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I. Pendahuluan Praktikum Standarisasi Bahan Obat Alam 
 

Kontrol kualitas dan standarisasi obat alam melibatkan beberapa tahapan. 

Sumber dan kualitas dari bahan segar, praktek budidaya dan pemanenan yang baik 

(Good Agriculture and Collection Practice; GACP), dan proses pembuatannya 

merupakan tahapan esensial yang menjadi titik tumpu dalam menjamin kualitas 

keterulangan, dan stabilitas sediaan herbal yang baik. 

Kualitas produk tumbuhan ditentukan oleh perlakuan selama pertumbuhan dan 

praktek budidaya yang baik dapat mengendalikan hal ini. Termasuk di dalamnya adalah 

pemilihan bibit, kondisi pertumbuhan, penggunaan pupuk, pemanenan, pengeringan 

dan penyimpanan. Dalam kenyataannya GACP sudah seharusnya menjadi bagian 

integral dari standarisasi. Faktor-faktor seperti penggunaan bahan suhu pemrosesan, 

paparan sinar matahari, kandungan air, nutrisi, pengeringan, pengepakan, transportasi 

bahan baku dan penyimpanan, dapat berpengaruh besar terhadap kualitas dan 

selanjutnya terhadap nilai terapeutik dari obat herbal. Di sisi lain faktor-faktor seperti 

metode ekstraksi, kontaminasi mikroorganisme, logam berat dan pestisida dapat 

mengganggu kualitas, keamanan dan efikasi dari obat herbal. Penggunaan bahan dari 

tumbuhan hasil kultivasi dengan kondisi yang dikendalikan dengan baik dan bukan dari 

tumbuhan liar, dapat meminimalisasi kebanyakan faktor-faktor tersebut. Senyawa aktif 

dalam jangka waktu panjang dari saat permanen hingga pemasaran, menghasilkan 

variasi komposisi. Oleh karenanya standarisasi dan kontrol kualitas baik dari bahan 

baku serta sediaan herbal harus dilakukan. 

Standarisasi meliputi penyesuaian sediaan herbal ke suatu batasan tertentu dari 

senyawa atau golongan senyawa dengan aktivitas terapi yang diketahui dengan 

menambahkan zat pengisi atau dengan mencampur bahan baku atau ekstrak herbal. 

Ekstrak yang dibuat langsung dari bahan baku tumbuhan akan menunjukkan variasi 

yang besar dalam komposisi, kualitas dan efikasinya. Ekstrak terstandar merupakan 

ekstrak berkualitas tinggi yang berisi kadar zat aktif yang konsisten dan menjalani 

kontrol kualitas yang ketat selama tahap-tahap budidaya, pemanenan dan proses 

pembuatan. Sebagai hasil dari batasan “standarisasi” dapat memiliki arti yang beragam. 

Produksi yang mengikuti suatu prosedur tertentu tidak cukup untuk 

menghasilkan produk terstandarisasi. Oleh karena itu kata standarisasi dalam produksi 



 

bahan suplemen tidak sepenuhnya menunjukkan suatu kualitas. Ketika bahan aktif tidak 

diketahui, suatu senyawa marker harus ditetapkan untuk tujuan analisis dan 

standarisasi. Marker adalah senyawa komponen dari herbal yang penting bagi kualitas 

dari produk jadi. Idealnya, marker adalah suatu atau beberapa senyawa yang 

bertanggung jawab atas aktivitas bioligisnya. Terdapat dua tipe standarisasi: kategori 

pertama standarisasi “sebenarnya” mengacu kepada senyawa aktif yang diketahui aktif, 

contohnya standarisasi minyak kayu putih dengan kadar sineol 55%. Tipe kedua adalah 

standarisasi berdasarkan jaminan pembuat atas adanya sejumlah persentasi tertentu 

senyawa marker tanpa memberikan indikator kualitas terapeutik herbal tersebut. 

Dalam kasus sediaan obat alam, produksi dan pemrosesan bahan baku atau 

simplisia memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas dari senyawa aktifnya. Akibat 

dari kompleksitas tumbuhan obat yang tumbuh alami dan keterbatasan metode analitik 

yang sederhana untuk mengidentifikasi dan karakterisasi senyawa aktifnya baik secara 

kimiawi atau biologis, maka dibutuhkan sistem jaminan mutu yang adekuat. Penjaminan 

ini harus dimulai dari sejak pemilihan bibit, kultivasi, pemanenan, penanganan, 

penyimpanan, pengepakan dan distribusinya. Kerusakan dan kontaminasi terutama 

oleh mikroba, dapat terjadi pada setiap tahapan itu. Oleh karena itu sangat penting 

untuk mengadakan GACP dan GMP bagi bahan baku obat herbal untuk meminimalkan 

faktor-faktor yang tidak diinginkan. 



 

 

II. Jalannya Praktikum 
 

Praktikum Standarisasi Bahan Obat Alam ini terbagi atas dua hal, pertama 

adalah kontrol kualitas simplisia dari lapangan atau yang diperoleh dari tempat tumbuh 

yang jelas dan kedua kontrol kualitas bahan baku fitofarmaka. Kontrol kualitas dalam 

praktikum pertama meliputi analisa kandungan air (susut pengeringan) dan kadar 

senyawa aktif atau marker masing-masing simplisia. Dari hasil praktikum ini diharapkan 

mahasiswa dapat menganalisa pengaruh metode pengeringan dan metode 

penyimpanan terhadap kualitas simplisia. Selanjutnya dapat mengajukan rancangan 

standarisasi metode pengeringan dan penyimpanan. Diakhir praktikum mahasiswa 

diminta membuat Standar Operasinal Procedure (SOP) untuk menjamin penyediaan 

simplisia yang terstandarisasi. 

Dalam praktikum kedua, mahasiswa diminta melakukan sampling bahan baku 

segar fitofarmaka dari lapangan kemudian melakukan kontrol kualitas terhadap bahan 

baku segar dan simplisia kering dari bahan tersebut. Kontrol kualitas meliputi analisa 

sidik jari dengan metode kromatografi lapis tipis, kandungan air (susut pengeringan) 

dan penetapan kadar abu. Dari praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui 

aspek parameter non spesifik dan spesifik dari simplisia sebagai bahan baku 

fitofarmaka. 

Praktikum ketiga ditekankan kepada penentuan waktu ekstraksi optimal dalam 

hal ini digunakan metode maserasi. Dalam praktikum ini mahasiswa melakukan 

maserasi simplisia dan mengambil sampel maserat pada setiap periode waktu tertentu 

untuk selanjutnya ditetapkan kadar relatif dari zat aktifnya. Dari praktikum ini diharapkan 

mahasiswa dapat memahami pentingnya optimasi waktu ekstraksi dan hubungannya 

dengan proses standarisasi ekstrak. 



 

A. Praktikum 1 

Praktikum pertama standarisasi Bahan Obat Alam yaitu pembuatan SOP tentang 

standarisasi simplisia yang akan ditetapkan pada bab III. Masing- masing kelompok 

membuat SOP yang akan dipresentasikan mengenai TPP berdasarkan pustaka yang 

diperoleh. 

B. Praktikum 2 
 

Praktikum kedua standarisasi menggunakan sampel dari lapangan atau yang 

diperoleh dari tempat tumbuh yang jelas. Setiap kelompok mengerjakan 1 sampel 

simplisia. Simplisia yang akan dikerjakan dapat dilihat pada bab III. 

Cara kerja : 

1. Sampling simplisia basah di lapangan, sejumlah yang mencukupi untuk analisa 

kadar air dan uji susut pengeringan. 

2. Sortasi dan pencucian dilakukan di luar jam praktikum (ambil 1 g sampel basah 

untuk analisa kadar). 

3. Perajangan dilanjutkan pengeringan dengan oven pada suhu 50⁰ C, selama 5 

jam dihitung sejak suhu stabil pada 50⁰ C. Serbukkan simplsia kering yang 

diperoleh. 

4. Lakukan penetapan kadar untuk sampel basah dan sampel simplisia kering 

dengan metode yang sesuai (lihat bab III). 

5. Timbang seksama 1,0 g serbuk simplisia dalam botol timbang yang telah ditara. 

Lakukan penetapan susut pengeringan pada suhu 105⁰ C. 

6. Hitung susut pengeringan sampel, kadar senyawa marker dalam sampel basah 

dan sampel kering. 

7. Lakukan kompilasi data dari rekan-rekan praktikan segolongan dan analisa data 

yang diperoleh. 



 

 

C. Praktikum 3 
 

1. Timbang simplisia sejumlah 50,0 g 
 

2. Letakkan dalam labu erlenmeyer bertutup 250 ml, tambahkan 150 mL etanol 

95% teknis. Gojog 5 menit dan diamkan 10 menit, ambil 5 mL sampel. Ulangi 

proses penggojogan, pendiaman dan pengambilan sampel sampai diperoleh 6 

sampel. 

3. Keringkan ke enam sampel hingga kering . larutkan kembali dengan 1 mL 

metanol pa, masukkan ke dalam flakon. Tandai masing-masing sampel sebagai 

sampel 1,2,. , dan 6. 

4. Totolkan ke enam sampel sebanyak masing-masing 5,0 µL di pelat KLT 

5. Kembangkan pelat KLT dengan fase gerak yang cocok. 



 

 

III. Metode Analisa 

A. Analisa Senyawa Aktif dalam Rimpang Jahe (Zingeber officinale) Senyawa   

aktif   utama   dalam   implisia rimpang  jahe adalah gingerol 

(antiemetik) dan shogaol (antiinflamasi). Oleh karena itu tandarisasi rimpang jahe 

didasarkan atas kadar senyawa-senyawa gingerol dan shogaol yang dapat di 

deteksi secara fotometrik pada λmax 283 nm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posisi spot komponen aktif dari rimpang jahe. 

  6-gingerol    8-gingerol    6-shagaol (n=4)  



 

 

1. Metode 

a) Preparasi sampel : 

Satu gram rimpang jahe Zingiber officinale diektrak dengan kloroform 25 

mL. Ekstrak ditepatkan volumenya 25 mL. Totolkan 10 µL di pelat KLT. 

b) Kromatografi Lapis Tipis 

Sampel : Rimpang Jahe 

Fase Diam : Pelat silika gel GF254 

Fase Gerak : heksana-eter (40:60) 

 

c) Pengamatan 

A. Kadar senyawaan Gingerol dan Shagaol : Scan TLC scanner pada λmax 

283 nm. 

B. Analisa finger print: 

1. TLC scanner λ 254 nm 

2. vanilin-asam sulfat 
 
 

2. Pustaka 

Anonim, Zingiber officinale, Natural Remedies Research Centre, Bangalore. 
www.allianceingredients.com/pdfdocs/ZINGIBER_OFFICINALE.PDF diakses 
Januari 2008. 

http://www.allianceingredients.com/pdfdocs/ZINGIBER_OFFICINALE.PDF


 

B. Analisa Fenolik Total Dalam Daun Jambu Biji (Psidium guajava) 
 

Simplisia daun jambu biji distandarisasi atas dasar kadar senyawa fenolik. Metode 

yang digunakan dalam analisa kadar senyawa golongan fenolik adalah Fulin-

Ciocalteau (FC).. 

1. Metode 
 

Kadar fenolik total ditetapkan menggunakan metode FC terhadap asam galat 

sebagai standar dan diukur dengan spektrofotometer. 

 

a). Preparasi sampel : 

Satu gram daun jambu biji dimaserasi dengan 25 mL metanol 50% dan 

ditetapkan volumenya hingga 25 mL. 

 

b). Spektrofotometri 

1. 100µL larutan uji dimasukkan dalam tabung 12 mL ditambah 7,9 mL air. 

2. campuran ini divortex selama 20-30 detik, 

3.  kemudian tambahkan 500 µL reagen FC, catat waktu sebagai waktu ke 

0. 

4. vortex kembali selama 20-30 detik 

5. setelah 1 menit pendiaman, tembahkan 1,5 mL larutan Natrium karbonat 

20% (sudah disaring). 

6. diamkan selama ± 2 jam di suhu kamar dari waktu ke 0. 

7. larutan berwarna yang terbentuk diukur pada maks 765 nm 

8. lakukan hal yang sama terhadap larutan baku asam galat. 

9. kadar dihitung sebagai ekuivalen mg asam galat per gram sampel 
 

2. Pustaka 
 

Luthria, DL, Mukhopadhyay, S, and Krizek, DT, 2006, Journal of Food Composition 

and analysis 19 771-777. 



 

 

C. Analisa Kurkumin Dalam Rimpang Temulawak (Curcuma xantoriza) 
 

Komponen utama dalam rimpang kunir adalah kurkuminoid yang terdiri atas tiga 

senyawa kurkumin, desmetoksikurkumin dan bisdesmetoksikurkumin, yang 

memiliki efek anti inflamasi. Standarisasi simplisia temulawak didasarkan atas 

kadar kurkumin. 

1. Metode 
 

a) Preparasi sampel 
 

Satu gram serbuk rimpang temulawak dimaserasi dengan metanol 25 mL 

dan ditepatkan volumenya hingga 25 mL 

b) Kromatografi lapis tipis 
 

Fase diam : silica gel G 
 

Fase gerak : kloroform-metanol (9:1) 

 
Cuplikan : 10 µL larutan isolat dalam metanol dan larutan pembanding 

kurkumin 

Deteksi : sinar tampak 

 

c) Analisa kadar 
 

Hasil KLT ditetapkan kadarnya secara densitometrik pada λmaks 425 nm 

dibandingkan dengan kurva baku kurkumin. 

2. Pustaka 
 

Rasmussen H.B., Cristensen S.B., Kvist LP, Karazmi a., 2000, Planta Med, 66, 

pp 396-397. 



 

D. Analisa Flavonoid Dalam Daun Seledri (Apium graviolens) 
 

Salah satu senyawa aktif yang terdapat dalam senyawa glikosida flavonoid apiin. 

Standarisasi daun seledri didasarkan atas kadar apiin dalam simplisia. 

1. Metode 
 

a) Preparasi sampel 
 

Dua gram serbuk daun seledri dimaserasi dengan 5 mL etanol 30%. Filtrat 

yang diperoleh ditepatkan volumenya 5,0 mL. 

b) Kromatografi lapis tipis 
 

Fase gerak : silika gel GF254 
 

Fase gerak : Kloroform : Metanol : Air (70:30:6,5) 

Cuplikan : 20 µL filtrat 

Deteksi : dengan lampu UV 254, UV 366 dan uap amoniak 

 

c) Analisa kadar 
 

Hasil KLT ditetapkan kadar relatifnya secara densitometrik. 



 

E. Analisa Zat Aktif Dalam Buah Pare (Mamordica charantia) 
 

Buah pare digunakan dalam pengobatan dengan indikasi menurunkan gula darah. 

Komponen kimiawi yang terkandung di dalamnya meliputi momordisin, momordin 

karatin, asam trikosanin, resin, asam resinat, saponin, vitamin A dan C serta minyak 

lemak terdiri dari asam oleat, asam linoleat dan L. Oleostearat. Zat aktif yang diduga 

bertanggung jawab adalah momordisin yang merupakan suatu triterpen. 

1. Metode 
 

a) Preparasi sampel 
 

Dua gram serbuk buah pare dimaserasi dengan 5 mL etanol 96%. 

Filtrat yang diperoleh ditepatkan volumenya 5,0 mL 
 

b) Kromatografi lapis tipis 
 

Fase gerak : silika gel GF254 

 
Fase gerak : heksana-etil asetat (8:2) 

Cuplikan : 10 µL filtrat 

Deteksi : disemprot dengan anisaldehid-asam sulfat pekat dan 

dipanaskan 105⁰C selama 5 menit. 

Pembanding : asam ursolat/stigmasterol 
 

c) Analisa kadar 
 

Hasil KLT ditetapkan kadar relatifnya secara densitometrik. 



 

F. Analisa Zat Aktif Dalam Rimpang Lengkuas (Languatis galanga) 
 

Rimpang lengkuas mengandung minyak atsiri, eugenol, seskuiterpen, pinen, metil 

sinamat, kaemferida, galangan, galangol. 

1. Metode 
 

a) Preparasi sampel 
 

Dua gram serbuk rimpang lengkuas dimaserasi dengan 5 mL kloroform 2 

kali. Filtrat yang diperoleh ditepatkan volumenya 5,0 mL. 

b) Kromatografi lapis tipis 
 

Fase gerak : silika gel GF254 
 

Fase gerak : toluen-etilasetat (93:7) 

Cuplikan : 10 µL filtrat 

Deteksi : disemprot dengan anisaldehid-asam sulfat pekat dan 

dipanaskan 105⁰C selama 5 menit 

Pembanding : eugenol 

 

c) Analisa kadar 
 

Hasil KLT ditetapkan kadar relatifnya secara densitometrik. 



 

INPUT 

Lampiran 1. Contoh Skema Kerja 
 

Buatlah skema kerja yang bisa menunjukkan alur proses yang sistematis (INPUT-

PROCESS-OUTPUT). Lihatlah contoh yang ada di bawah ini 

 

 

 

  

 OUTPUT 

PROSES 



 

Lampiran 2. Contoh Log Book 
 

LAPORAN KERJA 

Mata praktikum : 

Tanggal praktikum : 

Kerja : 

 

Paraf Asisten : 



 

 

Lampiran 3. Format laporan 
 

Halaman pertama cover yang mencantumkan judul praktikum, kelompok praktikum, nama 

praktikan dan stambuk. 

Halaman berikutnya berisi laporan dengan format seperti di bawah ini : 
 

JUDUL 
 

(sudah jelas) 

 
SKEMA KERJA 

 
Tampilkan skema kerja yang anda lakukan 

 
HASIL DAN ANALISIS DATA 

 
Tampilkan data-data yang anda peroleh beserta gambar (skema KLT) dan analisis data 

PEMBAHASAN 

 
Diskusikan hasil dari praktikum dengan berdasarkan pengetahuan dan kepustakaan 

yang anda miliki. Sertakan jawaban dari pertanyaan yang ada dalam petunjuk praktikum 

di akhir pembahasan. 

PUSTAKA 
 

Buatlah sesuai format dalam petunjuk skripsi. 


