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RINGKASAN 


Telah dilak"Ukan penelitian tentang standardisasi simplisia daun 
Gendarussa vulgaris Nees. Dalm yang diambil dari daerah Mojokerto dan Kedin 
dibersihkan dari kotoran, dikeringkan dengan cara diangill-anginkan dan 
kemudian dibuat serbuk. Setelah itu dilakukan uj i makroskopik, mikroskopik, 
identiftkasi serbuk dan penetapan kadar berbagai macam kandwlgan kimianya. 

Pada uji makroskopik dilakukan pcngamatan tcrhadap daun Gendarussa 
vulgaris Nees untuk mencari ciri-ciri khusus morfologi, ukuran dan warna 
simptisia. 

Uji milToskopik dilakukan untuk mempeJajari anatomi dan histologi 
sediaan dalm dengan mengamati irisan daun segar dari Gendarussa vulgaris Nees 
pada medium kloralhidrat yang dipanaskan dengan pewamaan phloroglusin HCI. 

Pengamatan yang dilakukan pada fragmen serbuk dalU1 diJakukan untuk 
mengetallUi ciri -ciri fragtllen pengenal yang bergw1a untuk pengidentifikasian. 

Pad a penetapan kadar kandungan kimianya dipcrolch hasil untuk kadar 
abu sampel Mojokerto adalall 12,65 ± 0,05 % dan sampeJ Kedin adalah 12,27 ± 
0,02 % sedangkan kadar abu yang tidak larut dalam asanllU1tuk sampel Mojokeno 
adalah 1,93 ± 0,07 % dan sampel Kediri adalah 1,79 ± 0,02 %. Metode yang 
digunakan adalah pernanasan pada suhu di mana senyawa organik dan tunmannya 
terdestruksi dan menguap sehingga tinggal tmsur mineral dan anorganik. 

Untuk kadar sari yang Jarut dalam air sampel Mojokerto adalall 18,30 ± 
0,13 % dan sampel Kediri adaJah 23,29 ± 0,17 % scdangkan kadar sari yang larot 
dalam etanol untuk sampeJ Mojokerto adala1l 6,90 ± 0,07 % dan sampel Kedin 
adalall7,15 ± 0,08 %. 

Penetapan kadar flavonoid dilakukan dengan menggunakan alat 
spektrofotometer Uv-Vis dengan menggunakan standar rutin. Kadar flavonoid 
total untuk sampel Mojokerto adalall OJ 5 ± 5,77.10.3 % dan untuk sarnpeJ Kedin 
adalahO,16 ± 5,77.10.3 %. 

Pada penetapan kadar air dilakukan dengan met ode destilasi. Kadar air 
untuk sampel Mojokerto adalal1 12,00 % dan tmtuk sam pel Kedin adalall 11.00 
%. Penetapan kadar tanin dilakukan dengan metode penn8l1g11nometri. Kadar 
tanin tmtuk sampel Mojokerto adalah 1,30 % dan tmtuk sampeJ Kediri adaJah 1,55 
±0,06 %. 

Pada penetapan kadar minyak atsiri digunakan alal stahl dengan prosedur 
sesuai Materia Medika Indonesia. Kadar minyak atsin untuk sampel Mojokerto 
adalah 0,065 % dan untuk sampel Kedin adalall 0.065 %. 

Pada uji makroskopik dan mikroskopik simplisia datm Gendarussa 
vulgaris Nees yang diambil dari daerall Mojokerto dan Kedin teJah memenuhi 
persyaratan Materia Medika Indonesia. Sedangkan pada k8l1dungan kimia yang 
meliputi kadar abu dan kadar sari yang larot dalam air belwn memenuhi 
persyaratan Materia Medika Indonesia. 
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