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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Obat Tradisoinal 

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 

berdasarkan pengalaman (BPOM, 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. Obat tradisional sendiri dibagi menjadi tiga yaitu, jamu, obat herbal 

terstandar dan fitofarmaka. (Anggraeni dkk, 2015).  

Jamu (emperical based herbal medicine) adalah obat tradisonal yang 

disediakan secara tradisional yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi 

penyusun jamu tersebut higienis (bebas cemaran) serta digunakan secara 

tradisional. Bagi masyarakat Indonesia, jamu adalah resep turun-temurun dari 

leluhurnya agar dapat dipertahankan dan dikembangkan. Bahan-bahan jamu 

sendiri diambil dari tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia baik itu dari akar, 

daun, bunga, maupun kulit kayu. Jamu memegang peranan penting dalam 

pemeliharaan kesehatan secara tradisional dan akan terus berlangsung di tengah 

berkembangnya pengobatan modern. Bahan-bahan yang dgunakan tidak 

mengandung bahan kimia sintetik melainkan menggunakan bermacam-macam 

tumbuhan yang diambil langsung dari alam dan efek sampingnya relative lebih 

kecil. Ada berbagai macam jamu, yakni: (Bambang, R.S., 1986; Hermanto dan 

Subroto, 2007). 

 

2.1.1.1 Obat Pegal-Pegal atau Anti Nyeri 

Pemanfaatan jamu untuk pengobatan sangat banyak jenisnya. Manfaat jamu 

yang sering diminati oleh masyarakat yaitu jamu untuk menghilangkan pegal-



 

 

 

 

 

 

 

                                     

6 
 

 

pegal dan nyeri. Contoh jamu yang bermanfaat sebagai obat pegal-pegal dan anti 

nyeri yaitu jamu kunyit asam. Jamu ini selain sebagai obat pegal-pegal dan nyeri 

juga dapat sebagai ramuan penghilang bau badan dan mengatasi sakit saat 

menstruasi (Hartati dan Balittro, 2013). 

 

2.1.1.2 Obat 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). 

 

2.1.1.3 Obat untuk Kecantikan 

Selain untuk pengobatan penyakit ramuan jamu juga sering dipakai dalam 

perawatan kecantikan tubuh. Banyak ditemukan dalam resep kuno penggunaan 

tanaman jamu sebagai obat kecantikan yang sering dipakai dalam lingkungan 

istana kerajaan. Salah satu contoh ramuan yang terkenal adalah mangir yang 

terbuat dari kunyit yang dimanfaatkan untuk mempercantik kulit pada wanita 

(Hartati dan Balittro, 2013). 

 

2.1.2 Kriteria Jamu 

 Jamu harus memenuhi kriteria yaitu,aman sesuai dengan persyaratan yang 

ditetapkan, memiliki klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris dan 

memenuhi persyaratan mutu yang berlaku.Harus terdapat logo dan tulisan 

“JAMU”. Logo sebagaimana berupa “Ranting daun terletak dalam lingkaran”, dan 

ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah, bungkus atau brosur dan 

dicetak dengan warna hijau, di atas dasar warna putih atau warna lain yang 

menyolok kontras dengan tulisan (BPOM RI, 2004). 
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Gambar II.1 Logo Jamu 

2.1.3 Manfaat Jamu 

Jamu merupakan ramuan tradisional sebagai salah satu upaya pengobatan 

yang dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tujuan dapat mengobati penyakit 

ringan, mencegah datangnya penyakit,  menjaga ketahanan dan kesehatan tubuh. 

Dan khasiat telah teruji oleh waktu, zaman dan sejarah, serta bukti empiris 

langsung pada manusia selama ratusan tahun (BPOM RI, 2004). 

 

2.1.4 Bahan Kimia Obat 

Bahan kimia obat merupakan senyawa kimia obat yang ditambahkan dengan 

sengaja ke dalam jamu, dengan tujuan agar efek yang diinginkan tercapai lebih 

cepat dari biasanya. Salah satu cara yang paling tepat dan sederhana untuk 

mendeteksi adanya bahan kimia obat dalam jamu adalah dengan mengamati efek 

penyembuhan yang dirasakan oleh konsumen. Jika efek penyembuhan yang 

dirasakan cepat maka kemungkinan besar jamu tersebut mengandung bahan kimia 

obat dengan dosis yang cukup tinggi. Seperti analisis resiko yang sudah dilakukan 

oleh BPOM pada 10 tahun terakhir, diperoleh kesimpulan bahwa pada awal 

ditemukan bahan kimia obat dalam jamu (sekitar tahun 2007-2010) temuan bahan 

kimia obat menunjukkan tren ke arah obat rematik dan penghilang rasa sakit, 

misalnya mengandung fenilbutazon dan metampiron. Sebagian besar hasil temuan 

pengawasan tersebut merupakan produk ilegal atau tidak terdaftar di BPOM, 

tetapi mencantumkan nomor pendaftaran fiktif pada labelnya (BPOM RI, 2010). 

Berbagai bahan kimia obat yang telah ditambahkan ke dalam bahan tambahan 

jamu yaitu sebagai berikut: 
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2.1.4.1 Paracetamol 

Parasetamol atau asetaminofen mempunyai aktfitas analgesik dan antipiretik 

yang bersifat sangat hepatotoksik jika overdosis. Parasetamol dengan rumus 

bangun C8H9NO2 ,memiliki massa molekul 151,165 g/mol; titik didih 500  ; titik 

lebur 169-170  ; kelarutan dalam air g/100ml pada 20  . Puncak dari larutan 

baku parasetamol diperoleh dengan mengukur spectrum pada panjang gelombang 

200-800 nm. Pemerian parasetamol yaitu serbuk hablur, putih, tidak berbau rasa 

sedikit pahit. Kelarutannya larut dalam air mendidih dan dalam Natrium 

Hidroksida 1N dan mudah larut dalam etanol (PubChem, 2016). 

 

Gambar II. 2 Struktur Kimia Paracetamol 

Parasetamol biasa digunakan untuk nyeri ringan sampai sedang dan demam. 

Efek samping parasetamol dilaporkan setelah penggunaan jangka panjang, yang 

mengakibatkan fatal pada kerusakan hati (dan lebih jarang kerusakan ginjal), 

kelainan darah, pankreatis akut dan overdosis. Intreaksi, pada dosis tinggi dapat 

memperkuat efek antikoagulasi, dan pada dosis biasa tidak interaktif (Hoan, 

2007). 

 Parasetamol dapat mengurangi demam melalui tindakan langsung pada 

hipotalamus pengatur pusat panas. Menghilangkan nyeri ringan sampai sedang 

dan pengobatan demam. Pemberian dosis oral paracetamol untuk pasien Dewasa 

325-650 mg diminum jika perlu, untuk setiap 4 sampai 6 jam atau 1 g diminum 3-

4 kali / hari,  jangan melebihi 4 g / hari. Untuk dosis oral pasien Anak 10-15 mg / 

kg dosis diminum jika perlu untuk setiap 4 sampai 6 jam (Neal, 2005). 

 

2.1.4.2 Asam Mefenamat 

 Asam mefenamat atau dengan rumus kimia Asam N-2,3-xililantranilat, 

mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 102,0% C15H15O2, 

dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Pemerian pada asam mefenamat 
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serbuk hablur, putih atau hampir putih, melebur pada suhu kurang lebih 230  

disertai peruraian. Untuk kelarutan asam mefenamat, larut dalam larutan alkali 

hidroksida, agak sukar larut dalam kloroform, sukar larut dalam etanol dan dalam 

metanol dan praktis tidak larut dalam air (PubChem, 2016). 

 

Gambar II.3 Struktur Kimia Asam Mefenamat 
 

Asam mefenamat adalah salah satu obat dari golongan AINS (Anti 

Inflamasi Non Steroid) dan juga sebagai obat analgesik. Asam mefenamat bekerja 

dengan cara menghambat enzim sikloooksigenase sehingga konversi asam 

arakidonat menjadi prostaglandis terganggu. Asam mefenamat terikat sangat kuat 

pada protein plasma. Dengan demikian interaksi terhadap obat antikoagulan harus 

diperhatikan. Efek samping pemakaian asam mefenamat jangka panjang lebih 

terhadap saluran cerna sering timbul misalnya diare, sampai diare berdarah dan 

gejala iritasi terhadap mukosa lambung (Wilmana dan Gan, 2007). 

 

2.1.4.3 Kafein 

 KafeinC8H10N4O2 dengan nama kimia 1,3,7-Trimethylxanthine,guaranine, 

methyltheobromine dan caffeine memiliki BM 194,19. Kafein mengandung tidak 

kurang dari 98,5% dan tidak lebih dari 101,0%, dihitung terhadap zat anhidrat. 

Pemerian serbuk putih atau bentuk jarum mengkilat putih, biasanya menggumpal, 

tidak berbau, rasa pahit. Titik lebur antara 235 C - 237 C. Agak sukar larut dalam 

air dan dalam etanol, mudah larut dalam kloroform, dan sukar larut dalam eter. 

Kafein memiliki kelarutan 1:60 dengan air, 1:1 dengan air panas, 1:130 dengan 

etanol, 1:7 dengan koroform. Sedikit larut dalam eter namun mudah larut dalam 

larutan asam encer (PubChem, 2016). 
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Gambar II.4 Struktur Kimia Kafein 

  

Pengaruh gaya hidup membuat konsumsi produk berkafein khususnya 

kopi dan minuman energi meningkat. Selain untuk itu, penggunaan terapuetik 

pada kafein juga dapat digunakan untuk memberikan rasa nyaman dan memiliki 

efek samping ketergantungan.Kafein merupakan zat psikoaktif yang memiliki 

efek stimulan dan paling luas digunakan di seluruh dunia (IGA and others, 2014). 

 Kafein sering digunakan sebagai perangsang kerja jantung dan 

meningkatkan produksi urin. Dalam dosis rendah kafein dapat berfungsi sebagai 

bahan pembangkit stamina dan penghilang rasa sakit. Mekanisme kerja kafein 

dalam tubuh adalah menyaingi fungsi adenosin (salah satu senyawa yang dalam 

sel otak bisa membuat orang cepat tertidur). Dimana kafein itu tidak 

memperlambat gerak sel-sel tubuh, melainkan kafein akan membalikkan semua 

kerja adenosin sehingga tubuh tidak lagi mengantuk, tetapi muncul perasaan 

segar, sedikit gembira, mata terbuka lebar dan membangkitkan stamina. Selain 

manfaat ternyata kopi juga memiliki kerugian, yaitu dapat menyebabkan 

ketergantungan , menyebabkan insomnia, mudah gugup, merasa tegang , cepat 

marah dan untuk wanita hamil dapat  meningkatkan denyut jantung dampak 

terburuknya bisa menyebabkan keguguran. Aman konsumsi dalam jumlah yang 

cukup atau sedang tidak akan membahayakan, bahkan akan bermanfaat bagi 

kesehatan dengan jumlah 300 mg kafein atau setara dengan 3 cangkir kopi tidak 

melebihi (Sugiantoro et al., 2015). 

 

2.1.4.5 Fenilbutazon 

 Fenilbutazon memiliki rumus bangun kimia 4-Butil-1,2-difenil-3,5-

pirazolidinadion, C19H20N2O2 dengan BM 308,37. Fenilbutazon mengandung 

tidak kurang dari 102,0% C19H20N2O2, dihitung terhadap zat yang dikeringkan. 
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Pemerian serbuk hablur; putih atau agak putih; tidak berbau. Memiliki kelarutan 

sangat sukar larut dalam air,  mudah larut dalam aseton, mudah larut dalam eter 

dan larut dalam etanol (PubChem, 2016). 

 

Gambar II.5 Struktur Kimia Fenilbutazon 

  

Fenilbutazon digunakan untuk mengobati rematik. Fenilbutazon juga 

mempunyai efek antipiretik dan analgesik dan antiinflamasi. Efek urikosuriknya 

lemah dengan menghambat reabsorbsi asam urat melalui tubuli. Dalam dosis kecil 

fenilbutazon justru mengurangi sekresi asam urat oleh tubuli. Fenilbutazon 

merupakan asam dengan kekuatan sedang yang mampu membentuk garam, dalam 

pengobatan disamping bentuk asam bebas juga digunakan terutama dalam bentuk 

garam natrium dan garam kalsium (Ebel, 1979; Munaf, 1994). 

Efek Samping dari fenilbutazon yaitu reaksi alergi berupa reaksi kulit, 

anemia aplastik, agranulositosis, leukopenia dan trombositopeni. Iritasi lambung, 

dapat menimbulkan pendarahan lambung. Namun, efek samping yang terlalu kuat 

dapat diperkecil dengan pembentukan garam dengan basa (Munaf, 1994). 

 

2.2 Pengukuran Panjang Gelombang Pada Spektrofometri 

Pengukuran panjang gelombang yang digunakan untuk analisis kuanlitatif 

adalah panjang gelombang yang mempunyai absorbansi maksimum. Pada panjang 

gelombang maksimum, nilai kepekaannya akan juga maksimum karena, 

perubahan absorbansi untuk setiap satuan konsentrasi larutan adalah yang paling 

besar. Untuk mencari panjang gelombang maksimum menggunakan alat 

Spektrofotometri. Tergantung dari senyawa yang akan dilakukan penelitian, yang 

sebelumnya ditentukan panjang gelombang dengan metode spektrofotometri. 

Setelah mendapatkan panjang gelombang maksimum, noda yang diamati dibawah 

lampu spectra UV dengan menggunakan Densitometer pada panjang gelombang 
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yang sudah didapat antara (200-400 nm) (Sakinah, R.C., 2013). 

 

2.3 Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memisahkan 

campuran komponen. Pemisahan campuran komponen tersebut didasarkan pada 

disribusi komponen pada fase gerak dan fase diamya. Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT) biasanya digunakan untuk tujuan analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan 

preparatif. Suatu sistem KLT terdiri dari fase diam dan fase gerak. Kromatografi 

adalah teknik analisis yang sering digunakan dalam analisi farmasi. Ada tiga 

macam kromatografi planar yaitu kromatografi lapis tipis (KLT), Kromatografi 

Kertas dan Kromatografi Elektro (Elektroforesis)(Skoog, 1985). 

Sekarang kromatografi telah berkembang dan telah digunakan untuk 

memisahkan dan mengkuantifikasi berbagai macam komponen yang kompleks, 

baik komponen organik maupun komponen anorganik. Beberapa keuntungan 

kromatografi lapis tipis yaitu, digunakan untuk tujuan analisis, deteksi melalui 

reaksi kimia dengan menggunakan reagen penampak dapat dilakukan yang berarti 

bahwa kurang lebih setiap jenis senyawa dapat dideteksi jika menggunakan 

reagen deteksi yang sesuai, dapat dilakukan eluasi secara menaik (ascending) dan 

menurun (descending) dapat dikomobinasikan dengan deteksi densitometri yang 

dapat digunakan sebagai teknik kuantitatif untuk senyawa-senyawa yang sulit 

dianalisis dengan metode-metode kromatografi lain(Gandjar dan Rohman, 2007). 

Jenis-jenis kromatografi yang bermanfaat dalam analisis kualitatif dan 

kuantitatif yang digunakan dalam penetapan kadar dan pengujian Farmakope 

Indonesia adalah Kromatografi Kolom, Kromatografi Kertas, Kromatografi Gas, 

Kromatografi Lapis Tipis, dan Kromatografi Cair Kinerja Tnggi. Jarak 

pengembangan senyawa kromatografi biasanya dinyatakan dengan angka Rf. 

Nilai Rf yaitu perbandingan jarak migrasi fase gerak. Dua senyawa dinyatakan 

identik jika mempunyai harga Rf yang sama bila diukur pada kondisi KLT yang 

sama (Stahl, 1985).  
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2.2.1 Fase Diam 

 Fase diam yang digunakan dalam KLT merupakan penyerap berukuran kecil 

dengan diameter partikel antara 10-30 mikrometer. Semakin kecil ukuran rata-rata 

partikel fase diam dan semakin sempit kisaran ukuran fase diam, maka semakin 

baik kinerja KLT dalam hal efisiensinya dan resolusinya. Penyerapan yang paling 

sering digunakan adalah silika yang telah dimodifikasi dan serbuk selulosa. 

(Gandjar dan Rohman, 2007). 

 

Tabel II.1 Beberapa Penyerap Fase Diam Yang Digunakan pada KLT. 

Penjerap Penggunaan 

Silika gel Asam amino, vitamin, hidrokarbon, 

alkolid 

Silika yang dimodifikasi 

dengan hidrokarbon 

Senyawa-senyawa non polar 

Serbuk selulosa Asam amino, nukleotida, 

karbohidrat 

Alumina Hidrokarbon ion logam, pewarna 

makanan, alkaloid 

Kieselguhr Gula, asam-asam lemak 

Selulosa penukar ion Asam nukleat, nukleotida, halide dan 

ion-ion logam 

Gel sephadex Polimer, protein, komplekslogam 

 -siklodekstrin Campuran enansioner 

(sumber: Kealey andHaines, 2002). 

 

2.2.2 Fase Gerak 

Fase gerak ialah media angkut dan terdiri atas satu atau beberapa pelarut. Ia 

bergerak di dalam fase diam, yaitu suatu lapisan berpori, karena ada gaya kapiler. 

Yang digunakan hanyalah pelarut bertingkat mutu analitik dan bila diperlukan 

sistem pelarut multikomponen ini harus berupa campuran sesederhana mungkin 

yang terdiri atas maksimal tiga komponen (Stahl, 1984). 

Berikut ini beberapa petunjuk dalam memilih dan mengoptimasi fase gerak 

(Gandjar dan Rohman, 2007). 

1. Fase gerak harus mempuyai kemurnian yang sangat tinggi karena KLT 

merupakan teknik yang sensitif. 
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2. Daya elusi fase gerak harus diatur sedemikian rupa sehingga harga Rf terletak 

antara 0,2-0,8 untuk memaksimalkan pemisahan. 

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

polaritas fase gerak akan menentukan kecepatan migrasi solut yang berarti 

juga menentukan nilai Rf. Penambahan pelarut yang bersifat sedikit polar 

seperti dietil eter kedalam pelarut non polar seperti metal benzene 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. 

 

2.2.3 Aplikasi (Penotolan) Sampel 

Pemisahan pada kromatografi lapis tipis yang optimal akan diperoleh hanya 

jika menotolkan sampel dengan bercak sekecil dan sesempit mungkin. 

Sebagaiman dalam prosedur kromatografi yang lain, jika sampel yang digunakan 

terlalu banyak maka akan menurunkan resolusi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penotolan sampel secara otomatis lebih dipilih daripada penotolan secara 

manual terutama jika sampel yang akan ditotolkan lebih dari 15  . Penotolan 

sampel yang tidak tepat akan menyebabkan bercak yang menyebar dan puncak 

ganda.. Volume sampel yang ditotolkan pada praktikum paling sedikit 0,5    dan 

jika volume yang ditotolkan lebih besar dari 2-10     maka penotolan harus 

dilakuakan secara bertahap dengan dilakukan pengeringan antar totolan(Gandjar 

dan Rohman, 2007). 

 

2.2.4  Eluasi 

Bila sampel telah ditotolkan maka tahap selanjutnya adalah 

mengembangkan sampel dalam bejana kromatografi yang sebelumnya telah 

dijenuhi dengan uap fase gerak. Tepi bagian bawah lempeng tipis yang telah 

ditotoli sampel dicelupkan kedalam fase gerak dengan tinggi kurang lebih 0,5-1 

cm. Tinggi fase gerak dalam bejana harus dibawah lempeng yang telah berisi 

totolan sampel. Bejana kromatografi harus tertutup rapat dan sedapat mungkin 

volume fase gerak harus sedikit mungkin (akan tetapi harus mampu mengelusi 
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lempeng sampai ketinggian lempeng yang telah ditentukan. Untuk melakukan 

penjenuhan fase gerak, biasanya bejana dilapisi dengan kertas saring. Jika fase 

gerak telah mencapai ujung dari kertas saring, maka dapat dikatakan bahwa fase 

gerak telah jenuh(Gandjar dan Rohman, 2007). Gambar berikut ini menunjukkan 

posisi dari totolan sampel, posisi lempeng dalam bejana serta ketinggian eluen 

dalam bejana : 

 

Gambar II.6 Lempeng Dalam Bejana (Chamber) Dengan Garis Pembatas 

Penotolan Sampel dan Batas Eluen (Gandjar dan Rohman, 2007). 

 

 

Gambar II.7 Lempeng dengan Penunjukan Kenaikan Bercak dan Batas Atas 

Pengelusi (Gandjar dan Rohman, 2007). 

 

2.2.5 Deteksi Bercak 

Deteksi bercak pada KLT dapat dilakukan secara kimia dan fisika. Cara kimia 

yang biasa digunakan adalah dengan mereaksikan bercak dengan suatu pereaksi 

melalui cara penyemprotan sehingga bercak menjadi jelas. Cara fisika yang dapat 

digunakan untuk menampakkan bercak adalah dengan cara penyinaran radiokatif 
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dan fluorosensi sinar ultraviolet. Fluorosensi sinar ultraviolet terutama untuk 

senyawa yang dapat berflurosensi, membuat bercak akan terlihat jelas seperti pada 

gambar berikut: 

 

Gambar II.8 Penampakan Bercak dengan Paparan Sinar UV  

(Gandjar dan Rohman, 2007). 
 

2.3 Metode Densitometri 

Densitometri adalah metode analisis instrumental yang berdasarkan 

interaksi radiasi elektromagnetik (RFM) dengan analit yang merupakan noda pada 

plat KLT. Densitometer dapat bekerja secara serapan atau flouresensi. 

Kebanyakan densitometer mempunyai sumber cahaya monokromator (rentang 

panjang gelombang 190 s/d 800 nm) untuk memilih panjang gelombang yang 

cocok,untuk memfokuskan sinar pada lempeng, pengganda foton dan sistem 

rekorder (Gandjar dan Rohman, 2007). 

 Prinsip kerja spektrofoto-densitometri berdasarkan interaksi antara radiasi 

elektromagnetik dari sinar UV-Vis dengan analit yang merupakan noda pada plat. 

Radiasi elektromagnetik yang datang pada plat diabsorpsi oleh analit, ditransmisi 

atau diteruskan jika plat yang digunakan transparan. Radiasi elektromagnetik yang 

diabsorpsi oleh analit atau indikator plat dapat  diemisikan berupa flouresensi dan 

fosforesensi (Sherma dan Fried, 1994). 

 Untuk penentuan kadar, yang ditetapkan adalah absorpsi maksimum kurva 

absorpsi. Jika absorpsi untuk penentuan kadar adalah sangat rendah atau senyawa 

mula-mula mengabsorpsi di bawah 220 nm, maka seringkali senyawa diubah dulu 

menjadi suatu zat warna melalui reaksi kimia, dan absorpsi ditentukan dalam 

daerah sinar tampak (kolorimetri). Walaupun pada semua penentuan kadar 
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absorpsi yang diukur, penyelesaian, percobaannya sangat berbeda. Metode yang 

digunakan dalam perhitungan densitometri yaitu secara kualitatif dan kuantitatif 

(Sherma dan Fried, 1994). 

 

2.3.1 Analisis Kualitatif 

2.3.1.1  Perhitungan Reterdasi Faktor 

 Analisis kualitatif dengan metode KLT-Densitometri dilakukan berdasarkan 

harga Rf. Dimana harga Rf sampel dibandingkan dengan harga Rf senyawa 

standar, yang keduanya, baik sampel maupun senyawa standar, dieluasi pada 

kondisi percobaan yang sama. Kesesuaian harga Rf antara sampel dan standar 

membuktikan bahwa senyawa dalam sampel dan standar adalah sama. Selain itu, 

analisis kualitatif dengan densitometri dapat juga dilakukan dengan penentuan 

panjang gelombang maksimum dari noda. Jika panjang gelombang maksimum 

noda pembanding sama dengan sampel, berarti sampel identik dengan 

pembanding (Sherma dan Fried, 1994). 

 Pada analisis kualitatif parameter yang berpengaruh adalah faktor retardasi 

(Retardation Factor = Rf) Rf yaitu “jarak dari posisi noda awal dibagi dengan 

jarak posisi noda setelah eluasi”. Nilai Rf dinyatakan hingga angka 1,0 beberapa 

pustaka menyatakan nilai Rf yang baik yang enunjukkan pemisahan yang cukup 

baik adalah berkisar antara 0,2-0,8 (Gandjar dan Rohman, 2007). Ketentuan ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Rf  =  
 

 
 

 

Keterangan : 

 Rf = faktor retardasi (Retardation factor) 

 Z  = jarak migrasi analit (cm) 

 X = jarak migrasi fase gerak (cm) 
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Gambar II.9 Perbandingan Jarak Bercak dan Jarak Tempuh Eluen  (Gandjar 

dan Rohman, 2007). 

 

2.3.1.2 Perhitungan Resolusi 

Setelah mendapatkan retedasi faktor, dilakukan pemeriksaan lain seperti 

profil spectrum, resolusi, dan lain-lain. Resolusi derajat keterpisahan adalah 

pemisahan kedua puncak komponen dengan sempurna hingga garis dasarnya. 

Resolusi analit dengan analit lainnya sebaiknya lebih dari 1,5. Bila resolusi 

kurang baik maka perlu dilakukan optimasi lagi dari kondisi kromatografi yang 

dilakukan. Resolusi analit dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Rs  =  
    

       
  = 

                 

       
 

Keterangan : 

Rs          = Resolusi 

    = jarak antara dua noda analit 

    = lebar noda analit A 

    = lebar noda analit B 

       = jarak yang ditempuh oleh analit A 

       = jarak yang ditempuh oleh analit B 

 

2.3.2 Analisis Kuantitatif 

2.3.2.1 Perhitungan Kurva Kalibrasi 

Penentuan kadar analit dalam sampel  secara kuantitatif dengan 

menggunakan instrumentasi kimia secara umum dapat dilakukan melalui kurva 
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kalibrasi yang memiliki linearitas memenuhi batas. Kurva kalibrasi merupakan 

grafik yang membentuk garis lurus (linear) yang menyatakan hubungan antara 

kadar larutan kerja termasuk blanko dengan respon yang proporsional dari 

instrumen. Deret larutan kerja dengan kadar yang berbeda, mengakibatkan 

instrumen akan memberikan respon pada tingkat kadar tertentu. Perubahan secara 

kadar analit dengan respon instumen tersebut akan membentuk garis lurus yang 

memenuhi persamaan sebagai berikut: 

 

y = bx +a 

Keterangan: 

y = respon instrumen 

x = kadar analit 

a = intersep (intercept) 

b = kemiringan (slope) 

 


