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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Alat Peneltian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

4.1.1 Alat untuk Maserasi 

1. Neraca analitik (Ohrus) 

2. Gelas ukur 100 mL 

3. Gelas beker 1000 mL 

4. Kaca arloji

4.1.2 Alat untuk Fraksinasi 

1. Seperangkat alat 

kromatografi kolom 

2. Gelas ukur 100 mL 

3. Gelas beker 100 mL 

4. Rotary Evaporator

4.1.3 Alat untuk Identifikasi Golongan Senyawa 

1. Lampu UV 254 nm 

2. Lampu UV 366 nm 

3. Plat KLT 

4. Gelas beker 100 mL 

5. Pipa kapiler 

6. Alat penyemprot 

7. Vakum 

8. Gelas ukur

4.1.4 Alat untuk Polimerisasi Heme 

1. Timbangan analitik 

2. Mikro pipet 

3. Inkubator 

4. Sentrifugator 

5. Vorte 

6. Elisa reader (Benchmark) 

7. Mikro plate 96 sumuran 

8. Blue tip 

9. Yellow tip 

10. White tip 

11. Tabung mikrosentrifus 
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4.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

4.2.1 Bahan untuk Ekstraksi 

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah serbuk kayu songga 

sebagai bahan utama. Etanol 96% digunakan sebagai pelarut pada saat 

melakukan ekstraksi. Kertas saring digunakan sebagai pemisah antara filtrate 

dan residu. Plastik wrapp digunakan sebagai penutup pada saat proses ekstraksi 

berlangsung. 

4.2.2 Bahan untuk Fraksinasi  

Bahan yang digunakan untuk fraksinasi yaitu ekstra kental kayu songga, 

Etil asetat, N-Heksana, serbuk silica gel 60 GF254 dan aluminium foil. 

4.2.3 Bahan untuk Identifikasi Golongan Senyawa 

Bahan yang digunakan untuk identifikasi golongan senyawa antara lain 

plat silika gel GF254 (Merck), etanol p.a (merck), etil asetat p.a (merck) dan 

pereaksi semprot FeCl3. 

4.2.4 Bahan untuk Polimerisasi Heme 

Bahan yang digunakan untuk polimerisasi hem yaitu akuades, hematin 

(Sigma), klorokuin difosfat (Sigma), NaOH (Merck), asam asetat glasial 

(Merck), dan DMSO (Merck).  

4.3 Prosedur Penelitian 

4.3.1 Pengumpulan Bahan Tanaman 

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kayu songga 

(Strychnos Ligustrina) yang berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Kayu 

Songga yang diterima di lokasi penelitian merupakan kayu songga dalam bentuk 

bongkahan yang kemudian dipisahkan dari kulitnya dan diserbukkan. 

4.3.2 Ekstraksi serbuk kayu songga  

Proses maserasi dilakukan pada serbuk kayu songga kering yang 

diperoleh kemudian ditimbang berat total 250 gram. Maserasi dilakukan dengan 

cara merendam serbuk simplisia kayu songga dalam pelarut (etanol 96%)  

dengan perbandingan 1:4 selama 1x24 jam. Maserat yang diperoleh disaring 
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menggunakan corong gelas, kemudian dilakukan remaserasi dengan 

penambahan  pelarut baru. Proses remaserasi diulang sebanyak 3 kali. Filtrat 

yang dipeoleh dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporation sehingga 

diperoleh ekstrak kental kayu songga. Ekstrak kental yang dihasilkan ditimbang 

dan disimpan dalam desikator.   

4.3.3 Fraksinasi ekstrak etanol serbuk kayu songga 

Ekstrak kental kayu songga difraksinasi menggunakan metode Vacuum 

Liquid Chromatoraphy (VLC). Pelarut yang digunakan dalam fraksinasi adalah 

n-heksana p.a., dan etil asetat p.a., yang dialirkan secara gradient dari pelarut 

yang bersifat non polar hingga pelarut semi polar. Fraksinasi dilakukan dengan 

mengambil ekstrak kental kayu songga 6,5 gram. Ekstrak kental diimpregnasi 

dengan serbuk silika gel 60 GF254 dengan perbandingan 1: 2 hingga homogen. 

Ekstrak etanol kayu songga yang telah diimpregnasi kemudian dimasukan 

kedalam kolom yang memiliki diameter 5 cm. Elusi dilakukan dengan 

menambahkan n-heksana p.a., dan etil asetat p.a., masing-masing sebanyak 300 

mL secara bergantian sehingga diperoleh  fraksi n-heksana, dan etil asetat kayu 

songga. Fraksi-fraksi yang telah diperoleh kemudian diuapkan dengan 

menggunakan evaporator buchi untuk menghilangkan pelarut. fraksi kental 

yang diperoleh disimpan dalam desikator. 

4.3.4 Pemisahan Senyawa Fraksi Etil Asetat Menggunakan Kromatografi 

Kolom 

Pemisahan senyawa pada sampel fraksi yang paling aktif dilakukan 

dengan cara membuat bubur adsorben yang berasal dari padatan silica gel 60 

GF254 kemudian dituangkan bubur adsorben kedalam kolom gelas yang 

berukuran panjang kurang lebih 40 cm dan berdiameter kurang lebih 2 cm yang 

dibagian ujung bawahnya dilengkapi dengan kran, bagian bawah kolom ditahan 

dengan glass wool. Pelarut campuran etanol : n-heksana (2:1) dituangkan 

kedalam kolom, kemudian dituangkan sampel melalui bagian tepi tabung kolom 

secara perlahan, laju alir fase gerak diatur untuk mendapatkan eluat yang 

diharapkan.
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4.3.5 Pemisahan Senyawa Aktif  Menggunakan KLT Preparatif  

Pemisahan senyawa aktif pada bahan uji yang paling aktif dalam 

menghambat polimerisasi heme dilakukan secara kualitatif dengan melakukan 

pemisahan menggunakan KLT Preparatif. 

Secara umum pemisahan senyawa fenolik secara KLTP dengan 

menggunakan fasa diam silika gel GF60.  Silika gel GF60 ditimbang sebanyak 7 

gram dan dimasukkan kedalam labu alas bulat. Kemudian ditambahkan 17 mL 

akuadest dan digojog hingga homogen. Dituangkan kedalam lempengan kaca 

yang berukuran 20x20 cm yang sudah dibersihkan dan dikeringkan. Diratakan 

silika gel dan didiamkan selama 24 jam.  Setelah 24 jam plat kaca dioven selama 

10 menit dengan suhu 105 °C.  Fase gerak yang digunakan merupakan fase 

gerak yang optimasi pada identifikasi sebelumnya yaitu menggunakan fase 

gerak campuran  etanol : etil asetat (1:5). Bahan uji ditotolkan pada plat kaca, 

dimasukkan dalam chamber kromatografi yang sudah jenuh oleh fase gerak, 

kemudian dielusi sampai tanda batas. Plat KLT dikeluarkan lalu dikeringkan. 

Langkah selanjutnya plat KLTP diamati noda dibawah sinar UV254nm. Ditandai 

dan diambil noda yang diinginkan menggunakan spatula. Dilarutkan dengan 

menggunakan pelarut etanol : n-heksana dengan perbandingan (5:1). Disaring 

dan diuapkan. Didapatkan senyawa target. 

4.3.6  Identifikasi Golongan Senyawa Fraksi Etil Asetat 

Idenifikasi golongan senyawa pada bahan uji yang paling aktif dalam 

menghambat polimerisasi heme dilakukan secara kualitatif dengan melakukan 

uji golongan senyawa antrakuinon. 

Secara umum identifikasi golongan senyawa antrakuinon secara KLT 

dengan menggunakan fasa diam plat silika gel GF254. Fase gerak yang digunakan 

merupakan fase gerak optimasi pada identifikasi sebelumnya yaitu 

menggunakan fase gerak campuran  etanol : etil asetat (1:5). Bahan uji ditotolkan 

pada plat KLT, dimasukkan dalam bejana kromatografi yang sudah jenuh oleh 

fase gerak, kemudian dielusi sampai tanda batas. Plat KLT dikeluarkan lalu 

dikeringkan. Langkah selanjutnya plat KLT disemprot menggunakan  pereaksi 

FeCl3.  Perubahan warna yang timbul diamati. Bahan uji  dikatakan mengandung
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senyawa antrakuinon jika terbentuk bercak berwarna kuning, ungu atau hitam 

pada plat KLT dengan nilai Rf 0,22-0,90 dan HRf 22-90. 

4.3.7 Uji Aktivitas Penghambatan Polimerisasi Heme Hasil Fraksi Etil 

Asetat Kayu Songga 

4.3.7.1 Pembuatan Larutan NaOH 0,1 M sebanyak 250 mL  

Kristal NaOH ditimbang sebanyak 1 gram kemudian dilarutkan 

menggunakan akuades dalam labu ukur 250 mL hingga tanda tera. Maka 

diperoleh NaOH dengan konsentrasi 0,1 M. 

4.3.7.2 Pembuatan  larutan  hematin  1000 µM sebanyak 10 mL dalam 

Larutan NaOH 0,1 M. 

Hematin sebanyak 63,35 mg ditimbang kemudian dimasukkan labu ukur 

10 mL. Larutan NaOH 0,1 M sebanyak 7 mL ditambahkan untuk melarutkan 

hematin, NaOH 0,1 M ditambahkan hingga tanda batas dan digojog hingga 

homogen dan di peroleh larutan hematin 10 mL. 

4.3.7.3 Pembuatan Kurva Baku Hematin  

a. Pembuatan larutan hematin 125 µM 

Sebanyak 50 µL larutan hematin 1000 µM dimasukkan kedalam 

tabung mikrotube ukuran 1,5 mL kemudian ditambahkan 350 µL larutan 

NaOH 0,1 M dan dihomogenkan. 

b. Pembuatan larutan hematin 62,5 µM 

Sebanyak 25 µL larutan hematin 1000 µM dimasukkan ke dalam 

tabung mikrotube ukuran 1,5 mL kemudian ditambahkan 375 µL larutan 

NaOH 0,1 M dan dihomogenkan. 

c. Pembuatan larutan hematin 15,6 µM 

Sebanyak 6,25 µL larutan hematin 1000 µM dimasukkan ke dalam 

tabung mikrotube ukuran 1,5 mL kemudian ditambahkan 393,75 µL 

larutan NaOH 0,1 M dan dihomogenkan. 

d. Pembuatan larutan hematin 7,8 µM 

Sebanyak 3,125 µL larutan hematin 1000 µM dimasukkan ke dalam 
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tabung mikrotube ukuran 1,5 mL kemudian ditambahkan 396,88 µL 

larutan NaOH 0,1 M dan dihomogenkan.  

e. Pembuatan larutan hematin 3,9 µM 

Sebanyak 1,56 µL larutan hematin 1000 µM dimasukkan ke dalam 

tabung mikrotube ukuran 1,5 mL kemudian ditambahkan 396,88 µL 

larutan NaOH 0,1 M dan dihomogenkan. 

4.3.7.4 Pembuatan seri konentrasi sampel 

a. Stok larutan sampel dibuat dengan konsentrasi 5 mg/mL sebanyak 1000  

µL  dengan  cara  :  5  mg  sampel  ditimbang  kemduian dimasukkan 

dalam tabung mikrosentrifus 1,5 mL. Sebanyak 100 µL DMSO 100% 

ditambahkan 900 µL akuades dan digojog hingga homogen. 

b. DMSO   10%   dibuat   dengan   cara:   1000   µL   DMSO   100% 

dimasukkan dalam labu ukur 10 mL. Akuades ditambahkan hingga tanda 

batas kemudian dihomogenkan. 

c. Pembuatan  konsentrasi  larutan  sampel  5,00;  2.50;  1,25;  0.63; 0,31; 

0,15 mg/mL 

i. Sampel konsentrasi 5,00 mg/mL 

Larutan sampel dengan konsentrasi 5,00 mg/mL dibuat dengan 

cara mengambil larutan sebanyak 300 µL dari larutan stok sampel. 

ii. Sampel konsentrasi 2,50 mg/mL 

Larutan sampel dengan konsentrasi 2,50 mg/mL dibuat dengan 

cara mengambil larutan sebanyak 150 µL dari larutan stok sampel. 

Kemudian dimasukkan dalam tabung mikrosentrifus 1,5 mL dan 

ditambahkan 159 µl DMSO 10% kemudian dihomogenkan. 

iii. Sampel konsentrasi 1,25 mg/mL 

Larutan sampel dengan konsentrasi 1,25 mg/mL dibuat dengan 

cara mengambil larutan sebanyak 75 µL dari larutan stok sampel. 

Kemudian dimasukkan dalam tabung mikrosentrifus 1,5 mL dan 

ditambahkan 225 µl DMSO 10% kemudian dihomogenkan.



46 

 

iv. Sampel konsentrasi 0,63 mg/mL 

Larutan sampel dengan konsentrasi 0,63 mg/mL dibuat dengan 

cara mengambil larutan sebanyak 37,5 µL dari larutan stok sampel. 

Kemudian dimasukkan dalam tabung mikrosentrifus 1,5 mL dan 

ditambahkan 262,5 µl DMSO 10 % kemudian dihomogenkan. 

v. Sampel konsentrasi 0,3125 mg/mL 

Larutan sampel dengan konsentrasi 0,3125 mg/mL dibuat dengan 

cara mengambil larutan sebanyak 18,75 µL dari larutan stok sampel. 

Kemudian dimasukkan dalam tabung mikrosentrifus 1,5 mL dan 

ditambahkan 281,25 µl DMSO 10 % kemudian dihomogenkan. 

vi. Sampel konsentrasi 0,156 mg/mL 

Larutan sampel dengan konsentrasi 0,156 mg/mL dibuat dengan 

cara mengambil larutan sebanyak 9,37 µL dari larutan stok sampel. 

Kemudian dimasukkan dalam tabung mikrosentrifus 1,5 mL dan 

ditambahkan 290,63 µl DMSO 10 % kemudian dihomogenkan. 

4.3.8 Uji Penghambatan Polimerisasi Heme  

Uji polimerisasi heme, merupakan salah satu metode in vitro untuk 

mengetahui aktivitas antimalaria. Metode ini dilakukan dengan menggunakan 

metode yang dilakukan oleh Basilico, et al., (1998) dengan modifikasi pada 

kadar sampel dan kadar hematin yang digunakan. Kelompok uji penghambatan 

polimerisasi heme dibagi menjadi kelompok kontrol positif yaitu kloroquin, 

kelompok kontrol negatif yaitu hematin kelompok perlakuan yaitu ekstrak etanol 

dan fraksi etil asetat serta akuades digunakan sebagai blanko. 

Polimerisasi heme dilakukan dengan mengambil 100 µL hematin 

(1000µM) dalam NaOH 0,1 M dimasukkan dalam tabung mikrosentrifus 

kemudian ditambahkan 50 µL bahan uji dengan berbagai tingkat kadar 5,00; 

2,50; 1,25; 0,63; 0,15  mg/mL.  Replikasi  dilakukan  sebanyak  3  kali  untuk  

masing-masing kadar. 

Reaksi polimerisasi heme dimulai dengan penambahan 50 µL larutan 

asam asetat glasial pada tabung mikrosentrifus yang sudah berisi hematin dan
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sampel uji. Hasil pencampuran bahan-bahan inkubasi pada suhu 37 ᵒC selama 

24 jam, setelah inkubasi berakhir tabung mikrosentrifus disentrifugasi pada  

6000 rpm selama 15 menit, dan endapan dicuci sebanyak tiga kali dengan 

menggunakan DMSO 100% sebanyak 200 µL. Endapan yang diperoleh 

ditambahkan 200 µL NaOH  0,1  M  dan  dihomogenkan,  setiap  100  µL  larutan 

yang diperoleh dimasukkan kedalam mikroplate dan di baca pada Elisa reader 

ada panjang gelombang 405 nm. Kemudian dihitung IC50 dibandingkan dengan 

kontrol negatif menggunakan analisis probit yaitu dengan cara menggunakan 

kurva hubungan antara nilai probi prosentasi penghambatan dengan logaritma 

kadar dalam persamaan regresi linier. 

4.3.9 Analisis Menggunakan Spektrofotometer IR, dan LC-MS/MS 

Penentuan struktur molekul dilakukan melalui beberapa langkah atau 

tahap uji spektroskopi untuk mendapatkan data spektra untuk ditentukan struktur 

molekulnya, langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut : 

4.3.9.1 Analisis FTIR  

Sampel dari hasil pemisahan kromatografi lapis tipis preparatif diambil 

sedikit untuk dilakukan pengepresan, sampel tersebut diletakkan di bawah 

kristal yang sebelumnya telah dibilas dengan etanol kemudian dilakukan 

analisis hingga menghasilkan spektra serapan FTIR. Karakterisasi ini 

bertujuan untuk mengetahui gugus fungsi. 

4.3.9.2 Analisis LC-MS/MS 

Sampel dari hasil kromatografi lapis tipis preparatif yang akan 

dianalisis dengan LC-MS/MS melalui kromatografi cair untuk memisahkan 

komponen-komponen yang ada pada sampel. Selanjutnya, komponen-

komponen atau molekul tersebut akan dilanjutkan ke spektrometri massa. 

Karakterisasi ini bertujuan untuk mengetahui berat molekul dan hasil 

fragmentasi senyawa. 

 


