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RINGKASAN 

VALIDASI METODE KLT-DENSITOMETRI UNTUK 
PENETAPAN KADAR KUERSETIN DALAM SEDIAAN 

SIRUP DAUN SIRSAK 
(Annona muricata Linn.) 

 
SOFIA ADELIMA 

Kuersetin merupakan salah satu senyawa flavonoid yang 
dihasilkan dari ekstrak tanaman daun sirsak (Annona muricata L.). 
Daun sirsak merupakan salah satu tanaman obat yang mempunyai 
potensi untuk dikembangkan menjadi sediaan obat herbal. Salah satu 
contoh sediaan obat yang sering dijumpai adalah sirup. Untuk 
menjamin bahwa dosis pada sirup tersebut sesuai, maka perlu 
dilakukan penetapan kadar kuersetin dalam sediaan sirup. Penetapan 
kadar kuersetin dilakukan dengan menggunakan KLT-Densitometri 
karena KLT mampu melakukan pemisahan senyawa-senyawa 
multikomponen yang terdapat dalam ekstrak. 

Sebelum melakukan penetapan kadar dalam suatu sediaan 
diperlukan suatu metode yang tepat dan valid, sehingga perlu adanya 
validasi metode terlebih dahulu. Validasi metode analisis adalah 
suatu tindakan penilaian terhadap parameter tertentu, berdasarkan 
percobaan laboratorium, untuk membuktikan bahwa parameter 
tersebut memenuhi persyaratan dalam penggunaannya. Berdasarkan 
pembagian empat kategori uji validasi, sirup termasuk dalam 
kategori satu yaitu tergolong bahan aktif sehingga parameter validasi 
yang dilakukan meliputi selektifitas, linearitas, akurasi, dan presisi. 
Karena kandungan kuersetin di dalam daun sirsak jumlahnya sedikit 
yaitu sebesar (9,96 + 1,53) mg/ g (Pieme et al. 2014), maka 
diperlukan perhitungan quantitaition limit (LOD) dan detection limit 
(LOQ). 

Hasil uji selektifitas sediaan sirup diperoleh fase gerak 
terpilih toluen:etil asetat:asam formiat (4:3:0,4) dengan Rs kuersetin 
dalam sirup dengan noda setelahnya sebesar 2,0 sedangkan Rs noda 
kuersetin dengan noda sebelumnya sebesar 1,6 dan nilai Rf kuersetin 
standar dan Rf kuersetin dalam sediaan sirup sebesar 0,44. Panjang 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI VALIDASI METODE KLT- ... SOFIA ADELIMA



 

 

ix 

 

gelombang terpilih yaitu 265 nm. Persamaan regresi linieritas yaitu  
y= 9032x + 113,5 dengan koefisien korelasi (r) 0,9977 dan nilai Vxo 
sebesar 0,76 %. (memenuhi syarat Vxo≤5%). Pada uji presisi 
diperoleh nilai koefisien variasi sebesar 1,36 %, memenuhi syarat 
KV≤ 2% (AOAC, 2002). Uji batas deteksi dan kuantitasi di dapatkan 
nilai sebesar 0,0284 µg dan 0,0945 µg. Hasil uji akurasi dengan 
metode adisi terhadap ekstrak diperoleh persen recovery kuersetin 
sebesar (93,15 ± 8,79) % memenuhi syarat akurasi untuk sampel 
biologis yaitu 80-120% (Yuwono and Indrayanto, 2005). Pada 
penetapan kadar kuersetin dalam sediaan sirup diperoleh kadar 
kuersetin sebesar (27,75 ± 0,596) mg/10 ml. 

 Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 
parameter validasi diantaranya selektifitas, linearitas, presisi dan 
akurasi memenuhi persyaratan validasi. 
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