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ABSTRACT 
 

Application of Thin Layer Chromatography (TLC) 
method to distinguish Curcuma domestica Val., 
Curcuma xanthorrhiza Roxb., Curcuma zedoaria 

Rosc., Curcuma mangga Val. & van Zijp., Curcuma 

aeroginosa Roxb. in compound 
 

“Jamu” as one of Indonesian traditional 

medicines has taken important roles to be alternative 

medication in prevention and cure illness that drew 

public attention at present. Principal impact in this 

condition was rapid growth of small scale and large scale 

traditional medicine industrial and one of obstacles 

coming forth concerning about the quality of simplisia 

particularly impurities which consist in simplisia. 

Simplisia which excessively used in “jamu” or 

traditional medicine encompassed several species from 

genus Curcuma.  This study was held in findings a 

simple method to determined characteristic components 

of Curcuma domestica Val., Curcuma xanthorrhiza 

Roxb., Curcuma zedoaria Rosc., Curcuma mangga Val. 

& van zijp., and Curcuma aeroginosa Roxb., which are 

classified into genus Curcuma and difficult to identified 
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by macroscopic and microscopic method when they 

were in large amount of compound. Thin layer 

chromatography (TLC) was used as a method to resolve 

these issues. Based on this study, TLC method used 

silica gel 60F 254 as stationary phase, n-hexane:ethyl 

acetate as mobile phase/developing eluen with amount 

ratio 9:1 and 4:1 (v/v), and spray reagent anisaldehide-

H2SO4 gives remarkably good separation result to 

distinguish Curcuma domestica Val., Curcuma 

xanthorrhiza Roxb., Curcuma zedoaria Rosc., Curcuma 

mangga Val. & van zijp., and Curcuma aeroginosa 

Roxb by its own characteristic component of each. This 

TLC method is expected to be developed further by 

using other methods toward simplisia analysis or other 

traditional medicines to assure quality, efficacy, and 

safety of “jamu” or other traditional medicines that 

widely available in public.  

  

Keyword : Thin layer chromatography , TLC, Curcuma 

domestica Val., Curcuma xanthorrhiza Roxb., Curcuma 

zedoaria Rosc., Curcuma mangga Val. & van zijp., 
Curcuma aeroginosa Roxb 
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RINGKASAN 

Peran jamu atau obat tradisional sebagai solusi 

alternatif untuk pencegahan maupun pengobatan 

penyakit semakin diminati oleh masyarakat sehingga 

dipandang perlu adanya upaya untuk mendorong 

perkembangan jamu menjadi obat herbal terstandar 

maupun fitofarmaka. Dampak yang timbul adalah 

pertumbuhan industri obat tradisional skala kecil (IKOT) 

maupun besar (IOT) dan kendala yang muncul berkaitan 

dengan kondisi tersebut adalah jaminan kualitas 

simplisia salah satunya adalah kemurnian simplisia 

sebagai bahan baku pada industri obat tradisional dimana 

dalam perdagangan seringkali didapatkan  simplisia yang 

sepenuhnya murni.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

senyawa identitas berdasarkan noda identitas dari 

masing-masing simplisia tanaman Curcuma domestica 

Val., Curcuma xanthorrhiza Roxb., Curcuma zedoaria 

Rosc., Curcuma mangga Val. & van zijp., dan Curcuma 

aeroginosa Roxb. dari genus Curcuma yang mempunyai 

kekerabatan yang sangast dekat sehingga sulit untuk 
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dideteksi apabila terjadi pencampuran simplisia dalam 

jumlah besar. Sehingga dapat ditentukan tingkat 

kemurnian simplisia dalam upaya melindungi 

masyarakat yang menggunakan jamu atau obat 

tradisional dengan adanya jaminan keamanan, mutu, dan 

manfaat obat tradisional melalui standarisasi bahan baku 

dan produksi obat tradisional berdasarkan CPOTB. 

 Pada penelitian ini digunakan metode 

kromatografi lapisan tipis (KLT) dengan menggunakan 

fase diam silika gel 60F 254 dan fase gerak campuran n-

heksana:etil asetat pada berbagai perbandingan. 

Penampak noda yang digunakan adalah lampu UV 254 

nm dan pereaksi semprot anisaldehida-H2SO4. 

Kromatografi Lapisan Tipis (KLT) dengan 

menggunakan fase diam silika gel F60 254 dan fase 

gerak campuran n-heksana:etil asetat dengan 

perbandingan 9:1 (v/v) dapat digunakan untuk 

membedakan empat spesies tanaman dari genus 

Curcuma yaitu Curcuma domestica Val., Curcuma 

xanthorrhiza Roxb., Curcuma zedoaria Rosc., dan 

Curcuma aeroginosa Roxb. dalam campuran. Sedangkan 

untuk mengetahui adanya Curcuma mangga Val. & van 
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zijp. dalam campuran dengan spesies lain yang diteliti 

digunakan campuran pelarut pengembang n-heksana:etil 

asetat = 4:1 (v/v). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas 

diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 

metode analisis lainnya untuk simplisia, jamu, dan obat 

tradisional lainnya agar tetap terjamin kebenaran mutu, 

khasiat, dan keamanan terhadap sediaan obat tradisional 

yang beredar semakin luas di masyarakat. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Peran tumbuhan bagi masyarakat tradisional 

hampir tidak tergantikan oleh obat-obatan modern 

kimiawi. Sejak lama bangsa Indonesia mengenal khasiat 

berbagai macam jenis tanaman sebagai sarana perawatan 

kesehatan, pengobatan serta untuk mempercantik diri 

yang selama ini dikenal sebagai jamu. Dalam upaya 

mengembangkan obat bahan alam terdapat beberapa 

faktor yang sangat menentukan keberhasilan. Beberapa 

faktor tersebut adalah ketersediaan bahan baku, 

ketersediaan obat dalam jenis dan jumlah yang cukup, 

keterjaminan kebenaran khasiat, mutu keabsahan obat 

bahan alam yang beredar serta kepastian perlindungan 

masyarakat dari penyalahgunaan obat yang dapat 

merugikan/ membahayakan masyarakat. Dalam kondisi 

seperti saat ini maka upaya yang paling tepat adalah 

mendorong pengembangan obat herbal jamu ke arah 

obat herbal terstandar dan fitofarmaka dengan harapan 

dapat mengurangi ketergantungan terhadap obat modern 
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yang hampir seluruh bahan bakunya masih diimpor 

(Hartati, 2010).  

Simplisia yang sering digunakan sebagai bahan 

obat tradisional adalah simplisia yang berasal dari famili 

Zingiberaceae dan hampir seluruh sediaan obat 

tradisional di Indonesia didalamnya mengandung satu 

atau lebih simplisia yang berasal dari tanaman famili 

Zingiberaceae (Suganda et al, 1996). Diantara tanaman 

dari famili Zingiberaceae yang sudah digunakan adalah 

berasal dari genus Curcuma, sebagai obat tradisional ada 

yang hanya menggunakan satu jenis atau campuran dari 

berbagai spesies (Sirait,M., 1989).  

Kebijaksanaan Obat nasional menyatakan, bahwa 

pada hakekatnya obat harus dipandang dan diperlakukan 

sebagai unsur yang diperlukan dalam penyelenggaraan 

upaya-upaya kesehatan. Oleh karena itu upaya-upaya di 

bidang obat harus memperhatikan aspek sosialnya dan 

harus diarahkan untuk mendukung peningkatan dan 

pemantapan upaya kesehatan. Dengan memperhatikan 

hal tersebut, maka dalam memanfaatkan kekayaan alam 

Indonesia, untuk bahan obat alam langkah yang dapat 

diambil beberapa diantaranya adalah : penelitian dan 
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pengembangan bahan obat alam, penetapan spesifikasi 

dan pembakuan mutu secara bertahap termasuk pula 

penyusunan pedoman cara-cara yang baik untuk 

memproduksi bahan baku dari sumber bahan obat alam, 

penilaian dan pengujian khasiat bahan obat alam secara 

ilmiah, penilaian mutu bahan obat alam sebelum beredar  

(Sirait,M., 1984). 

Syarat baku yang tertera dalam Materia Medika 

Indonesia (MMI) berlaku untuk simplisia yang akan 

dipergunakan untuk keperluan pengobatan, tetapi tidak 

berlaku bagi bahan yang dipergunakan untuk keperluan 

lain yang dijual dengan nama yang sama (Anonim, 

1989). Sedangkan menurut Farmakope Herbal Indonesia 

(FHI) simplisia yang akan digunakan sebagai bahan 

baku obat tradisional harus memenuhi beberapa 

parameter standar diantaranya : identitas simplisia, 

mikroskopis, senyawa identitas, pola kromatografi, susut 

pengeringan, abu total, abu tidak larut asam, sari larut air, 

sari larut etanol, kandungan kimia simplisia (misal kadar 

minyak atsiri, kadar senyawa identitas, dan sebagainya). 

Dalam penelitian ini simplisia yang akan diteliti 

kandungan senyawa baik common dan characteristic 
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compounds berdasarkan pola kromatogramnya adalah 

beberapa spesies yang berasal dari genus Curcuma, yaitu 

Curcuma domestica Val., Curcuma xanthorrhiza Roxb., 

Curcuma zedoaria Rosc., Curcuma mangga Val. & van 

zijp., dan Curcuma aeroginosa Roxb. Tumbuh-

tumbuhan dari takson yang sama mempunyai hubungan 

kekerabatan yang sangat erat, terutama pada takson 

tingkat familia, genus, dan spesies yang memungkinkan 

adanya persamaan zat yang terkandung didalam tumbuh-

tumbuhan tersebut. Misalnya pada genus Curcuma yang 

diteliti hampir semuanya mengandung curcuminoid 

(kurkumin, desmetoksi kurkumin, bisdesmetoksi 

kurkumin). Namun tentunya masing-masing tumbuhan 

ini juga mempunyai kandungan yang tidak dimiliki oleh 

tumbuhan lain yang berada dalam genus yang sama 

misalnya turmeron dalam Curcuma domestica Val. , 

xanthorizol (Darwis,S.N., et al., 1991) dan 

dihidrokurkumin (Vehara,S., et al., 1987) dalam 

Curcuma xanthorrhiza Roxb. , zedoarin dan camphora 

dalam Curcuma zedoaria Rosc. (Darwis,S.N., et al., 

1991).  
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Permasalahan yang timbul adalah dalam 

perdagangan tidak selalu mungkin untuk memperoleh 

simplisia yang sepenuhnya murni (Anonim, 1995). 

Pencampuran ini dapat terjadi karena unsur kesengajaan 

dari pemasok bahan baku untuk mensiasati harga. Atau 

dapat terjadi karena unsur ketidaksengajaan seperti 

tumbuhan bukan berasal hasil dari budidaya (tanaman 

liar). Tumbuhan liar umumnya kurang baik untuk 

dijadikan sumber simplisia karena simplisia yang 

dihasilkan mutunya tidak tetap (Anonim, 1985). Dan 

akan menjadi sulit dibedakan melaui cara mikroskopis 

maupun makroskopis apalagi bila berada dalam 

campuran dan dalam jumlah yang besar seperti dalam 

skala industri. 

Pada penelitian ini digunakan metode kromatografi 

lapisan tipis dengan maksud untuk mendapatkan 

komponen yang dapat menentukan identitas masing- 

masing simplisia, terutama untuk simplisia yang 

mempunyai kandungan senyawa yang hampir sama. Dari 

beberapa macam metode kromatografi, metode 

kromatografi lapisan tipis lebih banyak digunakan 

karena dapat memisahkan campuran zat dan memberikan 
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pemisahan yang baik disamping waktu yang dibutuhkan 

cepat dan biayanya relatif murah (Soeharsono,M., 1989). 

Diharapkan metode ini akan sangat membantu bagi 

produsen obat dari bahan alam terutama industri kecil 

untuk tetap dapat mempertahankan mutu, khasiat, dan 

keamanan dari sediaan yang dibuat sesuai dengan 

standar. 
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1.2  Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu : 

1. Dengan menggunakan fase diam silika gel 60 F 

254, fase gerak apa yang dapat digunakan 

untuk membedakan simplisia rimpang tanaman 

Curcuma domestica Val., Curcuma 

xanthorrhiza Roxb., Curcuma zedoaria Rosc., 

Curcuma mangga Val. & van Zijp., dan 

Curcuma aeroginosa Roxb. dalam campuran 

dengan metode kromatografi lapisan tipis? 

2. Penampak noda apa yang sesuai untuk 

mendeteksi noda/bercak pada pelat yang telah 

dieluasi dengan fase gerak terpilih? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Mendapatkan metode yang sederhana dengan 

menggunakan kromatografi lapisan tipis (KLT) untuk 

membedakan simplisia rimpang tanaman Curcuma 

domestica Val., Curcuma xanthorrhiza Roxb., Curcuma 

zedoaria Rosc., Curcuma mangga Val. & van Zijp., dan 

Curcuma aeroginosa Roxb. dalam campuran. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan cara-cara 

ini dapat dimanfaatkan oleh industri kecil obat 

tradisional dan dapat dikembangkan lebih lanjut didalam 

analisa dari obat-obat tradisional/obat dari bahan alam 

yang semakin banyak beredar juga pada pengembangan 

sediaan fitofarmaka guna menjamin mutu, kebenaran 

khasiat, dan keamanan daripada sediaan yang banyak 

digunakan oleh masyarakat. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Tinjauan Tentang Tanaman   

2.1.1.  Curcuma domestica Val . 

 Klasifikasi    

Divisi :  Spermatophyta 

Anak divisi :  Angiospermae 

Kelas :  Monocotyledoneae 

Bangsa :  Zingiberales 

Suku :  Zingiberaceae 

Marga :  Curcuma 

Jenis :  Curcuma domestica Val.  

 Nama Daerah  (Anonim, 1977) 

Sumatera; Kakunye (Enggano), kunyet (Aceh), 

kuning (Gayo), kunyet (Alas), kuning, hunik, 

unik (Batak), odil, kondil, kondin (Simalur), 

undre (Nias), kunyit (Melayu), kunyir, jinten 

(Lampung). Kalimantan: Kunit, janar (Banjar), 

henda (Ngaju), kunyit (Olon Maanyan), cahang 

(Dayak Panyabung), dio (Penihing), kalesiau 

(Kenya), kunyit (Tidung). Jawa: Kunyir, koneng, 

koneng temen (Sunda), kunir, kunir bentis, temu 
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kuning (Jawa), konye, temo koneng (Madura). 

Nusatenggara: Kunyik (Sasak), huni (Bima), 

kaungi, wingir, winguru (Sumba Timur), dingira, 

hingiro, kunita, kunyi, konyi, wingira (Sumba 

Barat), kewunyi (Sawu), kuneh,guni (Flores), 

kuma (Solor), kumoh (Alor), kunik, hunu, unik 

(Roti), hunik, kunir (Timor). Sulawesi: Uinida 

(Talaud), kuni, hamu (Sangir), alawahu 

(Gorontalo), kolalagu (Buol), pagidon (Toli-Toli), 

uni, kuni (Toraja), kunyi (Makasar), kunyi 

(Salayar), unyi (Bugis), kuni, nuyik (Mandar). 

Maluku: ; Kurlai (Leti), lulu malai (Babar), ulin 

(Tanimbar), tum (Kai), unin (Goram), ina, kunin, 

uni (Seram Timur), unin,unine,one (Seram Barat), 

enelo (Seram Selatan), kumino, unin, unino, 

uninon (Ambon), unino (Haruku), kunine (Nusa 

Laut), kunino, uni henal (Saparana), kone, konik, 

uni, unin (Buru), kuni, kon (Sula), gurati, gulati, 

gogohiki (Halmahera), guraci (Ternate, Tidore). 

Irian: Rame (kapaur), kandeifu (Nufor), nikwai 

(Windesi), mingguai (Wandamen), yaw (Arzo). 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENERAPAN METODE KROMATOGRAFI... JAYANTI FONDA S.



 Morfologi  (Anonim, 1977) 

Terna dengan batang berwarna semu hijau atau 

agak keunguan, rimpang terbentuk dengan 

sempurna, bercabang-cabang, berwarna jingga. 

Setiap tanaman berdaun 3-8 helai, panjang 

tangkai daun beserta pelepah daun sampai 70 cm; 

tanpa lidah-lidah, berambut halus jarang-jarang, 

helaian daun berbentuk lanset lebar, ujung daun 

lancip berekor, keseluruhannya berwarna hijau 

atau hanya bagian atas dekat tulang utama 

berwarna agak keunguan, panjang 28-85 cm, 

lebar 10-25 cm. Perbungaan terminal, gagang 

berambut, bersisik, panjang gagang 16-40 cm; 

tenda bunga panjang 10-19 cm, lebar 5-10 cm; 

daun kelopak berambut, berbentuk lanset, 

panjang 4-8 cm, lebar 2-3,5 cm, daun kelopak 

yang paling bawah berwarna hijau, bentuk 

bundar telur, makin keatas makin menyempit 

serta memanjang, warna semu putih atau 

keunguan, kelopak berbentuk tabung, panjang 9-

13 mm, bergigi 3 dan tipis seperti selaput; tajuk 

bagian bawah berbentuk tabung, panjang lebih 
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kurang 20 mm, berwarna krem, bagian dalam 

tabung berambut; tajuk bagian ujung berbelah-

belah, warna putih atau merah jambu, panjang 

10-15 mm, lebar 11-14 mm; bibir berbentuk 

bundar teur, panjang 16-20 mm, lebar 15-18 mm, 

warna jingga atau kuning-keemasan dengan 

pinggir berwarna coklat dan ditengahnya 

berwarna kemerahan. 

 Ekologi dan Penyebaran  (Anonim, 1977) 

 Tanaman Curcuma domestica Val . tumbuh di 

Asia Selatan, Cina Selatan, Taiwan, Indonesia 

dan Filipina. Tumbuh dengan baik di tanah yang 

baik tata pengairannya, curah hujan yang cukup 

banyak 2.000-4.000 mm tiap tahun dan di tempat 

yang sedikit kenaungan, tetapi untuk 

menghasilkan rimpang yang lebih besar dan baik 

menghendaki tempat yang terbuka. Tanah ringan 

seperti tanah lempung berpasir, baik untuk 

pertumbuhan rimpang. 
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 Kandungan Kimia Tanaman 

Curcuma domestica Val. Mengandung minyak 

atsiri yang terdiri atas turmeron, zingiberen, 

borneol, karvol, d-sabinen, alfa & gamma 

atlanton, d-alfa-felandren, sineol (Gunawan, 

1988), sesquiterpen alkohol (Anonim, 1981). 

Kandungan lain adalah zat warna kuning tidak 

beracun yang berkhasiat sebagai obat yaitu 

kurkuminoid yang terdiri atas kurkumin, 

desmetoksi kurkumin, bisdesmetoksi kurkumin, 

juga zat pahit yang baunya mirip jahe kurkumon 

(C12H16O), turmerol (C14H20O), para-tolil-metil-

karbinol, pati (amilum), tannin, lemak, resin, 

damar (Gunawan, 1988). 

 Khasiat Tanaman 

Pada umumnya rimpang Curcuma domestica Val. 

Digunakan masyarakat sebagai obat mencret, 

obat sakit perut, pencahar (urus-urus), obat sakit 

kulit (Anonim, 1985). Pada beberapa penelitian 

disebutkan efek kurkumin sebagai anti-diabetes 

(Sharma, et al., 1999), anti-infeksi (Sajithlal, et 
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al., 1986), anti-inflamasi dan antikanker 

(Satoskar, et al., 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.1 Rimpang kunyit 

2.1.2.  Curcuma xanthorriza Roxb. 

 Klasifikasi Tanaman 

Divisi :  Spermatophyta 

Anak divisi :  Angiospermae 

Kelas :  Monocotyledoneae 

Bangsa :  Zingiberales 
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Suku :  Zingiberaceae 

Marga :  Curcuma 

Jenis :  Curcuma xanthorrhiza Roxb. 

 Nama Daerah 

Koneng gede (Sunda), temulawak (Jawa), 

temolabak (Madura) (Heyne, 1987). 

 Morfologi Tanaman Curcuma xanthorrhiza 

Roxb. 

Terna berbatang semu, tinggi mencapai 2 meter, 

berwarna semu hijau atau coklat gelap, akar 

rimpang terbentuk dengan sempurna, bercabang-

cabang kuat, berwarna hijau gelap (Anonim, 

1979). 

 Ekologi dan Penyebaran 

Tumbuh pada ketinggian 5 sampai 1500 meter 

diatas permukaan laut (Anonim, 1985). Ditanam 

atau tumbuh di tegalan,juga banyak ditemui di 

hutan (Anonim, 1979). 

 Kandungan Kimia Tanaman 

Rimpang mengandung zat warna kuning 

diarilheptanoid (kurkumin, dihidrokurkumin) 
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(Vehara,S., et al., 1987). Minyak atsiri 

mengandung kurkumin, kamfer, glukosida-

phelandren, turmerol, myrcene, xanthorizol, 

isofuranogermacrene, p-tolyettylcarbinol, tepung 

(Darwis,S.N., et al., 1991), sikloisopren, p-

tolilmetilkarbinol (Anonim, 1983). 

 Khasiat Tanaman 

Rimpang dari tanaman ini dapat digunakan untuk 

obat penurun panas, pelancar ASI (Anonim, 

1985), kurang segar sehabis nifas, pencahar, 

untuk penyakit ginjal, penurun kolesterol 

(Anonim, 1979). Juga sebagai obat hepatitis, 

rematik, perangsang nafsu makan, 

penguat/tonikum sesudah nifas (Suganda, et all, 

1996).  
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 Gambar 2.1.2 Rimpang temulawak 

2.1.3.  Curcuma zedoaria Rosc. 

 Klasifikasi Tanaman 

Divisi :  Spermatophyta 

Anak divisi :  Angiospermae 

Kelas :  Monocotyledoneae 

Bangsa :  Zingiberales 

Suku :  Zingiberaceae 

Marga :  Curcuma 

Jenis :  Curcuma zedoaria Rosc. 

 

 Nama Daerah 

Temu putih, kunyit putih, temo pote (Heyne, 

1987). 
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 Ekologi dan Penyebaran 

Curcuma zedoaria Rosc. Tumbuh liar pada 

ketinggian 5-750 m diatas permukaan laut 

terutama di hutan jati dan ladang-ladang. 

Tumbuh liar di Sumatera (G.Dempo) dan hutan 

jati di Jawa Timur, juga tumbuh di Jawa Barat 

(Heyne, 1987). 

 Morfologi Tanaman 

Terna berbatang semu, tinggi mencapai 2 meter, 

daunnya berwarna merah lembayung di 

sepanjang tulang tengahnya. Warna ini rata dan 

tinggal tetap selama tanaman masih hidup. 

Perbungaannya keluar dari samping batang 

semunya, yang panjangnya 20-45 cm (LIPI, 

1977). Mahkota bunganya berwarna putih atau 

putih dengan pinggir merah. Rimpang 

mempunyai bentuk tebal, dengan garis tengah   

1-4 cm, panjang 4-6 cm, warna luar abu-abu dan 

berkulit kasar (Backer and Backuizen, 1986). 

 Kandungan Kimia Tanaman 
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Rimpang Curcuma zedoaria Rosc. mengandung 

kurkuminoid (kurkumin, desmetoksikurkumin, 

dan bisdesmetoksikurkumin), dan tiga senyawa 

lainnya yaitu3,7 Dimetyliridan-5 carboxylic acid, 

curculonol dan guaidiol (Backer and Backuizen, 

1986). Minyak atsiri mengandung cineole, 

camphene, zingiberene, borneol, camphor, 

curcumin, zedoarin, gum, resin, dan tepung 

(Darwis,S.N., et al., 1991). 

 Khasiat Tanaman 

Rimpang tanaman Curcuma zedoaria Rosc. 

mempunyai khasiat sebagai jamu setelah 

melahirkan, memperlancar peredaran darah dan 

pernapasan, menambah nafsu makan, mengobati 

sakit dada dan perut, sakit gigi, rasa nyeri dan 

sebagai penawar racun (Darwis,S.N., et al., 1991). 
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Gambar 2.1.3 Rimpang temu putih 

2.1.4.  Curcuma mangga Val. & van Zijp. 

 Klasifikasi Tanaman 

Divisi :  Spermatophyta 

Anak divisi :  Angiospermae 

Kelas :  Monocotyledoneae 

Bangsa :  Zingiberales 

Suku :  Zingiberaceae 

Marga :  Curcuma  

Jenis : Curcuma mangga Val. & van 

Zijp. 
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 Nama Daerah 

Sunda: Koneng joho, koneng lalab, koneng pane; 

Jawa: Kunir putih, temu bajangan, temu putih, 

temu poh; Madura: Temu pao; Bali: Badur 

(Darwis,S.N., et al., 1991). 

 Ekologi dan Penyebaran 

Jenis ini berasal dari Jawa dan kemudian 

menyebar ke beberapa tempat di kawasan Indo-

Malaysia. Di Jawa Timur tumbuh liar pada 

ketinggian 5-750 m diatas permukaan laut, 

terutama di hutan jati, di ladang yang sudah tidak 

difungsikan lagi atau di tempat yang berbatu-batu. 

Di Jawa Barat di budidayakan pada ketinggian 

yang sama dengan tempat-tempat di Jawa Timur 

(LIPI, 1977). 

 Morfologi Tanaman 

Curcuma mangga Val.& van Zijp. merupakan 

terna tahunan yang tegap setinggi lebih kurang 2 

meter dengan geragih-geragih yang kuat. 

Rimpangnya merayap di dalam dan di atas tanah 

serta bercabang berulang-ulang. Akarnya 
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berumbi. Rimpang utamanya keras, di sebelah 

luarnya berwarna kekuning-kuningan, sedang 

penampang melintangnya berwarna kekuningan. 

Perbungaannya keluar dari batang semu. 

Mahkota bunganya putih atau putih dengan 

pinggir merah (LIPI, 1977). 

 Kandungan Kimia Tanaman 

Rimpangnya mengandung minyak atsiri, zat pati 

dan kurkumin (Darwis,S.N., et al., 1991). 

 Khasiat Tanaman 

Rimpang dari tanaman temu mangga ini dapat 

digunakan untuk mengobati sakit perut, 

menurunkan suhu badan, menambah nafsu 

makan, serta dapat digunakan untuk mengatasi 

radang yang timbul akibat luka (Darwis,S.N.,  et 

al., 1991). 
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 Gambar 2.1.4 Rimpang temu mangga 

2.1.5.  Curcuma aeroginosa Roxb. 

 Klasifikasi Tanaman  

Divisi :  Spermatophyta 

Anak divisi :  Angiospermae 

Kelas :  Monocotyledoneae 

Bangsa :  Zingiberales 

Suku :  Zingiberaceae 

Marga :  Curcuma  

Jenis :  Curcuma aeroginosa Roxb. 

 Nama Daerah (Anonim, 1978) 

Sumatera: Temu erang, temu itam(Melayu), 

tamu hitam(Minang); Jawa: Koneng 
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hideung(Sunda), temu ireng(Jawa), temo 

ereng(Madura); Sulawesi: Tamu leteng(Makasar), 

temu lotong(Bugis); Nusatenggara: temu 

ireng(Bali). 

 Morfologi Tanaman (Anonim, 1978) 

Terna berbatang semu, tinggi 2 m, berwarna 

hijau atau coklat gelap, rimpang terbentuk 

dengan sempurna, bercabang-cabang, kuat, 

sebagian berwarna biru dan sebagian berwarna 

putih. Tiap tumbuhan mempunyai daun 2-9 helai, 

berbentuk bundar memanjang sampai bangun 

lanset, berwarna hijau atau coklat keunguan 

terang sampai gelap, panjang 31-84 cm, lebar 10-

18 cm. perbungaan di ketiak daun, gagangnya 

ramping, berambut, panjang gagang 10-37 cm, 

sisik berbentuk garis, berbulu halus, panjang sisik 

4-12 cm, lebar 2-3 cm. Bulir berbentuk bulat 

memanjang, panjang 9-23 cm, lebar 4-6 cm, 

berdaun pelindung banyak, panjangnya melebihi 

atau kadang-kadang sebanding dengan mahkota 

bunga, beebentuk bundar telur sungsang sampai 

bundar telur atau jorong, berwarna merah, ungu 
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atau  putih dengan sebagian dari ujungnya 

berwarna ungu, bagian bawah berwarna hijau 

muda atau keputihan, panjang 3-8 cm, lebar 1,5-

3,5 cm. Kelopak bunga berwarna putih, berbulu, 

panjang kelopak 8-13 mm. Mahkota bunga 

berbentuk tabung panjang keseluruhannya 4,5 cm, 

tabung berwarna putih atau kekuningan, panjang 

1,5-2 cm, helaiannya berbentuk bulat telur atau 

bulat memanjang, berwarna putih dengan merah 

dadu atau merah di bagian ujungnya, panjang 

1,25-2 cm, lebar 1 cm. Bibir berbentuk bundar 

atau bundar telur sungsang, berwarna jingga, 

kadang-kadang pada tepinya berwarna merah, 

panjang 14-18 mm, lebar 14-20 mm, benang sari 

berwarna kuning muda, panjang 12-16 mm, lebar 

10-15 mm, tangkai sari panjang 3-4,5 mm, lebar 

2,5-4,5 mm, kepala sari berwarna putih, panjang 

6 mm, tangkai putik panjang 3-7 mm. Buah 

berbulu, panjang buah 2 cm. 

 Ekologi dan Penyebaran (Anonim, 1978) 

Tanaman Curcuma aeroginosa Roxb. Banyak 

tedapat di Burma, Kamboja sampai Jawa. Di 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENERAPAN METODE KROMATOGRAFI... JAYANTI FONDA S.



Jawa tumbuh pada ketinggian tempat antara 400 

m sampai 750 m diatas permukaan laut, tumbuh 

liar pada daratan yang ditumbuhi rumput-rumput 

atau hutan jati. 

 Kandungan Kimia Tanaman 

Rimpang Curcuma aeroginosa Roxb. antara lain 

mengandung minyak atsiri ± 2%, pati, damar, 

lemak, zat pahit, zat warna biru, dan tanin 

(Anonim, 1978). Komponen yang terdapat dalam 

minyak atsirinya antara lain isocurcumenol 

(8.52%), β-eudesmol (6.49%), Humuladion 

(2.10%), Curcumenol (9.92%), Curcumanolides 

A, B (11.35%), Dehidrokurdion (9.41%), 

Curcumenon (1.85%) (J.H. Zwaving and R.Bos, 

1990). Selain itu didalam minyak atsirinya juga 

terdapat komponen monoterpen dan sesquiterpen 

yang teroksigenasi (Santosa,M.H., 1995). 

 Khasiat Tanaman 

Rimpang Curcuma aeroginosa Roxb. 

mempunyai khasiat untuk mengobati cacing 

gelang dan cacing kremi, koreng, badan terlalu 
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gemuk, badan tidak segar sehabis nifas atau 

datang bulan serta encok.  Rimpang Curcuma 

aeroginosa Roxb. juga dapat bekerja sebagai 

pembersih darah, sebagai obat luar  atau diminum 

untuk menyembuhkan penyakit kulit (Heyne,K., 

1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.1.5 Rimpang temu hitam 
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2.2.  Tinjauan Tentang Simplisia 

2.2.1 Definisi Simplisia 

Simplisia ialah bahan alamiah yang 

dipergunakan sebagai obat yang belum 

mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali 

dinyatakan lain, berupa bahan yang telah 

dikeringkan (Anonim, 1995). 

Simplisia nabati ialah simplisia yang berupa 

tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat 

tanaman. Eksudat tanaman ialah isi sel yang 

secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel 

yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari 

selnya, atau zat-zat nabati lainnya  yang dengan 

cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan 

belum berupa zat kimia murni. 

Simplisia hewani ialah simplisia yang berupa 

hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat berguna 

yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa 

zat kimia murni. 

Simplisia pelikan (mineral) ialah simplisia yang 

berupa bahan bahan pelikan (mineral) yang 

belum diolah atau telah diolah dengan cara 
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sederhana dan belum berupa zat kimia murni 

(Anonim, 1995). 

2.2.2  Persyaratan Baku Simplisia 

Suatu simplisia tidak dapat dinyatakan bermutu 

Materia Medika Indonesia jika tidak memenuhi 

syarat baku yang tertera dalam Persyaratan 

simplisia. Syarat baku yang tertera dalam 

Materia Medika Indonesia berlaku untuk 

simplisia yang akan dipergunakan untuk 

keperluan pengobatan, tetapi tidak berlaku bagi 

bahan yang dipergunakan untuk keperluan lain 

yang dijual dengan nama yang sama (Anonim, 

1995). 

Dalam hal simplisia sebagai bahan baku (awal) 

dan produk siap dikonsumsi langsung, dapat 

dipertimbangkan tiga konsep untuk menyusun 

parameter standar mutu yaitu sebagai berikut : 

1. Bahwa simplisia sebagai bahan kefarmasian 

seharusnya mempunyai tiga parameter mutu 

umum suatu bahan (material), yaitu 

kebenaran jenis (identifikasi), kemurnian 

(bebas dari kontaminan kimia dan biologis), 
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serta aturan penstabilan (wadah, 

penyimpanan, dan transportasi). 

2. Bahwa simplisia sebagai bahan dan produk 

konsumsi manusia sebagai obat tetap 

diupayakan memiliki tiga paradigma seperti 

produk kefarmasian lainnya, yaitu 

kualitas/mutu-keamanan-manfaat. 

3. Bahwa simplisia sebagai bahan dengan 

kandungan kimia yang bertanggungjawab 

terhadap respon biologis untuk mempunyai 

spesifikasi kimia, yaitu informasi komposisi 

(jenis dan kadar) senyawa kandungan 

(Anonim, 2000). 

2.3   Tinjauan Tentang Ekstraksi 

2.3.1 Pengertian ekstraksi 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan 

kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari 

bahan yang tidak larut dengan menggunakan 

pelarut cair (Anonim, 2000). Ekstraksi dapat 

dibedakan menjadi ekstraksi padat-cair dan 

ekstraksi cair-cair (Schirmer, 1982). 
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2.3.2 Metode ekstraksi  

Metode ekstraksi berdasarkan digunakan atau 

tidaknya pemanasan, digolongkan menjadi dua : 

 Cara Dingin  

1. Maserasi : adalah proses pengekstrakan 

simplisia dengan menggunakan pelarut 

dengan melakukan beberapa kali pengocokan 

atau pengadukan pada temperatur ruangan 

(kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi 

dengan prinsip metode pencapaian 

konsentrasi pada keseimbangan (Anonim, 

2000). 

2. Perkolasi :  adalah ekstraksi dengan pelarut 

yang selalu baru sampai sempurna 

(exhaustive extraction) yang umumnya 

dilakukan pada temperatur ruangan. Proses 

terdiri dari tahapan  pengembangan bahan, 

tahap maserasi antara, tahap perkolasi 

sebenarnya  (penetesan/penampungan 

ekstrak), terus-menerus sampai diperoleh 

ekstrak atau perkolat yang jumlahnya 1-5 

kali bahan(Anonim, 2000). 
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 Cara Panas 

1. Refluks  : adalah ekstraksi menggunakan 

pelarut yang selalu baru yang umumnya 

dilakukan dengan peralatan khusus (alat 

Soxhlet) sehingga terjadi ekstraksi kontinyu 

dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan 

adanya pendingin balik (Anonim, 2000). 

2. Digesti : adalah maserasi kinetik (dengan 

pengadukan kontinyu) pada temperatur yang 

lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), 

yang secara umum dilakukan pada 

temperatur 40-500C (Anonim, 2000). 

3. Infus : adalah ekstraksi dengan pelarut 

air pada temperatur penangas air (bejana 

infus tercelup kedalam penangas air 

mendidih, temperatur terukur 96-980C) 

selama waktu tertentu (15-20 menit) 

(Anonim, 2000). 

4. Dekok : adalah infus dengan waktu yang 

lebih lama (≥30menit) dan temperatur 

sampai titik didih air (Anonim, 2000). 
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5. Destilasi uap : adalah ekstraksi senyawa 

kandungan menguap (minyak atsiri) dari 

bahan (segar atau simplisia) dengan uap air 

berdasarkan peristiwa tekanan partial 

senyawa kandungan menguap dengan fase 

uap air dan ketel secara kontinyu sampai 

sempurna dan diakhiri dengan kondensasi 

fase uap campuran (senyawa kandungan 

menguap ikut terdestilasi) menjadi destilat 

air bersama senyawa kandungan yang 

memisah sempurna atau memisah sebagian. 

Pada destilasi uap, bahan tidak benar-benar 

tercelup ke air yang mendidih, namun hanya 

dilewati uap air sehingga senyawa 

kandungan menguap ikut terdestilasi 

bersama uap air (Anonim, 2000). 

 Metode ekstraksi lainnya : 

1. Ekstraksi berkesinambungan 

Proses ekstraksi yang dilakukan berulang 

kali dengan pelarut yang berbeda atau 

resirkulasi cairan pelarut dan prosesnya 

tersusun berurutan beberapa kali. Proses ini 
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dilakukan untuk meningkatkan efisiensi 

(jumlah pelarut) dan dirancang untuk bahan 

dalam jumlah besar yang terbagi dalam 

beberapa bejana ekstraksi (Anonim, 2000). 

2. Superkritikal karbondioksida 

Penggunaan prinsip superkritik untuk 

ekstraksi serbuk simplisia, dan umumnya 

digunakan gas karbondioksida. Dengan 

variabel temperatur dan tekanan akan 

diperoleh spesifikasi kondisi polaritas 

tertentu yang sesuai untuk melarutkan 

golongan senyawa kandungan tertentu. 

Penghilangan cairan pelarut dengan mudah 

dilakukan karena karbondioksida menguap 

dengan mudah, sehingga hampir langsung 

diperoleh ekstrak (Anonim, 2000). 

3. Ekstraksi ultrasonik 

Getaran ultrasonik (>20.000Hz) memberikan 

efek pada proses ekstraksi dengan prinsip 

meningkatkan permeabilitas dinding sel, 

menimbulkan gelembung spontan (cavitation) 

sebagai stres dinamik serta menimbulkan 
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fraksi interfase. Hasil ekstraksi tergantung 

pada frekwensi getaran, kapasitas alat dan 

lama proses ultrasonifikasi (Anonim, 2000). 

4. Ekstraksi energi listrik 

Energi listrik digunakan dalam bentuk 

medan listrik, medan magnet serta “electric-

discharges” yang dapat mempercepat proses 

dan meningkatkan hasil dengan prinsip 

menimbulkan gelombang spontan dan 

menyebarkan gelembung tekanan 

berkecepatan ultrasonik (Anonim, 2000). 

2.3.3 Pemilihan cairan pengektraksi 

Cairan pengektraksi dipilih pelarut yang optimal 

untuk menarik senyawa kandungan yang 

berkhasiat atau yang aktif, dengan demikian 

senyawa tersebut dapat dipisahkan dari bahan 

dan dari senyawa kandungan lainnya, serta 

ekstrak hanya mengandung sebagian besar 

senyawa kandungan yang diinginkan. Dalam 

hal ekstrak total, maka cairan pengekstraksi 

dipilih yang melarutkan hampir semua 

metabolit sekunder yang terkandung.  
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Faktor utama untuk pertimbangan dalam 

pemilihan cairan pengekstraksi adalah : 

- Selektivitas 

- Kemudahan bekerja dan proses dengan 

cairan tersebut 

- Ekonomis  

- Ramah lingkungan 

- Keamanan 

Pada prinsipnya cairan pengekstraksi harus 

memenuhi syarat kefarmasian atau dalam istilah 

perdagangan dikenal dengan kelompok 

spesifikasi “pharmaceutical grade” (Anonim, 

2000). 

Pelarut pengekstraksi juga dipilih berdasarkan 

keberadaan senyawa lain, misalnya bahan hasil 

degradasi atau kontaminan. Senyawa-senyawa 

tersebut biasanya lebih polar bila dibandingkan 

senyawa aktifnya, sehingga pelarut yang dipilih 

adalah pelarut dengan kepolaran rendah. Jika air 

digunakan sebagai pelarut dalam ekstraksi asam 

atau basa, pH harus diatur untuk menghasilkan 

95-97%  analit dalam bentuk terekstraksi 
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(Schirmer, 1982). Selain kriteria tersebut, 

pelarut pengekstraksi yang terpilih juga harus 

mudah dihilangkan, inert, tidak toksik dan tidak 

mudah terbakar. Pelarut yang kualitasnya 

rendah atau belum diketahui, perlu didestilasi 

dua kali sebelum digunakan (Silva, et al, 1998). 

Metanol dan etanol 80% merupakan pelarut 

yang lebih polar daripada hidrokarbon 

terklorinasi. Pelarut alkohol dapat berpenetrasi 

secara efektif kedalam membran sel, sehingga 

dapat mengekstraksi komponen didalam sel 

dalam jumlah yang besar, sedangkan kloroform 

yang polaritasnya lebih rendah dapat 

mengekstraksi komponen diluar sel (Silva, et al, 

1998). 

2.4 Tinjauan tentang kromatografi (Soeharsono,M., 

1989) 

Dari segi teknik pelaksanaannya, kromatografi 

berkembang dari kromatografi kolom, kromatografi 

kertas, kromatografi lapisan tipis (KLT), 

kromatografi gas (GC), dan kromatografi cair 

kinerja tinggi (KCKT). Pada dasarnya semua 
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kromatografi menggunakan dua fase, yaitu fase 

diam (stasioner) dan fase gerak (mobile). Ditinjau 

dari mekanismenya, kromatografi merupakan teknik 

pemisahan campuran zat yang berdasarkan atas 

perbedaan kecepatan migrasi dari masing-masing 

komponennya pada fase diam dibawah pengaruh 

suatu pelarut (eluen) yang bergerak atau yang 

disebut fase gerak. Berdasarkan mekanisme 

terjadinya pemisahan, macam fase diam serta teknik 

operasionalnya, kromatografi digolongkan sebagai 

berikut : 

 Berdasarkan mekanisme terjadinya pemisahan : 

- Kromatografi adsorbsi 

- Kromatografi partisi 

- Kromatografi penukar ion 

- Kromatografi filtrasi/permeasi 

- Kromatografi elektroforesis 

 Berdasarkan macam fase gerak dan fase diam 

- Kromatografi cair-padat 

- Kromatografi cair-cair 

- Kromatografi gas-padat 

- Kromatografi gas-cair 
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 Berdasarkan teknik operasionalnya 

- Kromatografi kolom 

- Kromatografi kertas 

- Kromatografi lapisan tipis 

- Kromatografi gas 

- Kromatografi cair kinerja tinggi 

Mekanisme 
pemisahan 

Fase gerak 
– fase diam 

Teknik 
Operasional 

Adsorbsi cair - padat Kolom, 
kertas,lapisan tipis 

 gas - padat Kromatografi gas 

Partisi cair - cair Kolom,lapis 
tipis,HPLC 

 gas - cair Kromatografi gas 

Pertukaran ion cair - padat Kolom,lapis 
tipis,HPLC 

Filtrasi/permeasi cair - padat Kolom,lapis 
tipis,HPLC 

Elektroforesis cair - cair Kolom,kertas,lapis 
tipis 

Dari ikhtisar diatas, terlihat bahwa kromatografi 

kolom dan lapisan tipis dapat digunakan untuk 

segala macam kromatografi. 
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Dari segi operasionalnya, kromatografi lapisan tipis 

lebih disukai daripada kromatografi yang lain.  

Dibandingkan dengan kromatografi kolom, 

kromatografi lapisan tipis  

mempunyai keunggulan antara lain : 

(Soeharsono,M., 1989) 

- Lebih fleksibel 

- Memungkinkan untuk pengembangan metode 

yang lebih cepat 

- Dapat digunakan untuk analisis sampel secara 

simultan 

- Biaya analisis lebih rendah 

- Memungkinkan untuk pengamatan terjadinya 

pemisahan 

- Waktu analisis lebih efisien  

2.5  Tinjauan tentang kromatografi lapisan tipis 

(KLT) 

Kromatografi lapisan tipis (KLT) merupakan 

metode pemisahan komponen-komponen atas dasar 

perbedaan adsorbsi atau partisi oleh fase diam di 

bawah pengaruh gerakan pelarut pengembang atau 

pelarut pengembang campur. Pemilihan pelarut 
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pengembang sangat dipengaruhi oleh macam dan 

polaritas zat-zat kimia yang dipisahkan (Mulya,M. 

dan Suharman, 1995).  

KLT merupakan salah satu bentuk/model dari 

kromatografi cair dimana sampel diaplikasikan 

sebagai noda atau goresan pada lapisan penjerap 

tipis yang dilaburkan diatas lempeng plastik, gelas, 

atau logam (Fried,B. and Sherma,J., 1994). 

Beberapa alasan digunakannya KLT diantaranya 

adalah penggunaan yang mudah, dapat digunakan 

secara luas pada sampel yang berbeda, 

sensitivitasnya tinggi, kecepatan pemisahan dan 

biaya yang relatif lebih murah. KLT dapat 

digunakan untuk : 

1. Mengetahui kemurnian suatu senyawa 

2. Memisahkan dan mengidentifikasi 

komponen dalam suatu campuran 

3. Analisis kuantitatif dari satu atau lebih 

komponen yang terdapat dalam sampel. 

Keuntungan daripada pemakaian KLT antara lain : 

1. Solven yang digunakan sedikit, 
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2. Polaritas dari solven dapat dirubah dan diatur 

dalam beberapa menit, 

3. Jumlah sampel yang diukur dalam satu kali 

pengukuran /pengembangan lebih banyak, 

dalam satu pelat KLT berukuran 20x20 cm 

dapat ditotolkan lebih kurang 20 titik awal 

(Touchstone,J.C. dan Dobbins,M.F., 1983). 

2.5.1 Pelaksanaan kromatografi lapisan tipis 

1. Lapisan tipis / pelat 

Sebagai adsorben dapat digunakan silika gel, 

alumina, tanah diatomae, selulosa, poliamida, 

resin, penukar ion, sephadeks dan sebagainya. 

Dari berbagai adsorben tersebut yang banyak 

digunakan adalah silika gel, karena dapat 

dipakai untuk KLT adsorbsi maupun partisi. 

Tebal lapisan berkisar antara 0,15 – 2,0 mm, 

tergantung pada kebutuhan. Untuk analisis 

umumnya 0,2 mm. Untuk maksud preparatif 

tebal lapisan ± 2,0 mm (Mulja,M. dan 

Suharman, 1995). 
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2. Fase gerak (eluen) 

Fase gerak ialah medium angkut dan terdiri 

atas satu atau beberapa pelarut. Gerakan ini 

disebabkan oeh adanya gaya kapiler. Untuk 

fase gerak  ini digunakan pelarut yang 

berderajat kemurnian untuk kromatografi 

atau pro analisis. Jika diperlukan sistem 

pelarut multi komponen harus berupa suatu 

campuran yang sesederhana mungkin dan 

maksimum terdiri atas tiga komponen. 

Angka banding campuran dinyatakan dalam 

bagian volum sedemikian hingga volum 

totalnya adalah 100. 

3. Bejana pemisah 

Bejana harus tertutup rapat, untuk mencegah 

penguapan eluen dari permukaan pelat, 

bejana harus dijenuhkan dengan uap eluen 

dengan cara meletakkan kertas saring di 

seluruh dinding sebelah dalam bejana dan 

membiarkannya sampai seluruh kertas saring 

dibasahi dengan uap eluen. Tingkat 

kejenuhan bejana dengan eluen mempunyai 
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pengaruh yang nyata pada pemisahan dan 

letak noda pada kromatogram. 

4. Awal dan jumlah cuplikan 

Penotolan dilakukan dengan menggunakan 

kapiler yang berukuran 1µl, 2µl, 5µl atau 

10µl tergantung dari kebutuhan. Jarak antara 

satu bercak awal dangan bercak aawal yang 

lain sekurang-kurangnya 10mm. 

5. Pengembangan / eluasi 

Pengembangan atau eluasi ialah proses 

pemisahan campuran akibat fase gerak atau 

pelarut pengembang merambat naik melalui 

pelat/lapisan tipis. Jarak pengembangan 

normal yaitu jarak antara garis awal 

penotolan dan garis akhir pengembangan 

adalah 100mm.  

Berdasarkan arah pengembangan, ada 

beberapa macam cara pengembangan, yaitu : 

- Pengembangan naik (ascending) 

Cara ini paling umum digunakan, arah 

pengembangan keatas. Gerak eluen 

lambat karena dipengaruhi gaya gravitasi. 
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Hal tersebut justru menguntungkan karena 

dapat dicapai kesetimbangan partisi yang 

lebih sempurna sehingga akan didapat 

noda yang kompak dan terpisah dengan 

baik. 

- Pengembangan turun (descending) 

Cara ini sering digunakan untuk 

kromatografi kertas, tetapi jarang 

digunakan untuk kromatografi lapisan 

tipis. 

- Pengembangan Dua Dimensi atau 

Pengembangan Ganda 

Cara ini merupakan salah satu keuntungan 

KLT bila dibandingkan dengan 

kromatografi kolom. Disini dilakukan dua 

kali pengembangan dengan eluen yang 

sama atau berbeda. Arah gerakan eluen 

naik dimana pengembangan pertama 

arahnya tegak lurus dengan 

pengembangan kedua. Cara ini digunakan 

untuk memisahkan zat yang mempunyai 
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harga Rf yang sangat berdekatan atau 

menumpuk. 

6. Deteksi noda 
Jika zat yang dipisahkan sudah berwarna, 

maka noda hasil pemisahan akan nampak 

dengan sendirinya. Tetapi jika zat yang 

dipisahkan tidak berwarna maka harus 

dilakukan deteksi noda. Yang paling 

sederhana adalah deteksi dengan 

menggunakan sinar UV gelombang pendek 

256 nm atau gelombang panjang 365 nm. 

Apabila dengan sinar UV, noda tidak dapat 

terdeteksi maka harus dicoba dengan reaksi 

kimia yaitu menyemprot pelat dengan 

pereaksi tertentu sehingga terjadi noda yang 

berwarna. 

7. Angka Rf 

Angka Rf berkisar antara 0,00 sampai 1,00 

sedangkan harga hRf ialah angka Rf 

dikalikan 100 (faktor h), menghasilkan nilai 

dengan interval 0 sampai 100. Harga Rf 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun jika 
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semua variabel dikendalikan, Rf cukup 

konstan pada kondisi yang disamakan. Tiap 

komponen mempunyai harga Rf yang khas. 

Komponen terpisah baik jika harga Rf 

berbeda minimal 0,1 (Soeharsono,M., 1989). 

2.5.2  Parameter hasil pengukuran dengan KLT 

Untuk hasil kromatogram KLT dapat 

disimpulkan spesifikasi sebagai berikut : 

a. Jumlah bercak 

b. Warna bercak 

c. Letak bercak 

Dengan tiga spesifkasi kromatogram tersebut, 

dapat digunakan untuk : 

1. Identifikasi 

2. Analisis adanya suatu kandungan 

kimia yang lain dalam bahan yang 

dianalisis (Macek,K., 1972). 

Dari kromatogram yang diperoleh dihitung 

harga Rf (faktor retardasi) untuk tiap-tiap noda 

kromatogram dari zat yang diperiksa sebagai 

berikut : 
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Perkiraan identifikasi diperoleh dengan 

pengamatan dua bercak noda yang tampak 

dengan pengamatan harga Rf dan ukuran yang 

kurang lebih sama. Jika zat yang diperiksa 

mempunyai warna, ukuran, dan harga Rf yang 

hampir sama, maka kedua zat tersebut 

kemungkinan adalah sama (Anonim, 1978). 

BAB 3 
KERANGKA KONSEPTUAL 

 
 
Obat yang berasal dari bahan alam dapat berupa 

obat tradisional/jamu atau dapat dikembangkan lebih 

lanjut menjadi obat herbal terstandar dan fitofarmaka. 

Dalam pengembangan obat tradisional/obat dari bahan 

alam untuk dijadikan sediaan fitofarmaka, bahan baku 

simplisia harus memenuhi persyaratan yang ketat 

(Anonim, 2000). Suatu simplisia tidak dapat dinyatakan 

bermutu Materia Medika Indonesia (MMI) dan 
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Farmakope Herbal Indonesia (FHI) jika tidak memenuhi 

syarat baku yang tertera dalam persyaratan simplisia 

yang dapat diketahui melalui cara makroskopis, 

makroskopis, reaksi identifikasi, kromatografi atau 

menggunakan metode lain yang tertera maupun tidak 

dalam monografi simplisia yang bersangkutan (Anonim, 

1995).  

Permasalahan yang timbul adalah dalam 

perdagangan tidak selalu mungkin untuk memperoleh 

simplisia yang sepenuhnya murni (Anonim, 1995). 

Pencampuran ini dapat terjadi karena unsur kesengajaan 

dari pemasok bahan baku untuk mensiasati harga. Atau 

dapat terjadi karena unsur ketidaksengajaan seperti 

tanaman bukan berasal hasil dari budidaya (tanaman liar). 

Tumbuhan liar umumnya kurang baik untuk dijadikan 

sumber simplisia karena simplisia yang dihasilkan 

mutunya tidak tetap (Anonim, 1985). 

Simplisia yang banyak dan hampir selalu 

digunakan sebagai bahan baku dalam formulasi obat 

tradisional/jamu adalah beberapa spesies tanaman dari 

genus Curcuma dalam hal ini adalah rimpang tanaman 

Curcuma domestica Val., Curcuma xanthorrhiza Roxb., 
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Curcuma zedoaria Rosc., Curcuma mangga Val. & van 

Zijp., dan Curcuma aeroginosa Roxb. apabila terjadi 

pencampuran dari beberapa simplisia tersebut apalagi 

dalam skala besar seperti di industri maka akan sangat 

sulit untuk diketahui. Berdasarkan klasifikasi secara 

kemotaksonomi, tumbuh-tumbuhan yang berada dalam 

tingkatan takson apalagi dalam tingkatan genus, 

kemungkinan akan memiliki kandungan kimia yang 

sama (common/major compounds) (Kristanti, et al, 2008). 

Pada lima spesies dari  genus Curcuma yang diteliti 

hampir semuanya mengandung curcuminoid (kurkumin, 

desmetoksi kurkumin, bisdesmetoksi kurkumin) sebagai 

common/major compounds. Juga terdapat beberapa 

kandungan yang tidak dimiliki oleh spesies tumbuhan 

lain yang meskipun berada dalam genus yang sama yang 

disebut sebagai characteristic compounds , misalnya 

turmeron dalam Curcuma domestica Val. , xanthorizol 

(Darwis,S.N., et al., 1991) dan dihidrokurkumin 

(Vehara,S., et al., 1987) dalam Curcuma xanthorrhiza 

Roxb. , zedoarin dan camphora dalam Curcuma 

zedoaria Rosc. (Darwis,S.N., et al., 1991). 
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Dengan dasar teori tersebut maka pada penelitian 

ini akan dilakukan analisis menggunakan metode KLT 

untuk membedakan beberapa spesies yang berada dalam 

genus Curcuma untuk mendeteksi adanya pencampuran 

atau pemalsuan. Metode KLT dipilih karena memiliki 

keunggulan diantaranya dapat memisahkan banyak zat 

dalam waktu yang relatif singkat, sensitivitasnya tinggi, 

proses analisisnya tidak memakan banyak biaya dan 

merupakan metode yang terjamin dapat memisahkan 

sampel campuran yang belum diketahui zat-zat 

didalamnya (Touchstone,J.C., and Dobbins,M.F., 1983). 
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 Gambar 3.1  Skema kerangka konseptual 
 

Lima spesies yang sering 
digunakan adalah : 
Curcuma domestica Val. 
Curcuma xanthorrhiza Roxb. 
Curcuma zedoaria Rosc. 
Curcuma mangga Val. & van Zijp. 
Curcuma aeroginosa Roxb. 

Genus Curcuma hampir selalu 
digunakan dalam hampir setiap 
formulasi jamu 

Spesies yang berasal dari genus yang 
sama sulit dibedakan secara makroskopis 
dan mikroskopis terutama apabila berada 
dalam campuran 

Spesies dari  genus  yang sama dapat 
dibedakan secara kimia dengan 
menggunakan KLT 
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Gambar 3.1  Skema kerangka konseptual (lanjutan) 

Berdasarkan prinsip kemotaksonomi 
mempunyai common compounds dan 

characteristic compounds 

Keunggulan metode KLT : 
- Sensitivitas tinggi 
- Pemisahan relatif cepat 
- Metode sederhana 
- Tidak memerlukan biaya tinggi 
- Dapat memisahkan sampel campuran 

yang belum diketahui komponen 
didalamnya 

 

Dengan KLT menggunakan fase diam 
silika gel GF 254 akan diperoleh kondisi 
optimum yang dapat membedakan lima 
spesies yang diteliti berdasarkan 
kandungan kimia masing-masing spesies 
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Gambar 4.1 Skema kerangka operasional 

Dilakukan preparasi sampel dan sampel campuran dengan menimbang 
masing-masing serbuk rimpang sebanyak 500 mg kemudian dilarutkan dalam 

metanol p.a  ad 5,0 ml. Dilakukan ekstraksi dengan alat ultrasonik selama 
3x10 menit 

Dilakukan analisa kualitatif sampel 

Pembuatan campuran pelarut pengembang n-
heksana : etil asetat dengan perbandingan 1:1, 
3:2, 4:1, 9:1 

Pendeteksian noda menggunakan lampu UV    
254 nm dan 365 nm 
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Gambar 4.1 Skema kerangka operasional (lanjutan) 

Dilakukan penyemprotan pelat menggunakan 
pereaksi penampak noda 

Dilakukan pengamatan warna, ukuran 
bercak/noda dan perhitungan nilai Rs 
dan Rf noda masing-masing sampel 

Dilakukan penentuan senyawa / 
komponen pembeda (characteristic 

compounds) pada beberapa genus 
Curcuma yang diteliti 
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BAB 4 
BAHAN, ALAT DAN METODE PENELITIAN 

4.1  Bahan Penelitian 

4.1.1  Bahan Tanaman 

Bahan yang digunakan adalah rimpang tanaman 

kunyit (Curcuma domestica Val.), rimpang 

temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb.), rimpang 

temu putih (Curcuma zedoaria Rosc.), rimpang temu 

mangga (Curcuma mangga Val. & van Zijp.), 

rimpang temu hitam (Curcuma aeroginosa Roxb.) 

yang diperoleh dari Bagian Farmakognosi dan 

Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Airlangga dan 

telah diidentifikasi di UPT Balai Konservasi 

Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi. 

4.1.2  Bahan Kimia 

-  Metanol pro analisis 

-  n-heksana pro analisis 

-  etil asetat pro analisis 

-  pereaksi penampak noda anisaldehida - H2SO4 

- Lempeng kromatografi lapisan tipis Silika Gel 60 F 

254 
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4.2  Alat Penelitian 

-  Lampu UV 254 nm  

-  Ultrasonic apparatus 

-  bejana kromatografi 

-  neraca analitik Adventurer 

-  mikropipet 2 mikroliter 

-  labu ukur 5,0 ml 

4.3  Metode penelitian 

4.3.1  Preparasi sampel tunggal 

Masing-masing serbuk rimpang yang diteliti 

ditimbang sebanyak 500 mg, kemudian dilarutkan 

dalam metanol p.a ad 5,0 ml. Dilakukan ekstraksi 

menggunakan alat ultrasonik selama 3x10 menit. 

Kemudian dilakukan filtrasi dan masing-masing filtrat 

ditampung dalam botol vial. 

4.3.2  Preparasi sampel campuran 

Dibuat sampel campuran dengan berbagai 

persentase perbandingan (b/b) sebagai berikut : 

 Kelompok I (campuran Curcuma domestica Val. 

dan Curcuma xanthorrhiza Roxb.) 

- Curcuma domestica  : Curcuma xanthorrhiza = 

10% : 90% 
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- Curcuma domestica  : Curcuma xanthorrhiza = 

30% : 70% 

- Curcuma domestica  : Curcuma xanthorrhiza = 

50% : 50% 

- Curcuma domestica  : Curcuma xanthorrhiza = 

70% : 30% 

- Curcuma domestica  : Curcuma xanthorrhiza = 

90% : 10% 

 Kelompok II (campuran Curcuma zedoaria Rosc. 

dan Curcuma mangga Val. & van zijp.) 

- Curcuma zedoaria : Curcuma mangga = 10% : 

90% 

- Curcuma zedoaria : Curcuma mangga = 30% : 

70% 

- Curcuma zedoaria : Curcuma mangga = 50% : 

50% 

- Curcuma zedoaria : Curcuma mangga = 70% : 

30% 

- Curcuma zedoaria : Curcuma mangga = 90% : 

10% 

 Kelompok III (campuran Curcuma mangga Val.& 

van zijp dan Curcuma aeroginosa Roxb.) 
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- Curcuma zedoaria : Curcuma aeroginosa = 

10% : 90% 

- Curcuma zedoaria : Curcuma aeroginosa = 

30% : 70% 

- Curcuma zedoaria : Curcuma aeroginosa = 

50% : 50% 

- Curcuma zedoaria : Curcuma aeroginosa = 

70% : 30% 

- Curcuma zedoaria : Curcuma aeroginosa = 

90% : 10% 

 Kelompok IV (campuran Curcuma xanthorrhiza 

Roxb. & Curcuma mangga Val. & van zijp). 

- Curcuma xanthorrhiza : Curcuma mangga = 

10% : 90% 

- Curcuma xanthorrhiza : Curcuma mangga = 

30% : 70% 

- Curcuma xanthorrhiza : Curcuma mangga = 

50% : 50% 

- Curcuma xanthorrhiza : Curcuma mangga = 

70% : 30% 

- Curcuma xanthorrhiza : Curcuma mangga = 

90% : 10% 
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 Campuran lima simplisia dengan perbandingan : 

Curcuma domestica  : Curcuma xanthorrhiza : 

Curcuma zedoaria : Curcuma mangga : Curcuma 

aeroginosa = 20% : 20% : 20% : 20% : 20% = 

1:1:1:1:1. 

Masing-masing serbuk rimpang yang telah ditentukan 

perbandingan persentase nya dan ditimbang sesuai 

dengan persentasenya sehingga berat campuran 

simplisia adalah 500 mg, kemudian dilarutkan dalam 

metanol p.a ad 5,0 ml. Dilakukan ekstraksi 

menggunakan alat ultrasonik selama 3x10 menit. 

Kemudian dilakukan filtrasi dan masing-masing filtrat 

ditampung dalam botol vial. 

4.3.3  Analisis Kualitatif 

4.3.3.1 Penentuan selektivitas pelarut 

pengembang 

Pelarut pengembang dipilih berdasarkan 

polaritas komponen yang akan diperiksa. Dalam 

rimpang tanaman yang diteliti sebagian besar 

mengandung zat warna, minyak atsiri yang termasuk 

dalam senyawa golongan terpenoid seperti 

monoterpen dan seskuiterpen, senyawa golongan 
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flavonoid, dan senyawa golongan polifenol. Pelarut 

yang dipilih berdasarkan pertimbangan tersebut 

adalah campuran n-heksana : etil asetat dengan 

beberapa perbandingan volume. 

Campuran pelarut pengembang yang selektif 

ditentukan dengan nilai resolusi, yaitu derajat 

keterpisahan analit yang diinginkan dari analit lain. 

Berikut perbandingan komposisi pelarut n-heksana 

dan etil asetat yang akan ditentukan nilai resolusinya. 

1.  n-heksana : etil asetat = 1 : 1 (v/v) 

2.  n-heksana : etil asetat = 3 : 2 (v/v) 

3.  n-heksana : etil asetat = 4 : 1 (v/v) 

4.  n-heksana : etil asetat = 9 : 1 (v/v) 

Nilai resolusi dihitung dengan rumus : 

 

 

 
Dimana        = jarak dua noda analit 

 (dR)A = jarak yang ditempuh analit A 

 (dR)B = jarak yang ditempuh analit B 

 WA   = lebar noda analit A 

 WB    = lebar noda analit B 

Rs = 
2 z

(WA+WB)
 = 
2 [(𝑑𝑅)𝐴−(𝑑𝑅)𝐵

(𝑊𝐴+𝑊𝐵)
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Resolusi analit dengan zat lain sebaiknya  ≥ 1,5 tetapi 

bila lebih kecil ( < 1,5) perlu dilakukan optimalisasi 

lagi (Mulya,M. dan Suharman, 1995). 

4.3.3.2 Pendeteksian noda dan pengukuran Rf 

noda masing-masing sampel 

Setelah dilakukan eluasi maka bercak/noda 

dideteksi dengan lampu UV dengan panjang 

gelombang 254 nm. Kemudian pelat disemprot 

dengan masing-masing pereaksi penampak noda 

untuk memunculkan noda/bercak yang tidak 

terdeteksi oleh sinar UV. Diukur Rf noda masing-

masing sampel dan dibandingkan profil kromatogram 

yang diperoleh. Perkiraan identifikasi diperoleh 

dengan pengamatan dua noda yang tampak dengan 

pengamatan harga Rf dan ukuran yang kurang lebih 

sama. Jika zat yang diperiksa mempunyai warna, 

ukuran, dan harga Rf yang hampir sama, maka kedua 

zat tersebut kemungkinan adalah sama. Setiap 

senyawa mempunyai Rf yang karakteristik (Anonim, 

1978). 
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BAB 5 
HASIL PENELITIAN 

5.1  Penentuan selektivitas pelarut pengembang 

Digunakan fase diam silika gel 60F 254 Merck dan beberapa fase gerak yang merupakan 

campuran n-heksana dan etil asetat dengan berbagai perbandingan yaitu : 

1. n-heksana : etil asetat = 9 : 1 (v/v) 

2. n-heksana : etil asetat = 4 : 1 (v/v) 

3. n-heksana : etil asetat = 3 : 2 (v/v) 

4. n-heksana : etil asetat = 1 : 1 (v/v) 

Sampel yang telah diekstraksi menggunakan metanol p.a kemudian ditotolkan pada 

pelat/fase diam masing-masing 10µl-12µl dan dieluasi menggunakan campuran eluen dengan 

berbagai perbandingan. Noda dideteksi dengan menggunakan berbagai penampak noda 

lampu UV 254 nm dan juga menggunakan pereaksi penampak noda anisaldehida – H2SO4. 
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Eluen yang terbaik merupakan eluen yang memiliki nilai resolusi ≥ 1,5 atau yang 

menghasilkan perbedaan Rf minimal 0,1. 

5.2 Tabel hasil pengembangan pada beberapa perbandingan pelarut campuran 

Berikut adalah hasil KLT dengan campuran pelarut pengembang : 

Dari pengembangan dengan eluen n-heksana : etil asetat (1:1) diperoleh hasil pemisahan noda 

dari simplisia tunggal sebagai berikut : 

 Noda Warna Rf 

C.domestica 1a Merah dengan dasar 
kuning 

0,24 

1b ungu 0,53 

1c Coklat terang 0,61 

C. 
xanthorrhiza 

2a Merah dengan dasar 
kuning 

0,25 
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2b ungu 0,56 

2c Kuning oranye 0,62 

C.zedoaria 3a Merah kuat 0,52 

 3b Merah lemah 0,57 

C.mangga 4a Coklat gelap 0,56 

C.aeroginosa 5a Merah kuat 0,55 

Dari  pengembangan dengan eluen n-heksana : etil asetat (1:1) diperoleh hasil pemisahan 

noda dari campuran lima simplisia sebagai berikut : 

 Noda Warna Rf Lebar 

C. domestica 1a Merah dengan dasar kuning 0,27  

 1b ungu 0,55  

 1c  Coklat terang 0,63  
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C. 
xanthorrhiza 

2a Merah dengan dasar kuning 0,23  

2b ungu 0,57  

 2c oranye 0,63  

C. zedoaria 3a Merah kuat 0,50  

 3b Merah lemah 0,56  

C. mangga 4a Coklat gelap 0,60  

C.aeroginosa 5a Merah kuat 0,56  

Campuran 5 
simplisia 

(1:1:1:1:1) 

6a Merah dengan dasar kuning 0,24 0.80 

6b Merah lemah 0,50 0.60 

6c Merah kuat 0,56 0.60 

6d coklat 0,62 0.60 

6e ungu 0,67 0.50 
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Dari gambar simplisia tunggal (a) n-heksana : etil asetat (3:2) : 

 Noda Warna Rf 

C.domestica 1a Merah dengan dasar kuning 0,17 

1b Ungu 0,52 

1c Coklat terang 0,63 

1d ungu 0,70 

C. 
xanthorrhiza 

2a Merah dengan dasar kuning 0,17 

2b kehitaman 0,31 

2c ungu 0,52 

2d Coklat gelap 0,59 

2e Kuning oranye 0,66 

2f ungu 0,69 

C.zedoaria 3a Merah kuat 0,52 
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3b Merah muda lemah 0,58 

C.mangga 4a Coklat gelap 0,58 

C.aeroginosa 5a Merah kuat 0,59 

Dari gambar campuran 5 simplisia (b) n-heksana : etil asetat (3:2) : 

 Noda Warna Rf Lebar 

C.domestica 1a Merah dengan dasar kuning 0,13  

1b Ungu 0,46  

1c Coklat terang 0,57  

1d ungu 0,64  

C. 
xanthorrhiza 

2a Merah dengan dasar kuning 0,12  

2b ungu 0,47  

2c Coklat gelap 0,54  

2d Kuning oranye 0,61  
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2e ungu 0,63  

C.zedoaria 3a Merah kuat 0,46  

3b Merah lemah 0,52  

C.mangga 4a Coklat gelap 0,56  

C.aeroginosa 5a Merah kuat 0,52  

Campuran 5 
simplisia 

(1:1:1:1:1) 

6a Merah dengan dasar kuning 0,13 0.70 

6b Merah kecoklatan 0,47 0.60 

6c Merah kuat 0,52 0.60 

6d Coklat terang 0,58 0.60 

6e Kuning oranye  0,63 0.40 
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Dari gambar simplisia tunggal (a) n-heksana : etil asetat (4:1) : 

 Noda Warna Rf 

C.domestica 1a Ungu 0,31 

1b Coklat 0,45 

1c Coklat terang 0,56 

1d ungu 0,68 

C. 
xanthorrhiza 

2a Ungu 0,31 

2b Coklat 0,42 

2c Ungu 0,47 

2d ungu 0,59 

2e Kuning oranye 0,63 

2f Ungu 0,66 

C.zedoaria 3a Merah kecoklatan 0,26 
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3b Merah kuat 0,31 

3c Merah lemah 0,35 

3d Merah kuat 0,42 

3e Ungu  0,48 

C.mangga 4a Kehitaman  0,22 

4b Kehitaman  0,33 

 4c Merah lemah 0,46 

C.aeroginosa 5a Merah lemah 0,14 

 5b Merah kecoklatan 0,27 

 5c Merah lemah 0,35 

 5d Merah kuat 0,40 

 5e Merah lemah 0,45 
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Dari gambar campuran lima simplisia (b) n-heksana : etil asetat (4:1) : 

 Noda Warna Rf Lebar 

C.domestica 1a Ungu 0,37  

1b Coklat lemah 0,53  

1c Coklat terang 0,64  

1d Ungu 0,72  

C. 
xanthorrhiza 

2a Ungu 0,32  

2b Coklat 0,48  

2c Coklat lemah 0,58  

2d Ungu 0,65  

2e Kuning oranye 0,69  

C.zedoaria 3a Merah kecoklatan 0,31  

3b Merah kuat 0,36  
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3c Merah lemah 0,39  

3d Merah kuat 0,47  

3e Merah lemah 0,50  

3f Kuning oranye lemah 0,67  

C.mangga 4a Kehitaman  0,25  

4b Coklat gelap 0,38  

4c Merah lemah 0,50  

C.aeroginosa 5a Merah lemah 0,16  

5b Merah kecoklatan 0,29  

5c Merah  0,38  

5d Merah kuat 0,45  

5e Merah lemah 0,50  

Campuran 5 6a Kehitaman 0,26 0.50 
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simplisia 
(1:1:1:1:1) 

6b Merah kecoklatan 0,30 0.50 

6c Ungu  0,33 0.45 

6d Merah kuat 0,35 0.50 

6e Merah lemah 0,38 0.35 

6f Merah kuat 0,45 0.70 

6g Merah lemah 0,50 0.50 

6h Coklat terang 0,58 0.60 

6i Ungu  0,65 0.45 

6j Kuning oranye 0,68 0.50 

Dari gambar simplisia tunggal (a) n-heksana : etil asetat (9:1) : 
 Noda Warna Rf 

C.domestica 1a Ungu 0,14 

1b Coklat lemah 0,24 

1c Coklat terang 0,37 
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1d Ungu kebiruan 0,50 

C. 
xanthorrhiza 

2a Ungu 0,15 

2b Coklat 0,24 

2c Ungu 0,28 

2d Coklat lemah 0,35 

2e Ungu kebiruan 0,42 

2f Kuning oranye 0,53 

2g Ungu 0,57 

C.zedoaria 3a Merah kecoklatan 0,10 

3b Merah kuat 0,16 

3c Merah kecoklatan 0,26 

3d ungu 0,30 

3e Coklat lemah 0,35 
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C.mangga 4a kehitaman 0,10 

4b kehitaman 0,16 

4c ungu 0,31 

4d Coklat lemah 0,35 

4e ungu 0,56 

C.aeroginosa 5a Merah lemah 0,19 

5b Merah kuat 0,24 

5c ungu 0,29 

Dari gambar campuran lima simplisia (b) n-heksana : etil asetat (9:1) : 

 Noda Warna Rf Lebar  

C.domestica 1a Ungu 0,14  

1b Coklat lemah 0,25  

1c Coklat terang 0,37  
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1d Ungu kebiruan 0,50  

C. 
xanthorrhiza 

2a Ungu 0,14  

2b Coklat 0,24  

2c Ungu 0,29  

2d Coklat lemah 0,35  

2e Ungu kebiruan 0,40  

2f Kuning oranye 0,48  

2g Ungu  0,52  

C.zedoaria 3a Merah kecoklatan 0,10  

3b Merah kuat 0,15  

3c Coklat  0,25  

3d Ungu 0,31  

3e Coklat lemah 0,34  
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3f Kuning oranye lemah 0,49  

C.mangga 4a Kehitaman 0,09  

4b Kehitaman  0,17  

4c Ungu  0,29  

4d Coklat lemah 0,34  

4e Kehitaman  0,45  

 4f Ungu lemah 0,51  

C.aeroginosa 5a Merah lemah 0,23  

 5b Merah kuat 0,27  

 5c ungu 0,30  

Campuran 5 
simplisia 

(1:1:1:1:1) 

6a Merah kecoklatan 0,10 0.35 

6b Ungu 0,14 0.40 

6c Merah lemah 0,23 0.45 
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6d Merah kuat 0,27 0.45 

6e Ungu 0,30 0.45 

6f Coklat 0,36 0.50 

6g Ungu kebiruan 0,41 0.40 

6h Kuning oranye 0,49 0.40 

6i ungu 0,54 0.40 

Keterangan :                   = noda identitas masing-masing simplisia 
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5.3 Tabel hasil perhitungan resolusi (Rs) noda dalam sampel  campuran pada masing-

masing perbandingan fase gerak dengan penampak noda anisaldehida-H2SO4 :                                                                                                                                                   

Perbandingan fase gerak n-heksana : etil asetat = 1 : 1 

Noda Warna Rf Lebar 
Noda(W) 

Rs 

6a 
Merah dengan dasar 

kuning 
0,24 0.80 3.71 

6b Merah lemah 0,50 0.60 3.71 

6c Merah kuat 0,56 0.60 1.0 

6d coklat 0,62 0.60 1.0 

6e ungu 0,67 0.50 0.91 
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Perbandingan fase gerak n-heksana : etil asetat = 3 : 2 

6a Merah dengan dasar 
kuning 

0,13 0.70 5.23 

6b Merah kecoklatan 0,47 0.60 5.23 

6c Merah kuat 0,52 0.60 0.83 

6d Coklat terang 0,58 0.60 1.0 

6e Kuning oranye  0,63 0.40 1.0 

Perbandingan fase gerak n-heksana : etil asetat = 4 : 1 

6a Kehitaman 0,26 0.50 0.8 

6b Merah kecoklatan 0,30 0.50 0.8 

6c Ungu  0,33 0.45 0.63 

6d Merah kuat 0,35 0.50 0.42 

6e Merah lemah 0,38 0.35 0.70 
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6f Merah kuat 0,45 0.70 1.33 

6g Merah lemah 0,50 0.50 0.83 

6h Coklat terang 0,58 0.60 1.45 

6i Ungu  0,65 0.45 1.33 

6j Kuning oranye 0,68 0.50 0.63 

     

Perbandingan fase gerak n-heksana : etil asetat = 9 : 1 

6a Merah kecoklatan 0,10 0.35 1.07 

6b Ungu 0,14 0.40 1.07 

6c Merah lemah 0,23 0.45 2.12 

6d Merah kuat 0,27 0.45 0.89 

6e Ungu 0,30 0.45 0.67 
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6f Coklat 0,36 0.50 1.26 

6g Ungu kebiruan 0,41 0.40 1.11 

6h Kuning oranye 0,49 0.40 2.0 

6i ungu 0,54 0.40 1.25 
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    Cd       Cx      Cz      Cm     Ca     Cd      Cx       Cz    Cm     Ca 

5.2-1  Profil noda hasil KLT lima simplisia tunggal pada 
berbagai perbandingan eluen dengan penampak noda 
lampu UV 254 nm : 

 (1) (2) 

Keterangan : 

(1)  :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 1 : 1  

(2)  :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 3 : 2  

Cd  :  Curcuma domestica Cm  :  Curcuma mangga 

Cx  :  Curcuma xanthorrhiza  Cz  :  Curcuma zedoaria 

Ca    :  Curcuma aeroginosa 
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 Cd       Cx      Cz      Cm     Ca    Cd      Cx      Cz     Cm     Ca 

5.2-1  (Lanjutan ) Profil noda hasil KLT lima simplisia 
tunggal pada berbagai perbandingan eluen dengan 
penampak noda lampu UV 254 nm : 

   (3) (4) 

 

Keterangan : 

(3)  :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 4 : 1  

(4)  :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 9 : 1  

Cd  :  Curcuma domestica Cm  :  Curcuma mangga 

Cx  :  Curcuma xanthorrhiza  Cz  :  Curcuma zedoaria 

Ca    :  Curcuma aeroginosa 
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5.2-2   Profil noda hasil KLT lima simplisia tunggal pada 
berbagai perbandingan eluen dengan penampak noda 
anisaldehida-asam sulfat : 

(n-heksana:etil asetat = 1:1) (n-heksana:etil asetat = 3:2) 

Keterangan : 

(Cd)   : noda identitas untuk Curcuma domestica Val. 

(Cx)   : noda identitas untuk Curcuma xanthorrhiza Roxb. 

(Cz)   : noda identitas untuk Curcuma zedoaria Rosc.  

(Cm) : noda ientitas untuk Curcuma mangga Val. & van Zijp. 

(Ca)   : noda identitas untuk Curcuma aeroginosa Roxb. 

 

 
 
 

(Cd) (Cx) 

(Cz) (Cm) (Ca) (Cd) (Cx) 

(Cz) 

(Cm) 

(Ca) 
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5.2-2  (Lanjutan) Profil noda hasil KLT lima simplisia 
tunggal pada berbagai perbandingan eluen dengan 
penampak noda anisaldehida-asam sulfat : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

(n-heksana:etil asetat = 4:1) (n-heksana:etil asetat =9:1) 

Keterangan : 

(Cd)   : noda identitas untuk Curcuma domestica Val. 

(Cx)   : noda identitas untuk Curcuma xanthorrhiza Roxb. 

(Cz)   : noda identitas untuk Curcuma zedoaria Rosc.  

(Cm) : noda ientitas untuk Curcuma mangga Val. & van Zijp. 

(Ca)   : noda identitas untuk Curcuma aeroginosa Roxb. 

 

 
 

(C.x) 

(C.m) 

(C.d) 

(C.z) 

(C.a) 

(Cd) 
(Cx) 

(Cz) 
(Cm)) 

(Ca) 

(Cm) 

(Cx) 

(Cz) 
(Cd) 

(Ca) 
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5.2-3  Profil noda hasil KLT campuran lima simplisia 
pada berbagai perbandingan eluen dengan penampak 
noda lampu UV 254 nm : 

 

 (1) (2) 

Keterangan : 

(1) :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 1 : 1 

(2) :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 3 : 2 

Cd  :  Curcuma domestica  

Cx  :  Curcuma xanthorrhiza  

Cz   :  Curcuma zedoaria 

Cm  :  Curcuma mangga 

Ca    :  Curcuma aeroginosa 

Cam  :  Campuran  lima simplisia ( 1:1:1:1:1) 

 

 Cd    Cx    Cz    Cm   Ca  Cam Cd    Cx    Cz     Cm    Ca  Cam 
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5.2-3  (Lanjutan) Profil noda hasil KLT campuran lima 
simplisia pada berbagai perbandingan eluen dengan 
penampak noda lampu UV 254 nm : 

 

 

 (3) (4) 

Keterangan : 

(3) :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 4 : 1 

(4) :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 9 : 1 

Cd  :  Curcuma domestica  

Cx  :  Curcuma xanthorrhiza  

Cz   :  Curcuma zedoaria 

Cm   :  Curcuma mangga 

Ca    :  Curcuma aeroginosa 

Cam  :  Campuran  lima simplisia ( 1:1:1:1:1) (C.x) 
(C.d) 

(C.a) 

 Cd    Cx   Cz    Cm    Ca  Cam  Cd   Cx     Cz     Cm    Ca  Cam 
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5.2-4 Profil noda hasil KLT campuran lima simplisia 
pada berbagai perbandingan eluen dengan penampak 
noda anisaldehida-asam sulfat : 

 

 

 

 

 

 
 

 

(n-heksana:etil asetat = 1:1)   (n-heksana:etil asetat = 3:2) 

Keterangan : 

(a)  : noda identitas untuk Curcuma domestica Val. 

(b)  : noda identitas untuk Curcuma xanthorrhiza Roxb. 

(c)  : noda identitas untuk Curcuma zedoaria Rosc.  

(d)  : noda identitas untuk Curcuma mangga Val. & van Zijp. 

(e)  : noda identitas untuk Curcuma aeroginosa Roxb. 

 

 

(b) (d) 

(e) 
(c) 

(d) 
(e) 

(c) 

(b) (a) 

 Cd   Cx    Cz    Cm  Ca  Cam  Cd   Cx     Cz  Cm  Ca  Cam 
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5.2-4 (Lanjutan)  Profil noda hasil KLT campuran lima 
simplisia pada berbagai perbandingan eluen dengan 
penampak noda anisaldehida-asam sulfat : 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (n-heksana:etil asetat = 4:1)   (n-heksana:etil asetat = 9:1) 

 

Keterangan : 

(a)  : noda identitas untuk Curcuma domestica Val. 

(b)  : noda identitas untuk Curcuma xanthorrhiza Roxb. 

(c)  : noda identitas untuk Curcuma zedoaria Rosc.  

(d)  : noda identitas untuk Curcuma mangga Val. & van Zijp. 

(e)  : noda identitas untuk Curcuma aeroginosa Roxb. 

 
 

(a) 
(b) 

(c) 
(d) (e) 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) (e) 

 Cd   Cx   Cz   Cm   Ca  Cam  Cd   Cx    Cz    Cm   Ca   Cam 
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5.2-5 Profil noda hasil KLT campuran Curcuma 

domestica dan Curcuma xanthorrhiza pada berbagai 
perbandingan eluen dengan penampak noda lampu UV 
254 nm : 
 

 
 (1) (2) 

Keterangan : 

(1) :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 1 : 1 

(2) :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 3 : 2 

(Ia)   : campuran C. domestica : C. xanthorrhiza (1:9)  

(Ib)   : campuran C. domestica : C. xanthorrhiza (3:7)  

(Ic)   : campuran C. domestica : C. xanthorrhiza (5:5) 

(Id)   : campuran C. domestica : C. xanthorrhiza (7:3) 

(Ie)   : campuran C. domestica : C. xanthorrhiza (9:1) 

Cd   Cx    Ia    Ib    Ic    Id   Ie Cd   Cx    Ia    Ib    Ic    Id   Ie 
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5.2-5 (Lanjutan) Profil noda hasil KLT campuran 
Curcuma domestica dan Curcuma xanthorrhiza pada 
berbagai perbandingan eluen dengan penampak noda 
lampu UV 254 nm : 

 (3) (4) 
Keterangan : 

(3) :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 4 : 1 

(4) :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 9 : 1 

(Ia)   : campuran C. domestica : C. xanthorrhiza (1:9)  

(Ib)   : campuran C. domestica : C. xanthorrhiza (3:7)  

(Ic)   : campuran C. domestica : C. xanthorrhiza (5:5) 

(Id)   : campuran C. domestica : C. xanthorrhiza (7:3) 

(Ie)   : campuran C. domestica : C. xanthorrhiza (9:1) 

Cd   Cx    Ia    Ib    Ic    Id   Ie Cd   Cx    Ia    Ib    Ic    Id   Ie 
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5.2-6 Profil noda hasil KLT campuran Curcuma 

domestica dan Curcuma xanthorrhiza pada berbagai 
perbandingan eluen dengan penampak noda 
anisaldehida-asam sulfat : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n-heksana:etil asetat = 1:1)           (n-heksana:etil asetat = 3:2) 

(a)    : noda identitas untuk Curcuma domestica Val.  
(b)    : noda identitas untuk Curcuma xanthorrhiza Roxb. 
Cd  :  Curcuma domestica Val. 
Cx  :  Curcuma xanthorrhiza Roxb. 
(Ia)   : campuran C. domestica : C. xanthorrhiza (1:9)  
(Ib)   : campuran C. domestica : C. xanthorrhiza (3:7)  
(Ic)   : campuran C. domestica : C. xanthorrhiza (5:5) 
(Id)   : campuran C. domestica : C. xanthorrhiza (7:3) 
(Ie)   : campuran C. domestica : C. xanthorrhiza (9:1) 
 

(a) 
(b) (a) 

(b) 

(a) 

(b) 

Cd   Cx    Ia    Ib    Ic    Id   Ie Cd   Cx    Ia    Ib    Ic    Id   Ie 
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5.2-6 (Lanjutan) Profil noda hasil KLT campuran 
Curcuma domestica dan Curcuma xanthorrhiza pada 
berbagai perbandingan eluen dengan penampak noda 
anisaldehida-asam sulfat : 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

(n-heksana:etil asetat = 4:1)      (n-heksana:etil asetat = 9:1)     

 
(a)    : noda identitas untuk Curcuma domestica Val.  
(b)    : noda identitas untuk Curcuma xanthorrhiza Roxb. 
Cd  :  Curcuma domestica Val. 
Cx  :  Curcuma xanthorrhiza Roxb. 
(Ia)   : campuran C. domestica : C. xanthorrhiza (1:9)  
(Ib)   : campuran C. domestica : C. xanthorrhiza (3:7)  
(Ic)   : campuran C. domestica : C. xanthorrhiza (5:5) 
(Id)   : campuran C. domestica : C. xanthorrhiza (7:3) 
(Ie)   : campuran C. domestica : C. xanthorrhiza (9:1) 
 

(a) (a) (b) 
(b) 

(a) 

(a) (b) 
(b) 

Cd   Cx    Ia    Ib    Ic    Id   Ie Cd   Cx    Ia    Ib    Ic    Id   Ie 
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5.2-7 Profil noda hasil KLT campuran Curcuma 

zedoaria dan Curcuma mangga pada berbagai 
perbandingan eluen dengan penampak noda lampu UV 
254 nm 

 

 (1) (2) 

Keterangan : 

(1) :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 1:1 

(2) :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 3:2 

(IIa)  :  campuran C.zedoaria : C.mangga (1:9) 

(IIb)  :  campuran C.zedoaria : C.mangga (3:7) 

(IIc)  :  campuran C.zedoaria : C.mangga (5:5) 

(IId)  :  campuran C.zedoaria : C.mangga (7:3) 

(IIe)  :  campuran C.zedoaria : C.mangga (9:1) 

 

 

Cz  Cm   IIa   IIb   IIc   IId   IIe Cz  Cm   IIa   IIb   IIc   IId   IIe 
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5.2-7 (Lanjutan) Profil noda hasil KLT campuran 
Curcuma zedoaria dan Curcuma mangga pada berbagai 
perbandingan eluen dengan penampak noda lampu UV 
254 nm 

 (3) (4) 

Keterangan : 

(3) :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 4:1 

(4) :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 9:1 

(IIa)  :  campuran C.zedoaria : C.mangga (1:9) 

(IIb)  :  campuran C.zedoaria : C.mangga (3:7) 

(IIc)  :  campuran C.zedoaria : C.mangga (5:5) 

(IId)  :  campuran C.zedoaria : C.mangga (7:3) 

(IIe)  :  campuran C.zedoaria : C.mangga (9:1) 

  

 

Cz  Cm   IIa   IIb   IIc   IId   IIe Cz   Cm   IIa   IIb    IIc   IId   IIe 
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5.2-8  Profil noda hasil KLT campuran Curcuma 

zedoaria dan Curcuma mangga pada berbagai 
perbandingan eluen dengan penampak noda 
anisaldehida-asam sulfat 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (n-heksana : etil asetat = 1:1)     (n-heksana : etil asetat = 3:2) 

Keterangan : 
(a)    : noda identitas untuk Curcuma zedoaria Rosc.  
(b)    : noda identitas untuk Curcuma mangga Val.&van  zijp 
C.m  :  Curcuma mangga  
C.z   :  Curcuma zedoaria 
(IIa)  : campuran C. zedoaria : C. mangga (1:9)   
(IIb)    : campuran C. zedoaria : C. mangga (3:7) 
(IIc)    : campuran C. zedoaria : C. mangga (5:5) 

(IId)    : campuran C. zedoaria : C. mangga (7:3)  
(IIe)    : campuran C. zedoaria : C. mangga (9:1) 

(a) (b) 

(a) 

(b) (a) 

(b) 

(a) 

(b) 

Cz  Cm   IIa   IIb   IIc   IId   IIe Cz  Cm   IIa   IIb   IIc   IId   IIe 
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5.2-8 (Lanjutan)  Profil noda hasil KLT campuran 
Curcuma zedoaria dan Curcuma mangga pada berbagai 
perbandingan eluen dengan penampak noda 
anisaldehida-asam sulfat 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (n-heksana : etil asetat = 4:1)     (n-heksana : etil asetat = 9:1) 

Keterangan : 
(a)    : noda identitas untuk Curcuma zedoaria Rosc.  
(b)    : noda identitas untuk Curcuma mangga Val.&van  zijp 
C.m  :  Curcuma mangga  
C.z   :  Curcuma zedoaria 
(IIa)  : campuran C. zedoaria : C. mangga (1:9)   
(IIb)    : campuran C. zedoaria : C. mangga (3:7) 
(IIc)    : campuran C. zedoaria : C. mangga (5:5) 

(IId)    : campuran C. zedoaria : C. mangga (7:3)  
(IIe)    : campuran C. zedoaria : C. mangga (9:1) 

(b) (b) 

(a) 

(a) 

(b) 

(b) (a) 

 Cz  Cm   IIa    IIb    IIc   IId   IIe  Cz  Cm   IIa    IIb    IIc   IId   IIe 
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5.2-9  Profil noda hasil KLT campuran Curcuma 

mangga dan Curcuma aeroginosa pada berbagai 
perbandingan eluen dengan penampak noda lampu UV 
254 nm 

 

 (1) (2) 

Keterangan : 

(1) :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 1:1 

(2) :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 3:2 

(IIIa)   : campuran C. mangga : C. aeroginosa (1:9)  

(IIIb)   : campuran C. mangga : C. aeroginosa (3:7) 

(IIIc)   : campuran C. mangga : C. aeroginosa (5:5) 

(IIId)   : campuran C. mangga : C. aeroginosa (7:3) 

(IIIe)   : campuran C. mangga : C. aeroginosa (9:1) 

  

Cm  Ca   IIIa  IIIb   IIIc   IIId  IIIe Cm  Ca   IIIa  IIIb   IIIc   IIId  IIIe 
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5.2-9 (Lanjutan)  Profil noda hasil KLT campuran 
Curcuma mangga dan Curcuma aeroginosa pada 
berbagai perbandingan eluen dengan penampak noda 
lampu UV 254 nm 

 

 (3) (4) 

Keterangan : 

(3) :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 4:1 

(4) :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 9:1 

(IIIa)   : campuran C. mangga : C. aeroginosa (1:9)  

(IIIb)   : campuran C. mangga : C. aeroginosa (3:7) 

(IIIc)   : campuran C. mangga : C. aeroginosa (5:5) 

(IIId)   : campuran C. mangga : C. aeroginosa (7:3) 

(IIIe)   : campuran C. mangga : C. aeroginosa (9:1) 

 

Cm  Ca   IIIa  IIIb   IIIc   IIId  IIIe Cm  Ca   IIIa  IIIb   IIIc   IIId  IIIe 
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5.2-10  Profil noda hasil KLT campuran Curcuma 

mangga dan Curcuma aeroginosa pada berbagai 
perbandingan eluen dengan penampak noda 
anisaldehida-asam sulfat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n-heksana : etil asetat = 1:1)     (n-heksana : etil asetat = 3:2) 

Keterangan : 

(a)    : noda identitas untuk Curcuma mangga Val.&van zijp 
(b)    : noda identitas untuk Curcuma aeroginosa Roxb.  
C.a  :   Curcuma aeroginosa  
C.m :  Curcuma mangga  
(IIIa)   : campuran C. mangga : C. aeroginosa (1:9)   
(IIIb)   : campuran C. mangga : C. aeroginosa (3:7)   
(IIIc)   : campuran C. mangga : C. aeroginosa (5:5) 
(IIId)   : campuran C. mangga: C. aeroginosa (7:3) 
(IIIe)   : campuran C. mangga: C. aeroginosa (9:1) 

(a) 
(b) (a) 

(b) 

(b) 
(a) 

IIIa  IIIb   IIIc  IIId  IIIe  Cm  Ca Cm  Ca   IIIa  IIIb   IIIc  IIId  IIIe   
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5.2-10 (Lanjutan)  Profil noda hasil KLT campuran 
Curcuma mangga dan Curcuma aeroginosa pada 
berbagai perbandingan eluen dengan penampak noda 
anisaldehida-asam sulfat  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n-heksana : etil asetat = 4:1)    (n-heksana : etil asetat = 9:1) 

Keterangan : 

(a)    : noda identitas untuk Curcuma mangga Val.&van zijp 
(b)    : noda identitas untuk Curcuma aeroginosa Roxb.  
C.a  :   Curcuma aeroginosa  
C.m :  Curcuma mangga  
(IIIa)   : campuran C. mangga : C. aeroginosa (1:9)   
(IIIb)   : campuran C. mangga : C. aeroginosa (3:7)   
(IIIc)   : campuran C. mangga : C. aeroginosa (5:5) 
(IIId)   : campuran C. mangga: C. aeroginosa (7:3) 
(IIIe)   : campuran C. mangga: C. aeroginosa (9:1) 

(a) 

(a) 

(b) (b) (a) (a) 

(b) (b) 

IIIa  IIIb   IIIc  IIId  IIIe  Cm  Ca IIIa  IIIb   IIIc  IIId  IIIe  Cm  Ca 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENERAPAN METODE KROMATOGRAFI... JAYANTI FONDA S.



5.2-11   Profil noda hasil KLT campuran Curcuma 

xanthorrhiza dan Curcuma mangga pada berbagai 
perbandingan eluen dengan penampak noda lampu UV 
254 nm 

 

 (1) (2) 

Keterangan : 
(1) :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 1 : 1 

(2) :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 3 : 2  
(IVa)   : campuran C. xanthorrhiza : C. mangga (1:9)  
(IVb)   : campuran C. xanthorrhiza : C. mangga (3:7) 
(IVc)   : campuran C. xanthorrhiza : C. mangga (5:5)  
(IVd)   : campuran C. xanthorrhiza : C. mangga (7:3) 
(IVe)   : campuran C. xanthorrhiza : C. mangga (9:1) 
 
 

IVa  IVb  IVc  IVd  IVe  Cm Cx Cx Cm  IVa  IVb  IVc  IVd  IVe  
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5.2-11 (Lanjutan) Profil noda hasil KLT campuran 
Curcuma xanthorrhiza dan Curcuma mangga pada 
berbagai perbandingan eluen dengan penampak noda 
lampu UV 254 nm  

 

 (3) (4) 

Keterangan : 
(3) :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 4 : 1 

(4) :  perbandingan n-heksana : etil asetat = 9 : 1  
(IVa)   : campuran C. xanthorrhiza : C. mangga (1:9)  
(IVb)   : campuran C. xanthorrhiza : C. mangga (3:7) 
(IVc)   : campuran C. xanthorrhiza : C. mangga (5:5)  
(IVd)   : campuran C. xanthorrhiza : C. mangga (7:3) 
(IVe)   : campuran C. xanthorrhiza : C. mangga (9:1) 
 

Cx Cm  IVa  IVb  IVc  IVd  IVe  Cx Cm  IVa  IVb  IVc  IVd  IVe  
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5.2-12  Profil noda hasil KLT campuran Curcuma 

xanthorrhiza dan Curcuma mangga pada berbagai 
perbandingan eluen dengan penampak noda 
anisaldehida-asam sulfat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (n-heksana : etil asetat = 1:1)     (n-heksana : etil asetat = 3:2) 

Keterangan : 
(a)    : noda identitas untuk Curcuma xanthorrhiza Roxb.  
(b)    : noda identitas untuk Curcuma mangga Val.&van zijp 
C.x  :   Curcuma xanthorrhiza  
C.m :  Curcuma mangga  
(IVa)   : campuran C. xanthorrhiza : C. mangga (1:9) 
(IVb)   : campuran C. xanthorrhiza : C. mangga (3:7)  
(IVc)   : campuran C. xanthorrhiza : C. mangga (5:5) 
(IVd)   : campuran C. xanthorrhiza : C. mangga (7:3) 
(IVe)   : campuran C. xanthorrhiza : C. mangga (9:1) 

(b) 
(a) 

(a) (a) (b) (a) 

(b) 

IVa  IVb  IVc  IVd  IVe  Cm Cx  Cx  Cm  IVa  IVb  IVc  IVd  IVe  
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5.2-12 (Lanjutan) Profil noda hasil KLT campuran 
Curcuma xanthorrhiza dan Curcuma mangga pada 
berbagai perbandingan eluen dengan penampak noda 
anisaldehida-asam sulfat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (n-heksana : etil asetat = 4:1)    (n-heksana : etil asetat = 9:1) 

Keterangan : 
(a)    : noda identitas untuk Curcuma xanthorrhiza Roxb.  
(b)    : noda identitas untuk Curcuma mangga Val.&van zijp 
C.x  :   Curcuma xanthorrhiza  
C.m :  Curcuma mangga  
(IVa)   : campuran C. xanthorrhiza : C. mangga (1:9) 
(IVb)   : campuran C. xanthorrhiza : C. mangga (3:7)  
(IVc)   : campuran C. xanthorrhiza : C. mangga (5:5) 
(IVd)   : campuran C. xanthorrhiza : C. mangga (7:3) 
(IVe)   : campuran C. xanthorrhiza : C. mangga (9:1) 

  Cx Cm IVa IVb IVc  IVd  IVe     Cx Cm IVa IVb IVc  IVd  IVe   

(a) 

(b) 
(b) 

(a) (a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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BAB 6 
PEMBAHASAN 

 
Dalam pengembangan obat tradisional/obat dari 

bahan alam untuk dijadikan sediaan fitofarmaka, bahan 

baku simplisia harus memenuhi persyaratan yang ketat 

yang tertera baik dalam Materia Medika Indonesia 

maupun Farmakope Herbal Indonesia yang diantaranya 

adalah identitas dan kemurnian simplisia sebagai bahan 

baku obat tradisional/jamu untuk menjamin khasiat, 

mutu, dan keamanan dari obat tradisional yang semakin 

luas digunakan oleh masyarakat. Sedangkan 

permasalahan yang timbul adalah dalam perdagangan 

seringkali dijumpai pencampuran atau pencemaran baik 

yang dilakukan dengan sengaja oleh pemasok bahan 

baku maupun yang dilakukan secara tidak sengaja 

misalnya bahan baku bukan berasal dari tanaman hasil 

budidaya yang tidak konstan kandungan didalamnya. 

Untuk mengatasi masalah tersebut salah satu cara yang 

dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode 

kromatografi lapisan tipis (KLT). 
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Bahan yang diteliti adalah lima macam spesies 

tanaman yaitu Curcuma domestica Val., Curcuma 

xanthorrhiza Roxb., Curcuma zedoaria Rosc., Curcuma 

mangga Val. & van Zijp., dan Curcuma aeroginosa 

Roxb.  secara kemotaksonomi mempunyai kandungan 

kimia yang hampir sama sehingga dikelompokkan dalam 

genus yang sama. Preparasi sampel dilakukan dengan 

ekstraksi sampel menggunakan pelarut metanol p.a dan 

menggunakan metode ultrasonik. Methanol dipilih 

karena merupakan pelarut universal dan bersifat polar 

yang hampir dapat menarik seluruh kandungan kimia 

yang terdapat dalam tanaman terutama komponen 

intrasel, dan dalam hal ini kandungan kimia dari 

beberapa spesies tanaman yang diteliti merupakan 

senyawa golongan minyak menguap / minyak esensial 

yang terletak didalam sel tanaman. Metode ekstraksi 

secara ultrasonik dipilih karena penelitian bersifat 

kualitatif dan hanya menggunakan sedikit sampel. 

Sedangkan untuk metode KLT sendiri menggunakan 

fase diam silika gel 60F 254 dan fase gerak campuran n-

heksana : etil asetat pada berbagai perbandingan dengan 

maksud mengganti-ganti kepolaran pelarut pengembang 
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untuk mendapatkan hasil pemisahan terbaik dan sebagai 

indikatornya adalah nilai resolusi (Rs ≥ 1,5) atau Rf 

berbeda minimal 0,1. Penampak noda yang dipakai 

dalam penelitian adalah menggunakan lampu UV pada 

panjang gelombang 254 nm dan pereaksi semprot 

anisaldehide-H2SO4. Dipilih 254 nm karena dalam pelat 

terdapat indikator fluoresensi dalam pelat KLT yang 

pelat akan berpendar/berfloresensi dibawah lampu UV 

254 nm sehingga  senyawa-senyawa akan tampak 

sebagai noda gelap. Kendala daripada penggunaan 

lampu UV sebagai penampak noda adalah kesulitan 

dalam pengolahan data untuk menentukan Rf maupun Rs.  

Pemilihan pereaksi penampak noda berdasarkan 

kandungan kimia yang terdapat pada simplisia dengan 

dilakukan skrining fitokimia dan/atau berdasarkan pada 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sebagian 

besar kandungan kimia pada tanaman genus Curcuma 

adalah minyak menguap atau minyak esensial dari 

golongan terpenoid, karena itu dipilih penampak noda 

anisaldehida-H2SO4.  

Dari hasil pengembangan/eluasi dengan beberapa 

perbandingan pelarut pengembang diperoleh hasil 
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pemisahan yang baik dan noda identitas / marker dari 

masing-masing simplisia pada perbandingan pelarut : 

 n-heksana : etil asetat =  9 :1  (v/v)  yaitu  :  

- Curcuma domestica didapatkan noda identitas 

berwarna coklat terang  (Rf = 0,36 ; Rs = 2,36),  

- Curcuma xanthorrhiza didapatkan tiga noda 

identitas  yaitu : 

- berwarna ungu kebiruan ( Rf = 0,41 ; Rs = 

1,0),  

- berwarna kuning oranye (Rf = 0,49 ; Rs = 

1,78),  

- berwarna ungu  kemerahan (Rf = 0,54 Rs = 

1,0),  

- Curcuma zedoaria pada noda berwarna merah 

kuat (Rf = 0,14 ; Rs = 0,89), 

- Curcuma aeroginosa pada noda berwarna 

merah kuat (Rf = 0,23 ; Rs = 1,80).  

 n-heksana : etil asetat =  4 : 1 (v/v)  yaitu : 

- Curcuma mangga val. & van zijp. berupa noda 

berwarna kehitaman (Rf = 0,26 ; Rs = 0,8).  

Apabila dibandingkan warna noda dan harga Rf 

dari masing-masing simplisia tunggal dengan campuran 
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simplisia , maka terdapat beberapa warna noda yang 

sesuai dan memiliki harga Rf yang relatif sama dengan 

noda analit pada simplisia tunggal. Tetapi juga 

didapatkan noda yang tertutup oleh noda simplisia lain 

karena mempunyai harga Rf yang hampir sama dan 

mempunyai nilai resolusi kecil < 1,5. 

Untuk dapat mengetahui adanya pencampuran 

atau tidak dalam simplisia maka dilakukan KLT pada 

tiap-tiap simplisia dan juga dibuat campuran simplisia 

sebagai simulasi terjadinya pencampuran. Dilakukan 

pengujian menggunakan campuran lima simplisia 

maupun dua simplisia yang mempunyai potensi untuk 

tercampur karena memiliki kesamaan secara 

makroskopis. Kemiringan pada hasil eluasi dapat 

disebabkan  karena peletakan  pelat/lempeng 

kromatografi yang miring dalam bejana atau oleh karena 

bejana belum jenuh oleh uap eluen pada saat lempeng 

kromatografi dimasukkan . 
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BAB 7 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
7.1  KESIMPULAN 

1. Kromatografi Lapisan Tipis (KLT) dengan 

menggunakan fase diam silika gel F60 254 dan fase 

gerak campuran n-heksana:etil asetat dengan 

perbandingan 9:1 (v/v) dapat digunakan untuk 

membedakan empat spesies tanaman dari genus 

Curcuma yaitu Curcuma domestica Val., Curcuma 

xanthorrhiza Roxb., Curcuma zedoaria Rosc., dan 

Curcuma aeroginosa Roxb. dalam campuran. 

Sedangkan untuk mengetahui adanya Curcuma 

mangga Val. & van zijp. dalam campuran dengan 

spesies lain yang diteliti digunakan campuran 

pelarut pengembang n-heksana:etil asetat = 4:1 (v/v). 

2.   Penampak noda yang sesuai untuk mendeteksi noda 

senyawa identitas/marker dari masing-masing 

simplisia pada pelat yang telah dieluasi adalah 

pereaksi semprot anisaldehida-H2SO4.  

 

 

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENERAPAN METODE KROMATOGRAFI... JAYANTI FONDA S.



7.2  SARAN 

1. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas 

diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 

metode analisis lainnya untuk simplisia, jamu, dan 

obat tradisional lainnya agar tetap terjamin 

kebenaran mutu, khasiat, dan keamanan terhadap 

sediaan obat tradisional yang beredar semakin luas 

di masyarakat. 
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