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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

4.1  Tempat dan Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan di Laboratorium Farmasi 

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 turbidity. 

 

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 

(2) Air suling (Brataco) 

(3) Etanol tekhnis (Brataco) 

(4) Asam klorida 2N p.a (Mallinckrodt Chemicals) 

(5) Asam klorida pekat p.a (Mallinckrodt Chemicals) 

(6) Natrium klorida (SAP Chemicals) 

(7) Asam sulfat pekat p.a (Mallinckrodt Chemicals) 

(8) Asam sulfat encer p.a (Mallinckrodt Chemicals) 

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

(10) Kloroform p.a (Fulltime Chemicals) 

(11) Asam asetat anhidrat p.a (E.Merck)
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(12) Toluen p.a (E.Merck) 

(13) Hidrogen peroksida p.a (E.Merck) 

(14) Amonia pekat (Brataco) 

(15) Amonia (Brataco) 

(16) N-Heksan p.a (E.Merck) 

(17) Anisaldehida asam sulfat 

(18) Serbuk magnesium p.a (E.Merck) 

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

(20) Aseton p.a (Mallinckrodt Chemicals) 

(21) Asam formiat p.a (E.Merck) 

(22) Gelatin 

(23) Ferro klorida 

(24) Kalium hidroksida 0,5 N (SAP Chemicals) 

 

4.2.1.3 Bahan Pengujian Secara In Vitro Metode Turbidity 

 Bahan-bahan yang digunakan sebagai uji penghambatan pembentukan kristal 

kalsium oksalat dengan metode turbidity sebagai berikut : 

(1) Ekstrak Etanol rimpang nampu 

(2) Air suling (Brataco) 

(3) Natrium oksalat 0,025 M p.a (SAP Chemicals) 

(4) Kalsium klorida dihidrat 0, 025 M p.a (Merck) 

(5) Buffer trisaminometana (Vivantis Technologies) 

(6) pH buffer standar 7,0 (Honmofun) 

(7) Etanol 96% teknis (Brataco) 

(8) Cystone® tablet 

 

4.2.2 Alat Penelitian 

 Alat untuk penelitian terdiri dari alat untuk ekstraksi, penapisan fitokimia, 

dan pengujian secara in vitro metode turbidity. 

 

4.2.2.1 Alat Ekstraksi Metode Maserasi 

 Alat-alat yang digunakan dalam ekstraksi metode maserasi sebagai berikut : 
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(1) Bejana  

(2) Beaker gelas 

(3) Erlenmeyer  

(4) Gelas ukur 

(5) Pipet tetes  

(6) Timbangan  

(7) Corong butchner  

(8) Sendok penyu 

(9) Kertas saring 

(10) Batang Pengaduk  

(11) Rotavapour  

(12) Aluminium foil  

(13) Cawan penguap 

 

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) Pipet tetes 

(2) Tabung reaksi 

(3) Cawan penguap 

(4) Penjepit kayu 

(5) Plat KLT 

(6) Chamber  

(7) Pengaduk  

(8) Sendok logam 

(9) Water bath 

 

4.2.2.3 Alat Pengujian In Vitro Metode Turbidity 

 Alat-alat yang digunakan sebagai uji penghambatan pembentukan kristal 

kalsium oksalat dengan metode turbidity sebagai berikut : 

(1) Spektrofotometer UV-Vis Shimadzu® UV-1800 
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(2) Kuvet  

(3) Oven  

(4) Beaker gelas 

(5) Erlenmeyer 

(6) Pipet ukur 

(7) Batang pengaduk 

(8) Aluminium foil 

(9) Timbangan kasar 

(10) Timbangan miligram 

(11) Gelas ukur 

(12) Labu ukur 

 

4.3  Rancangan Penelitian  

4.3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yaitu untuk menguji 

penghambatan pembentukan kristal kalsium oksalat pada batu ginjal sebagai 

antinefrolitiasis terhadap ekstrak etanol rimpang nampu dengan metode turbidity.  

 

4.3.2  Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian pada penelitian ini terdiri atas variabel bebas dan variabel 

tergantung. 

 

4.3.2.1 Variabel Bebas 

 Variabel bebas pada penelitian ini adalah konsentrasi ekstrak etanol rimpang 

nampu dan Cystone® tablet. Konsentrasi ekstrak etanol rimpang nampu yang 

digunakan pada pengujian penghambatan pembentukan kristal kalsium oksalat 

pada batu ginjal yaitu 500 ppm, 1000 ppm, 2000 ppm, 4000 ppm, 6000 ppm, 8000 

ppm, dan 10000 ppm. Sedangkan konsentrasi Cystone® yang digunakan pada 

pengujian penghambatan pembentukan kristal kalsium oksalat pada batu ginjal 

yaitu 71,3 ppm, 142,6 ppm, 285,4 ppm, 356,5 ppm, 428,0 ppm, 535,0 ppm, 713,6 

ppm dan 1070,4 ppm. 
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4.3.2.2 Variabel Terikat 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah persentase penghambatan 

pembentukan kristal kalsium oksalat. 

 

4.4  Metode Penelitian 

4.4.1  Prosedur Determinasi Tanaman 

 Sampel berupa seluruh bagian tanaman berjumlah 2 tanaman 

dideterminasikan 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 

menggunkan 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. 

Bejana ditutup rapat dan disimpan di tempat kering pada suhu kamar selama 

24 jam. 

(3) Hasil maserasi disaring dengan menggunakan vacum butcner 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 butcner 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.  
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(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 butcner 

setelah 24 jam sehingga didapatkan filtrat yang jernih. Filtrat dicampur dengan 

filtrat pertama. 

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

 

4.4.3.1   Identifikasi Senyawa Golongan Glikosida Saponin, Triterpenoid Dan 

Steroid 

4.4.3.1.1  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. 

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

dari 30 menit dengan tinggi 3 cm diatas permukaan cairan. 

 

4.4.3.1.2  Persiapan Sampel  

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

dibagi menjadi 3 bagian masing-masing 5 ml, disebut sebagai larutan IIA, IIB, dan 

IIC. 
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4.4.3.1.3  Uji Libermann-Burchard 

 Sampel ekstrak yang telah disiapkan pada tahap persiapan sampel dilakukan 

uji Liberman-burchard dengan langkah-langkah sebagai berikut (Harbone, 1987) : 

(1) Larutan IIA digunakan sebagai blanko, larutan IIB 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 ekstrak yang telah disiapkan pada tahap persiapan sampel dilakukan 

uji salkowski dengan langkah-langkah sebagai berikut (Harbone, 1987) : 

(1) Larutan IIA digunakan sebagai blanko, larutan IIC sebnyak 5 ml ditambah 1-2 

ml H2SO4 pekat melalui dinding tabung reaksi. 

(2) Adanya steroid tak jejuh ditandai dengan timbulnya cicncin 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 Aminia 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. 

Fase diam  : Kiesel Gel 254 

Fase Gerak  : N-Heksana-Etil Asetat (4:1) 
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(3) Adanya sapogenin ditunjukkan dengan terjadinya warna merah ungu (ungu) 

untuk Anesaldehida Asam Sulfat. 

 

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 samapai 

larut, totolkan pada fase diam. 

(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) 

(3) Adanya terpenoid/steroid ditunjukkan dengan terjadinya warna merah ungu 

atau ungu. 

 

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 IIIA, IIIB, IIIC, dan IIIC. 

 

4.4.3.2.2 Prosedur Pengujian Identifikasi dengan Reaksi warna 

4.4.3.2.2.1 Uji Bate-Smith dan Metcalf 

 Sampel ekstrak etanol rimpang nampu yang telah disiapkan pada persiapan 

sampel dilakukan uji Bate-Smith dan Metcalf dengan langkah-langkah sebagai 

berikut (Harbone, 1987) : 
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(1) Larutan IIIA sebagai blanko, larutan IIIB ditambah 0,5 ml HCL pekat dan 

diamati perubahan warna yang terjadi, kemudian dianaskan 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 ekstrak etanol rimpang nampu yang telah disiapkan pada persiapan 

sampel dilakukan uji Wilstater dengan langkah-langkah sebagai berikut (Harbone, 

1987) : 

(1) Larutan IIIA sebagai blanko, larutan IIIC ditambah 0,5 ml HCl pekat dan 4 

potong magnesium. 

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

kemudian ditambah 1 ml Butanol. 

(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 ekstrak etanol rimpang nampu yang telah disiapkan pada persiapan 

sampel dilakukan uji kromatografi lapis tipis dengan langkah-langkah sebagai 

berikut (Harbone, 1987) : 

(1) Larutan IIID 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. 

(4) Noda kuning yang ditimbulkan oleh uap Amonia akan hilang secara perlahan 

ketika Amonianya meninggalkan noda. 
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(5) Noda kuning yang ditimbulkan oleh pereaksi Sitrat-borat sifatnya permanen. 

 

4.4.4 Uji Penghambatan Pembentukan Kristal Kalsium Oksalat dengan 

Metode Turbidity 

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

 Buffer trisaminometana dibuat dengan konsentrasi 0,025 M pada pH 7,4 

sebanyak 100,0 ml dengan langkah-langkah sebagai berikut (Mishra et al., 2014) : 

(1) Buffer trisaminometana ditimbang 0,3028 g secara analitik. 

(2) Buffer trisaminometana dimasukkan ke labu ukur 100,0 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 100,0 

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

(1) Natrium oksalat ditimbang  0,4250 g secara analitik. 

(2) Natrium Oksalat dimasukkan ke labu ukur 100,0 ml. 

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

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

 

4.4.4.3 Persiapan Pembuatan Larutan Kalsium Klorida 0,025 M 

 Larutan kalsium klorida dibuat dengan konsentrasi 0,025 M sebanyak 100,0 

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

(1) Kalsium klorida ditimbang 0,3675 g secara analitik. 

(2) Kalsium klorida dimasukkan ke labu ukur 100,0 ml. 

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

(4) Air suling ditambahkan sampai tanda batas, dikocok sampai homogen. 
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4.4.4.3 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) Labu ukur 20,0 ml disiapkan sebanyak 3 buah 

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

masing labu ukur 20,0 ml. 

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

masing-masing labu ukur 20,0 ml . 

(4) Larutan natrium oksalat 0,025 M diukur 1,0 ml lalu dimasukkan ke masing-

masing labu ukur 20,0 ml.  

(5) Air suling ditambahkan kedalam labu ukur sampai batas 20,0 ml kemudian 

dikocok ad homogen. 

(6) Labu ukur diinkubasi pada suhu 37o C. 

 

4.4.4.4 Persiapan Pembuatan Larutan Kontrol Positif  

 Kontrol positif yang digunakan pada uji penghambatan pembentukan kristal 

kalsium oksalat adalah Cystone® tablet. Larutan kontrol positif dibuat dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

(1) Cystone  sebanyak 1 tablet digerus di mortir hingga halus. Kemudian 

dimasukkan erlenmeyer dan ditambahkan etanol kurang lebih 10 ml dan 

dikocok. Laruta tersebut disaring dan dimasukkan labu ukur 25,0 ml. Larutan 

ini sebagai larutan induk 1 dengan konsentrasi 8920 ppm. 

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

ditambahkan etanol sampai garis tanda batas. Larutan ini sebagai larutan induk 

2 dengan konsentrasi 1427,2 ppm. 

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

dan ditambahkan etanol sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai 

homogen. Larutan ini sebagai larutan kontrol positif 8 dengan konsentrasi 

larutan  sebesar 1070,4 ppm. 

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

dan ditambahkan etanol sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai 
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homogen. Larutan ini sebagai larutan kontrol positif 7 dengan konsentrasi 

larutan sebesar 713,6 ppm. 

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

10,0 ml dan ditambahkan etanol sampai garis tanda batas, larutan dikocok 

sampai homogen. Larutan ini sebagai larutan kontrol positif 6 dengan 

konsentrasi larutan sebesar 535,0 ppm. 

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

10,0 ml dan ditambahkan etanol sampai garis tanda batas, larutan dikocok 

sampai homogen. larutan ini sebagai larutan kontrol positif 5 dengan 

konsentrasi larutan sebesar 428,0 ppm 

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

10,0 ml dan ditambahkan etanol sampai garis tanda batas, larutan dikocok 

sampai homogen. Larutan ini sebagai larutan kontrol positif 4 dengan 

konsentrasi larutan sebesar 356,5 ppm. 

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

dan ditambahkan etanol sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai 

homogen. Larutan ini sebagai larutan kontrol positif 3 dengan konsentrasi 

larutan sebesar 285,4 ppm. 

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

10,0 ml dan ditambahkan etanol sampai garis tanda batas, larutan dikocok 

sampai homogen. Larutan ini sebagai larutan kontrol positif 2 dengan 

konsentrasi larutan sebesar 142,6 ppm. 

(10) Larutan kontrol positif 7 dipipet 1,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 

10,0 ml dan ditambahkan etanol sampai garis tanda batas, larutan dikocok 

sampai homogen. Larutan ini sebagai larutan kontrol positif 1 dengan 

konsentrasi larutan sebesar 71,3 ppm. 

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

masing-masing labu ukur 20,0 ml A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

(12) Larutan buffer tris pH 7,4 diukur 2,0 ml lalu dimasukkan ke dalam masing-

masing labu ukur 20,0 ml A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

(13) Larutan sampel 1,2,3,4 dan 5 dipipet masing-masing 1,0 ml lalu dimasukkan 

ke dalam masing-masing labu ukur 20,0 ml A, B, C, D, E, F, G, dan H. 
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(14) Larutan natrium oksalat 0,025 M dipipet 1,0 ml lalu dimasukkan ke dalam 

masing-masing labu ukur 20,0 ml A, B, C, D, E, F, G, dan H. 

(15) Masing-masing labu ukur ditambahkan air suling hingga tanda batas 20,0 ml 

dan dikocok sampai homogen. 

(16) Persiapan masing-masing larutan direplikasi 3 kali. 

(17) Semua labu ukur diinkubasi pada suhu 37o C. 

 

4.4.4.5 Persiapan Pembuatan Larutan Kontrol 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 500 mg. 

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

ditambahkan etanol kurang lebih 10 ml lalu diaduk sampai larut. 

(3) Larutan ekstrak dituang ke dalam labu ukur 25,0 ml lalu ditambahkan etanol 

sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai homogen. Larutan ini sebagai 

larutan induk 1 dengan konsentrasi larutan sebesar 20.000 ppm. 

(4) Larutan induk 1 dipipet 5,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml 

dan ditambahkan etanol sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai 

homogen. Larutan ini sebagai larutan sampel 7 dengan konsentrasi larutan  

sebesar 10000 ppm. 

(5) Larutan induk 1 dipipet 4,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml 

dan ditambahkan etanol sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai 

homogen. Larutan ini sebagai larutan sampel 6 dengan konsentrasi larutan 

sebesar 8000 ppm. 

(6) Larutan induk 1 dipipet 3,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml 

dan ditambahkan etanol sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai 

homogen. Larutan ini sebagai larutan sampel 5 dengan konsentrasi larutan 

sebesar 6000 ppm. 

(7) larutan sampel 6 dipipet 5,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml 

dan ditambahkan etanol sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai 
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homogen. Larutan ini sebagai larutan sampel 4 dengan konsentrasi larutan 

sebesar 4000 ppm. 

(8) Larutan sampel 7 dipipet 2,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml 

dan ditambahkan etanol sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai 

homogen. Larutan ini sebagai larutan sampel 3 dengan konsentrasi larutan 

sebesar 2000 ppm. 

(9) Larutan sampel 3 dipipet 5,0 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml 

dan ditambahkan etanol sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai 

homogen. Larutan ini sebagai larutan sampel 2 dengan konsentrasi larutan 

sebesar 1000 ppm. 

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

dan ditambahkan etanol sampai garis tanda batas, larutan dikocok sampai 

homogen. Larutan ini sebagai larutan sampel 1 dengan konsentrasi larutan 

sebesar 500 ppm. 

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

masing-masing labu ukur 20,0 ml A, B, C, D, E, F, dan G. 

(12) Larutan buffer tris pH 7,4 diukur 2,0 ml lalu dimasukkan ke dalam masing-

masing labu ukur 20,0 ml A, B, C, D, E, F, dan G. 

(13) Larutan sampel 1,2,3,4,5,6 dan 7 dipipet masing-masing 1,0 ml lalu 

dimasukkan ke dalam masing-masing labu ukur 20,0 ml A, B, C, D, E, F, dan 

G. 

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

masing-masing labu ukur 20,0 ml A, B, C, D, E, F, dan G. 

(15) Masing-masing labu ukur ditambahkan air suling sampai garis tanda dan 

dikocok homogen. 

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

(17) Persiapan masing-masing larutan direplikasi 3 kali. 

 

4.4.4.6 Persiapan Larutan Blanko 

 Pada pengukuran penghambatan pembentukan kristal kalsium oksalat metode 

turbidity digunakan air suling dan etanol sebagai larutan blanko.  
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4.4.4.7 Pengukuran Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis 

4.4.4.7.1 Penentuan Panjang Gelombang Maksimal Kalsium Oksalat 

 Panjang gelombang maksimal diadopsi dari jurnal Saha (2013) yang 

menjelaskan bahwa pengukuran kekeruhan larutan uji kalsium oksalat diukur pada 

panjang gelombang 620 nm.  

 

4.4.4.7.2 Prosedur Optimasi Waktu Penghambatan Pembentukan Kristal 

Kalsium Oksalat 

 Optimasi waktu dilakukan untuk mengetahui waktu optimal yang dibutukan 

untuk menghambat pembentukan kristal kalsium oksalat hingga didapatkan 

absorbansi yang konstan. Optimasi waktu penghambatan pembentukan kalsium 

oksalat dilakukan pada larutan kontrol positif pada konsentrasi 71,3 ppm, 535,0 

ppm dan 1070,4 ppm. langkah-langkah optimasi waktu penghambatan 

pembentukan kristal kalsium oksalat sebagai berikut : 

(1) Larutan kontrol positif konsentrasi 71,3 ppm, 535,0 ppm dan 1070,4 ppm 

diinkubasi pada suhu 37o C. 

(2) Larutan uji konsentrasi 500 ppm, 4000 ppm dan 10000 ppm diinkubasi pada 

suhu 37o C. 

(3) Masing-masing larutan diukur absorbansinya pada menit ke 5, 7 dan 10 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 620 nm. 

(4) Jika pada menit ke 10 tidak menunjukkan nilai absorbansi yang konstan maka 

pengukuran dilanjutkan hingga diperoleh hasil nilai absorbansi yang konstan. 

 

4.4.4.7.3 Prosedur Pengukuran Penghambatan Pembentukan Kristal 

Kalsium Oksalat pada Larutan Kontrol Negatif 

 Instrumen yang digunakan untuk pengukuran penghambatan pembentukan 

kristal kalsium oksalat dengan metode turbidity adalah spektrofotometer UV-Vis 

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

(1) Kuvet dibilas dengan air suling. 

(2) Air suling dimasukkan ke kuvet sebagai blanko. 

(3) Larutan kontrol negatif dimasukkan ke kuvet. 



43 
 

 
 

(4) Larutan kontrol negatif diukur kekeruhannya menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis dengan panjang gelombang 620 nm. 

 

4.4.4.6.4 Prosedur Pengukuran Penghambatan Pembentukan Kristal 

Kalsium Oksalat pada Larutan Kontrol Positif 

 Instrumen yang digunakan untuk pengukuran penghambatan pembentukan 

kristal kalsium oksalat dengan metode turbidity adalah spektrofotometer UV-Vis 

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

(1) Kuvet dibilas dengan air suling. 

(2) Larutan kontrol positif dengan berbagai konsentrasi dimasukkan ke kuvet 

secara bergantian. 

(3) Larutan kontrol positif diukur kekeruhannya menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis dengan panjang gelombang 620 nm. 

 

4.4.4.6.5 Prosedur Pengukuran Penghambatan Pembentukan Kristal 

Kalsium Oksalat pada Larutan Uji 

 Instrumen yang digunakan untuk pengukuran penghambatan pembentukan 

kristal kalsium oksalat dengan metode turbidity adalah spektrofotometer UV-Vis 

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

(1) Kuvet dibilas dengan air suling. 

(2) Larutan uji dengan berbagai konsentrasi dimasukkan ke kuvet secara 

bergantian. 

(3) Larutan kontrol uji diukur kekeruhannya menggunakan spektrofotometer UV-

Vis dengan panjang gelombang 620 nm. 

 

4.5 Analisis Data 

4.5.1 Anlisis Hasil Rendemen Ekstrak 

Ekstrak etanol rimpang nampu didapatkan dalam bentuk ekstrak kental 

kemudian dihitung hasil rendemen ekstrak menggunakan rumus : 

Rendemen = 
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑘𝑠𝑡𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 (𝑔)

𝑏𝑒𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑟𝑏𝑢𝑘 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑠𝑖𝑎 (𝑔)
 x 100% 
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4.5.2 Analisis Hasil Pengukuran Penghambatan Pembentukan Kristal 

Kalsium Oksalat 

 Data yang diperoleh dari pengukuran penghambatan pembentukan kristal 

kalsium oksalat metode turbidity dengan spektrofotometer UV-Vis adalah nilai 

absorbansi yang diolah menjadi persentase penghambatn dan nilai IC50. 

 

4.5.3 Perhitungan Persentase Penghambatan Pembentukan Kristal Kalsium 

Oksalat 

 Perhitungan persentase penghambatan pembentukan kristal kalsium oksalat 

dilakukan dengan membandingkan nilai absorbansi larutan uji dengan larutan 

kontrol negatif. Rancangan hasil perhitungna persentase penghambatan 

pembentukan kalsium oksalat dapat dilihat pada tabel IV.5 dan gambar 3.1 

Persentase penghambatan dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

Rumus = {1 − [
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑢𝑗𝑖

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑙𝑎𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓
]}x100% 

 

4.5.4 Perhitungan Nilai IC50 pada Penghambatan Pembentukan Kristal 

Kalsium Oksalat 

 Nilai IC50 didapatkan berdasarkan persamaan regresi pada masing-masing 

kelompok yaitu kelompok kontrol positif Batugin® dan kelompok uji. Perhitungan 

nilai IC50 dapat dilihat pada tabel IV.3. 

 

4.5.5 Analisis Uji statistika 

 Aktivitas penghambatan pembentukan kristal kalsium oksalat pada batu 

ginjal dinyatakan dengan besarnya persentase penghambatan dan nilai IC50. Data 

yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan uji korelasi 

menggunakan aplikasi  SPSS. Data yang akan diolah dengan SPSS adalah 

hubungan konsentrasi dengan persentase penghambatan masing-masing kelompok 

kontrol positif Cystone® tablet, dan kelompok uji sampel ekstrak etanol rimpang 

nampu. 


