
9595959595Prosiding “Simposium Nasional Peluang dan Tantangan Obat Tradisional dalam Pelayanan Kesehatan Formal”

Karakterisasi Mutu Spesifik Ekstrak Etanol Daun Gedi
Merah(Abelmoschus manihot (L.) Medik) Sebagai Bahan Baku Obat

Feiverin Tibe, Jefri Liudongi dan Yuliet3

Program Studi S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFA) Pelita Mas Palu.
Jln.Wolter Monginsidi No.106 A Sulawesi Tengah. Tlp/Fax: (0451) 458681
E-mail: irien_chubby@Yahoo.co.id

Abstrak
Daun gedi merah (Abelmoschus manihot (L.) Medik) secara tradisional digunakan untuk mengobati

sakit ginjal, gastritis, dan kolesterol tinggi. Potensi antioksidan dan kandungan mikronutrien, serta total
fenolik dan flavonoid dari daun gedi merah lebih tinggi dibandingkan daun gedi putih. Karakterisasi
bertujuan menjamin keamanan, kualitas, dan memberikan keseragaman khasiat yang terukur secara
farmakologis. Penetapan parameter spesifik merupakan penetapan secara kualitatif dan kuantitatif
senyawa atau golongan senyawa yang bertanggungjawab terhadap aktivitas farmakologis. Tujuan
penelitian untuk menetapkan karakteristik spesifik mutu ekstrak daun gedi merah (Abelmoschus manihot
(L.) Medik) sebagai bahan baku obat. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan preparasi sampel dan
mengekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol. Ekstrak yang diperoleh memiliki
nama Extractum Manihotae folium, yang diambil dari daun tanaman Abelmoschus manihot (L.) Medik,
atau nama Indonesianya gedi merah. Organoleptik dari ekstrak yaitu berbentuk kental, berwarna
kecoklatan, berasa agak sepat, dan berbau khas dengan kadar rata-rata senyawa terlarut dalam air-
kloroform sebesar 44,16 ± 4,01% dan senyawa terlarut dalam etanol sebesar 78,75±6,95%. Hasil skrining
fitokimia menunjukkan adanya golongan senyawa flavonoid, saponin, tanin, kuinon, dan steroid. Profil
KLT ekstrak etanol daun gedi merah menunjukkan adanya senyawa flavonoid yang dikandung. Kadar
total flavonoid yang terdapat dalam ekstrak yaitu 56,97 ± 3,75 mg/g yang dihitung sebagai kuersetin.

Kata kunci: Gedi Merah, karakterisasi spesifik dan bahan baku obat.

Pendahuluan
Obat tradisional di Indonesia dikenal sebagai

suatu produk pengobatan alamiah untuk
meningkatkan kesehatan.Ketersediaannya yang
lebih mudah dijangkau dari segi harga
(ekonomis) oleh masyarakat menjadi salah satu
faktor pendukung untuk menggunakan obat dari
bahan alam. Gedi (Abelmoschus manihot (L.)M
edik) merupakan tanaman tropis yang secara
tradisional telah dikenal di Sulawesi. Tanaman ini
sering dimanfaatkan sebagai tanaman sayuran
karena rasanya yang lezat, menambah rasa gurih,
dan mengentalkan. Daun gedi dapat juga diguna-
kan sebagai obat tradisional antara lain untuk
sakit ginjal, gastritis, dan kolesterol tinggi. Fungsi
penting daun gedi yang telah dibuktikan oleh
beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan
potensi ekstrak daun gedi untuk meredakan nyeri
(analgesik), mengatasi gangguan osteoporosis
yang biasanya dialami wanita yang sudah meno-
pause, dan menambah gairah seksual (aphrodi-
siac). Tanaman gedi kaya akan senyawa flavonoid

seperti kuersetin, hyperin, dan rutin. Penelitian
sebelumnya menunjukkan flavonoid (senyawa
utama) yang telah diisolasi dari tanaman ini,
memiliki potensi farmakologis untuk mengobati
depresi pasca stroke dan melindungi saraf otak.
Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa
penentuan total flavonoid yang dihitung sebagai
kuersetin dan uji efektivitas antioksidan ekstrak
daun gedi yang berasal dari kota Palu, memiliki
kadar yang lebih tinggi (41,56 ± 0,12 mg/g dan
575 ppm) dibandingkan yang berasal dari kota
Makassar dan Gorontalo8. Ekstrak flavonoid dan
steroid yang diisolasi dari daun gedi juga
menunjukkan efek antiobesitas dan hipolipi-
demik.  Tanaman gedi yang dikenal masyarakat
di kota Palu ada dua macam, yaitu gedi merah
dan gedi putih. Gedi merah secara tradisional
dapat digunakan sebagai sayuran yang ber-
khasiat obat. Gedi putih sering dimanfaatkan
masyarakat sebagai salah satu sayuran peleng-
kap, misalnya untuk membuat bubur manado
(tinutuan). Pemanfaatan gedi merah sebagai obat
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tradisional yang didukung oleh hasil penelitian,
menunjukkan bahwa potensi antioksidan dan
kandungan mikronutrien, serta total fenolik dan
flavonoid dari daun gedi merah lebih tinggi
dibandingkan daun gedi putih. Penelitian lain
menunjukkan bahwa daun gedi merah dapat
menurunkan kadar kolesterol total plasma,
kolesterol low density lipoproteins, dan trigliserida
plasma darah dari penderita hiperkolesterolemia.
Uji toksisitas akut (Lethal Dose50) yang telah
dilakukan, menunjukkan bahwa ekstrak daun gedi
merah sedikit toksik.

Penelitian dan pengembangan yang meman-
faatkan kemajuan teknologi sangat diperlukan
untuk meningkatan mutu, keamanan produk, dan
meningkatkan kepercayaan terhadap manfaat obat
yang berasal dari bahan alam. Pemanfaatan
tanaman yang berkhasiat obat dalam pelayanan
kesehatan saat ini telah menggunakan ekstrak.
Ekstrak yang diperoleh dari tanaman obat, dijamin
kualitasnya dengan cara dilakukan karakterisasi
mutu ekstrak. Karakterisasi secara normatif ber-
tujuan untuk menjamin keamanan dan memberikan
keseragaman khasiat yang terukur secara farmako-
logis. Obyeknya adalah ekstrak tanaman, yakni
material yang diperoleh dengan cara menyari
bahan tanaman dengan pelarut tertentu seperti
etanol. Parameter spesifik termasuk salah satu
parameter karakteristik syarat mutu ekstrak.
Penetapan parameter spesif ik merupakan
penetapan secara kualitatif dan kuantitatif
senyawa atau golongan senyawa yang ber-
tanggung jawab terhadap aktivitas farmakologis.
Parameter ini meliputi identitas ekstrak, organo-
leptik ekstrak, kadar senyawa terlarut dalam
pelarut tertentu, dan uji kandungan kimia ekstrak
(pola kromatogram atau profil kromatografi dan
kadar total golongan kandungan kimia). Penelitian
ini menggunakan ekstrak daun gedi merah
(Abelmoschus manihot (L.)Medik) dan hasil yang
diperoleh dianalisis secara deskriptif. Daun gedi
merah (Abelmoschus manihot (L.)Medik) memiliki
potensi farmakologis yang telah terbukti ber-
dasarkan pengalaman dan penelitian ilmiah.
Karakterisasi mutu spesifik merupakan salah satu
cara untuk memenuhi quality, safety, dan efficacy
dari tanaman berkhasiat obat ini, untuk menjadi
bahan baku obat yang bermutu. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui apakah ekstrak daun
gedi merah (Abelmoschus manihot (L.) Medik)

memenuhi karakteristik spesifik standar mutu
ekstrak sebagai bahan baku obat. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menetapkan karakte-
ristik spesifik mutu ekstrak daun gedi merah
(Abelmoschus manihot (L.) Medik) sebagai bahan
baku obat.

Metode
Pembuatan Ekstrak Serbuk dann gedi merah

(Abelmoschus manihot (L.) Medik) diekstraksi
dengan pelarut etanol 96% melalui metode
maserasi selama 3 x 24 jam pada wadah kaca
hingga I-3 cm di atas serbuk sambil sesekali
diaduk, kemudian disaring menggunakan corong
buchner yang telah dilapisi dengan kertas saring.
Maserat dipisahkan dan diulangi dengan ienis dan
jumlah pelarut yang sama. Semua maserat dikum-
pulkan dan diuapkan menggunakan rotary
evaporator untuk menghilangkan etanol,
sehingga diperoleh ekstrak kental daun gedi
merah (Abelmoschus manihot (L.)Medik).Ekstrak
kemudian ditimbang untuk menghitung rende-
men dan disimpan pada suhu ruang sebelum
digunakan.

Skrining Fitokimia
Skrining f itokimia meliputi penentuan

kandungan golongan kimia dari flavonoid, sa-
ponin, tanin, dan kuinon ,alkaloid, dan steroid

Karakterisasi Mutu Spesifik Ekstrak
Karakterisasi mutu spesif ik ekstrak yang

ditentukan terdiri dari:
1. Penetapan identitas ekstrak yang meliputi

nama ekstrak, nama latin tanaman, bagian
tanaman yang digunakan, dan nama Indo-
nesia tanaman.

2. Penetapan organoleptik ekstrak yang
meliputi bentuk, wama, rasa, dan bau.

3. Penetapan kadar senyawa terlarut dalam
pelarut tertentu, yaitu :
Kadar senyawa terlarut dalam air-kloroform
Kadar senyawa terlarut dalam etanol

4. Uji kandungan kimia ekstrak, yaitu:
Profil Kromatografi Lapis Tipis (KLr)
- Penyiapan larutan uji Ekstrak
- Analisis menggunakan KLT
Penetapan kadar total flavonoid
- Penentuan panjang gelombang

maksimum
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- Pembuatan kurva baku
- Pembuatan larutan sampel

Hasil dan Pembahasan
Tanaman asal yang digunakan dalam

penelitian adalah Abelmoschus manihot (L.)Medik,
familia Malvaceae, dan telah dideterminasi oleh
UPT Herbarium Celebense Universitas Tadulako
Palu, agar mendapatkan suatu species yang
spesif ik dan tepat sasaran. Determinasi
merupakan upaya untuk membandingkan suatu
tanaman dengan satu tanaman lain yang sudah
dikenal sebelumnya (dicocokkan). Metode
ekstraksi yang digunakan dalam penelitian adalah
maserasi.Metode ini dipilih karena sifat sampel
yang lunak dan mudah mengembang dalam
cairan penyari. Cairan penyari yang digunakan
dalam metode ini adalah etanol 96%, yang
memiliki kemampuan menyari dengan polaritas
lebar mulai dari senyawa non polar sampai
dengan polar dan toksisitasnya lebih rendah
dibandingkan cairan penyari yang lain . Etanol
juga memiliki kemampuan untuk mengendapkan
protein dan menghambat kerja enzim sehingga
memiliki kemampuan untuk mengendapkan pro-
tein dan menghambat kerja enzim sehingga
dapat terhindar dari proses hidrolisis dan oksidasi.

Penetapan rendemen ekstrak etanol daun
gedi merah (Abelmoschus manihot (L.)Medik)
merupakan tahap awal dari pengujian parameter
spesifik mutu ekstrak. Rendemen merupakan
persentase suatu bahan baku untuk mengetahui
nilai ekonomis dan efektivitas suatu produk.
Rendemen dihitung berdasarkan persentase
berat ekstrak kental dibagi berat awal serbuk
simplisia yang diekstrak. Rendemen ekstrak yang
diperoleh tidak terlampau tinggi yaitu 6,72%,
yang disebabkan tingginya kandungan serat dari
daun gedi merah.

Skrining fitokimia merupakan uji kualitatif
golongan senyawa kimia yang terdapat dalam
ekstrak etanol daun gedi merah (Abelmoschus
manihot (L.)Medik).Data hasil skrining fitokimia
yang terdapat pada tabel 1 menunjukkan bahwa
ekstrak mengandung golongan senyawa fla-
vonoid, saponin, tanin, kuinon, dan steroid.

Parameter spesifik merupakan salah satu
parameter karakterisasi mutu suatu ekstrak.

Tabel 1. Hasil skrining fitokimia ekstrak
etanol daun gedi merah (Abel-
moschus manihot (L.) Medik)

Keterangan : + : Positif
- : Negatif

Penetapan parameter spesifik bertujuan untuk
menetapkan kadar minimal suatu senyawa yang
ada dalam ekstrak, dalam hal ini ekstrak etanol
daun gedi merah (Abelmoschus manihot (L.)
Medik), sehingga mampu memberikan efek
farmakologis. Parameter spesifik yang ditetapkan
dalam penelitian ini adalah identitas ekstrak,
organoleptik ekstrak, kadar senyawa terlarut
dalam air-kloroform dan etanol, profil KLT, serta
kadar total flavonoid. Hasil dari parameter mutu
spesifik ditunjukkan pada Tabel 2.

Parameter identitas ekstrak untuk pengujian-
nya, diperoleh hasil nama ekstrak yaitu Extractum
Manihotae folium, yang diambil dari daun
tanaman Abelmoschus manihot (L.) Medik atau
nama Indonesianya gedi merah. Parameter ini
bertujuan untuk mendeskripsikan sampel yang
digunakan secara lebih spesifik dan memberikan
identitas obyektif dari nama.

Parameter organoleptik ekstrak yang meliputi
bentuk, warna, rasa, dan bau, untuk pengujiannya
diperoleh hasil ekstrak kental, berwama kecoklat-
an, berasa agak sepat, dan berbau khas.Parameter
organoleptik ekstrak ini ditentukan menggunakan
panca indera yang bertujuan untuk pengenalan
awal secara sederhana dan seobyektif mungkin.

Parameter kadar senyawa terlarut dalam air-
kloroform dan etanol, untuk pengujiannya
diperoleh hasil kadar senyawa terlarut dalam air-
kloroform sebesar 44,16 ± 4,01%, sedangkan
kadar senyawa terlarut dalam etanol sebesar
78,75 ± 6,95%. Ekstrak lebih banyak terlarut
dalam pelarut etanol dibandingkan dalam pelarut
air-kloroform, karena pada proses ekstraksi
menggunakan pelarut etanol. Kadar senyawa
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Tabel 2. Hasil Karakterisasi mutu spesifik ekstrak etanol daun gedi merah

terlarut ini merupakan uji kemurnian ekstrak yang
dilakukan untuk mengetahui jumlah terendah
senyawa kimia kandungan ekstrak yang terlarut
dalam pelarut tertentu atau memberikan
gambaran awal jumlah kandungan senyawa yang
dapat dideteksi.Senyawa kandungan dari ekstrak
etanol daun gedi merah (Abelmoschus manihot
(L.)Medik) berdasarkan sifat kelarutannya
diperkirakan sebagian flavonoid dan saponin
terlarut dalam air-kloroform, sedangkan senyawa
yang terlarut dalam etanol diperkirakan tanin,
kuinon, steroid dan sebagian dari flavonoid serta
saponin.

Parameter profil KLT, untuk pengujiannya
diperoleh hasil elusi ekstrak etanol daun gedi
merah (Abelmoschus manihot (L.) Medik) terjadi
pemisahan yang kurang baik (Hasil KLT dapat
dilihat pada Gambar 4,1 dan Gambar 4.2).
Pengamatan di bawah sinar UV 366 nm, terlihat
ada satu noda yang tampak berfluoresensi
dengan latar gelap. Penyemprotan dengan
penampak noda larutan AlCl3:, menunjukkan
noda yang semakin lebih jelas ketika diamati di
bawah sinar UV 366 nm. Noda memberikan
perubahan warna menjadi lebih terang atau
berfluoresensi pada Rf 0,60. Noda yang terlihat
ini, diduga sebagai bukti adanya senyawa fla-
vonoid dalam sampel.Penegasan dugaan
dilakukan dengan memeriksa flavonoid
menggunakan eluen yang berbeda.Hasilnya
terdeteksi dua noda utama yang berwama kuning
dengan uap amonia pada profil KLT. Noda
pertama pada Rf 0,18 dan noda kedua pada Rf

0,66. Rf Noda kedua memiliki nilai yang hampir
sama dengan Rf dari kuersetin standar (0,64).
Tujuan dari parameter ini untuk menunjukkan
bahwa senyawa aktif benar ada di dalam ekstrak
dan memberikan gambaran awal komposisi
kandungan kimia berdasarkan prof il
kromatografi.

Parameter kadar total flavonoid, dilakukan
dengan metode Chang secara kolorimetri
menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan
diukur sebagai kuersetin. Hasil pengujian kadar
total flavonoid yang diperoleh tergolong tinggi
yaitu sekitar 56,97 ± 3,75 mg/g. Tujuan dari pa-
rameter ini untuk memberikan informasi kadar
total golongan kandungan kimia (flavonoid)
sebagai parameter mutu ekstrak dalam kaitannya
dengan efek farmakologis. Senyawa flavonoid
mempunyai berbagai fungsi penting untuk
kesehatan, antara lain dalam menurunkan risiko
serangan penyakit kardiovaskuler, tekanan darah,
aterosklerosis, dan sebagai antioksidan. Fla-
vonoid pada sayuran merupakan metabolit
sekunder yang dimanfaatkan untuk kesehatan
dan bahan pengkhelat yang menjadi
penyumbang utama terhadap kapasitas
fungsinya sebagai antioksidan.Flavonoid juga
dapat memodulasi jalur sinyal sel dan efeknya
dapat ditandai pada fungsi sel dengan mengubah
protein, fosforilasi lemak, dan modulasi ekspresi
gen. Kadar total flavonoid yang tinggi ini
menunjukkan bahwa daun gedi merah
(Abelmoschus manihot (L.) Medik) memiliki
prospek yang baik jika dimanfaatkan sebagai
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bahan baku obat dalam skala industri, misalnya
sebagai suplemen antioksidan.

Kesimpulan
Pengujian karakterisasi mutu spesifik ekstrak

etanol daun gedi merah yang telah dilakukan,
memberikan kesimpulan ekstrak yang diperoleh
memiliki namaExtractum Manihotae folium, yang
diambil dari daun tanaman Abelmoschus manihot
(L.) Medik atau nama Indonesianya gedi merah.
Secara organoleptik, ekstrak berbentuk kental,
berwarna kecoklatan, berasa agak sepat, dan
berbau khas dengan kadar rata-rata senyawa
terlarut dalam air-kloroform sebesar 44,16 ±
4,01% dan senyawa terlarut dalam etanol sebesar
78,75 ± 6,95%. Hasil skrining fitokimia menunjuk-
kan adanya golongan senyawa flavonoid, sapo-
nin, tanin, kuinon, dan steroid. Profil KLT ekstrak
etanol daun gedi merah menunjukkan adanya
senyawa flavonoid yang dikandung dengan
kadar total sebesar 56,97 ± 3,75 mg/g yang
dihitung sebagai kuersetin.

Referensi
Liwu, S.L. (2010). Potensi antioksida dan analisis

kandungan mikronutrien Gedi Merah (Abel-

moschus sp.) dan Gedi putih (Abelmoschus
manihot). Tesis. Program Pasca Sarjana Univer-
sitas Samratulangi. Manado.

Assagaf dkk., (2013). Uji toksisitas akut ektrak
etanol daun gedi merah terhadap tikus putih
jantan galur wistar.Pharmacon Jurnal ilmiah
Farmasi-Unsrat. Vol.2.No.01:23-27.2013.

Hariyati, S. Standardisasi Ekstrak Tumbuhan Obat
di Indonesia, Salah Satu Tahapan Penting dalam
Pengembangan Obat Asli Indonesia.Info
POM.Vol.6. No. 4: 2 - 5.2005.

Mamahit, L.P. & Nunuk, H.S. Satu Senyawa Asam
Organik yang Diisolasi dari Daun Gedi
(Abelmoschus manihot L. Medik) asal Sulawesi
Utara. Chem. Prog. Vol. 3. No. L: 42 - 45.2010.

Puel, C., dkk., Preventive Effect of Abelmoschus
manihot (L.) Medik on Bone Loss in The Ovariec-
tomised Rats. Journal of Ethnopharmacol. 99
(1): 55 - 60. 2005.

Rewatkar, K.K., dkk., A Landmark Approach to Aph-
rodisiac Property of Abelmoschus manihot (L.).
International Journal of Phytomedicine. 2; 312
- 319 .2010.


