari suatu senyawa, semakin 

besar jarak perjalanan senyawa pada plat KLT (Kumar et al, 2013).  

Reprodusibilitas dari nilai Rf tergantung oleh banyak faktor seperti kualitas 

sorben, kelembaban, lapisan ketebalan lapisan, jarak pengembangan dan suhu 

lingkungan. Overload sampel biasanya menghasilkan sedikit penikatan pada nilai 

Rf. Kelebihan dalam penotolan sampel biasanya menghasilkan sedikit peningkatan 

pada nilai Rf. Kesalahan pembuatan sistem akan mempengaruhi nilai kualitatif dari 

KLT ketika perhitungan pelarut tidak tepat. Dalam hal ini nilai Rf secara sistematis 

menjadi terlalu besar. Hilangnya fase gerak atau bertumpuknya koponen-

komponen fase gerak menghasilkan nilai Rf yang kecil (Srivastava, 2011). 

 

2.5.2 Fase Diam 

Fase diam yang digunakan dalam KLT merupakan penjerap berukuran kecil 

dengan diameter partikel antara 10-30 µm. Semakin kecil ukuran rata-rata fase diam 

dan semakin sempit ukuran fase diam maka semakin baik kinerja KLT dalam hal 

efisisensi dan resolusinya (Sakinah, 2013). Penjerap  yang umum digunakan yaitu 

silika gel, alumina, oksida mineral lainnya, silika kimia-berikat gel, selulosa, 

poliamida, pertukaran ion polimer, diresapi silika gel, dan fase kiral (Gocan, 2002). 

Berikut ini contoh adsorben yang dapat digunakan beserta penggunaannya seperti 

pada tabel II.1. 

Tabel II.1 Daftar Fase Diam dan Kegunaanya 

Zat padat penggunaan 

Silika 
Asam amino, alkaloid, gula, asam-

asam lemak, lipida, minyak esensial, 

anion dan kation organik, sterol dan 

terpenoid 

Alumina 
Alkalod, zat warna, fenol, steroid, 

vitamin-vitamin, karoten, asam-asam 

amino 

Kiselghur 
Gula, oligosakarida, asam-asam 

dibasa, asam-asam lemak trigliserida, 

asam-asam amino, steroid. 
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lanjutan dari halaman 14 

Zat padat penggunaan 

Bubuk selulose 
Asam-asam amino, alkaloid, 

nukleotida. 

Pati 
Asam-asam amino 

Sephadex 
Asam-asam amino, protein. 

(Gritter et al, 1991). 

 

Diantara semua fase diam tersebut silika gel adalah yang palik banyak 

digunakan. Banyaknya penggunaan silika gel karena silika dapat menjadi fase diam 

bagi banyak zat kimia. Silika gel (SiO2) merupakan rantai -O-Si-O- dimana pada 

bagian permukaan silika berupa gugus-gugus hidroksil –OH seperti seperti pada 

gambar 2.9, oleh karena itu silika gel relatif bersifat polar. Oleh karena itu, KLT 

umumnya oleh menggunakan sistem fase normal (Gritter et al, 1991) 

 

 

Silika gel yang digunakan umumnya ditambah dengan binding agent atau 

binder atau perekat untuk memberikan kekuatan pada lapisan, menambah adhesi 

terhadap penyangga, dan membuat lapisan menjadi lebih kohesi. Binding agent 

yang banyak digunakan yaitu kalsium sulfat, CaSO4.½ H2O 10 – 15 %, yang lebih 

dikenal sebagai gipsum sehingga silika gel ini diberi kode G. Selain itu silika gel 

juga sering ditambah dengan indikator luminescence (fosforescence pada λ 254 nm 

; fluorescence pada λ 366 nm) untuk membantu penampakan bercak tak berwarna. 

Gambar 2.8 Struktur Silika Gel 
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Silika gel yang telah ditambah indikator luminescence kemudian diberi kode F atau 

UV (Gritter et al, 1991).  

 

2.5.3 Fase Gerak 

Fase gerak merupakan medium angkut yang terdiri atas satu atau beberapa 

pelarut. Fase gerak bergerak dalam fase diam karena adanya gaya kapiler. Pelarut 

yang digunakan sebagai fase gerak hanyalah pelarut bertingkat mutu analitik dan 

bila diperlukan sistem pelarut multikomponen ini harus berupa suatu campuran 

yang sesederhana mungkin yang terdiri atas maksimum  3  komponen (Stahl, 1998). 

Eluen atau fase gerak yang  digunakan dalam KLT dikelompokkan ke dalam  

dua  kelompok, yaitu untuk pemisahan senyawa hidrofil dan lipofil. Eluen untuk 

pemisahan senyawa hidrofil meliputi air, metanol, asam asetat, etanol, isopropanol, 

aseton,  n-propanol,  tert-butanol, fenol, dan  n-butanol sedangkan untuk pemisahan 

senyawa lipofil meliputi etil asetat, eter, kloroform, benzena, toluena, sikloheksana, 

dan petroleum eter (Puspita, 2009).  

Untuk mendapatkan fase gerak yang baik maka dibutuhkan optomasi dari 

campuran fase gerak tersebut. Menurut Gandjar dan Rohman, 2007 berikut 

beberapa hal yang perlu diperhatiakan dalam pemilihan fase gerak: 

1. Fase gerak harus mempunyai kemurniaan yang sangat tinggi karena KLT 

merupakan teknik yang sensitif. 

2.  Daya eluasi fase gerak harus diatur sedemikian rupa sehingga harga Rf terletak 

antara 0,2-0,8 untuk mendapatkan pemisahaan yang maksimal. 

3.  Untuk pemisahan dengan menggunakan  fase diam polar seperti silika gel, 

polaritas fase gerak akan menentukan kecepatan migrasi solute yang berarti 

juga menentukan nilai Rf. Penambahan pelarut yang bersifat sedikit polar 

seperti dietil eter kedalam pelarut non polar seperti metal benzena akan 

meningkatkan harga Rf secara signifikan. 

4. Solut-solut ionic dan solut-solut polar lebih baik digunakan campuran  pelarut 

sebagai fase geraknya, seperti campuran air dan metanol dengan perbandingan 

tertentu. Penambahan sedikit asam etanoat dan ammonia masing-masing akan 

meningkatkan solut-solut yang bersifat basa dan asam.  
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2.5.4 Penyiapan Plat KLT 

Plat KLT biasanya telah tersedia secara komersial, dengan kisaran ukuran 

partikel standar untuk meningkatkan reproduktifitas. Plat disiapkan dengan 

mencampur adsorben, seperti silika gel, dengan sejumlah kecil pengikat inert 

seperti kalsium sulfat (gipsum) dan air. Campuran ini menyebar sebagai bubur tebal 

pada lembar pembawa tidak aktif, biasanya kaca, aluminium foil tebal, atau plastik. 

Plat yang dihasilkan kemudian dikeringkan dan diaktifkan dengan pemanasan 

dalam oven selama tiga puluh menit pada 110° C. Ketebalan lapisan adsorben 

biasanya sekitar 0.1- 0,25 mm untuk tujuan analisis dan sekitar 0.5- 2.0 mm untuk 

KLT preparatif ( Kumar et al, 2013). 

Plat KLT komersial siap pakai yang tersedia umumnya dalam bentuk 

lembaran dengan penyangga logam, sehingga dapat dipotong dengan ukuran sesuai 

kebutuhan. Selain dapat menghemat waktu yang diperlukan untuk pembuatan plat 

KLT, penggunaan plat KLT komersial lebih disukai karena lebih terjamin 

homogenitas dan ketebalannya, lapisan fase diam lebih kompak dan stabil sehingga 

tidak mudah lepas, seringkali dapat langsung digunakan tanpa harus pengaktifan 

lagi, serta hasil lebih reprodusibel ( Gritter et al, 1991). 

 

2.5.5 Penotolan Sampel 

Larutan sampel yang akan dipisahkan, ditotolkan di plat pada daerah yang 

telah diberi tanda sehingga totolan membentuk noda / spot. Penotolan dapat 

menggunakan pipa kapiler atau mikro pipet. Pada penotolan, ujung penetes 

diusahakan sedekat mungkin dengan permukaan adsorben namun sedapat mungkin 

tidak menyentuh adsorben agar tidak merusak permukaan adsorben di tempat 

totolan. Pada saat penotolan, plat dibiarkan pada kondisi mendatar sehingga noda 

dalam keadaan kompak yang berbentuk bulat. Noda yang lebih kecil akan 

menghasilkan pemisahan yang lebih baik ( Gritter et al, 1991). 

Sampel dan standar disiapkan untuk KLT dilarutkan dalam pelarut yang 

cocok pada konsentrasi yang akan memungkinkan deteksi. Biasanya 1-5 µL 

mengandung 1 ng sampai 10 µg zat terlarut ditotolkan dalam bentuk noda atau pita 

sempit untuk plat KLT. Besarnya volume penotolan akan mempengaruhi besarnya 

diameter noda, dan ini akan mempengaruhi dari hasil pemisahan. Pelarut untuk 
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penotolan harus benar-benar hilang dari lapisan sebelum dielusi, jika perlu dengan 

dibantu dengan hairdryer terutama jika menggunakan air sebagai pelarut (Sherma 

& Fried, 2003).  

 

2.5.6 Eluasi 

Setelah analit ditotolkan pada plat dan mengering maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan eluasi atau pengembangan plat. Eluasi dilakukan pada beaker 

atau chamber tertutup. Eluasi dilakukan dengan menempatkan sejumlah kecil fase 

gerak seperti heksana atau etil asetat, dan ditempatkan dalam chamber tertutup. Plat 

KLT diletakkan dengan ujung plat dari tempet penotolan menempel pada fase 

gerak. Fase gerak akan bergerak naik pada plat dengan aksi kapiler dan memenuhi 

campuran sampel, yang akan melarutkan dan membawa senyawa ke atas plat 

dengan pelarut (Kumar et al, 2013). Selama proses elusi bejana harus ditutup rapat 

agar bejana dapat dipertahankan dalam kondisi jenuh oleh uap eluen. Selain itu, 

komposisi campuran eluen tetap dapat dipertahankan hingga akhir elusi agar elusi 

berjalan stabil ( Gritter et al, 1991). 

Amati pemisahan komponen yang terjadi hingga perambatan eluen mencapai 

jarak yang telah ditetapkan. Bila eluen telah bergerak sampai jarak yang cukup 

jauhnya atau sampai pada jarak yang telah ditentukan, maka plat diambil dari 

bejana. Setelah itu keringkan eluen yang tersisa dengan dibiarkan diudara terbuka 

atau dapat menggunakan kipas angin bila perlu. Pengeringan tidak boleh 

menggunakan udara panas, karena dapat merusak beberapa komponen (Gritter et 

al, 1991). 

 

2.5.7 Deteksi Bercak 

Deteksi bercak dapat langsung dilakukan pada akhir eluasi jika senyawa 

tersebut memiliki warna. Sedangkan untuk senyawa yang tidak berwana deteksi 

dapat dilakukan secara fisika ataupun kimia. Secara fisika, deteksi bercak 

komponen umumnya dilakukan dengan melakukan pengamatan di bawah sinar 

ultraviolet sebelum dan sesudah elusi. Panjang gelombang yang umum digunakan 

adalah 366 nm dan 254 nm. Beberapa senyawa terlihat sebagai bintik fosforescen 

atau fluorescen (Gritter et al, 1991). 
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Deteksi dibawah sinar UV merupakan metode deteksi pilihan pertama karena 

senyawa pada KLT tidak akan rusak berbeda dengan deteksi secara kimia. Pada 

deteksi secara kimia dapat merusak, karena reagen yang digunakan bisa saja 

merusak senyawa yang dipisahkan. Keuntungan dari KLT yaitu fleksibilitas dalam 

penggunaan beberapa metode untuk identifikasi dan deteksi zona dari senyawa 

yang dipisahkan (Srivastava, 2011). 

Deteksi secara kimia, dilakukan dengan menyemprotan pereaksi kimia 

tertentu yang memberikan sebuah warna terhadap beberapa atau semua komponen. 

Penyemprotan dilakukan dari samping ke samping atau dari atas ke bawah. Pada 

kondisi ideal, tiap komponen memberikan warna yang khas bila diberi suatu 

pereaksi, kecuali untuk komponen-komponen yang memiliki struktur kimia yang 

hampir sama akan memberikan warna yang hampir sama pula (Gritter et al, 1991). 

 

2.6 Tinjauan Metode Densitometeri 

Densitometri merupakan metode analisis instrumental yang menggunakan 

interaksi radiasi gelombang radiasi elektromagnetik (REM) dengan analit yang 

merupakan noda pada plat KLT. Metode densitometri dapat digunakan untuk 

analisis kuantitatif dan kualitatif. Densitometri dapat bekerja secara serapan atau 

fluoresensi. Kebanyakan densitometer mempunyai sumber cahaya monokromator 

(rentang panjang gelombang 190 sampai dengan 800 nm) untuk memilih 

Gambar 2.9 Penampakan Deteksi Plat dengan UV 
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gelombang yang cocok, sistem akan memfokuskan sinar pada plat, pengganda 

foton, dan rekorder (Gandjar dan Rohman, 2007). 

Pada sistem serapan dapat dilakukan dengan metode pemantulan atau 

transmisi. Pada cara pemantulan, yang diukur adalah sinar yang dipantulkan. Sinar 

yang digunakan dapat berupa sinar tampak atau ultraviolet. Sementara itu cara 

transmisi dilakukan dengan menyinari bercak pada satu sisi dan mengukur sinar 

yang diteruskan pada sisi lain ( Ganjar dan Rohman, 2007). 

Pada densitometer ada 3 sumber radiasi tergantung dari panjang gelombang 

yang digunakan. Lampu tungsten dugunakan untuk mengukur daerah sinar tampak 

(400-800 nm) dan untuk pengukuran daerah Ultaviolet (190-400 nm) diguanakan 

lampu deuterium. Zat yang berpendar sendiri (self-fluorescence) diukur 

fluoresensinya menggunakan lampu uap merkuri bertekanan tinggi yang memiliki 

panjang gelombang antara 254–578 nm (Hans-Deinstrop, 2007). 

 

2.7 Analisis Kualitatif 

2.7.1 Retention/Retardation Factor (Rf) 

Karakteristik dari noda pada KLT di karakterisasi dengan Rf. Rf merupakan 

nilai kualitatif yang mendasar pada KLT. Rf dihitung dengan membagi jarak 

perjalanan senyawa dari posisi aslinya dengan jarak perjalanan pelarut dari posisi 

semula. Nilai Rf dinyatakan dari 0,0 hingga angka 1,0 dan nilai Rf yang 

menunujukan keterpisahan yang baik berkisar 0,2-0,8   (Srivastava, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rf = Jarak perjalanan analit (Zs)  

       Jarak perjalanan fase gerak (Zf) 

 

Gambar 2.10 Perhitungan Rf 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

21 
 

Nilai Rf secara kualitatif digunakan untuk mengetahui jenis senyawa yang 

terkandung dalam sampel yaitu dengan membandingkan nilai Rf sampel dengan 

nilai Rf standar. Hal ini dilakukan pada kondisi kromatografi yang sama dan pada 

plat KLT yang sama. Apabila nilai Rf dari sampel sama dengan nilai Rf standar 

maka dapat dikatakan sampel memiliki senyawa yang sama dengan standar (Mulja 

dan Suharman, 1995). 

 

2.7.2 Spektrum Panjang Gelombang 

Penentuan penilaian kualitatif juga dapat dilakukan dengan membandingkan 

(λ max). Nilai panjang gelombang (λ max) dari senyawa sampel dibandingkan 

dengan nilai panjang gelombang (λ max) standar atau λ max pada perpustakan 

spektrum. Apabila panjang gelombang kromatogram maksimum (λ max) sampel 

sama dengan panjang gelombang maksimum (λ max) standar maka kemungkinan 

zat tersebut dinyatakan sama (Mulja dan Suharman, 1995). 

 

2.7.3 Match Factor (MF) 

Selain membandingkan nilai Rf dan λ max, keidentikan dua senyawa dapat 

dibandingkan dengan gambar spektrumnya. Untuk mengetahui apakah gambar 

spektrum 2 senyawa identik dapat dilakukan dengan menghitung match factor. 

Match factor merupakan perbandingan matematis antara 2 spektrum. Dua spektrum 

dikatakan identik apabila memiliki harga MF (Match Factor) > 900 (Mulja dan 

Suharman, 1995). 

 

2.8 Analisis Kuantitatif 

Terdapat hubungan antara ukuran bercak / kromatogram dengan konsentrasi 

senyawa. Bercak dapat dikuantitasi secara spektroskopi dengan transmisi atau 

pemantulan. Pada metode densitometri digunakan pemantulan dimana sinar 

disorotkan pada lapisan dan berkas sinar yang dipantulkan dan diukur. Metode ini 

terutama dilakukan untuk senyawa yang berfluoresensi. Energi yang ditransmisikan 

ataupun dipantulkan akan diukur dan dicatat sehingga bercak tampak sebagai 

puncak kromatogram (Gritter et al, 1991). 
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Dari hasil puncak kromatogram yang diperoleh didapat pula luas area masing-

masing analit. Pada metode KLT-densitometri konsentrasi senyawa dapat diketahui 

dari luas area yang didapat dari pemindaan noda pada plat KLT. Pada metode ini 

luas area sebanding dengan konsentrasi. Dari luas area yang didapat tersebut 

dibuatlah kurva kalibrasi untuk menentukan konsentrasi sampel. Kurva kalibrasi 

dibuat dengan memplot konsentrasi senyawa standar pada sumbu x dan luas area 

senyawa standar pada sumbu y. Dengan dibuatnya kurva kalibrasi maka akan 

didapatkan persamaan y=bx+a, dari persamaan inilah konsentrasi sampel dapat 

dihitung (Gritter et al, 1991). 

 

 


