
 
 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2015 – Juli 2015, bertempat di 

Laboratorium Kimia Organik, Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. Analisis spektroskopi yang digunakan 

adalah spektroskopi LC-MS dilakukan di LIPI Serpong, dan spektroskopi 

Ultraungu-tampak (UV-Vis) dilakukan di Laboratorium Biokimia, Jurusan Kimia, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

1. Alat-alat yang digunakan 

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat-alat 

gelas, penguap putar vakum, freeze dryer, satu set alat kromatografi kolom 

(KK), satu set alat kromatotron, lampu UV, pipet kapiler, spektrofotometer 

ultraungu-tampak (UV-Vis), dan spektrofotometer Massa. 

2. Bahan-bahan yang digunakan 

 

Bahan yang digunakan adalah umbi ubi jalar ungu (Ipomea 

batatas) yang diperoleh dari Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, 

Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pelarut yang digunakan untuk ekstraksi 

dan kromatografi berkualitas teknis yang telah didestilasi sedangkan untuk 
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analisis spektrofotometer berkualitas pro-analisis (p.a).  Bahan kimia yang 

dipakai meliputi etil asetat (EtOAc),  metanol (MeOH),  n-butanol , n-

heksana, akuades (H2O),  HCl pekat, asam asetat glasial, sefadeks LH-20 

untuk kromatografi kolom,  untuk KLT digunakan plat KLT silika gel 

Merck kiesegel 60 F254 0,25 mm. 

 

C. Prosedur Penelitian 

 

 

1. Pengumpulan dan persiapan sampel 

 

Sampel berupa umbi ubi jalar ungu selanjutnya dilakukan 

determinasi untuk menentukan spesies di Herbarium Bogoriensis bidang 

Botani Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI) Cibinong, Jawa Barat. 

Sampel kemudian dicuci dengan air, disikat, dikeringkan dengan 

tisu, dan diiris tipis. Selanjutnya sampel dicuci dengan pelarut n-heksana. 

 

2. Ekstraksi 

 

Sebanyak 1kg umbi ubi jalar ungu yang telah disiapkan,dimaserasi 

dengan aquadest + 0,1%HCl pekat selama  24 jam, maserasi dilakukan 

sebanyak tiga kali.  Ekstrak aquadest yang diperoleh disaring kemudian 

dipekatkan dengan menggunakan alat  freeze drying hingga didapatkan 

ekstrak pekat berwarna merah. 

 

3. Partisi 

 

Partisi atau ekstraksi cair-cair dilakukan pada corong pisah dengan 

menambahkan etil asetat dengan perbandingan volume 1:1 terhadap 
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volume ekstrak pekat. Campuran dikocok, dan dibiarkan hingga terlihat 

pemisahan yang sempurna. Fase atas dan fase bawah dipisahkan. Fase atas 

merupakan fase etil asetat berwarna kuning dan fase bawah merupakan 

fase aquades berwarna merah. 

 

4. Pembuatan Eluen Butanol : Asam Asetat : Air (4: 1: 5) 
 

Eluen BAA dibuat dengan cara mencampurkan 40 mL butanol, 10 

mL asam asetat glasial, dan 50 mL aquades di dalam corong pisah. 

Campuran dikocok, dan disetimbangkan selama 1 malam hingga terbentuk 

2 fasa larutan. Yang digunakan sebagai eluen yaitu fasa atas sedangkan 

fasa bawahnya tidak digunakan. 

 

5. Kromatografi Lapis Tipis 

 

Sebelum difraksinasi, terlebih dahulu dilakukan uji KLT untuk 

melihat pola  pemisahan komponen-komponen senyawa yang terdapat 

dalam ekstrak kasar.  Uji KLT dilakukan menggunakan sistem campuran 

eluen menggunakan pelarut n-butanol : asam asetat : air (4: 1: 5). 

Bercak/noda dilihat dibawah lampu UV setelah dilakukan elusi terhadap 

plat KLT.  Rf (Retention factor) dari setiap noda yang terbentuk dihitung 

dan dicatat. 

 

6. Kromatografi Kolom  

 

Fraksinasi sampel dilakukan menggunakan teknik kromatografi 

kolom.  Adsorben Sefadeks LH-20 dilarutkan dalam metanol. Bubur dari 

sefadeks LH-20, diatur sebagai fasa diam didalam kolom hingga rapat 
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(tidak berongga) dan rata.  Selanjutnya sampel dimasukkan ke dalam 

kolom yang telah berisi fasa diam dengan cara mengalirkan sampel secara 

perlahan melalui dinding kolom menggunakan pipet tetes. Pada saat 

sampel dimasukkan, usahakan supaya kolom tidak kering/kehabisan 

pelarut karena akan mengganggu fasa diam yang telah dikemas rapat, 

sehingga proses elusi akan terganggu. Proses memasukkan sampel juga 

harus dilakukan dengan hati-hati supaya tidak merusak permukaan fasa 

diam. Selanjutnya eluen dituangkan dengan hati-hati kedalam kolom dan 

proses elusi dimulai dan fraksi yang keluar ditampung dengan 

menggunakan botol gelap dan diberi label. 

 

7. Kromatotron 

 

Pemurnian senyawa selanjutnya dilakukan dengan metode 

kromatotron. Fraksi-fraksi hasil kromatografi kolom dimurnikan kembali 

dengan menggunakan metode kromatotron. Eluen yang akan digunakan 

untuk pemurnian menggunakan kromatotron adalah pelarut BAA (5:1:4) 

dan plat yang digunakan memiliki ketebalan 2 mm. 

Pertama, plat dipasang pada rotor dan diputar dengan kecepatan 

800 rpm. Selanjutnya plat dibasahi dengan cara mengalirkan pelarut 

nonpolar, yaitu n-heksana, melalui inlet yang digunakan untuk 

memasukkan sampel dan eluen hingga pelarut tersebut menetes keluar 

melalui outlet. Selanjutnya sampel berupa larutan hasil kromatografi 

kolom yang telah dipekatkan dengan rotary evaporator, dimasukkan 

melalui inlet dengan menggunakan pipet tetes. Plat dibiarkan tetap 

berputar hingga kering sebelum proses elusi dimulai.  
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Eluen BAA dimasukkan ke dalam alat infus, dan laju alir eluen 

diatur sekitar 4-6 mL per menit. Eluen BAA dialirkan menggunakan 

selang infus melalui inlet sehingga plat terbasahi dengan eluen BAA. 

Proses elusi dilakukan hingga semua sampel yang ada pada plat telah 

terelusi ke luar dari plat. Fraksi-fraksi ditampung ke dalam botol gelap dan 

diberi label. 

 

8. Analisis Kemurnian 

 

Uji kemurnian dilakukan dengan metode KLT. Uji kemurnian 

secara KLT menggunakan beberapa campuran eluen.  Kemurnian senyawa 

ditunjukkan dengan timbulnya satu noda pada plat KLT. 

 

9. Spektrofotometri UV-Vis 

 

Sampel berupa larutan antosianin dalam metanol-HCl 0,1% 

diencerkan sebanyak 30 kali. Pertama, dilakukan pengukuran nilai 

absorbansi blanko. Blanko yang digunakan berupa larutan metanol-HCl 

0,1%. Selanjutnya diukur absorbansi sampel. Pengukuran dilakukan pada 

panjang gelombang 200-800 nm. Nilai serapan maksimum untuk senyawa 

antosianin adalah sekitar 500-545 nm (Jadmiko dan Ciptati, 2013). 

 

10. Spektrofotometri LC-MS 

 

Jenis LC-MS yang digunakan yaitu LCMS-ESI pos ion dengan 

volume injeksi 2µL, laju alir 0,05 mL/menit. Kolom yang digunakan yaitu 

kolom C-18 dengan dimensi 15mm x 1mm dan eluen yang digunakan 

adalah metanol. 
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11. Pengujian Kandungan Antosianin Total (Supiyanti dkk., 2010). 

 

Umbi ubi jalar ungu yang telah diblender halus dilarutkan dengan 

dapar KCl  pH 1,0 dan dengan dapar CH3COONa.3H2O pH 4,5. Lalu 

larutan dengan kondisi pH yang berbeda tersebut diukur serapannya pada 

panjang gelombang 520 nmdan 700 nm. 

Kandungan antosianin total dalam umbi ubi jalar ungu dihitung 

menggunakan perhitungan dengan koefisien ekstingsi molar ( ) sebesar 

29.600 (berdasarkan koefisien ekstingsi molar dari sianidin-3-glukosida) 

dan bobot molekul sebesar 449,2 sebagai berikut: 

                 (
  

 
)   

                 

     
 

 

Keterangan : 

A  = (A520nm – A700nm)pH 1 – (A520nm – A700nm)pH4,5 

MW  = Bobot molekul 

ε = Koefisien ekstingsi molar (L x mol
-1

 x cm
-1

) 

DF = Faktor Pengenceran 

1 = Tebal kuvet (1 cm). 

 

12. Pengujian Aktivitas Antioksidan metode DPPH (Supiyanti 

dkk., 2010). 

 

a. Metode Kualitatif 

 

Ekstrak dari umbi ubi jalar ungu ditotolkan pada lempeng 

silika gel GF254 lalu selanjutnya dielusi dengan fase gerak BAA 

(4:1:5). Setelah proses elusi selesai, lempeng dikeringkan dan 

disemprot dengan larutan DPPH 0,1mM dalam metanol. 
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Komponen ekstrak yang bersifat antioksidan menghasilkan bercak 

kuning pucat dengan latar belakang ungu dalam waktu 30 menit. 

 

b. Metode Kuantitatif 

 

Penentuan aktivitas antioksidan dilakukan dengan cara 

sebanyak 4,0 mL DPPH 0,1 mM dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi, ditambahkan 50 µL ekstrak dengan kadar tertentu (0,04%; 

0,08%; 0,12%; 0,16%; 0,20%) kemudian divortex 1 menit sampai 

tercampur rata lalu didiamkan 30 menit dalam tabung gelap. Fraksi 

hasil isolasi diperlakukan sama dengan ekstrak. Serapan larutan 

diukur  secara spektofotometri pada panjang gelombang 515 nm. 

Blanko yang digunakan adalah metanol.  

Kemudian dihitung % aktivitas antioksidan sampeldan 

vitamin C dengan rumus :   

 

                        
                                   

               
         

Keterangan :  

Serapan kontrol  : Serapan DPPH dengan konsentrasi    0,1 mM;   

Serapan larutan uji  : Serapan hasil reaksi antara 4,0 mL DPPH 

konsentrasi 0,1 mM dengan 50 µL ekstrak umbi 

ubi jalar ungu.  


