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TATA TERTIB PRAKTIKUM 

LABORATORIUM FARMASI 

 

1. Mahasiswa peserta praktikum wajib menaati peraturan yang berlaku dan 

mengikuti semua kegiatan praktikum yang telah dijadwalkan. 

2. Mahasiswa peserta praktikum yang tidak mengenakan jas lab tidak diijinkan 

mengikuti praktikum. 

3. Mahasiswa peserta praktikum tidak diijinkan keluar dari laboratorium selama 

praktikum berlangsung tanpa ijin dari dosen pembimbing/dosen coordinator 

praktikum. 

4. Mahasiswa diharap masuk laboratorium tepat waktu sesuai dengan jadwal 

masing-masing. Mahasiswa yang datang lebih dari 10 menit tanpa alasan yang 

jelas, tidak diijinkan mengikuti praktikum. 

5. Mahasiswa diwajibkan menjaga kebersihan mikroskop, meja praktikum serta 

botol-botol pereaksi. 

6. Setiap kali praktikum, mahasiswa diwajibkan membawa perlengkapan 

praktikum seperti buku praktikum, fotokopi pustaka dari materi praktikum, gelas 

objek, gelas penutup, lap (tissue), korek api dan pensil. 

7. Apabila Mahasiswa peserta praktikum memecahkan atau merusakkan alat-alat 

praktikum yang dipinjam/digunakan harus segera mengganti sebelum praktikum 

minggu depan berjalan. 
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Adapun Praktikum yang akan dilaksanakan adalah: 

a. Minggu 1     

Tempat : Lab. Biologi  

a.1. Praktikum I :  Anatomi, morfologi dan determinasi tumbuhan (daun, batang) 

(200 menit) 

a.2 Praktikum II : Anatomi, morfologi dan determinasi tumbuhan (akar, rhizoma 

dan umbi) (200 menit) 

 

b. Minggu 2 

Tempat : Lab. Biologi  

b.1.  Praktikum I : Anatomi, morfologi dan determinasi tumbuhan (buah dan 

biji) (200 menit) 

b.2.  Praktikum II : Anatomi, morfologi dan determinasi tumbuhan (bunga dan 

herba) (200 menit) 

 

c. Minggu 3 

Tempat : Lab. Biologi/Lab.Farmasi 

100 menit : Lab. Biologi (Identifikasi mikroskopis) 

100 menit : Lab Farmasi (Identifikasi makroskopis) 

c.1. Praktikum I  : Identifikasi makroskopis dan mikroskopis simplisia (200 

menit) 

c.2  Praktikum II  : Skrining fitokimia simplisia nabati dengan metode tabung 

dan histokimia (200 menit) 

 

d. Minggu 4 

Tempat : Lab. Farmasi 

d.1. Praktikum I : Skrining fitokimia simplisia nabati dengan metode KLT 

(Kromatografi Lapis Tipis) (200 menit) 

d.2.  Praktikum II : Kunjungan ke BP2TO2T Tawangmangu (200 menit) 
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LBM III 

PRAKTIKUM 1. IDENTIFIKASI MAKROSKOPIS DAN MIKROSKOPIS 

SIMPLISIA 

 

Dasar Teori 

Simplisia : Bagian tumbuhan yang mengandung obat yang diolah menjadi bahan 

obat nabati. Simplisia dibagi menjadi : 

a. Simplisia lunak (rimpang, daun, akar kelembak) 

Mudah ditembus cairan penyari, sehingga tak perlu diserbuk sampai halus. 

b. Simplisia keras ( biji, kulit kayu, kulit akar ) 

Harus dihaluskan dahulu sebelum penyarian. 

 

Tujuan praktikum :   

Mahasiswa mampu melaksanakan pengamatan secara makroskopis dan mikroskopis 

dari simplisia nabati yang sering digunakan dalam pengobatan tradisional 

 

Alat dan Bahan : 

1. Alat : mikroskop, pinset, gelas objek dan gelas penutup. 

2. Pereaksi yang digunakan : 

 Floroglusin dan HCl pekat : untuk identifikasi fragmen-fragmen yang 

mengandung lignin seperti : skleredia, sklerenkim, fragmen xylem 

 Sudan III :  untuk identifikasi fragmen-fragmen yang mengandung suberin 

seperti sel gabus 

 Sol-iod (larutan iodium) : untuk identifikasi fragmen-fragmen yang 

mengandung amylum 

 Kloralhidrat : digunakan untuk melarutkan isi sel, sehingga mempermudah 

pengamatan. 

3. Bahan-bahan : 

 Guazumae folium 

 Phyllanti herba 

 Amilum oryzae 

 Amilum maydis 
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 Curcumae rhizoma 

 Zingiberis rhizoma 

 Piperis nigri fructus 

 

Referensi : Buku Pharmazeutische Biologi hal.89, Materia Medika Indonesia jilid 1-6 

 

Cara kerja : 

A. Amylum 

1. Buatlah sediaan dalam media air dari masing-masing serbuk amilum 

2. Amatilah di bawah mikroskop dan perhatikan bentuk, ada tidaknya hilus dan 

lamella dari masing-masing bahan sebagai berikut : 

a. Amilum oryzae, tanaman asal : Oryza sativa L. (Poaceae/Graminae) 

Bentuk : Poligonal menggerombol monoadelpus sampai poliadelpus 

Hillus   : Kadang-kadang ada yang berhillus, letak sentris 

Lamella : tidak ada  

b. Amilum Maydis, tanaman asal : Zea mays L. (Poaceae/Graminae) 

Bentuk : bulat, agak poligonal, tinggal atau bergerombol 

Hillus   : letak sentris, seperti bintang 

La mella : ada dan jelas  

 

B. Folium, Herba, cortex, Rhizoma, radix, flos, fructus, dan semen 

1. Amati ciri-ciri organoleptis dari masing-masing simplisia cacahan Folium, 

Herba, cortex, Rhizoma, radix, flos, fructus, dan semen catat pada buku laporan 

2. Amati ciri-ciri organoleptis dari masing-masing serbuk Folium, Herba, cortex, 

Rhizoma, radix, flos, fructus, dan semen 

3. Buatlah sediaan dalam media air dari masing-masing simplisia serbuk Folium, 

Herba, cortex, Rhizoma, radix, flos, fructus, dan semen amati di bawah 

mikroskop lalu digambar 

4. Buatlah sediaan dalam media kloralhidrat dari masing-masing simplisia serbuk 

Folium, Herba, cortex, Rhizoma, radix, flos, fructus, dan semen amati di bawah 

mikroskop lalu digambar 



8 

 

5. Hal-hal yang perlu diamati pada simplisia serbuk Folium, Herba, cortex, 

Rhizoma, radix, flos, fructus, dan semen: 

a. Guazumae folium, tanaman asal : Guazuma ulmifolia (Sterculiaceae) 

Perhatikan : 

 Sel-sel epidermis dengan rambut penutup 

 Rambut penutup bentuk bintang (spesifik) 

 Jaringan mesofil dan kristal kalsium oksalat bentuk prisma 

 Stomata tipe anomositik  

b. Phyllanti herba, tanaman asal : Phylanthus niruri (Euphorbiaceae)  

Perhatikan : 

 Sel-sel epidermis dengan hablur kalsium oksalat 

 Fragmen kulit buah dan biji 

 Jaringan mesofil daun 

 Kristak kalsium oksalat bentuk roset 

c. Cinnamomi cortex, tanaman asal : Cinnamomum burmani (Lauraceae) 

Perhatikan : 

 Parenkim cortex dengan sel minyak dan sel batu 

 Fragmen sel batu 

 Serabut sklerenkim 

 Hablur kalsium oksalat bentuk prisma 

d. Granati Fructus Cortex, tanaman asal : Punica granatum (Puniaceae) 

Perhatikan : 

 Parenkim cortex 

 Sel batu 

 Fragmen gabus mengandung lignin, berpori 

 Hablur kalsium oksalat bentuk roset 

 Butir amilum 

e. Curcumae rhizoma, tanaman asal : Curcuma xanthorrhiza (Zingiberaceae) 

Perhatikan : 

 serabut sklerenkim 

 butir amilum 
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 fragmen parenkim korteks 

 fragmen jaringan gabus 

 fragmen rambut penutup 

f. Zingiberis rhizoma, tanaman asal : Zingiber officinale (Zingiberaceae) 

Perhatikan : 

 serabut sklerenkim 

 butir amilum 

 parenkim korteks dengan sel minyak 

 jaringan gabus 

g. Rhei Radix, tanaman asal : Rheum palmatum (Polygonaceae) 

Perhatikan : 

 butir amilum 

 Krista kalsium oksalat bentuk roset (besar) 

 Serabut xylem dengan penebalan jala 

 Parenkim korteks 

h. Caryophilli Flos, tanaman asal : Syzigium aromaticum; sinonim: Eugenia 

caryophyllata (Myrtaceae) 

Perhatikan : 

 Fragmen antera 

 Butir polen 

 Fragmen sklerenkim 

 Sel batu 

 Fragmen parenkim dengan saluran minyak dan Kristal kalsium oksalat 

bentuk roset 

i. Foeniculli Fructus, tanaman asal : Foeniculum vulgare (Apiaceae) 

Perhatikan : 

 Fragmen parket sel (endocarp tertumpuk dengan mesokarp) 

 Fragmen endosperm dan butir aleuron warna kuning 

 Fragmen saluran minyak 

 Fragmen parenkim dengan penebalan jala 

j. Piperis nigri fructus, tanaman asal : Piper nigrum (Piperaceae) 
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Perhatikan : 

 butir amilum 

 fragmen epidermis dan sel batu 

 fragmen endokarp berupa sel batu dengan penebalan berbentuk U 

 fragmen parenkim mesokarp dan saluran minyak 

k. Parkiai Semen, tanaman asal : Parkia roxburghii (Leguminosae) 

Perhatikan : 

 Fragmen lapisan sel serupa palisade 

 Jaringan parenkim biji yang berisi minyak dan aleuron 

 Fragmen keeping biji 

 Sel bentuk halter dengan parenkim kulit biji 

l. Foenigraci Semen, tanaman asal :Trigonella foenum-graecum (Papilionaceae) 

Perhatikan : 

 Fragmen endosperm 

 fragmen epidermis dan sel penyangga dari kulit biji 

 fragmen l embaga dengan sel berisi butir aleuron dan tetes minyak 

m. Nigellae Semen, tanaman asal : Nigella sativa (Ranunculaceae) 

Perhatikan : 

 fragmen epidermis 

 fragmen kulit biji 

 fragmen jaringan seperti palisade 

 sel dengan hablur kalsium oksalat bentuk prisma 

 fragmen endosperm 
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LBM III 

PRAKTIKUM 2. SKRINING FITOKIMIA SIMPLISIA NABATI DENGAN 

METODE TABUNG DAN HISTOKIMIA 

 

TUJUAN  

1. Agar mahasiswa dapat menjelaskan dan melakukan cara deteksi baik dengan 

reaksi warna dan pengendapan dengan metode tabung. 

2. Agar mahasiswa mampu mengidentifikasi simplisia nabati dengan metode 

histokimia  

 

DASAR TEORI 

Screening  Fitokimia  

Screening fitokimia bertujuan untuk menentukan golongan metabolit sekunder yang 

mempunyai aktivitas biologis yang ada dalam tumbuhan. Metode yang digunakan 

dalam penapisan fitokimia harus selektif, sederhana, cepat serta hanya memerlukan 

sedikit alat dan bahan. 

Screening fitokimia meliputi : 

1. Identifikasi lignin 

2. Identifikasi alkaloid 

3. Identifikasi kuinon 

4. Identifikasi tanin 

5. Identifikasi flavonoid 

6. Identifikasi glikosida 

7. Identifikasi saponin 

8. Identifikasi steroid  / triterpenoid 

Identifikasi  Kandungan  Kimia  

 Mula-mula serbuk simplisia disari secara berturut-turut dengan larutan penyari 

yang berbeda-beda polaritasnya. Masing-masing pelarut secara selektif akan 

memisahkan kelompok kandungan kimia tersebut. Terhadap hasil penyarian tersebut 

kemudian dilakukan identifikasi dengan cara yang cocok. 

 Simplisia nabati yang telah dijadikan serbuk dengan derajat kehalusan 22 dan 

kadar air kurang dari atau sama dengan 10% atau seperti yang disebutkan dalam 
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masing-masing monograf, simplisia : mula-mula disari dengan pelarut yang bersifat non 

polar, kemudian disari dengan pelarut yang kurang polar dan terakhir disari dengan 

pelarut polar. Pelarut non polar : eter minyak tanah atau heksana; pelarut kurang polar : 

eter, kloroform; Pelarut yang polar : etanol, air atau campuran keduanya dengan 

berbagai perbandingan; umumnya dipakai etanol 70%. Untuk cara pengocokan 

dianjurkan untuk melakukan perendaman awal dengan cairan penyari selama satu 

malam. 

 Dengan cara diatas akan diperoleh 3 macam sari yaitu : 

A. Sari dalam eter minyak tanah atau heksana 

B. Sari dalam eter atau kloroform 

C. Sari dalam etanol – air 

 

A. Sari dalam eter minyak tanah atau heksana 

Sari ini mengandung zat-zat kimia yang larut dalam minyak, misalnya: Minyak 

atsiri, Lemak dan asam lemak tinggi, Steroid dan triterpenoid, Karotenoid. 

Disamping golongan kimia tersebut dalam sari ini kemungkinan terkandung pula 

klorofil dan resin yang bersama dengan lemak lebih sering disebut sebagai 

senyawa pengotor. 

1. Minyak atsiri 

Simplisia disuling dengan alat destilasi Stahl, dengan alat ini dapat 

dipisahkan minyak atsiri dan ditetapkan kadarnya, selain dengan cara 

destilasi uap, minyak atsiri atau komponennya juga dapat diidentifikasi dari 

sari eter minyak tanah.. 

2. Lemak dan asam lemak tinggi 

Sari eter minyak tanah diuapkan sampai kering, kemudian direflux diatas 

penangas air, lalu disuling untuk menghilangkan etanol sisanya larutkan 

dalam air, kemudian dipisahkan dengan corong pisah. Sari dalam eter  

digunakan untuk identifikasi steroid, triterpenoid dan karotenoid. Sari dalam 

air alkalis digunakan untuk identifikasi asam lemak tinggi 

3. Steroid dan triterpenoid 

Sari eter pada identifikasi lemak dan asam lemak tinggi diuapkan sampai 

kering, lalu  lakukan reaksi Liebermann-Burchard, pada batas kedua larutan 
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terjadi cincin merah kecoklatan atau ungu, hal ini menunjukkan adanya 

steroid atau treiterpenoid  

4. Karotenoid 

Sari eter pada identifikasi lemak dan asam lemak tinggi diuapkan sampai 

kering, lalu lakukan reaksi Carr Price. Mula-mula warnanya,biru kemudian 

menjadi merah. 

B. Sari dalam eter  

Sari dalam eter mengandung zat-zat kimia sebagai berikut: 

1. Alkaloid 

2. Senyawa fenol meliputi : 

a. Fenol-fenol 

b. Asam fenolat 

c. Fenil propanoid 

d. Flavonoid 

e. Antrakinon 

f. Xanton dan stilben 

3. Komponen minyak atsiri tertentu 

4. Asam lemak 

C. Sari dalam etanol – air 

Sari ini mengandung zat-zat kimia sebagai berikut: 

1. Garam alkaloid, alkaloid basa kuarterner dan amina teroksidasi 

2. Antosian 

3. Glikosida 

4. Saponin 

5. Tanin 

6. Karbohidrat 
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A. SKRINING FITOKIMIA SIMPLISIA NABATI DENGAN METODE 

TABUNG  

Bahan  

 Serbuk simplisia Phyllantus niruri, Foeniculli fructus, Guazumae folium 

Alat  

 Bekerglass 

 Erlenmeyer 

 Tabung reaksi 

 Pipet tetes 

 Penangas air 

 Rak tabung reaksi 

 Corong 

 Cawan penguap 

 Papan tetes 

 Kertas saring 

 Kapas 

Cara kerja : 

1. Uji Pendahuluan 

Serbuk simplisia  lebih kurang 2 gram dipanaskan dengan air 10 ml selama 30 

menit diatas penangas air mendidih, larutan yang terjadi disaring dengan kapas. 

Bila larutan yang dihasilkan berwarna kuning sampai merah menunjukkan 

adanya senyawa yang mengandung kromofor (flavonoid, antrakinon, dan lain-

lain), dengan gugus (gula, asam fenolat) bila larutan ditambah larutan KOH 

warna menjadi lebih intensif. 

2. Uji Alkaloid 

Serbuk simplisia ditimbang sebanyak 0,5 gram kemudian ditambah 1 ml asam 

klorida 2 N dan 9 ml air suling, dipanaskan di atas penangas air selama 2 menit, 

didinginkan dan disaring. 

Filtrat yang diperoleh dipakai untuk tes alkaloida sebagai berikut: 

Filtrat sebanyak 3 tetes ditambahkan dengan 2 tetes pereaksi Bouchardat, reaksi 

positif ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna coklat sampai hitam. 
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Filtrat sebanyak 3 tetes ditambah dengan 2 tetes pereaksi Dragendroff, reaksi 

positif ditandai dengan terbentuknya warna merah atau jingga. 

Filtrat sebanyak 3 tetes ditambahkan dengan 2 tetes pereaksi Wagner, reaksi 

positif ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna coklat. 

3. Uji Senyawa Polifenol 

Serbuk simplisia  lebih kurang 2 gram ditempatkan dalam tabung reaksi lalu 

ditambahkan air secukupnya, lalu dipanaskan di atas penangas air dan disaring, 

tunggu sampai dingin. Ambil filtrat 3 ml, masukkan ke dalam tabung reaksi. 

Larutan pereaksi besi(III) klorida ditambahkan ke dalam filtrat dan timbulnya 

warna hijau atau biru-hijau, merah ungu, biru-hitam hingga hitam menandakan 

positif fenolat atau timbul endapan coklat menandakan adanya polifenol. 

4. Uji Tanin 

Serbuk simplisia  lebih kurang 2 gram ditempatkan dalam tabung reaksi lalu 

ditambahkan aquadest 50 ml, kemudian dididihkan selama 15 menit. Ambil 

filtrat 5 ml dipindahkan kedalam tabung reaksi kemudian diteteskan pereaksi 

besi (III) klorida, lalu terjadi warna hitam kehijauan,menunjukkan adanya 

golongan senyawa tanin. 

5. Uji Flavonoid 

Serbuk simplisia  lebih kurang 2 gram ditempatkan dalam tabung reaksi lalu 

dicampur dengan serbuk magnesium 500 mg dan 2 ml asam klorida 2 N dan 

dipanaskan di atas penangas air dan disaring. Ambil alkohol 2 ml ditambahkan 

ke dalam tabung lalu dikocok kuat-kuat dan timbulnya warna merah, kuning, 

jingga pada lapisan alkohol menandakan positif flavonoid. 

6. Uji Kumarin 

Timbang  500 mg serbuk simplisia, ditambahkan air sebanyak 50 ml, didihkan 

selama 5 menit. Pindahkan 3 ml filtrat pada tabung reaksi, teteskan larutan 

NaOH 1 N, bila terjadi warna merah menunjukkan adanya kumarin. 

7. Uji Monoterpenoid dan Seskuiterpenoid 

Serbuk simplisia lebih kurang 2 gram digerus dengan eter 10 ml lalu dipipet 

sambil disaring. Ambil filtrat 3 ml, masukkan ke dalam cawan penguap. Filtrat 

ditempatkan dalam cawan penguap dan dibiarkan menguap sampai kering, lalu 
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ditambahkan larutan vanillin 10% dalam asam sulfat pekat dan timbulnya 

warna-warna menandakan positif senyawa mono dan seskuiterpen. 

8. Uji Steroid dan Tritepenoid 

Serbuk simplisia  lebih kurang 2 gram dengan eter 10 ml lalu dipipet sambil 

disaring. Filtrat ditempatkan dalam cawan penguap dan dibiarkan menguap 

sampai kering, lalu ditambahkan larutan pereaksi Liebermann Burchard dan 

terjadinya warna ungu menandakan positif triterpenoid, sedangkan bila warna 

hijau-biru menunjukkan positif steroid. 

9. Uji Senyawa Kuinon 

Serbuk simplisia  lebih kurang 2 gram ditempatkan dalam tabung reaksi 

tambahkan 20 ml aquadest, lalu dipanaskan di atas penangas air lalu disaring. 

Larutan kalium hidroksida 5 % ditambahkan kedalam filtrat dan timbulnya 

warna kuning hingga merah menandakan positif kuinon. 

10. Uji Saponin 

Serbuk simplisia  lebih kurang 500 mg ditempatkan dalam tabung reaksi 

tambahkan 10 ml aquadest, lalu dipanaskan di atas penangas air selama 30 

menit, dinginkan, lalu setelah dingin dikocok kuat-kuat dan terjadinya busa 

setinggi ± 1 cm yang bertahan selama 5 menit. Pada penambahan 1 tetes HCl 2 

N buih tidak hilang, menandakan positif saponin. 
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B. SKRINING FITOKIMIA SIMPLISIA NABATI DENGAN METODE 

HISTOKIMIA  

Cara kerja : 

1. Serbuk simplisia diberi pereaksi spesifik 

2. Amati perubahan warna yang terjadi dan cocokkan dengan warna standar 

3. Catat hasil uji histokimia dari simplisia tanaman dalam tabel sebagai berikut: 

No Golongan senyawa Pereaksi Warna 

1 Lignin kayu secang Floroglucin-HCl 

pekat 

   

2 Suberin, kutin, minyak atsiri, 

minyak lemak, 

getahCaryophylli flos 

Larutan Sudan III    

3 Tanin (zat samak)  

Guazumae folium, biji adas 

Larutan FeCl3    

4 Katekol   daun, akar, 

batang kemangi, alang-alang 

Larutan vanilin 

dalam etanol dan 

HCl pekat 

   

5 Dioksiantrakinon bebas  

daun dan batang akasia, 

lapisan daun (resin, getah) 

aloe vera 

KOH etanol    

6 Pati, aleuronamylum 

oryzae, akar batang daun 

kemangi 

Larutan  iodium    

7 Alkaloid  Phyllantus niruri 

herba 

Lar. Bouchardat    

8 Flavonoid Piperis nigri 

fructus dan Rheum officinale 

Lar. NH4OH    
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 LBM IV 

 

PRAKTIKUM 1. SKRINING FITOKIMIA SIMPLISIA NABATI DENGAN 

METODE KLT (KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS) 

 

Dasar Teori 

Uji KLT terhadap simplisia tanaman dilakukan dengan tahapan ekstraksi dengan 

penyari yang sesuai yaitu pelarut yang dapat melarutkan zat-zat kandungan golongan 

tertentu atau melarutkan seluruh kandungan utama simplisia tersebut kemudian 

dilanjutkan dengan pelaksanaan kromatografi menggunakan berbagai fase gerak dan 

fase diam yang sesuai 

 

CARA KERJA  

A. Uji kandungan alkaloid 

1. Dua gram serbuk simplisia diekstraksi menggunakan 5 ml etanol ditambah 

larutan NH4OH 5% dalam tabung reaksi kemudian dikocok selama 5 menit dan 

filtrate dipisahkan 

2. Ekstrak yang diperoleh ditambah pelarut kloroform (sama banyak), kocok 

selama 5 menit. Biarkan hingga terjadi pemisahan 

3. Ekstrak kloroform yang ada di lapisan bawah diambil dengan pipet panjang, 

selanjutnya ekstrak kloroform ini yang digunakan untuk KLT 

4. Siapkan chamber atau bejana KLT yang telah dibersihkan dan dikeringkan, 

masukkan kertas saring dengan panjang 5 cm lebih tinggi dari chamber 

melingkari bagian dalam bejana sampai melingkar penuh. Isi dengan fase gerak 

etil asetat : methanol : air dengan perbandingan 100 : 18,5 : 13,5 (v/v) sampai 

setinggi 1 cm dari bejana. Tutup dan biarkan fase gerak merambati kertas saring 

sampai terbasahi semuanya.  

5. Ambil plat KLT silika gel GF 254 nm dengan ukuran 5 x 10 cm panaskan pada 

oven suhu 80
0
C selama 15 menit. Beri tanda dengan pinsil berupa titik (setipis 

mungkin agar tidak merusak plat KLT dan jangan berupa garis !!!) yang akan 

dijadikan tempat penotolan. Jarak tempat penotolan dari dasar adalah 1,5 cm. 
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Titik penotolan berjarak 1 cm dari tepi kanan dan kiri. Pada ujung atas plat KLT 

diberi tamda akhir eluasi 0,5 cm dari pinggir atas plat.   

6. Pada plat KLT totolkan ekstrak kloroform sebanyak 100 mikroliter 

menggunakan pipa kapiler. Caranya : isi pipa kapiler dengan cara mencelupkan 

ujungnya ke dalam ekstrak dan biarkan ekstrak merambat naik mengisi kapiler. 

Buang kelebihan ekstrak dengan disentuhkan sekejap ke kertas tissue. Sentuhkan 

ujung kapiler dengan tegak lurus pada titik penotolan (jangan ditekan !!) dan 

biarkan ekstrak terserap ke plat KLT namun harus segera diangkat dan ditiup 

agar diameter penotolan tidak melampaui 0,5 cm. Sentuhkan kembali berulang-

ulang sampai isi kapiler habis dan kemudian kapiler diisi lagi dan dilakukan 

penotolan sampai tercapai jumlah penotolan 100 mikroliter 

7. Buka bejana KLT yang telah jenuh biarkan pelarut menguap sebentar kemudian 

masukkan plat tersebut ke dalam bejana, tutup dan tunggu sampai eluen naik 

hingga batas akhir yang telah diberi tanda. SELAMA ELUASI, TUTUP 

BEJANA TIDAK BOLEH DIBUKA !!! 

8. Plat KLT diambil, dikeringkan kemudian dilihat di bawah sinar UV 254 dan 365 

nm, amati noda yang terbentuk kemudian tandai dengan pinsil dan difoto.  

9. Hasil KLT dicatat dalam tabel berikut  

NO Harga Rf Warna noda Keterangan 

    

    

    

 

B. Uji kandungan terpenoid, steroid, minyak atsiri 

1. Dua gram serbuk ditambah 10 ml heksan, dikocok dalam tabung reaksi selama 5 

menit.  

2. Ekstrak heksan yang diperoleh dipisahkan dengan cara penyaringan dan 

dimasukkan ke dalam vial kering. Ekstrak heksan ini selanjutnya digunakan 

untuk KLT.  

Fase gerak  : Heksan : etil asetat = 4: 1 

Fase diam  : Silika gel GF 254 

Penampak noda  : sinar UV dan pereaksi anisaldehida-asam sulfat 
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Warna noda   : Biru-ungu (dengan pereaksi anisaldehida-asam sulfat) 

3. Hasil KLT dicatat dalam tabel berikut  

NO Harga Rf Warna noda Keterangan 

    

    

    

 

C. Uji kandungan flavonoid 

1. Dua gram serbuk ditambah 10 ml metanol, dikocok dalam tabung reaksi selama 

5 menit.  

2. Ekstrak metanol yang diperoleh dipisahkan dengan cara penyaringan dan 

dimasukkan ke dalam vial kering. Ekstrak heksan ini selanjutnya digunakan 

untuk KLT.  

Fase gerak  : Metanol : air = 4: 1 

Fase diam  : Silika gel GF 254 

Penampak noda  : uap NH4OH (ammoniak) 

Warna noda   : kuning intensif (dengan pereaksi uap ammoniak) 

3. Hasil KLT dicatat dalam tabel berikut  

NO Harga Rf Warna 

noda 

Keterangan 
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