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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Tempat dan Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan di Laboratorium Farmasi 

Universitas Muhammadiyah Malang dan Laboratorium Biomedik Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

4.2  Bahan dan Alat Penelitian  

4.2.1  Bahan Penelitian 

Bahan-bahan terdiri atas bahan untuk ekstraksi, penapisan fitokimia, 

pengujian secara in vitro metode mikroskopik. 

 

4.2.1.1 Bahan Ekstraksi Metode Maserasi 

 Bahan-bahan yang digunakan dalam ekstraksi metode maserasi adalah 

serbuk simplisia rimpang nampu dan etanol. 

 

4.2.1.2 Bahan Penapisan Fitokimia 

 Penapisan fitokimia yang akan akan dilakukan adalah identifikasi senyawa 

alkaloid, senyawa flavonoida, glikosida saponin, triterpenoid dan steroid. Bahan-

bahan yang digunakan dalam identifikasi tersebut sebagai berikut: 

(1) Ekstrak etanol rimpang nampu (Homalomena occulta). 

(2) Asam klorida (HCl) p.a (Mallinckrodt Chemicals). 

(3) Natrium klorida (NaCl) (SAP Chemicals). 

(4) Toluen p.a (E. Merck). 

(5) Hidrogen peroksida (H2O2) p.a (E. Merck). 

(6) Besi (III) klorida (FeCl3). 

(7) Kalium hidroksida (KOH) (SAP Chemicals). 

(8) Potongan magnesium p.a (E. Merck). 

(9) Butanol p.a (E. Merck). 

(10) Kloroform (CHCl3) p.a (Fulltime Chemicals). 

(11) Aseton p.a (Mallinckrodt Chemicals). 
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(12) Asam formiat p.a (E. Merck). 

(13) Asam asetat anhidrat p.a (E. Merck). 

(14) Asam sulfat (H2SO4) p.a (Mallinckrodt Chemicals). 

(15) Ammonia (Brataco). 

(16) Etil asetat p.a (E. Merck). 

(17) Anisaldehida  

(18) n-Heksana p.a (E. Merck). 

(19) Etanol 96% teknis (Bratachem) 

(20) Air suling (Bratachem) 

 

4.2.1.3 Bahan Pengujian Secara In Vitro Metode Mikroskopik 

 Bahan-bahan yang digunakan sebagai uji penghambatan pembentukan 

kristal kalsium oksalat dengan metode mikroskopik sebagai berikut : 

(1) Ekstrak etanol rimpang nampu (Homalomena occulta). 

(2) Natrium oksalat (Na2C2O4) p.a (SAP Chemicals). 

(3) Kalsium klorida dihidrat (CaCl2) p.a (E. Merck). 

(4) Cystone
®
 (Himalaya

®
). 

(5) Buffer trisaminometana (Vivantis Technologies). 

(6) Asam klorida (HCl) p.a (Mallinckrodt Chemicals). 

(7) pH buffer standar 7,0 (Honmofun
®
). 

(8) Etanol 96% teknis (Bratachem) 

(9) Air suling (Bratachem) 

 

4.2.2 Alat Penelitian 

4.2.2.1 Alat Ekstraksi Metode Maserasi 

 Alat-alat yang akan digunakan dalam ekstraksi metode maserasi sebagai 

berikut : 

(1) Seperangkat alat ekstraksi (gelas piala, gelas ukur, bejana maserasi, labu 

penyaring, vacuum filtration, labu alas bulat, pipet tetes, batang pengaduk, 

alumunium foil, karet, tisu, mixer, kertas saring, corong buchner, cawan 

porselen, sudip, pinset, dan penangas air). 

(2) Rotary evaporator (Heidolph). 
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(3) Timbangan digital (OHAUS SP 202 Scout Pro 200x0,1g). 

(4) Timbangan analytic balance (Sartorius ED224). 

 

4.2.2.2 Alat Penapisan Fitokimia 

 Penapisan fitokimia yang akan akan dilakukan adalah identifikasi senyawa 

alkaloid, senyawa flavonoida, glikosida saponin, triterpenoid dan steroid. Alat-alat 

yang digunakan dalam identifikasi tersebut sebagai berikut: 

(1) Seperangkat alat untuk preparasi sampel (tabung reaksi, gelas ukur, 

penangas air, pipet tetes, corong gelas, kapas, pinset, penjepit kayu, sudip, 

dan tisu). 

(2) Timbangan digital (OHAUS SP 202 Scout Pro 200x0,1g). 

(3) Timbangan analytic balance (Sartorius ED224). 

(4) Hot plate (Fisher Scientific). 

(5) Pipa kapiler (Blaubrand
®

). 

(6) Plat Kromatografi Lapis Tipis (E. Merck). 

(7) Bejana Kromatografi Lapis Tipis (CAMAG). 

(8) Lampu UV 254 dan 365 (Vilber Lourmat). 

 

4.2.2.3 Alat Pengujian In Vitro Metode Mikroskopik 

 Alat-alat yang digunakan sebagai uji penghambatan pembentukan kristal 

kalsium oksalat dengan metode mikroskopik sebagai berikut : 

(1) Alat-alat untuk preparasi (beaker glass 25 ml; 50ml; 100 ml; 200 ml, labu 

ukur 100,0 ml; 50,0 ml; 10,0 ml, cawan porselen, pipet volume 10,0 ml; 

50,0 ml; 4,0 ml; 3,0 ml, , pipet tetes, batang pengaduk, pipet filler, corong 

gelas, gelas arloji, sendok porselen, sudip, pinset, tisu, alumunium foil, 

corong butchner, kertas saring, mortir dan stamper). 

(2) Timbangan digital (OHAUS SP 202 Scout Pro 200x0,1g). 

(3) Timbangan analytic balance (Sartorius ED224). 

(4) Oven (Binder Oven FD 56). 

(5) Objek glass (Sail Brand) 

(6) Cover glass 

(7) Mikroskop optik Optilab 
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4.3  Rancangan Penelitian  

4.3.1  Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yaitu untuk mengukur 

ukuran partikel penghambatan pembentukan kristal kalsium oksalat pada batu 

ginjal terhadap ekstrak etanol rimpang nampu dengan metode mikroskopik.  

 

4.3.2  Variabel Penelitian 

4.3.2.1 Variabel Bebas 

 Variabel bebas pada penelitian ini adalah konsentrasi ekstrak etanol rimpang 

nampu yang digunakan pada pengujian penghambatan pembentukan kristal 

kalsium oksalat pada batu ginjal yaitu 35,2 ppm, 71,24 ppm, 142,72 ppm, 178,1 

ppm, 214,08 ppm, 267,6 ppm, 356,2 ppm, 535,2 ppm. Perhitungan konsentrasi 

dapat dilihat di lampiran 3. 

 

4.3.2.2 Variabel Terikat 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ukuran partikel penghambatan 

pembentukan kalsium oksalat. 

 

4.4  Metode Penelitian 

4.4.1  Prosedur Determinasi Tanaman 

 Sampel berupa seluruh bagian tanaman yang berjumlah 2 tanaman 

Homalomena occulta yang diambil dari hutan Madiun sudah di determinasikan di 

UPT Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi - LIPI. 

 

4.4.2  Prosedur Ekstraksi Metode Maserasi 

Metode ekstraksi yang digunakan adalah metode maserasi berulang dengan  

menggunakan pelarut etanol 96%. Langkah-langkah ekstraksi dengan maserasi 

sebagai berikut (BPOM RI, 2010) : 

(1) Serbuk rimpang nampu ditimbang lalu dimasukkan ke bejana. 

(2) Etanol 96% diukur dengan gelas ukur lalu dimasukkan ke bejana. Campuran 

serbuk rimpang nampu dan etanol diaduk sampai semua serbuk terbasahi. 
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Bejana ditutup rapat dan disimpan di tempat kering pada suhu kamar selama 

24 jam. 

(3) Hasil maserasi disaring dengan menggunakan vacum butchner setelah 24 

jam sehingga didapatkan filtrat yang jernih. Filtrat disimpan di beaker gelas 

tertutup. 

(4) Residu hasil dari maserasi pertama dimasukkan ke bejana kembali untuk 

dimaserasi ulang.  

(5) Etanol 96% diukur dengan gelas ukur lalu dimasukkan ke bejana. Campuran 

residu dan Etanol diaduk sampai semua serbuk terbasahi. Bejana ditutup 

rapat dan disimpan di tempat kering pada suhu kamar selama 24 jam. 

(6) Hasil maserasi berulang disaring dengan menggunakan vacum butchner 

setelah 24 jam sehingga didapatkan filtrat yang jernih. Filtrat dicampur 

dengan filtrat pertama. 

(7) Residu hasil dari maserasi berulang pertama dimasukkan ke bejana kembali 

untuk dimaserasi.  

(8) Etanol 96% diukur dengan gelas ukur lalu dimasukkan ke bejana. Campuran 

residu dan etanol diaduk sampai semua serbuk terbasahi. Bejana ditutup 

rapat dan disimpan di tempat kering pada suhu kamar selama 24 jam. 

(9) Hasil maserasi berulang kedua disaring dengan menggunakan vacum 

butchner setelah 24 jam sehingga didapatkan filtrat yang jernih. Filtrat 

dicampur dengan filtrat pertama. 

(10) Filtrat yang diperoleh diuapkan menggunakan rotavapour dengan suhu 30
o
 

C sampai dipeoleh ekstrak yang pekat. 

(11) Ekstrak pekat yang didapat diuapkan kembali di penangas air agar diperoleh 

ekstrak yang lebih pekat. 

(12) Ekstrak disimpan di oven pada suhu 30
o
 C. 

 

4.4.3 Prosedur Penapisan Fitokimia 

 Penapisan fitokimia dilakukan terhadap 2 identifikasi golongan senyawa  

yaitu identifikasi senyawa golongan glikosida saponin, triterpenoid dan steroid, 

serta identifikasi senyawa golongan flavonoida. 
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4.4.3.1 Identifikasi Senyawa Golongan Glikosida Saponin, Triterpenoid dan 

Steroid 

4.4.3.1.1 Persiapan Identifikasi Senyawa Golongan Glikosida Saponin, 

Triterpenoid dan Steroid 

 0,5 gram ekstrak etanol rimpang nampu dilarutkan dalam 15 ml etanol, lalu 

dibagi menjadi 3 bagian masing-masing 5 ml, disebut sebagai larutan A sebagai 

blanko untuk semua uji, C untuk uji Liebermann-Burchard, dan D untuk uji 

Salkowski. 

 

4.4.3.1.2  Uji Buih  

 Sampel yang digunakan dalam uji buih ini adalah ekstrak etanol rimpang 

nampu dengan langkah-langkah sebagai berikut (Harbone, 1987): 

(1) Ekstrak sebanyak 0,2 gram dimasukkan tabung reaksi, kemudian ditambah 

air suling 10 ml, dikocok kuat-kuat selama kira-kira 30 detik. Larutan ini 

disebut dengan larutan B. 

(2) Tes buih positif mengandung saponin bila terjadi buih yang stabil selama 

lebih dari 30 menit dengan tinggi 3 cm diatas permukaan cairan. 

 

4.4.3.1.3 Uji Libermann-Burchard 

 Sampel larutan C yang telah disiapkan pada tahap persiapan sampel 

dilakukan uji Liberman-burchard dengan langkah-langkah sebagai berikut 

(Harbone, 1987) : 

(1) Larutan C sebanyak 5 ml ditambah 3 tetes asam asetat anhidrat dan 5 tetes 

H2SO4 pekat, amati perubahan warna yang terjadi. Kemudian kocok 

perlahan dan diamati terjadinya perubahan warna. 

(2) Terjadinya warna hijau biru menunjukkan adanya saponin steroid, warna 

merah ungu menunjukkan adnya saponin triterpenoid dan warna kuning 

muda menunjukkan adanya saponin triterpenoid/steroid jenuh.  

 

4.4.3.1.4  Uji Salkowski 

 Sampel larutan D yang telah disiapkan pada tahap persiapan sampel 

dilakukan uji salkowski dengan langkah-langkah sebagai berikut (Harbone, 1987): 
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(1) Larutan D sebnyak 5 ml ditambah 1-2 ml H2SO4 pekat melalui dinding 

tabung reaksi. 

(2) Adanya steroid tak jejuh ditandai dengan timbulnya cincin warna merah. 

 

4.4.3.1.5  Kromatografi Lapis Tipis  

4.4.3.1.5.1 Identifikasi Sapogenin Steroid/Triterpenoid 

 Sampel ekstrak etanol rimpang nampu dilakukan uji kromatografi lapis tipis 

untuk identifikasi sapogenin steroid/triterpenoid dengan langkah-langkah sebagai 

berikut (Harbone, 1987): 

(1) Ekstrak sebanyak 0,5 gram ditambah 5 ml HCl 2N, dididihkan dan tutup 

dengan corong berisi kapas basah selama 50 menit untuk menghidrolisis 

saponin. 

(2) Setelah dingin, tambahkan Amonia sampai basa, kemudian ekstraksi dengan 

4-5 ml N-Heksana sebanyak 2 kali lalu uapkan samapi tinggal 0,5 ml ml, 

totolkan pada plat KLT. Larutan ini disebut sebagai larutan E. 

Fase diam : Kiesel Gel 254 

Fase Gerak  : N-Heksana-Etil Asetat (4:1) 

(3) Adanya sapogenin ditunjukkan dengan terjadinya warna merah ungu (ungu) 

untuk Anesaldehida Asam Sulfat (G), diamati pada UV 365 (H), dan UV 

264 (I). 

 

4.4.3.1.5.2 Identifikasi Terpenoid/Steroid bebas secara KLT 

 Sampel ekstrak etanol rimpang nampu dilakukan uji kromatografi lapis tipis 

untuk identifikasi terpenoid/steroid dengan langkah-langkah sebagai berikut 

(Harbone, 1987) : 

(1) Sedikit ekstrak ditambah beberapa tetes N-Heksana 0,5-1 ml diaduk sampai 

larut, totolkan pada fase diam. Larutan ini disebut sebagai larutan F. 

(2) Uji kromatografi lapis tipis ini menggunakan  

Fase diam : Kiesel Gel 254 

Fase gerak : N-Heksana-Etil Asetat (4:1) 

Penampak noda : Anisaldehida Asam Sulfat (dengan pemanasan) 
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(4) Adanya terpenoid/steroid ditunjukkan dengan terjadinya warna merah ungu 

atau ungu untuk Anesaldehida Asam Sulfat (G), diamati pada UV 365 (H), 

dan UV 264 (I). 

 

4.4.3.2 Identifikasi Senyawa Golongan Flavonoida 

4.4.3.2.1  Persiapan Sampel Ekstrak Etanol Rimpang Nampu  

 Sampel ekstrak etanol rimpang nampu dilakukan identifikasi senyawa 

golongan flavonoida dengan langkah-langkah sebagai berikut (Harbone, 1987) : 

(1) Ekstrak sebanyak 0,3 g dikocok dengan 3 ml N-Heksana berkali-kali dalam 

tabung reaksi sampai ekstrak N-Heksana tidak berwarna. 

(2) Residu dilarutkan dalam 20 ml etanol dan dibagi 4 bagian , masing-masing 

disebut sebagai larutan J sebagai blanko semua uji, K untuk uji Bate-Smith 

dan Metcalf , L untuk uji Wilstater, dan M untuk uji KLT. 

 

4.4.3.2.2 Prosedur Pengujian Identifikasi dengan Reaksi warna 

4.4.3.2.2.1 Uji Bate-Smith dan Metcalf 

 Sampel larutan K yang telah disiapkan pada persiapan sampel dilakukan uji 

Bate-Smith dan Metcalf dengan langkah-langkah sebagai berikut (Harbone, 1987): 

(1) Larutan K ditambah 0,5 ml HCL pekat dan diamati perubahan warna yang 

terjadi, kemudian dipanaskan diatas penangas air dan diamati lagi 

perubahan warna yang tejadi. 

(2) Bila perlahan-lahan menjadi warna merah terang atau ungu menunjukkan 

adanya senyawa leukoantosianin (dibandingkan dengan blanko). 

 

4.4.3.2.2.2 Uji Wilstater 

 Sampel larutan L yang telah disiapkan pada persiapan sampel dilakukan uji 

Wilstater dengan langkah-langkah sebagai berikut (Harbone, 1987) : 

(1) Larutan L ditambah 0,5 ml HCl pekat dan sedikit serbuk magnesium. 

(2) Larutan diamati perubahan warnanya, diencerkan dengan 2 ml air suling, 

kemudian ditambah 1 ml butanol. 
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(3) Larutan diamati warnanya pada setiap lapisan. Perubahan warna jingga 

menunjukkan adanya Flavon, merah pucat menunjukkan adanya Flavonol, 

merah tua menunjukkan adnya Flavonon. 

 

4.4.3.2.2.3 Kromatografi Lapis Tipis 

 Sampel larutan M yang telah disiapkan pada persiapan sampel dilakukan uji 

kromatografi lapis tipis dengan langkah-langkah sebagai berikut (Harbone, 1987): 

(1) Larutan M ditotolkan pada fase diam. 

(2) Uji kromatografi lapis tipis ini menggunakan  

Fase diam  : Kiesel GF 254 

Fase gerak : Kloroform : Aseton : Asam Formiat ( 6:6:1) 

Penampak noda : pereaksi sitrat borat atau uap amonia atau asam sulfat 10% 

(3) Adanya flavonoida ditunjukkan dengan timbulnya noda berwarna kuning 

intensif untuk Asam sulfat 10% (N), diamati pada UV 365 (O), dan UV 264 

(P). 

 

4.4.4 Persiapan Pembuatan Larutan Uji 

4.4.4.1 Persiapan Pembuatan Buffer Trisaminometana 0,025 M pH 7,4 

 Buffer tris dibuat dengan konsentrasi 0,025 M pada pH 7,4 sebanyak 50,0 

ml dengan langkah-langkah sebagai berikut (Mishra et al., 2014)  : 

1. Buffer trisaminometana ditimbang 0,1514 g secara analitik. 

2. Buffer trisaminometana dimasukkan ke labu ukur 50,0 ml. 

3. Air suling diukur 20 ml, dimasukkan ke labu ukur lalu dikocok sampai 

homogen.  

4. Larutan buffer trisaminometana di cek pH nya dengan pH meter. Apabila 

belum mencapai pH 7,4 maka ditambahkan HCl 2N sampai diperoleh pH 7,4. 

5. Air suling ditambahkan sampai tanda batas, dikocok sampai homogen. 

4.4.4.2 Persiapan Pembuatan Larutan Natrium Oksalat 0,025 M 

 Larutan natrium oksalat dibuat dengan konsentrasi 0,025 M sebanyak 50,0 

ml dengan langkah-langkah sebagai berikut (Mishra et al., 2014) : 

(1) Natrium oksalat ditimbang  0,2125 g secara analitik. 

(2) Natrium Oksalat dimasukkan ke labu ukur 50,0 ml. 
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(3) Air suling diukur 20 ml, dimasukkan ke labu ukur, dikocok sampai 

homogen. 

(4) Air suling ditambahkan sampai tanda batas, dikocok sampai homogen. 

 

4.4.4.3 Persiapan Pembuatan Larutan Kalsium Klorida 0,025 M 

 Larutan  kalsium klorida dibuat dengan konsentrasi 0,025 M sebanyak 50,0 

ml dengan langkah-langkah sebagai berikut (Mishra et al., 2014) : 

(1) Kalsium klorida ditimbang 0,1837 g secara analitik. 

(2) Kalsium klorida dimasukkan ke labu ukur 50,0 ml. 

(3) Air suling diukur 20 ml, dimasukkan ke labu ukur, dikocok sampai 

homogen. 

(4) Air suling ditambahkan sampai tanda batas, dikocok sampai homogen. 

 

4.4.4.4 Persiapan Pembuatan Larutan Kontrol Negatif 

 Larutan kontrol negatif terdiri dari larutan kalsium klorida 0,025 M, buffer 

trisaminometana 0,025 M dan natrium oksalat 0,025 M yang dibuat dengan 

langkah-langkah sebagai berikut (Mishra et al., 2014) : 

(1) Larutan kalsium klorida  0,025 M diukur 1,0 ml, lalu dimasukkan ke 

masing-masing tabung 1 sampai 5. 

(2) Larutan buffer trisaminometana pH 7,4 diukur 2,0 ml lalu dimasukkan ke 

tabung . 

(3) Larutan  natrium oksalat 0,025 M diukur 1,0 ml lalu dimasukkan  ke tabung.  

(4) Tabung diinkubasi pada suhu 37
o
 C. 

 

4.4.4.5 Persiapan Pembuatan Larutan Kontrol Positif Cystone
®
 

 Kontrol positif yang digunakan pada uji penghambatan pembentukan kristal  

kalsium oksalat adalah cystone
®

. Larutan kontrol positif dibuat dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

(1) Cystone
®

 tablet dengan kekuatan 223 mg ( 1 tablet) digerus lalu dilarutkan 

dalam etanol, disaring dan dimasukkan labu ukur 50,0 ml dan ditambahkan 

air suling sampai garis tanda batas. Larutan ini sebagai larutan induk 1 

dengan konsentrasi 4460 ppm. 



40 
 

 

(2) Larutan induk 1 dipipet 4,0 ml lalu dimasukkan labu ukur 25,0 ml dan 

ditambahkan air suling sampai garis tanda batas. Larutan ini sebagai larutan 

induk 2 dengan konsentrasi 713,0 ppm. 

(3) Larutan induk 1 dipipet 3,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 25,0 ml 

dan ditambahkan air suling sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai 

homogen. Larutan ini sebagai larutan kontrol positif 8 dengan konsentrasi 

larutan  sebesar 535,2 ppm. 

(4) Larutan induk 1 dipipet 2,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 25,0 ml 

dan ditambahkan air suling sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai 

homogen. Larutan ini sebagai larutan kontrol positif 7 dengan konsentrasi 

larutan sebesar 356,2 ppm. 

(5) Larutan kontrol positif 8 dipipet 5,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 

10,0 ml dan ditambahkan air suling sampai garis tanda batas, larutan 

dikocok sampai homogen. Larutan ini sebagai larutan kontrol positif 6 

dengan konsentrasi larutan sebesar 267,6 ppm. 

(6) Larutan kontrol positif 8 dipipet 4,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 

10,0 ml dan ditambahkan air suling sampai garis tanda batas, larutan 

dikocok sampai homogen. larutan ini sebagai larutan kontrol positif 5 

dengan konsentrasi larutan sebesar 214,08 ppm 

(7) Larutan kontrol positif 7 dipipet 5,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 

10,0 ml dan ditambahkan air suling sampai garis tanda batas, larutan 

dikocok sampai homogen. Larutan ini sebagai larutan kontrol positif 4 

dengan konsentrasi larutan sebesar 178,1 ppm. 

(8) Larutan induk 2 dipipet 5,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 25,0 ml 

dan ditambahkan air suling sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai 

homogen. Larutan ini sebagai larutan kontrol positif 3 dengan konsentrasi 

larutan sebesar 142,72 ppm. 

(9) Larutan kontrol positif 7 dipipet 2,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 

10,0 ml dan ditambahkan air suling sampai garis tanda batas, larutan 

dikocok sampai homogen. Larutan ini sebagai larutan kontrol positif 2 

dengan konsentrasi larutan sebesar 71,24 ppm. 
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(10) Larutan kontrol positif 7 dipipet 1,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 

10,0 ml dan ditambahkan air suling sampai garis tanda batas, larutan 

dikocok sampai homogen. Larutan ini sebagai larutan kontrol positif 1 

(tabung A) dengan konsentrasi larutan sebesar 71,24 ppm. 

(11) Larutan kalsium klorida 0,025 M dipipet 1,0 ml lalu dimasukkan ke dalam 

masing-masing tabung A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

(12) Larutan buffer trisaminometana pH 7,4 diukur 2,0 ml lalu dimasukkan ke 

dalam masing-masing tabung A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

(13) Larutan kontrol positif 1, 2, 3, 4, 6, 7 dan 8 dipipet masing-masing 1,0 ml 

lalu dimasukkan ke dalam masing-masing tabung A, B, C, D, E, F, G, dan 

H. 

(14) Larutan natrium oksalat 0,025 M dipipet 1,0 ml lalu dimasukkan ke dalam 

masing-masing tabung A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

(15) Semua tabung diinkubasi pada suhu 37
o
 C. 

 

4.4.4.6 Persiapan Pembuatan Larutan Uji 

 Larutan kontrol uji yang digunakan pada uji penghambatan pembentukan 

kristal kalsium oksalat adalah ekstrak etanol rimpang nampu dengan berbagai 

konsentrasi. Larutan kontrol uji dibuat dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

(1) Ditimbang ekstrak etanol rimpang nampu 223 mg. 

(2) Ekstrak etanol rimpang nampu dimasukkan ke dalam beaker gelas dan 

ditambahkan air suling kurang lebih 50,0 ml lalu diaduk sampai larut. 

(3) Larutan ekstrak dituang ke dalam labu ukur 50,0 ml lalu ditambahkan air 

suling sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai homogen. Larutan 

ini sebagai larutan induk 1 dengan konsentrasi larutan sebesar 4460 ppm. 

(4) Larutan induk 1 dipipet 4,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 25,0 ml 

dan ditambahkan air suling sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai 

homogen. Larutan ini sebagai larutan induk 2 dengan konsentrasi larutan 

sebesar 713,6 ppm.  

(5) Larutan induk 1 dipipet 3,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 25,0 ml 

dan ditambahkan air suling sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai 



42 
 

 

homogen. Larutan ini sebagai larutan uji 8 dengan konsentrasi larutan  

sebesar 535,2 ppm. 

(6) Larutan induk 1 dipipet 2,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 25,0 ml 

dan ditambahkan air suling sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai 

homogen. Larutan ini sebagai larutan uji 7 dengan konsentrasi larutan 

sebesar 356,2 ppm. 

(7) Larutan uji 8 dipipet 5,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml dan 

ditambahkan air suling sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai 

homogen. Larutan ini sebagai larutan uji 6 dengan konsentrasi larutan 

sebesar 267,6 ppm. 

(8) Larutan uji 8 dipipet 4,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml dan 

ditambahkan air suling sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai 

homogen. Larutan ini sebagai larutan uji 5 dengan konsentrasi larutan 

sebesar 214,08 ppm. 

(9) Larutan uji 7 dipipet 5,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml dan 

ditambahkan air suling sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai 

homogen. Larutan ini sebagai larutan uji 4 dengan konsentrasi larutan 

sebesar 178,1 ppm. 

(10) Larutan induk 2 dipipet 5,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 25,0 ml 

dan ditambahkan air suling sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai 

homogen. Larutan ini sebagai larutan uji 3 dengan konsentrasi larutan 

sebesar 142,72 ppm. 

(11) Larutan uji 7 dipipet 2,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml dan 

ditambahkan air suling sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai 

homogen. Larutan ini sebagai larutan uji 2 dengan konsentrasi larutan 

sebesar 71,24 ppm. 

(12) Larutan uji 7 dipipet 1,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml dan 

ditambahkan air suling sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai 

homogen. Larutan ini sebagai larutan uji 1 dengan konsentrasi larutan 

sebesar 35,62 ppm. 

(13) Larutan kalsium klorida 0,025 M dipipet 1,0 ml lalu dimasukkan ke dalam 

masing-masing tabung A, B, C, D, E, F, G, dan H. 
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(14) Larutan buffer trisaminometana pH 7,4 diukur 2,0 ml lalu dimasukkan ke 

dalam masing-masing tabung A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

(15) Larutan uji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dipipet masing-masing 1,0 ml lalu 

dimasukkan ke dalam masing-masing tabung A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

(16) Larutan natrium oksalat 0,025 M dipipet 1,0 ml lalu dimasukkan ke dalam 

masing-masing tabung A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

(17) Semua tabung diinkubasi pada suhu 37
o
 C. 

 

4.4.5 Prosedur Pengamatan dan Pengukuran Kristal Kalsium Oksalat 

dengan Mikroskop Optik (Cahaya) 

4.4.5.1 Prosedur Pengamatan dan Pengukuran Larutan Kelompok Kontrol 

Positif 

Pengukuran partikel menggunakan metode mikroskopik pada kelompok 

larutan kontrol positif dengan prosedur sebagai berikut (Martin et al., 1993) : 

(1) Nyalakan mikroskop dan sambungkan pada komputer yang memiliki 

aplikasi Optilab dan Image Raster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Aplikasi Optilab dan Image Raster 

(2) Larutan kelompok kontrol positif yang telah disiapkan diteteskan pada objek 

glass dan ditutup dengan cover glass. 

(3) Sampel larutan kelompok kontrol positif yang sudah diletakkan pada objek 

glass dinaikkan pada slide dan ditempatkan pada meja preparat. 
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(4) Diletakkan dibawah mikroskop. Atur fokus pada mikroskop hingga partikel 

terlihat. Ambil gambar partikel dengan menggunakan aplikasi “Optilab” pada 

komputer. 

 

Gambar 4.2 Aplikasi Optilab 

(5) Buka gambar dengan aplikasi “Image raster”. 

 

Gambar 4.3 Aplikasi Image Raster 

(6) Pilih menu “File” pada aplikasi “Image raster” lalu “Open image” untuk 

memilih gambar yang akan dihitung. 
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Gambar 4.4 Tampilan menu pada aplikasi image raster 

(7)   Setelah muncul gambar, pilih menu “Measure” dengan mengatur “profile” 

perbesaran 40x dan “unit” pengukuran “mikrometer”. 

 

Gambar 4.5 Cara menghitung kristal dengan aplikasi image raster 

(8) Tarik garis kristal yang terlihat akan muncul angka panjang kristal, hitung 

partikel-partikel kristal yang terlihat sebanyak 340 partikel. Simpan gambar 

pada file dikomputer. 
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Gambar 4.6 Cara menyimpan gambar pada komputer 

 

4.4.5.2 Prosedur Pengamatan dan Pengukuran Larutan Uji 

Pengukuran partikel menggunakan metode mikroskopik pada kelompok 

larutan uji dengan prosedur sebagai berikut (Martin et al., 1993) : 

(1) Nyalakan mikroskop dan sambungkan pada komputer yang memiliki 

aplikasi Optilab dan Image Raster seperti pada gambar 4.1. 

(2) Larutan kelompok larutan uji yang telah disiapkan diteteskan pada objek 

glass dan ditutup dengan cover glass. 

(3) Sampel larutan kelompok larutan yang sudah diletakkan pada objek glass 

dinaikkan pada slide dan ditempatkan pada meja preparat. 

(4) Diletakkan dibawah mikroskop. Atur fokus pada mikroskop hingga partikel 

terlihat. Ambil gambar partikel dengan menggunakan aplikasi “Optilab” pada 

komputer seperti pada gambar 4.2 . 

(5) Buka gambar dengan aplikasi “Image raster”, lihat gambar 4.3. 

(6) Pilih menu “File” pada aplikasi “Image raster” lalu “Open image” untuk 

memilih gambar yang akan dihitung, seperti pada gambar 4.4. 

(7)   Setelah muncul gambar, pilih menu “Measure” dengan mengatur “profile” 

perbesaran 40x dan “unit” pengukuran “mikrometer”, seperti pada gambar 4.5. 
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(8) Tarik garis kristal yang terlihat akan muncul angka panjang kristal, hitung 

partikel-partikel kristal yang terlihat sebanyak 340 partikel. Simpan gambar 

pada file komputer seperti gambar 4.6. 

 

4.5 Analisis Data 

4.5.1 Hasil Ekstraksi  

Untuk mendapatkan ekstrak etanol rimpang nampu maka serbuk simplisia 

rimpang nampu sebanyak 1 kilogram diekstraksi dengan cara maserasi berulang 

dengan pelarut etanol dengan perbandingan antara serbuk dan pelarut 1:10. 

Perhitungan persen rendemen ekstrak dengan rumus : 

Rendemen = 
                              

                              
x 100% 

     = 
     

        
x 100% 

     =…% 

 

4.5.2 Hasil Analisis Penapisan Fitokimia 

4.5.2.1 Rancangan Hasil Analisis Identifikasi Senyawa Golongan Glikosida 

Saponin, Triterpenoid dan Steroid 

Data dari identifikasi senyawa golongan glikosida saponin, triterpenoid dan 

steroid meliputi hasil dari uji buih, uji liberman-burchard, uji salkowski dan 

kromatografi lapis tipis. 

 

Tabel IV.1 Rancangan hasil analisis identifikasi senyawa golongan glikosida 

saponin, triterpenoid, dan steroid 

No  Nama Uji Metode  Hasil  Keterangan  

1 

 

Uji senyawa 

golongan 

glikosida 

saponin, 

triterpenoid dan 

steroid 

Uji buih  Positif mengandung 

saponin bila terjadi buih 

yang stabil selama 30 

menit dengan tinggi 3 cm. 

Uji liberman-

burchad 

 Warna hijau menunjukkan 

adanya saponin steroid, 

warna merah ungu 

menunjukkan adanya 

saponin triterpenoid dan 

warna kuning muda 

menunjukkan adanya 
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saponin triterpenoid atau 

steroid jenuh. 

Uji salkowski  Adanya cincin merah 

menunjukkan mengandung 

steroid tak jenuh. 

Kromatografi 

lapis tipis 

 Adanya warna merah ungu 

menunjukkan adanya 

sapogenin. 

 

4.5.2.2 Rancangan Hasil Analisis Identifikasi Senyawa Golongan Flavonoida 

 Data dari identifikasi senyawa golongan flavonoida meliputi hasil dari uji 

Bate-Smith dan Metcalf , uji wilstater dan kromatografi lapis tipis. 

Tabel IV.2 Rancangan hasil analisis identifikasi senyawa golongan flavonoida 

No  Nama Uji Metode  Hasil  Keterangan  

1 Uji senyawa 

golongan 

flavonoida 

 

Uji Bate-

Smith dan 

Metcalf 

 Adanya warna merah 

terang atau ungu 

menunjukkan senyawa 

leukoantosianin. 

Uji Wilstater  Perubahan warna jingga 

menunjukkan adanya 

flavon, merah pucat 

menunjukkan adanya 

flavonol, merah tua 

menunjukkan flavonon. 

Kromatografi 

lapis tipis 

 Noda berwarna kuning 

intensif 

 

4.5.3 Hasil Pengamatan Penghambatan Pembentukan Kristal Kalsium 

Oksalat dengan Mikroskop Cahaya 

Dari hasil pengukuran pada mikroskop cahaya didapatkan ukuran partikel  

kristal kalsium oksalat. Hasil gambar dari pengamatan penghambatan 

pembentukan kristal kalsium oksalat dapat dilihat pada lampiran. 

 

4.5.4 Rancangan Perhitungan Pengukuran Partikel Kristal Kalsium 

Oksalat 

Setelah melakukan suatu pemeriksaan mikroskopik dari larutan kelompok 

kontrol positif dan larutan kelompok uji, dicatat banyaknya partikel yang terletak 

dalam berbagai ukuran dan dihitung ukuran partikel rata-rata dengan cara yang 

dapat dilihat pada tabel V.3 hingga V.19 (Martin et al., 1993).  
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Untuk mengukur rata-rata angka panjang partikel (dln) dapat dihitung 

dengan rumus (Martin, et al., 1993) : 

Rata-rata angka panjang (dln) = 
∑  

∑ 
 

Keterangan : 

∑   = total dari ukuran partikel dalam tiap jangkauan dikali jangkauan rata-rata 

dalam mikrometer. 

∑  = total ukuran partikel dalam tiap jangkauan. 

 

4.5.5 Perhitungan Persentase Penghambatan Pembentukan Kristal 

Kalsium Oksalat 

 Perhitungan persentase penghambatan pembentukan kristal kalsium oksalat 

dilakukan dengan membandingkan panjang kristal sebelum diberi perlakuan atau 

kontrol negatif dengan larutan kontrol positif dan larutann uji dengan rumus 

sebagai berikut : 

Rumus = 
{    }

 
x100% 

Keterangan : 

a = dln  kontrol negatif 

b = dln kontrol positif / larutan uji 

 Presentase penghambatan pembentukan kristal kalsium oksalat dapat 

dilihat pada tabel V.20. 

Setelah diperoleh data persen penghambatan, maka dibuat kurva antara 

konsentrasi larutan dan persentase penghambatan rancangan kurva dapat dilihat 

pada gambar 5.12 dan 5.13.  

 

4.5.6 Perhitungan Nilai IC50 pada Penghambatan Pembentukan Kristal 

Kalsium Oksalat dengan Metode Mikroskopik 

 Nilai IC50 didapatkan berdasarkan persamaan regresi pada masing-masing 

kelompok yaitu kelompok kontrol positif cystone
®
 dan kelompok uji. Rancangan 

hasil perhitungan nilai IC50 dapat dilihat pada tabel V.20. 
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4.5.7 Analisis Uji Statistika 

Uji pengamatan dan pengukuran partikel pada penghambatan pembentukan 

kristal kalsium oksalat dinyatakan dengan ukuran rata-rata partikel (mikrometer) 

dan nilai IC50. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan, 

uji korelasi yang pengolahannya menggunakan aplikasi SPSS. Data yang akan 

diolah adalah ukuran rata-rata partikel pada masing-masing kelompok kontrol 

positif cystone
® 

, kelompok uji sampel pada masing-masing konsentrasi. Uji 

korelasi untuk menguji hubungan persen penghambatan dengan konsentrasi 

masing-masing larutan. Jika pada uji korelasi menghasilkan nilai p<0,05, maka 

terdapat hubungan antara konsentrasi dengan persen penghambatan pembentukan 

kristalkalsiumoksalat
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