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Pendahuluan
Penggunaan tanaman berkhasiat obat dalam

kehidupan masyarakat di Indonesia menjadi
semakin meningkat seiring dengan kemajuan
zaman. Penggunaan tanaman sebagai obat
dimulai dari informasi khasiat secara turun-
temurun yang khasiatnya dikonfirmasi dengan
berbagai hasil penelitian ilmiah. Minat masyarakat
terhadap tanaman obat disinyalir sebagai
peluang yang baik untuk pengembangan
khasiatnya sebagai bahan baku obat. Peningkatan
minat masyarakat terlihat dari meningkatnya
pemasaran maupun industri obat tradisional.
Salah satu tanaman yang dipercaya oleh
masyarakat berpotensi sebagai bahan obat yang
mampu menyembuhkan berbagai penyakit
adalah Gedi merah (Abelmoschus manihot L.
Medik).

Gedi merah (Abelmoschus manihot L. Medik)
merupakan salah satu tanaman yang banyak
dikonsumsi masyarakat kota palu sebagai sayur
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Abstrak
Gedi merah (Abelmoschus manihot L. Medik) merupakan salah satu tanaman obat yang berpotensi

dan memiliki beragam khasiat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Karakterisasi ekstrak
dianggap perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas ekstrak yang digunakan sebagai bahan baku obat.
Karakterisasi non spesif ik mengacu pada batasan maksimal yang diperkenankan terhadap material
berbahaya yang diduga berada dalam ekstrak. Penelitian bertujuan untuk menetapkan karakterisasi
non spesifik mutu ekstrak daun Gedi merah (Abelmoschus manihot L. Medik) sebagai bahan baku obat.
Karakterisasi non spesifik yang dilakukan meliputi kadar air, susut pengeringan, kadar abu, kadar abu
tidak larut dalam asam, uji cebaran mikroba, uji cemaran kapang, uji cemaran logam berat dan sisa
pelarut yang kemudian dibandingkan dengan standar BPOM. Hasil karakterisasi mutu non spesifik ekstrak
etanol daun Gedi merah menunjukkan nilai randemen ekstrak sebesar 6,72 %, kadar air 2,39±0,75 % b/
b, susut pengeringan 2,3±0,76% b/b, kadar abu 6,66±0,28 b/b, kadar abu tidak larut asam 0,83±0,28%
b/b, cemaran kapang negatif, total cemaran mikroba maupun bakteri patogen (ALT) 0,13 koloni/g,
cemaran logam berat timbal (Pb) <0,01 mg/Kg dan kadmium (Cd) < 0,01 mg/Kg, dan tidak terdeteksi
sisa pelarut organik etanol (0 %).

Kata kunci: Gedi merah, ekstrak, karakterisasi mutu nonspesifik.

maupun campuran makanan lainnya. Gedi merah
(Abelmoschus manihot L. Medik) banyak ditemui
di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah,
yang termasuk golongan perdu suku malvaceae
dengan beragam khasiat yang berpotensi sebagai
bahan obat. Khasiat tanaman Gedi merah ditinjau
dari beberapa penelitian sebelumnya menunjuk-
kan bahwa pemberian pakan standar yang
mengandung 36% pasta daun Gedi merah dapat
menurunkan kadar total plasma kolesterol,
kolesterol LDL, dan trigliserida plasma darah tikus
jantan strain wistar yang menderita hiperolertero-
limia.1 Penelitian lain menunjukkan bahwa fla-
vonoid yang telah diisolasi dari tanaman Gedi
merah memiliki potensi farmakologis untuk
mengobati depresi pasca stoke dan melindungi
saraf otak.2

Pengendalian mutu simplisia merupakan
suatu cara yang sangat diperlukan. Berbagai
penelitian guna pengembangan khasiat bahan
simplisia sebagai bahan obat dengan melibatkan
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kemajuan teknologi juga dilakukan sebagai
upaya dalam meningkatkan mutu simplisia.
Pengendali-an mutu simplisia atau kontrol
kualitas simplisia perlu dilakukan untuk menjaga
kontinuitas dari keamanan, kualitas dan efikasi
produk obat tradisional.

Karakterisasi mutu simplisia merupakan salah
satu cara dalam upaya pengendalian mutu
simplisia. Karakterisasi mutu simplisia bertujuan
untuk menjamin mutu serta efek farmakologi
tanaman tersebut. Karakterisasi ekstrak juga
dilakukan selain karakterisasi mutu simplisia.
Karakterisasi ekstrak perlu dilakukan untuk
menilai kualitas ekstrak yang akan digunakan
sebagai bahan obat. Ekstrak adalah sediaan
kental yang diperoleh dengan mengekstraksi
senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani
dengan menggunakan pelarut yang sesuai,
kemudian hampir semua pelarut diuapkan dan
massa atau sebuk yang tersisa diperlakukan
sedemikian rupa hingga memenuhi baku yang
telah ditetapkan. Karakterisasi ekstrak mencakup
karakterisasi spesif ik dan karakterisasi non
spesifik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah ekstrak daun Gedi merah  (Abelmoschus
manihot L. Medik) memenuhi syarat karakterisasi
non spesifik ekstrak sebagai bahan baku obat.
Karakterisasi non spesifik mengacu pada batasan
maksimal yang diperkenankan terhadap mate-
rial berbahaya yang terkandung dalam ekstrak.
Karakterisasi mutu non spesifik yang dilakukan
dalam penelitian ini meliputi kadar air, susut
pengeringan, kadar abu, kadar abu tidak larut
asam, uji cemaran mikroba, cemaran kapang,
cemaran logam berat, dan sisa pelarut. Data yang
diperoleh kemudian dibandingkan dengan
standar Badan Pengawasan Obat dan Makanan
(BPOM).

Metode
Penelitian karakterisasi non spesifik ekstrak

daun Gedi merah (Abelmoschus manihot L. Medik)
dilakukan dengan mengekstrak daun Gedi merah
yang terlebih dahulu mengalami pengolahan
simplisia yang benar menggunakan pelarut
etanol 96% dengan metode maserasi. Maserat
kemudian dikentalkan dengan rotary evapora-
tor sehingga diperoleh ekstrak kental. Ekstrak
kental kemudian ditimbang untuk memperoleh
nilai randemen.

Penetapan karakterisasi non spesifik ekstrak
daun Gedi merah (Abelmoschus manihot L. Medik)
kemudian dilakukan meliputi  kadar air, susut
pengeringan, kadar abu, kadar abu tidak larut
asam, uji cemaran mikroba, cemaran kapang,
cemaran logam berat, dan sisa pelarut.

Penentuan kadar air dan susut pengeringan
dilakukan dengan menggunakan metode gravi-
metri. Penentuan kadar abu dan penentuan kadar
abu yang tidak larut dalam asam  dilakukan
dengan metode pemijaran. Uji cemaran mikroba
meliputi uji cemaran bakteri dilakukan dengan
menentukan Angka Lempeng Total dan total
kapang/khamir dilakukan dengan metode semai.
Penentuan cemaran logam berat timbal (Pb) dan
kadmium dilakukan dengan metode spektro-
fotometri serapan atom (SSA).

Data yang diperoleh kemudian dibanding-
kan dengan standar Badan Pengawasan Obat dan
Makanan (BPOM).

Hasil
Hasil penelitian karakteristik uji mutu non

spesifik ekstrak etanol daun Gedi merah (Abelmo-
chus manihot L. Medik) sebagai bahan baku obat
ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :
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Pembahasan
Penelitian karakterisasi mutu non spesifik

ekstraj etanol daun Gedi merah (Abelmochus
manihot L. Medik) sebagai bahan baku obat yang
dilakukan  bertujuan untuk menjamin mutu dan
keamanan ekstrak. Daun Gedi merah diekstraksi
menggunakan pelarut etanol 95% yang merupakan
pelarut yang lazim digunakan dalam esktraksi
sampel segar dengan pertimbangan lebih selektif,
tidak beracun, netral, memerlukan panas sedikit
dalam proses pemekatan dan zat pengganggu
yang larut terbatas.

Tahapan awal pengujian parameter non spesifik
dengan melakukan penetapan randemen ekstrak
kental daun Gedi merah (Abelmochus manihot L.
Medik). Randemen merupakan presentase suatu
bahan baku untuk mengetahui nilai ekonomis suatu
produk bahan. Randemen Gedi merah dihitung
berdasarkan presentase perbandingan antara
bobot ekstrak yang diperoleh dengan bobot awal
simplisia. Nilai rademen yang diperoleh sebesar
6,72%.

Data karakterisasi  mutu nonspesifik daun Gedi
merah (Abelmochus manihot L. Medik) diperoleh
kadar air sebesar 2,39 ± 0,79%. Nilai yang diperoleh

Tabel 1. Hasil penetapan karakteristik mutu spesifik ekstrak etanol  daun
Gedi merah (Abelmoschus manihot L. Medik)

Nilai randemen ekstrak daun Gedi merah sebesar = 6,72%

sesuai dengan standar dimana kadar air dalam
ekstrak tidak boleh melebihi 10%. Kadar air dalam
ekstrak yang memiliki batasan maksimal memiliki
resiko mudah ditumbuhi jamur dan mudah rusak.

Penetapan parameter susut pengeringan
ditujukan untuk melihat senyawa-senyawa yang
mudah menguap. Nilai susut pengeringan yang
diperoleh sebesar 2,3 ± 0,76%. Nilai susut
pengeringan yang tinggi menunjukkan banyaknya
senyawa mudah menguap yang terkandung dalam
ekstrak. Bahan uji atau ekstrak yang tidak
mengandung minyak menguap atau minyak atsiri
dalam sisa pelarut organik maka susut pengeringan
identik dengan kadar air.

Penetapan kadar abu digunakan untuk
menentukan kandungan-kandungan mineral
tertentu yang terkandung dalam ekstrak dari proses
awal hingga diperoleh ekstrak. Penentuan kadar abu
dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti
menentukan baik tidaknya bahan yang digunakan
dan sebagai penentu parameter gizi pada bahan.
Nilai kadar abu total ekstrak sebesar 6,66 ± 0,28%
yang mengindikasikan bahwa ekstrak yang
diperoleh melalui proses ektraksi yang dilakukan
banyak mengandung mineral. Kandungan abu tidak
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larut asam yang rendah sebesar 0,83 ± 0,28%
menunjukkan rendahnya pasir atau kotoran lain.

Pengujian cemaran mikroba termasuk salah
satu uji dalam syarat kemurnian ekstrak. Uji cemaran
mikroba mencakup penentuan jumlah
mikroorganisme yang diperbolehkan dan
menunjukkan tidak adanya bakteri tertentu dalam
ekstrak. Pengujian cemaran mikroba dilakukan untuk
memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak
mengandung mikroba melebihi batas yang
ditetapkan. Nilai total cemaran bakteri (ALT) yang
diperoleh pada ekstrak daun Gedi merah
(Abelmochus manihot L. Medik) sebesar 0,25 koloni/
g yang masih di bawa standar yaitu < 10 koloni/g.
Nilai uji cemaran kapang tidak ditemukan koloni
kapang selama masa inkubasi yang memenuhi
syarat yaitu <10 koloni/g.

Penentuan kandungan logam berat meliputi
penentuan kadar kadmium (Cd) dan timbal (Pb)
pada ekstrak yang bertujuan untuk menjamin
bahwa ekstrak tidak mengandung logam berat Cd
dan Pb yang ditetapkan karena bersifat toksik bagi
tubuh. Kadar Pb dalam ekstrak diperoleh sebesar
< 0,01 mg/kg ekstrak yang tidak melebihi standar
sebesar 10 mg/kg. Kadar Cd yang diperoleh
sebesar < 0,01 mg/kg yang masih di bawah standar
bahan alam yaitu < 0,3 mg/kg.   Pb merupakan
logam yang bersifat toksi terhadap manusia yang
berasal dari tindakan mengkonsumsi makanan,
minuman, inhalasi daru udara atau debu yang
tercemar Pb. Sumber utama Pb berasal dari emisi
gas buang kendaraan bermotor. Kadar Cd yang
melebihi persyaratan memberikan resiko tinggi
terhadap pembuluh darah.

Penetapan sisa pelarut organik dalam hal ini
etanol 96% diperoleh kadar etanol 0%. Nilai tersebut
telah memenuhi persyaratan sisa pelarut yaitu <
1%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak
terdapat sisa pelarut etanol 96% pada ekstrak Gedi
merah(Abelmochus manihot L. Medik) .

Kesimpulan
Data hasil penelitian karakteristik uji mutu non

spesif ik ekstrak etanol daun Gedi merah
(Abelmochus manihot L. Medik) sebagai bahan baku
obat menunjukkan bahwa ekstrak Gedi merah yang
diuji telah memenuhi syarat karakteristik mutu
spesifik sebagai bahan baku obat dengan data
randemen ekstrak 6,72%, kadar air 2.39 ± 0,75%b/
b, susut pengeringan 2,3 ± 0,76% b/b, kadar abu
6,66 ± 0,28% b/b, kadar abu tidak larut asam 0,83
± 0,28% b/b, cemaran kapang negatif, total
cemaran mikroba (ALT) 0,23 koloni/g, cemaran
logam berat timbal (Pb) < 0,01 mg/kg dan
kadmium (Cd) < 0,01 mg/kg, serta sisa pelarut
organik etanol tidak terdeteksi 0%.
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