
 

 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Produk hasil pertanian tanaman obat tidak berbentuk simplisia saja, namun 

bisa juga berbentuk ekstrak, maka tanaman obat unggulan dikembangkan sebagai 

bahan baku ekstrak yang tidak hanya memperhatikan sifat fisik dan senyawa aktif 

dari simplisia, tetapi juga senyawa-senyawa lain yang terdapat dalam simplisia. 

Kestabilan kadar senyawa aktif merupakan syarat mutlak mutu ekstrak yang 

diproduksi (DepKes RI, 2000). Salah satu cara untuk mengendalikan mutu 

simplisia dan ekstrak adalah dengan melakukan standardisasi simplisia. 

Standardisasi diperlukan agar dapat menjamin efek farmakologi tanaman tersebut 

(BPOM RI, 2005). Selain itu untuk menjamin aspek keamanan dan stabilitas 

ekstrak. Di Indonesia terdapat berbagai macam tanaman yang berpotensi sebagai 

agen anti penyakit infeksi sampai degeneratif, salah satunya daun Jamblang 

(Saifudin dkk., 2011). 

Daun Jamblang merupakan tanaman yang mudah ditemukan dan dapat 

hidup di dataran tinggi maupun dataran rendah. Daun Jamblang  terbukti                                          

mengandung fenol, flavonoid, tanin, quinon, saponin dan steroid/triterpenoid 

(Marliani dkk., 2015). Daun Jamblang memiliki khasiat sebagai aktivitas 

antioksidan (Marliani dkk., 2014), selain itu hasil penelitian sebelumnya 

dilaporkan bahwa ekstrak etanol daun Eugenia cumini Merr dapat menurunkan 
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kadar gula darah secara nyata pada mencit diabetes yang diinduksi dengan aloksan 

dengan dosis 200 mg/kg BB (Arifin et al. 2006). 

Daun Jamblang dapat digunakan sebagai obat tradisional sehingga harus 

memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan. Standar mutu ekstrak terdiri dari 

berbagai parameter spesifik dan parameter non spesifik. Penelitian ini dilakukan 

pada standardisasi parameter non spesifik karena peneliti ingin melihat mutu 

ekstrak etanol daun Jamblang berdasarkan variasi tempat tumbuh. Sediaan obat 

yang diproduksi dari bahan alam sering kali bervariasi ini terjadi karena beberapa 

faktor misalnya genetik, lingkungan, rekayasa agronomi, waktu dan pasca panen 

(DepKes RI, 2000). Penelitian yang dilakukan oleh Guntarti (2015) menyatakan 

bahwa hasil standardisasi ekstrak etanol kulit buah manggis yang berasal dari 3 

Tempat Tumbuh yaitu Sumatera, Kalimantan dan Jawa yang meliputi 

standardisasi parameter non spesifik menunjukkan hasil yang paling bagus yaitu 

dari Sumatera, dan terdapat perbedaan pada 3 tempat tumbuh. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan standardisasi pada ekstrak 

etanol daun Jamblang (Syzygium cumini (L.) Skeels) karena objek standardisasi 

adalah ekstrak tumbuhan yakni material yang diperoleh dengan cara menyari 

bahan tumbuhan dengan pelarut tertentu. Ekstrak etanol daun Jamblang 

diekstraksi dengan pelarut etanol 70%. Etanol merupakan pelarut serba guna yang 

baik untuk ekstraksi pendahuluan (Harborne, 1987). Selain itu, etanol juga 

memiliki kemampuan menyari dengan polaritas yang lebar mulai dari senyawa 

polar sampai dengan nonpolar (Saifudin dkk., 2011). 
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Daun Jamblang yang digunakan merupakan tanaman liar yang berasal dari 

Desa Gubug dan Desa Sumurrejo yang memiliki kondisi geografis yang berbeda, 

ketinggian Gubug rata-rata 11 mdpl dan ketinggian Sumurrejo ±300 mdpl (BPS, 

1992). Lingkungan tempat tumbuh sangat mempengaruhi kualitas dan keamanan 

bahan baku ekstrak (DepKes RI, 2000), sehingga peneliti ingin melihat kualitas 

dari dua tempat tumbuh tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah : 

1. Bagaimanakah standardisasi parameter non spesifik ekstrak etanol daun 

Jamblang (Syzygium cumini (L.) Skeels) pada dua tempat tumbuh? 

2. Apakah ada perbedaan pengaruh dari dua tempat tumbuh terhadap 

parameter non spesifik ekstrak etanol daun jamblang (Syzygium cumini 

(L.) Skeels)? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui hasil uji dari parameter-parameter non spesifik ekstrak etanol 

daun Jamblang (Syzygium cumini (L.) Skeels) dengan metode ekstraksi 

ultrasonik pada dua tempat tumbuh. 

2. Mengetahui ada perbedaan pengaruh dari parameter-parameter non 

spesifik ekstrak etanol daun Jamblang (Syzygium cumini (L.) Skeels 

dengan metode ekstraksi ultrasonik pada dua tempat tumbuh. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Memberikan data awal standardisasi ekstrak etanol daun jamblang, 

sehingga dapat menjamin kualitasnya, 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat dan industri farmasi tentang 

kualitas daun jamblang yang baik dari Gubug dan Sumurrejo, 

3. Sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan daun 

jamblang  sebagai obat fitofarmaka atau minimal obat herbal terstandar. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Simplisia dan Ekstrak 

Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang 

belum mengalami pengolahan apapun juga dikatakan lain berupa bahan 

yang telah dikeringkan. Dalam penyiapan atau pembuatan simplisia, tahapan 

yang perlu diperhatikan adalah bahan baku simplisia, proses pembuatan 

simplisia, cara pengemasan dan penyimpanan simplisia. Tanaman ini 

sengaja dibudidaya untuk itu bibit tanaman harus dipilih yang baik, ditinjau 

dari penampilan dan kandungan senyawa berkhasiat, atau dengan kata lain 

berkualitas atau bermutu tinggi. Dalam pembuatan simplisia, kualitas bahan 

baku simplisia merupakan faktor yang penting yang perlu diperhatikan. 

Sumber bahan baku dapat berupa tumbuhan, hewan, maupun mineral. 

Simplisia nabati yang ideal dapat ditinjau dari asal tumbuhan tersebut. 

Tumbuhan tersebut dapat berasal dari tanaman budidaya maupun tumbuhan 

liar. Tumbuhan liar artinya tumbuhan tersebut tidak dibudidaya atau tumbuh 
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liar. Agar bahan tumbuhan yang berasal dan tumbuhan liar ini mutunya 

dapat dipertahankan maka diperlukan pengawasan kualitas secara intern 

yang baik (Depkes RI, 2000). 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi 

zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

yang sesuai, kemurnian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan 

massa atau serbuk yang tersisa diperlukan sedemikian hingga memenuhi 

baku yang telah ditetapkan (Depkes RI, 1995). Ada beberapa jenis ekstrak 

yakni ekstrak cair, ekstrak kental dan ekstrak kering. Ekstrak cair jika hasil 

ekstraksi masih bisa dituang, biasanya kadar air lebih dari 30%. Ekstrak 

kental jika kadar air antara 5-30%. Ekstrak kering jika kadar air kurang dari 

5% (Voigt, 1995). 

Faktor yang mempengaruhi ekstrak yaitu faktor biologi dan faktor 

kimia. Faktor biologi meliputi spesies tumbuhan, lokasi tumbuh, waktu 

pemanenan, penyimpanan bahan tumbuhan, umur tumbuhan dan bagian 

yang digunakan. Sedangkan faktor kimia yaitu faktor internal (jenis 

senyawa aktif dalam bahan, komposisi kualitatif senyawa aktif, komposisi 

kuantitatif senyawa aktif, kadar total rata-rata senyawa aktif) dan faktor 

eksternal (metode ekstraksi, perbandingan ukuran alat ekstraksi, ukuran, 

kekerasan dan kekeringan bahan, pelarut yang digunakan dalam ekstraksi, 

kandungan logam berat dan kandungan pestisida) (Depkes RI, 2000). 

Produk hasil pertanian tumbuhan obat tidak berbentuk simplisia saja, 

namun bisa juga berbentuk ekstrak. Untuk mencapai suatu ekstrak yang 
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dikehendaki sebagai produk unggulan, maka konsep tumbuhan obat 

unggulan dikembangkan sebagai bahan baku ekstrak. Disamping 

memperhatikan sifat fisik dan senyawa aktif dari simplisia maka 

diperhatikan juga senyawa-senyawa lain yang terdapat dalam simplisia. 

Keajegan kadar senyawa aktif merupakan syarat mutlak mutu ekstrak yang 

diproduksi. Oleh sebab itu setiap ekstrak dilakukan standardisasi (Depkes 

RI, 2000). 

2. Standardisasi  

Standardisasi dalam kefarmasian tidak lain adalah serangkaian 

parameter, prosedur dan cara pengukuran yang hasilnya merupakan unsur-

unsur terkait paradigma mutu kefarmasian, mutu dalam artian memenuhi 

syarat standar (kimia, biologi dan farmasi), termasuk jaminan (batas-batas) 

stabilitas sebagai produk kefarmasian umumnya. Persyaratan mutu ekstrak 

terdiri dari berbagai parameter standar umum dan parameter standar 

spesifik. Pengertian standardisasi juga berarti proses menjamin bahwa 

produk akhir obat (obat, ekstrak atau produk ekstrak) mempunyai nilai 

parameter tertentu yang konstan (ajeg) dan ditetapkan terlebih dahulu 

(DepKes RI, 2000). 

Mengingat obat herbal berbagai tanaman memiliki peran penting 

dalam bidang kesehatan bahkan bisa menjadi produk andalan Indonesia 

maka perlu dilakukan upaya penetapan standar mutu dan keamanan ekstrak 

tanaman obat (Saifudin dkk., 2011). Metode standardisasi dalam proses 

pembuatan obat herbal meliputi dua aspek parameter yaitu aspek parameter 
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spesifik dan non spesifik (DepKes RI, 2000). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui parameter non spesifik dalam daun Jamblang. 

Parameter non spesifik ekstrak yaitu penentuan aspek kimia, 

mikrobiologi dan fisis yang akan mempengaruhi keamanan konsumen dan 

stabilitas (Saifudin dkk., 2011). Parameter non spesifik ekstrak menurut 

buku “Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat” (Depkes RI, 

2000), meliputi : 

a. Bobot Jenis 

Parameter bobot jenis merupakan perbandingan zat di udara pada 

suhu 25ºC terhadap bobot air dengan volume dan suhu yang sama. 

Bobot jenis suatu zat adalah hasil yang diperoleh dengan membagi 

bobot zat dengan bobot air dalam piknometer, kecuali dinyatakan lain 

dalam monografi, keduanya ditetapkan pada suhu 25ºC. Tujuannya 

adalah memberikan batasan rentang besarnya masa persatuan volume 

yang merupakan parameter khusus ekstrak cair sampai ekstrak pekat 

(kental) yang masih dapat dituang, memberikan gambaran kandungan 

kimia terlarut, bobot jenis juga terkait dengan kemurnian dari ekstrak 

dan kontaminasi (Depkes RI, 2000). 

b. Kadar Air 

Parameter kadar air merupakan pengukuran kandungan air yang 

berada di dalam bahan, yang bertujuan untuk memberikan batasan 

minimal atau rentang besarnya kandungan air dalam bahan  (Depkes 

RI, 2000). 
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c. Kadar Abu 

Parameter kadar abu merupakan bahan yang dipanaskan dalam 

temperatur tertentu dimana senyawa organik dan turunannya 

terdestruksi dan menguap. Sehingga tinggal unsur mineral dan 

anorganik, yang memberikan gambaran kandungan mineral internal 

dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya 

ekstrak. Parameter kadar abu ini terkait dengan kemurnian dan 

kontaminasi suatu eksrak (Depkes RI, 2000). 

d. Susut Pengeringan 

Penetapan susut pengeringan merupakan persentase senyawa yang 

menghilang selama proses pemanasan (tidak hanya menggambarkan 

air yang hilang, tetapi juga senyawa menguap lain yang menghilang). 

Pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105ºC 

selama 30 menit atau sampai berat konstan, yang dinyatakan sebagai 

nilai persen. Dalam hal khusus (jika bahan tidak mengandung minyak 

menguap/atsiri dan sisa pelarut organik menguap) identik dengan kadar 

air karena berada di atmosfer/lingkungan udara terbuka. Tujuannya 

adalah untuk  memberikan batasan maksimal (rentang) tentang 

besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan (DepKes RI, 

2000). 

e. Cemaran Logam Berat 

Parameter cemaran logam berat merupakan penentuan kandungan 

logam berat dalam suatu ekstrak secara spektroskopi serapan atom, 
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sehingga dapat memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung 

logam berat tertentu (Hg, Pb, Cd, dll) melebihi batas yang telah 

ditetapkan karena berbahaya bagi kesehatan (Depkes RI, 2000). 

Logam timbal merupakan logam yang sangat beracun Manusia 

menyerap timbal melalui udara, debu, air dan makanan. Pada orang 

dewasa umumnya ciri -ciri keracunan timbal adalah pusing, kehilangan 

selera, sakit kepala, anemia, sukar tidur, lemah, dan keguguran 

kandungan. Selain itu timbal berbahaya karena dapat mengakibatkan 

perubahan bentuk dan ukuran sel darah merah yang mengakibatkan 

tekanan darah tinggi (Gusnita, 2012). 

Logam merkuri adalah unsur kimia sangat beracun (toxic), dapat 

bercampur dengan enzim di dalam tubuh manusia menyebabkan 

hilangnya kemampuan enzim untuk bertindak sebagai katalisator untuk 

fungsi tubuh yang penting. Logam Hg ini dapat terserap kedalam tubuh 

melalui saluran pencernaan dan kulit. Karena sifat beracun dan cukup 

volatil, maka uap merkuri sangat berbahaya jika terhisap, meskipun 

dalam jumlah yang sangat kecil. Merkuri bersifat racun yang 

komulatif, dalam arti sejumlah kecil merkuri yang terserap dalam 

tubuh dalam jangka waktu lama akan menimbulkan bahaya. Bahaya 

penyakit yang ditimbulkan oleh senyawa merkuri diantaranya adalah 

kerusakan rambut dan gigi, hilang daya ingat dan terganggunya sistem 

syaraf (Setiabudi, 2005). 
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Logam arsen merupakan salah satu elemen yang paling toksik dan 

merupakan racun akumulatif. Manusia terpapar arsen melalui 

makanan, air dan udara. Paparan arsen secara inhalasi dapat berakibat 

oksidatif stress, inflamasi, dan gangguan fungsi paru, paparan arsen 

secara ingesti dapat berakibat lesi kulit hingga kanker, pembengkakan 

hati dan gangguan kardiovaskular, dan paparan secara dermal dapat 

mengakibatkan dermatitis kulit. Paparan akut (14 hari atau kurang), 

pada orang dewasa dan anak-anak mengakibatkan efek gastrointestinal, 

seperti mual, muntah, sakit perut, dan diare serta efek neurologis 

(misalnya, sakit kepala, pusing) pada sistem saraf pusat dan perifer 

(Lesmana dkk., 2016). 

Logam kadmium merupakan logam toksik, terjadi secara primer di 

alam bercampur dengan seng (Zn) dan timbal (Pd). Proses ekstraksi 

pengolahan logam Zn dan Pb sering menyebabkan pencemaran 

lingkungan oleh kadmium. Manusia terpapar kadmium melalui 

makanan, pekerja pada tempat peleburan dan pengolahan logam. 

Keracunan akut kadmium biasanya terjadi karena menghirup debu dan 

asap yang mengandug kadmium. Efek toksik dini disebabkan oleh 

peradangan setempat. Kadmium yang termakan akan menyebabkan 

mual, muntah, salivasi, diare dan kejang perut (Endrinaldi, 2009/2010).  

3. Jamblang (Syzygium cumini (L.) Skeels) 

Jamblang (Syzygium cumini) tanaman yang berasal dari Asia dan 

Australia tropis. Biasanya tanaman ini tumbuh liar, terutama di hutan jati. 
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Jamblang tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 500 m dpl 

(Dalimartha, 2003). 

a. Klasifikasi Tanaman 

Sistematika tanaman Jamblang (Syzygium cumini (L.) Skeels) dapat 

dilihat pada gambar 1 berikut : 

Kerajaan : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Bangsa : Myrtales 

Familia : Myrtaceae 

Genus : Syzygium 

Spesies : Syzygium cumini (L.) Skeels    (Medanense, 2016) 

 

Gambar 1. Daun Jamblang (Syzygium cumini) (Medanense, 2016) 

b. Morfologi Tanaman 

Pohon Jamblang tumbuh kokoh dengan tinggi 10-20 m dengan 

diameter batang 40-90 cm, berdinding tebal, tumbuhnya bengkok dan 



12 
 

 
 

bercabang banyak (Dalimartha, 2003). Kulit kayu dibagian bawah 

tanaman memiliki permukaan kasar dan berwarna kelabu tua, sedangkan 

semakin ke atas akan semakin licin dan berwarna kelabu muda (Verheij 

dan Cornel, 1997). 

Daun Jamblang merupakan daun tunggal dan tebal dengan tangkai 

daun 1-3,5 cm. Heleian daun lebar bulat memanjang atau bulat terbalik 

dengan pangkal lebar berbentuk baji, tepi rata, pertulangan menyirip, 

panjang 7-16 cm, lebar 5-9 cm dan berwarna hijau. Tanaman Jamblang 

memiliki bunga majemuk berbentuk malai dengan cabang yang 

berjauhan, tumbuh diketiak daun dan diujung percabangan, kelopak 

bentuk lonceng berwarna hijau muda, mahkota bentuk bulat telur, 

benang sari banyak, berwarna putih dan baunya harum. Buahnya berupa 

buah buni, lonjong dengan panjang 2-3 cm, ketika masih muda warnanya 

hijau, setelah masak warnanya merah tua keunguan, rasanya agak asam 

dan sepat. Berbiji satu dengan bentuk lonjong keras dan warnanya putih. 

Tanaman Jamblang berakar tunggang, bercabang-cabang dan berwarna 

coklat muda (Dalimartha, 2003). 

c. Kandungan Kimia 

Daun Jamblang bahwa secara umum genus Syzygium mengandung 

senyawa metabolit sekunder berupa flavonoid, alkaloid, tanin, terpenoid 

(Mahmoud dkk., 2001). Daun Jamblang mengandung flavonoid 

kuersetin, kamferol dan mirisetin yang mampu menghambat xantin 

oksidase (Rohmatillah, 2016). Daun Jamblang mengandung fenol, 
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flavonoid, tanin, quinon, saponin dan steroid/triterpenoid (Marliani dkk., 

2015). Daun Jamblang ini juga kaya akan minyak essensial seperti 

myrtenol serta mengandung asam ellagik, isoquarsetin, quarsetin dan 

kampferol (Baliga dkk., 2011). 

d. Khasiat 

Daun Jamblang (Syzygium cumini) merupakan salah satu tanaman 

dipercaya khasiatnya sebagai obat diabetes, sembelit, keputihan, demam 

serta untuk menghambat keluarnya darah dari feses (Ayyanar dkk., 

2012). Daun Jamblang memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai IC50 

sebesar 12,84 ppm dan berkhasiat sebagai antidiabetes (Marliani dkk., 

2014). Ekstrak etanol 70% daun juwet memiliki aktivitas antidiabetes 

dengan menghambat α-glukosidase dengan IC50 sebesar 17,4% 

(Saraswaty, 2010). Ekstrak etanol 70% daun juwet telah melaporkan 

beberapa aktivitas diantaranya antihipertensi dan antidiabetes. Aktivitas 

antihipertensi ditunjukkan dengan penurunan tekanan darah hingga 62% 

pada tikus hipertensi (Arifin dkk., 2006). 

4. Ekstraksi  

Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu bahan dari campurannya 

dengan menggunakan pelarut yang didasarkan pada kelarutan komponen 

terhadap komponen lain dalam campuran (Depkes RI, 2000). Bahan yang 

akan diekstraksi biasanya berupa bahan kering yang telah dihancurkan, 

biasanya berbentuk bubuk atau simplisia (Sembiring dkk., 2007). Tujuan 

ekstraksi adalah untuk menarik komponen kimia yang ada di bahan alam. 
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Prinsip ekstraksi yaitu perpindahan massa komponen zat ke dalam pelarut, 

dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka kemudian 

berdifusi masuk ke dalam pelarut (Harborne, 1987). 

Ultrasonik adalah proses pengekstraksian simplisia yang 

menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi sebesar 20.000 kHz 

dengan prinsip meningkatkan permeabilitas dinding sel sehingga 

menimbulkan gelembung spontan (cavitation) sebagai stres dinamis serta 

menimbulkan fraksi interfase. Kelebihan metode ekstraksi ultrasonik yaitu 

mempercepat proses ekstraksi, dibandingkan dengan ekstraksi termal atau 

ekstraksi konvensional, metode ekstraksi ultrasonik lebih aman, lebih 

singkat dan meningkatkan jumlah rendemen kasar (Depkes RI, 2000). 

Penelitiaan yang dilakukan Mandal dkk., (2015) metode ekstraksi yang 

digunakan adalah ultrasonik karena berdasarkan bahwa metode ini dapat 

mengekstrak senyawa polisakarida, hidrokarbon tersaturasi, selulose, 

flavonoid, ester asam lemak dan steroid. 

Rotary evaporator merupakan proses pemisahan ekstrak dengan 

pelarutnya dengan pemanasan dipercepat oleh putaran pada labu alas bulat, 

larutan penyari dapat menguap karena adanya penurunan tekanan. Dengan 

bantuan pompa vakum, uap air penyari akan menguap naik ke kondensor 

dan mengalami kondensasi menjadi molekul-molekul cairan pelarut murni 

yang akan ditampung dalam labu alas bulat penampung (Sudjadi, 2007). 
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F. Landasan Teori 

Produk hasil pertanian tanaman obat tidak berbentuk simplisia saja, namun 

bisa juga berbentuk ekstrak, maka tanaman obat unggulan dikembangkan sebagai 

bahan baku ekstrak yang tidak hanya memperhatikan sifat fisik dan senyawa aktif 

dari simplisia, tetapi juga senyawa-senyawa lain yang terdapat dalam simplisia. 

Standarisasi secara normatif diperlukan untuk memberikan efikasi yang terukur 

secara  efek farmakologis dan menjamin keamanan konsumen (BPOM RI, 2005). 

Penelitian yang dilakukan oleh Guntarti (2015) menyatakan bahwa hasil 

standardisasi ekstrak etanol kulit buah manggis yang berasal dari 3 Tempat 

Tumbuh yaitu Sumatera, Kalimantan dan Jawa yang meliputi standardisasi 

parameter non spesifik menunjukkan hasil yang paling bagus yaitu dari Sumatera, 

dan terdapat perbedaan pada ketiga tempat tumbuh. Penelitian lain 

mengemukakan bahwa standardisasi ekstrak daun kangkung darat dari 2 tempat 

tumbuh menunjukkan bahwa hasil uji parameter non spesifik bawah standar batas 

maksimal yang ditetapkan BPOM (Hayati, dkk., 2015), dan terdapat juga 

perbedaan pada dua tempat tumbuh. Telah diketahui bahwa suatu sediaan obat 

yang diproduksi dari bahan alam sering kali bervariasi karena beberapa faktor, 

misalnya genetik, lingkungan, rekayasa agronomi, waktu dan pasca panen 

(DepKes RI, 2000). 

Parameter non spesifik sebagai langkah awal proses pengembangan obat 

tradisional merupakan persyaratan mutu simplisia dalam proses standardisasi 

(DepKes RI, 2000). 
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G. Hipotesis 

 Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :  

1. Ekstrak daun Jamblang (Syzygium cumini (L.) Skeels) memenuhi 

parameter non spesifik pada dua tempat tumbuh. 

2. Terdapat perbedaan secara deskriptif parameter non spesifik ekstrak 

etanol daun jamblang pada dua tempat tumbuh. 
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