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BAB 1 

 
PEMERIKSAAN SIMPLISIA DAN ETNOFARMASI TANAMAN OBAT 

 
A.  Tujuan Praktikum 

1. Membuat simplisia 
nabati 

2. Membuat herbarium kering dan basah dari sampel biota darat dan 
biota laut 

3. Melakukan pemeriksaan farmakognostik simplisia meliputi pemeriksaan bentuk 

morfologi dan anatomi. 

 

B.  Tinjauan Teoritis Pemeriksaan Simplisia 

Menurut FI III simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat, yang belum 

mengalami pengolahan apapun juga kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah 

dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau 

eksudat tanaman. 

Bahan baku simplisia diperoleh dari tanaman liar atau tanaman budidaya. Jika simplisia 
diperoleh 

dari tanaman budidaya maka keseragaman umur, masa panen, tempat  tumbuh dan galur 

(asal usul, garis keturunan) tanaman dapat dipantau. 

 

1) Tata nama simplisia 

a. Secara umum pemberian nama atau penyebutan simplisia didasarkan atas 

gabungan nama simplisia diikuti dengan nama bagian tanaman. 

Contoh : Piperis albi Fructus / Piperis Albi Fructus 

Nama Tanaman : Piperis Albi,         Bagian Tanaman = Fructus (Buah) 

b.   Penyebutan simplisia dalam buku teks sering tidak mengikuti aturan 
diatas : 

-   Calami Rhizoma                 : nama  spesies (Acarus calamus) diikuti bagian tanaman. 

-   Psidium Folium                   : nama ganus (Psidium guajava) diikuti bagian tanaman. 

-   Oleum Ricini                       : Minyak Jarak (Ricinus Communis) tanpa bagian 
tanaman. 

-   Lycopodium                        : nama spora, tanpa nama tanaman. 

-   Cera Flava              : nama lilin, tanpa diikuti nama bagian asal. 

-   Chinae Cortex                     : nama daerah tanaman Cinchona succirubra (kina). 
 

NO. NAMA BAGIAN TANAMAN CONTOH SIMPLISIA 
LATIN INDONESIA 

1 Radix Akar Caricae Radix 

2 Rhizoma Rhizoma, Rimpang Curcumae Rhizoma 

3 Tuber Umbi Solanii Tuber 

4 Bulbus Umbi lapis Alii Sativi Bulbus 

5 Lignum Kayu Sappan Lignum 

6 Cortex Kulit batang, klika Cinnamomi Cortex 

7 Folium Daun Psidii Folium 

8 Flos Bunga Myristicae flos 



9 Fructus Buah Bruceae Fructus 

10 Semen Biji Coffeae Semen 

11 Herba Herba, Terna Phylanthi Herba 



2)   Proses Pembuatan Simplisia meliputi tahap-tahap : 

1. Pengumpulan bahan/panen harus memperhatikan bagian tanaman yang diambil 

(bebas dari penyakit tanaman dan segar), waktu panen (umur tanaman dan lingkungan 

tempat tumbuh), dan teknik pengambilan (manual atau mesin). 

2. Sortasi basah, memisahkan dari tanah, dan bagian lain yang tidak 
dikehendaki. 

3. Pencucian, untuk membersihkan kotoran yang 
melekat. 

4. Pengubahan bentuk, untuk memperluas permukaan bahan baku sehingga 

memperepat proses pengeringan, meliputi : perajanngan, pengupasan, pemiprilan 

(pemisahan biji dari bonggol), pemitingan dan penyerutan. 

5. Pengeringan,  untuk  menurunkan  kadar  air  (±5-15%),  mencegah  tumbuhnya  

kapang  dan bakteri, memudahkan proses pengolahan selanjutnya. Pengeringan dapat 

dilakukan dengan diangin-anginkan, dijemur dibawah sinar matahari langsung atau 

dengan mesin (oven) yang diatur suhunya. 

6. Sortasi kering, dilkukan setelah proses 
pengeringan 

7. Pewadahan dan penyimpanan, simplisia harus ditempatkan dalam wadah terpisah 

agar tidak bercampur dengan simplisia lain, dan diberi label. 

8. Pengawetan (untuk pembuatan herbarium), dilakukan sebelum pengeringan simplisia, 

dengan cara merendam simplisia dalam alkohol 70%, atau dialiri uap panas. 
 
 

3)   Pemeriksaan Simplisia 

Tujuan pemeriksaan mutu simplisia agar diperoleh simplisia yang memenuhi persyaratan 

umum yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI dalam buku-buku resmi seperti 

Materia Medika indonesia (MMI), Farmakope Indonesia (FI), Ekstra farmakope Indonesia 

(EFI). 

 Pemeriksaan Mutu Simplisia terdiri atas pemeriksaan: 

1.   Identifikasi, meliputi pemeriksaan: 

a. Organoleptik, yaitu pemeriksaan warna, bau dan rasa dari bahan/simplisia. Dalam 

buku resmi dinyatakan pemerian yaitu memuat paparan mengenai bentuk dan rasa 

yang dimaksudkan untuk dijadikan petunjuk mengenal simplisia nabati sebagai 

syarat baku. 

b.   Makroskopik, yaitu memuat uraian makroskopik paparan mengenai bentuk ukuran, 
warna, 

dan bidang patahan/irisan. 

c. Mikroskopik, yaitu memuat paparan anatomis, penampang melintang simplisia, 

fragmen pengenal serbuk simplisia, meliputi uraian mengenai : 

o Jaringan pada batang, akar dan rimpang terdiri dari : 

1.   Jaringan primer (epidermis, cortekx, endodermis, caspari, perisikel, 

silinder pusat dan empelur). 

2.   Jaringan sekunder (periderm, felogen dan ritidom) 

3.   Perubahan susunan silinder pusat atau pertumbuhan sekunder. 

o Jaringan pada daun, terdiri dari: 

1.   Tipe stomata 



2.   Jenis rambut (rambut penutup dan rambut kelenjar) 

o Jaringan pada daun, batang dan akar ,terdiri dari: 

1.   Tipe sel idioblas 

2.   Tipe sel sklerenkim 

d.   Tetapan Fisika, meliputi pemeriksaan indeks bias, bobot jenis, titik lebur, rotasi 
optik, mikrosublimasi dan rekristalisasi. 
e.   Kimiawi, meliputi reaksi : warna, pengendapan, penggaraman, logam dan 
kompleks. 

f. Biologi, meliputi pemeriksaan mikrobiologi seperti penetapan angka kuman, 

pencemaran dan percobaan terhadap hewan. 

2.   Analisis  bahan, meliputi penetapan jenis konstituen (zat kandungan), kadar 

konstituen (kadar abu, kadar sari, kadar air, kadar logam), dan standarisasi simplisia. 

3.   Kemurnian, meliputi kromatografi : kinerja tinggi, lapisan tipis, kolom, kertas, dan gas 

untuk menentukan, senyawa atau komponen kimia tunggal dalam simplisia hasil 

metabolit primer dan sekunder tanaman. 

 

C.  Pereaksi dan 
Alat 

     Pereaksi yang digunakan : larutan kloralhidrat 

     Alat yang diperlukan  : gelas obyek, lampu spiritus,gelas penutup, penjepit, mikroskop, 

kertas dan pensil, pipet tetes 

 

D.  Prosedur kerja : 

1.  Buat simplisia dari tanaman sesuai dengan cara pembuatan simplisia, masukkan 

dalam wadah terpisah (bentuk haksel dan serbuk), dan beri label. 

2.  Buat herbarium kering, lengkapi dengan etiket tempel, dan klasifikasi tanaman. 

3.  Periksa organoleptik simplisia yang anda buat, meliputi pemeriksaan bau, warna dan 
rasa. 

4.  Periksa makroskopik simplisia, meliputi bentuk tanaman utuh atau hasil 
potongan/rajangan 

(haksel). 

5.  Lakukan pemeriksaan mikroskopik simplisia dengan cara : 

- Iris secara melintang bagian tanaman segar (daun, batang, akar atau bagian yang 

dibuat simplisia), letakkan diatas objek, tetesi sedikit air, gliserin atau kloralhidrat, 

tutup dengan dek gelas dan difiksasi. Amati dibawah mikroskop. Gambarkan bentuk-

bentuk jaringan atau sel yang diamati. 

- Iris secara membujur daun segar untuk melihat bentuk tipe stomata, dan rambut 

(rambut penutup atau rambut kelenjar) tanaman. Amati dibawah mikroskop. 

- Letakkan serbuk simplisia diatas objek gelas, tetesi dengan kloralhidrat kecuali 

amilum ditetesi air, fiksasi, tutup dengan dek gelas dan amati dibawah mikriskop. 

Gambarkan bentuk fragmen yang diamati. 

6.  Buatlah laporan hasil pemeriksaan simplisia nabati yang anda lakukan.



BAB II 

IDENTIFIKASI KANDUNGAN KIMIA SIMPLISIA A.  

Tujuan Praktikum 

Menentukan golongan senyawa kimia yang terkandung dalam simplisia dengan melakukan 

identifikasi kandungan kimia menggunakan pereaksi tertentu. 
 
 

B.  Bahan 

Bahan yang digunakan : floroglusin, asam klorida, sudan III, Kloralhidrat, etanol 96% , 

minyak lemak atau adeps lanae, kloroform, asam cuka anhidrat, asam sulfat pekat, 

Iodium 0,1 N, merah ruthenium, seng (II) klorida beriodium, Brom, FeCl3 1 N, NaOH, 

kalium hidroksida etanol, fosfomolibdat asam sulfat, asam diazobenzensulfonat, 

metanol, FeCl3 1%, milon, indofenol, air panas, asam hidroklorida 2 N, petroleum eter, 

etanol 95%, serbuk Mg, HCl, molish, alfa naftol, luff dan NaOH, barfoed, asam sulfat, 

benzene, ammonia 10%, hexan, petroleum eter, NaSO4 anhidrat, Pereaksi liberman – 

bouchardat, Pereaksi salkwowski, mayer, bouchardat, air. 

 

C.  Alat 

Tabung Reaksi, Pipet tetes, Lampu spiritus, Penangas air, cawan porselen, objek gelas, 

kaca arloji. 
 
 

D.  Prosedur Kerja 

1.  Reaksi   warna   dilakukan   terhadap   hasil   penyarian   zat   berkhasiat   baik   
sebagai   hasil 

Mikrosublimasi atau langsung terhadap irisan serbuk simplisia (uji histokimia). 
 
 

a.   Lignin 

Basahi irisan taau serbuk dengan larutan floroglusin P, amati dalam asam klorida 

P, dinding sel berwarna merah. 
 
 

b.   Suberin, kutin, minyak lemak, minyak atsiri, getah dan resin. 

Serbuk atau irisan diletkakan diatas kaca objek, tambahkan beberapa tetes sudan 

III LP, bahan dapat dijernihkan dengan Kloralhidrat Lp, kecuali bahan yang 

mengandung minyak atsiri. Biarkan selama 30 menit – 48 jam dalam bejana tetutup 

yang didalamnya terdapat cawan berisi etanol 90% P. Bagian yang mengandung 

suberin, kutin, minyak lemak, minyak atsiri, getah dan resin berwarna jingga. 

Uji adanya sterol dengan reaksi Liebermann Burchard : sepuluh tetes minyak 
lemak atau 

0,5 gram adeps lanae dilarutkan dalam 5 ml kloroform, tambahkan asam cuka anhidrat 

1 mL dan asam sulfat pekat 2 tetes dengan  hati-hati. Campur dan amati warna yang 

terjadi ! reaksi positif bila terjadi warna hijau zamrud. 

 

c.   Pati dan Aleuron 



Tambahkan  Iodium 0,1  N  pada bahan  yang akan diperiksa, pati  berwarna  

biru, dan aleuron warna kuning coklat sampai coklat.



d.   Lendir dan pektin 

Letakkan serbuk / bahan diatas kaca objek, ditambahkan beberapa tetes merah 

ruthenium LP , tutup dengan kaca penutup biarkan selama 15 menit, lendir asam dan pektin 

berwarna merah intensif. 

e.   Selulosa 

Bahan ditambahkan larutan seng (II) klorida beriodium, memberikan warna ungu 
merah. 

f.    Tanin (pirogalol) 

o Katekol 

-     Sampel ditambahkan larutan Brom, akan membentuk endapan. 

-     Sampel dibasahi dengan larutan FeCl3 1 N, menghasilkan warna hijau. 

o Pirogalotanin 

-     Sampel dibasahi dengan larutan FeCl3 1N, menghasilkan warna biru 

-     Sampel dibasahi dengan larutan Brom, tidak terjadi endapan.serbuk ditambahkan 
dengan 

NaOH, jika mengandung tanin akan menghasilkan warna merah coklat. 

g.   Dioksiantrakinon bebas 

Serbuk dalam tabung reaksi ditambahkan kalium hidroksida etanol LP, terbentuk 

warna merah. 

h.   Fenol 

Mikrosublimasi dilakukan dengan cara serbuk dalam vial dilarutkan dengan air, dan 

ditutup dengan objek gelas dan diatas objek gelas diberi kapas, dipanaskan hingga 

menyublin. 

-     Hasil mikrosublimasi tambahkan fosfomolibdat asam sulfat LP, terjadi warna biru. 

-     Hasil mikrosublimasi tambahkan asam diazobenzensulfonat LP, terjadi warna biru. 

-     Ekstrak metanol ditambahkan : 

         Larutan besi (III) klorida 1%, terbentuk warna ungu biru 

         Pereaksi milon, terbentuk warna merah ungu 

         Pereaksi indofenol, terbentuk warna hijau biru yang stabil. 

i.    Saponin 

Masukkan 0,5 g serbuk dalam tabung rekasi, tambahkan 10 ml air panas, dinginkan, 

kemudian kocok kuat selama 10 detik, terbentuk buih yang mantap selama ± 10 menit 

setinggi 1-10 cm, dan pada penammbahan 1 tetes asam hidroklorida 2 N, buih tidak 

hilang. 

j.    Flavanoid 

Sebanyak 0,5 gram serbuk disari dengan 10 ml metanol selama 10 menit di atas 

penangas air,  dicegah  agar  pelarut  tidak  banyak menguap,  saring selagi  pelarut 

masih  panas dengan menggunakan  kertas saring.  Encerkan  filtrat dengan 10 ml air 

dan dipindah ke corong pisah,  tambahkan 5 ml  petroleum eter,  kocok  hati-hati. 

Setelah  didiamkan beberapa  saat,  pisahkan  fase  metanol.  Uapkan  fase metanol 

hingga  kering,  dan  residu  yang tersisa  dilarutkan  dalam  5 ml etanol 95% P, 

tambahkan 0,1 g serbuk magnesium P dan 10 ml asam klorida P, jika terjadi warna 

merah jingga – merah ungu berarti ada flavanoid, dan jika kuning jingga terdapat flavon, 

kalkon dan auron. 

 



k.  Karbohidrat 

- Serbuk dilarutkan dengan air, larutan serbuk simplisia disentrifugasi, filtrat dibagi 3 : 

-  Filtrat I ditambahkan molish, alfa naftol, dan HCL 20% terbentuk cincin ungu. 

-  Filtrat II ditambahkan larutan luff dan NaOH, akan terbentuk warna merah setelah 
dipanaskan. 

- Filtrat III ditambahkan larutan barfoed dan NaOH berwarba merah jika 

dipanaskan. 

o Dapat pula menggunakan ekstrak etanol – air 2 mL dalam cawan porselen, diuapkan, 

ditambahkan 2-3 tetes asam sulfat P, diamkan selama 4 menit, tambahkan pereaksi 

molish, akan terbentuk warna merah. 

l.    Glikosida (secara umum) 

Ekstrak metanol dimasukkan dalam 3 tabung reaksi, dan ditambahkan : 

- Larutan besi (III) klorida 3 ml, dan 1 ml Asam klorida P, terjadi warna coklat 

kemerahan perlahan berubah menjadi violet atau ungu. 

- Pelarut benzene 5 ml, pisahkan, lapisan benzene ditambahkan 3 ml larutan ammonia 

10%, terbentuk warna merah muda pucat. 

-    Larutan ammonia encer 3,5%, lalu dikocok, terjadi warna merah lembayung. 

m.  Glikosida Antrakinon 

Campur 200 mg serbuk simplisia dengan 45 ml asam sulfat encer P, didihkan sebentar, 

dinginkan, tambahkan 10 ml benzene P, kocok, diamkan. Pisahkan lapisan benzene 

saring, filtrat berwarna kuning, menunjukkan adanya antrakinon. Kocok lapisan benzene 

dengan 1-2 ml NaOH LP, diamkan, lapisan air berwarna merah intensif, dan lapisan 

benzene tidak berwarna. 

2.  Reaksi Pengendapan 

Alkaloida 

Timbang 500 mg serbuk simplisia, tambahkan 1 ml asam klorida 2N dan 9 ml air, panaskan 

di atas tangas air selama 2 menit, dinginkan dan saring, pindahkan masing-masing 3 tetes 

filtrat pada dua kaca arloji : 

o Tambahkan 2 tetes mayer  LP pada kaca arloji pertama, terbentuk endapan 

menggumpal berwarna putih. 

o Tambahkan 2 tetes bouchardat LP pada kaca arloji kedua, terbentuk endapan berwarna 

coklat sampai hitam.



BAB III 

IDENTIFIKASI SIMPLISIA GOLONGAN MINYAK ATSIRI A. 

Tujuan Praktikum 

Mahasiswa diharapakn mampu melakukan identifikasi kualitatif adanya minyak atsiri 

baik secara organoleptik, mikroskopik, reaksi kimia dan kromatografi lapis tipis. 

B. Tinjauan 
Teori 

Minyak menguap adalah substansi yang menimbukan bau khas dan mempunyai sifat 

mudah menguap yang berasal dari bagian-bagian tanaman. Atau zat yang terkandung 

dalam tanaman yang menguap pada temperatur biasa bila dibiarkan diudara. 

Minyak menguap disebut juga minyak atsiri, minyak eteris, minyak esensial, atau volatile 

oil, diperoleh dengan cara pemerasan, ekstraksi penyulingan, dan perlekatan bau 

(enfleurage). Minyak menguap seringkali digunakan sebagai karminatif, korigensia odoris, 

dan kodiment (bumbu dapur). 

 

Minyak atsiri merupakan senyawa minyak yang berasal dari bahantumbuhan  dengan 

beberapasifat,  antara  lain  :  sangat  mudah  menguap apabila  dibiarkan  pada  udara  

terbuka, memiliki  bau  khas  seperti  pada tumbuhan aslinya, umumnya  tidak  berwarna  

tetapi  semakin  lama menjadi gelap  karena mengalami  oksidasi  dan  pendamaran. Karena  

sifatnya  yang mudah 

menguap,  minyak  atsiri  sering  pula  disebut  sebagai  minyak menguap (volatile oil) atau 
minyak 

eteris. Di dalam  tumbuhan, minyak atsiri  terutama  terdistribusi pada daun dan  bunga. 

Berdasarkan  kategori  familianya,  minyak  atsiri  terakumulasi pada  bagian  khusus, 

misalnya pada  trikoma  glanduler  (Lamiaceae),  pada sel  parenkim  yang  termodifikasi  

(Piperaceae),  pada sel  minyak  /  vittae (Apiaceae),  pada  kelenjar  minyak  (Rutaceae,  

Pinaceae).  Pada  tumbuhan dengan  familia  Coniferaceae, minyak  atsiri  terdapat  

hampir  pada  seluruh jaringan. Pada familia Rosaceae minyak atsiri terutama terdapat 

pada petala bunga,  sedangkan pada  tumbuhan genus Cinnamon minyak atsiri  terdapat 

pada batang dan juga daun. Pada familia tumbuhan yang lain, 

minyak atsiri mungkin terakumulasi pada tempat-tempat tertentu yang berlainan. Minyak  atsiri  
dapat 

terjadi  langsung  dari  aktivitas  protoplasma, dekomposisi  lapisan  resigen  dinding  sel  

atau  dari hidrolisis  senyawa tertentu. Komposisi minyak atsiri sangat beragam dan terdiri 

dari beberapa komponen yang sangat kompleks. 
 

Komponen minyak atsiri dapat berupa : 
1.    Hidrokarbon 

Monoterpena  (C10H16)  terdapat dalam hampir  semua minyak atsiri. Seskuiterpena  
(C20H32) terdapat  dalam  banyak  minyak  atsiri. Diterpena  (C20H32)  hanya  terdapat  
pada  beberapa minyak   atsiri. Terpena merupakan komponen utama minyak atsiri, 
misalnya   :   Fellandren (Piperis  nigri  Fructus)  dan Kadinen  (Piper cubebae Fructus) 

2.    Alkohol 
Terdapat dalam berbagai bentuk, misalnya alkohol alifatik, asiklik, dan dapat pula dalarn 
bentuk esternya. misalnya  : menthol  (Oleum Menthae piperitae) dan d-borneol (Oleum 
Cardamomi). 



3.    Aldehida 
Terdapat   dalam   minyak   atsiri   dalam   bentuk   alifatik,   asiklik, heterosiklik   dan   
aromatik. Contoh  :  Sinamil  aldehida,  (Oleum Cinnamomi). 

4.    Keton 
Terdapat   dalarn   minyak   atsiri   dalam   bentuk   alifatik,   asiklik, heterosiklik   dan   
aromatik. 
Contoh  :  Carvon  (Oleum  Sinapis  dan Oleum Menthae 
piperitae) 

5.    Fenol 
Bersifat  sebagai  antiseptik,  misalnya  :  Eugenol  (Oleum Carryophylli) dan timol (thymi 
herba) 

6.    Eter fenolat 
Anetol    (Oleum  Anisi)  dan  Safrol    (Oleum  Sassafras)  metoksi  safrol  atau  miristin  
(Oleum 
Myristicae). 

7.    Oksida Sineol atau Eukaliptol 
Oleurn Eucalypti dan Oleum Cayuputi. 

8.    Lain-lain 
Asam, ester, turunan furan, lakton dan lain-lain. 

 
Meskipun minyak  atsiri memiliki  keragaman  kimiawi  yang  cukup besar, namun sifat-

sifat fisiknya satusama lain sangat mirip, yaitu bau khas, indeks  refraksi  yang  tinggi,  
umumnya  bersifat optis  aktif  dan  nilai  rotasi yang  spesifik,  tidak  larut  dalam  air  tetapi  
larut  dalam  eter,  alkohol dan kebanyakan  pelarut  organik.  Sifat-sifat  minyak  atsiri  tersebut  
perlu diketahui dan dipahami dengan benar karena sangat penting untuk analisis minyak atsiri 
dan menganalisis adanya pemalsuan dalam suatu sediaan. 

 
Keberadaan minyak atsiri dalam tanaman dijumpai pada : 

1.   Suku Labiatae banyak terdapat dalam rambut kelenjar 

2.   Suku piperaceae terdapat dalam sel-sel parenkim 

3.   Suku Umbelliferae dalam saluran vittae (saluran minyak) dan perikarp buah 

4.   Suku Rutaceae dan Pinaceae terdapat dalam rongga skizogen dan lisogen 

5.   Suku Coniferae terkandung dalam semua jaringan 

6.   Bunga mawar kandungannya terpusat di mahkota bunga 

7.   Kayu manis terdapat dalam kulit batang 

8.   Jeruk terdapat dalam kulit buah dan helaian daun 
 

Tanaman yang mengandung minyak menguap berdasarkan kandungan kimianya digolongkan : 
 

1.   Minyak menguap hidrokarbon, banyak terdapat pada suku piperaceae, contoh: piperis 
folium 

(Piper betle). 

2.   Minyak menguap Alkohol, umumnya terdapat pada suku Zingiberaceae, contoh : 
Zingiberis 

Rhisoma/rimpang jahe (Zingiber officinalis) 

3.   Minyak menguap aldehid, contohnya yang terdapat pada suku Rutaceae, Aurantii Amari 

Cortex/kulit buah jeruk nipis (Citrus aurantium), Limonis Cortex (Citrus lemon). 

4.   Minyak menuap keton, contoh : Camphora (Cinnamomi camphora) 

5.   Minyak menguap Fenol, contoh : Oleum Caryophylli (Syzigium/Eugenia caryophyllum). 

6.   Minyak menguap Eter Fenolik, contoh: Thymi Herba (Thymus vulgaris). 



7.   Minyak menguap Oksida, contoh : Melalleuca Folium (Melaleuca leucadenron). 

8.   Minyak Menguap Ester, contoh : Lavandulae Flos / Flowers (Lavandula officialis). 

C. BAHAN UJI 

Bahan yang diperiksa : 
-    Minyak cengkeh ( Oleum Caryophilli) 
-    Minyak mentha (Oleum Menthae piperitae) 
-    Minyak kayu manis (Oleum Cinnamomi) 
-    Minyak kayu putih (Cajuputi oil) 
-    Oleum Anisi 
-    Minyak goreng (coconut oil) 
-    Minyak jagung (corn oil) 
-    Minyak kedelai 

 
III.  PEREAKSI DAN ALAT 

 
Pereaksi yang digunakan : 

 
-    Larutan Ferri klorida 
-    Natrium klorida jenuh 
-    Petroleum eter 
-    Kloroform 
-    Etanol 
-    Natrium nitrit 
-    Fenilhidrazin hidroklorida 
-    Asam asetat glacial 
-    Natrium hidroksida 

 
Alat yang digunakan :gelas obyek, mikroskop, gelas penutup, dan tabung reaksi besar 

 
IV.  CARA KERJA 

 
A.  Identifikasi minyak atsiri secara umum 

 
1.  Teteskan satu tetes minyak atsiri pada permukaan air, maka minyak  atsiri  akan menyebar 

dan  air  tidak  akan menjadikeruh. Bandingkan dengan minyak lemak. 
 

2.  Teteskan  satu  tetes  minyak  atsiri  pada  sepotong  kertas saring. Bila  dibiarkan, m 
aka minyak  atsiri  akan menguap dengan  sempurna  tanpa  meninggalkan  noda  
transparan. Bandingkan dengan minyak lemak. 

 
3.  Kocoklah 1 ml minyak atsiri dengan 1 ml  larutan natrium klorida  jenuh  dalam  tabung 

reaksi,  biarkan  memisahkembali. Volume lapisan air tidak boleli bertambah. 
 

4. Ukurlah  kelarutan  minyak  atsiri  dalam  etanol,  petroleumeter,  dan  kloroform.  Hitung 
berapa  tetes  pelarut  yangdiperlukan  untuk melarutkan  dengan  sempurna  satu  tetes 
minyak atsiri. 

 
5.  Deteksi adanya senyawa  fenol dalam minyak atsiri. Cara  : ke  dalam  2  rnl  larutan 

minyak  atsiri  (25%  dalam  etanol 95% netral) tambahkan setetes larutan Ferri klorida. 
Amati warna yang terjadi. 

 
6. Deteksi   terjadinya   reduksi   volume   minyak   atsiri   yang mengandung fenol dan 

turunannya. Cara   :   ke   dalam   2   ml   minyak   atsiri,   tambahkan   larutan Natrium 
hidroksida.  Kocok  pelan-pelan  dan amati  apakah terjadi reduksi volume. 



 
B.  Identifikasi komponen Khusus dalam Minyak atsiri 

 
1.  Uji Osazon untuk Oleum Cinnamomi. 
Sari  50  mg  Cinnamomi  Cortex  dengan  1  ml  kloroform. Sari  dibiarkan  mengering di   
atas   gelas   obyek,   kemudian dicampur dengan 2   tetes   larutan   fenilhidrazin hidroklorida 
dalam  air.  Amati  kristal  yang  terbentuk  di  bawah mikroskop. 

 
2.  Uji terhadap adanya eugenol dalam Oleum Caryophylli. 

 
Setetes minyak  diteteskan masing-masing  pada  dua  buah gelas  obyek.  Pada  salah 
satu   gelas   obyek   ditambahkan setetes   larutan   natrium   hidroksida   3%   dijenuhi 
dengankalium   bromida.  Amati   kristal   natrium   eugenolat   yang terbentuk di bawah 
mikroskop. Pada gelas obyek yang lain ditambah  2  tetes  larutan  besi  (III)  klorida, amati  
warna yang terjadi. 

 
3.  Uji perbedaan Cubeba Fructus dan Piperis nigri Fructus. 

 
Teteskan   setetes   asam   sulfat   pekat   pada   serbuk   CubebaFructus dan Piperis nigri 
Fructus pada gelas obyek. Amati warna yang terjadi dengan latar belakang putih. 

 
4.  Uji adanya Felandren. 

 
Kocoklah 100 mg serbuk Piperis nigri Fructus dalam 5 mlpetroleum  eter,  saring.  Filtrat di  
campur  dengan  5  mlnatrium nitrit (dibuat dan 5 g natrium nitrit dalam 8 ml air), kemudian 
tambahkan 5 ml asam asetat glacial sedikit demi sedikit. Tunggu selama 10 menit sampai 
terbentuk kristal. Amati kristal yang terbentuk di bawah mikroskop.



 

 

IDENTIFIKASI SIMPLISIA GOLONGAN RESIN/DAMAR 
 
A.  Tujuan Praktikum 

Mahasiswa diharapkan mampu melakukan identifikasi kualitatif adanya resin baik 

secara organoleptis, mikroskopik, reaksi kimia, dan kromatografi lapis titip. 

B.  Tinjauan Teori 

Resin atau damar adalah campuran kompleks dari eksret tanaman dan insekta, berbentuk 

amorf atau padat dan merupakan hasil akhir metabolisme yang dibentuk dalam ruang-

ruang skizogen dan skizolizigen. Bentuk fisisnya keras, transparan plastis , dan dengan 

pemanasan menjadi lunak atau leleh. 

Isi resin umumnya terdiri : 

1.   Asam-asam resinat, contoh: asam abietat dalamColophonium, asam kopaivat dalam 
balsamum 

Copaive 

2.   Alkohol-alkohol resinat/resinotannol, contoh: aloeresinotannol dari Aloe, peruresinotannol 
dari 

Balsamum Peruvianum. 

3.   Resen-resen, contoh: Olibanoresen dari Olibanum. 

Resin-resin farmaseutis, digunakan untuk pembuatan plester, salep, serata, diuretik hewan. 

Resin ini diperoleh dengan cara:  ekstraksi, penyulingan, pemanasan, pengumpulan 

eksudat tanaman, dan pengumpulan eksudat resin fosil. 

Penggolongan Resin/damar berdasarkan isi dan zat-zat resinnya dibagi: 

1.   Damar sesungguhnya (Resin), conntoh: Rosin/Colophony (Pinus palustris), Caricae 

Radix, Imperatae Rhizoma. 

2.   Damar Gom (gummi resin) atau damar lendir, contoh: Asafoetida, Guaiaci Resin. 

3.   Oleoresin, contoh: Pinus sp, Capsicum Oleoresin/Capsici Fructus (Capsicum annum) 

4.   Balsamum, contoh : Benzoin, Perubalsem, dan Styrax. 

5.   Resin Ikatan Glikosida atau glikoresin dan glukoresin, contoh: Ipomae jalapa Radix 
 
 
C.  Identifikasi Simplisia Golongan Resin 

1.   Lakukan pemeriksaan organoleptik simplisia ujigolongan resin. 

2.   Pemeriksaan mikroskopik beberapa serbuk simplisia uji golongan resin dengan cara : 

letakkan serbuk simplisia diatas objek gelas, tetesi dengan kloralhidrat kecuali amilum 

ditetesi air, fiksasi, tutup dengan dek gelas dan amati dibawah mikroskop. Gambarkan 

bentuk fragmen yang diamati dalam buku kerja praktikum.



 

 

IDENTIFIKASI SIMPLISIA GOLONGAN ALKALOID 

 
A.  Tujuan Praktikum 

Mahaasiswa diharapkan mampu melakukan identifikasi kualitatif adanya alkaloid baik 

secara organoleptis, mikroskopik dan reaksi kimia. 

B.  Tinjauan Teori 

Alkaloid adalah senyawa organik mengandung unsur Nitrogen dan bersifat basa. 

Keberadaan alkaloid dalam tanaman dijumpai pada: 

1.   Golongan angiospermae: Suku Leguminosae, papaveraceae, Renunculaceae, 

Rubiaceae, Solanaceae, Berberidaceae. 

2.   Golongan Monokotil : suku Amarylladeceae, dan Liliaceae 

3.   Golongan Jamur, contoh alkaloid ergot pada jamur Claviseps. 

Fungsi alkaloid bagi tanaman adalah sebagai racun untuk melindungi tanaman dari 

serangga dan binatang, faktor pertumbuhan dan cadangan makanan. Bagi manusia 

digunakan dalam dunia kesehatan sebagai obat analgetik, narkotik (morfin), stimulans 

sentral (Striknin), midriatik (atropin), menaikkan tekanan darah (efedrin), dan 

menurunkan tekanan darah (reserpin). 
 
 
 

Berdasarkan struktur kimianya, alkaloid dapat digolongkan sebagai : 
 

1. Alkaloida  golongan  Piridina-Piperidina; Misalnya  Arecolin  (pada  Areca catechu), 

Nikotin (pada Nicotiana tabacum). 

2. Alkaloida    golongan    Tropan;    Misalnya    Hyosciamina,  Scopolamina    (Atropa 

belladonna,  Hyosciamus niger,  Datura stramonium). 

3.    Alkaloida golongan Quinolin; Misalnya kinina, kinidina (Chincona succirubra). 

4. Alkaloida    golongan    Isoquinolin;  Misalnya  Hydrastin    (Hydrastis  canadensis), 

Emetin  (Cephaelis ipecacuanhae), Morfin dan Codein (Pavaper somniferum). 

5.  Alkaloida  golongan  Indol;  Misalnya  Ergotamin  (Secale cornutum),  Strichnina dan  

Brussina  (Stryhnos nux  vomica), Reserpin (Rauwolvia serpentina). 

6.    Alkaloid golongan Imidazol, Misalnya Jaborandi Folium (Pilocarpus jaborandi) 

7.    Alkaloida  golongan  Amin;  Misalnya  Ephedrin     (Ephedra     sinica),  Colchicin 

(Colchicum autumnale). 

8.    Alkaloid Golongan Lupinan; misalnya Sitisus Folium (Lupinus luteus). 

9.    Alkaloida golongan Steroid; Acanitin (pada Aconitum napellus). 

10.  Alkaloida   golongan   Purin;   Misalnya   Coffein   (Cola   nitida, Camelia   sinensis) 

Theofilin  (Camelia  sinensis),  Theobromina (Theobroma cacao).



 

C.  Cara Kerja 

I.  Reaksi Pengendapan 

a.   Pembuatan larutan percobaan 
 

Kurang  lebih  500  mg  serbuk  simplisia,  ditambah  1  ml HCI  2N  dan  9ml  air, 

dipanaskan  di atas penangas air selama 2 menit, dinginkan dan saring. 
 

b.   2.  Reaksi Pengendapan 
 

Ambil 3 tetes larutan percobaan, letakkan pada gelasarloji. Reaksikan dengan pereaksi  

Bouchardat  LP  atau dengan Mayer LP. Jika tidak terjadi endapan, maka serbukyang  

diperiksa  tidak  mengandung  alkaloid.   Jika   terjadi endapan,  ada kemungkinan   

terdapat   alkaloid   (dengan Bouchardat LP terjadi endapan coklat hinga hitam, dengan 

Mayer LP  terjadi  endapan  putih menggumpal  yang  larut dalam  etanol).  Jika  

terdapat  endapan  dengan  salah  satu pereaksi pengendap di atas, percobaan 

dilanjutkan dengan mengocok   filtrat   di   dalam   corong   pisah dengan ditambahkan  

3 ml  amonia  pekat  dan  10 ml  campuran  3 bagian  volume eter  P  dan  1  bagian  

volume  kloroform  P (dikocok  pelan  agar  tidak  terbentuk emulsi).   Pisahkan lapisan 

pelarut organik, tambahkan natrium sulfat anhidrat P, saring.   Filtrat   diuapkan   di   

atas   penangas   air,   sisa penguapan   dilarutkan dengan   sedikit   HCl   2N.   Larutan 

percobaan digunakan untuk 4 golongan uji pengendapan. Serbuk  dikatakan 

mengandung  alkaloid,  jika  reaksi  yang positif membentuk   endapan   sekurang-

kurangnya   2   reaksi dari golongan reaksi pengendapan yang dilakukan. 
 

II.  Reaksi Warna 

a.   Pembuatan Larutan Percobaan 

Penyarian   dilakukan   dengan   campuran   eter-kloroform seperti   pada   reaksi 

pengendapan.  Beberapa  ml  filtrat dipindahkan ke cawan porselen dan diuapkan. 

b.   Reaksi identifikasi 

Lakukan reaksi identifikasi dengan menggunakanpereaksi-pereaksi warna yang 

tersedia  (Asam  sulfat  P, asam nitrat P, Frohde LP, Erdman LP). 

D.  Tugas 
 

Tulislah    semua    hasil    identifikasi    yang    diperoleh    baik    dari    reaksi

pengendapan maupun  reaksi warna,  sajikan  hasil  yang  diperoleh dalam bentuk tabel !



 

BAB VI 

IDENTIFIKASI SIMPLISIA GOLONGAN MINYAK LEMAK, LEMAK DAN LILIN A.  

Tujuan Praktikum 
Mahasiswa  diharapkan  mampu  mengidentifikasi  minyak  lemak, lemak  dan lilin,  

secara  fisika  dan  kimia  terutama  untuk minyak lemak,  lemak,  dan  lilin  yang sering 

digunakan  dalam  bidang farmasi. 
 
 
B.  Tinjauan Teori 

Minyak  lemak,  lemak  dan  lilin  dikelompokkan  dalam  kelompokyang  sama 
karena memiliki  kesamaan  komposisi  kimia.  Semuanyamerupakan ester asam lemak yang 
memiliki bobot molekul yang tinggi danmemiliki   rantai   karbon   yang  panjang baik  yang 
jenuh  maupun  yang tak jenuh. 

Minyak   lemak   dan   lemak   menghasilkan   gliserol   bila   disabunkan (reaksi 
saponifikasi),   sedangkan   lilin   tidak   dapat   tersabunkan.   Lilin merupakan   alkohol rantai  
panjang  sehingga  tidak  larut  dalam  air.  Pada tanaman,  lilin  terdapat pada dinding  luar  
lapisan epidermis, biasanya padabuah dan daun. Minyak lemak dan lemak diperoleh dari 
tumbuhan maupun hewan.   Pemisahan   kedua   bahan   tersebut   dapat dilakukan  dengan 
pemerasan secara dingin maupun dengan pemanasan. 

Perbedaan   yang   nyata   antara minyak   lemak   dengan   lemak   adalah bahwa 
minyak  lemak  berbentuk  cair  pada  suhu  kamar,  sedangkan  lemakberbentuk padat. Lilin 
memiliki kepadatan yang lebih besar daripada lemak dan  bersifat  rapuh, hal  ini antara   lain 
karena   lilin merupakan   hidrokarbon rantai panjang. Contoh bahan-bahan yang tergolong 
minyak  lemak, lemak dan lilin yang banyak digunakan di bidang farmasi adalah : 

-   Minyak lemak  : Oleum sesami, oleum lini, oleum cocos 
-   Lemak  : Oleum cacao, adeps lanae 
-   Lilin  : Cera alba, cera flava, cetaceum. 

 
C.  Bahan Uji 

 
1.  Minyak kelapa (Oleum Cocos) 

 
2.  Minyak jagung (Oleum Maydis) 

 
3.  Minyak kacang (Oleum Arachidis) 

 
4.  Minyak biji kapas (Oleum Gossipol) 

 
5.  Kacang tanah 

 
6.  Kemiri



 

D.  Pereaksi dan Alat 
 

Pereaksi Yang digunakan : Eter, Petroleum eter, Kloroform, Etanol, Aquadest, HCl 2N, 

NaOH 2N, KCI 2%, Air Sabun, Raksa(II)Klorida, Iodium, Kalium hidrogen sulfat 
 

Alat yang digunakan : Tabung Reaksi, Pipet tetes, Lampu spiritus, Penangas air 
 

E.  Cara Kerja 
1.    Uji Noda Lemak 

Teteskan   minyak   lemak   pada   kertas   saring,   biarkanmengering.   Amati 

noda  lemak  yang  jernih  dan  transparan. Untuk bahan nabati, lakukan penyarian 

dengan eter, kemudian teteskan sari eter pada kertas saring. Amati noda   lemak 

yang jernih. 

2.   Uji Kelarutan 

Ambillah satu  tetes minyak dan  tambahkan salah satu pelarut bertetes-tetes 

sampai  tepat larut.  Catat  berapa  tetes pelarut yang digunakan. 

3.   Uji Pembentukan Emulsi 

Kocok satu tetes minyak kelapa dalam tabung reaksi dengan 5 ml  air.  Amati 

apa   yang   terjadi.   Ulangi   percobaan   tersebut dengan penambahan sedikit air 

sabun. 

4.   Pembentukan Sabun 

Didihkan  1  ml  minyak  lemak  dalam  2  ml  larutan  Natrium hidroksida 

2N,  tambahkan  3 ml  air. Amati  apa  yang terjadi. Bagi  larutan menjadi 3 bagian. 

Netralkan satu bagian  larutandengan  HCl  2N,  satu  bagian  yang  lain  ditambah 

dengan kalium  klorida,  dan  sisanya  ditambah  dengan  magnesium sulfat. Amati 

apa yang terjadi. 

5.   Uji Ketidakjenuhan 

Siapkan  2  buah  tabung  reaksi. Masukkan  ke  dalam masing-masing  
tabung 

0,2 ml minyak beserta pasangannya (misalnya minyak   jagung   dengan   minyak 

kelapa),  tambahkan  10  mlkloroform,  lalu  tambahkan  pereaksi  Hubl  sampai 

warna iodium  dalam  iodoform  tetap,  yaitu  ungu.  Catat  volume pereaksi  Hubl 

yang digunakan.  Kesimpulan  apa  yang  dapat anda ambil. 

6.   Uji Khusus Minyak Biji Kapas 

Minyak  biji  kapas  sering  digunakan  untuk memalsu minyak lemak  maupun 

sebagai   campuran   dalam   minyak   atsiri.  Minyak   biji   kapas   mengandung 

gosipol  (senyawa  fenolat). Lakukan  uji  fenol  dengan  larutan  besi  (III) Klorida 

terhadap minyak biji kapas, amati warna yang terjadi.



 

BAB VII 

IDENTIFIKASI SIMPLISIA GOLONGAN KARBOHIDRAT A.  Tujuan 

Praktikum 

Mahasiswa diharapkan mampu melakukan identifikasi kualitatif adanya karbohidrat baik 

secara organoleptis, mikroskopik, dan reaksi kimia. 

B.  Tinjauan Teori 

Karbohidrat adalah senyawa organik terdiri dari unsur karbon, hidrogen dan oksigen. 

Terdiri atas unsur C, H, O dengan perbandingan 1 atom C, 2 atom H, 1 atom O. 

Karbohidrat banyak terdapat pada tumbuhan dan binatang yang berperan struktural dan 

metabolik. Pada tumbuhan untuk sintesis C02 + H2O yang akan menghasilkan 

amilum/selulosa, melalui proses fotosintesis, sedangkan pada binatang tidak dapat 

menghasilkan karbohidrat sehingga tergantung pada tumbuhan. Karbohidrat merupakan 

sumber energi dan cadangan energi, yang melalui proses metabolisme. 

Penggolongan Karbohidrat: 

1.   Gula Sederhana (Gula sesungguhnya) 

a.   Monosakarida merupakan karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi 

senyawa yang lebih sederhana karena molekulnya hanya terdiri atas beberapa 

atom C. Monosakarida berupa pentosa (dalam tanaman berupa arabinosa, xilosa, 

ribosa), heksosa (dalam tanaman berupa glukosa pada buah-buahan, fruktosa dan 

dekstrosa pada buah manis, madu dan gula invert). 

b.   Disakarida (terdiri atas 2 unit gula) yaitu karbohidrat yang mengandung 2 

molekul monosakarida. Mempunyai formula umum C12H22O11.  Disakarida 

berupa sukrosa contoh : Saccharum officinarum (gula tebu), Arenga pinnata 

(gula aren), Cocos nucifera (gula kelapa) dan laktosa (gula susu). 

c.   Trisakarida seperti gentionosa (Gentiana sp), rhamninosa (Rhamnus infectoria). d.   

Tertrasakarida, seperti stachyosa (Tuber Stachys japonica) 

2.   Polisakarida / bukan gula (mengandung banyak gugus gula) 

a.   Pentosan (araban dan ksilan) 

b.   Hesosan : 

  Glukosan (selulosa, dextran, glikogen dan amilum), contoh amilum: Amylum 

maydis (Zea mays), selulosa : Rambut biji gossypium hirsutum (kapas) 

  Fruktosan (Inulin dan tritisin), inulin : Taraxaci Radix (Taraxacum officinale) 

  Monosan dan galaktosa 

3.   Turunan karbohidrat 

a.   Gum (exudat tanaman/getah), contoh: Gummi Arabicum (Acasia senegal) 

b.   Mucilago (exudat berupa lendir), contoh : Tragakan (Astragallus gumnifer). 

c.   Pektin, exudat berupa gel mengandung karbohidrat asam, agar (Gelidium 

cartilagineum).



 

C.  Identifikasi Karbohidrat 

a. Identifikasi karbohidrat secara kimia 

1. Serbuk amilum diletakkan diatas kaca objek dan tambahkan yodium 0,1 N, 

terbentuk warna biru hitam berarti positif amilosa, bila biru violet atau ungu 

menandakan adanya amilopektin 

2. *Serbuk simplisia dilarutkan dengan air, disentrifugasi, filtrat dibagi 4: 

  Filtrat 1 + larutan molish, alfah naftol, dan HCl 20%terbentuk cincin pink, 

sampai ungu. 

  Filtrat 2 + larutan luff dan NaOH berwarna merah setelah dipanaskan. 

  Filtrat 3 + larutan barfoed dan NaOH berwarna merah jika dipanaskan. 

  Filtrat 4 + larutan bial (larutan orsinol dan ferriklorida dalam asam klorida), 

warna hijau atau endapan hijau positif pentosa, tidak berwarna = positif 

heksosa. 

*Dapat pula menggunakan ekstrak etanol – air 2 mL dalam cawan porselen, 

diuapkan, tambahkan 2-3 tetes asam sulfat P, diamkan selama 4 menit, 

tambahkan perekasi Molish, terjadi warna merah. 

b. Identifikasi simplisia golongan karbohidrat 

1. Lakukan pemeriksaan organoleptik simplisia uji golongan karbohidrat. 

2. Pemeriksaan mikroskopik berupa serbuk simplisia uji golongan karbohidrat, 

dengan cara: letakkan serbuk simplisia diatas objek gelas, tetesi dengan 

kloralhidrat kecuali amilum ditetesi air, fiksasi, tutup dengan dek gelas dan amati 

dibawah mikroskop gambarkan bentuk fragmen yang diamati. 
 
Beberapa simplisia golongan karbohidrat: 

1.   Perseae Folium/Daun Alpokat (Persea americana Mill.) 

2.   Amylum/ Pati : 

-    Amylum Maydis = pati dari biji jagung (Zea Mays) 

-    Amylum Oryzae = pati dari biji beras (Oryza sativa) 

-    Amylum Solani = pati dari umbi/tuber kentang (Solanum tuberosum) 

-    Amylum Manihot = pati dari umbi/tuber umbi kayu (Manihot utilissima) 

-    Amylum Tritici = pati dari biji gandum (Tritici sativum) 

-    Amylum sagu = pati batang tanaman sagu ( Metroxilon sago). 
 

Mikroskopik : a. Terdapat hillus dengan letak yang konsentris dan eksentris 

b. Lamella yang mengelilingi Hillus. 

3.   Agar adalah zat koloidal kering, hidrofil yang disari dari Gelidium cartilagineum Linne 

Gailon (Gellidiaceae), atau dari Gracillaria convervoides Linne Greville 

(Sphaerococcaceae).



 

BAB VIII 

IDENTIFIKASI SIMPLISIA GOLONGAN TANIN DAN FLAVANOID A.  Tujuan 

Praktikum 

Mahasiswa diharapkan mampu melakukan identifikasi secara fisika dan kimia serta 

biologis golongantanin dan flavanoid. 
 
 

B.  Tinjauan Teori 

I.  Tanin 

Tanin adalah senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada beberapa tanaman dan  

tergolong dalam senyawa polifenol. Tanin merupakan suatu substansi yang banyak dan 

tersebar, sehingga sering ditemukan dalam tanaman. Tanin diketahui mempunyai beberapa 

khasiat, yaitu sebagai astringen, anti diare, anti bakteri dan antioksidan. Sebagai senyawa 

metabolit sekunder, tanin memiliki banyak manfaat dan kegunaan yaitu sebagai anti hama 

untuk mencegah serangga dan fungi pada tanaman, sebagai pelindung tanaman ketika masa 

pertumbuhan dari bagian tertentu tanaman, misalnya pada bagian buah, saat masih muda 

akan terasa pahit dan sepat, sebagai adstrigensia pada GI dan kul it, untuk proses 

metabolisme dari beberapa bagian tanaman, dapat mengendapkan protein sehingga 

digunakan sebagai antiseptic, sebagai antidotum (keracunan alkaloid). 

Klasifikasi Tanin berdasarkan warna dari garam ferri (FeCl3), dapat digolongkan 

menjadi dua, yaitu : 

a.    Katekol 

Berwarna hijau dengan 2 gugus fenol. Misalnya : Flobatanin dan Pirokatekol. 

Memiliki sifat-sifat  sebagai berikut : 

  Apabila dipanaskan akan menghasilkan katekol 

  Apabila didihkan dengan HCl  akan menghasilkan flobapin yang berwarna merah. 

  Apabila ditambahkan  FeCl3 akan berwarna hijau. 

  Apabila ditambahkan larutan Br akan terbentuk endapan. 

Contoh Katekol : Asam kirotamat (pada kina) dan asam katekotanat (pada gambir). b.    

Pirogalatanin (pirogalol) 

Berwarna biru dengan FeCl3 dengan 3 gugus fenol. Memiliki sifat-sifat sebagai 

berikut: 

  Apabila dipanaskan akan terurai menjadi pirogalol. 

  Apabila dididihkan dengan HCl akan dihasilkan Asam gallat dan Asam ellag. 

  Apabila ditambahkan dengan FeCl3 akan berwarna biru. 

  Apabila ditambahkan brom tidak akan terbentuk endapan. 

Contoh Pirogalatanin : Gallotanin (pada gallae) dan Ellagitanin (pada Granati cortex) 

II. Flavanoid 

Flavonoid  merupakan  senyawa  metabolit  tumbuhanyang  sangat  melimpah  di alam. 

Fungsi senyawa flavonoid sangatlah penting bagi tanaman pada pertumbuhan dan



 

perkembangannya. Fungsi tersebut seperti penarik perhatian hewan pada proses 

penyerbukandan penyebaran benih, stimulanfiksasi nitrogen pada bakteri Rhizobium, 

peningkat pertumbuhan tabung serbuk sari,serta resorpsi nutrisi dan mineral dari proses 

penuaan daun. Senyawa flavonoid juga dipercaya memiliki kemampuan untuk pertahanan 

tanaman dari herbivora dan penyebab penyakit, serta senyawa ini membentuk dasar untuk 

melakukan interaksi alelopati antar tanaman. 

Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman 

hijau, kecuali alga. Flavonoid yang lazim ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi 

(Angiospermae) adalah flavon dan flavonol dengan C- dan O-glikosida, isoflavon C- dan O-

glikosida, flavanon C- dan O-glikosida, khalkon dengan C- dan O-glikosida dan 

dihidrokhalkon, proantosianidin dan antosianin, auron O-glikosida dan dihidroflavonol O-

glikosida. Golongan flavon, flavonol, flavanon, isoflavon,dan khalkon juga sering ditemukan 

dalam bentuk aglikonnya. 

Flavonoid termasuk senyawa fenolik alam yang potensial sebagai antioksidan dan 

mempunyai  bioaktifitas  sebagai  obat.  Senyawa-senyawa  ini  dapat  ditemukan  pada 

batang, daun, bunga dan buah. Flavonoid dalam tubuh manusia berfungsi sebagai 

antioksidan sehingga sangat baik untuk pencegahan kanker. Manfaat flavonoid antara 

lain adalah  untuk melindungi  struktur  sel,  meningkatkan efektivitas vitamin C, anti - 

inflamasi, mencegah keropos tulang dan sebagai antibiotic. 
 
 
C.  Identifikasi Terhadap Tanin dan Flavanoid a.   

Identifikasi kimia Tanin 

1.   Serbuk simplisia + larutan FeCl3 , positif katekol bila warna hijau, dan pirogalol 

bila berwarna biru. 

2.   Serbuk simplisia + larutan brom, positif katekol bila terbentuk endapan, dan 

pirogalol tidak terdapat endapan. 

3.   Serbuk simplisia + larutan kalium ferrisianida  + amoniak terjadi warna coklat. 

4.   Serbuk simplisia + air + larutan HCl, positif katekol bila flobagen yang tidak larut 

berwarna merah. 

b.  Identifikasi kimia Flavanoid 

Sebanyak 0,5 gram serbuk disari dengan 10 ml metanol selama 10 menit di atas 

penangas air,  dicegah  agar  pelarut  tidak  banyak menguap,  saring selagi  pelarut 

masih  panas dengan menggunakan  kertas saring.  Encerkan  filtrat dengan 10 ml air 

dan dipindah ke corong pisah,  tambahkan 5 ml  petroleum eter,  kocok  hati-hati. 

Setelah  didiamkan beberapa  saat,  pisahkan  fase  metanol.  Uapkan  fase metanol 

hingga  kering,  dan  residu  yang tersisa  dilarutkan  dalam  5 ml etanol 95% P, 

tambahkan 0,1 g serbuk magnesium P dan 10 ml asam klorida P, jika terjadi warna 

merah jingga – merah ungu berarti ada flavanoid, dan jika kuning jingga terdapat flavon, 

kalkon dan auron.



 

c.   Identifikasi KLT Flavanoid 

1.   Sebanyak 0,5 gram serbuk disari dengan 10 ml methanol 

2.   Ektrak metanol ditotolkan pada lempeng KLT fase dian silika gel GF 254. 

3.   Buat fase gerak campuran : butanol - asam asetat glasial – air, jenuhkan dalam 
chamber. 

4.   Lempeng KLT dimasukkan dalam chamber, biarkan hingga terelusi sempurna. 

5.   Dengan penampak noda uap amoniak dan pereaksi sitrat borat 

menunjukkan warna kuning intensif. 

d.   Identifikasi simplisia Golongan Tanin dan Flavanoid 

1. Lakukan pemeriksaan organoleptik simplisia uji golongan Tanin dan Flavanoid. 

2. Pemeriksaan mikroskopik berupa serbuk simplisia uji golongan Tanin dan 

Flavanoid, dengan cara: letakkan serbuk simplisia diatas objek gelas, tetesi 

dengan kloralhidrat/air, fiksasi, tutup dengan dek gelas dan amati dibawah 

mikroskop gambarkan bentuk fragmen yang diamati. 
 
Beberapa simplisia golongan Tanin dan Flavanoid: 

 
1.   Psidii Folium/daun jambu biji (Psidium guajava L.) 

2.   Sappan Lignum / kayu sappan (Caesalpinia sappan L.) 

3.   Polyanthi Folium/daun salam (Syzygium Polyanthum (Wight) Walp.) 

4.   Anacardiae Cortex / kulit batang jambu mede (Anacardium occidentale). 

5.   Granati Cortex / kulit batang delima (Punica granatum L.) 

6.   Catechu / Gambir (Uncaria gambir (Hunter) Roxb.) 

7.   Syzygii Jambolani Cortex/Kulit jamblang (Sizygium cumini (L) Skeels.) 

8.   Capsici Fructus/buah cabe (Capsicum annum L.) 

9.   Apii Folium/Daun Seledri (Apium graveolens) 

10. Phyllanthi Herba/ Herba Meniran (Phyllantus niruri L.) 


