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HUBUNGAN ANTARA PEMBERIAN UANG SAKU DAN
PENGETAHUAN TERHADAP FREKUENSI KONSUMSI BAKSO TUSUK
MENGANDUNG BORAKS DI SD N PANGGANG
Alberta Tri Prasetyowati
Akademi Analis Kesehatan Manggala Yogyakarta

ABSTRAK
Makanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Bahan tambahan
pangan sintesis yang tersedia dengan harga yang relatif murah mendorong
meningkatnya pemakaian salah satunya adalah boraks.Penambahan boraks dalam
bahan pangan seperti dalam bakso tusuk mempunyai pengaruh yang sangat besar
terhadap selera dan daya tarik konsumen. Namun dalam mengkonsumsi bakso
mengandung boraks tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain
pengetahuan, pemberian uang saku. Diharapkan orang yang memiliki tingkat
pengetahuan tinggi supaya memperhatikan dalam mengkonsumsi makanan
jajanan. Boraks yang merupakan zat pengawet sintetis biasa digunakan sebagai
pengawet tekstil dan sangat berbahaya bila digunakan dalam pangan. Efek toksik
yang timbul bila masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan rusaknya saluran
pencernaan, ginjal, hati dan kelainan saraf. Berdasarkan efek toksik yang
disebabkan oleh boraks tersebut maka kita harus selektif dalam memilih makanan
yang aman dan sehat. Jenis penelitian adalah deskriptif analitik dengan metode
cross sectional study yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara
pengetahuan, pemberian uang saku terhadap frekuensi konsumsi bakso tusuk
yang mengandung boraks di SDN Panggang. Hasil kuisioner diuji menggunakan
Regresi Logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara
pengetahuan terhadap frekuensi konsumsi bakso tusuk mengandung boraks di SD
N Panggang dengan nilai p 0,002 (p<α) dan tidak ada hubungan antara pemberian
uang saku terhadap frekuensi konsumsi bakso tusuk mengandung boraks di SD N
Panggang dengan nilai p 0,295 (p>α).
Kata kunci : Tingkat Pengetahuan, Uang Saku, Boraks dalam Bakso tusuk

sekolah, waktu istirahat dan pulang

PENDAHULUAN
adalah

sekolah biasanya dimanfaatkan untuk

yang

bermain dan membeli jajanan atau

ditempuh selama enam tahun sebagai

makanan yang dijual di sekolah.

salah

Akibatnya

Sekolah
pendidikan

satu

paling

dasar
dasar

pendidikan

formal

di

tidak

bisa

mengontrol

Indonesia. Dalam kegiatan sehari-hari

menu dan gizi makanan anak setiap

anak sekolah dasar sebelum masuk

jajanan

1

yang

dibeli

di

sekolah.
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Walaupun ada beberapa sekolah yang

orang tuanya. Uang saku tersebut

menerapkan aturan cukup ketat bagi

digunakan untuk memenuhi berbagai

anak

kebutuhan

sekolah

dasar

agar

tidak

anak,

salah

satunya

membeli jajanan sembarangan, namun

digunakan untuk membeli jajanan.

pada umumnya pihak sekolah sangat

Semakin

besar

uang

saku

yang

longgar terhadap masalah jajanan ini

diberikan

oleh

orang

tua

maka

karena faktor sosial kemasyarakatan

semakin tinggi pula kemungkinan

dan kemanusiaan.

konsumsi jajannya. Hal inilah yang

Anak sekolah dasar selalu

menyebabkan potensi daya beli anak

ingin mencoba jajanan yang dijajakan

cukup tinggi. Sementara di sekitar

namun,

pernah

mereka banyak terpapar oleh makanan

memperhatikan kandungan makanan

jajanan kaki lima yang sebagian besar

yang mereka makan. Anak tidak

kurang

memperhatikan kandungan makanan

dikonsumsi.

yang mereka makan karena kurangnya

Data

pengetahuan tentang kemanan pangan

pengawasan

. Padahal pengetahuan anak

2013dengan 5.668 sampel sekolah

mereka

berpengaruh

tidak

terhadap

sangat

pemilihan

sehat

dan

tidak

aman

BPOM

RI

Survei

jajanan

anak

menunjukkan,

terjadi

pada

penurunan

makanan jajanan. Pengetahuan anak

bahan tambahan pangan berlebih.

dapat diperoleh baik secara internal

Penurunan terjadi dari 24 persen di

maupun eksternal. Pengetahuan secara

2012,

internal

yaitu

2013.Menurut Kepala Seksi Layanan

berasal

dari

berdasarkan
sedangkan

pengetahuan
dirinya
pengalaman

secara

eksternal

yang
sendiri

menjadi

Informasi

17

Konsumen

persen

BBPOM

di

di

hidup

Yogyakarta Diah Tjahjowati, kasus

yaitu

pemakaian

bahan

berbahaya

di

pengetahuan yang berasal dari orang

Yogyakarta masih saja terjadi.Data

lain

tahun 2009 dengan 515 sampel,

sehingga

pengetahuan

anak

terdapat 3,7% di Kota Yogyakarta dan

bertambah (Solihin, 2005).
Faktor

lain

yang

sleman yang mengambil contoh di 37

mempengaruhi pemilihan makanan

sekolah.Tahun

jajanan adalah uang saku. Anak usia

sampel terdapat 3,1%, kemudian tahun

sekolah memperoleh uang saku dari

2011 terdapat 2% dan tahun 2012

2

2010

dengan

523
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Tujuan

sebanyak 4,3%. Keunggulan jajanan

dari

penelitian

ini

adalah murah, mudah didapat serta

adalah untuk menganalisis hubungan

cita rasanya enak. Namun jajanan juga

antara pemberian uang

saku dan

berisiko terhadap kesehatan karena

pengetahuan

frekuensi

dalam proses pengolahannya sering

konsumsi

kali ditambahkan zat yang berbahaya.

mengandung

Salah satu contohnya adalah boraks

Panggang.

dengan
bakso

tusuk

boraks

yang

di

SD

N

yang merupakan pengawet dalam
industri.Boraks

sering

digunakan

karena selain harganya murah juga

pengawet

yang

mengenai
diizinkan

Penelitian dilaksanakan di SD N
Pangang

mudah didapat di toko-toko kecil.
Peraturan

METODE PENELITIAN

zat
untuk

Yogyakarta, pada bulan

Maret- Juni 2014.
Jenis

penelitiannya

pangan di Indonesia diatur dalam SK

analitik

Mentri

Nomor

pendekatan

namun

menganalisis

Kesehatan

RI

033/Menkes/Per/IX/2012,

dengan

masih saja dilanggar. Penggunaan

pemberian

boraks

pengetahuan

dalam

makanan

dapat

merugikan bagi kesehatan yaitu dapat

konsumsi

menimbulkan keracunan, gangguan

mengandung

saluran

Panggang.

pencernaan.

Penambahan

deskritif

menggunakan

crosssectional

untuk

hubungan

antara

uang

saku

dengan
bakso
boraks

dan

frekuensi

tusuk
di

yang
SD

N

boraks dalam makanan sering sekali

Populasi yang digunakan dalam

tidak diketahui oleh siswa, bahkan

penelitian ini adalah siswa SD N

mungkin siswa tidak tahu bahaya yang

Panggang Argomulyo Sedayu dari

ditimbulkan

boraks

kelas III-V. Total seluruh siswa dari

semakin

kelas III-V adalah 80 orang. Metode

beragamnya jenis makanan jajanan

pengambilan sampel adalah systematic

yang menarik dan ditawarkan dengan

sampling. Sampel yang diamati yaitu

harga yang murah di sekolah menuntut

siswa siswi kelas 3,4 dan 5.Alasan

siswa SD untuk lebih selektif dalam

pemilihan sempel kelas 3,4 dan 5

memilih makananjajanan.

karena

tersebut.Selain

dari
itu

pada

umumnya

3

kelompok
sudah

tersebut

mempunyai
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kemampuan dalam membaca, menulis

Pengolahan data dilakukan dengan

dengan baik. Sehingga mudah untuk

editing, coding, skoring, tabulating,

diajak

uji pra analisis dan analisa data.

kerjasama.

Dalam

pengumpulan data kelas 1 dan 2 tidak

Analisa

diamati karena untuk mengurangi bias

logistic.

data

dengan

uji

regresi

pada hasil penelitian. Karena siswa
kelas 1 dan 2 masih kesulitan dalam
menulis, membaca serta anak-anak
tersebut

kurang

memperhatikan

makanan yang dikonsumsi. Sedangkan
anak kelas 6 tidak diamati karena
sedang persiapan ujian nasional.
Tehnik pengumpulan data dalam
penelitian ini berupa kuesioner dengan

HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteristik Responden
Dalam peneltian ini yang menjadi
sampel

adalah

anak-anak

SD

N

Panggang sebanyak 67 responden.
Karakteristik Variabel:
Tingkat Pengetahuan

bentuk jawaban multiple choice.
Tabel 1 Karakteristik pengetahuan murid di SD N Panggang Sedayu Yogyakarta
No.

Tingkat
Pengetahuan

1
2
3

Baik
Cukup
Kurang

Jumlah

Berdasarkan

hasil

F

%

2

3%

19
46
67

28.4%
68,7 %
100%

penelitian

mengetahui tentang bahan tambahan

menunjukkan bahwa sebagian besar

dalam pangan dan pengaruhnya bagi

responden

kesehatan

(68,7%)

tidak

Pemberian uang saku
Tabel 2. Karakteristik uang saku yang diterima per hari pada murid di SD N Panggang
Sedayu Yogyakarta
No.
Uang saku
F
%
1

Kurang dari 5000

42

62,7%

2

Lebih dari 5000

25

37,3 %

67

100%

Jumlah

4
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Berdasarkan tabel 2 diketahui
bahwa

sebagian

besar

responden

(62,7%) mendapatkan uang saku dari

5000. Sejumlah 37,3 % reponden
mendapatkan uang saku lebih dari Rp
5000 / hari

orangtua perhari nya kurang dari Rp
Konsumsi Bakso Tusuk
Tabel 3.Karekteristik konsumsi bakso tusuk pada murid SD N Panggang Sedayu
Yogyakarta
No.
Frekuensi
F
%
konsumsi
1.
Jarang
26
38.8%
2.
Jumlah

Sering

41
67

Berdasarkan tabel 3 diketahui
bahwa

sebagian

besar

responden

61,2%
100%

Uji Hipotesis
a. Hubungan

antara

pengetahuan

(61,2%) sering mengkonsumsi bakso

terhadap konsumsi bakso tusuk

tusuk yang dijual pedagang di depan

yang mengandung boraks pada

SD N Panggang Sedayu, Yogyakarta.

murid di SD N Panggang dapat
digambarkan pada tabel 4.

Tabel 4. Hubungan antara pengetahuan terhadap konsumsi bakso tusuk yang

mengandung boraks pada murid di SDN Panggang

Hasil

uji

statistik pada tabel

4

tusuk mengandung boraks ditandai

diketahui, setelah dilakukan pengujian

dengan nilai(p < α ) dimana nilai p

hubungan antara tingkat pengetahuan

adalah 0,002.

dengan frekuensi konsumsi bakso

b. Hubungan antara pemberian uang

tusuk mengandung boraks digabung

saku

dengan sig α = 0,05, didapatkan hasil

tusuk yang mengandung borak

ada hubungan antara pengetahuan

pada murid di SD N Panggang.

dengan frekuensi konsumsi bakso

5

terhadap

konsumsi

baso
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Tabel 5 . Hubungan antara pemberian uang saku terhadap konsumsi baso tusuk yang
mengandung borak pada murid di SD N Panggang

Hasil

uji

statistik,

setelah

didalamnya

sering

tambahan

ditambahkan

dilakukan pengujian hubungan antara

bahan

pangan yang

tingkat pengetahuan dengan frekuensi

berbahaya bagi kesehatan.

konsumsi bakso tusuk mengandung

Adanya pengetahuan yang baik

boraks digabung dengan sig α = 0,05,

merupakan faktor yang sangat penting

didapatkan hasil tidak ada hubungan

dalam menentukan sifat dan prilaku

antara pemberian uang saku dengan

seseorang terhadap makanan selain itu

frekuensi

pengetahuan

konsumsi

bakso

tusuk

mempunyai

peranan

mengandung boraks ditandai dengan

penting untuk dapat membuat manusia

(p >α ) dimana nilai p adalah 0,295.

hidup

sejahtera

dan

berkualitas.

Semakin banyak pengetahuan tentang
makanan semakin di perhitungkan

PEMBAHASAN
siswa

jenis dan berkualitas makanan yang

terhadap frekuensi konsumsi bakso

akan dipilih dan di konsumsinya

tusuk mengandung boraks.

(Solihin, 2005).

Hubungan

pengetahuan

anak

Hasil penelitian menunjukan

dengan penambahan tambahan pangan

adanya hubungan antara pengetahuan

berbahaya salah satunya boraks dalam

terhadap frekuensi konsumsi bakso

bakso tusuk secara kasat mata sulit

tusuk mengandung boraks ini di

dibedakan .Oleh karena itu konsumen

karenakan bahwa pemilihan makanan

harus berhati-hati dalam membeli

jajanan anak dipengaruhi oleh tingkat

jajanan

pengetahuannya

Maraknya peredaran jajanan

di

sekolah.

Apalagi

tentang

makanan

kebanyakan siswa saat mengkonsumsi

yang sehat dan aman.Hasil penelitian

bakso

menunjukkan

sebanyak

responden

memiliki

tusuk

biasanya

juga

menambahkam saus yang seringkali

6

3,0

%

tingkat

JFK AKAFARMA AL-ISLAM YOGYAKARTA Volume 1, Nomor 1, Juni 2015

pengetahuan baik, sebanyak 28,4%

belum pernah mendapatkan informasi

responden

bahaya boraks baik dari media cetak

memiliki

tingkat

pengetahuan sedang dan sebanyak
68,7% responden

memiliki

maupun elektronik.

tinkat

Tingkat

pengetahuan

pada

sendiri

dipengaruhi

oleh

pengetahuan rendah. Sehingga dengan

siswa

terdapatnya

tingkat

beberapa faktor diantaranya faktor

pengetahuan tersebut mempengaruhi

keluarga. Keluarga yang memiliki

dalam pemilihan makanan jajanan.

pendidikan tinggi pasti orangtuanya

Sementara responden yang menjawab

akan memperhatikan jajanan yang

bahwa dalam bakso tusuk ada yang

sering dikonsumsi oleh putra putrinya

ditambahkan dengan boraks adalah

dan juga orang tua akan memberikan

20% responden sudah tahu dan 80%

penyuluhan tentang makanan yang

responden belum tahu. Responden

aman dikonsumsi dan yang tidak aman

yang mengetahui efek dari boraks

untuk dikonsumsi.

perbedaan

yang ditambahkan dalam bakso tusuk
adalah 18% sudah tahu dan 82%
belum tahu.
Dari gambaran tersebut maka
bisa dilihat bahwa terjadi perbedaan
tingkat pengatahuan antara responden.
Perbedaan

tingkat

pengetahuan

tersebut terjadi karena 47% responden
sudah pernah mendapat informasi
bahaya boraks dan 53% siswa belum
pernah mendapat informasi bahaya
boraks dalam bakso tusuk baik

dari

orang tua maupun guru saat di
sekolah. Hal tersebut juga didukung
dengan

39 % responden pernah

mendapat informasi

bahaya boraks

dalam bakso tusuk dan 61% responden

7

Hubungan pemberian uang saku
siswa terhadap frekuensi konsumsi
bakso tusuk mengandung boraks.
Dari

hasil

penelitian

didapatkan hasil sebanyak 37,3 %
responden

mendapat

sebesar lebih dari

uang

saku

Rp.5000 dan

sebanyak 62,7% responden mendapat
uang saku kurang dari Rp.5000 serta
38,8

%

responden

mengkonsumsi bakso

jarang
tusuk dan

sebanyak 61,2 % responden sering
mengkonsumsi bakso tusuk.
Berdasarkan
kuisioner

setelah

data-data
dilakukan

hasil
uji

statistik ternyata tidak ada hubungan
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antara pemberian uang saku terhadap
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tusuk

mengandung boraks hal ini dibuktikan
dari nilai

(p >α ) dimana nilai p

adalah 0,295 yang artinya

H1

diterima dan Ho ditolak yang berarti
tidak ada hubungan antaran pemberian
uang

saku

terhadap

frekuensi

konsumsi bakso tusuk mengandung
boraks pada siswa SDN Panggang.

KESIMPULAN
Ada hubungan yang positif dan
signifikan dan dalam derajat asosiatif
antara pengetahuan terhadap konsumsi
bakso tusuk mengandung boraks di
SD N Panggang.
Tidak ada hubungan positif dan
signifikan dan dalam derajat asosiatif
antara pemberian uang saku terhadap
konsumsi bakso tusuk mengandung
boraks di SD N Panggang.

8
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PENGARUH PERENDAMAN IRISAN GEL LIDAH BUAYA (Aloe barbadensis
Miller) DENGAN VARIASI KADAR DALAM MINYAK GORENG
PENGGUNAAN BERULANG TERHADAP PENURUNAN
ANGKA PEROKSIDA
Oleh :
Danang Yulianto1, Alberta Tri Prasetyowati2
Akafarma Al Islam Yogyakarta1, AAK Manggala Yogyakarta2

ABSTRAK
Minyak goreng yang dipergunakan secara berulang-ulang pada suhu tinggi (160-180°C)
dan adanya kontak dengan udara menyebabkan terjadinya kerusakan dan peningkatan
angka peroksida. Angka peroksida pada minyak goreng yang dipergunakan berulang
dapat diturunkan dengan penambahan antioksidan. Salah satu antioksidan alami yang
dapat dipergunakan adalah Lidah Buaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh perendaman irisan gel lidah buaya dengan variasi kadar dalam minyak goreng
penggunaan berulang terhadap penurunan angka peroksida. Metode penelitian ini
adalah dengan merendam irisan gel lidah buaya dalam minyak goreng penggunaan
berulang dengan variasi konsentrasi 10, 20, 30, 40 dan 50% selama 12 jam, kemudian
diperiksa angka peroksidanya. Data yang didapat selanjutnya dianalisis menggunakan
uji anova dan uji regresi korelasi. Hasil uji anova diperoleh nilai F hitung lebih besar
daripada F tabel dengan signifikansi lebih kecil dari α (0,00 < 0,05) yang berarti
terdapat pengaruh pada perendaman gel lidah buaya dalam minyak goreng penggunaan
berulang terhadap penurunan angka peroksida, pada uji multiple comparision
menunjukkan bahwa pada konsentrasi 50 % menurunkan angka peroksida paling
banyak dibandingkan dengan konsentrasi yang lain. Uji regresi kolerasi menunjukan
terdapat hubungan yang sangat kuat antara variasi konsentrasi perendaman dengan
penurunan angka peroksida pada minyak goreng penggunaan berulang.
Kata kunci : minyak goreng angka peroksida, irisan gel lidah buaya.

reaksi

PENDAHULUAN

hidrolis,

oksidasi

termal

dan

Minyak jelantah adalah minyak

polimerasi termal (Suara Komunitas,2009)

goreng yang dipanaskan atau digunakan

Penggunaan minyak goreng secara

berulang kali dan mengalami perubahan

berulang-ulang pada suhu tinggi (160-

baik secara fisik atau kimia yakni dengan

180°C) disertai adanya kontak dengan

adanya perubahan warna dari bening

udara dan air pada proses penggorengan

menjadi berwarna gelap dan berbau tengik,

akan mengakibatkan terjadinya reaksi

serta secara kimiawi mengalami perubahan

degradasi yang komplek dalam minyak

9
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minyak

terdapat dalam sayuran seperti brokoli,

bersentuhan dengan udara untuk jangka

kubis, lobak, dll. juga terdapat pada buah

waktu yang lama akan terjadi perubahan

seperti

yang

ketengikan.

semangka, dll. Antioksidan juga terdapat

Oksigen akan terikat pada ikatan rangkap

dalam tanaman lainnya seperti teh, ubi

dan membentuk peroksida aktif. Senyawa

jalar, kedelai, kentang, labu kuning, pete

ini

menguap,

cina, dan lidah buaya (Barus, 2009). Lidah

menimbulkan bau tengik pada minyak dan

buaya mempunyai kandungan zat gizi

potensial bersifat toksik (Almatsier, 2009).

cukup lengkap, yaitu vitamin A, C, E,

(Yustinah,

2009).

dinamakan

sangat

reaktif,

Apabila

proses

mudah

coline,

Oksigen (walaupun dalam jumlah
kecil)

dapat

mengoksidasi

anggur,

alpukat,

inositol,

dan

jeruk,

asam

kiwi,

folat.

Kandungan mineralnya antara lain terdiri

makanan,

terutama asam lemak tak jenuh sehingga

dari

kalsium,

menimbulkan rasa tengik (warna dan rasa

zinc(Furnawanthi, 2002). Beberapa unsur

berubah). Hasil oksidasi tidak hanya

vitamin

mengakibatkan rasa dan bau yang tidak

berfungsi sebagai pembentuk antioksidan

enak, tetapi dapat pula menurunkan nilai

alami seperti vitamin C, vitamin E,

gizi karena kerusakan vitamin dan asam-

vitamin A, magnesium dan zinc (Anonim,

asam lemak esensial dalam lemak. Minyak

2009). Gel lidah buaya adalah bagian

yang sangat tengik dapat dihambat salah

berlendir yang diperoleh dengan cara

satunya dengan penambahan antioksidan

menyayat bagian dalam daun setelah

seperti vitamin E, Vitamin C, polifenol,

eksudatnya

dan hidroquinon (Yazid, 2006).

2002). Gel sangat mudah rusak karena

dan

magnesium,

mineral

dikeluarkan

sodium,

tersebut

dapat

(Furnawanthi,

mengandung bahan aktif dan enzim yang

Antioksidan adalah substansi yang
menetralisir

sangat sensitive terhadap suhu, udara dan

radikal bebas dan mencegah kerusakan

cahaya, serta bersifat mendinginkan. Sifat

yang ditimbulkan oleh radikal bebas

gel lidah buaya sangat mudah teroksidasi

terhadap sel normal, protein, dan lemak.

karena adanya enzim oksidase. Akibatnya,

Antioksidan menstabilkan radikal bebas

kontak bahan denganudara (oksigen) akan

dengan melengkapi kekurangan elektron

mempercepat proses oksidasi, sehingga gel

yang

akan berubah menjadi kuning hingga

diperlukan

tubuh

dimiliki

untuk

radikal

bebas

,

dan

coklat (browning) (Yohanes, 2005).

menghambat terjadinya reaksi berantai
dari pembentukan radikal bebas yang
dapat menimbulkan stres oksidatif (
Anonim, 2007). Antioksidan alami banyak

10

JFK AKAFARMA AL-ISLAM YOGYAKARTA Volume 1, Nomor 1, Juni 2015

2). Minyak Goreng

TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN
Penelitian

dilaksanakan

di

Menyiapkan minyak goreng bermerk

Laboratorium Kimia analisis makanan dan

dan

tidak

bermerk

penggunaan

minuman Akademi Analis Farmasi dan

berulang sebanyak 3 kali, Sebelum

Makanan Al-Islam Yogyakarta pada bulan

minyak

Agustus 2014.

menggoreng diperiksa dahulu angka

goreng

peroksidanya,

digunakan

Setelah

diperiksa,

PROSEDUR PENELITIAN

minyak goreng tersebut ditambahkan

1. Bahan-bahan yang dipergunakan dalam

irisan gel

lidah buaya dengan

penelitian ini adalah minyak goreng

konsentrasi 10, 20, 30, 40, dan 50 %,

bermerk

yang

dan direndam selama 12 jam agar

penggorengan

kandungan antioksidan yang terdapat

dan

tidak

diperoleh

dari

berulang

yang

bermerk

sisa

digunakan

untuk

pada lidah buaya dapat mengikat

menggoreng di kantin AKAFARMA

oksigen yang terdapat pada minyak

AL-ISLAM

goreng, Setelah mendapat perlakuan

Yogyakarta

dengan

perlakuan khusus dan lidah buaya yang

seperti

diperoleh

peroksida diperiksa kembali.

dari

dusun

Cepor,

Sendangtirto, Berbah, Sleman.

diatas

selanjutnya

angka

Metode Pengujian Angka Peroksida

2. Alat yang digunakan dalam penelitian

1). Ditimbang 2 gram minyak goreng

ini adalah Neraca Listrik, Gelas Ukur,

penggunaan berulang dimasukkan dalam

Gelas kimia, Pipet Volume, Pipet Ukur,

erlenmeyer. 2). Tambahkan campuran

Pipet Pasteur, Kalium Iodida Jenuh,

asam asetat glasial : kloroform ( 3 : 2 )

Amylum 1%, Natrium Thiosulfat 0,1 N,

sebanyak 30 ml. 3). Tambahkan 0,5 ml KI

KIO3

Labu

jenuh, tutup rapat-rapat kocok hati-hati,

Elemeyer Tutup Asahi, Buret dan

diamkan 30 menit di tempat gelap. 4). D

Statif, serta Reagen

Tambahkan 30 ml aquadest, campur. 5).

0,1

N,

Aquadest),

( Pelarut Asam

Asetat Glasial dan Kloroform (3:2).

Dititrasi dengan larutan natrium thiosulfat

3. Pelaksanaan Penelitian

0,1 N dengan indikator amilum 1% sampai

a. Persiapan Sampel

tidak berwarna. 6). Dibuat blanko seperti

1). Lidah Buaya yang akan digunakan

pada

pemeriksaan

tanpa

sampel.

7).

untuk penelitian dibersihkan dari

Rumus

kotoran, kulit

Angka Peroksida = (A-B) x N x 8 x 100 /

dikupas dan daging

perhitungan

Gram (Ketaren, 2008).

diiris tipis-tipis.
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Tabel 2: Data Pemeriksaan Angka
Peroksida pada Minyak
Penggorengan Berulang
Bermerek dan tidak Bermerk.

ANALISA DATA
Analisa

data

yang

dilakukan

dengan menggunakan program SPSS 16,0
for windows dengan uji statistika regresi
korelasi

dan

signifikasinya

anova
5%,

dengan
dengan

No

Konsentrasi
(%)

Perlakuan

Angka
Peroksida
Minyak
Goreng
Penggunaan
Berulang
Bermerek
(mg/100g)

Angka
Peroksida
Minyak Goreng
Penggunaan
Berulang Tidak
Bermerk
(mg/100g)

1

0

1
2
3

2

10

3

20

4

30

5

40

168,785
168,785
168,785
168,785
64,564
66,862
66,764
66,063
51,923
54,768
52,557
53,082
31,837
30,786
32,010
31,544
20,783
18,665
17,793
19,080

176,635
176,635
176,635
176,635
81,342
80,194
80,635
80,723
65,524
64,672
64,986
65,060
52,191
50,856
50,615
51,220
33,982
34,557
35,010
34,516

tingkat
hipotesa

sebagai berikut: Ho = Tidak ada pengaruh
berbagai konsentrasi perendaman irisan
gel lidah buaya dalam minyak goreng
Σ

penggunaan berulang terhadap penurunan
angka peroksida. Ha = Ada pengaruh
berbagai konsentrasi perendaman irisan

Σ

gel lidah buaya dalam minyak goreng
penggunaan berulang terhadap penurunan

Σ

angka peroksida. Hasil uji korelasi Pearson
Product Moment diinterprestasikan sesuai

Σ

dengan ketentuan Sugiyono (2005), seperti
pada tabel 1 berikut ini:

Σ

Tabel 1 : Pedoman untuk Memberikan

Interprestasi Terhadap
Koefisien Korelasi.(Sugiyono,
2005)
Interval Koefisien

Tingkat Hubungan

0,00-0,199
0,20-0,399
0,40-0,599
0,60-0,799
0,80-1,000

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Kuat
Sangat Kuat

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Data tersebut diatas menunjukkan
angka peroksida pada minyak goreng
penggunaan berulang sebelum dan sesudah
perendaman irisan gel lidah buaya selama
12 jam, terjadi penurunan angka peroksida
pada sampel minyak goreng penggunaan
berulang bermerek dan tidak bermerk.
Minyak

HASIL DAN PEMBAHASAN

goreng

penggunaan

berulang

bermerek sebelum perendaman memiliki

Hasil penelitian dapat dilihat pada

angka peroksida sebesar 168,785 mg/100g

tabel 2 berikut ini:

dan setelah perendaman irisan gel lidah
buaya mengalami penurunan paling tinggi
pada konsentrasi 40% dengan angka
peroksida

sebesar

19,080

mg/100g,

sedangkan angka peroksida pada minyak
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penggorengan berulang tidak bermerk
sebelum

perendaman

memiliki

Tabel 4.

Hasil
Uji
Anova
Data
Pemeriksaan Angka Peroksida
Pada
Minyak
Goreng
Penggunaan
Berulang
Bermerek

angka

peroksida 176,635 mg/100g dan setelah
perendaman

irisan

gel

lidah

buaya

mengalami penurunan yang paling tinggi

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

47850,2
47
67,209
47917,4
56

5
12
17

9570,049
5,601

1708,720

,000

pada konsentrasi 40% dengan angka
Between
Groups
Within
Groups
Total

peroksida sebesar 34,516 mg/100g.

1. Pengaruh Perendaman Irisan Gel
Lidah Buaya pada Minyak Goreng
Penggunaan Berulang Bermerek
Uji homogenitas diperlukan untuk

Tabel diatas menunjukkan bahwa
harga F hitung sebesar 1708,720 dengan

mengetahui apakah data yang diperoleh

signifikansi

homogen atau tidak, yang dapat dilihat

kemudian dibandingkan dengan F tabel

pada tabel 3.

dengan df pembilang 5 dan df penyebut 17

Harga

F

hitung

untuk tingkat signifikan 0,05, dari tabel

Tabel 3. Hasil Uji Homogenitas Data
Hasil Pemeriksaan Angka
Peroksida pada
Minyak
Goreng Penggunaan Berulang
Bermerek.
Levence
Statistic
3,210

0,000.

distribusi F diperoleh harga F tabel sebesar
2,81. Harga F hitung ternyata lebih besar
dari F tabel, maka Ho ditolak dan Ha

df1

df2

Sig

diterima, jadi terdapat pengaruh berbagai

5

12

,045

variasi konsentrasi perendaman irisan gel
lidah buaya (Aloe barbadensis Miller)

Dari

hasil

didapatkan

nilai

dalam

signifikasi = 0.045, ini adalah untuk

berulang

menguji homogenitas varian, diketahui sig

terhadap

seberapa

Analisa statistik uji anova untuk

penurunan

angka

besar

hubungan

variasi

konsentrasi perendaman irisan gel lidah

mengetahui adakah pengaruh berbagai

buaya dengan angka peroksida pada

konsentrasi perendaman irisan gel lidah

minyak

buaya dalam minyak goreng penggunaan
penurunan

penggunaan

Uji regresi korelasi untuk melihat

tidak homogen.

terhadap

goreng

peroksida.

< 0.05 artinya varian dalam kelompok

berulang

minyak

goreng

penggunaan

berulang

bermerek, dan hasil ujinya dapat dilihat

angka

pada tabel 5.

peroksida yang hasil ujinya dapat dilihat
pada tabel 4.
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Tabel 5. Hasil Uji Regresi Korelasi Data
Pemeriksaan Angka Peroksida
pada
Minyak
Goreng
Penggunaan
Berulang
Bermerek
Model

R

1

R
Square

,888(a)

Adjusted
R Square

,789

Tabel 6. Hasil Uji Homogenitas Data
Hasil Pemeriksaan Angka
Peroksida pada Minyak
Goreng
Penggunaan
Berulang Tidak Bermerk.

Std. Error
of the
Estimate

,736

Levence
Statistic
3,180

df1

df2
5

Sig
12

,047

Berdasarkan data dari tabel diatas

29,035650

didapatkan nilai signifikasi = 0.047, ini
Pada

tabel

diatas

menunjukkan

adalah

bahwa besarnya korelasi antar kosentrasi

dalam

peroksida adalah r = 0,888. dimana nilai R

lidah

memiliki

sumbangan

buaya

dalam

minyak

goreng

angka peroksida, dan hasil ujinya dapat

konsentrasi

dilihat pada tabel 7.

perendaman irisan gel lidah buaya terhadap
penurunan angka peroksida pada minyak

Tabel

7.

goreng penggunaan berulang bermerek dapat
dilihat pada R Square, dimana R square pada
tabel 5 adalah 0,789 x 100% adalah 78,9%
yang artinya konsentrasi perendaman irisan
gel lidah buaya menyumbang 78,9% untuk
menurunkan angka peroksida pada minyak

Between
Groups
Within
Groups
Total

goreng penggunaan berulang bermerek.

2.

homogen.

penggunaan berulang terhadap penurunan

hubungan yang sangat kuat, untuk melihat
besar

tidak

variasi konsentrasi perendaman irisan gel

perendaman irisan gel lidah buaya dengan

seberapa

kelompok

mengetahui adakah pengaruh berbagai

koefisien 0,80 - 1,000 berarti konsetrasi

peroksida

homogenitas

Selanjutnya uji anova dilakukan untuk

sebesar 0,888 masuk kedalam interval

angka

menguji

varians, diketahui sig < 0.05 artinya varian

perendaman dengan penurunan angka

penurunan

untuk

Pengaruh Perendaman Gel Lidah
Buaya pada Minyak Goreng
Penggunaan Berulang tidak
bermerk.

Hasil Uji Anova Data
Pemeriksaan
Angka
Peroksida pada Minyak
Goreng
Penggunaan
Berulang Tidak Bermerk.

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

47954,159
63,108
48017,267

5
12
17

9590,832
5,259

1823,699

Sig.

,000

Tabel diatas menunjukkan bahwa harga
F

hitung

sebesar

1823,699

dengan

signifikansi 0,000. Harga F hitung kemudian

Uji homogenitas dapat dilihat pada

dibandingkan dengan F tabel dengan df

tabel 6.

pembilang 5 dan df penyebut 17 untuk
tingkat signifikan 0,05, dari tabel distribusi F
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diperoleh harga F tabel sebesar 2,81. Harga

dimana R square pada tabel 8 adalah 0,820 x

F hitung ternyata lebih besar dari F tabel,

100% adalah 82% yang artinya konsentrasi

maka Ho ditolak dan Ha diterima, jadi

perendaman

terdapat

variasi

menyumbang 82% untuk menurunkan angka

konsentrasi perendaman irisan gel lidah

peroksida pada minyak goreng penggunaan

buaya dalam minyak goreng penggunaan

berulang tidak bermerk.

pengaruh

berulang

berbagai

terhadap

penurunan

irisan

gel

lidah

buaya

angka

peroksidanya, selanjutnya dilakukan uji

PEMBAHASAN

regresi korelasi untuk melihat seberapa besar

Penelitian

ini

dilakukan

untuk

hubungan konsentrasi perendaman irisan gel

mengetahui pengaruh berbagai variasi

lidah buaya dengan angka peroksida pada

konsentrasi perendaman irisan gel lidah

minyak goreng penggunaan berulang tidak

buaya (Aloe barbadensis Miller) dalam

bermerk, dan hasil ujinya dapat dilihat pada

minyak goreng bermerk dan tidak bermerk

tabel 8.

yang

digunakan

berulang

terhadap

penurunan angka peroksidanya.
Tabel 8. Hasil Uji Regresi Korelasi Data
Pemeriksaan Angka Peroksida
pada Minyak
Goreng
Penggunaan Berulang Tidak
Bermerk.

Sampel pada penelitian ini adalah
minyak goreng

bermerek dan tidak

bermerk yang telah digunakan untuk
menggoreng sebanyak 3 kali menggoreng.

Model

R

1

R
Square

,906(a)

Adjusted
R Square

Std. Error
of the
Estimate

,775

26,814806

,820

Penelitian ini menggunakan irisan gel
lidah buaya untuk menurunkan angka
peroksida, hal ini dikarenakan lidah buaya

Tabel
besarnya

diatas

menunjukkan

korelasi

perendaman

dengan

antar

bahwa

mengandung vitamin diantaranya vitamin

kosentrasi

penurunan

A,

angka

diantaranya

penggunaan berulang dengan konsentrasi

gel lidah buaya dengan penurunan angka

10, 20, 30 dan 40%. Hasil penelitian

peroksida memiliki hubungan yang sangat
seberapa

mineral

direndam dalam sampel minyak goreng

- 1,000 berarti konsetrasi perendaman irisan

melihat

dan

sebagai antioksidan. Irisan gel lidah buaya

0,906 masuk kedalam interval koefisien 0,80

untuk

E

magnesium dan zinc yang berfungsi

peroksida adalah r = 0,906. Nilai R sebesar

kuat,

C,

menunjukkan terjadi penurunan angka

besar

sumbangan konsentrasi perendaman irisan

peroksida

pada

minyak

goreng

gel lidah buaya terhadap penurunan angka

penggunaan berulang, hal ini dapat dilihat

peroksida pada minyak goreng penggunaan

pada minyak goreng penggunaan berulang

berulang dapat dilihat pada R square,

bermerek dan tidak bermerk dengan
penurunan angka peroksida yang dimulai
15
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dari konsentrasi 10, 20, 30, dan 40 %.

dari F tabel, Ho ditolak dan Ha diterima,

Sampel

penggunaan

jadi ada pengaruh berbagai konsentrasi

berulang bermerek pada konsentrasi 0%

perendaman irisan gel lidah buaya (Aloe

memiliki angka peroksida tertinggi yaitu

barbadensis Miller) dalam minyak goreng

165,478 mg/100g, setelah perendaman

penggunaan berulang terhadap penurunan

dengan gel lidah buaya pada konsentrasi

angka peroksida. Uji regresi korelasi

10% turun menjadi 68,536 mg/100g,

menunjukkan

dilanjutkan dengan perendaman gel lidah

sangat kuat antara konsentrasi perendaman

buaya dengan konsentrasi 20% angka

dengan penurunan angka peroksida pada

peroksida turun menjadi 53, 887 mg/100g.

minyak

Perendaman

dengan

konsentrasi

30%

bermerek, dan konsentrasi perendaman

didapatkan

angka

peroksida

turun

irisan

mencapai

33,544

mg/100g,

pada

78,9%, untuk penurunan angka peroksida

konsentrasi

40%

pada minyak goreng penggunaan berulang

minyak

perendaman

goreng

dengan

adanya

goreng

gel

penggunaan

lidah

buaya

berulang

menyumbang

bermerek.

mg/100g.

goreng

menunjukkan bahwa pada konsentrasi

penggunaan berulang tidak bermerk pada

40% memberikan hasil penurunan angka

konsentrasi 0% memiliki angka peroksida

peroksida yang paling tinggi. Uji anova

tertinggi

mg/100g.

penurunan angka peroksida pada minyak

peroksida

goreng

yaitu

Konsentrasi

minyak

178,

10%

939

angka

multiple

yang

angka peroksida turun menjadi 18,928
Sampel

Uji

hubungan

penggunaan

comparision

berulang

tidak

mengalami penurunan menjadi 84,327

bermerk menunjukkan bahwa harga F

mg/100g, dilanjutkan pada konsentrasi

hitung 9590, 832 , sedangkan dilihat pada

20% angka peroksida turun menjadi

F tabel sebesar 2,81. Harga F hitung lebih

68,555 mg/100g. Perendaman dengan

besar dari F tabel, Ho ditolak dan Ha

konsentrasi 30% angka peroksida turun

diterima, jadi terdapat pengaruh berbagai

menjadi

pada

variasi konsentrasi perendaman irisan gel

konsentrasi 40% angka peroksida turun

lidah buaya (Aloe barbadensis Miller)

menjadi 36,476 mg/100g.

dalam

53,887

mg/100g,

dan

berulang

Hasil uji anova penurunan angka
peroksida
penggunaan

pada

minyak

berulang

minyak

goreng

terhadap

penggunaan

penurunan

angka

peroksida pada minyak goreng bekas. Uji

goreng

regresi

bermerek

korelasi

menunjukkan

adanya

menujukkan bahwa harga F hitung sebesar

hubungan yang sangat kuat antara variasi

9570,049, sedangkan dilihat pada F tabel

konsentrasi perendaman dengan penurunan

sebesar 2,81. Harga F hitung lebih besar

angka peroksida pada minyak goreng
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bermerk,

irisan gel lidah buaya menyumbang 78,9%

dimana konsentrasi perendaman irisan gel

untuk menurunkan angka peroksida pada

lidah buaya menyumbang 82% untuk

minyak penggorengan berulang bermerek,

penurunan angka peroksida pada minyak

dan

goreng

menyumbang

penggunaan

berulang

tidak

penggunaan

bermerk.

Uji

berulang

multiple

tidak

perendaman

gel

lidah

buaya

sebesar

82%

untuk

menurunkan angka peroksida pada minyak

comparision

goreng penggunaan berulang.

menunjukkan bahwa pada konsentrasi
40% memberikan hasil penurunan angka
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan maka dapat disimpulkan
bahwa, Ada pengaruh berbagai konsentrasi
perendaman gel lidah buaya dalam minyak
penggorengan

berulang

terhadap

penurunan angka peroksida dimana angka
peroksida

pada

minyak

goreng

penggunaan berulang bermerek sebelum
perendaman

gel

lidah

buaya

adalah

165,478 mg/100g, dan angka peroksida
pada minyak penggorengan berulang curah
sebelum perendaman gel lidah buaya
adalah 178,939 mg/100g. Angka peroksida
pada minyak goreng penggunaan berulang
bermerek setelah perendaman irisan gel
lidah buaya dengan konsentrasi 10, 20, 30,
dan 40% adalah 165,478; 68,536; 53,887;
33,544; 18,926 /100g dan angka peroksida
pada minyak goreng penggunaan berulang
curah setelah perendaman gel lidah buaya
dengan konsentrasi 10, 20, 30 dan 40%
adalah 178,939; 84,327; 68,555; 53,887;
36,476

mg/100g, sehingga Perendaman
17
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GAMBARAN ZAT WARNA RHODAMIN B PADA KOSMETIK
PEMERAH BIBIR YANG BEREDAR DIPASAR BERINGHARJO
YOGYAKARTA
Danang Yulianto
Akademi Analisa Farmasi dan Makanan Al-Islam, Yogyakarta

ABSTRAK
Bahan Pewarna adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk
memberi dan atau memperbaiki warna. Zat warna Rhodamine B merupakan
pewarna yang sering digunakan sebagai pewarna pada kosmetik. Salah satu
kosmetik yang sering menggunakan pewarna ini adalah lipstik atau pemerah bibir.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya Rhodamine B pada lipstik yang
beredar di pasar beringharjo yogyakarta. Metode yang digunakan untuk
mengidentifikasi zat warna Rhodamine B yaitu Thin Layer Chromatography
methode atau Kromatografi Lapis Tipis. Dengan menggunakan eluen : etil asetat:
methanol: amonia 9%(5:1:1). Dengan deteksi sinar UV 254 nm dan 366 nm akan
terlihat warna bercak merah muda. Bercak tersebut selanjutnya akan dibandingkan
dengan baku pembanding Rhodamin B. Penelitian ini menggunakan sampel
lipstik X, Y dan Z yang beredar di pasar beringharjo. Hasil penelitian dari ketiga
sampel tersebut ternyata salah satu sampel positif mengandung Rhodamine B
yaitu pada sampel Z dimana harga harga Rf sampelnya adalah 0,9375, dan harga
Rf baku adalah 0,9625 dan memiliki selisih harga Rf antara warna bercak sampel
dengan warna bercak pembanding adalah 0,025.
Kata Kunci: Rhodamin B, Lipstik, Kromatografi Lapis Tipis.

atau melindungi atau memelihara

PENDAHULUAN
Kosmetika adalah bahan atau
sediaan yang dimaksudkan untuk
digunakan pada bagian luar tubuh
manusia (epidermis, rambut, kuku,
bibir dan organ genital bagian luar)
atau gigi dan membran mukosa
mulut terutama untuk membersihkan,
mewangikan, mengubah penampilan
dan/atau memperbaiki bau badan

18

tubuh pada kondisi baik (Badan
POM RI, 2011).
Bahan Kosmetika adalah bahan
atau campuran bahan yang berasal
dari alam dan/atau sintetik yang
merupakan

komponen

kosmetika

termasuk bahan pewarna, bahan
pengawet dan bahan tabir surya
(Badan POM RI, 2011).
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Bahan Pewarna adalah bahan atau

tidak terkenal dan berasal dari luar

campuran bahan yang digunakan

negeri. Serta dijual dengan harga

untuk

yang

memberi

dan/atau

murah,

selain

itu

masih

memperbaiki warna pada kosmetika

dijumpai pada kemasannya tidak

(Badan POM RI, 2011).

memiliki nomor bats dan nomor

Dalam

register.

kosmetik

sebagian

menggunakan

pewarna.

Lipstik adalah pewarna bibir yang

dilarang

dikemas dalam bentuk batang padat

misalnya pada zat warna rhodamin

(roll up) yang dibentuk dari minyak,

B. Zat warna Rhodamin B adalah zat

lilin dan lemak. Bila pengemasan

warna sintetis yang pada umumnya

dilakukan dalam bentuk batang lepas

digunakan sebagai zat warna kertas,

disebut lip crayon yang memerlukan

tekstil, atau tinta. Zat warna tersebut

bantuan

dapat mengakibatkan iritasi pada

memperjelas hasil usapan pada bibir.

saluran pernapasan dan merupakan

Sebenarnya lipstik adalah juga lip

zat karsikogenik. Rhodamin B dalam

crayon yang diberi pengungkit roll

konsentrasi

dapat

up untuk memudahkan pemakaian

menyebabkan kerusakan hati (Badan

dan hanya sedikit lebih lembut dan

POM RI, 2009).

mudah

besarnya
Adapun

pewarna

yang

tinggi

Saat ini penggunaan sudah meluas
di semua lapisan masyarakat. Pada

pensil

dipakai

warna

untuk

(Wasitaatmadja,

1997).
Penggunaan Rhodamin B pada

merupakan

makanan dan kosmetik dalam waktu

produk yang berisiko rendah karena

lama (kronis) akan mengakibatkan

hanya digunakan di lapisan kulit

gangguan

luar.

kanker.

dasarnya

kosmetik

Namun

apabila

kosmetik

fungsi
Namun

hati

maupun

demikian,

bila

ditambah dengan bahan-bahan yang

terpapar Rhodamin B dalam jumlah

berbahaya

atau

maka

besar maka dalam waktu singkat

kosmetik

dapat

membahayakan

akan terjadi gejala akut keracunan

kesehatan manusia. Dari survey yang

Rhodamin B. Bila Rhodamin B

dilakukan di toko-toko klontong

tersebut masuk melalui makanan

masih

akan mengakibatkan iritasi pada

sering

dilarang

kali

ditemukan

kosmetik tersebut dari merk yang

19

saluran

pencernaan

dan
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mengakibatkan

gejala

keracunan

sekarang

dikenal

dengan

dengan urine yang berwarna merah

kromatografi lapis tipis (thin layer

maupun merah muda. Selain melalui

chromatography

makanan

kosmetik,

sebenarnya telah dipakai sejak tahun

dapat

1983 oleh Ismailov dan Shraiber.

mengakibatkan gangguan kesehatan,

Kini TLC dapat digunakan untuk

jika terhirup terjadi iritasi pada

memisahkan

saluran

seperti

maupun

Rhodamin

B

juga

pernapasan.

Mata

yang

atau

berbagai

ion-ion

TLC)

senyawa

anorganik,

dan

terkena Rhodamin B juga akan

senyawa-senyawa organik baik yang

mengalami

terdapat di alam dan senyawa-

dengan

iritasi

mata

yang

ditandai

kemerahan

dan

timbunan cairan atau udem pada

Kromatografi adalah suatu nama
diberikan

organik

untuk

teknik

sintetik

(Adnan,1997).
Berdasar

mata (Yulianti, 2007).

yang

senyawa

uraian

diatas

dapat

dibuat kerangka berfikir sebagai
berikut:

pemisahan tertentu. Cara yang asli
telah diketengahkan pada tahun 1903
oleh

Tswett,

ia

telah

menggunakannya untuk memisahkan
senyawa-senyawa yang berwarna,
dan nama kromatografi diambil dari
senyawa yang berwarna. Meskipun
demikian

pembatasan

untuk

senyawa-senyawa yang berwarna tak
lama

dan

hampir

kebanyakan

pemisahan-pemisahan

secara

kromatografi
diperuntukkan
senyawa

yang

sekarang

Gambar 1 : Kerangka Penelitian

Penelitian

ini

bertujuan

pada

senyawa-

Melakukan uji kualitatif rhodamin B

tak

berwarna

pada pemerah bibir atau lipstik

(Hardjono,1985).

dengan

Cara pemisahan dengan adsorbsi
pada lapisan tipis adsorben yang

20

menggunakan

metode

Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
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serta mengetahui adanya rhodamin B

kromatografi, pipa kapiler, lempeng

pada lipstik.

silica gel GF 254
Bahan
Sampel lipstik X, sampel lipstik Y,

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan

dan sampel lipstik Z, HCl, paraffin

adalah metode Kromatografi Lapis

cair,

Tipis

rhodamin B, eluen =

(KLT).

Penelitian

ini

dilaksanakan di Laboratorium Analis

NaSO4, akuades,

methanol,
etil asetat:

methanol:amonia 9%(5:1:1)

Farmasi dan Makanan Al Islam
Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat

Alat yang digunakan.
Erlenmeyer, sendok, penangas air,

ada satu sampel yang memberikan

batang

saring,

hasil positif jika diamati dibawah

corong, sinar lampu UV, bejana

sinar UV. Sehingga sampel tersebut

pengaduk,

kertas

positif mengandung Rhodamin B.
Tabel 1. Hasil Penelitian

Sampel

dinyatakan

positif

bercak

dari

baku

pembanding

mengandung Rhodamin B jika warna

Rhodamin B nya. Warna bercak dari

bercak yang terlihat dibawah sinar

baku pembandingnya yaitu warna

UV hampir sama seperti warna

merah

21

muda.

Pembelian

sampel
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dilakukan secara acak di beberapa

pewarna pada lipstik yang diperoleh

kios kosmetika di pasar beringharjo

di

dengan

beringharjo yogyakarta.

harga

kurang

dari

Rp

kios

kosmetika

dipasar

10.000,00. Dari ketiga sampel diatas

Saran yang dianjurkan dapat

ditemukan satu sampel yang positif

penelitian lebih lanjut pada zat

mengandung Rhodamin B yaitu pada

pewarna

yang

sampel Z jika dilihat dibawah sinar

terdapat

dalam

UV 366 nm. Sedangkan dua sampel

merah K3 dan Jingga K1, dan

lainnya ternyata negatif mengandung

tentang zat warna Rhodamin B pada

Rhodamin B. Ini dapat diketahui

sediaan

karena warna bercak pada sampel

misalnya; cat kuku, cat rambut, eye

tidak

shadow, dan blush on yang berwarna

sama

pembandingnya.

seperti

baku

Warna

bercak

sampel terlihat merah muda pada
panjang

gelombang

366

nm,

sehingga mendekati warna bercak
pembandinganya. Harga Rf baku
adalah

0,9625

dan

harga

Rf

sampelnya adalah 0,9375. Selisih
harga Rf antara warna bercak sampel
dengan warna bercak pembanding
yaitu 0,025.

KESIMPULAN
Ketiga sampel lipstik yang
berwarna merah dengan kode X; Y;
Z

salah

satunya

mengandung

pewarna Rhodamin B yaitu pada
sampel Z dengan harga Rf sampel
0,9375, dan harga Rf baku 0,9625.
Rhodamin B masih digunakan untuk

22

berbahaya
lipstik

kosmetik

jenis

yang

misalnya

lainnya

merah.
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METODE DESTILASI AIR MINYAK ATSIRI PADA HERBA SERAI
WANGI (Andropogon nardus Linn.)
Indri Kusuma Dewi, Titik Lestari
Poltekkes Kemenkes Surakarta

ABSTRAK
Minyak atsiri merupakan minyak mudah menguap atau minyak terbang yang
umumnya berwujud cairan diperoleh dari bagian tanaman akar, kulit, batang,
daun, buah, biji, maupun dari bunga dengan cara destilasi. Tanaman yang
mengandung minyak atsiri dan berpotensi untuk dikembangkan adalah
tanaman serai wangi (Andropogon nardus Linn.). Minyak atsiri dari herba
serai wangi diperoleh dengan cara pengepresan. Selain itu, minyak atsiri herba
serai wangi diperoleh dengan cara destilasi air. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui isolasi minyak atsiri herba serai wangi dengan metode destilasi air.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan sampel
sebanyak 300 gram. Pengumpulan data diperoleh dari analisa parameter mutu
simplisia (kadar air), identifikasi minyak atsiri secara umum, dan analisa
parameter mutu minyak atsiri (rendemen, uji organoleptik, dan bobot jenis).
Hasil analisa parameter simplisia herba serai wangi diperoleh kadar air segar 42
% dan kering 6 %; hasil isolasi minyak atsiri dari 300 gram sampel herba serai
wangi segar diperoleh 2,01 ml dan kering diperoleh 2,16 ml dengan hasil
rendemen minyak atsiri herba serai wangi segar sebesar 0,67 % v/b dan kering
sebesar 0,72 % v/b; hasil identifikasi minyak atsiri secara umum
menunjukkan herba serai wangi mengandung minyak atsiri; bobot jenis minyak
atsiri herba serai wangi segar sebesar 0,872 gr/ml dan kering sebesar 0,878
gr/m. Isolasi minyak atsiri herba serai wangi segar dan kering menggunakan
metode destilasi air , dari hasil pengujian rendemen, bobot jenis minyak atsiri
sampel herba serai wangi kering lebih bagus karena sesuai standar.
Kata Kunci: Minyak atsiri, serai wangi, parameter
identifikasi secara umum, parameter mutu minyak atsiri

mutu

dengan

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara

simplisia,

meningkatnya

perkembangan

industri

modern

keanekaragaman

seperti industri parfum, kosmetik,

tumbuhan yang dapat dimanfaatkan

makanan, aroma terapi dan obat-

sebagai salah satu sumber minyak

obatan (Feriyanto, 2013).

yang

memiliki

atsiri. Kebutuhan

minyak atsiri

dunia semakin meningkat seiring
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Minyak

atsiri

di

bidang

kesehatan dapat digunakan sebagai
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antiseptik, antiinflamasi,

analgetik,

nilam

dan

minyak

kenanga

dan sedatif (Yuliani dan Satuhu,

(Sastrohamidjojo,

2012). Minyak atsiri saat ini sudah

minyak

dikembangkan

menjadi

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu

komoditas ekspor Indonesia yang

umur tanaman dan jumlah curah

meliputi minyak atsiri dari nilam,

hujan (Guenther, 1990).

dan

2004).

atsiri

Hasil

yang

berbeda

pala, cengkeh, serai

Tanaman yang mengandung

wangi, kenanga, kayu putih, cendana,

minyak atsiri dan berpotensi untuk

lada, dan kayu manis.

dikembangkan

akar

wangi,

Minyak atsiri dikenal dengan

adalah

tanaman

serai wangi. Tanaman serai wangi

istilah minyak mudah menguap atau

dibagi

minyak

merupakan

mahapengeri

senyawa yang umumnya berwujud

Mahapengeri

cairan,

daun yang lebih pendek dan lebih

terbang,

diperoleh

dari

bagian

menjadi

tanaman akar, kulit, batang, daun,

luas

buah,

lenabatu

biji,

maupun

dari

bunga

dua
dan

jenis,
lenabatu.

mempunyai bentuk

dibandingkan

dengan

(Yuliani

dan

daun

Satuhu,

penyulingan. Minyak

2012). Serai wangi ( Andropogon

atsiri dapat diperoleh secara ekstraksi

nardus Linn.), merupakan tanaman

menggunakan

organik

rumput-rumputan tegak, menahun

maupun dengan cara dipres atau

dengan tinggi 50-100 cm. Herba

dikempa

serai wangi mengandung saponin,

dengan cara

pelarut

dan

secara

enzimatik.

Minyak atsiri dapat dibagi menjadi

flavonoid, polifenol,

dua kelompok:

minyak

atsiri (Depkes RI, 2001). Tanaman

dipisahkan

serai wangi dapat digunakan untuk

menjadi komponen-komponen atau

pengobatan dan dapat dimanfaatkan

penyusun

sebagai bahan sabun, obat nyamuk,

atsiri

yang

Pertama,
mudah

murninya, contohnya:

minyak serai, minyak daun cengkeh,
minyak

permen,

dan

dan

minyak

serta aroma terapi.
Minyak

minyak

atsiri

dari

herba

terpentin. Kelompok kedua adalah

serai wangi diperoleh dengan cara

minyak

pengepresan.

Selain

itu,

atsiri

serai

wangi

atsiri

yang

dipisahkan

menjadi

murninya,

contohnya:

sukar

komponen
minyak

24

herba

diperoleh

dengan

cara

minyak
dapat

destilasi.
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Prinsip destilasi adalah untuk isolasi

melakukan penelitian dengan judul:

atau

Metode destilasi air minyak

pemisahan dua

komponen

zat

atau

cair

lebih

berdasarkan

titik didih, pada metode destilasi

pada

herba

serai

atsiri
wangi

(Andropogon nardus Linn.).

air ini bahan yang akan didestilasi
kontak

langsung

mendidih,

dengan

bahan

mengapung

diatas

terendam

air

tersebut
air

secara

Jenis

penelitian

yang

atau

digunakan

adalah

penelitian

sempurna

deskriptif.

Penelitian

deskriptif

(Sastrohamidjojo, 2004).
Hasil

METODE

yaitu bertujuan untuk mendapatkan

destilasi

umumnya

gambaran

yang

akurat

berupa minyak atsiri kasar yang

sejumlah

mengandung air,

yang diteliti (Suyanto, 2011).

diperlukan proses

karakteristik

dari

Penelitian

untuk penarikan air dari minyak

masalah

ini

hanya

atsiri agar kualitas minyak atsiri

menggambarkan cara isolasi herba

meningkat

menjadi

serai wangi basah dan kering, serta

penelitian

untuk mengetahui hasil parameter

lebih

dan

warna

jernih. Hasil

Arswendiyumna

(2011),

metode

mutu

simplisia

(kadar

penarikan air menggunakan Natrium

identifikasi

Sulfat (Na2SO4) anhidrat, dimana

umum dan parameter mutu minyak

air akan ditarik oleh

atsiri (rendemen

Na2SO4

minyak

atsiri

air),
secara

minyak atsiri, uji

anhidrat hingga dihasilkan minyak

organoleptik, dan bobot jenis).

atsiri dengan kemurnian yang tinggi.

Alat. Satu set alat destilasi air,

Minyak atsiri yang sudah diisolasi

neraca

perlu dilakukan pemeriksaan minyak

erlenmeyer, gelas ukur, beker glass,

atsiri untuk mengidentifikasi secara

Oven,

kualitatif dengan cara

desikator, Kertas saring, Timbangan

identifikasi

minyak atsiri secara umum
dianalisa

dan

parameter mutu minyak

atsiri.

cawan,

Kertas

Piknometer,

botol

neraca

vial,

analitik,

saring,
neraca

pipet,
analitik,

thermometer, bejana, labu ukur.
Berdasarkan latar belakang di

atas

listrik,

analitik,

peneliti

tertarik

untuk
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Na2SO4 anhidrat, vasellin, Simplisia

berdasarkan rumus:

herba serai wangi kering, Minyak
atsiri herba serai wangi basah dan
kering, Simplisia herba serai wangi
basah

dan

kering,

Aquades,

Tahap Persiapan Sampel Herba

Keterangan :
a = berat cawan dan sampel akhir (g)
b = berat cawan (g)
c = berat sampel awal (g)

Serai Wangi

Isolasi Minyak Atsiri

Panen dilakukan pagi hari untuk

Menimbang masing-masing bahan

menghindari

minyak

sebanyak 300 gram simplisia herba

dilakukan

serai wangi kering dan herba serai

sampai pangkal daun, kemudian

wangi segar, kemudian dilakukan

disortasi bahan herba serai wangi,

perajangan

dicuci, dan ditiriskan. Penanganan

bahan ±2 cm. Bahan herba serai

bahan herba serai wangi dengan

wangi segar dan kering dimasukan

pemisahan herba serai wangi segar

dalam labu destilasi diisi

dan

aquades

Bongkahan es, air,

atsiri.

penguapan

Pemangkasan

kering.

dikeringkan

Herba

serai

wangi

dengan cara diangin-

pada

masing-masing

sampai

terendam

dengan

seluruh

dalam aquades

bahan
selama

anginkan selama tiga hari.

4,5 jam. Minyak atsiri hasil destilasi

Tahap Pelaksanaan

ditambahkan

Analisa Parameter Mutu Simplisia

dengan

Pengukuran Kadar Air

erlenmeyer

Menimbang simplisia sebanyak 1-2

aquades

gram dikeringkan dalam oven pada

dalam minyak atsiri. Minyak atsiri

suhu

yang telah terpisah dari aquades,

40˚C selama

tergantung

bahannya,

5

jam

kemudian

Na2SO4

dosis

2-5%

anhidrat
ke

untuk
yang

masing-masing

masih

dalam

menyerap
terdapat

dipindahkan

ke

didinginkan dalam eksikator dan

dalam botol vial dan dianalisa lebih

ditimbang.

lanjut.

Panaskan

lagi

dalam

oven 30 menit, didinginkan dalam

Identifikasi Minyak Atsiri secara

eksikator dan ditimbang, perlakuan

Umum

ini diulangi sampai tercapai berat

Meneteskan

konstan.

atsiri pada sepotong kertas saring.

Kadar

air

dihitung

26

satu

tetes

minyak
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Bila dibiarkan, maka minyak atsiri

Piknometer

akan

menguap dengan sempurna

dalam keadaan bersih, setelah itu

tanpa meninggalkan noda transparan.

piknometer diisi dengan aquades

Analisa Parameter Mutu Minyak

hingga penuh lalu direndam dalam

Atsiri

bejana yang berisi air es hingga

a. Pengukuran Rendemen Minyak

suhu

Atsiri (Arswendiyumna, 2011)

gelembung

Minyak atsiri yang sudah terpisah

piknometer dan

dengan

bejana, kemudian piknometer dilap

aquades

dan dipindahkan

mencapai

dalam botol vial, masing-masing

dengan

minyak

ditimbang

atsiri

yang

diperoleh

kosong

ditimbang

25˚C

(hindari

udara),

ditutup

diambil

tisu

hingga

dari

kering,

piknometer yang berisi

dihitung rendemennya.

aquades. Piknometer

b. Uji Organoleptik (Prayitno, 2006)

minyak

1)

dipasang thermometer, setelah

Bentuk. Uji

pengamatan

organoleptik

bentuk

dilakukan

atsiri

kosong diisi

hingga

piknometer yang

penuh,

berisi

itu

minyak

dengan pengamatan secara langsung.

atsiri direndam dalam bejana, amati

2)

suhu

Warna. Penentuan

warna

yang

tertera

pada

dilakukan dengan cara visual atau

thermometer, jika suhu menunjukkan

dengan kasat mata.

25˚C

3)

Rasa.

Uji

organoleptik

diambil

di tutup piknometer dan
dari

bejana,

kemudian

berdasarkan rasa dilakukan dengan

dilap dengan tisu hingga kering dan

mencampurkan satu tetes minyak

ditimbang.

atsiri dengan sepuluh tetes aquades,

minyak atsiri dengan rumus:

Hitung bobot jenis

kemudian mencicipinya.
4)

Bau.

Uji

organoleptik

berdasarkan bau dilakukan dengan
meneteskan minyak atsiri sebanyak
2 tetes di atas kertas saring yang
tidak berbau, kemudian mencium

Analisis Hasil
Data

yang

pengumpulan

diperoleh
data

saat

meliputi:

Parameter mutu simplisia (kadar air),

aromanya.
c. Pengukuran Bobot Jenis Minyak

Identifikasi minyak atsiri

secara

umum, dan Parameter mutu minyak

Atsiri (B2P2T00T, 2008)
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atsiri herba serai wangi (rendemen

Jamu Kemenkes Surakarta. Panen

minyak atsiri, uji organoleptik, dan

dilakukan

bobot jenis).

menghindari

Analisis data pada

pagi

hari

untuk

penguapan

minyak

penelitian ini menggunakan analisis

atsiri dan pemangkasan dilakukan

univariat yaitu menjelaskan atau

sampai

mendeskripsikan karakteristik setiap

dilakukan

variabel

sampel

penelitian

(Notoatmodjo,

pangkal

daun,

proses

sebelum

selanjutnya

diperlukan

perlakuan

2012). Data disajikan dalam bentuk

pendahuluan

yaitu proses

persentase. Hasil -hasil pengukuran

panen yang meliputi penanganan

dibandingkan dengan standar yang

bahan

sudah ada atau standar SNI.

penirisan,

baku

pasca

(sortasi), pencucian,

perajangan,

pemisahan

sampel, dan dikeringkan dengan cara
HASIL DAN PEMBAHASAN

diangin-anginkan selama tiga hari.

Persiapan Sampel Herba Serai

Analisa Parameter Mutu Simplisia

Wangi.

a. Kadar air herba serai wangi

Sampel

yang digunakan dalam

Penentuan

kadar

air

dilakukan

penelitian ini adalah herba serai

dengan mengeringkan herba serai

wangi segar dan kering masing-

wangi dalam oven pada suhu 40˚C

masing sebanyak 300 gram yang

selama

diperoleh

didinginkan dan ditimbang.

dari

Etalase

Jurusan

5

jam,

kemudian

Tabel 1. Hasil Pengukuran Kadar Air Simplisia Herba Serai Wangi

Berdasarkan

tabel

1,

dapat

Jamu

Poltekkes

Kemenkes

RI

diketahui kadar air simplisia herba

Surakarta sudah memenuhi standar

serai

kadar

<10 % dan kadar air dari herba serai

sebesar 6 %, dari data di atas

wangi segar diperoleh kadar sebesar

menunjukan

42 % .

wangi

diperoleh

bahwa

kadar

air

simplisia herba serai wangi yang

Isolasi Minyak Atsiri Herba Serai

diperoleh

Wangi Segar dan Kering

dari

Etalase

Jurusan
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Pengambilam

minyak

atsiri

dari

sampel herba serai wangi segar

Gambar 1. (a) Minyak Atsiri Herba
Serai Wangi Kering (b) Minyak Atsiri
Herba Serai Wangi Segar

dan kering dilakukan dengan cara
destilasi air, dari 300 gram serbuk

Pemeriksaan Minyak Atsiri Secara

yang terendam aquades didapatkan

Umum

minyak

Pemeriksaan minyak atsiri secara

kering

atsiri

herba

sebanyak

serai wangi

2,16

ml

dan

umum

dengan

meneteskan

minyak atsiri herba serai wangi

satutetes minyak astiri pada kertas

segar sebanyak 2,01 ml.

saring,

bila

dibiarkan

minyak atsiri
dengan

maka

akan

menguap

sempurna

tanpa

meninggalkan noda transparan, hasil
sebagai berikut:

Gambar 2. (a) Hasil Pemeriksaan Minyak Atsiri Herba Serai Wangi Kering Tidak Ada
Noda Transparan (b) Hasil Pemeriksaan Minyak Atsiri Herba Serai Wangi Segar Tidak
Ada Noda Transparan

Berdasarkan
minyak
dengan

hasil

atsiri

pemeriksaan

secara kualitatif

cara identifikasi

minyak

wangi yang diperoleh dari Etalase
Jurusan Jamu Poltekkes
Kemenkes RI Surakarta terdapat

atsiri secara umum pada sampel

kandungan minyak atsiri.

herba serai wangi kering dan segar di

Analisa Parameter Mutu Minyak

atas menunjukan bahwa herba serai

Atsiri
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a. Rendemen minyak atsiri

Tabel 2. Hasil Rendemen Minyak Atsiri Herba Serai Wangi
Sampel

Simplisia Herba
Serai Wangi
(Andropogon nardus Linn.)
Herba Serai Wangi
(Andropogon nardus Linn.)
Segar
Penelitian Ginting, S 2004

Berdasarkan

tabel

2,

Berat
(gram)
300

Pengukuran
Volume (ml)
2,16

Rendemen
(% v/b)
0,72

300

2,01l

0,67

300

-

0,97-1,2%

dapat

sampel

wangi

kering.

Perbedaan

hasil

diketahui bahwa rendemen minyak

rendemen minyak atsiri herba serai

atsiri

wangi segar

herba

serai

wangi

segar

dan

kering

dengan

diperoleh rata-rata sebesar 0,67 %

penelitian (Ginting, 2004) diduga

v/b dan rendemen minyak atsiri

dipengaruhi oleh beberapa faktor

herba serai wangi kering diperoleh

diantaranya faktor tempat tumbuh,

rata-rata sebesar 0,72 % v/b, dari

umur

data di atas dapat dilihat rendemen

lama

minyak atsiri herba serai wangi

pendingin.

segar

b. Uji Organoleptik

lebih rendah

dibanding

panen,

proses

perajangan,

penyulingan,

dan

alat

rendemen minyak atsiri herba serai
Tabel 3. Hasil Uji Organoleptik Minyak Atsiri Herba Serai Wangi

Pemeriksaan
dilakukan
indera

secara

organoleptik

dengan menggunakan
manusia.

organoleptik

Hasil

uji

menunjukan bahwa

minyak atsiri herba serai wangi
segar dan kering hasil destilasi air

30

sesuai dengan yang terdapat dalam
penelitian sebelumnya,

hal

ini

dapat memastikan kebenaran bahan
yang digunakan.
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c. Bobot Jenis
Tabel 4. Hasil Bobot Jenis Minyak Atsiri Herba Serai Wangi
Sampel

Bobot Jenis 25˚C
0,878 gr/ml

Simplisia Herba
Serai Wangi
(Andropogon nardus Linn.)
Herba Serai Wangi
(Andropogon nardus Linn.) segar

Berdasarkan

tabel

4,

Parameter
SNI 06-3953-1995
0,876-0,919

0,872 gr/ml

dapat

0,876-0,919

Jurusan Jamu

diketahui bobot jenis pada sampel

Surakarta

minyak

minyak atsiri.

atsiri

herba

serai wangi

segar sebesar 0,872

gr/ml yang

Kemenkes RI

terdapat

3. Persentase

kandungan

rendemen

belum sesuai standar SNI 06-3953-

tinggi

1995 dan sampel minyak atsiri herba

sampel kering sebesar 0,72 % v/b

serai wangi kering diperoleh sebesar

dan segar sebesar 0,67 % v/b.

0,878

gr/ml

telah sesuai dengan

adalah

yang

wangi

menyatakan

jenis

menunjukkan

bobot

kondisi

4. Hasil uji organoleptik herba serai

standar SNI 06-3953-1995
bahwa

saat

yang

segar

dan

kering

warna

kuning

minyak atsiri serai wangi sebesar

muda, bentuk cair, berbau khas,

0,876-0,919.

dan memiliki rasa getir.
5. Bobot jenis minyak atsiri herba

KESIMPULAN

serai wangi segar menghasilkan

Berdasarkan hasil penelitian dan

bobot jenis sebesar 0,872 gr/ml

pembahasan

dan bobot jenis minyak atsiri

dapat

disimpulkan

sebagai berikut :

herba serai wangi kering sebesar

1. Kadar air simplisia herba serai

0,878 gr/ml.

wangi diperoleh kadar sebesar 6
% dan kadar air herba serai wangi

DAFTAR PUSTAKA

segar sebesar 42 %

Arswendiyumna, R; et al. 2011.
Minyak Atsiri dari Daun dan
Batang Tanaman Dua Spesies
Genus Cymbopogon, Famili
Gramineae Sebagai Insektisida
Alami
dan
Antibakteri.

2. Identifikasi

secara

kualitatif

menunjukan herba serai wangi
yang

diperoleh

dari

Etalase
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UJI POTENSI ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOLIK HERBA
PEGAGAN (Centella asiatica (L.) Urban) DAN EKSTRAK ETANOLIK
HERBA SURUHAN (Peperomia pellucida (L.) H.B.K.) TERHADAP
BAKTERI Streptococcus pneumonia
Pramita Yuli Pratiwi, Beta Ria Erika Marita Dellima
Akademi Analisa Farmasi dan Makanan Al-Islam, Yogyakarta

ABSTRAK
Penyakit infeksi banyak ditemukan di Indonesia dan salah satu penyebabnya
adalah bakteri Streptococcus pneumonia. Penelitian ini bertujuan untuk
membuktikan bahwa (Centella asiatica (L.) Urban) dan herba Suruhan
(Peperomia pellucida (L.) H.B.K.) mempunyai aktivitas antibakteri, dan
membandingkan potensiasi kedua herba tersebut dalam menghambat bakteri
Streptococcus pneumoniae. Ekstrak etanol herba suruhan dan herba pegagan
diperoleh dengan maserasi menggunakan penyari etanol 75%. Penentuan kadar
hambat minimum (KHM) dilakukan dengan menginkubasi larutan ekstrak etanol
yang sudah ditambahkan suspensi bakteri 106 CFU/ml. Untuk menentukan kadar
bunuh minimun (KBM) dilakukan dengan menggoreskan hasil inkubasi pada
masing-masing media agar. Metode yang digunakan dalam pengukuran aktivitas
antibakteri adalah dengan metode dilusi cair dan dengan menggunakan 6 tingkat
konsentrasi larutan uji untuk ekstrak etanolik herba pegagan (20% b/v, 30% b/v,
40% b/v, 50% b/v, 60% b/v, 70% b/v) dan 3 tingkat konsentrasi larutan uji untuk
ekstrak etanolik herba suruhan (50% b/v, 60% b/v dan 70% b/v). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa KHM ekstrak etanolik herba herba suruhan dan ekstrak
etanolik herba herba pegagan tidak dapat ditentukan karena larutan berwarna
coklat tua dan keruh, sedangkan KBM ekstrak etanolik herba herba suruhan
terhadap bakteri Streptococcus pneumonia adalah sebesar 60% b/v dan KBM
ekstrak etanolik herba herba pegagan terhadap bakteri Streptococcus pneumonia
adalah sebesar 60% b/v. Dari hasil skrining fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak
etanolik herba herba suruhan dan ekstrak etanolik herba Pegagan mengandung
senyawa polifenol, flavonoid dan saponin.
Kata kunci: Centella asiatica (L.) Urban, Peperomia pellucida (L.) H.B.K.,
Streptococcus pneumonia, antibakteri.
disebabkan oleh bakteri lebih banyak

PENDAHULUAN
Penyakit

infeksi

banyak

menggunakan obat-obat sintetik yang

ditemukan di Indonesia dan banyak

tentunya membutuhkan biaya yang

menyerang masyarakat yang kurang

tak sedikit, untuk itu perlu adanya

menjaga

alternatif untuk mengatasi masalah

kebersihan.

Selama

ini

penanganan masalah penyakit yang

33

tersebut,

salah

satunya
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memanfaatkan bahan-bahan alamiah

pendarahan hidung, tukak lambung,

yang ada di sekitar kita. Beberapa

sakit ginjal, dan sebagai obat kumur

herbal tersebut adalah herba pegagan

pada

(Centella asiatica L. Urban) dan

1980). Selain itu, menurut penelitian

suruhan (Peperomia pellucida (L)

Punturee, dkk. (2005) ekstrak air

H.B.K).

herba

Suruhan

termasuk

tumbuhan

sariawan

(Sastroamidjojo,

pegagan

sebagai

dapat

digunakan

antikanker

dan

gulma yang dapat digunakan sebagai

imunomodulator. Sedangkan untuk

obat tradisional. Suruhan merupakan

penggunaan

tumbuhan liar yang sering di jumpai

pembengkakan buah zakar, kaki

dan banyak terdapat di tempat yang

gajah,

lembab, agak terlindung, sela batu,

(Sastroamidjojo, 1980).

bawah pohon, tebing, pekarangan

lokal,

luka

yaitu

baru

atau

pada

borok

Penelitian ini bertujuan untuk

dan ladang. Saat ini gulma banyak

membuktikan

dilirik dan digunakan oleh para ahli

asiatica (L.) Urban) dan herba

pengobatan

Suruhan (Peperomia pellucida (L.)

untuk

mengobati

bahwa

berbagai penyakit misalnya untuk

H.B.K.)

mengatasi

antibakteri,

dan

penyakit asam urat, sakit kepala,

potensiasi

kedua

sakit perut, abses, bisul, jerawat,

dalam

radang kulit, luka terpukul dan luka

Streptococcus pneumoniae.

nyeri

pada

rematik,

mempunyai

(Centella

aktivitas

membandingkan
herba

menghambat

tersebut
bakteri

bakar ringan (Lestari, 2010).
Herba pegagan merupakan salah

METODE PENELITIAN

satu jenis herba yang memiliki

Bahan utama yang diuji adalah

manfaat

dan

herba pegagan dan herba suruhan

untuk

dari daerah Yogyakarta. Larutan

yang

beragam,

sangat

antara

luas

lain

mengobati keracunan makan jengkol,

penyari

peluruh air seni dan diaforetika,

maserasi adalah etanol 75%. Bahan

penyakit saluran empedu, wasir,

untuk uji daya antibakteri antara lain:

batuk

media BHI (Brain Heart Infusion),

kering

pada

anak-anak,

34

yang

digunakan

pada
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media BHI DS (Brain Heart Infusion

N, jika timbul bau Iodoform dan

Double Strenght), NaCl 0,9%, media

terbentuk endapan kuning dalam

Mc Conkey untuk Streptococcus

waktu 30 menit maka bahan tersebut

pneumoniae,

masih mengandung etanol. Skrining

media

pertumbuhan

agar darah, akuades steril, standard

Fitokimia

Mc Farland, biakan murni bakteri

Pemeriksaan Pendahuluan. Ekstrak

Streptococcus pneumoniae.

etanol herba pegagan dan herba

Pembuatan ekstrak etanolik herba

suruhan masing-masing dimasukkan

pegagan dan herba suruhan

dalam

Serbuk herba pegagan dan herba

ditambahkan

suruhan yang dimaserasi dengan

kemudian dipanaskan selama 30

etanol 75% dengan perbandingan

menit di atas penangas sampai

serbuk dan pelarut 1:5 (Astuti, 2003)

mendidih,

selama 5 hari terlindung dari cahaya,

kemudian disaring. Larutan yang

sambil

berulang-ulang

diaduk.

dihasilkan akan berwarna kuning

Setelah

5

diserkai.

sampai merah yang menunjukkan

dimasukkan

adanya senyawa yang mengandung

Kemudian

hari

sari

maserat

tabung

reaksi

dengan

akuades

larutan

10

yang

terjadi

dalam bejana dan dienapkan selama

gugus

2 hari, dibiarkan dalam suhu kamar

antrakinon,

dan terlindung dari cahaya. Endapan

saponin).

dipisahkan dengan cara disaring.

Pemeriksaan

Maserat yang didapat dipekatkan

etanol

hingga kental. Filtrat yang didapat

dipanaskan dengan 10 ml air selama

diuapkan hingga tidak mengandung

30 menit di atas penangas air,

pelarut etanol lagi dan berupa ekstrak

kemudian

kental yang selanjutnya digunakan

disaring, dengan

sebagai sampel uji.

larutan yang dihasilkan berwarna

Uji identifikasi etanol

merah menunjukkan adanya senyawa

Lima ml larutan ditambahkan 1 ml

flavonoid.

larutan NaOH 1N dan perlahan-lahan

Pemeriksaan

polifenol.

setelah 3 menit ditambah 2 ml I2 0,1

etanol

suruhan

35

kromofor

ml

tanin,

(flavonoid,
alkaloid

Flavonoid.

herba

suruhan

larutan

herba

dan

Ekstrak
100

yang

mg

terjadi

kapas. Apabila

Ekstrak
100

mg
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dipanaskan dengan air (10 ml)

bukan berasal dari tumbuhan maka

selama 30 menit di atas penangas air

teteskan larutan asam sebanyak 3

mendidih, kemudian disaring panas-

tetes. Bila busa masih tetap stabil

panas.

maka dipastikan terdapat saponin.

Adanya warna

hijau-biru

terbentuk setelah penambahan 3 tetes

Uji Mikrobiologi

FeCl3 dalam larutan yang telah

Pembuatan persediaan stok bakteri.

dingin

Bakteri

menunjukkan

adanya

Streptococcus

polifenol.

pneumonomiae diambil dari koloni

Pemeriksaan tannin. Ekstrak etanol

bakteri yang diperoleh dari biakan

herba suruhan sebanyak 100 mg

bakteri

dipanaskan dengan 10 ml air selama

Kesehatan (BLK) DIY, kemudian

30 menit di atas penangas air,

digoreskan pada media padat agar

kemudian disaring dengan kertas

miring TSA. Biakan diinkubasi pada

saring.

ml

suhu 370 C selama 24 jam. Setelah

ditambah larutan NaCl 2% (1 ml),

bakteri tumbuh disimpan pada almari

kemudian disaring melalui kertas

es sebagai stok bakteri.

saring. Filtrat ditambahkan 5 ml

Pembuatan suspensi bakteri. Ambil

larutan gelatin 1%, bila timbul

2 ose dari stok bakteri Streptococcus

endapan menunjukkan adanya tanin.

pneumoniae dalam media 1 ml BHI.

Pemeriksaan saponin. Ekstrak etanol

Inkubasi selama 18-24 jam pada

herba suruhan sebanyak 100 mg

suhu

ditambahkan

ml

dimasukkan dalam 1ml media BHI.

kemudian dikocok kuat-kuat selama

Diinkubasi pada suhu 37º C selama

30

4-8 jam. Diencerkan dengan NaCl

Filtrat

detik

sebanyak

akuades

sampai

5

10

muncul

busa

di

37º

Balai

C.

Diambil

0,9%

Letakkan tabung reaksi dalam posisi

kekeruhannya dengan standard Mc

tegak selama 30 menit. Apabila

Farlan (108 CFU/ml). Diencerkan

masih

sampai 106 CFU/ml dengan BHI DS.

busa,

maka

kemungkinan mengandung saponin
untuk memastikan bahwa busa yang
terbentuk berasal dari saponin dan
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dan

100μl,

setinggi 3 cm dalam tabung reaksi.

terdapat

steril

Laboratorium

disamakan
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aquadest steril dalam BHI DS,

Uji aktivitas antibakteri
Uji

pendahuluan.

kelarutan

ekstrak

pendahuluan

uji

kontrol media yaitu larutan BHI DS,

uji

kontrol ekstrak yaitu ekstrak etanol

antibakteri.

herba suruhan dalam BHI DS dan

Meliputi
dan

aktivitas

dengan

kontrol suspensi bakteri 106 CFU/ml.

melarutkan ekstrak dengan pelarut

Penentuan kadar hambat minimum

yang sesuai (misal akuades), hal ini

(KHM)

sangat penting untuk mengetahui

Suspensi

pelarut

untuk

Streptococcus pneumoniae diambil

pengenceran namun tidak memiliki

0,5 ml dan dimasukkan ke dalam

kemampuan

tiap-tiap tabung uji yang berisi 0,5

Uji

kelarutan

dilakukan

yang

sesuai

untuk

membunuh

106

bakteri

bakteri. Uji pendahuluan aktivitas

ml

antibakteri ekstrak etanolik herba

konsentrasi.

pegagan

suruhan

diinkubasi pada suhu 370 C selama

mengetahui

18-24 jam. Diamati ada tidaknya

dilakukan

dan

herba

untuk

larutan

uji

CFU/ml

dalam

berbagai

Tabung

konsentrasi terendah dari larutan

kekeruhan

sampel yang dapat menghambat

dengan

maupun

menentukan pada konsentrasi berapa

membunuh

pertumbuhan

larutan

tersebut

larutan

dibandingkan
kontrol,

untuk

bakteri.

sampel ekstrak etanolik baik ekstrak

Pembuatan Larutan Uji. Dari hasil

etanolik

uji pendahuluan aktivitas antibakteri

herba pegagan mulai menghambat

konsentrasi ekstrak etanolik herba

pertumbuhan bakteri.

pegagan dan herba suruhan yang

Analisis Data

digunakan

Streptococcus

Penentuan

pneumoniae yaitu konsentrasi 20%,

mengamati

30%, 40%, 50%, 60%, dan 70% b/v

dibandingkan dengan larutan kontrol.

untuk ekstrak pegagan dan 50%,

Uji menunjukkan positif jika tidak

60%, dan 70% b/v untuk ekstrak

ada pertumbuhan bakteri (ditandai

suruhan.

aktivitas

dengan kejernihan) sedangkan uji

antibakteri ini menggunakan empat

menunjukkan hasil negatif jika ada

kontrol.

pertumbuhan

untuk

Pada

Kontrol

uji

pelarut

yaitu
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herba

suruhan

KHM

maupun

yaitu

larutan

bakteri

dengan

uji

yang

(ditandai
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dengan kekeruhan). Penentuan KBM
dilakukan

dengan

menggoreskan

Dalam skrining fitokimia ini
digunakan

uji

tabung.

larutan uji yang telah diberi suspensi

pendahuluan

bakteri pada masing-masing media

mengetahui adanya senyawa yang

ditandai

mengandung gugus kromofor di

dengan

ada

tidaknya

maupun

ekstrak

etanol

herba

pegagan. Hasil skrining fitokimia

HASIL DAN PEMBAHASAN
Fitokimia,

untuk

dalam ekstrak etanol herba suruhan

pertumbuhan koloni bakteri.

Skrining

dilakukan

Uji

Hubungan

Kandungan Kimia Ekstrak Etanol

dengan metode tabung dapat dilihat
pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Herba Suruhan dengan Aktivitas
Antibakteri
No
1.
2.
3.

5.

No
1.
2.
3.

4.

Tabel 1. Uji Skrining Fitokimia Terhadap Ekstrak Etanol Herba Suruhan.
Uji Tabung
Pereaksi
Hasil
Pendahuluan
KOH
(+) kuning intensif
Uji Polifenol
FeCl3
(+) hijau kebiruan
Uji Flavonoid
Uap ammonia
(+) kertas saring yang
ditetesi sampel berwarna
kuning
Uji Saponin
(deteksi dengan
(+) Buih setinggi 3cm
penggojogan), HCl
(-) + HCl buih tidak stabil
Tabel 2 . Uji Skrining Fitokimia Terhadap Ekstrak Etanol Herba Pegagan.
Uji Tabung
Pereaksi
Hasil
Pendahuluan
KOH
(+) kuning intensif
Uji Polifenol
FeCl3
(+) hijau kebiruan
Uji Flavonoid
Uap ammonia
(+) kertas saring yang
ditetesi sampel berwarna
kuning
Uji Saponin
(deteksi dengan
(+) Buih setinggi 3cm
penggojogan), HCl
(+) HCl buih tidak stabil

Senyawa flavonoid maupun

sehingga proses metabolisme bakteri

senyawa polifenol yang terdapat

menjadi terganggu, kerusakan ini

dalam ekstrak etanol herba suruhan

bersifat irreversibel atau tidak dapat

maupun

diperbaiki

pegagan

kemampuan
dengan

mempunyai

sebagai
mekanisme

mendenaturasi

protein

antibakteri

kembali

(Pelczer

dan

Chan, 1988).

yaitu

Saponin yang terdapat dalam

bakteri,

ekstrak etanol herba suruhan dan
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pegagan

mempunyai

sebagai

kemampuan

antibakteri

mekanisme

dengan

mengubah

poten

sebagai

antibakteri

harus

diteliti lagi lebih lanjut.

tegangan

Penentuan

muka dan mengikat lipid sehingga

Minimum

Kadar

Hambat

menyebabkan lipid tersekresi dari

Harga KHM pada penelitian

dinding sel sehingga permeabilitas

ini tidak dapat ditentukan, hal ini

sel menjadi rusak.

dikarenakan

kejernihan

ekstrak

Dengan berbagai mekanisme

etanol herba suruhan dan herba

penghambatan pertumbuhan bakteri

pegagan tidak dapat dibandingkan

oleh polifenol, flavonoid dan saponin

karena larutan ekstrak yang berwarna

terhadap Streptococcus pneumoniae

coklat tua (coklat pekat), sehingga

maka ekstrak etanol herba suruhan

adanya

dan

pertumbuhan bakteri tidak dapat

herba

pegagan

mempunyai

kekeruhan

aktivitas sebagai antibakteri. Namun

diamati.

demikian komponen

dilihat pada gambar 5, gambar 6 dan

mana

yang

Gambar

tersebut

akibat

dapat

gambar 7 dibawah ini.

Gambar 5. Kadar Hambat Minimum (KHM) ekstrak etanolik herba suruhan.
Keterangan:
1. Ekstrak etanolik herba suruhan konsentrasi 50% b/v.
2. Ekstrak etanolik herba suruhan konsentrasi 60% b/v.
3. Ekstrak etanolik herba suruhan konsentrasi 70% b/v.

Gambar 6. Kadar Hambat Minimum (KHM) ekstrak etanolik herba pegagan.
Keterangan:
1. Ekstrak etanolik herba suruhan konsentrasi 20% b/v.
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2. Ekstrak etanolik herba suruhan konsentrasi 30% b/v.
3. Ekstrak etanolik herba suruhan konsentrasi 40% b/v.
4. Ekstrak etanolik herba suruhan konsentrasi 50% b/v.
5. Ekstrak etanolik herba suruhan konsentrasi 60% b/v.

Gambar 7. Beberapa kontrol yang ditempatkan dalam tabung reaksi.
Keterangan:
KES
= kontrol ekstrak etanolik herba suruhan.
KE
= kontrol ekstrak etanolik herba pegagan
KB
= Kontrol Bakteri
KM
= Kontrol Media
KP
= Kontrol Pelarut

Penentuan kadar bunuh minimum

terendah larutan ekstrak etanol herba

(KBM)

suruhan

Dengan

melihat

ada

tidaknya

yang

pertumbuhan

dapat

membunuh

bakteri

(KBM).

pertumbuhan bakteri dalam goresan

Gambar KBM dari ekstrak etanol

pada

herba suruhan dan herba pegagan

media

dengan

yang

kontrol

ditentukan

berapa

dibandingkan
maka

dapat

konsentrasi

dapat dilihat pada gambar 8 berikut
ini.

Gambar 8. Kadar Bunuh Minimum ekstrak etanolik herba suruhan.
Keterangan:
1. Ekstrak etanolik herba suruhan konsentrasi 70% b/v.
2. Ekstrak etanolik herba suruhan konsentrasi 60% b/v.
3. Ekstrak etanolik herba suruhan konsentrasi 50% b/v.
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Pada Gambar 8.

dapat diamati

tersebut sudah tidak terlihat adanya

bahwa ekstrak etanol herba pegagan

koloni

bakteri,

pada kadar 60% b/v sudah mampu

ekstrak

etanol

membunuh

terhadap Streptoccus aureus adalah

bakteri

Streptococcus

pneumoniae yang mana pada kadar

sehingga
herba

KBM
suruhan

60% b/v

Gambar 9. Kontrol pada ekstrak etanolik herba suruhan
Keterangan:
KP
= Kontrol Pelarut
KB
= Kontrol Bakteri
KM
= Kontrol Media
KE
= Kontrol Ekstrak etanolik herba suruhan

Sedangkan Kadar Bunuh Minimum

gambar

10.

(KBM) pada ekstrak etanolik herba

dibawah ini.

yang

dapat

dilihat

Pegagan didapatkan hasil seperti

Gambar 10. Kadar Bunuh Minimum ekstrak etanolik herba pegagan.
Keterangan:
1. Ekstrak etanolik herba suruhan konsentrasi 20% b/v.
2. Ekstrak etanolik herba suruhan konsentrasi 30% b/v.
3. Ekstrak etanolik herba suruhan konsentrasi 40% b/v.
4. Ekstrak etanolik herba suruhan konsentrasi 50% b/v.
5. Ekstrak etanolik herba suruhan konsentrasi 60% b/v.
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Pada Gambar 10

dapat

diamati bahwa ekstrak etanol herba

suruhan terhadap Streptoccus aureus
adalah 60% b/v

pegagan pada kadar 60% b/v sudah
mampu

membunuh

Streptococcus

pneumoniae

bakteri
yang

Hasil dari ekstrak etanolik
herba

pegagan

dibandingkan

mana pada kadar tersebut sudah tidak

dapat

terlihat

dibawah ini.

adanya

koloni

bakteri,

dilihat

diatas

dengan
pada

dapat

kontrolnya,
gambar

11.

sehingga KBM ekstrak etanol herba

Keterangan:

Gambar 11. Kontrol pada ekstrak etanolik herba suruhan
KP
= Kontrol Pelarut
KB
= Kontrol Bakteri
KM
= Kontrol Media
KE
= Kontrol Ekstrak etanolik herba suruhan

Dari gambar 11. diatas dapat

untuk melihat apakah biakan bakteri

dilihat bahwa baik pada KP, KM

yang digunakan sebagai sampel ada

maupun

dan dapat tumbuh pada media agar

KE

tidak

terdapat

pertumbuhan bakteri, yang berarti

darah.

pada pelarut, media, maupun ekstrak

dilakukan dapat di lihat bahwa KBM

etanolik

yang

untuk ekstrak etanol herba suruhan

digunakan pada penelitian ini bebas

dan ekstrak etanol herba pegagan

dari bakteri, terutama bakteri S.

adalah pada kadar 60% b/v, hal ini

pneumoniae.

dapat dilihat pada kadar 60% b/v

Kontrol

herba

pegagan

Sedangkan

Bakteri

(KB)

pada
terdapat

sudah

Dari

tidak

percobaan

ditumbuhi

yang

bakteri

pertumbuhan bakteri sebab kontrol

Streptococcus pneumoniae. Sehingga

tersebut

ekstrak etanol herba suruhan dan

memang

dipergunakan
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herba pegagan mempunyai aktifitas
sebagai antibakteri pada kadar 60%
b/v.

KESIMPULAN
Pemeriksaan

skrining

fitokimia terhadap herba Peperomia
pellucida

(L)

mengandung

H.B.K

positif

polifenol,

flavonoid

dan saponin (buih yang dihasilkan
dalam

percobaan

stabil) sedangkan

saponin

tidak

ekstrak etanol

herba Centella asiatica (L.) Urban
positif

mengandung

flavonoid

dan

polifenol,

saponin.

Ekstrak

etanol herba Peperomia pellucida
(L) H.B.K dan ekstrak etanol herba
Centella
memiliki

asiatica

(L.)

aktivitas

Urban

antibakteri

terhadap Streptococcus pneumoniae.
Kadar Hambat Minimum (KHM)
terhadap Streptococcus pneumoniae
tidak dapat diamati karena larutan uji
keruh.
(KBM)

Kadar

Bunuh

ekstrak

Minimum

etanol

herba

Peperomia pellucida (L) H.B.K dan
ekstrak

etanol

herba

Centella

asiatica

(L.)

Urban

terhadap

Streptococcus pneumoniae adalah
60% b/v.
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ISOLASI DAN KARAKTERISASI SENYAWA BIOAKTIF PADA DAUN
KELOR ( Moringa oleifera Lamk.) YANG BERPOTENSI SEBAGAI
ANTIBAKTERI TERHADAP Staphylococcus aureus
Rini Sulistyawati, Beta Ria Marika Erita Dellima, Eni Kartika Sari
Akademi Analisa Farmasi dan Makanan Al Islam Yogyakarta

ABSTRAK
Akhir-akhir ini banyak penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Selama ini
penanganan penyakit yang disebabkan oleh bakteri lebih banyak menggunakan
obat-obat sintetik yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan tentunya
banyak menimbulkan efek samping. Untuk itu perlu adanya alternatif untuk
mengatasi masalah tersebut, salah satunya dengan memanfaatkan tanaman obat
yang mengandung senyawa bioaktif yang berkhasiat sebagai antibakteri. Salah
satu tumbuhan obat yang berpotensi sebagai senyawa obat adalah kelor atau
Moringa oleifera lamk. Sehingga perlu dilakukan penelitian isolasi dan
karakterisasi senyawa bioktif pada daun kelor yang berpotensi sebagai antibakteri.
Fraksi etil asetat merupakan fraksi teraktif sebagai antibakteri pada kadar 20%
b/v. Isolat yang diperoleh secara kromatografi lapis tipis preparatif dinyatakan
murni secara KLT. Karakterisasi isolat dengan menggunakan HPLC menunjukkan
kromatogram yang mirip dengan kuersetin sebagai senyawa standar.
Kata kunci: isolasi, Moringa oleifera lamk., kuersetin, antibakteri

PENDAHULUAN
Banyak penyakit disebabkan

Pemanfaatan

tanaman

obat

oleh bakteri ditemukan di Indonesia

merupakan warisan nenek moyang

terutama disebabkan oleh kurangnya

sejak dulu kala.

kebersihan.

budidaya

Penanganan

penyakit

tanaman

Eksplorasi dan
obat

terus

yang disebabkan oleh bakteri selama

dikembangkan dengan tujuan jangka

ini lebih banyak menggunakan obat –

panjang mengurangi impor bahan

obat sintetik dengan berbagai efek

baku obat sintetik demi menghemat

samping yang ditimbulkan. Oleh

devisa negara. Salah satu tanaman

sebab itu perlu adanya alternatif

yang berkhasiat obat adalah kelor.

salah satunya dengan memanfaatkan

Kandungan kimia pada daun kelor

bahan-bahan alamiah di sekitar kita.

adalah fenol, hidrokuinin, flavonoid
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steroid, triterpenoid, tanin alkaloid

kromatogram yang mirip dengan

dan saponin (Kiswandono, 2008).

kuersetin sebagai senyawa standar.

Berbagai

penelitian

membuktikan

bahwa

telah
kandungan

METODOLOGI PENELITIAN

bioaktif dalam daun kelor berpotensi

Bahan dan Alat

sebagai senyawa obat diantaranya

Bahan utama yang digunakan adalah

sebagai antiinflamasi (Sashidara, et

daun kelor, etanol 80% sebagai

al, 2007), antifungi (Chuang, et al,

larutan

2006),

fraksinasi ekstrak adalah n-heksan,

2004),

antikanker

(Jayaardhanan,

hepatoprotektif

penyari.

Bahan

untuk

(Hamza,

etil asetat dan aquades. Bahan uji

2007, Uma et al, 2007) serta

antibakteri antara lain media BHI

antioksidan (Benabdeselam, 2007;

(Brain Heart Infusion), median BHI

Chumark, 2007).

DS ( Brain Heart Infusion) Double

Penelitian ini

dilakukan untuk menguji

aktivitas

Strength,

NaCl

0,9%,

media

antibakteri ekstrak etanol daun kelor

pertumbuhan agar darah, aquadest

dengan metode dilusi cair dengan

steril, standar McFarland, biakan

perhitungan Kadar Hambat Minimal

murni Staphylococcus aureus. Alat

(KHM) dan Kadar Bunuh Minimal

yang digunakan meliputi: alat-alat

(KBM) (Jawetz, 1996) selanjutnya

gelas, perangkat ekstraksi, rotary ev

dilakukan isolasi senyawa bioaktif

aporator, chamber, blender, neraca

berkhasiat antibakteri. Identifikasi

analitik,

senyawa

pendingin.

yang

dihasilkan

perangkat

KLT,

almari

menggunakan HPLC.Hasil penelitian

Ekstraksi Sampel

menunjukkan fraksi Fraksi etil asetat

Sebanyak 1 kg daun kelor dimaserasi

merupakan fraksi teraktif sebagai

dengan 7 L etanol 80% selama 5 hari

antibakteri pada kadar 20% b/v.

terlindung dari cahaya sambil diaduk

Isolat

berulang-ulang.

yang

diperoleh

secara

Setelah

5

hari

kromatografi lapis tipis preparatif

disaring dengan penyaring vakum

dinyatakan

dan

Karakterisasi

murni

secara

isolat

KLT.
dengan

menggunakan HPLC menunjukkan

45

residu

dimaserasi

kembali

dengan 2 L etanol 80% selama 24
jam.

Maserat

yang

didapat
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dipekatkan sampai pekat dengan

etilasetat dicampur dan disentrifuge

vacuum rotary evaporator pada suhu

membentuk 2 lapisan yaitu fraksi

60oC dan hasil yang didapat adalah

etilasetat dan fraksi

ekstrak kental etanol daun kelor.

etilasetat.

Fraksinasi Ekstrak Etanol Daun

Uji Antibakteri

Kelor

Penentuan

Sebelum difraksinasi ekstrak etanol

Minimum (KHM)

dideteksi senyawa fenolik dan fla

Diambil sebanyak 0,5 ml suspensi

vonoid dengan metode Kromatografi

bakteri

Lapis Tipis (KLT). Analisis kualitatif

106CFU/ml

senyawa

dalam tabung uji yang berisi 0,5 ml

fenolik

dengan

KLT

tidak larut

Kadar

Hambat

Staphylococcus
dan

aureus

dimasukkan

ke

menggunakan fase diam silika gel

ekstrak

F254

etil

62,5%; 60%; 57,5%; 55%; 52,5%

/)

dan 50 % Konsentrasi ekstrak etanol

dengan

fase

asetat:metanol:air

gerak

(100:13,5:10

etanol

pada

konsentrasi

dengan pereaksi semprot FeCl3 dan

ditentukan

berdasarkan

uji

sebagai baku pembanding digunakan

pendahuluan.

Konsentrasi

akhir

asam

kualitatif

setelah dicampur menjadi 31,25%;

senyawa flavonoid dengan KLT

30%; 28,75%; 27,5%; 26,25% dan

menggunakan fase diam silika gel

25%. Selanjutnya tabung diinkubasi

F254 dengan fase gerak BAW ( 4:5:1)

pada suhu 370C selama 18-24 jam.

dan metanol:air dengan pereaksi

Diamati ada tidaknya kekeruhan

sitroborat dan uap amonia. Sebagai

larutan dan dibandingkan dengan

baku pembanding digunakan fla

larutan kontrol untuk menentukan

vonoid rutin. Tahapan selanjutnya

pada

adalah fraksinasi ekstrak etanol daun

ekstrak etanol mampu menghambat

kelor. Ekstrak etanol ditambahkan

pertumbuhan bakteri. Larutan kontrol

aquadest dan n-heksan kemudian

yang

disentrifuge dan akan membentuk 2

pelarut yaitu aquadest dalam media

lapisan yaitu fraksi larut air dan

BHI DS, kontrol media yaitu kontrol

fraksi larut n-heksan. Pada fraksi

BHI DS,

larut air selanjutnya ditambahkan

kontrol ekstrak etanol daun kelor

galat.

Analisis
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mulai

konsentrasi

digunakan

kontrol

adalah

ekstrak

berapa

kontrol

yaitu
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dalam media BHI DS dan kontrol
6

suspensi bakteri 10 CFU/ml.
Penentuan

Kadar

hasil dari fraksinasi ekstrak etanol
daun kelor (fraksi n-heksan, fraksi

Bunuh

aquadest, fraksi etil asetat), dan isolat
fraksi teraktif.

Minimum (KBM)
Penentuan KBM dilakukan dengan
cara larutan ekstrak etanol hasil uji
dilusi cair pada KHM digoreskan
pada

media

agar

darah

untuk

Staphylococcus aureus. Dilihat ada
tidak adanya pertumbuhan bakteri
dan dibandingkan dengan kontrol
untuk

menentukan

konsentrasi

terendah ekstrak etanol daun kelor
yang

mampu

menghambat

pertumbuhan bakteri (KBM). Bagan
penentuan KHM dan KBM sebagai
Gambar 2. Skema kerja penelitian

berikut:

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum

dilakukan

uji

aktivitas antibakteri terlebih dahulu
dilakukan skrining fitokimia untuk
mengetahui kandungan kimia yang
berhubungan
biologinya.

dengan

aktivitas

Sehingga

dengan

skrining fitokimia diharapkan akan
didapatkan
kimia
Gambar 1. Skema uji KHM dan KBM

yang

antibakteri.

Penentuan uji KHM dan KBM

fitokimia

dilakukan untuk semua larutan uji

berikut:

meliputi ekstrak etanol daun kelor,
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gambaran

kandungan

berpotensi
Hasil

disajikan

uji

sebagai
skrining

dalam

tabel
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Tabel 1. Hasil uji skrining fitokimia ekstrak etanol daun kelor

Hasil

uji

skrining

fitokimia

Identifikasi senyawa polifenol

menunjukkan kandungan senyawa

Hasil kromatogram yang didapat

golongan polifenol dan flavonoid

setelah KLT disemprot dengan FeCl3

sehingga

dilakukan

didapat bercak berwarna hitam pada

identifikasi polifenol dan flavonoid

sampel. Hal ini menunjukkan adanya

secara

polifenol dalam sampel.

selanjutnya

kromatografi

lapis

tipis

(KLT).

Gambar 3. Profil kromatografi identifikasi polifenol
Keterangan: Fase diam : silika gel F254
Fasegerak : etilasetat:metanol:air (100:13,5:10)
Urutan sampel dari kiri ke kanan: pembanding asam
galat;fraksi heksan; fraksi etilasetat; ekstrak etanol daun
kelor
1. Penampak bercak UV 254
2. Penampak bercak UV 366
3.Pereaksi semprot FeCl3 pada sinar tampak
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Tabel 2. Nilai Rf identifikasi polifenol

amonia (basa) menyebabkan gugus

Identifikasi senyawa flavonoid
Flavonoid
melalui

diidentifikasi

terbentuknya

bercak

hidroksil pada flavonoid terionisasi
sehingga terjadi pergeseran panjang

berwarna kuning pada kromatogram

gelombang

yang

gelombang

semakin

intensif

setelah

kearah
yang

lebih

panjang
besar

dilewatkan uap amonia. Hal ini

menyebabkan warna kuning yang

disebabkan dengan penambahan uap

terbentuk lebih intensif.

Gambar 4. Profil kromatografi identifikasi flaonoid
Keterangan: Fase diam : silika gel F254
Fase gerak : metanol:kloroform
Urutan sampel dari kiri ke kanan: pembanding rutin;fraksi
heksan; fraksi etilasetat; ekstrak etanol daun kelor
1. Sinar tampak pereaksi uap ammonia
2. Penampak bercak UV 254
3.Penampak bercak UV 366
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Pada gambar kromatogram

pembanding

rutin

dan

fraksi

terlihat bahwa rutin tidak terelusi

etilasetat dikarenakan pada uji awal

sempurna

diketahui hanya fraksi etilasetat yang

sehingga

dilakukan

perubahan fase gerak dengan BAW

memberikan

(butanol : asam asetat : air) dan

dengan pembanding rutin.

penotolan

hanya

diulangi

warna

yang

sama

untuk

Gambar 5. Profil identifikasi flavonoid dengan fase gerak BAW
Keterangan: Fase diam : silika gel F254
Fase gerak : BAW (4:1:5)
Urutan sampel dari kiri ke kanan: pembanding rutin;fraksi
etilasetat
1. Sinar tampak pereaksi uap ammonia
2. Penampak bercak UV 254
3.Penampak bercak UV 366

digoreskan pada media MH. Pada

Uji Aktivitas Antibakteri
Uji

aktivitas

antibakteri

gambar 6 dan 7 terlihat fraksi

dilakukan terhadap ekstrak etanol

etilasetat pada konsentrasi 20% telah

daun kelor, fraksi n-heksan dan

dapat membunuh bakteri S. aureus

fraksi etilasetat pada konsentrasi

yang mana pada kadar tersebut sudah

20%

tidak ada koloni bakteri sehingga

berdasarkan

pendahuluan.

Untuk

hasil

uji

mengetahui

dapat

dikatakan

fraksi

paling

poten

aktivitas antibakteri ekstrak etanol

etilasetatlah

daun kelor, fraksi n-heksan dan

terhadap bakteri S. aureus.

fraksi etilasetat maka larutan sampel
yang telah diujikan dengan S. aureus

50
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Gambar 6. Hasil goresan pada media agar MH untuk kelompok kontrol
Keterangan:
KM : Kontrol Media
KP : Kontrol Pelarut
KFE : Kontrol Fraksi etilasetat
KFH : Kontrol Fraksi n-heksan
KE : Kontrol Ekstrak etanol
KS : Kontrol Suspensi Bakteri

Gambar 7. Hasil goresan pada media agar MH untuk kelompok sampel
Keterangan:
E : Ekstrak etanol daun kelor
FH
: Fraksi n-heksan
FE
: Fraksi etilasetat

Isolasi dan Karakterisasi senyawa

(KLTP).

Bioaktif

dilakukan uji KLT. Karakterisasi

Isolasi dilakukan terhadap fraksi

isolat

etilasetat

dengan pembanding kuersetin.

dengan

metode

Kromatografi Lapis Tipis Preparatif
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Isolat

dilakukan

yang

didapat

dengan

HPLC
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Gambar 8. Kromatogram standar kuersetin

Gambar 9. Kromatogram isolat daun kelor

Pada gambar 9 menunjukkan
isolat daun kelor tidak memisah

ini kemungkinan disebabkan isolat
yang belum murni.

sempurna, namun jika dibandingkan
dengan

kromatogram

standar

kuersetin memberikan waktu retensi

KESIMPULAN
Dari penelitian dapat diambil

yang mirip. Waktu retensi isolat

beberapa kesimpulan:

1,315

retensi

1. Fraksi teraktif dari ekstrak etanol

standar kuersetin 1,672. Perbedaan

daun kelor adalah fraksi etilasetat

sedangkan

waktu
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yang

pada

konsentrasi

mampu membunuh bakteri
aureus

ditandai

dengan

20%

secara

KLT

ditandai

dengan

S.

adanya satu bercak pada plat KLT

tidak

3. Karakterisasi isolat dengan HPLC

adanya pertumbuhan koloni
2. Hasil isolasi dengan Kromatografi

dengan

baku

pembanding

kuersetin

memberikan

waktu

Lapis Tipis Preparatif (KLTP)

retensi yang mirip menunjukkan

menunjukkan isolat telah murni

bahwa

isolat

merupakan

kuersetin.
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ANALISIS RHODAMIN B PADA CABE GILING BASAH YANG
DIJUAL DI PASAR KOTA YOGYAKARTA

Sholihatil Hidayati
Akademi Analisa Farmasi dan Makanan Al-Islam Yogyakarta
ABSTRAK
Rhodamin B merupakan zat warna sintetis yang menunjukkan warna merah jika
dilarutkan. Rhodamin B ini biasa digunakan sebagai pewarna tekstil dan sangat
berbahaya bila digunakan dalam pangan. Namun seringkali Rhodamin B
digunakan untuk mewarnai beberapa makanan, salah satunya cabe giling basah.
Cabe giling merupakan salah satu bentuk olahan cabe yang digiling halus dan
dijual di pasar-pasar. Cabe giling banyak digunakan para ibu rumah tangga
sebagai bumbu tambah untuk masakan. Penambahan zat warna Rhodamin B dalam
cabe giling basah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas warna
dan daya tarik konsumen. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya
kandungan Rhodamin B pada cabe giling basah yang dijual di Pasar Kota
Yogyakarta. Analisis dilakukan menggunakan Metode Kromatografi Lapis
Tipis (KLT). Desain penelitian yang digunakan eksperimental dengan pemeriksaan
langsung terhadap 25 sampel pada Cabe Giling Basah di Pasar Kota Yogyakarta.
Berdasarkan data sampel Cabe Giling Basah yang dijual oleh pedagang di Pasar
Kota Yogyakarta, diperoleh 25 sampel Cabe Giling Basah dan 5 diantaranya
positif mengandung zat warna Rhodamin B sehingga sebanyak 20 % penjual Cabe
Giling Basah menggunakan Rhodamin B sebagai penambahan warna. Hal
ini menunjukkan bahwa masih banyak penggunaan zat warna Rhodamin B dalam
pangan.
Kata Kunci : Rhodamin B, KLT, Cabe

pewarna

PENDAHULUAN

hasil

rekayasa

teknologi.

Keamanan pangan merupakan

Pemakaian zat pengawet, pemanis dan

syarat penting yang harus melekat pada

pewarna sintetik pada makanan dan

pangan yang hendak dikonsumsi oleh

minuman

semua masyarakat di Indonesia. Seiring

Pemakaian zat pewarna berbahaya pada

dengan

makanan

perkembangan

ilmu

telah

masih

banyak

digunakan.

banyak

ditemukan

pengetahuan dan teknologi, beberapa

diantaranya: Rhodamin B, Sudan I,

zat pewarna juga telah mengalami

Metanil Yellow, Citrus Red, Violet dan

perkembangan

lain-lain.

seperti

halnya

zat
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tersebut
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dinyatakan berbahaya oleh Peraturan

Berdasarkan uraian di atas terkait

Menteri Kesehatan RI Nomor: 722/

adanya kandungan Rhodamin B pada

Menkes/Per/IX/88 (Yamlean, 2011).

bumbu cabe giling merah, maka peneliti

Balai Besar Pengawas Obat dan

ingin mengetahui ada tidaknya zat

Makanan (BBPOM) dalam tahun (2006-

warna Rhodamin B pada cabe giling

2010) menemukan sebanyak 48 persen

basah yang dijual di Pasar Kota

jajanan anak di sekolah tidak memenuhi

Yogyakarta.

syarat

keamanan

mengandung
berbahaya.

pangan

bahan
Hasil

karena

kimia

yang

penelitian

Dinas

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan

Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo

yaitu

dari 65 sampel jajanan yang diambil

laboratorik pada sampel cabe giling

dari sejumlah sekolah menunjukkan

basah

bahwa sosis dan tempura berwarna

Yogyakarta

merah positif mengandung bahan baku

kandungan

pewarna

Rhodamin B. Penelitian dilaksankan di

pakaian

Rhodamin

B

penelitian

yang

eksperimental

dijual

di

untuk
zat

pasar

kota

mengetahui

pewarna

sintetik

Laboratorium Kimia Akademi Analis

(Ambarwati, 2013).
pada

Farmasi Al Islam Yogyakarta pada

bumbu cabe giling di jual dipasaran saat

bulan Maret-April 2015. Sampel yang

ini

Berdasarkan

digunakan dalam penelitian berjumlah

penelitian di pasar DKI Jakarta terdapat

25 sampel yang diambil dari 20 pasar di

60%

Kota Yogyakarta.

Penggunan

marak

Rhodamin

terdengar.

pedagang

cabe

B

merah

tidak

mengetahui tentang bahaya zat warna
sintetis

terhadap

kesehatan.

Hasil

Peralatan yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi Erlenmeyer,

pemeriksaan laboratorium ditemukan

waterbath,

63% sampel positif menggunakan zat

kapiler, cawan isat, benang wool,

warna Rhodamin B dalam cabe merah

chamber (bejana kromatografi), UV

giling

2004).

box. Reagensia yang digunakan dalam

Penelitian lain menunjukkan bahwa

penelitian ini meliputi asam asetat 10%,

terdapat

ammonia 2% dalam alkohol 70%,

(Djarismawati

36%

cabe

dkk,

giling

yang

kertas

akuades,

whattman,

eluen

pipet

dinyatakan positif mengandung zat

metanol,

Rhodamin B (Rosaria&Winarti, 2008).

butanol:air:asam asetat glassial (25ml:

=

n-

20ml:5ml), standar warna Rhodamin B.
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Penelitian
menimbang

20

dilakukan
gram

dengan

sampel

dan

mengering,

lapisan

kaca

dimasukkan

ke

dalam

kemudian
bejana

rendam pada 50 ml ammonia 2% dalam

Kromatografi yang sudah berisi eluen

alkohol 70% dan dibiarkan selama 3

dan dibiarkan migrasi sampai garis

jam. Kemudian tuang cairan kedalam

akhir. Kemudian plat dikeluarkan dan

cawan dan diuapkan diatas waterbath.

dibiarkan kering. Spot dilihat dengan

Residu

dilarutkan

mengukur jarak migrasi sampel (Rf).

dalam 30 ml air yang mengandung

Kemudian dilihat dibawah sinar lampu

asam asetat. Masukkan benang wool ke

UV,

dalam 30 ml larutan sampel yang sudah

Rhodamin B maka spot akan berpendar

diasamkan

pink (berfluoresensi pink).

yang

dihasilkan

sampel

mengandung

itu

didihkan

akan

mewarnai

Analisis data dilakukan dengan

benang wool. Cuci benang wool dengan

menggunakan metode deskriptif. Data

air lalu masukkan ke dalam ammonia

didapatkan dengan membaca Rf dalam

10% dan didihkan. Warna akan masuk

bentuk spot berwarna yang sesuai

ke dalam larutan basa dan larutan

dengan standar, kemudian disajikan

diuapkan diatas penangas air 25oC

dalam bentuk tabel.

sehingga

setelah

bila

pewarna

sampai kering. Residu dilarutkan dalam
sedikit methanol dan dilakukan KLT.
Penotolan

dilakukan

Penelitian dilakukan pada 25

dengan cara memberi tanda pada kertas

sampel cabe giling basah yang dijual di

whatmann 1,5 cm dari tepi bawah tanpa

pasar

digaris. Kemudian pada bagian atas

pemeriksaan terhadap 25 sampel cabe

digaris dengan jarak 10 cm dari garis

giling basah didapaktan 5 sampel yang

mula.

positif

Pada

sampel

HASIL DAN PEMBAHASAN

garis

mula

ditotolkan

kota

Yogyakarta.

mengandung

zat

Hasil

warna

sampel yang sudah diekstraksi dan

Rhodamin B hal ini terlihat dari

dilarutkan

dengan

pengukuran hasil kromatografi lapis

bantuan pipa kapiler. Diameter noda

tipis yang dibandingkan dengan standar

tidak boleh lebih dari 0,5 cm. Kemudian

Rhodamin B. Hasil pemeriksaan 25

dengan jarak 1 cm ditotolkan pula

sampel cabe giling basah yang dijual di

sampel

pasar kota Yogyakarta dapat dilihat

dalam

methanol

yang lain dan selanjutnya

ditotolkan larutan standar Rhodamin B.
Setelah

noda

pada

garis

mula
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Tabel 1. Hasil pemeriksaan zat warna Rhodamin B pada cabe giling basah yang dijual
di pasar Kota Yogyakarta.
No

Kode Sampel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
C1
C2
D1
D2
E1
E2
E5
E6
E7
F1
F2
F3
F4
G1
G2
H1
H2
Standar Rhodamin B
Berdasarkan

Warna

Rf

Hasil

Kuning Pudar
Pink Berpendar
Pink Pudar
Orange Pudar
Orange Pudar
Orange Pudar
Orange Pudar
Pink Berpendar
Orange Pudar
Orange Pudar
Orange Pudar
Orange Pudar
Pink Pudar
Pink Pudar
Pink Berpendar
Orange Pudar
Pink Pudar
Kuning Pudar
Orange Pudar
Orange Pudar
Orange Pudar
Pink Berpendar
Orange Pudar
Orange Pudar
Orange Pudar
Pink Berpendar

0,21
0,82
0,61
0,43
0,45
O,40
0,42
0,80
0,43
0,38
0,40
0,43
0,50
0,50
0,85
0,43
0,51
0,25
0,38
0/38
0,40
0,84
0,41
0,40
0,40
0,85

Negatif
Positif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Positif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Positif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Negatif
Positif
Negatif
Negatif
Negatif
Positif

pemeriksaan

dilarang

penggunanya

baik

di

tersebut dari 25 sampel cabe giling

makanan, minuman, kosmetika dll,

basah didapatkan 5 sampel positif

walaupun

mengandung zat warna sintetis yaitu

sedikit menurut Dirjen POM No.

Rhodamin B atau 20 %. Hal ini

00386/C/SK/II/1990,

menandakan

perubahan

bahwa

masih

ada

dalam

takaran

tetang

lampiran

penggunaan zat warna Rhodamin B

Mentri

dalam pangan.

No.239/Menkes/Per/85.

Zat warna sintetis Rhodamin
B

merupakan

zat

warna

Kesehastan

Bahaya

yang

Rhodamin

57

yang

Peraturan
(Permenkes)

yang

sama

antara

B

dan

Klorin

JFK AKAFARMA AL-ISLAM YOGYAKARTA Volume 1, Nomor 1, Juni 2015

menunjukkan bahwa atom Klorin

dikonsumsi dalam jumlah besar dan

yang ada pada Rhodamin B yang

berulang-ulang akan menyebabkan

menyebabkan terjadinya efek toksik

iritasi pada saluran penapasan, iritasi

bila masuk ke dalam tubuh manusia.

pada kulit, iritasi pada mata, ritasi

Penyebab lain senyawa ini begitu

pada

berbahaya jika dikonsumsi adalah

gangguan fungsi hati dan kanker

senyawa tersebut adalah senyawa

hati (Wijaya, 2011).

yang

radikal.

Senyawa

pencernaan,

Ciri-ciri

radikal

keracunan,

makanan

yang

adalah senyawa yang tidak stabil.

mengandung Rhodamin B yaitu warna

Dalam

kelihatan

struktur

Rhodamin

kita

cerah

dan

mencolok

klorin

sehingga tampak menarik, ada sedikit

(senyawa halogen) yang mudah

rasa pahit (terutama pada sirop atau

bereaksi atau memiliki reaktivitas

limun), kemudian muncul rasa gatal di

yang

tenggorokan setelah mengonsumsinya

ketahui

mengandung

tinggi.

senyawa

Oleh

radikal

karena

akan

itu,

(Devianti, 2008).

berusaha

mencapai kestabilan dalam tubuh
dengan berikatan dengan senyawa-

KESIMPULAN

senyawa dalam tubuh sehingga pada

Berdasarkan

hasil

penelitian

akhirnya akan memicu kanker pada

terhadap sampel Cabe Giling Basah

manusia (Devianti et al., 2008).

yang dijual di Pasar Kota Yogyakarta

Tanda dan Gejala Akut bila

dapat

disimpulkan

bahwa

ada

terpapar Rhodamin B yakni dapat

kandungan zat warna Rhodamin B

menimbulkan iritasi pada saluran

pada Cabe Giling Basah yang dijual

pencernaan dan menimbulkan gejala

di Pasar Kota Yogyakarta sebanyak 5

keracunan serta air seni berwarna

sampel positif atau 20 %.

merah

atau

merah

muda

bila

tertelan. Jika terkena kulit dapat

DAFTAR PUSTAKA

menimbulkan iritasi pada kulit dan

Ambarwati, F., 2013. Identifikasi Zat

jika

terkena

mata

dapat

Warna Rhodamin B dalam Sosis

menimbulkan iritasi pada mata,

Tempura Di Sekolah Dasar Desa

mata kemerahan, dan edema pada

Bedan

kelopak mata. Rhodamin B yang

Karya
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PENGARUH KONSENTRASI PATI BIJI DURIAN SEBAGAI PENGIKAT
TERHADAP MUTU FISIK GRANUL EFFERVESCENT DARI EKSTRAK
KELOPAK ROSELLA (Hibiscus sabdariffa L.) DAN HERBA SELEDRI
(Apium graveolens L.)
Youstiana Dwi Rusita
Poltekkes Kemenkes Surakarta

ABSTRAK
Banyak jenis pati dari berbagai tanaman dapat dimanfaatkan sebagai bahan
tambahan. Salah satu sumber yang telah dikembangkan sebagai eksipien farmasi
adalah pati biji durian. Biji durian mengandung amilum yang terdiri dari amilosa
dan amilopektin yang dapat digunakan sebagai bahan pengikat pada granul dan
tablet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi kadar amilum
biji durian sebagai bahan pengikat terhadap sifat fisik granul effervescent dan uji
hedonik. Penelitian ini menggunakan metode granulasi basah yaitu mencampur
bahan aktif dengan mucilago biji durian pada masing-masing campuran
komponen asam dan basa dan dikeringkan dahulu kemudian dicampur hingga
homogen. Campuran granul effervescent diuji sifat fisiknya meliputi kadar air,
sifat alir, pengetapan, waktu larut, pH, dan uji hedonik. Data yang diperoleh
kemudian dianalisis dengan metode anova satu arah dengan taraf kepercayaan
95%,jika ada perbedaan yang bermakna dilanjutkan dengan uji Scheffe. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa FIII dengan kadar pati bji durian 12% pada
pembuatan granul effervescent menunjukkan Waktu alir yang baik, sudut diam
yang paling kecil, kadar air yang rendah, waktu larut yang lebih cepat. Uji
hedonik dan pH dari masing-masing formula tidak ada perbedaan yang signifikan.
Kadar bahan pengikat pati biji durian 8%, 10% dan 12% dapat menghasilkan
formula granul effervescent yang mememenuhi syarat.
Kata kunci : granul effervescent, mutu fisik, pati biji durian.

terdiri dari natrium karbonat, asam

PENDAHULUAN
Effervescent

merupakan

karbonat dan asam tartrat. Campuran

produk granul atau serbuk kasar

ini bila ditambah dengan air, asam

sampai

sekali

yang

dan karbonatnya akan bereaksi dan

obat

dalam

membebaskan karbondioksida yang

campuran yang kering, biasanya

menghasilkan buih (Kailaku,SI dkk,

kasar

mengandung

unsur
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2012).

Komponen

granul

METODE PENELITIAN

effervescent terdiri dari bahan aktif

Penelitian

dan

rancangan penelitian yang bersifat

bahan

tambahan

tambahan.

sangat

Bahan

mempengaruhi

ini

deskriptif kuantitatif.

karakteristik dan sifat fisik granul

Alat

effervescent.

menggunakan

Salah

satu

yang

menggunakan

:

Dalam

penelitian

alat

:

ini

blender,

berpengaruh adalah bahan pengikat

pengayak, panci infundasi, stamper,

dimana dimaksudkan agar zat aktif

stopwatch, pH stik, jangka sorong,

dengan komponen asam dan basa

ayakan mesh 10, oven, dan alat dari

mampu menyatu dalam sebuah butir

gelas lainnya

granulat. Pemberian bahan pengikat

Bahan : ekstrak kelopak bunga

pada

merupakan

rosella, herba seledri, Pati biji durian,

tahapan penting karena bahan yang

Asam tartrat, Asam sitrat, Natrium

ditambahkan pada pembuatan granul

bikarbonat, Sukrosa, Essence

pembawa berfungsi untuk menahan

Jalan penelitian :

agar serbuk tetap menjadi granul

a. Pembuatan serbuk simplisia yaitu

yang

saat

granulasi

kompak,

sehingga

mempertahankan

stabilitas

homogenitas

dapat
dan

pencampuran.

Pemanfaatan pati biji durian sebagai
bahan

pengikat

belum

banyak

dengan

menghancurkan

menggunakan

blender,

lalu

saring menggunakan pengayak
16 mesh.
b. Pembuatan pati biji durian

dilakukan, sehingga perlu dilakukan

Biji durian dibersihkan diiris

penelitian

kecil-kecil lalu diblender dengan

manfaatnya
pembuatan

untuk

mengetahui

terutama
granul

untuk

effervescent

bantuan air. Bahan kemudian
disaring

menggunakan

kain

ekstrak kelopak rosella (Hibiscus

flanel. Filtrat yang dihasilkan

sabdariffa L.) dan herba seledri

kemudian

(Apium graveolens L.).

(diendapkan) selama 24-48 jam

didekantasi

hingga

pati

mengendap

sempurna.

Cairan

supernatan

dibuang dan endapannya dicuci
berulang-ulang dengan air hingga
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diperoleh

endapan

pati

yang

dihitung setelah suhu penyari

lebih jernih. Endapan pati yang

mencapai

diperoleh kemudian dikeringkan

disaring dengan menggunakan

menggunakan oven pada suhu ±

kain flanel atau kertas saring.

50̊ C hingga kering. Endapan

Ekstrak cair kemudian diuapkan

serbuk pati yang sudah kering

dengan menggunakan waterbath

kemudian dihaluskan dan diayak

hingga

menggunakan mesh 100, hingga

dilakukan

diperoleh

ekstrak.

pati

biji

durian

(Herman 1985; Boesro et al
2007).

90

°C,

kental.
uji

kemudian

Kemudian
strandarisasi

e. Pembuatan mucilago pati biji
durian. Mucilago pati biji durian

c. Standarisasi

serbuk

simplisia

masing-masing

dibuat

dengan

pemeriksaan

konsentrasi 8%, 10% dan 12%

organoleptik, penetapan kadar air

masukkan dalam cawan porselen

serbuk

dan ditambah dengan aquadest

meliputi

kelopak

10 ml. Panaskan diatas waterbath

bunga rosella dan ekstrak daun

sambil diaduk hingga terbentuk

seledri dengan metode infundasi.

mucilago.

d. Pembuatan

ekstrak

Bahan serbuk simplisia sebanyak

f. Pembuatan granul effervescent

100 gram dimasukkan kedalam

Pembuatan granul effervescent

panci infus lalu basahi dengan

ekstrak kelopak bunga rosella

cairan penyari (10 bagian bahan

dan daun seledri dengan bahan

dengan 25 bagian penyari setelah

pengikat

homogen ditambahkan 75 bagian

menggunakan metode granulasi

penyari

basah.

dilakukan

sisanya).
selama

Pemanasan
15

menit
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Tabel 1. Formula granul effervescent ekstrak kelopak bunga rosella dan herba seledri
dengan berbagai konsentrasi pati biji durian sebagai bahan pengikat.
Formulasi (mg)
No

Bahan

1

Ekstrak kelopak bunga
rosella
Ekstrak herba seledri
Pati biji durian
Asam sitrat
Asam tartat
Natrium bikarbonat
Sukrosa
Essence
Jumlah

2
3
4
5
6
7
8

pertama

Tahap

sebagian

ekstrak kelopak bunga rosella dan

FI

F2

F3

500

500

500

500
8%
600
900
1500
2440
qs
7000

500
10 %
600
900
1500
2280
qs
7000

500
12 %
600
900
1500
2140
qs
7000

35-45 º C selama 12- 24 jam hingga
kering.

ekstrak daun seledri yang telah
dikeringkan

dengan

Tahap kedua granulasi untuk

dekstrin

komponen asam. Sebagian ekstrak

ditambahkan dengan komponen basa

kelopak bunga rosella dan ekstrak

yaitu

bikarbonat.

herba seledri yang telah dikeringkan

Tambahkan sebagian sukrosa dan

dengan dekstrin ditambahkan dengan

essenscent kemudian aduk hingga

komponen asam yaitu asam sitrat dan

homogen

Bagi menjadi 3 bagian,

asam tartrat. Tambahkan sebagian

bagian pertama tambahkan sebagian

sukrosa dan essenscent kemudian

mucilago pati biji durian 8% , bagian

aduk hingga homogen Bagi menjadi

kedua tambahkan sebagian mucilago

3 bagian, bagian pertama tambahkan

pati biji durian 10%, bagian ketiga

sebagian mucilago pati biji durian

tambahkan sebagian mucilago pati

8% ,

biji durian 12%. Masing-masing

sebagian mucilago pati biji durian

formula kemudian diayak dengan

10%,

pengayak

sebagian mucilago pati biji durian

natrium

no

10

mesh

dan

selanjutnya dikeringkan pada suhu

12%.

bagian

bagian

kedua

ketiga

Masing-masing

tambahkan

tambahkan

formula

kemudian diayak dengan pengayak
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no

10

mesh

dan

selanjutnya

dengan

persyaratan

dalam

dikeringkan pada suhu 35-45 º C

kepustakaan. Data antar formula

selama 12- 24 jam hingga kering.

dianalisis

Tahap ketiga, setelah digranulasi

secara

statistic

menggunakan ANAVA satu jalan

masing-masing komponen asam dan

yang

basa

dengan taraf kepercayaan 95 %.

yang

kemudian
komponen

telah

dikeringkan

dicampur
tersebut

kedua

dan

diayak

kembali dengan ayakan no 10 mesh
kemudian diuji fisik dan hedonik.

effervescent.

diperoleh

dari

Data

Scheffe

HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Identifikasi mutu serbuk bahan
aktif (kelopak bunga rosella

Hal ini perlu dilakukan agar
bahan

data.

uji

dan herba seledri).

g. Pemeriksaan mutu fisik granul

h. Analisa

dilanjutkan

yang

pengujian-

pengujian di atas di bandingkan

sesuai

aktif

yang

dan

digunakan
berkualitas.

Identifikasi mutu serbuk meliputi
uji organoleptik dan kadar air.

Tabel 2. Hasil pemeriksaan organoleptis dan kadar air serbuk kelopak bunga rosella dan
herba seledri
Uji
organoleptis
Bentuk
Warna
Bau
Rasa
Kadar air

Serbuk kelopak
bunga Rosella
Serbuk
Merah
Tidak berbau
Manis, asam
3,13
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Serbuk
Herba Seledri
Serbuk
Hijau
Khas seledri
Agak pahit
2,57
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b. Pembuatan ekstrak
Hasil ekstrak yang didapatkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 3. Hasil ekstrak serbuk kelopak bunga rosella dan herba seledri
Sampel

Berat Serbuk
simplisia (g)

Berat ekstrak kental
(g)

100

53,52

100

38,78

Kelopak bunga
rosella
Herba seledri

c. Hasil isolasi pati biji durian

Proses isolasi pati biji durian

sebesar

e. Formulasi Granul Effervescent

Murr)

Penentuan bahan yang digunakan

645

yang

untuk membuat formulasi granul

metode

effervescent dengan cara trial

gram

dilakukan

dengan

tradisional

pembuatan

pati,

didapatkan serbuk pati biji durian
gram

dan

rendemen

sebesar 11,661%.
d. Hasil

akhir

zibethinus

sebanyak

75,214

berat

13,21% b/b.

(Durio zibethinus Murr)

(Durio

terhadap

and error
f. Hasil Pemeriksaan Sifat Fisik
Granul Effervescent.
Pengujian

penetapan

susut

kualitas

granul

dilakukan pada granul yang telah

pengeringan pati biji durian.

kering. Pembuatan granul sangat

Data pengeringan serbuk pati biji

berpengaruh

durian

yang

sediaan yaitu granul effervescent,

kali

uji yang biasa dilakukan pada

akhir

granul adalah uji kadar air, uji

sebesar rata-rata 0,8679 g, dan

sifat alir, uji volume tuang,

rata-rata rendemen

pengetapan, uji waktu larut, uji

sebesar

1

dilakukan

sebanyak

diperoleh

hasil

g
3

berat

berat awal

pH.

65
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Tabel 4. Hasil pemeriksaan sifat fisik granul effervescent
Formula

Kadar air

FI
FII
FIII

Waktu alir
(dtk)
8,13
7,33
7,15

1,44
1,78
2,10

Sudut diam

Pengetapan
( %)
9,12
8,5
7,7

33,72 º
31,36 º
31,22 º

Waktu larut
(dtk)
75
125
145

pH
4,8
4,8
4,9

g. Hasil uji hedonik.
Hasil pemeriksaan uji hedonik pada granul effervescent menggunakan 25
panelis terlatih
Tabel 5. Hasil uji hedonik
Uji hedonik
Formula

Tidak
Suka
3
4
2

F1
F2
F3

Suka

Sangat Suka

18
15
17

4
6
6

%

Kesimpulan

88%
84%
92%

Diterima
Diterima
Diterima

percobaan, diuji normalitas dan

h. Analisa Data
Data yang diperoleh dari hasil

homogenitasnya lalu dilanjutkan

pengujian

effervescent

dengan uji ANOVA dan uji

dengan

scheffe dengan taraf kepercayaan

granul

dibandingkan

kepustakaan yang sesuai. Data
evaluasi

ketiga

95%.

formula
Tabel 6. Hasil uji Scheffe

No
1
2
3
4
5
6
7

Nilai sig p

Uji Fisik Granul
Effervescent
Kadar Air
Waktu Alir
Sudut diam
Pengetapan
Waktu larut
pH
Hedonik

F1 : F2
0,060*
0,787*
2,372*
0,077*
46,50*
0,00
0,00
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F2 : F3
0,230*
0,170*
0,152*
0,037*
19,00*
0,100
0,00

F1 : F3
0,290*
0,617*
2,523*
0,113*
65,50*
0,100
0,00
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1. Kadar air

menunjukkan sifat alir yang bagus

Menurut Sinija et al. kadar air

(Banker

and

Anderson,

1994).

formula

granul

produk teh granul dan serbuk instan

Masing-masing

sebaiknya di bawah 5% atau di

effervescent menunjukkan perbedaan

bawah 7% setelah dikemas. Berarti

yang signifikan.

kadar air granul yang dihasilkan

4. Pengetapan

telah memenuhi persyaratan tersebut.

Bertambahnya konsentrasi bahan

Uji scheffe menunjukkan bahwa

pengikat maka indeks pengetapan

ketiga formula berbeda signifikan.

yang dihasilkan semakin baik, karena

2. Waktu alir

bertambahnya kadar bahan pengikat

Ketiga formula termasuk kedalam

dapat

memperbesar

kerapatannya

kategori mudah mengalir, hal ini

sehingga indek

sesuai dengan persyaratan tipe aliran

semakin baik. Granul mem-punyai

yang cukup baik akan memberikan

sifat alir bagus bila indeks tapnya

kisaran 4-10 g/detik (Aulton, 1988).

tidak lebih dari 20 % (Fassihi dan

Hal ini dibuktikan dengan semakin

Kanfer, 1986). Hasil pemeriksaan

cepatnya waktu aliran granul ketika

indeks pengetapan dapat diketahui

pengujian. Uji scheffe menunjukkan

bahwa formula I, II, III mempunyai

bahwa

indeks pengetapan kurang dari 20 %

ketiga

formula

berbeda

pengetapan

juga

signifikan.

dan dengan uji scheffe menunjukkan

3. Sudut diam

bahwa

Sudut diam sangat dipengaruhi
oleh waktu alir, dimana apabila
waktu alirnya cepat maka sudut diam

ketiga

formula

berbeda

signifikan.
5. Waktu Larut
Menurut British Pharmacopoeia

yang dihasilkan kecil dan sebaliknya

waktu

jika waktu alirnya lambat maka sudut

adalah kurang dari 10 menit. Ketiga

diamnya akan besar. Besar kecilnya

formula memenuhi waktu larut yang

sudut diam juga dipengaruhi oleh

diharapkan. Uji scheffe menunjukkan

ukuran partikel, diameter corong,

bahwa

cara

signifikan.

penuangan,

dan

pengaruh

getaran. Sudut diam antara 30º – 40º
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larut granul effervescent

ketiga

formula

berbeda
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waktu

6. Uji pH
Ketiga formula diatas mempunyai

larut,

yang

paling

baik

diantara formula I dan formula II. Uji

pH yang tidak jauh beda. pH larutan

Ph dan uji hedonik dari

effervescent dikatakan baik jika pH

masing formula tidak ada perbedaan

mendekati netral yakni pH 6-7.

yang signifikan. Pati biji durian

Ketiga formula sudah memenuhi

dengan variasi konsentrasi sebagai

syarat yang diharapkan. Adanya

bahan pengikat yaitu 8%, 10% dan

peningkatan kadar pati biji durian

12%

tidak mempengaruhi pH sediaan, hal

effervescent

ini karena pH pada suspense biji

persyaratan mutu granul effervescent.

menghasilkan
yang

masing-

granul
memenuhi

durian yaitu 4,96 dan tidak adanya
penambahan

komponen

basa

sehingga tidak terjadi perbedaan pH
pada masing-masing formula.
7. Uji hedonik
Ketiga

formula

diatas

menunjukkan tidak ada perbedaan
yang

signifikan

yaitu

panelis

menyukai ketiga formula tersebut.
Karakteristik pati biji durian yang
manis

sehingga

sesuai

apabila

digunakan sebagai bahan pengikat
untuk pembuatan granul.
KESIMPULAN
Hasil

menunjukkan

bahwa

FIII

dengan kadar bahan pengikat pati biji
durian 12% pada granul effervescent
ekstrak kelopak bunga rosella dan
herba seledri memberikan waktu alir,
sudut diam, pengetapan, kadar air,
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