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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Tentang Obat Tradisional 

2.1.1. Pengertian Obat Tradisional 

Obat tradisional didefinisikan sebagai bahan baku atau sediaan yang 

berasal dari tumbuhan yang memiliki efek terapi atau efek lain yang bermanfaat 

bagi kesehatan manusia, komposisinya dapat berupa bahan mentah atau bahan yang 

telah mengalami proses lebih lanjut yang berasal dari satu jenis tumbuhan atau lebih 

(WHO, 2005). Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Republik Indonesia Nomor : HK.00.05.41.1384 Tentang Kriteria dan Tata Laksana 

Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka pada Bab I 

Ketentuan umum Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa 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. 

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa obat tradisional 

adalah suatu sediaan yang dapat memberikan efek yang bermanfaat bagi kesehatan 

dan pengobatan manusia, yang terbuat dari bahan atau ramuan bahan yang berupa 

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

campuran dari bahan tersebut yang digunakan secara turun temurun. Obat 

tradisional sendiri dapat dibagi menjadi 3 golongan, yakni: Jamu, Obat Herbal 

Terstandart, dan Fitofarmaka. Ketiga golongan tersebut memiliki persyaratan yang  

harus dipenuhi agar memiliki izin edar dan aman bagi kesehatan manusia. 

 

2.1.2. Persyaratan Obat Tradisional 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 

246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan 

Pendaftaran Obat Tradisional Bab V Wajib Daftar Pasal 23 menjelaskan bahwa 

obat tradisional memiliki persyaratan yang harus dipenuhi: 

1) Secara empirik terbukti aman dan bermanfaat untuk digunakan manusia;
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2) Bahan obat tradisional dan proses produksi yang digunakan memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan; 

3) Tidak mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkhasiat 

sebagai obat; 

4) Tidak mengandung bahan yang tergolong obat keras atau narkotika. 

Mutu Obat Tradisional akan terjamin bila telah dinyatakan lolos dari 

semua persyaratan yang tertera pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Mutu 

Obat Tradisional meliputi parameter uji organoleptik, kadar air, cemaran mikroba, 

aflatoksin total, cemaran logam berat, keseragaman bobot, waktu hancur, volume 

terpindahkan, pH, dan Bahan Tambahan, sesuai dengan bentuk sediaan dan 

penggunaannya (BPOM, 2014). Disamping mutu Obat Tradisional yang harus 

diperhatikan, Obat Tradisional pun memiliki larangan pencampuran bahan lain 

yang tertulis pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 

Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional yaitu, Obat Tradisional dilarang 

mengandung: etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang 

pemakaiannya dengan pengenceran; bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi 

atau sintetik berkhasiat obat; narkotika atau psikotropika; dan/atau bahan lain yang 

berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian 

membahayakan kesehatan. 

 

2.1.3. Penggolongan Obat Tradisional 

2.1.3.1. Jamu 

Jamu adalah suatu ramuan atau bahan-bahan alami yang khasiatnya 

berdasarkan warisan turun-temurun (empirik) dan digunakan sebagai pengobatan 

untuk menjaga kesehatan manusia. Sediaan yang ada balam bentuk rebusan atau 

cairan dan serbuk. Bahan yang biasa digunakan untuk sediaan jamu dalam bentuk 

yang telah dikeringkan yang biasa disebut dengan simplisia (Hernani, 2011). 

Pada dasarnya masyarakat menginginkan kepraktisan dalam 

menggunakan suatu sediaan obat, sehingga dengan alasan tersebut jamu diproduksi 

dalam berbagai bentuk sediaan seperti kapsul, dan pil yang siap minum. Obat 

tradisional ini di racik berdasarkan resep peninggalan nenek moyang yang belum 
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diketahui khasiatnya secara ilmiah dan khasiatnya yang diketahui hanya 

berdasarkan pengalaman dan secara empiris (Sakinah, 2013) 

 

2.1.3.2. Obat Herbal Terstandar 

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik 

Indonesia Nomor : HK.00.05.41.1384 Tentang Kriteria dan Tata Laksana 

Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka, bahwa 

sediaan obat herbal terstandar (OHT) adalah sediaan obat bahan alam yang telah 

dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan 

bakunya telah di standarisasi. Uji keamanan yang dilakukan terdiri dari berbagai 

macam pengujian, yakni uji toksisitas akut, uji toksisitas subkronis dan uji toksisitas 

kronis. Pengujian ini dilakukan kepada hewan uji yang memiliki kesamaan fisiologi 

dan anatomi yang menyerupai manusia (Hernani, 2011). 

 

2.1.3.3. Fitofarmaka 

Fitofarmaka adalah sediaan obat tradisional yang telah diuji secara 

praklinik dan klinik sehingga keamanan dan khasiatnya telah dibuktikan secara 

ilmiah dan produk jadinya telah distandarisasi (Abdullah, 2012). Proses pembuatan 

sediaan fitofarmaka ditunjang dengan bukti ilmiah dengan data uji klinik yang 

dilakukan pada manusia dengan kriteria yang memenuhi syarat ilmiah. Untuk 

melakukan uji klinik harus memenuhi persyaratan yang ada, yakni protokol uji telah 

Gambar 2.1 Logo Jamu 

Gambar 2.2 Logo Obat Herbal Terstandar 
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disetujui, pelaksana yang melakukan uji kompeten, memenuhi prinsip etika, dan 

tempat untuk melakukan uji memenuhi persyaratan (Hernani, 2011). 

 

2.1.4. Penyalahgunaan Obat Tradisional 

Sebuah fakta menyatakan bahwa memang ada beberapa bahan ramuan 

obat tradisional yang baru diketahui bahayanya setelah melewati berbagai macam 

penelitian. Beberapa bahan-bahan ada yang bersifat keras dan jarang digunakan, 

selain untuk beberapa penyakit tertentu dan digunakan dengan cara-cara tertentu 

pula. Bahan berbahaya yang dimaksud adalah suatu bahan (baik alami maupun 

sintesis, organik maupun anorganik) yang karena dalam keadaan, jumlah, dosis dan 

bentuk tertentu dapat mempengaruhi fungsi organ tubuh manusia atau hewan 

sedemikian sehingga dapat mengganggu kesehatan baik sementara, tetap atau 

sampai menyebabkan kematian (Katno, 2008). Pernyataan tersebut dapat berkaitan 

dengan bahayanya pemberian bahan kimia obat pada sediaan obat tradisional, yang 

mana toksisitas dan interaksi ramuan obat tradisional terhadap bahan kimia obat 

belum diketahui. 

Larangan mengkonsumsi jamu yang mengandung bahan kimia obat 

sebagai langkah untuk mencegah terjadinya dampak buruk yang akan dirasakan 

oleh pengguna. Salah satu hasil temuan Balai POM bahwa jamu cap Akar Dewa 

terbukti mengandung bahan kimia obat piroksikam. Piroksikam termasuk obat 

NSAID yang mempunyai aktifitas antiinflamasi, antipiretik, dan analgesik. Obat 

tradisional yang mengandung piroksikam diluar dosis terapi dapat mengakibatkan 

keracunan ringan hingga berat, dapat berupa mual, muntah, nyeri perut, asidosis 

metabolik, gagal nafas, kejang, dan gagal ginjal akut (BPOM, 2013). 

 

Gambar 2.3 Logo Fitofarmaka 
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2.2. Tinjauan Tentang Bahan Kimia Obat 

2.2.1. Asam Mefenamat 

Asam mefenamat memiliki pemerian serbuk mikrokristalin, berwarna 

hampir putih hingga putih. Memiliki kelarutan praktis tidak larut dalam air; sedikit 

larut dalam alkohol, kloroform, dan diklorometana, larut dalam larutan hidroksida 

alkali. Disimpan dalam wadah kedap udara dan terlindung dari dari cahaya, 

memiliki nilai log P 4,03 (Sweetman, 2009). 

 

 

Asam mefenamat digunakan sebagai analgesik, sebagai anti inflamasi, 

asam mefenamat kurang efektif dibandingkan dengan aspirin. Asam mefenamat 

terikat sangat kuat pada protein plasma. Dengan demikian interaksi terhadap obat 

antikoagulan harus diperhatikan. Efek samping terhadap saluran cerna sering 

timbul misalnya dispensia, diare sampai diare berdarah dan gejala iritasi lain 

terhadap mukosa lambung. Pada usia lanjut efek samping hebat sering dilaporkan. 

Efek samping lain berdasarkan hipersensitivitas ialah eritema kulit dan 

bronkokonstriksi. Anemia hemolitik juga pernah dilaporkan (Wilmana dan Gan, 

2012). 

 

2.2.2. Kafein 

Kafein memiliki pemerian serbuk kristal putih atau hampir putih halus. 

Memiliki sifat mudah tersublimasi. Data kelarutannya sedikit larut dalam air, 

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

terkonsentrasi solusi dari benzoat alkali atau salisilat, memiliki nilai log P -0,8 

(Sweetman, 2009). 

Kafein termasuk stimulan yang lemah, penggunaannya dapat 

meningkatkan efek analgesik. Efek samping yang perlu diperhatikan adalah efek 

ketagihan, dan kemungkinan akan terjadi sakit kepala bila menggunakannya dalam 

dosis berlebih atau ketika mengurangi penggunaan kafein (UKMIPG, 2011) 

Gambar 2.4 Struktur Kimia Asam Mefenamat 
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2.2.3. Parasetamol 

Parasetamol merupakan serbuk kristal berwarna putih hingga hampir 

putih. Parasetamol sendiri memiliki kelarutan yang sedikit larut dalam air, mudah 

larut dalam alkohol, sukar larut dalam diklorometana. Penyimpanannya dalam 

wadah yang terlindungi dari cahaya, memiliki nilai log P 0,28 (Sweetman, 2009). 

 

Parasetamol direkomendasikan sebagai obat analgesik secara oral sebagai 

pilihan pertama yang akan digunakan dalam waktu lama, misalnya pada pengobatan 

gejala ringan dan nyeri yang disebabkan osteoarthritis seperti nyeri di otot atau 

tendon. Dosis maksimum parasetamol 4g/hari, penggunaan parasetamol pada 

umumnya tidak memiliki efek samping yang serius, kemungkinan yang terjadi 

seperti reaksi alergi pada kulit. Bila penggunaan melebihi batas dosis maksimum 

atau penggunan dalam jangka panjang dalam pengobatan dapat memiliki efek 

samping yang dapat terjadi khususnya pada hati yakni hepatotoksik (Bębenista and 

Nowak, 2014). 

 

2.2.4. Fenilbutazon 

Fenilbutazon memiliki bentuk serbuk kristal yang berwarna putih hingga 

hampir putih. Fenilbutazon memiliki nilai kelarutan, yakni praktis tidak larut dalam 

air, sedikit larut dalam alkohol, larut dalam larutan alkali. Penyimpanyannya 

Gambar 2.5 Struktur Kimia Kafein 

Gambar 2.6 Struktur Kimia Parasetamol 
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disimpan pada wadah yang terlindung dari cahaya, memiliki nilai log P 4,15. 

(Sweetman, 2009). 

 

Fenilbutazon termasuk senyawa sintesis turunan pirazolon. Senyawa ini 

termasuk antiinflamasi nonhormonal, yang bekerja untuk mengurangi peradangan. 

Efek analgesik yang ditimbulkan berhubungan dengan sifat antiinflamasi yang 

disebabkan karena menurunkan produksi prostaglandin dan prostasiklin (NIH, 

2016). Efek samping dari fenilbutazon dapat menyebabkan agranulositosis, anemia 

aplastik dan trombositopenia. Dengan adanya AINS yang lebih aman, fenilbutazon 

tidak lagi dianjurkan digunakan sebagai anti inflamasi kecuali obat lain sudah tidak 

efektif (Wilmana dan Gan, 2012). 

 

2.3. Analisis Bahan Kimia Obat 

Penelitian merupakan suatu metode ilmiah untuk mendapatkan suatu data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang berdasarkan atas ciri-ciri keilmuan, baik 

secara rasional, empiris, maupun sitematis. Setiap penelitian selalu memerlukan 

suatu analisis untuk mendapatkan kebenaran data yang di dapat. Hasil analisis yang 

di dapatkan dari sebuah penelitian dapat ditafsirkan untuk menjawab permasalahan 

yang telah di tentukan sebelum dilakukan penelitian, berdasarkan teknik analisis 

yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan permasalahan yang akan dikaji. 

Analisis ini akan dikerjakan setelah semua data terkumpul, sebagai penulisan dan 

pelaporan hasil penelitian (Sya’ban, 2005). 

Telah banyak dikembangkannya metode analisis bahan kimia obat dalam 

sediaan obat tradisional, antara lain kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT)-

UV/DAD, kromatrografi cair-MS, kromatrografi-NMR, kromatrografi lapis tipis 

(KLT)-densitometri. Dari sekian banyak metode analisis, metode kromatografi 

Gambar 2.7 Struktur Kimia Fenilbutazon 
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lapis tipis (KLT) merupakan metode yang sederhana, cepat dan murah sehingga 

banyak penelitian menggunakan metode kromatografi lapis tipis untuk analisis 

obat, termasuk analisis bahan kimia obat dalam sediaan obat tradisional (Hayun dan 

Karina, 2016).  

Beberapa penelitian untuk analisis kuantitatif bahan kimia obat dalam 

jamu menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) atau yang biasa 

dikenal dengan sebutan High Performance Liquid Chromatography (HPLC), 

penelitian ini digunakan sebagai optimasi metode ekstraksi fase padat dan KCKT 

untuk analisis kuantitatif BKO parasetamol dan deksametason dalam jamu pegel 

linu. Analisis ini menghasilkan kesimpulan kondisi KCKT yang paling baik untuk 

analisis parasetamol dan deksametason menggunakan kolom Zorbax ODS 4,5 mm 

ID x 250 mm (5µm), menggunakan fase gerak aquabides-metanol, dengan laju alir 

1,5 ml/menit, detektor UV panjang gelombang 254 nm, dan tipe elusi isokratik 

(Sartika dkk, 2015). Penelitian yang lain meneliti tentang obat tradisional dan 

suplemen penurun berat badan menggunakan metode NMR, pada penelitian ini 

menghasilkan temuan diantara 20 sediaan yang telah dipasarkan 13 sediaan tersebut 

dinyatakan mengandung sibutramine atau kombinasi antara sibutramin dan 

phenolphthalein. Metode ini dapat memberikan tanda pada tiap komponen terutama 

dalam situasi identitas komponen tersebut belum diketahui (Vaysse dkk, 2011). 

 

2.3.1. Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) suatu metode yang cepat dan mudah  

untuk mengetahui derajat kemurnian suatu sampel maupun identifikasi sampel 

dengan menggunakan standar baku. KLT ini praktis untuk analisis dalam skala 

kecil karena metode ini hanya membutuhkan bahan yang relatif sedikit dan waktu 

yang tidak banyak. Kemurnian suatu sampel uji dapat diketehui dari titik noda yang 

timbul pada plat yang dibandingkan dengan baku standar atau jumlah puncak pada 

kromatogram KLT (Handayani dkk, 2005). 

Kromatografi adalah teknik pemisahan campuran didasarkan atas 

perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut diantara dua 

fase, yaitu fase diam (padat atau cair) dan fase gerak (cair atau gas) yang 

menyebabkan terjadinya perbedaan migrasi dari masing-masing komponen. 
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Perbedaan migrasi merupakan hasil dari perbedaan tingkat afinitas masing-masing 

komponen dalam fase diam dan fase gerak. Afinitas senyawa dalam fase diam dan 

fase gerak ditentukan oleh sifat fisika kimia dari masing-masing senyawa 

(Wulandari, 2011). 

 

2.3.1.1. Metode Pemisahan pada Kromatografi Lapis Tipis 

Pelaksanaan analisis dengan KLT diawali dengan menotolkan larutan 

sampel dalam jumlah kecil pada fase diam (lempeng KLT), untuk membentuk zona 

awal. Kemudian sampel dikeringkan, bagian fase diam yang terdapat zona awal 

dicelupkan ke dalam fase gerak (pelarut tunggal ataupun campuran dua sampai 

empat pelarut murni) di dalam chamber. Komponen-komponen sampel bermigrasi 

dengan kecepatan yang berbeda sesuai dengan fase gerak dan fase diam yang 

dipilih. Hal ini disebut dengan pengembangan kromatogram. Ketika fase gerak 

telah bergerak sampai jarak yang diinginkan, fase diam diambil, fase gerak yang 

terjebak dalam lempeng dikeringkan, dan zona yang dihasilkan dideteksi secara 

langsung (visual) atau di bawah sinar ultraviolet (UV) baik dengan atau tanpa 

penambahan pereaksi penampak noda yang cocok. Pada KLT, identifikasi awal 

suatu senyawa didasarkan pada perbandingan nilai Rf dibandingkan Rf standar. 

Nilai Rf umumnya tidak sama dari laboratorium ke laboratorium bahkan pada 

waktu analisis yang berbeda dalam laboratorium yang sama, sehingga perlu 

dipertimbangkan penggunaan Rf relatif yaitu nilai Rf noda senyawa dibandingan 

noda senyawa lain dalam lempeng yang sama. Faktor-faktor yang menyebabkan 

nilai Rf bervariasi meliputi dimensi dan jenis ruang, sifat dan ukuran lempeng, arah 

aliran fase gerak, volume dan komposisi fase gerak, kondisi kesetimbangan, 

kelembaban, dan metode persiapan sampel KLT sebelumnya (Wulandari, 2011). 

 

2.3.1.2. Fase Gerak 

Pemilihan fase gerak adalah faktor yang memiliki pengaruh terbesar pada 

kromatografi lapis tipis. Hanya ada beberapa kasus yang memiliki sistem eluen 

yang hanya terdiri dari satu komponen saja. Biasanya terdiri dari berbagai macam 

campuran eluen hingga enam komponen eluen yang digunakan, dan komponen 
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eluen tersebut harus memiliki penampilan tanpa tanda-tanda keruhan (Deinstrop, 

2007). 

Sistem fase gerak ini memiliki fungsi-fungsi utama yakni: 

1) Memisahkan campuran zat yang akan di analisis, 

2) Memindahkan zat-zat yang akan dipisahkan di seluruh lapisan fase diam, 

3) Memberikan nilai Rf pada jarak menengah, atau bila memungkinkan pada 

jarak yang dekat, 

4) Memberikan selektivitas yang memadahi untuk campuran zat yang akan 

dipisahkan. 

Sistem pelarut (fase gerak) yang di tempatkan di dalam bejana 

pengembangan (chamber) dapat memisahkan beberapa komponen dari suatu 

senyawa dan membuat senyawa tersebut terjebak didalam pori-pori sorben (fase 

diam). Beberapa sistem pemisahan dapat dibentuk karena ada komponen-

komponen yang memiliki polaritas yang berbeda sehingga terjadi interaksi dengan 

fase diam yang polar. Komponen yang paling polar dari sistem pelarut akan 

terkumpul lebih dekat dengan tempat penotolan awal.  Sebelum memulai pencarian 

sendiri untuk sistem pelarut, disarankan untuk melakukan pencarian literatur. 

Namun, meskipun publikasi dari spesialis dan monograf dari farmakope 

menawarkan saran yang berguna, sayangnya mereka juga menyediakan resep untuk 

sistem pelarut (fase gerak) yang komponennya sangat beracun atau karsinogenik 

dan karena itu tidak boleh digunakan (Deinstrop, 2007). 

 

2.3.1.3. Fase Diam 

Fase stasioner atau fase diam yang di gunakan untuk KLT merupakan agen 

penyerap mikro partikel dengan diameter diantara 10 dan 30 mm. Semakin kecil 

ukuran partikel dan semakin sempit jarak antar partikel, semakin bagus pula proses 

kromatografi  dalam hal efisiensi dan resolusinya (Kealey dan Haines, 2002). 

Berbagai macam bentuk plat KLT tersedia diatas lapisan kaca, plastik dan 

alumunium foil plat-plat tersebut dibentuk dengan ukuran 20 X 20 cm. ketebalan 

lapisan paling umum untuk analisis KLT adalah 250 µm, tetapi pada fase diam 

berbahan selulosa dan poliamida sering kali dalam ketebalan 100 µm (Sherma dan 

Fried, 2003). 
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Tabel 2.1 Macam-Macam Fase Diam 

Sumber: Kealey dan Haines, 2002 

 

2.3.2. Parameter yang Mempengaruhi Kromatografi Lapis Tipis 

2.3.2.1. Nilai Log P 

Nilai logaritma koefisien partisi (Log P) suatu senyawa dapat ditentukan 

secara percobaan atau perhitungan teoritis. Tetapan kesetimbangan suatu senyawa 

dalam sistem pelarut polar dan non polar yang secara logaritma berhubungan 

dengan energi bebas dapat disebut dengan koefisien partisi. Suatu senyawa yang 

dapat larut dalam dua jenis pelarut yang tidak saling campur maka senyawa tersebut 

dapat terdistribusi ke dalam fasa polar dan fasa non polar, setelah tercapai 

kesetimbangan kadar senyawa dalam kedua pelarut tersebut selalu tetap sehingga 

dapat ditentukan nilai koefisien partisinya. Pada penentuan nilai log P lebih baik 

dilakukan pada penentuan kadar pada kedua fasa yang tidak saling campur, tetapi 

dapat pula dilakukan dalam satu fasa dengan syarat tidak ada interaksi antara 

senyawa dengan pelarut yang digunakan. Parameter sifat fisika kimia yang paling 

berperan dalam proses distribusi adalah parameter lipofilik. Parameter lipofilik 

yang sering digunakan dalam HKSA (Hubungan Kuantitatif Struktur-Aktifitas) 

salah satunya logaritma koefisien partisi (Susilowati, 2008). 

 

Penjerap Mekanisme Penggunaan 

Silika gel Adsorpsi Asam amino, vitamin, 

hidrokarbon, alkolid 

Silika yang dimodifikasi 

dengan hidrokarbin 

Partisi termodifikasi  Senyawa-senyawa non 

polar 

Serbuk selulosa Partisi  Asam amino, nukleotida, 

karbohidrat 

Alumina  Adsorpsi  Hidrokarbon ion logam, 

pewarna makanan, 

alkaloid 

Selulosa penukar ion Pertukaran ion Asam nukleat, 

nukleotida, halide dan 

ion-ion logam 

Gel sephadex Eksklusi Polimer, protein, 

komplekslogam 

𝛽-siklodekstrin Interaksi adsorpsi 

stereospesifik 

Campuran enansioner 
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2.3.2.2. Konstanta Dielektrik 

Terjadinya pemisahan senyawa campuran dalam sampel disebabkan 

terjadinya perbedaan kecepatan migrasi dari masing-masing senyawa akibat 

perbedaan distribusi atau afinitas relatif senyawa terhadap fase diam dan fase gerak. 

Besarnya distribusi senyawa tersebut ditentukan oleh kesesuaian kepolaran 

senyawa tersebut dengan fase diam dan fase gerak yang digunakan. Senyawa 

nonpolar akan cenderung mudah terdistribusi oleh fase nonpolar, sedangkan 

senyawa polar akan cenderung mudah terdistribusi oleh fase polar. Pada metode 

kromatografi kepolaran fase diam tidak akan berubah, dan pada fase gerak dapat 

dilakukan variasi kepolaran. Analit yang memiliki kepolaran yang sesuai denga fase 

gerak akan samakin mudah terbawa oleh fase gerak tersebut sedangkan semakin 

jauh perbedaan kepolaran analit dengan fase gerak maka semakin sedikit analit 

yang dapat dibawa oleh fase gerak tersebut. Kepolaran fase gerak dapat dinyatakan 

dari nilai konstanta dielektriknya, semakin besar nilai konstanta dieletriknya maka 

fase gerak tersebut semakin polar, begitupuin sebaliknya semakin kecil nilai 

konstanta dielektriknya makan fase gerak tersebut semakin nonpolar (Era dkk, 

2012). 

Rumus konstanta dielektrik campuran pelarut: 

ε = (ε pelarut A x [A] % v
v⁄ ) + (ε pelarut B x [B] % v

v⁄ )  

 

Keterangan : 

ε   : Konstanta dielektrik 

[A] dan [B] : Konsentrasi pelarut A dan B  

% v/v   : Persentase volume per volume 

 

2.3.3. Tinjauan Metode Densitometri 

Metode densitometri merupakan suatu metode yang parameter 

kuantitatifnya menggunakan tinggi puncak kurva densitometri dan area bawah 

kurva densitometri. Densitometri sendiri memliki dua mode, yakni mode reflektan 

(remisi) dan transmitan. Mode reflektan dapat digunakan pada rentang spektral 

UV/Vis, fluoresensi, dan perendaman fluoresensi. Rentang spektral UV pada 

panjang gelombang 190-400 nm dan lampu yang digunakan adalah lampu 
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deuterium dan xenon, sedangkan pada spektral visual dengan rentang panjang 

gelombang 400-800 nm menggunakan lampu halogen dan tungsten. Untuk spektral 

fluoresensi menggunakan lampu merkuri. Metode densitometri merupakan suatu 

metode instrumental penentuan analit secara kualitatif maupun kuantitatif 

berdasarkan interaksi radiasi elektromagnetik (REM) terhadap noda analit pada fase 

diam, yakni plat KLT. REM merupakan intensitas cahaya yang mengenai molekul 

suatu senyawa dalam noda. Interaksi antara REM dengan noda pada plat KLT 

menentukan seberapa besar intensitas cahaya yang diabsorbsi, ditransmisi, dan 

dipantulkan oleh noda analit dari intensitas REM awal (Wulandari, 2011).  

Senyawa yang akan dianalisa menggunakan metode densitometri dengan 

rentang spektral ultraviolet harus memiliki gugus kromofor agar dapat menyerap 

radiasi ultraviolet. Penyerapan sinar radiasi suatu senyawa tergantung pada struktur 

elektron dari senyawa tersebut. Selain gugus kromofor terdapat juga gugus 

auksokrom yang mana gugus auksokrom terikat langsung dengan gugus kromofor. 

Sehingga adanya gugus auksokrom dapat mengubah panjang gelombang serta 

intensitas serapan maksimum dari suatu senyawa (Setyawati, 2007). 

 

2.4. Analisis Data 

Salah satu tahap dalam proses penelitian adalah tahap analisis data. Tahap 

analisis data merupakan tahap penting, di mana data yang dikumpulkan dengan 

menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, diolah, dan disajikan. Kesulitan 

yang umumnya dijumpai dalam proses analisis data adalah dalam memilih teknik 

analisis data yang paling tepat untuk permasalahan yang diteliti. Ketepatan ini 

berkaitan dengan jenis permasalahan, teknik pengukuran data, sampel yang diambil 

serta faktor-faktor yang lainnya. Terdapat dua paradigma penelitian, yakni 

kuantitatif (scientific paradigm) dan kualitatif (naturalistic paradigm) (Qomari, 

2009). 

 

2.4.1. Analisis Kualitatif 

2.4.1.1. Retention/Retardation Factor (Rf) 

Retention/retardation factor (Rf) adalah sebuah nilai atau ukuran yang 

mana didapat berdasarkan posisi noda setiap zat terlarut pada plat kromatografi 
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lapis tipis. Nilai Rf didapatkan dengan cara membagi nilai antara jarak dari awal 

penotolan suatu senyawa hingga noda senyawa tersebut berhenti ketika proses 

eluasi selesai (a) dibagi dengan jarak eluasi (b). Nilai Rf memiliki rentang nilai dari 

0.0 hingga 1.0, nilai ini dapat bervariasi karena disebabkan oleh berbagai faktor, 

seperti kualitas sorben,  kelembaban, ketebalan plat, jarak eluasi, dan suhu 

lingkungan (Srivastava, 2011). 

Keterangan: 

 a = Jarak awal penotolan senyawa hingga noda senyawa 

 b = Jarak eluasi 

 

2.4.1.2. Spektrum Panjang Gelombang 

Analisis suatu senyawa untuk melihat apakah sampel yang diteliti 

memiliki atau mengandung senyawa yang kita cari diperlukannya senyawa standar 

sebagai pembanding yang akan digunakan untuk optimasi panjang gelombang 

maksimal (λ max). Optimasi panjang gelombang maksimal memiliki tujuan untuk 

mendapatkan senyawa yang spesifik dengan absorbansi maksimal, sehingga 

pengukuran kadar senyawa yang didapatkan juga maksimal (Prabowo dkk, 2012). 

 

 

 

2.4.1.3. Match Factor (MF) 

Match factor digunakan untuk menguji keidentikan dari suatu senyawa, 

apakah senyawa tersebut identik atau tidak. Hal ini dilakukan setelah mendapatkan 

a 

b 

Gambar 2.8 Perhitungan Nilai Rf 
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hasil dari pengukuran mengunakan TLC Scanner. Match factor dapat di rumuskan 

sebagai berikut:  

Nilai match factor (MF) memiliki rentang antara 900 hingga 1000, yang 

mana nilai tersebut menunjukkan bahwa kedua spektrum dinyatakan identik, 

sedangkan bila nilai MF < 900 maka kedua spektrum tersebut tidak dapat 

dinyatakan identik (Sakinah, 2013). 

 

2.4.2. Analisis Kuantitatif 

Metode yang digunakan untuk analisis mengunakan alat TLC Scanner 

memiliki parameter kuantitatif yang dapat digunakan adalah tinggi puncak kurva 

dan area bawah puncak kurva. Penentuan analisis kuantitatif dailakukan dengan 

cara membandingkan luas area noda analit dengan luas area noda standar pada plat 

KLT yang telah diketahui konsentrasinya atau menghitung densitas noda analit 

yang dibandingkan dengan densitas noda standar (Wulandari, 2011). 

Plat KLT yang telah dieluasi dikeringkan, lalu plat tersebut dapat dianalisis 

menggunakan alat TLC Scanner untuk mendapatkan nilai luas area dibawah kurva 

(AUC) dari sampel maupun baku standar. Data yang telah didapat digunakan untuk 

menghitung kadar sampel dengan cara memasukkan nilai AUC sampel kedalam 

persamaan regresi linier dari kurva baku (Prabowo dkk, 2012). 


