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RINGKASAN 

PENETAPAN KADAR KOLKISIN DARI TANAMAN Gloriosa 
superba Linn DALAM MINUMAN HERBAL DENGAN METODE 

KLT-DENSITOMETRI 

 
RATIH MAYANGSARI 

  
Kolkisin merupakan salah satu senyawa alkaloid yang dihasilkan 

dari ekstraksi tanaman Gloriosa superba atau yang dikenal dengan 
kembang sungsang. Kembang sungsang merupakan salah satu tanaman obat 
yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi produk herbal. 
Salah satu contoh produk minuman herbal yang sering dijumpai adalah 
minuman herbal. Pada penelitian ini akan dibuat minuman herbal dari 
infusa daun kembang sungsang yang dosisnya disesuaikan dengan dosis 
kolkisin. Untuk menjamin bahwa dosis pada minuman herbal tersebut 
sesuai, maka perlu dilakukan penetapan kadar kolkisin dalam minuman 
herbal. Penetapan kadar kolkisin dilakukan dengan menggunakan KLT-
Densitometri karena KLT mampu melakukan pemisahan senyawa-senyawa 
multikomponen yang terdapat dalam ekstrak. 

Untuk menjamin beberapa aspek dalam analisis tersebut benar, 
maka diperlukan validasi metode. Berdasarkan pembagian empat kategori 
uji validasi, minuman herbal termasuk dalam kategori satu yaitu tergolong 
bahan aktif sehingga parameter validasi yang dilakukan meliputi 
selektivitas, linearitas, akurasi, dan presisi. 
 Pada penelitian ini terlebih dahulu dibuat infus daun Gloriosa 
superba (kembang sungsang), kemudian infus tersebut dikeringkan dengan 
metode pengeringan beku (freeze drying). Hasil uji selektivitas diperoleh 
fase gerak terpilih kloroform : dietilamin (8:2), panjang gelombang terpilih 
yaitu 354 nm. Persamaan regresi linieritas yaitu y = 4018,46x + 6890,78 
dengan koefisien korelasi (r) 0,9973 dan nilai Vxo sebesar 3,68% 
(memenuhi syarat Vxo≤5%). Pada uji presisi diperoleh nilai koefisien 
variasi sebesar 1,44% (memenuhi syarat KV≤2%). Hasil uji akurasi pada 
penelitian ini sebesar 91,26% (memenuhi syarat akurasi untuk sampel 
biologis yaitu 80-120%) dengan nilai KV sebesar 11,71%. Pada penetapan 
kadar hasil infus yang dikeringkan diperoleh kadar kolkisin sebesar 
0,1258% b/b dan kadar kolkisin dalam minuman herbal sebesar 5,228 x 10-3 
mg/mL. 
 Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa parameter validasi 
diantaranya selektivitas, linearitas, presisi dan akurasi memenuhi 
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persyaratan validasi dan dapat diterapkan untuk kontrol kualitas kolkisin 
dalam minuman herbal. 
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