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RINGKASAN

PENETAPAN KADAR KOLKISIN DALAM SEDIAAN
SIRUP Gloriosa superba Linn DENGAN METODE KLT -

DENSITOMETRI

Fatika Nur Syamsi Duha Oktari

Kolkisin merupakan senyawa obat yang berasal dari tanaman
Colchicum sp. dan di Indonesia dapat ditemukan dalam tanaman kembang
sungsang (G. superba Linn.). Obat ini digunakan sebagai profilaksis
serangan penyakit gout arthritis yang diberikan bersamaan dengan
“uricosuric agent” selama enam bulan untuk mencegah timbulnya
kembali serangan gout akut serta menurunkan terjadinya peradangan pada
sendi. Hal tersebut membutuhkan strategi khusus untuk meningkatkan
kepatuhan pasien.

Pembuatan sediaan obat dalam bentuk sediaan yang biasa digunakan
sehari – hari dapat menjadi salah satu alternatif. Saat ini banyak produk
pangan yang memiliki fungsi kesehatan untuk mencegah atau mengobati
penyakit disamping fungsi nutrisi, diantaranya berasal dari bahan alam
sebagai produk pangan selingan. Tanaman kembang sungsang (G.
superba L.) pada bagian daun mengandung kolkisin sebesar 0,01% - 0,06
% yang sangat larut dalam air. Penggunaan  tanaman kembang sungsang
(G. superba L.) di masyarakat adalah dengan mengkonsumsi infus bagian
tanaman ini, sehingga sediaan yang dapat dibuat adalah sirup infus daun
G. superba Linn dengan dosis terapi.

Infus daun G. superba harus selalu dibuat baru dikarenakan tidak
tahan dalam penyimpanan. Sehingga untuk mempermudah penyiapan
infus pada setiap tahapan analisis, maka infus daun G. superba dibuat
dalam bentuk freeze dried yang lebih tahan lama dan penggunaannya
cukup dilarutkan dalam aquadest tanpa melalui proses panjang pembuatan
infus.

Penetapan kadar kolkisin dalam sediaan sirup G. superba ini
menggunakan metode KLT-Densitometri, dimana metode yang dilakukan
tersebut harus akurat, spesifik, reprodusibel, dan tahan pada kisaran analit
yang akan dianalisis serta mampu mengatasi permasalahan analisis,
sehingga metode perlu divalidasi terlebih dahulu. Pada penetapan kadar
kolkisin dalam sediaan sirup ini merupakan kategori pertama validasi
metode dengan parameter yang diuji adalah akurasi, presisi, spesifisitas,
linieritas,  dan kisaran (range).
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Hasil pada uji selektivitas diperoleh fase gerak kloroform-
dietilamin (7:3) dengan resolusi sebesar 1,77 (>1,5), pada uji linieritas
diperoleh persamaan regresi y = 3272,58x + 8748,54 (r = 0,9989) (r tabel
(5%) = 0,7545); Vxo = 2,16 %, presisi diperoleh koefisien variasi 1,44%,
dan parameter akurasi diperoleh persen perolehan kembali sebesar 86,24
% ± 8,83 %. Sedangkan pada  penetapan kadar kolkisin dalam freeze
dried infus daun G. superba diperoleh 0,2812 % ± 5,77 % dan penetapan
kadar kolkisin dalam sirup G. superba setiap 25,0 ml adalah 0,5219 mg ±
3,76%.

Metode ini telah tervalidasi dan dapat digunakan dalam penetapan
kadar kolkisin pada sirup G. superba Linn. Dari penelitian ini, 5,68 gram
( ±25 lembar ) daun segar Kembang Sungsang (G. superba L.) dari Kebun
Raya Purwodadi yang setara dengan 0,5 mg kolkisin dapat digunakan
dalam pembuatan infus daun kembang sungsang di masyarakat untuk
mengatasi gout arthritis.
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