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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pegagan (Centella asiatica (L) Urban) 

Pegagan merupakan salah satu tanaman ternak tahunan yang 

memiliki daerah penyebaran sangat luas terutama di daerah tropis dan sub 

tropis Sebagai tanaman berkhasiat obat, pegagan telah dimanfaatkan oleh 

masyarakat di Asia Tenggara, India, dan China semenjak zaman prasejarah 

untuk berbagai macam penyakit. Pegagan dimanfaatkan sebagai obat 

tradisional baik dalam bentuk bahan segar, dikeringkan dalam bentuk teh, 

maupun yang sudah dalam bentuk ramuan (jamu) bahkan sudah ada yang 

mengambil ekstraknya untuk dibuat kapsul atau diolah menjadi krim, salep 

ataupun lotion (BPOM, 2010). 

2.1.1 Klasifikasi Pegagan (Centella asiatica (L) Urban) 

Pegagan diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida  

Subkelas : Rosidae 

Bangsa : Apiales 

Suku  : Apiaceae 

Marga  : Centella 

Jenis  : Centella asiatica (L) Urban 
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  Gambar 2.1 Pegagan (Centella asiatica (L) Urban) (BPOM, 2010). 

2.1.2 Nama Daerah Pegagan (Centella asiatica (L) Urban) (DepKes RI, 

1977) 

Nama pegagan di Indonesia bermacam-macam, tiap daerah memiliki 

sebutan masing-masing. Nama pegagan di Sumatera antara lain: Pegaga 

(Aceh), kaki kuda (Melayu), Pugago (Minangkabau). Jawa antara lain: 

Antanan Gede (Sunda), Gagan-Gagan, Pacul Gowang (Jawa), Gan 

Gagan (Madura).  Nusa Tenggara antara lain: Bebele (Sasak), Penggaga 

(Bali), Kelai Lere (Sewo). Maluku antara lain: Sarowati (Halmahera), 

Kolotidi Manora (Ternate). Sulawesi antara lain: Pagaga, (Makasar), 

Cipulbawalo (Bugis), Hisu-Hisu (Salayar). Papua: Dogauke. 

2.1.3 Morfologi Pegagan (Centella asiatica (L) Urban) (DepKes RI, 1977) 

Pegagan merupakan tumbuhan dengan ciri-ciri tanpa batang 

tetapi dengan rimpang pendek dan stolon-stolon yang melata, dengan 
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panjang 10 cm sampai 80 cm. Daun tunggal, tersusun dalam roset yang 

terdiri dari 2 sampai 10 daun, kadang agak berambut, tangkai daun 

panjang sampai 50 mm, helai daun berbentuk ginjal, lebar, dan bundar 

dengan garis tengah sampai 1 cm sampai 7 cm, pinggir daun beringgit 

sampai bergerigi, terutama kerah pangkal daun. Bunganya berupa 

payung tunggal atau 3 sampai 5 bersama-sama keluar dari ketiak daun 

kelopak, gagang bunga 5 mm sampai 50 mm, lebih pendek dari tangkai 

daun. Bunga umumnya 3, yang di tengah duduk, yang disamping 

bergagang pendek, daun pelindung 2, panjang 1 mm sampai 4 mm, 

bentuk budar telur, tajuk berwarna merah lembayung, panjang 1 mm 

sampai 1,5 mm, lebar sampai 0,75 mm. Buah pipih, lebar lebih kurang  7 

mm dan tinggi lebih kurang 3 mm, berlekuk dua, jelas berusuk, berwarna 

kuning kecoklatan, berdinding agak tebal.  

Herba pegagan merupakan keseluruhan dari tanaman pegagan 

mulai dari daun hingga akar. Pemeriannya bau lemah, aromatik, rasa 

mula-mula tidak berasa, lama kelamaan agak pahit. Bentuk 

makroskopiknya, daun: tunggal, berkeriput, rapuh, tersusun dalam roset 

yang terdiri dari 2 sampai 10 daun; tangkai daun, panjang 2 cm sampai 

10 cm, dengan pangkal tangkai melebar serupa seludang; helai daun 

berbentuk ginjal, lebar, panjang sampai 9 cm, lebar sampai 7 cm, 

berwarna hijau kelabu, umumnya dengan 7 tulang daun yang menjari; 

pangkal helai daun berlekuk; ujung daun membundar; pinggir daun 

beringgit sampai beringgit-bergerigi, pinggir pangkal daun bergerigi; 

permukaan daun umumnya licin, tulang daun pada permukaan, bawah 

daun agak berambut.  
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2.1.4 Penyebaran dan Masa Panen  

Tumbuh liar di seluruh Indonesia serta daerah-daerah beriklim 

tropis pada umumnya, dari dataran rendah hingga ketinggian 2500 meter 

di atas permukaan laut. Tumbuh di tempat yang terbuka atau sedikit 

naungan. Pada tanah yang lembab dan subur seperti tegalan, padang 

rumput, tepi parit, antara batu-batu, tepi jalan, dan tembok (DepKes RI, 

1977).  

Untuk masa panen, panen biasanya dilakukan setelah tanaman 

berumur 3–4 bulan, dengan cara memangkas bagian daun dan 

batangnya. Selang pemanenan dengan panen selanjutnya sekitar dua 

bulan. Hasil produksi total sekitar 15–5 ton/ha segar atau setara 1,5–2,5 

ton/ha kering (Januwati, Mariam, et al. 2005). 

2.1.5 Kandungan Zat Aktif Pegagan (Centella asiatica (L) Urban) 

Penelitian ilmiah telah membuktikan berbagai komponen 

biokimia metabolit sekunder telah ditemukan di herba pegagan. 

Kandungan kimia herba pegagan memiliki peran penting dalam aplikasi 

obat dan nutrasetikal karena komponennya biologis aktif glikosida 

triterpenoid. Pada glikosida triterpenoid, senyawa biologis aktif yang 

penting adalah asam asiatik, asam madekasik, asiatikosida, dan 

madekasosida. Selain dari golongan terpenoid, herba pegagan juga 

mengandung fenolik yang tinggi yaitu dari flavonoid seperti kuersetin, 

kamperol, katekin, rutin, apigenin dan naringin dan minyak atsiri seperti 

karyofilen, farnesol dan elemen. Pegagan juga kaya vitamin C, vitamin 

B1, vitamin B2, niasin, karoten dan vitamin A (Jamil, cit Seevaratnam, et 

al, 2012). Struktur kimia dari golongan glikosida triterpen dapat dilihat 
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pada Gambar 2.2, sedangkan rumus kimia dan berat molekulnya dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Kimia Komponen Aktif Centella asiatica (L) Urban: 

(A) Asam Madekasik; (B) Asam Asiatik; (C) Madekasosida; 

(D) Asiatikosida (James, 2011). 

 

 



11 

 

 

 

Tabel 2.1 Rumus Kimia, Rumus Molekul dan Berat Molekul dari 

Senyawa Asiatikosida, Madekassosida, Asam Madekassik dan Asam 

Asiatik (Aziz, et al. 2007) 

Senyawa Aktif Rumus Molekul Berat Molekul 

Asiatikosida C48H78O19 959,15 

Madekassosida C48H78O20 975,12 

Asam Madekasik C30H48O6 504,7 

Asam Asiatik C30H48O5 488,7 

2.1.6 Kegunaan Herba Pegagan (Centella asiatica (L) Urban) 

Pegagan secara tradisional banyak digunakan sebagai obat, bagian 

dari tanaman pegagan digunakan adalah seluruh bagian tanamannya 

atau biasa disebut herba. Herba pegagan dalam Materia Medika 

Indonesia disebutkan digunakan sebagai diuresis, juga di India digunakan 

sebagai obat lepra (Pramono, 1992). Selain itu, pegagan juga digunakan 

sebagai anti inflamasi untuk mengobati sakit perut, batuk, batuk 

berrdarah, disentri, penyembuh luka, radang, pegal linu, asma, wasir, 

tuberkulosis, demam, dan penambah selera makan (Shetty, 2008). Di 

daerah Kalimantan, oleh suku dayak tanaman pegagan juga digunakan 

sebagai obat batuk dan obat luka. Untuk obat luka herba pegagan 

ditumbuk dan dibalurkan pada bagian yang terluka (Dharmono, 2007).  

Pada herba pegagan yang digunakan sebagai wound healing, 

pegagan memberikan efek terhadap penderita varises. Setelah diberikan 

30 mg triterpen (TTFCA) dua kali dalam seminggu selama tiga bulan pada 

orang dengan varises menunjukkan pengurangan gejala varises. Pada 

tikus dengan kerusakan syaraf, pemberian pegagan secara oral 
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mempercepat peyembuhan syaraf yang rusak dibandingkan dengan 

kontrol. Pemberian jus pegagan sebanyak 200 dan 600 mg/ kg dua kali 

sehari terbukti melindungi lambung dari aspirin dan etanol. Pegagan 

memicu sekresi mucin lambung dan produksi sel glikoprotein yang 

merupakan marker dari peningkatan faktor pertahanan (Soumyanath, et 

al., 2005). 

2.1.7 Tinjauan Tentang Asiatikosida 

Nama    : Asiatikosida 

Struktur molekul :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumus molekul : C48H78O19  

Berat molekul  : 959,15 g/mol 

Warna dan bentuk : Serbuk dan putih  

Asiatikosida termasuk golongan glikosida triterpen, derivat alfa 

kumarin dengan molekul gula, yang terdiri dari 1 rhamnosa dan 2 glukosa. 

Aglikon triterpennya disebut asam asiatik yang mempunyai gugus alkohol 
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primer, dan sebuah karboksilat terseterifikasi dengan gugus gula. 

Asiatikosida bergugus polar karena ikatan glikosida antara molekul gula 

dan gugus benzena (Pramono, 1992).  

Asiatikosida memiliki peran sebagai wound healing dengan 

mensintesis kolagen yang dapat mengurangi skin firmness, elastisitas 

dan memperbaiki skin appearance dengan cara memicu fibroblast. 

Fibroblast berperan penting dengan membuat luka tertutup, fibroblast 

akan berproliferasi dan bermigrasi ke jaringan granulosit yang diikuti 

dengan deposisi bertahap dari komponen spesifik matriks ekstrasel,  

kontraksi luka dan remodeling. Pada faktanya, fibroblast memicu neo-

angiogenesis, mensekresikan komponen matriks ekstrasel 

(glikosaminoglikan, proteoglikan, glikoprotein, kolagen) dan memproduksi 

beberapa sitokin dan faktor pertumbuhan (Hashim, et al. 2011). 

Asiatikosida juga dapat meningkatkan kekuatan tarik kulit yang 

baru terbentuk dan melanjutkan penyembuhan luka. Asiatikosida juga 

dapat menghambat proses inflamasi yang dapat menimbulkan hipertrofi 

bekas luka dan meningkatkan permeabilitas kapiler. Efek asiatikosida 

dilakukan pada uji in vivo, obyeknya berupa tikus diabetes streptozotocin 

yang diberi perlakuan agar penyembuhan lukanya tertunda. Tikus 

tersebut terluka akibat luka pukul, diberikan larutan asiatikosida topikal 

sebesar 0,4%. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap tikus, hasilnya 

terdapat perbaikan luka dengan peningkatan proliferasi sel dan sintesis 

kolagen di daerah luka, dibuktikan dengan peningkatan kandungan DNA, 

protein dan kolagen dari jaringan granulasi. Pematangan lebih cepat dan 

lebih baik (Gohil, KJ. et al, 2010).   
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2.2 Ekstraksi 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang 

dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan 

pelarut cair. Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan 

mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani 

menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian pelarut diuapkan dan 

massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga 

memenuhi baku yang telah ditetapkan (BPOM, 2000). 

2.2.1 Metode Ekstraksi 

Metode ekstraksi dibagi menjadi tiga, yaitu ekstraksi dingin, 

panas, dan ekstraksi accelerated (dipercepat). Ekstraksi yang termasuk 

ekstraksi dingin yaitu  maserasi dan perkolasi, kemudian ekstraksi panas 

antara lain refluks, soxhlet, digesti, infus, dan dekok. Selanjutnya, 

terdapat ekstraksi accelerated (dipercepat), yaitu ekstraksi sonikasi, 

berkesinambungan, dan energi listrik (Handa, et al. 2008).  

Metode ekstraksi dingin biasa dipakai untuk senyawa kimia yang 

tidak tahan terhadap panas. Dari keseluruhan metode ekstraksi dingin 

yang dipakai, maserasi merupakan metode yang sering digunakan. Pada 

berbagai penelitian pegagan, maserasi merupakan metode yang sering 

dipakai sebagai metode ekstraksi. 

Maserasi merupakan ekstraksi pada simplisia menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada suhu 

kamar. Pengocokan dilakukan agar proses kesetimbangan larutan lebih 

cepat (BPOM, 2000). Prinsip maserasi saat serbuk simplisia direndam 

dalam pelarut yang sesuai, cairan pelarut akan menembus dinding sel 
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dan masuk ke dalam sel  yang terdapat zat aktif.  Terjadi pelarutan (zat 

aktif larut dalam pelarut) karena adanya perbedaan konsentrasi larutan di 

luar dan di dalam sel. Larutan yang konsentrasinya lebih tinggi terdesak 

keluar dan diganti oleh cairan pelarut dengan konsentrasi rendah (proses 

difusi). Proses tersebut terus berulang sampai tercapai kesetimbangan 

antara larutan di luar dan di dalam sel (jenuh). Ekstraksi maserasi dipilih 

karena dilihat dari sifat asiatikosida  yang kurang tahan panas sehingga 

digunakan ekstraksi tanpa panas, metode ekstraksi yang paling 

sederhana, biaya operasional yang relatif rendah (Handa, et al. 2008) 

Jenis ekstraksi lain yang biasa digunakan yaitu ekstraksi 

accelerated (dipercepat). Ekstraksi dipercepat biasanya menggunakan 

panas atau tekanan untuk mempercepat proses ekstraksi. Salah satu 

metode ekstraksi dipercepat yaitu ekstraksi Ultrasonik (sonikasi). Prinsip 

kerja sonikasi yang dapat mempercepat waktu ekstraksi adalah 

meningkatkan permeabilitas dinding sel dengan menimbulkan gelembung 

spontan (cafitation) sebagai stress dinamik serta menimbulkan fraksi 

interfase. Hasil ekstraksi tergantung pada frekuensi getaran, kapasitas 

alat, dan lama proses ultrasonikasi (BPOM, 2000). Ekstraksi sonikasi 

dapat menyebabkan gangguan fisik pada dinding dan membran sel 

biologis serta penurunan ukuran partikel yang akan berdampak pada 

penentrasi pelarut yang lebih baik terhadap material sel dan pada 

akhirnya meningkatkan laju perpindahan senyawa aktif dari sel menuju 

pelarut (Handa, et al. 2008). Hal ini terjadi jika didahului dengan 

fenomena runtuhnya gelembung yang dihasilkan oleh kavitasi (Handa, et 

al. 2008).  
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Digunakan metode ultrasonik atau sonikasi pada penelitian ini 

karena sifat asiatikosida memiliki ketahanan panas yang rendah. Sonikasi  

digunakan pada kondisi temperatur yang rendah dan dapat 

mempersingkat waktu ekstraksi (Handa, et al. 2008). Pada saat ekstraksi, 

dihasilkan gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik menyebabkan 

proses ekstraksi tiga kali lebih cepat. Ekstraksi sonikasi dapat dilakukan 

pada bahan aktif saponin, steroid, dan triterpenoid. Pada ekstraksi 

sonikasi penggunaan pelarut lebih efisien, dan aman digunakan, karena 

prosesnya tidak mengakibatkan perubahan yang signifikan pada struktur 

kimia, partikel, dan senyawa-senyawa bahan yang digunakan (Handa, et 

al. 2008). 

2.3 Pelarut 

Menurut BPOM (2000), faktor utama untuk pertimbangan pada 

pemilihan pelarut, antara lain: 

 Selektivitas antara zat terlarut dengan pelarut. 

 Pelarut yang digunakan mudah untuk dilakukan dan dilaksanakan. 

 Pelarut yang digunakan murah. 

 Sifat pelarut yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. 

 Aman digunakan dalam sediaan farmasi.  

Pada penelitian ini, pelarut yang digunakan untuk melakukan ekstraksi 

adalah etanol 70%. Etanol adalah campuran etil alkohol dan air. Pemerian 

cairan tak berwarna, jernih, mudah menguap, bau khas, rasa panas, mudah 

terbakar dengan memberikan nyala biru yang tidak berasap, dan memiliki titik 

didih 79ºC. Alasan digunakan pada penelitian ini karena sifat asiatikosida 

yang polar maka digunakan pelarut yang polar (like dissolve like). Keuntungan 
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etanol dibandingkan dengan pelarut polar lainnya, antara lain: lebih selektif, 

kuman sulit tumbuh pada etanol lebih dari 20%, tidak beracun, absorbisnya 

baik, titik didih yang tidak terlalu tinggi memudahkan etanol dihilangkan ketika 

bercampur dengan pelarut organik. Dipilih pelarut etanol 70%, karena pada 

konsentrasi lebih dari 70% mengakibatkan banyak klorofil ikut terlarut 

sehingga ekstrak yang diperoleh menjadi lebih lengket dan sulit untuk 

dikeringkan (BPOM, 2000). 

2.4 Identifikasi Senyawa dan Penetapan Kadar 

2.4.1 Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif adalah analisis untuk melakukan identifikasi elemen, 

spesies dan senyawa-senyawa yang ada dalam sampel. Analisis kualitatif 

berkaitan dengan cara untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu analit 

yang dituju dalam suatu sampel (Gandjar I. dan Rohman A., 2007). 

2.4.1.1 Skrining Fitokimia 

Skrining fitokimia merupakan salah satu analisis kualitatif pada 

senyawa metabolik sekunder. Suatu ekstrak dari bahan alam terdiri dari 

metabolit sekunder yang berperan dalam aktifitas biologi. Senyawa-

senyawa tersebut dapat diidentifikasi menggunakan pereaksi tertentu 

karena dapat memberikan ciri khas pada tiap golongan metabolit 

sekunder (Harborne, 1987). 

Asiatikosida merupakan metabolit sekunder yang termasuk dalam 

golongan senyawa triterpenoid saponin. Saponin merupakan glikosida 

yang larut air dan akan berbusa jika dikocok. Jadi untuk mengidentifikasi 

saponin dapat dilakukan pengocokan. Identifikasi lain dengan diberikan 
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reaksi warna menggunakan pereaksi Lieberman-Burchard, yang 

memberikan hasil positif jika terjadi perubahan warna menjadi ungu 

(Handa, et al. 2008). 

2.4.1.2 KLT (Kromatografi Lapis Tipis) 

Metode analisis kualitatif yang lain adalah KLT (kromatografi lapis 

tipis), yaitu teknik pemisahan komponen-komponen aktif dalam ekstrak 

menggunakan fase gerak (eluen) dan fase diam (silika gel). Identifikasi 

dari senyawa-senyawa hasil pemisahan KLT dapat dilakukan dengan 

penambahan pereaksi kimia dan reaksi-reaksi warna. Selain itu 

digunakan harga Rf untuk identifikasi senyawa dengan menentukan letak 

noda pada pelat KLT. Rf merupakan faktor retardasi solut. 

          Jarak yang ditempuh solut 
Rf =  

                    Jarak yang ditempuh fase gerak 

Nilai Rf bisa dikatakan baik ketika harganya antara 0,3-0,9. Nilai maksimal 

dari Rf adalah 1 dan nilai minimummnya adalah 0 (Gandjar I. dan 

Rohman A., 2007). 

 Keuntungan penggunaan teknik KLT, antara lain teknik 

pemisahan yang sederhana, biaya yang efektif, serbaguna, dan bisa 

dilakukan di semua laboratorium. Selain itu, keuntungan yang lain adalah 

perlakuan untuk preparasi sampel yang tidak terlalu lama. (Handa, et al. 

2008). 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya asiatikosida dalam ekstrak 

herba pegagan, dapat dilakukan analisis secara kualitatif menggunakan 

metode KLT. Asiatikosida termasuk senyawa aktif golongan saponin 
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triterpen. Untuk mengidentifikasi senyawa triterpen dengan metode KLT,  

digunakan fase gerak (eluen) yaitu kloroform:asam asetat 

glasial:metanol:air dengan perbandingan 60:32:12:8, sedangkan untuk 

fase diam digunakan silika gel (Wagner, S. and Bladt, S., 1996). 

Proses kerja KLT pada asiatikosida, pertama melakukan 

penotolan larutan sampel ekstrak pegagan pada plat KLT sebanyak 0,5 

μL dan tidak lebih dari 2 μL, dan larutan standar asiatikosida ditotolkan 

pada plat KLT bersebelahan dengan plat sampel dan disemprot 

menggunakan larutan penampak noda/reagen yaitu larutan anisaldehid-

asam sulfat. Setelah disemprot kemudian dilakukan pemanasan. Setelah 

kering dilakukan penyinaran dengan lampu UV dengan panjang 

gelombang 254-365 nm. 

Kemudian warna yang tampak diamati, untuk asiatikosida akan 

menunjukkan warna cokelat keunguan sampai ungu kebiruan atau merah 

keunguan. Untuk nilai Rf dari asiatikosida adalah 0,2-0,35  (Wagner, S. 

and Bladt, S., 1996). 

2.4.2 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif adalah analisis untuk menentukan jumlah 

(kadar) absolut atau relatif dari suatu elemen atau spesies yang ada di 

dalam sampel. Salah satu metodenya adalah LC-MS (liquid 

chromatography-mass spectrometry). LC-MS merupakan gabungan dari 

dua alat yaitu HPLC (high performance liquid chromatography) dan MS 

(mass spectrometry) (Gandjar I. dan Rohman A., 2007). 

HPLC merupakan teknik yang mana solut atau zat-zat terlarut 

terpisah oleh perbedaan kecepatan elusi, dikarenakan solut-solutnya 
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melewati suatu kolom kromatografi. Pemisahan solut-solutnya diatur oleh 

distribusi solut dalam fase gerak dan fase diam. Fase geraknya berupa 

cairan dan fase diamnya berupa kolom (Gandjar I. dan Rohman A., 2007). 

Sampel disuntikkan ke dalam fase gerak, kemudian dalam kolom terjadi 

pemisahan senyawa berdasarkan kepolaran dan berpengaruh terhadap 

interaksinya dengan fase diam. Jika interaksi senyawa kurang kuat 

dengan fase diam akan lebih cepat keluar dari kolom. Jika interaksinya 

kuat maka keluarnya akan lebih lama.  

MS (mass spectrometry) bekerja dengan menganalisa senyawa 

berdasarkan pengukuran bobot molekul per muatan (m/z). Oleh karena itu 

MS merupakan detektor yang universal sekaligus selektif. Universal 

karena setiap senyawa pasti memiliki bobot molekul, selektif karena 

setiap senyawa umumnya memiliki bobot molekul yang berbeda. 

Komponen utama dari proses ini adalah sumber ion yang menghasilkan 

ion dan penganalisis massa yang memilah ion. MS digunakan untuk 

mengetahui berat molekul  dan menentukan rumus molekul dari suatu 

senyawa kimia. Instrumentasi yang digunakan adalah spektrometer 

massa. Secara umum dalam spektrometer massa suatu molekul diuapkan 

dan selanjutnya mengalami ionisasi. Instrumen MS berdasarkan Agilant 

Technologies (2001), antara lain: 

1. Ion Sources atau sumber ion-ion mengubah molekul sample dari fasa 

gas menjadi ion-ion  

2. Mass analyzer atau pemilih ion-ion yang akan memilih ion 

berdasarkan massanya dengan menggunakan medan 

elektromagnetik. 



21 

 

 

 

3. Detektor berfungsi mengukur nilai kuantitas dan untuk menghitung 

ion. 

LC-MS dapat dikatakan merupakan penggabungan kemampuan 

pemisahan dari HPLC dan deteksi dari MS. LC-MS merupakan satu-

satunya teknik HPLC dengan detektor massa spektrometri. Ion source 

dan mass analyzer pada LC-MS terdapat beberapa jenis, penggunaannya 

disesuaikan dengan bahan yang akan dianalisis.  

Kehandalan metode analisa sangat diperlukan untuk dapat 

menganalisis kandungan herba pegagan serta membedakannya dari 

senyawa lain dalam sampel. Kehandalan yang dimaksud adalah 

sensitivitas dan selektivitas dari metode. LC-MS/MS memilliki tingkat 

selektivitas dan sensitivitas yang tinggi. Pada LC-MS/MS, detektor 

massanya ganda, ion source yang digunakan adalah ESI (electrospray 

ionization) yang merupakan suatu teknik yang digunakan dalam 

spektrometri massa untuk menghasilkan ion menggunakan electrospray 

dengan menerapkan tegangan. 

Mass analyzer yang digunakan adalah triple quadrupole. 

Quadrupole pertama dan ketiga pada triple quadrupole memiliki 

selektivitas yang sangat tinggi dan bekerja sebagai filter massa. 

Quadrupole sendiri pada dasarnya adalah bagian dari instrument yang 

akan melewatkan ion dengan massa/muatan (m/z) tertentu pada satu 

waktu dengan mengkombinasikan nilai radio frequency (RF) dan arus 

listrik searah (DC) yang diberikan pada quadrupole. Pada LC-MS/MS 

memungkinkan melakukan pemilihan ion prekursor dan dua ion pecahan 

asiatikosida. Satu pecahan ion digunakan untuk analisa kuantitatif, ion 
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lainnya untuk kualitatif (berdasarkan keberadaan kedua ion tersebut 

dengan rasio yang sama dengan standar). Nilai ion pecahan dari 

asiatikosida yaitu 468.300, 469.540, dan  470,890. Detektor berfungsi 

menghitung muatan terinduksi atau aliran yang dihasilkan ketika ion 

melewati atau bertabrakan dengan permukaan detektor. Kelebihan dari 

penggunakan LC-MS/MS, antara lain: 

1. Dapat menentukan berbagai analit ketika digunakan tandem yang 

spesifik untuk deteksi. 

2. Memiliki spesifitas dan sensitivitas yang tinggi. 

3. Kompatibel dengan berbagai teknik. 

4. Merupakan alat yang fleksibel. 

2.5 Metode Validasi 

Metode validasi adalah metode yang digunakan dalam pengujian mutu 

metode analisis melalui uji laboratorium kemudian dievaluasi secara 

sistematis. Tujuannya menjamin bahwa metode analisis yang digunakan 

memberikan hasil yang cermat dan handal sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah pada kondisi aktual yang digunakan 

(Gandjar I. dan Rohman A., 2007).  

Menurut USP karakteristik dari validasi dibagi menjadi tiga kategori, 

antara lain: 

 Kategori 1  

Prosedur analitik untuk kuantitas dari komponen mayor.  

 Kategori 2  

Prosedur analitik untuk menentukan zat pengotor. 

 Kategori 3  
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Prosedur analitik untuk menentukan karakteristik performance. 

Pada penelitian ini, digunakan metode validasi kategori 1 karena 

pada metode analisisnya digunakan untuk penentuan kadar komponen 

utama. Metode validasi yang dilakukan berdasarkan kategori 1, seperti pada 

Tabel 2.2. 

 

                 Tabel 2.2.Unsur-Unsur yang Harus Divalidasi (USP 32, 2009) 

 

2.5.1 Akurasi 

Akurasi adalah  ketelitian metode analisis atau kedekatan antara nilai 

terukur dengan nilai yang diterima baik nilai konvensi, nilai 

sebenarnya, atau nilai rujukan. Akurasi diukur sebagai banyaknya 

analit yang diperoleh pada suatu pengukuran dengan melakukan 

spiking pada suatu sampel (Gandjar I. dan Rohman A., 2007). 

 



24 

 

 

 

2.5.2 Presisi 

Presisi merupakan ukuran keterulangan metode analisis dan 

biasanya diekspresikan sebagai simpangan baku relatif dari jumlah 

sampel yang berbeda signifikan secara statistik (Gandjar I. dan 

Rohman A., 2007). 

2.5.3 Spesifitas 

Spesifitas adalah kemampuan untuk mengukur analit yang dituju 

secara tepat dan spesifik dengan adanya komponen-komponen lain 

dalam matriks sampel seperti zat pengotor, produk degradasi, dan 

komponen matrik (Gandjar I. dan Rohman A., 2007). 

2.5.4 Linearitas 

Linieritas adalah kemampuan suatu metode untuk memperoleh hasil-

hasil uji yang secara langsung proporsional dengan konsentrasi analit 

pada kisaran yang diberikan. Linieritas suatu metode merupakan 

suatu ukuran seberapa baik kurva kalibrasi yang menguhubungkan 

antara respon (y) dengan konsentrasi (x) (Gandjar I. dan Rohman A., 

2007). 

2.5.5 Kisaran  

Range atau kisaran adalah konsentrasi terendah dan tertinggi yang 

mana metode analisis menunjukkan akurasi, presisi, dan linieritas 

yang mencukupi. Untuk pengujian komponen utama (mayor), 

konsentrasi baku harus diukur dekat atau sama dengan konsentrasi 

kandungan analit yang diharapkan (Gandjar I. dan Rohman A., 

2007).  
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2.5.6 Kekasaran 

Ruggedness atau kekasaran adalah tingkat reprodusibilitas hasil 

yang diperoleh di bawah kondisi yang bermacam-macam yang 

diekspresikan sebagai persen standar deviasi relatif (% RSD) 

(Gandjar I. dan Rohman A., 2007). 

2.5.7 Batas Deteksi (Limit of Detection, LOD)  

Didefinisikan sebagai konsentrasi analit terendah dalam sampel yang 

masih bisa dideteksi, meskipun tidak selalu dapat dikuantifikasi. LOD 

merupakan batas uji secara spesifik menyatakan apakah analit di 

atas atau di bawah nilai tertentu (Gandjar I. dan Rohman A., 2007). 

2.5.8 Batas Kuantisasi (Limit Of Quantification, LOQ)  

Didefinisikan sebagai konsentrasi analit terendah dalam sampel yang 

dapat ditentukan dengan presisi dan akurasi yang dapat diterima 

pada kondisi operasional metode yang digunakan (Gandjar I. dan 

Rohman A., 2007). 

2.6 Analisis Data 

Salah satu ciri penelitian yaitu menggunakan uji statistik, fungsinya 

dalam penelitian adalah sebagai analisis data. Analisis data lebih 

diutamakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis 

penelitian. Salah satu uji statistik yaitu uji-t, yang pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel terikat. uji-t menilai apakah mean dan 

keragaman dari dua kelompok berbeda secara statistik satu sama lain. uji-t 

terdapat dua macam, yaitu uji-t independen dan uji  dependen.  
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Uji-t independen merupakan prosedur uji-t untuk sampel bebas 

dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus. Pada penelitian ini 

digunakan Uji-t independen karena membandingkan kadar antara kelompok 

maserasi dan sonikasi. Kriteria data untuk Uji-t independen yaitu data untuk 

dua sampel bersifat independen, berdistribusi normal dan homogen.  

Suatu data berdistribusi normal jika nilai sign < 0.05. jika data kurang 

dari 50 menggunakan persamaan Shapiro-Wilk dan jika lebih dari 50 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Setelah uji distribusi normal dilakukan 

uji homogenitas, dengan menggunakan tes Levene’s. Data homogen jika 

nilai signifikansi > 0.05. Setelah normalitas dan homogenitas terpenuhi, 

dilanjutkan dengan uji-t independen. Uji-t independen dapat di analisis dari 

nilai variansinya,  nilai signifikansi > 0.05 variansi sama, jika signifikansi < 

0.5 variansi berbeda. 

  

 


