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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Alat dan Bahan 

4.1.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat gelas, soxhlet, 

botol vial, batu didih, rotary evaporator, lampu UV, penyaring buchner, 

vaccum liquid chromatography (VLC), timbangan analitik, toples, 

incubator 37 
°
C (Memmert), sentrifugator mikro 22R (Hettich 

zeentrifugen), ELISA reader (Multi scan FC), vortex dan mikropipet 

(finnpipette).  

4.1.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah simplisia 

rimpang temu mangga, etanol p.a, etanol 96% (CV. General), n-heksana 

teknis (CV. General),  etil asetat teknis (CV. General), aseton teknis (CV. 

General), aquades, klorokuin dipospat (konimex), hematin (Sigma), NaOH 

(Merck), asam asetat glasial, DMSO (Merck) , plat silika gel GF254 

(Merck), serbuk silika gel 60 GF245 (Merck), AlCl3, pereaksi Dragendroff, 

dan vanilin-H2SO4. Mikropipet 96 well (Iwaki), yellow tip, blue tip, white 

tip. Aluminium foil dan microtube (Eppendorf). 

4.2 Pengambilan dan Pengolahan Sampel 

Sampel penelitian yang digunakan berupa rimpang Temu Mangga 

(Curcuma mangga Val.et Zip.) yang diperoleh dari Balai Besar Tanaman 

Obat Tradisional Karanganyar Jawa Tengah. Sampel yang telah diambil, 

dicuci bersih dengan air mengalir kemudian diiris tipis-tipis ± 0,2 cm, lalu 

diangin-anginkan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung 

hingga kering. Sampel yang telah kering dipotong kecil-kecil dan 

selanjutnya sampel siap untuk diekstraksi dengan metode soxhletasi
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4.3  Cara Kerja Penelitian 

4.3.1 Ekstraksi Soxhletasi dan Fraksinasi Ekstrak 

Sebanyak 100 g sampel dibungkus dengan kertas saring, diikat 

dengan benang dan dimasukkan ke dalam alat soklet. Pelarut etanol p.a 

sebanyak 400 mL dimasukkan ke dalam labu soklet. Soxhletasi dilakukan 

dengan suhu 70 
°
C sampai tetesan siklus tidak berwarna lagi atau kurang 

lebih selama 5 jam. Ekstrak cair yang diperoleh kemudian dipekatkan 

dengan menggunakan rotary evaporator pada suhu 50 
°
C. Hitung hasil 

rendemen ekstrak etanol temu mangga (C. Mangga Val.) dengan rumus 

sebagai berikut: 

            
                          

                             
       

Ekstrak kasar etanol selanjutnya difraksinasi dengan vacum liquid 

chromatography (VLC), fase diam berupa serbuk silika gel 60 GF245 dan 

fase gerak n-heksana, n-heksana etil asetat, etil asetat kemudian 

didapatkan fraksi dari tiap-tiap eluen dan diuji screening fitokimia dan 

penghambatan polimerisasi heme.  

4.3.2 Uji aktivitas penghambatan polimerisasi heme 

a.  Pembuatan 250 mL larutan NaOH 0,1M 

Sebanyak 1 g NaOH 1M ditimbang dan dimasukkan kedalam labu 

ukur 250 mL. Ditambah akuades secukupnya ke dalam labu ukur lalu 

digojog hingga NaOH larut, setelah itu ditambahkan akuades hingga tanda 

batas dan digojog. 

b.  Pembuatan 100 mL larutan hematin 1 mM dalam larutan NaOH 

0,1M 

Sebanyak 6,335 g hematin ditimbang dan masukan kedalam labu 

ukur 10 mL. ditambahkan 5 mL larutan NaOH 0,1 M kedalam labu ukur 

dan digojog sampai hematin larut. Kemudian ditambahkan NaOH 0,1 M 

sampai tanda batas dan digojog. 
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c.  Pembuatan kurva baku hematin 

Kurva baku hematin dibuat dengan seri kadar larutan hematin 

dalam larutan NaOH 0,1 M sebagai berikut :125; 62,5; 31,25; 15,6; 7,8; 

3,9 µM sebanyak 400 µL 

1. Larutan hematin 125 µM : sebanyak 50 µL larutan hematin 1 mM 

dimasukkan ke dalam eppendorf ditambakan 350 µL larutan NaOH 

0,1 M kemudian dihomogenkan. 

2. Larutan hematin 62,5 µM : sebanyak 25 µL larutan hematin 1 mM 

dimasukkan ke dalam eppendorf ditambakan 375 µL larutan NaOH 

0,1 M kemudian dihomogenkan. 

3. Larutan hematin 31,25 µM : sebanyak 12,5 µL larutan hematin 1 mM 

dimasukkan ke dalam eppendorf ditambakan 387,5 µL larutan NaOH 

0,1 M kemudian dihomogenkan. 

4. Larutan hematin 15,6 µM : sebanyak 6,25 µL larutan hematin 1 mM 

dimasukkan ke dalam eppendorf ditambakan 393,75 µL larutan NaOH 

0,1 M kemudian dihomogenkan. 

5. Larutan hematin 7,8 µM : sebanyak 3,12 µL larutan hematin 1 mM 

dimasukkan ke dalam eppendorf ditambakan 396,88 µL larutan NaOH 

0,1 M kemudian dihomogenkan. 

6. Larutan hematin 3,9 µM : sebanyak 1,56 µL larutan hematin 1 mM 

dimasukkan ke dalam eppendorf ditambakan 398,44 µL larutan NaOH 

0,1 M kemudian dihomogenkan. 

Setiap seri kadar diambil sebanyak 100 µL dan dimasukkan 

kedalam microplate 96 sumuran, setelah itu dibaca nilai OD 

menggunakan ELISA reader Panjang gelombang 405. 

d. Pembuatan seri konsentrasi sampel 

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

1000 µL. caranya adalah dengan menimbang 5 mg sampel dan 

dimasukkan dalam eppendorf. Ditambahkan 100 µL DMSO 100% 

kedalam eppendorf berisi sampel dihomogenkan hingga sampel larut 
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sempurna. Kemudian ditambahkan 900 µL akuades dan 

dihomogenkan kembali. 

2. Larutan DMSO 10% dibuat sebanyak 10 mL. caranya adalah 

sebanyak 1000 µL DMSO 100% dimasukkan dalam labu ukur 10 mL 

kemudian ditambahkan akuades sampai tanda batas, homogenkan. 

3. Larutan sampel dibuat dengan konsentrasi 5,00; 2,50; 1,25; 0,625; 

0,3125 mg/mL sebanyak 300 µL. 

 Sampel konsentrasi 5,00 mg/mL 

Sebanyak 300 µL larutan sampel diambil dari larutan stok sampel. 

 Sampel konsentrasi 2,50 mg/mL 

Sebanyak 150 µL larutan stok sampel diambil dan dimasukkan ke 

dalam eppendorf, kemudian ditambahkan 150 µL larutan DMSO 

10% kedalam eppendorf dan dihomogenkan. 

 Sampel konsentrasi 1,25 mg/mL 

Sebanyak 75 µL larutan stok sampel diambil dan dimasukkan ke 

dalam eppendorf, kemudian ditambahkan 225 µL larutan DMSO 

10% kedalam eppendorf dan dihomogenkan. 

 Sampel konsentrasi 0,63 mg/mL 

Sebanyak 37,5 µL larutan stok sampel diambil dan dimasukkan ke 

dalam eppendorf, kemudian ditambahkan 262,5 µL larutan DMSO 

10% kedalam eppendorf dan dihomogenkan. 

 Sampel konsentrasi 0,3125 mg/mL 

Sebanyak 18,75 µL larutan stok sampel diambil dan dimasukkan ke 

dalam eppendorf, kemudian ditambahkan 281,25 µL larutan 

DMSO 10% kedalam eppendorf dan dihomogenkan. 

e.  Uji Penghambatan Polimerisasi heme 

 Efek antimalaria senyawa uji dilakukan secara in vitro, yaitu 

dengan metode uji aktivitas penghambatan polimerisasi heme. Uji ini 

dilakukan dengan metode Bassilico dkk., (1998) yang dimodifikasi pada 

kadar larutan hematin dan kadar sampel uji yang digunakan. Sebanyak 100 

μL larutan hematin 1 mM dalam NaOH 0,2 M dimasukkan ke dalam 
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tabung Eppendorf, kemudian ditambahkan 50 μL bahan uji dengan 

berbagai tingkatan kadar, yaitu 20; 10; 5; 2,5; 1,25; dan 0 mg/mL. 

Replikasi dilakukan sebanyak 3 kali untuk masing-masing kadar. Untuk 

memulai reaksi polimerisasi heme, ditambahkan 50 μL larutan asam asetat 

glasial (pH 2,6) pada tabung Eppendorf yang sudah berisi larutan hematin 

dan sampel, kemudian diinkubasi pada suhu 37 
°
C selama 24 jam. Kontrol 

positif yang digunakan adalah klorokuin difosfat, sedangkan sebagai 

kontrol negatif adalah akuades. Setelah inkubasi berakhir, tabung 

Eppendorf disentrifugasi dengan kecepatan 8000 rpm selama 10 menit. 

Supernatan dibuang dan endapan dicuci sebanyak 3 kali dengan 200 μL 

DMSO. Masing-masing pencucian dengan cara disentrifugasi 

berkecepatan 8000 rpm selama 10 menit. Endapan yang diperoleh 

ditambah 200 μL NaOH 0,1 M. Setiap 100 μL larutan yang diperoleh 

dimasukkan ke dalam mikroplate 96 sumuran dan dibaca nilai OD dengan 

Elisa reader pada panjang gelombang 405 nm. 

 Nilai aktivitas penghambatan polimerisasi heme dinyatakan dalam 

IC50 yaitu kadar yang mampu menghambat polimerisasi heme hingga 50% 

yang dibandingkan dengan kontrol negatif. Kurva standar dibuat dengan 

cara membuat seri konsentrasi hematin (yang telah dilarutkan dalam 

NaOH 0,2 M). Sebanyak 100 μL dari masing-masing konsentrasi ini 

dimasukkan ke dalam sumuran mikrokultur 96 sumuran dan nilai OD 

dengan Elisa reader pada panjang gelombang 405 nm kemudian dihitung 

dengan analisis probit. 

4.3.3 Identifikasi Golongan Senyawa  

4.3.3.1 Analisis kualitatif  

Uji skrining fitokimia untuk mengetahui kandungan golongan 

senyawa dengan menggunakan metode tabung. Metode tabung digunakan 

sebagai uji pendahuluan untuk mengetahui macam golongan senyawa 

yang terdapat dalam tumbuhan yang belum diketahui. 
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1. Uji Alkaloid 

Uji alkaloid dilakukan dengan pereaksi dragendroff, sampel 

dilarutkan dengan etanol 96% ± 1 mL dalam botol vial kemudian 

ditambahkan pereaksi dragendroff sedikit demi sedikit sampai larutan 

berubah warna. Dikatakan positif mengandung alkaloid bila terjadi 

perubahan warna kuning-merah pada larutan dilihat dari cahaya 

tampak. 

2. Uji Fenolik 

Uji fenolik dilakukan dengan pereaksi FeCl3, sampel dilarutkan 

dengan etanol 96% ± 1 mL dalam botol vial kemudian ditambahkan 

pereaksi FeCl3 sedikit demi sedikit sampai larutan berubah warna. 

Dikatakan positif mengandung alkaloid bila terjadi perubahan warna 

hijau, merah, ungu atau hitam pada larutan dilihat dari cahaya tampak. 

3. Uji Terpenoid 

Uji fenolik dilakukan dengan pereaksi vanillin- H2SO4 , sampel 

dilarutkan dengan etanol 96% ± 1 mL dalam botol vial kemudian 

ditambahkan pereaksi vanillin-H2SO4 dan dipanaskan dalam waterbath 

dikatakan positif apabila terbentuk 2 lapisan bagian atas jernih bagian 

bawah berwarna merah-ungu. 

4.3.3.2 Analisis kuantitatif dengan Liquid Chromatography-Mass Spectroskopi 

(LCMS) 

Dibuat ekstrak etil asetat miselia fungi E dengan kadar 1 mg/mL 

dalam pelarut metanol p.a. Injeksikan 20 µL larutan tersebut ke dalam LC-

MS dengan sistem fase gerak metanol : akuades (9:1); kolom RP-18, laju 

alir fase gerak 1 mL/menit, detektor ESI-MS positive ion mode. Sistem 

elusi yang digunakan adalah isokratik pada suhu ruangan. 

 


