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 BAB IV  

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen murni 

(True Experimental Designs) dengan membandingkan kadar asiatikosida 

dalam ekstrak etanol 70 % herba pegagan (Centella asiatica (L) urban) 

dengan dua metode ekstraksi. Ekstraksi yang dilakukan yaitu maserasi dan 

sonikasi, kemudian mengukur kadar asiatikosida secara kuantitatif dengan                       

LC–MS/MS dilakukan di laboratorium. 

4.2 Variabel Penelitian 

Variabel dalam kelompok ini dibagi menjadi  2 variabel, yaitu:  

a. Variabel bebas 

Variabel bebas penelitian ini adalah ekstrak etanol 70% herba pegagan 

dari ekstraksi maserasi dan sonikasi.  

b. Variabel terikat 

Variabel terikat penelitian ini adalah kadar asiatikosida dari ekstrak herba 

pegagan. 

4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Farmakognosi dan Fitoterapi 

Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

Malang dan Laboratorium Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. 
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4.3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Mei 2015. 

4.4 Bahan dan alat/Instrumen Penelitian 

4.4.1 Bahan Penelitian 

4.4.1.1 Tanaman  

Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah herba pegagan 

(Centella asiatica (L) urban) dari UPT Materia Medika Batu di Jalan Lahor 

Nomor 87, Kota Batu, Jawa Timur. 

4.4.1.2 Bahan  

a. Ekstraksi Maserasi dan Sonikasi 

Serbuk simplisia herba pegagan (Centella asiatica) (diambil dari 

Materia Medika Batu), etanol 70% (teknis). 

b. Uji Kualitatif (KLT) 

Fase gerak yaitu kloroform: asam asetat glasial: metanol (22:4:8 v/v), 

reagen anisaldehid-asam sulfat (anisaldehid 0,125 mL, asam asetat 

glasial 2,5 mL; metanol 21,25 mL; dan asam sulfur 1,25 mL). 

c. Uji Kuantitatif (LC–MS/MS) 

10 mL amonium format (p.a), asetonitril (p.a), metanol (p.a), standar 

asiatikosida (Sigma Aldrich), ekstrak herba pegagan. 

4.4.2 Alat/ Instrument Penelitian 

a. Ekstraksi Maserasi dan Sonikasi 

Alat yang digunakan antara lain overhead stirrer, toples kaca 2 L, 

beakerglass, erlenmeyer, gelas ukur, pipet tetes, pipet volum, 
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timbangan analitik, rotary evaporator, oven, kain flanel, cawan 

porselen, dan sonikator. 

b. KLT 

Alat yang digunakan antara lain chamber glass, plat silika gel                      

2 cm x 10 cm, lampu UV 366 nm, pipet kapiler, oven, beaker glass.  

c. LC-MS/MS 

Kondisi LC–MS/MS yang digunakan:  Autosampler (merk = thermo 

scientifik, tipe = accela, suhu = 100C, volume injeksi 2 mikroliter), 

UHPLC (ultra high performance chromatography) dengan gradien 

(merk = thermo scientific, type = accela, fase gerak = air + 0.1% 

amonium format, 0.1% asetonitril), kolom = hypersil gold (50 x 2.1 x 

1.9 µM)), MS/MS (merk = TSQ quantum acces max (triple 

quadrupole)), Aliran = 250 mikroliter/menit. 

4.5 Definisi Istilah/ Operasional 

1. Ekstrak etanol 70% herba pegagan (Centella asiatica (L) urban) 

dihasilkan dari dua metode ekstraksi yaitu maserasi dan sonikasi 

menggunakan etanol 70% sebagai pelarutnya. 

2. KLT (Kromatografi Lapis Tipis) merupakan metode yang digunakan untuk 

menentukan kadar asiatikosida secara kualitatif. 

3. LC–MS/MS  merupakan metode yang digunakan untuk menentukan 

kadar asiatikosida secara kuantitatif. 
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4.6 Prosedur Penelitian/ Pengumpulan Data 

4.6.1 Pembuatan Ekstrak 

4.6.1.1 Maserasi 

4.6.1.1.1 Optimasi Maserasi 

1. Menyiapkan etanol 70 %. 

2. Menyiapkan serbuk herba pegagan 100 g, direndam dalam 

erlenmeyer 2 L dengan pelarut etanol 70% sebanyak 500 mL 

selama 24 jam disertai pengadukan satu kali selama 30 menit 

menggunakan overhead stirrer denga kecepatan 500 rpm. 

3. Setelah direndam selama 24 jam, ekstrak cair etanol 70% 

disaring dengan kain flanel. 

4. Tahapan kerja di atas diulang 3 kali (remaserasi tiga kali) dengan 

pelarut baru. 

5. Ekstrak cair etanol 70% dikentalkan dengan rotavapor suhu 40ºC 

dengan kecepatan 70 rpm. 

6. Ekstrak kental dikeringkan/diuapkan menggunakan oven dengan 

suhu 40ºC sampai kandungan kadar air hilang. 

7. Ekstrak cair etanol 70% diuapkan dengan rotavapor suhu 40ºC 

dengan kecepatan 70 rpm. 

8. Ekstrak kental dikeringkan/diuapkan menggunakan oven dengan 

suhu 40ºC sampai kandungan kadar air hilang. 

9. Diperoleh ekstrak kental. 

10. Dilakukan uji KLT pada ekstrak kental pegagan. 

11. Diamati noda yang tampak dengan panjang gelombang 366 nm. 
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12. Noda yang terbentuk dihitung nilai Rf nya, nilai Rf asiatikosida  

Rf = 0.23. 

4.6.1.1.2 Ekstraksi Maserasi (Pramono dan Ajiastuti, 2004) 

1. Disiapkan etanol 70%. 

2. Serbuk herba pegagan ditimbang sebanyak 100 g, direndam 

dalam toples kaca/bejana 2 L dengan pelarut etanol 70% 

sebanyak 500 mL selama 24 jam disertai pengadukan satu kali 

selama 30 menit menggunakan overhead stirrer denga kecepatan 

500 rpm. 

3. Setelah direndam selama 24 jam, ekstrak cair etanol 70% disaring 

dengan kain flanel. 

4. Tahapan kerja di atas diulang 3 kali (remaserasi tiga kali) dengan 

pelarut baru. 

5. Ekstrak cair etanol 70% dikentalkan dengan rotavapor suhu 40ºC 

dengan kecepatan 70 rpm. 

6. Ekstrak kental dikeringkan/diuapkan menggunakan oven dengan 

suhu 40ºC sampai kandungan kadar air hilang. 

7. Ditimbang dan dihitung rendemennya. 

4.6.1.2 Sonikasi 

4.6.1.2.1 Optimasi Ekstraksi Sonikasi 

1. Menyiapkan etanol 70 %. 

2. Menyiapkan serbuk herba pegagan 10 g, direndam dalam 

erlenmeyer 100 mL dengan pelarut etanol 70% sebanyak 50 mL. 
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3. Ditempatkan pada keranjang dalam bak sonikator yang telah berisi 

air. 

4. Mengatur sonikator: suhu 40ºC, dengan waktu ekstraksi 5 menit. 

5. Disaring dengan kain flanel. 

6. Ekstrak cair etanol 70% diuapkan dengan rotavapor suhu 40ºC 

dengan kecepatan 70 rpm. 

7. Ekstrak kental dikeringkan/diuapkan menggunakan oven dengan 

suhu 40ºC sampai kandungan kadar air hilang. 

8. Diperoleh ekstrak kental. 

9. Cara di atas diulang sebanyak dua kali dengan waktu ekstraksi 

masing-masing 10 dan 15 menit. 

10. Dilakukan uji KLT pada ekstrak kental pegagan pada waktu 5, 10, 

dan 15 menit. 

11. Diamati noda yang tampak dengan panjang gelombang 366 nm. 

12. Masing-masing noda yang terbentuk dihitung dan dibandingkan 

nilai Rf-nya dengan standar asiatikosida. 

13. Dipilih Nilai Rf yang memiliki nilai sama dengan nilai Rf standar 

asiatikosida.  

14. Terpilih nilai Rf dari waktu ekstraksi sonikasi 15 menit yaitu 0.23. 

4.6.1.2.2 Ekstraksi Sonikasi 

1. Menyiapkan etanol 70 %. 

2. Serbuk herba pegagan 100 g (dibagi menjadi 2 bagian), masing-

masing direndam dengan pelarut etanol 70% sebanyak 250 mL 

dalam erlenmeyer 500 mL. 
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3. Ditempatkan pada keranjang dalam bak sonikator yang telah berisi 

air. 

4. Mengatur sonikator: suhu 40 ºC, dengan waktu ekstraksi 15 menit. 

5. Disaring dengan kain flanel. 

6. Tahapan kerja di atas diulang sebanyak 3 kali (resonikasi tiga  kali) 

dengan pelarut baru. 

7. Ekstrak cair etanol 70% diuapkan dengan rotavapor suhu 40ºC 

dengan kecepatan 70 rpm. 

8. Ekstrak dikeringkan/diuapkan menggunakan oven dengan suhu 

40ºC sampai kandungan air hilang. 

9. Diperoleh ekstrak kental. 

10. Ditimbang dan dihitung rendemennya. 

4.6.2 Identifikasi Senyawa Ekstrak dengan KLT 

4.6.2.1 Preparasi Sampel Maserasi dan Sonikasi 

Melakukan preparasi sampel  pada ekstrak maserasi dan sonikasi herba 

pegagan, dengan cara: 

1. Ekstrak kental herba pegagan maserasi dan sonikasi masing-masing 

ditimbang 30 mg. 

2. Masing-masing dilarutkan dalam metanol 3 mL. 

3. Filtrat siap diuji KLT. 

4.6.2.2 Preparasi Standar Asiatikosida 

1. Ditimbang 0,5 mg standar asiatikosida. 

2. Dilarutkan dalam 0,5 mL metanol diaduk sampai homogen. 

3. Filtrat siap digunakan untuk analisis KLT. 
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4.6.2.3 Preparasi Fase Gerak 

Melakukan preparasi fase gerak pada ekstrak maserasi dan sonikasi 

herba pegagan, dengan cara: 

1. Kloroform:metanol:asam asetat glasial (22:8:4) dimasukkan ke dalam 

chamber dan ditutup. 

2. Kertas saring yang berukuran 2 x 10 cm dimasukkan dalam chamber 

dan ditutup. 

3. Kertas saring dibiarkan sampai terbasahi sempurna. 

4. Fase gerak siap digunakan untuk uji KLT. 

4.6.2.4 Uji KLT 

Melakukan uji KLT pada ekstrak maserasi dan sonikasi herba pegagan, 

dengan cara: 

1. Larutan sampel ditotolkan pada plat KLT berukuran 2 x 10 cm 

sebanyak 3 μL. 

2. Larutan standar ditotolkan pada plat KLT berukuran 2 x 10 cm 

sebanyak 3 μl, bersebelahan dengan larutan sampel. 

3. Plat KLT dimasukkan dalam chamber dan ditutup. 

4. Fase gerak dibiarkan naik sampai 1 cm dari tanda batas atas. 

5. Plat KLT diambil dari chamber dan dikering-anginkan. 

6. Plat KLT dipanaskan dalam oven dengan suhu 1000C selama 10 

menit. 

7. Plat KLT disemprot dengan anisaldehid-asam sulfat. 

8. Plat KLT dipanaskan dalam oven dengan suhu 1000C selama 10 

menit. 



38 

 

 

 

9. Melakukan pengamatan perubahan warna pada plat KLT di bawah 

sinar UV pada panjang gelombang 366 nm. 

10. Diamati perubahan warnanya  positif asiatikosida  cokelat 

keunguan sampai ungu kebiruan atau merah keunguan 

11. Noda yang terbentuk dihitung nilai Rf nya, nilai Rf asiatikosida  Rf = 

0,23. 

4.6.3 Preparasi LC–MS/MS  

4.6.3.1 Preparasi Sampel 

1. Ditimbang ekstrak kental pegagan dari maserasi masing-masing 

0.0855 g, 0.1234 g, dan 0.1109 g. 

2. Ditimbang ekstrak kental pegagan dari sonikasi masing-masing 

0.0818 g, 0.1012 g, dan 0.1350 g. 

3. Masing-masing dilarutkan dalam 10 mL pelarut amonium 

format:asetonitril (1:1). 

4. Dilakukan sonikasi pada masing-masing larutan selama 15 menit. 

5. Dilakukan sentrifugasi pada masing-masing larutan selama 20 menit 

dengan kecepatan 3000 rpm. 

6. Disaring menggunakan filter dengan kerapatan 0,2 µM pada masing-

masing larutan. 

7. Masing-masing larutan  yang telah disaring dipipet 10 µL kemudian 

diencerkan menggunakan metanol sampai 5 mL. 

8. Semua larutan no.7 siap diinjeksi ke LC–MS/MS . 
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4.6.3.2 Preparasi Instrumen LC 

1. Dinyalakan alat dan ditunggu minimal 15 menit. 

2. Dilakukan purging pada kolom LC guna menghilangkan sisa-sisa 

eluen yang masih terdapat pada kolom.  

3. Dilakukan pumping terhadap eluen atau fase gerak selama kurang 

lebih 5 menit.  

4. Dilakukan aqualibrate selama 5 menit, bertujuan untuk menstabilkan 

kolom.  

5. Dilakukan pengaturan sistem eluen gradien seperti pada Tabel 4.1. 

                                                          Tabel 4.1 Tabel Sistem Eluen Gradien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sistem LC siap digunakan untuk analisis. 

4.6.3.3 Preparasi Instrumen MS/MS 

Kondisi MS/MS diatur pada spray voltage 3200 V, suhu penguapan 

250°C, tekanan sheath gas 45 Torr, Aux gas pressure 15 Torr, suhu 

kapiler 300°C. 

 

No. Waktu A% B% µM/menit 

0 0.00 100.0   0.0 250.0 

1 0.50 100.0   0.0 250.0 

2 3.00   25.0 75.0 250.0 

3 4.00   25.0 75.0 250.0 

4 4.10 100.0   0.0 250.0 

5 5.50 100.0   0.0 250.0 
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4.6.3.4 Optimasi Analisis Asiatikosida 

1. Menggunakan ESI (Electro Spray Ionization) pada mode positif (+). 

2. Mengatur m/z ion precursor asiatikosida pada 957 dan ion produk 

468.300, 469.540, dan 470.890 m/z. 

4.6.4 Prosedur Validasi LC-MS/MS 

Prosedur validasi dilakukan sebelum penetapan kadar asiatikosida. 

4.6.4.1 Pembuatan Larutan Baku Induk 1000 ppm 

1. Menimbang larutan standar asiatikosida 0.5 mg, dimasukkan dalam 

eppendorf. 

2. Menambahkan metanol  sebanyak 0.5 mL. 

3. Campuran no.1 dan 2 dikocok untuk melarutkan campuran tersebut. 

4.6.4.2 Pembuatan larutan baku kerja (0.5 ppm, 1.00 ppm, 1.50 ppm, 2.00 

ppm, 2.50 ppm) 

1. Larutan baku kerja 0.5 ppm 

Dipipet 0.5 µL larutan baku induk 1000 ppm ke dalam labu ukur 1 mL 

kemudian ditambahkan metanol hingga tanda batas 

2. Larutan baku kerja 1.00 ppm 

Dipipet 1 µL larutan baku induk 1000 ppm ke dalam labu ukur 1 mL, 

kemudian ditambahkan metanol hingga tanda batas. 

3. Larutan baku kerja 1.50 ppm 

Dipipet 1.50 µL larutan baku induk 1000 ppm ke dalam labu ukur 1 

mL, kemudian ditambahkan metanol hingga tanda batas. 

4. Larutan baku kerja 2.00 ppm 
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Dipipet 2 µL larutan baku induk 1000 ppm ke dalam labu ukur 1 mL, 

kemudian ditambahkan metanol hingga tanda batas 

5. Larutan baku kerja 2.50 ppm 

Dipipet 2.50 µL larutan baku induk 1000 ppm ke dalam labu ukur 1 

mL, kemudian ditambahkan metanol hingga tanda batas 

4.6.4.3 Linieritas 

1. Larutan baku kerja konsentrasi 0.50 ppm, 1.00 ppm, 1.50 ppm, 2.00 

ppm, 2.50 ppm. 

2. Masing-masing konsentrasi larutan standar ditentukan sebanyak 3 

kali pengulangan sehingga diperoleh persamaam garis dengan R2 > 

0.996. 

4.6.4.4 Akurasi 

Melakukan penetapan akurasi kadar asiatikosida pada ekstrak maserasi 

dan sonikasi herba pegagan, dengan cara: 

Maserasi dan Sonikasi 

1. Dilakukan pengukuran pada larutan standar asiatikosida konsentrasi 

0.50 ppm, 1.00 ppm, 1.50 ppm, 2.00 ppm, 2.50 ppm ditambahkan ke 

dalam ekstrak pegagan.  

2. Diukur dengan pengulangan 3 kali tiap konsentrasi.  

3. Dihitung persen perolehan kembali (% recovery).  

4. Dianalisa kembali kadarnya. 
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4.6.4.5 Presisi 

Melakukan penetapan presisi kadar asiatikosida pada ekstrak maserasi 

dan sonikasi herba pegagan, dengan cara: 

1. Dilakukan pengukuran pada larutan standar asiatikosida konsentrasi 

0.50 ppm, 1.00 ppm, 1.50 ppm, 2.00 ppm, 2.50 ppm ditambahkan ke 

dalam ekstrak pegagan.  

2. Diukur dengan pengulangan 3 kali tiap konsentrasi.  

3. Dihitung persen koevisien variasi (% KV). 

4.6.4.6 Selektivitas 

Melakukan penetapan selektivitas kadar asiatikosida pada ekstrak 

maserasi dan sonikasi herba pegagan, dengan cara: 

1. Dilakukan pengukuran pada larutan standar asiatikosida konsentrasi 

0.50 ppm, 1.00 ppm, 1.50 ppm, 2.00 ppm, 2.50 ppm ditambahkan ke 

dalam ekstrak pegagan.  

2. Diukur dengan pengulangan 3 kali tiap konsentrasi.  

3. Dilihat kemampuan alat untuk memisahkan senyawa pada retention 

time yang hampir sama. 

4.6.4.7 Batas Deteksi dan Batas Kuantisasi 

1. Diukur berdasarkan kurva baku linearitas. 

2. Ditentukan konsentrasi terkecil dimana asiatikosida masih dapat 

terdeteksi dengan baik oleh instrument dan masih dapat memberikan 

respon seksama. 

3. LOD dihitungan dengan rumus 3 x simpangan baku/slope. 

4. LOQ dihitungan dengan rumus 10 x simpangan baku/slope. 
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4.7 Analisis Data 

Analisa data dilakukan dengan uji statistik menggunakan uji-t 

independen. Uji-t independen adalah uji yang dilakukan untuk menguji secara 

signifikan beda rata-rata dua kelompok. Uji-t independen dilakukan untuk 

mengetahui ada atau tidak perbedaan secara bermakna kadar asiatikosida 

pada ekstrak pegagan (Centella asiatica (L) urban) pada metode ekstraksi 

maserasi dan sonikasi. 

 


