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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia. Berdasarkan data terakhir, Indonesia memiliki kekayaan 

tumbuhan 5 (lima) besar di dunia. Tumbuhan merupakan bahan baku yang banyak 

digunakan sebagai obat herbal. Hal tersebut tentunya menjadi potensi besar yang 

harus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menunjang sektor kesehatan dalam 

rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan bangsa Indonesia 

(BPOM, 2014). Salah satu tumbuhan yang sedang banyak dikembangkan untuk 

produk obat herbal saat ini adalah Phyllanthus niruri. 

Phyllanthus niruri banyak tersebar luas di negara tropis dan subtropis. 

Beberapa senyawa seperti alkaloid, flavonoid, lakton, steroid, terpenoid, lignan dan 

tanin dari tanaman ini telah diisolasi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 

Ekstrak dari daun, batang dan akar Phyllanthus niruri telah lama digunakan sebagai 

obat di berbagai negara untuk terapi penyakit ginjal dan kandung kemih, infeksi 

saluran cerna, diabetes dan virus hepatitis B. Penelitian yang banyak dilakukan pada 

Phyllanthus niruri adalah untuk membuktikan adanya efek hepatoprotektif 

(Bhattacharjee & Sil, 2007; Kritika & R Mohankumar, 2009; Chirdchupunseree & 

Pramyothin, 2010). 

Adanya efek hepatoprotektif pada Phyllanthus niruri ini disebabkan karena 

adanya senyawa filantin. Ravikumar et al. (2011) membuktikan bahwa filantin 

secara signifikan menghambat enzim NS3 protease dan NS5B RNA serta mencegah 
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replikasi virus hepatitis C. Kritika et al. (2015) juga membuktikan bahwa filantin 

dapat menyebabkan hambatan pada reseptor kinase TGF (transforming growth 

factor) beta tipe 1 dan hambatan pada jalur pensinyalan TGF melalui ALK5, Smad 

2 dan 3 sehingga mencegah fibrosis hati.  

Selain itu, filantin yang berasal dari Phyllanthus niruri juga diidentifikasi 

memiliki efek sebagai imunomodulator signifikan yang dapat meningkatkan 

kekebalan tubuh. Akan tetapi penelitian terkait mekanisme imunomodulator dari 

senyawa ini masih terbatas dan belum dipelajari secara mendalam (Jantan et al., 

2019).  

Karena adanya kandungan senyawa filantin yang memberikan banyak 

manfaat untuk kesehatan maka Phyllanthus niruri banyak diformulasi menjadi 

sediaan obat herbal. Untuk menjamin kualitas sediaan obat herbal maka diperlukan 

jaminan mutu terhadap bahan baku yang digunakan melalui penetapan kadar 

filantin. Bahan baku yang banyak digunakan berupa ekstrak. Di Indonesia, standar 

simplisia dan ekstrak yang digunakan dalam pengobatan diatur dalam Farmakope 

Herbal Indonesia (FHI) (KepMenKes RI, 2009). Pada monografi FHI, terdapat 

prosedur analisis Phyllanthus niruri yang ditentukan menggunakan metode KLT 

(Kromatografi Lapis Tipis) dengan larutan pembanding kuersetin sehingga belum 

tertera metode baku untuk analisis filantin. Oleh sebab itu, diperlukan 

pengembangan metode untuk analisis filantin. 

Beberapa metode analisis penentuan filantin telah dikembangkan. 

Murugiayah et al. (2007) melakukan analisis terhadap Phyllanthus niruri untuk 

menentukan empat senyawa lignan menggunakan metode KCKT (Kromatografi 

Cair Kinerja Tinggi) dengan detektor fluorescence. Tripathi et al. (2006) 
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melakukan penetapan kadar filantin dan hipofilantin pada beberapa spesies 

Phyllanthus menggunakan metode KLTKT (Kromatografi Lapis Tipis Kinerja 

Tinggi) dan KCKT. Nayak et al. (2010) melakukan penetapan kadar filantin pada 

ekstrak P. amarus menggunakan metode KLTKT. Tatiya et al (2011) melakukan 

penetapan kadar filantin dan asam galat menggunakan metode KLT (Kromatografi 

Lapis Tipis).  

Dalam mengembangkan suatu metode analisis, proses validasi merupakan 

tahap yang penting untuk memastikan metode tersebut akurat, reprodusibel dan 

dapat dipercaya. Metode – metode yang telah dikembangkan untuk penetapan kadar 

filantin tersebut telah dilakukan validasi metode dengan parameter linearitas, 

akurasi, presisi, LOD, dan LOQ (Murugaiyah et al., 2007; Tripathi et al., 2006; 

Nayak et al, 2010). Akan tetapi salah satu parameter validasi metode yaitu 

robustness belum pernah dilaporkan. Robustness merupakan salah satu parameter 

penting untuk mengukur kapasitas metode terhadap pengaruh sedikit perubahan 

pada faktor tertentu. Sangat penting memastikan bahwa adanya sedikit perubahan 

pada faktor tertentu tidak mempengaruhi validitas metode. Oleh sebab itu 

diperlukan penilaian yang tepat terhadap faktor - faktor yang berpengaruh pada 

hasil analisis melalui uji robustness (Monks et al., 2012). 

Untuk mengevaluasi uji robustness diperlukan suatu desain eksperimental 

yang dapat menetapkan faktor - faktor yang berpengaruh pada hasil uji. Desain 

eksperimental yang digunakan disebut juga sebagai desain dua - level yang dapat 

memeriksa sejumlah besar faktor dengan jumlah eksperimen yang sedikit. Salah 

satu desain yang dapat digunakan yaitu desain Plackett – Burman. Desain Plackett 

– Burman merupakan pendekatan yang memberikan informasi adanya pengaruh 
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dari faktor tunggal, tetapi bukan pengaruh akibat interaksi antar faktor. Desain ini 

dapat digunakan untuk menentukan apakah hasil analisis dipengaruhi oleh 

perubahan pada faktor – faktor yang relevan (Heyden et al., 2001). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, pada 

penelitian ini dilakukan pengembangkan metode KLT-Densitometri yang 

sederhana, cepat, dan akurat untuk penetapan kadar filantin dalam ekstrak 

hidroalkohol Phyllanthus niruri yang dilengkapi dengan uji robustness 

menggunakan desain Plackett - Burman. Faktor - faktor potensial yang diuji pada 

robustness metode analisis KLT-Densitometri umumnya meliputi komposisi fase 

gerak, pH, suhu, jarak migrasi, ukuran dan ketebalan bercak, batch pelat KLT, 

kondisi pengeringan, sample load, dan kondisi visualisasi noda seperti penggunaan 

penampak noda. Dalam penelitian ini hanya 5 faktor yang diuji dan diperkirakan 

memiliki potensi paling besar dalam robustness pada metode analisis yang 

dikembangkan, yaitu komposisi fase gerak, jarak migrasi, waktu penjenuhan 

bejana, panjang gelombang analisis, dan waktu tunggu pembacaan pada alat. 

Metode KLT-Densitometri dipilih pada penelitian ini karena metode KLT 

sensitif, akurat dan cepat. Metode KLT-Densitometri juga lebih mudah 

penanganannya dan lebih terjangkau dari segi biaya dibandingkan KCKT dan 

KLTKT. Selain itu, metode yang sederhana, cepat, akurat dan terjangkau ini 

diharapkan dapat diajukan sebagai metode baku pada FHI karena belum tertera 

metode analisis baku untuk filantin. 
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1. 2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kondisi KLT-Densitometri yang optimal untuk analisis filantin 

dalam ekstrak hidroalkohol Phyllanthus niruri yang memenuhi parameter - 

parameter persyaratan validasi metode meliputi selektivitas, linearitas, 

LOD, LOQ, presisi, akurasi dan robustness? 

2. Apakah adanya sedikit perubahan pada komposisi fase gerak, jarak migrasi, 

waktu penjenuhan bejana, panjang gelombang analisis, dan waktu tunggu 

pembacaan pada alat berpengaruh terhadap robustness metode KLT-

Densitometri pada analisis filantin dalam ekstrak hidroalkohol Phyllanthus 

niruri? 

 

1. 3 Tujuan Penelitian 

1. Memperoleh kondisi KLT-Densitometri yang optimal untuk analisis filantin 

dalam ekstrak hidroalkohol Phyllanthus niruri yang memenuhi parameter - 

parameter persyaratan validasi metode meliputi selektivitas, linearitas, 

LOD, LOQ, presisi, akurasi dan robustness 

2. Mengetahui pengaruh sedikit perubahan pada komposisi fase gerak, jarak 

migrasi, waktu penjenuhan bejana, panjang gelombang analisis, dan waktu 

tunggu pembacaan pada alat terhadap robustness metode KLT-Densitometri 

pada analisis filantin dalam ekstrak hidroalkohol Phyllanthus niruri 

 

1. 4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi metode KLT-Densitometri untuk analisis rutin 

penetapan kadar filantin dalam ekstrak hidroalkohol Phyllanthus niruri 
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dengan hasil analisis filantin yang dapat dipercaya dan konsisten untuk 

penjaminan mutu bahan baku 

3. Memberikan informasi pengaruh sedikit perubahan pada komposisi fase 

gerak, jarak migrasi, waktu penjenuhan bejana, panjang gelombang analisis, 

dan waktu tunggu pembacaan pada alat terhadap robustness metode KLT-

Densitometri pada analisis filantin dalam ekstrak hidroalkohol Phyllanthus 

niruri 
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