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VALIDASI METODE SPEKTROFOTOMETRI UV UNTUK 
PENETAPAN KADAR KOLKISIN DALAM SEDUHAN HERBAL 

KEMBANG SUNGSANG 

 
M. Muslich Arief 

Selama ini nilai jual dari tanaman relatif rendah, hal ini karena 
belum diolah dengan baik dan tanaman kembang sungsang (Gloriosa 
superba Linn) termasuk salah satunya padahal kandungan kolkisin 
didalamnya bisa sebagai anti-inflamasi untuk terapi gout akut. Oleh 
karena itu, melalui pengolahan menjadi seduhan herbal kembang 
sungsang diperlukan suatu metode sederhana, valid dan peka dengan 
menggunakan Spektrofotometri UV untuk penetapan kadar kolkisin 
sebagai kontrol kualitas dalam seduhan herbal. Validasi metode 
merupakan hal yang penting untuk dilakukan dikarenakan berhubungan 
dengan reprodusibilitas metode yang dikembangkan sehingga 
memberikan hasil yang sama meskipun perbedaan pada personil, 
instrumen, prosedur dan tempat pengerjaan Dalam hal ini, untuk 
parameter validasi metode masuk dalam kategori 1 yaitu yang meliputi 
selektifitas, linieritas, presisi, dan akurasi. 

Pada penelitian ini dilakukan pembuatan simplisia yang berasal 
dari daun Gloriosa superba Linn (Kembang sungsang), kemudian hasil 
simplisia dibuat seduhan Herbal. Hasil uji Selektifitas Seduhan Herbal 
dengan standar kolkisin memberikan panjang gelombang terpilih 340,2 
nm dengan menggunakan Spektrofotometri UV. 

Hasil uji linieritas dari penelitian ini adalah Y= 0,0303x+0,0131. 
Koefisien korelasi (r= 0,9998) lebih besar dari r table untuk (n=6) yaitu 
0,917 untuk p<0,01 dan 0,811 untuk p<0,05 dan harga Vxo sebesar 
1,15%. Pada uji ketelitian atau presisi dapat dinyatakan dengan koefisien 
variasi sebesar 0,54%, memenuhi persyaratan KV < 2%. Uji akurasi 
yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan tiga konsentrasi 
meningkat yang masing-masing ditambah dengan berbagai volume 
larutan seduhan herbal. Hasil uji pada penelitian ini memberikan hasil 
uji akurasi (% Recovery rata-rata) yaitu 92,81% ± 4,16%. Memenuhi 
persyaratan akurasi untuk validasi metode 80 - 120%. 

Metode yang telah dioptimasi dan divalidasi tersebut dapat 
diaplikasikan untuk menganalisis penetapan kadar kolkisin pada sediaan 
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karena ke empat parameter validasi metode tersebut yaitu selektifitas, 
linieritas, presisi dan akurasi memenuhi syarat. 

Pada aplikasi penetapan kadar kolkisin dalam larutan serbuk 
seduhan didapatkan kadar sebesar 0,3152% ± 1,99% dan kadar kolkisin 
dalam seduhan herbal kembang sungsang 50 ml diperoleh sebesar 0,483 
mg ± 4,47%. 
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