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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif (descriptive 

research), yaitu penelitian dilakukan pada taraf atau kadar kajian dan analisis 

semata-mata ingin mengungkapkan suatu gejala/pertanda dan keadaan 

sebagaimana adanya (Supardi, 2005). Hal ini dikarenakan pada penelitian ini 

dilakukan suatu kegiatan/kajian untuk mengungkapkan fakta atau data-data 

mengenai apakah terdapat kandungan asam mefenamat pada jamu pegal linu yang 

beredar di Pasar Petarukan, dan untuk dapat mengambil simpulan sebagai 

generalisasi dari keadaan yang nyata mengenai kejadian tersebut. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan jumlah anggota dari suatu himpunan yang 

ingin diketahui karakteristiknya berdasarkan inferensi dan generalisasi 

(Supardi S. dan Surahman, 2014). Populasi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah semua jamu pegal linu kemasan serbuk yang beredar di Pasar 

Petarukan. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebuah gugus atau sejumlah tertentu anggota himpunan 

yang dipilih dengan cara tertentu agar mewakili populasi (Supardi S. dan 

Surahman, 2014). Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel 

jenuh atau semua jamu pegal linu kemasan serbuk yang beredar di Pasar 
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Petarukan yang memenuhi kriteria inklusi. Sampel jenuh digunakan karena 

jumlah sampel yang beredar tidak terlalu banyak (hanya beberapa saja) 

sehingga semua sampel yang memenuhi kriteria inklusi tersebut dapat 

diproses keseluruhannya. 

C. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah sediaan jamu pegal linu kemasan 

serbuk yang beredar di Pasar Petarukan dimana jamu tersebut mempunyai ijin 

edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM 

RI). 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah sediaan jamu pegal linu kemasan 

serbuk yang beredar di Pasar Petarukan yang diracik secara langsung tanpa merek 

dan jamu serbuk yang mempunyai ijin edar dari Badan POM RI tetapi 

kemasannya rusak, kemasan tidak asli/palsu,  ataupun sediaan sudah kadaluarsa. 

D. Alat dan Bahan yang Digunakan 

1. Alat yang digunakan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: batang 

pengaduk, beacker glass 50 mL (Herma
®

), cawan porselain 60 mL, 

chamber/bejana kromatografi 20 x 20 cm (CAMAG
®

), corong kaca 100 mL 

(Herma
®

), gelas ukur 10 mL (Pyrex
®

), gelas ukur 50 mL (Herma
®

), gelas ukur 

100 mL (Herma
®

), kaca arloji, labu takar 10 mL (Pyrex
®

), labu takar 50 mL 

(Pyrex
®

), lampu UV 254  (Argatama Lab) dan 366 nm (Merck
®

), neraca 

analitik (Shimadzu
®

), pinset, pipa kapiler 0,6 mm (Pyrex
®

), pipet tetes, pipet 
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ukur 5 mL (Assistant
®

), pipet volume 0,5 mL (Iwaki
®

), spatula, stopwatch 

(Casio
®

), vial 15 mL, water bath (Memmert
®

). 

2. Bahan yang digunakan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: akuades 

(PT. Brataco), alumunium foil, ammonia (PT. Brataco), asam mefenamat 

(Baoji Tianxin Pharmaceutical), aseton (PT. Brataco), etanol (PT. Brataco), 

etil asetat (PT. Brataco), FeCl3 (PT. Brataco), Fenolftalein (Merck
®

), jamu 

pegal linu (Pasar Petarukan), KOH (PT. Brataco), kertas saring, metanol (PT. 

Brataco), silika gel F254 (Merck
®

). 

3. Bahan baku jamu pegal linu 

Bahan baku jamu pegal linu yang digunakan adalah Curcuma rhizoma 

(temulawak), Curcuma domestica rhizoma (kunyit), dan Zingiberis rhizoma 

(jahe). Semua bahan dibeli dalam bentuk serbuk halus pada Toko Jamu 

Tradisional Ibu Hj. Duronah yang terletak di Jalan Jeruk No. 30A Pekalongan. 

E. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai bulan Juni 2019. 

Lokasi penelitian adalah tempat pengambilan sampel (Pasar Petarukan di 

Petarukan) dan Laboratorium Kimia Universitas Pekalongan (untuk melakukan 

analisis data secara kimia). 

F. Rancangan Penelitian 

1. Prosedur Pembuatan Baku Jamu Pegal Linu 

Baku jamu pegal linu dibuat dengan cara mengadopsi susunan jamu yang 

digunakan pada penelitian Wisnuwardhani dkk (2013), yaitu jamu pegal linu 



31 

 

dibuat dengan komposisi Curcuma rhizoma (temulawak) sebanyak 1,75 gram, 

Curcuma domestica rhizoma (kunyit) sebanyak 1.75 gram, dan Zingiberis 

rhizoma (jahe) sebanyak 1,5 gram. Baku jamu pegal linu yang dibuat adalah 

sebanyak 25 gram dengan prosedur pembuatan sebagai berikut: 

a. Disiapkan alat dan bahan. 

b. Dilakukan penimbangan temulawak sebanyak 8,75 gram dan 

ditempatkan pada mortir. 

c. Dilakukan penimbangan kunyit sebanyak 8,75 gram dan ditempatkan 

pada mortir. 

d. Dilakukan penimbangan jahe sebanyak 7,5 gram dan ditempatkan pada 

mortir. 

e. Semua bahan pada mortir dihomogenkan dengan menggunakan 

stamper. 

f. Jamu yang telah homogen kemudian ditempatkan pada wadah kaca 

dan ditutup rapat. 

2. Prosedur Ekstraksi Asam Mefenamat dalam Sampel Jamu (Preparasi Sampel) 

Prosedur preparasi sampel dilakukan menggunakan metode preparasi 

sampel yang dikembangkan oleh Hayun dan Karina (2016) yang telah 

dimodifikasi. Prosedur preparasi sampel yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a. Disiapkan alat dan bahan. 

b. Dilakukan penimbangan 500 mg sampel serbuk jamu pegal linu dan 

ditempatkan pada labu takar 10 mL 
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c. Dicukupkan volumenya sampai tanda batas dengan etanol. 

d. Dilakukan proses ekstraksi padat-cair dengan metode maserasi, yaitu 

sampel dilarutkan dengan larutan etanol sambil dilakukan penggojogan 

selama 5 menit dan kemudian didiamkan selama 10 menit sampai 

bagian tidak terlarut mengendap sempurna. 

e. Dilakukan penyaringan hasil ekstraksi dengan menggunakan kertas 

saring dan corong kaca, hasil penyaringan/filtrat kemudian 

ditempatkan pada vial 15 mL. 

f. Vial yang berisi ekstrak kemudian ditutup dengan tutup karet dan 

disimpan dengan baik untuk proses selanjutnya. 

3. Prosedur Pembuatan Kontrol Negatif 

Prosedur pembuatan kontrol negatif dilakukan menggunakan prosedur 

yang sama yang digunakan untuk preparasi sampel, prosedur pembuatan 

kontrol negatif yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Disiapkan alat dan bahan. 

b. Dilakukan penimbangan baku jamu pegal linu sebanyak 500 mg dan 

ditempatkan pada labu takar 10 mL. 

c. Dicukupkan volumenya sampai tanda batas dengan etanol. 

d. Dilakukan proses ekstraksi padat-cair dengan metode maserasi, yaitu 

sampel dilarutkan dengan larutan etanol sambil dilakukan penggojogan 

selama 5 menit dan kemudian didiamkan selama 10 menit sampai 

bagian tidak terlarut mengendap sempurna. 
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e. Dilakukan penyaringan hasil ekstraksi dengan menggunakan kertas 

saring dan corong kaca, hasil penyaringan/filtrat kemudian 

ditempatkan pada vial 15 mL. 

f. Vial yang berisi ekstrak kemudian ditutup rapat dengan tutup karet dan 

disimpan dengan baik untuk proses selanjutnya. 

4. Prosedur Pembuatan Kontrol Positif 

Prosedur pembuatan kontrol negatif dilakukan menggunakan prosedur 

yang digunakan untuk preparasi sampel dengan penambahan serbuk asam 

mefenamat murni sebanyak 36 mg, prosedur pembuatan kontrol positif yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Disiapkan alat dan bahan. 

b. Dilakukan penimbangan baku jamu pegal linu sebanyak 500 mg dan 

ditempatkan pada labu takar 10 mL. 

c. Dilakukan penimbangan baku asam mefenamat sebanyak 36 mg dan 

ditempatkan pada labu takar 10 mL. 

d. Dilakukan penambahan etanol sampai tanda batas. 

e. Labu takar kemudian ditutup rapat, dilakukan penggojogan selama 5 

menit, dan kemudian didiamkan selama 10 menit sampai bagian tidak 

terlarut mengendap sempurna. 

f. Dilakukan penyaringan hasil ekstraksi dengan menggunakan kertas 

saring dan corong kaca, hasil penyaringan/filtrat kemudian 

ditempatkan pada vial 15 mL. 
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g. Vial yang berisi ekstrak kemudian ditutup rapat dengan tutup karet dan 

disimipan dengan baik untuk proses selanjutnya. 

5. Prosedur Analisis Kualitatif  Asam Mefenamat dengan Pereaksi Warna 

Prosedur analisis kualitatif asam mefenamat dengan pereaksi warna yang 

dilakukan menggunakan tiga buah metode yang berbeda. Ketiga metode 

pereaksi warna berikut prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Pengujian Reaksi dengan Fenolftalein (PP) 

Prosedur reaksi dengan Fenolftalein (PP) yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

(1). Disiapkan alat dan bahan. 

(2). Diteteskan larutan kontrol negatif, larutan kontrol positif, 

larutan sampel replikasi 1, larutan sampel replikasi 2, dan 

larutan sampel replikasi 3. Masing-masing sebanyak 5 tetes ke 

dalam plat tetes dan dilakukan tiga kali repetisi. 

(3). Ditambahkan 1 tetes larutan PP pada masing-masing plat tetes. 

(4). Dilakukan pengamatan dan pencatatan terhadap perubahan 

warna yang ada. 

(5). Ditambahkan 3 – 5 tetes 0,1 N KOH dalam etanol pada 

masing-masing plat tetes. 

(6). Dilakukan pengamatan dan pencatatan terhadap perubahan 

warna yang ada. 

(7). Dilakukan analisis terhadap hasil pengamatan. 
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b. Pengujian Reaksi dengan FeCl3 

Prosedur reaksi dengan FeCl3 yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

(1). Disiapkan alat dan bahan. 

(2). Diteteskan larutan kontrol negatif, larutan kontrol positif, 

larutan sampel replikasi 1, larutan sampel replikasi 2, dan 

larutan sampel replikasi 3. Masing-masing sebanyak 5 tetes ke 

dalam plat tetes dan dilakukan tiga kali repetisi.  

(3). Ditambahkan 1 tetes larutan FeCl3 10% dalam akuades pada 

masing-masing plat tetes. 

(4). Dilakukan pengamatan dan pencatatan terhadap perubahan 

warna yang ada. 

(5). Dilakukan analisis terhadap hasil pengamatan. 

c. Pengujian Reaksi dengan Vitali-Morin 

Prosedur reaksi dengan Vitali-Morin yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

(1). Disiapkan alat dan bahan. 

(2). Diukur 0,5 mL HNO3 berasap, ditempatkan pada cawan 

porselain, dan ditambahkan 5 tetes larutan sampel. 

(3). Proses tersebut dilakukan untuk larutan kontrol negatif, larutan 

kontrol positif, larutan sampel replikasi 1, larutan sampel 

replikasi 2, dan larutan replikasi 3. Masing-masing larutan 

dilakukan tiga kali repetisi pengujian. 
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(4). Dilakukan penguapan diatas penangas air (water bath) sampai 

kering. 

(5). Sesudah dingin, sisa kering yang berwarna kuning dilarutkan 

dalam 5 mL aseton dan ditambahkan kurang lebih 1 mL 0,1 N 

KOH dalam etanol sampai timbul warna. 

(6). Dilakukan pengamatan dan pencatatan terhadap perubahan 

warna yang ada. 

(7). Dilakukan analisis terhadap hasil pengamatan. 

6. Prosedur Analisis Kualitatif Asam Mefenamat menggunakan KLT 

a. Pembuatan Fase Gerak 

(1) Disiapkan alat dan bahan 

(2) Disiapkan larutan fase gerak sebanyak 100 mL, yaitu etil asetat : 

metanol : amonia  dengan perbandingan 80 : 10 : 10. 

(3) Larutan fase gerak dimasukkan ke dalam bejana kromatografi 

ukuran plat 20 x 20 cm, diaduk hingga homogen, dan segera 

bejana kromatografi ditutup rapat. 

(4) Larutan fase gerak telah siap untuk digunakan untuk proses 

selanjutnya. 

b. Prosedur Penjenuhan Fase Gerak 

(1) Disiapkan alat dan bahan. 

(2) Disiapkan larutan fase gerak gerak sebanyak 100 mL, yaitu etil 

asetat : metanol : amonia dengan perbandingan 80 : 10 : 10. 
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(3) Larutan fase gerak dimasukkan ke dalam bejana kromatografi 

ukuran plat 20 x 20 cm, diaduk hingga homogen, dan segera 

bejana kromatografi ditutup rapat.  

(4) Dipersiapkan kertas saring berukuran  3 x 12 cm dan dimasukkan 

ke dalam bejana kromatografi dalam posisi sedikit miring, 

ditekuk, dan segera bejana kromatografi ditutup rapat. 

(5) Ditunggu sampai keadaan jenuh, hal ini ditandai dengan adanya 

cairan pelarut yang meresap pada kertas saring sampai ujung 

atas. 

(6) Dikeluarkan kertas saring dari bejana kromatografi dengan 

menggunakan pinset dan segera bejana kromatografi ditutup 

rapat. 

(7) Bejana kromatografi sudah jenuh dan siap untuk digunakan 

untuk mengelusi sampel. 

c. Prosedur Identifikasi dengan KLT 

(1) Disiapkan alat dan bahan. 

(2) Disiapkan plat silika gel F254 dengan ukuran 10 cm x 20 cm. 

(3) Plat silika gel diberikan batas bawah sebesar 1,5 cm dan batas 

atas sebesar 0,5 cm dengan menggunakan jarum secara tipis dan 

hati-hati (jangan sampai tersobek). 

(4) Dilakukan penotolan larutan kontrol negatif, larutan kontrol 

positif, larutan sampel replikasi 1 sebanyak 3x repetisi, larutan 

sampel replikasi 2 sebanyak 3x repetisi, dan larutan sampel 
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replikasi 3 sebanyak 3x repetisi pada bagian batas bawah dengan 

menggunakan pipa kapiler 0,6 mm. Banyaknya penotolan untuk 

tiap larutannya adalah 1 - 2 totolan dan dijaga agar tidak terlalu 

berlebihan. Sedang, jarak antar totolan adalah 1 cm dengan batas 

ujung kanan atau ujung kiri sebesar 0,5 cm. 

(5) Plat silika gel ditunggu hingga totolan benar-benar kering dan 

kemudian plat silika gel dimasukkan dengan posisi sedikit miring 

ke dalam bejana kromatografi yang berisi larutan fase gerak yang 

telah jenuh dan segera bejana kromatografi ditutup rapat. 

(6) Plat silika gel didiamkan di dalam bejana kromatografi hingga 

pelarut meresap sampai batas atas pada plat silika gel. 

(7) Silika gel kemudian dikeluarkan dari bejana kromatografi, 

dikeringkan, dan dilakukan pengamatan dengan menggunakan 

sinar ultraviolet 254 dan 366 nm. 

(8) Dilakukan pencatatan dan perhitungan nilai Rf (larutan kontrol 

dan sampel). 

(9) Proses replikasi dilakukan sebanyak 3 kali dan kemudian 

hasilnya di analisis. Hal ini dilakukan agar hasil yang didapatkan 

mendekati hasil sebenarnya atau untuk mengurangi terjadinya 

kesalahan saat pengamatan. Langkah terakhir yang dilakukan 

adalah dilakukan analisis terhadap hasil pengamatan. 
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G. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahapan awal untuk 

analisis data adalah analisis data secara deskriptif, yaitu data tersebut dilakukan 

analisis terhadap fenomena maupun karakteristik data yang ada. Tahapan kedua, 

data jamu yang ada dilakukan pengecekan ijin edarnya pada Badan POM RI. Hal 

ini untuk mengetahui status dari produk tersebut, apakah produk jamu yang 

beredar di pasaran termasuk produk legal ataupun produk ilegal yang tidak 

seharusnya beredar. Tahapan ketiga adalah pengujian secara subjektif atau 

pengujian organoleptis. Pengujian organoleptis dilakukan sebagai proses 

identifikasi awal mengenai produk jamu yang dicurigai mengandung bahan-bahan 

tambahan yang ditambahkan pada produk jamu secara fisik. Pengujian 

organoleptis merupakan pengujian senyawa secara fisika yang dilakukan dengan 

menggunakan indera manusia. 

Tahapan terakhir adalah tahapan identifikasi adanya kandungan asam 

mefenamat, tahapan ini dilakukan dengan menggunakan pereaksi warna dan 

menggunakan KLT. Pengujian pereaksi warna dilakukan untuk menunjang di 

dalam mengambil simpulan apakah suatu jamu teridentifikasi mengandung asam 

mefenamat setelah dilakukan pengujian secara KLT. Pengujian pereaksi warna 

yang dilakukan menggunakan 3 macam metode dimana masing-masing metode 

tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 

Proses identifikasi dengan KLT dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan bercak yang dihasilkan pada proses kromatografi dibawah sinar UV 

dengan panjang gelombang 254 dan 366 nm. Kemudian, bercak tersebut dianalisis 
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dengan cara dibandingkan antara besaran nilai Rf yang didapatkan dengan besaran 

nilai Rf baku pembanding (kontrol positif) apakah sama (hampir sama) atau tidak. 

Suatu sampel pengujian dikatakan mengandung asam mefenamat bila nilai Rf 

yang didapatkan sama atau hampir sama (toleransi ± 2%) dengan nilai Rf baku 

pembanding asam mefenamat. Sebaliknya, suatu sampel pengujian dikatakan 

tidak mengandung asam mefenamat bila nilai Rf yang didapatkan tidak sama atau 

berbeda lebih dari ± 2% dari nilai Rf baku pembanding asam mefenamat. 
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H. Diagram Alir Kerja 

Diagram alir kerja pada penelitian ini dapat dilihat secara lengkap pada 

Gambar 4. 

Pelaksanaan Penelitian

Pengujian Sampel Jamu

Pencatatan Hasil Penelitian

Menganalisis Hasil Penelitian

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah

Pengajuan Judul Proposal KTI

Penyusunan Proposal KTI

Perizinan untuk Penelitian

Pengumpulan Sampel Jamu Serbuk 

Pegal Linu

Preparasi Sampel 

Jamu Serbuk Pegal 

Linu (Ekstraksi)

Pembuatan Baku 

Pembanding

 
 

Gambar 4. Diagram alir kerja 
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