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INTISARI

Kloramfenikol dan lidokain hidroklorida merupakan zat aktif yang
terdapat dalam sediaan tetes telinga Colme®. Kloramfenikol dan lidokain
hidroklorida dapat ditetapkan kadarnya menggunakan metode Kromatografi Cair
Kinerja Tinggi (KCKT) fase terbalik. Untuk menjamin bahwa karakteristik
kinerja metode yang digunakan memenuhi persyaratan aplikasi analitik, maka
perlu dilakukan tahap validasi terlebih dahulu.
Penelitian yang dilakukan bersifat non eksperimental deskriptif.
Kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dianalisis secara kuantitatif
menggunakan sistem KCKT fase terbalik dengan detektor UV pada panjang
gelombang 242 nm menggunakan fase diam oktadesilsilan (C18) dan fase gerak
metanol:aquabides (95:5 v/v) dengan kecepatan alir 1,0 ml/menit.
Validitas metode yang digunakan ditunjukkan oleh parameter
selektivitas, linearitas, akurasi, presisi, dan rentang. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa metode memiliki selektivitas yang baik dengan nilai resolusi (Rs) 1,598;
linearitas yang baik dengan nilai koefisien korelasi (r) 0,99994 untuk
kloramfenikol dan (r) 0,999995 untuk lidokain hidroklorida; nilai akurasi, presisi,
dan linearitas yang baik pada level tinggi (10 µg) untuk kloramfenikol dan
lidokain hidroklorida. Berdasarkan hasil tersebut maka metode KCKT fase
terbalik pada penetapan kadar kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dalam
sediaan tetes telinga Colme® memenuhi parameter validitas yang baik.
Kata kunci: kloramfenikol, lidokain hidroklorida, KCKT, validasi
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ABSTRACT

Chloramphenicol and lidocaine hydrochloride are active ingridients
contained in Colme® ear drops. Chloramphenicol and lidocaine hydrochloride can
be determined by using reversed phase High Performance Liquid Chromatography
(HPLC). To ensure that the performance characteristics of the methods used meet
the requirements of analytical applications, it is necessary to advance the
validation stage.
Research conducted in non experimental descriptive. Chloramphenicol
and lidocaine hydrochloride were analyzed quantitatively using reverse phase
HPLC system with UV detector at a wavelength of 242 nm using octadecylsylane
stationary phase (C18) and a mixture mobile phase of methanol:aquabides (95:5
v/v) with flow rate 1.0 ml/minutes.
The validity of the method used is shown by the parameters of
selectivity, linearity, accuracy, precision, and range. The results showed that the
method has good selectivity with a resolution value (Rs) 1.598; good linearity
with coefficient of correlation value (r) 0.9999 for chloramphenicol and (r)
0.9999 for lidocaine hydrochloride; good accuracy, precision, and linearity values
in high level (10 µg) for chloramphenicol and lidocaine hydrochloride. Based on
these results, the reverse phase HPLC method on determination of
chloramphenicol and lidocaine hydrochloride in Colme® ear drops has good
validity.
Key words: chloramphenicol, lidocaine hydrochloride, HPLC, validation
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BAB I
PENGANTAR

A.

Latar Belakang

Kotoran telinga merupakan campuran sekresi kelenjar keringat dan
kelenjar sebasea dari saluran telinga bagian luar. Tumpukan kotoran telinga yang
berlebihan dapat menimbulkan rasa gatal, sakit, juga gangguan pendengaran. Bila
tidak dibuang secara periodik, kotoran tersebut akan terakumulasi, sehingga
proses mengeluarkannya akan menjadi lebih sukar serta dapat menimbulkan rasa
sakit (Ansel, 2008).
Banyak cara dapat dilakukan untuk membantu dan mempercepat proses
pengeluaran kotoran telinga itu. Salah satunya adalah dengan memformulasikan
zat-zat tertentu, seperti zat antibakteri dan anestetik lokal ke dalam bentuk sediaan
tetes telinga (larutan ataupun suspensi) (Ansel, 2008). Salah satu zat antibakteri
yang diformulasikan dalam bentuk sediaan tetes telinga dan digunakan untuk
melawan infeksi adalah kloramfenikol. Biasanya untuk membantu mengurangi
rasa sakit yang sering menyertai infeksi telinga, dalam sediaan tetes telinga juga
diformulasikan bahan anestetik lokal, seperti lidokain.
Salah satu produk tetes telinga yang berisi kloramfenikol dan lidokain
hidroklorida yang beredar di masyarakat adalah Colme® produksi PT Interbat.
Pada sediaan tetes telinga Colme® tertera konsentrasi kloramfenikol sebesar 10%
dan lidokain hidroklorida sebesar 4%. Pengawasan mutu obat penting sekali
dilakukan karena berkaitan dengan dosis obat. Apabila kadarnya lebih rendah
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daripada yang tertera di etiket, maka tidak akan menghasilkan efek terapi yang
diinginkan. Sedangkan apabila kadarnya lebih tinggi daripada yang tertera di
etiket, maka dapat menimbulkan efek toksik yang tidak diinginkan. Menurut
Farmakope Indonesia edisi IV (1995) sediaan obat tetes telinga kloramfenikol
mengandung tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 130% kloramfenikol.
Oleh karena itu perlu dilakukan analisis kuantitatif untuk menjamin kebenaran
kadar obat tersebut.
Penetapan kadar kloramfenikol dan benzokain dalam sediaan topikal
pernah dilakukan oleh Sadana dan Ghogare (1990) dengan metode Kromatografi
Cair Kinerja Kinerja Tinggi fase terbalik dengan detektor UV. Fase diam yang
digunakan pada penelitian tersebut adalah C-18 dan fase gerak metanol:air
(35:65).
Penelitian tentang penetapan kadar kloramfenikol dan lidokain
hidroklorida dalam sediaan tetes telinga belum pernah dilakukan. Maka dari itu,
perlu dilakukan penetapan kadar kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dalam
sediaan tetes telinga, khususnya produk Colme®, dalam rangka menjamin kualitas
sediaan tersebut.
Pada penelitian ini dilakukan validasi metode KCKT fase terbalik hasil
optimasi yang merupakan tahap kedua dalam rangkaian penelitian penetapan
kadar kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dalam sediaan tetes telinga Colme®
yang terdiri dari tahap optimasi, validasi, dan penetapan kadar. Berdasarkan hasil
optimasi yang dilakukan oleh Winarti H. Wibowo (2011), diperoleh kondisi
optimal sistem KCKT fase terbalik menggunakan fase diam C18 dan fase gerak
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dengan kecepatan alir 1,0 ml/menit yang

selanjutnya dijadikan acuan dalam penelitian ini. Dengan dilakukannya validasi
metode ini diharapkan diperoleh metode penetapan kadar kloramfenikol dan
lidokain hidroklorida yang memiliki selektivitas, presisi, akurasi, liniearitas, dan
rentang yang baik.
1. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut: apakah metode KCKT fase terbalik yang digunakan pada
penetapan kadar kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dalam sediaan tetes
telinga Colme® menggunakan fase diam C18 dan fase gerak metanol:aquabides
(95:5 v/v) memiliki validitas yang baik, meliputi parameter selektivitas, linearitas,
rentang, akurasi, presisi, dan rentang?
2. Keaslian Penelitian
Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan penulis, validasi metode
KCKT fase terbalik pada penetapan kadar kloramfenikol dan lidokain
hidroklorida dalam sediaan tetes telinga Colme ® belum pernah dilakukan. Namun
penelitian sejenis, yaitu penetapan kadar kloramfenikol dan benzokain dalam
sediaan topikal pernah dilakukan oleh Sadana dan Ghogare (1990) dengan metode
Kromatografi Cair Kinerja Tinggi menggunakan kolom Bondapak C18, fase gerak
metanol:air (35:65), dan detektor UV pada panjang gelombang 280 nm. Pada
penelitian ini digunakan standar internal sulfametoksazol.
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3. Manfaat Penelitian
a. Manfaat metodologis. Dapat memberikan informasi mengenai
validasi metode analisis KCKT fase terbalik pada penetapan kadar kloramfenikol
dan lidokain hidroklorida dalam sediaan tetes telinga Colme®.
b. Manfaat praktis. Dapat digunakan sebagai metode untuk analisis
campuran kloramfenikol dan lidokain hidroklorida yang tervalidasi.

B. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas metode KCKT fase
terbalik dengan fase diam C18 dan fase gerak metanol:aquabides (95:5 v/v) yang
meliputi parameter selektivitas, linearitas, akurasi, presisi, dan rentang pada
penetapan kadar kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dalam sediaan tetes
telinga Colme®.
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BAB II
PENELAAHAN PUSTAKA

A.

Tetes Telinga

Guttae auriculares atau tetes telinga adalah obat tetes yang digunakan
untuk telinga dengan cara meneteskan obat ke dalam telinga (Direktorat Jenderal
Pegawasan Obat dan Makanan RI, 1979). Obat-obat yang digunakan pada
permukaan bagian luar telinga untuk melawan infeksi antara lain zat seperti
kloramfenikol dan anestetika lokal seperti lidokain, dibukain, dan benzokain
(Ansel, 2008).
Kecuali dinyatakan lain, tetes telinga biasanya dibuat menggunakan
cairan pembawa bukan air. Cairan pembawa yang digunakan harus mempunyai
kekentalan yang cocok agar obat mudah menempel pada dinding telinga;
umumnya digunakan gliserol dan propilenglikol (Direktorat Jenderal Pegawasan
Obat dan Makanan RI, 1979). Pembawa yang kental memungkinkan kontak yang
lebih lama antara obat dengan jaringan telinga. Selain itu, sifat higroskopisnya
juga memungkinkan menarik kelembapan dari jaringan telinga sehingga
mengurangi peradangan dan membuang lembab yang tersedia untuk proses
kehidupan mikroorganisme yang ada (Ansel, 2008).

B.

Tetes telinga Colme®

Colme® merupakan sediaan tetes telinga produksi PT Interbat yang
digunakan untuk pengobatan infeksi superfisial pada telinga luar oleh bakteri

5
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Gram-negatif dan Gram-positif yang peka terhadap kloramfenikol. Kloramfenikol
merupakan antimikroba spektrum luas yang aktif terhadap bakteri Gram-positif
dan bakteri Gram-negatif. Mekanisme kerjanya adalah menghambat sintesis
protein sel mikroba (Anonima, 2008).

Gambar 1. Sediaan tetes telinga Colme® (Anonima, 2008)

Sediaan tetes telinga Colme® terdiri atas kloramfenikol 10% dan lidokain
hidroklorida 4%. Sediaan tetes telinga Colme ® ini dapat menimbulkan efek
samping iritasi lokal seperti gatal-gatal, rasa terbakar, urtikaria, dermatitis
vesikular, dermatitis makulopapular. Penggunaan jangka panjang obat ini dapat
menyebabkan pertumbuhan berlebihan dari mikroorganisme yang tidak peka
termasuk fungi. Penderita yang hipersensitif terhadap kloramfenikol dan lidokain
hidroklorida, serta memiliki perforasi membran timpani sebaiknya tidak
menggunakan obat ini. Tetes telinga Colme® ini dapat digunakan oleh orang
dewasa dan anak-anak dengan aturan pakai 2-3 tetes sebanyak 2-3 kali sehari.
Obat ini sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat, dengan suhu di bawah
25° Celcius, dan terlindung dari cahaya matahari (Anonima, 2008).
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Kloramfenikol

Kloramfenikol adalah senyawa antimikroba spektrum luas dan bekerja
dengan cara menghambat sintesis protein kuman. Yang dihambat adalah enzim
peptidil transferase yang berperan sebagai katalisator untuk membentuk ikatanikatan peptida pada proses sintesis protein kuman. Kloramfenikol umumnya
bersifat bakteriostatik. Pada konsentrasi tinggi kadang-kadang bersifat bakterisid
terhadap kuman-kuman tertentu (Ganiswara, 1995).

Gambar 2. Struktur Kloramfenikol (Hutt and O’Grady, 1996)

Kloramfenikol mengandung tidak kurang dari 97,0% dan tidak lebih dari
103,0% C11H12Cl2N2O5; kloramfenikol dalam sediaan tetes telinga mengandung
tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 130% kloramfenikol; berbentuk serbuk
hablur halus berbentuk jarum atau lempeng memanjang; berwarna putih kelabu
atau putih kekuningan; stabil dalam larutan netral dan larutan agak asam
(Direktorat Jenderal Pegawasan Obat dan Makanan RI, 1995). Kloramfenikol
larut dalam lebih kurang 400 bagian air dan 2,5 bagian etanol; agak sukar larut
dalam eter dan kloroform. Kloramfenikol dalam air memiliki panjang gelombang
maksmimum pada 278 nm (

298); dalam 0,1 N Natrium hidroksida panjang

gelombang maksimum sebesar 276 nm (

200); dalam 0,1 N asam sulfat

panjang gelombang maksimum sebesar 278 nm (

284). Kloramfenikol

memiliki berat molekul sebesar 323,1 gram/mol; pKa 5,5; koefisien partisi (Log P
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oktanol) 1,1 (Clarke, 1986); dan pH antara 4,5 – 7,5 (Direktorat Jenderal
Pegawasan Obat dan Makanan RI, 1995).

D.

Lidokain Hidroklorida

Lidokain hidroklorida merupakan anestetikum lokal (Direktorat Jenderal
Pegawasan Obat dan Makanan RI, 1995). Anestetik lokal menghilangkan sakit
pada tempat dimana obat diberikan, dan kesadaran tetap dipertahankan. Lidokain
hidroklorida (Xylocaine) dikembangkan pada pertengahan tahun 1950an;
mempunyai mula kerja yang cepat dan masa kerjanya lama, lebih stabil dalam
larutan, dan lebih sedikit menimbulkan hipersensitivitas daripada prokain
(Anonimb, 2009).
Lidokain hidroklorida mengandung tidak kurang dari 97,5% dan tidak
lebih dari 102,5% C14H22N2O.HCl, dihitung terhadap zat anhidrat. Lidokain
hidroklorida berbentuk serbuk hablur putih, tidak berbau, dan rasanya sedikit
pahit. Lidokain hidroklorida sangat mudah larut dalam air dan dalam etanol; larut
dalam kloroform; tidak larut dalam eter (Direktorat Jenderal Pegawasan Obat dan
Makanan RI, 1995).

Gambar 3. Struktur Lidokain Hidroklorida (British Pharmacopeia Comission, 2009)

Lidokain hidroklorida memiliki berat molekul sebesar 288,8 gram/mol.
Lidokain dalam etanol memiliki panjang gelombang maksimal 263 nm (
13,5) dan 278 nm (

2,2) (Clarke, 1986).
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Spektrofotometri Ultraviolet (UV)

Spektrofotometri

UV

merupakan

teknik

analisis

spektroskopik

menggunakan sumber radiasi elektromagnetik dalam rentang panjang gelombang
190-380 nm. Prinsip kerja spektrofotometri berdasarkan atas interaksi antara
radiasi

elektromagnetik

dengan atom atau

molekul.

Interaksi

tersebut

menyebabkan terjadinya absorpsi, yaitu perpindahan energi dari sinar radiasi ke
molekul. Akibat absorpsi radiasi elektromagnetik oleh molekul tersebut maka
terjadi eksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi yang dikenal sebagai orbital
elektron antibonding (Mulja dan Suharman, 1995). Hasil interaksi antara radiasi
elektromagnetik dengan atom atau molekul dapat digambarkan oleh suatu grafik
yang menghubungkan banyaknya radiasi elektromagnetik yang diserap dengan
panjang gelombangnya, yang disebut dengan spektrum absorpsi (Rohman dan
Gandjar, 2007).
Ada empat tipe transisi elektronik yang mungkin terjadi yaitu σ→σ*,
n→σ*, n→π*, dan π→π*. Eksitasi elektron (σ→σ*) memberikan energi yang
terbesar dan terjadi pada daerah ultraviolet jauh yang diberikan oleh ikatan
tunggal, misalnya alkana. Eksitasi elektron (π→π*) diberikan oleh ikatan rangkap
dua dan tiga, juga terjadi pada daerah ultraviolet jauh. Eksitasi elektron (n→σ*)
terjadi juga pada gugus karbonil (dimetil keton dan asetaldehid) yang terjadi pada
daerah ultraviolet jauh (Mulja dan Suharman, 1995).
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Gambar 4. Diagram tingkat energi elektronik (Mulja dan Suharman, 1995)

Transisi elektron n  π* dan π  π* merupakan transisi yang paling
cocok untuk analisis sebab sesuai dengan panjang gelombang antara 200-700 nm.
Kedua transisi ini membutuhkan adanya kromofor dalam struktur molekulnya,
yaitu suatu gugus fungsional tidak jenuh yang menyediakan orbital π yang dapat
menyerap pada daerah ultraviolet (Skoog, 1985).
Selain kromofor juga dikenal istilah auksokrom yaitu merupakan gugus
jenuh yang bila terikat pada kromofor mengubah panjang gelombang dan
intensitas serapan maksimum, cirinya adalah heteroatom yang langsung terikat
pada kromofor (Sastrohamidjojo, 2002). Gugus auksokrom paling sedikit
memiliki sepasang elektron bebas yang dapat berinteraksi dengan elektron π,
misalnya -OH, -NH2 (Skoog, 1985).

F.
1.

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT)

Tinjauan Umum
Kromatografi

adalah

prosedur

pemisahan

senyawa

berdasarkan

perbedaan kecepatan migrasi karena adanya perbedaan koefisien distribusi
masing-masing senyawa di antara dua fase yang saling bersinggungan dan tidak
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saling campur, yang disebut sebagai fase gerak (mobile phase) yang berupa zat
cair atau gas dan fase diam (stationary phase) yang berupa zat cair atau zat padat
(Noegrohati, 1994).
Maksud dan tujuan analisis dengan KCKT hanya ada dua hal, yaitu
didapatnya pemisahan yang baik dalam waktu proses yang relatif singkat (Mulja
dan Suharman, 1995). Campuran yang akan dipisahkan akan ditransfer ke dalam
kolom dengan pelarut atau campuran pelarut (eluent/fase gerak). Kolom ini
berupa tube yang berisi fase diam. Pemisahan ini akan terjadi di kolom.
Komponen-komponen (solut) tersebut akan terdaftar oleh detektor dan output-nya
berupa kromatogram. Jumlah puncak yang muncul sama dengan jumlah
komponen-komponen yang dipisahkan di dalam sampel (Kromidas, 2000).
Pada mulanya teknik kromatografi ini disebut dengan High Pressure
Liquid Chromatography karena pada instrumen ini terdapat sistem pompa tekanan
tinggi yang mampu mengalirkan fase gerak pada tekanan tinggi sampai 300
atmosfer dan tekanan pada bagian atas kolom kurang dari 70 atmosfer (Direktorat
Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan RI, 1995). Pada akhir tahun 1970,
perkembangan instrumen ini dapat menghasilkan pemisahan yang baik sehingga
sistem ini lebih dikenal dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (Kromidas,
2000).
Prinsip kromatografi partisi didasarkan pada partisi linarut antara dua
pelarut yang tidak bercampur yang ada pada fase diam dan fase gerak. Fase diam
(polar atau nonpolar) disalutkan pada penyangga dan dikemas ke dalam kolom.
Jika linarut ditambahkan ke dalam sistem yang terdiri atas dua pelarut yang tidak
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bercampur dan keseluruhan sistem dibiarkan setimbang, linarut akan tersebar
antara dua fase menurut persamaan:

(1)

Dengan K adalah koefisien distribusi dan C s dan Cm adalah konsentrasi linarut
berturut-turut dalam fase diam dan fase gerak (Johnson dan Stevenson, 1991).
Pada kromatografi fase terbalik, fase diamnya bersifat non polar, biasanya
digunakan hidrokarbon dan fase geraknya relatif bersifat polar seperti air, metanol
atau asetonitril (Skoog, West, and Holler, 1994).
2.

Instrumentasi
Alat KCKT niaga terdiri atas sistem pencampur pelarut, pompa, kolom

yang mengandung fase diam (atau lebih tepat: penyangga), dan sistem pendeteksi
yang bermacam-macam jenisnya (Gritter, Robbit, and Schwarting, 1991).

Gambar 5. Instrumen KCKT (Anonimc, 2009)

Ada tiga peubah utama pada KCKT yang harus diperhatikan, yaitu
detektor yang akan dipakai, kemasan kolom yang harus dipilih, dan akhirnya fase
gerak (pelarut) (Gritter, Robbit, and Schwarting, 1991).
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Detektor. Sebagian besar detektor KCKT adalah spektrofotometer

alir-lewat yang merekam pada panjang gelombang tertentu (Gritter, Robbit, and
Schwarting, 1991). Dari survei pemakaian jenis detektor oleh para peneliti
ternyata detektor UV-Absorbsi yang paling banyak dipakai (71%) (Mulja dan
Suharman, 1995). Detektor ultraviolet tidak bekerja jika pelarut tidak
mengandung kromofor ultraviolet atau jika linarut tidak mempunyai serapan UV
(Gritter, Robbit, and Schwarting, 1991).
b. Kolom. Kolom yang digunakan pada jenis kromatografi ini adalah
kolom fase terbalik (reversed phase colomn), yaitu kromatografi yang fase
diamnya bersifat non polar, sedangkan fase geraknya bersifat polar (Mulja dan
Suharman, 1995). Kolom yang biasa digunakan pada kromatografi partisi fase
terbalik adalah kolom dengan kemasan fase terikat, yang bersifat stabil karena
fase diamnya terikat secara kimia pada penyangga, sehingga tidak mudah terbawa
oleh fase gerak. Penyangga pada kemasan fase terikat biasanya terbuat dari silika
yang sudah diseragamkan, berpori dan umumnya partikel mempunyai diameter
3,5 atau 10 µm (Skoog, West, and Holler, 1994).
KCKT fase terbalik menggunakan fase diam yang berupa senyawa
organik, dimana senyawa organik ini terikat secara kimia dengan gugus silanol
pada permukaan silika. Hal ini yang menyebabkan permukaan silika menjadi
bersifat non polar. Dalam kromatografi jenis ini, senyawa lebih polar terelusi lebih
dahulu, kemudian diikuti senyawa non polar (Munson, 1991).
Fase diam yang biasa digunakan pada kromatografi partisi fase terbalik
adalah oktadesilsilan (ODS). Selain ODS, dikenal pula silika dengan substitusi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

14

oktil (C8). Panjang pendeknya rantai karbon mempengaruhi tertambatnya senyawa
pada fase diam. Kolom dengan rantai panjang bersifat retensif, sehingga senyawa
yang mempunyai sifat mirip dengan kolom akan tertambat lebih lama (Munson,
1991).
c.

Fase gerak. Berbagai macam pelarut atau fase gerak digunakan

dalam sistem KCKT, tetapi ada beberapa sifat yang perlu diperhatikan yaitu, fase
gerak yang digunakan harus murni tanpa cemaran, sesuai dengan detektor, dapat
melarutkan cuplikan, memiliki viskositas yang rendah dan memungkinkan
memperoleh kembali cuplikan dengan mudah, jika diperlukan (Johnson and
Stevenson, 1991).
Polaritas fase gerak dalam KCKT sangat mempengaruhi kromatogram
yang dihasilkan, sehingga perlu diperhitungkan komposisi campuran pelarut yang
akan digunakan. Berdasarkan nilai P’(indeks polaritas), maka besarnya polaritas
campuran pelarut dapat dihitung dengan persamaan berikut :
P campuran =

=

1 P1 ’

+

2 P2 ’

+ .......+

nPn’

(2)

Nilai Pcampuran adalah polaritas campuran, P’ menyatakan indeks polaritas,
merupakan fraksi pelarut dalam campuran dan n adalah jenis pelarut yang
digunakan (Skoog, 1985).
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Tabel I. Daftar nilai indeks polaritas pelarut (Synder, Kirkland, and Glajh, 1997)
Solvent
Heksan
Sikloheksan
Toluen
Tetrahidrofuran
Etil Asetat
Aseton
Metanol
Asetonitril
Dimetilformamida
Dimetilsulfoksida
Air

Indeks
Polaritas
0,1
0,2
2,4
4,0
4,4
5,1
5,1
5,8
6,4
7,2
10,2

Alumina
0,01
0,04
0,29
0,45
0,58
0,56
0,95
0,65
0,62
-

Nilai Eluotropik
C18
3,7
8,8
1,0
3,1
7,6
-

Silika
0,00
0,22
0,53
0,48
0,53
0,7
0,52
-

UV Cut Off
(nm)
195
200
284
212
256
330
205
190
268
268
190

Eluen strength merupakan ukuran kemampuan fase gerak menarik analit
dari fase diam. Waktu retensi analit akan turun jika digunakan fase gerak dengan
eluen strength rendah, sebaliknya waktu retensi analit akan meningkat jika
digunakan fase gerak dengan eluen strength tinggi (Snyder, Kirkland, and Glajh,
1997).
3.

Pemisahan puncak dalam kromatografi
Keberhasilan atau kegagalan analisis tergantung pada pemilihan kolom

dan kondisi kerja yang tepat. Ukuran kinerja kolom dapat dilihat dari kemampuan
kolom dalam memisahkan senyawa dan menghasilkan puncak yang sempit
(Johnson dan Stevenson, 1991). Ukuran pemisahan dari dua puncak adalah nilai
resolusi yang dapt diukur dengan persamaan:
Resolusi (Rs) =
Keterangan:

(3)

tR1 = waktu retensi puncak analit pertama
tR2 = waktu retensi puncak analit kedua
W1 = lebar dasar puncak pertama
W2 = lebar dasar puncak kedua

Nilai Rs sebesar 1,5 menunjukkan bahwa baseline resolution tercapai
dengan pemisahan dari dua puncak dengan ukuran yang sama sehingga diperoleh
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perhitungan yang dapat dipercaya. Dalam penelitian, nilai Rs sebesar 1
menunjukkan pemisahan yang sudah memadai (Ahuja and Dong, 2005).
4.

Analisis kuantitatif
Ada dua jalan untuk analisis kuantitatif analit pada kromatogram, yaitu

dengan mengukur tinggi peak dan dengan menentukan luas peak. Tinggi peak
diperoleh dengan membuat garis antara kedua dasar sisi peak, dan mengukur jarak
tegak lurus dari garis ini sampai puncak kromatogram. Bila variasi keadaan kolom
tidak menyebabkan pelebaran peak, pengukuran ini biasanya dapat dilakukan
dengan ketelitian yang tinggi. Sedangkan pengukuran dengan luas peak tidak
terpengaruh oleh pelebaran peak. Oleh karena itu, pengukuran berdasarkan luas
peak lebih disukai dari pada tinggi peak (Noegrohati, 1994).

G.

Validasi Metode Analisis

Validasi metode analisis adalah suatu tindakan penilaian terhadap
parameter tertentu, berdasarkan percobaan laboratorium, untuk membuktikan
bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya (Harmita,
2004).
Metode pengujian yang berbeda membutuhkan validasi yang berbeda
pula. Terdapat 4 kategori metode pengujian dengan parameter validasi metode
analisis berbeda (Tabel II dan III).
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Tabel II. Kategori metode pengujian validitas data (United States Pharmacopeial
Convention, 2007)
Kategori
I
II
III
IV

Keterangan
Metode analitik yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif sejumlah besar
komponen dari serbuk obat atau senyawa aktif (termasuk preservatif)
Metode analitik yang digunakan untuk penentuan kemurnian dalam bentuk serbuk
obat atau penentuan senyawa degradasi
Metode analitik yang digunakan untuk penentuan sifat-sifat khusus seperti kecepatan
disolusi dan pelepasan obat
Metode analitik yang digunakan untuk mengidentifikasi sediaan farmasi

Tabel III. Parameter validasi yang dipersyaratkan untuk validasi metode analisis (United
States Pharmacopeial Convention, 2007)
Parameter

Kategori I

Akurasi
Presisi
Selektivitas
Detection
Limit
Quantitation
Limit
Linearitas
Rentang

Ya
Ya
Ya
Tidak

1.

Kategori II
Kuantitatif
Uji Batas
Ya
*
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya

Kategori III

Kategori IV

*
Ya
*
*

Tidak
Tidak
Ya
Tidak

Tidak

Ya

Tidak

*

Tidak

Ya
Ya

Ya
Ya

Tidak
*

*
*

Tidak
Tidak

Selektivitas
Selektivitas suatu metode adalah kemampuannya yang hanya mengukur

zat tertentu saja secara cermat dan seksama dengan adanya komponen lain yang
mungkin ada dalam matriks sampel. Pada metode analisis yang melibatkan
kromatografi, selektivitas ditentukan melalui perhitungan daya resolusinya (Rs)
(Harmita, 2004). Nilai Rs sebesar 1,5 menunjukkan bahwa baseline resolution
tercapai dengan pemisahan dari dua puncak dengan ukuran yang sama sehingga
diperoleh perhitungan yang dapat dipercaya. Dalam penelitian, nilai Rs sebesar 1
menunjukkan pemisahan yang sudah memadai (Ahuja and Dong, 2005).
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Linearitas dan Rentang
Linearitas adalah kemampuan metode analisis memberikan respon yang

secara langsung atau dengan bantuan transformasi matematik yang baik,
proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel (Harmita, 2004).
Rentang metode adalah pernyataan batas terendah dan tertinggi analit
yang sudah ditunjukkan dapat ditetapkan dengan kecermatan, keseksamaan, dan
linearitas yang dapat diterima (Harmita, 2004).
Sebagai parameter adanya hubungan linier digunakan koefisien korelasi r
pada analisis regresi linier Y = a + bX (Harmita, 2004). Persyaratan data linearitas
yang bisa diterima jika memenuhi nilai koefisien korelasi (r) > 0,999 (Mulja dan
Hanwar, 2003).
3.

Kecermatan (accuracy)
Kecermatan adalah ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil

analis dengan kadar analit yang sebenarnya. Kecermatan dinyatakan sebagai
persen perolehan kembali (recovery) analit yang ditambahkan, dinyatakan sebagai
rasio antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang sebenarnya (Harmita, 2004).
Tabel IV. Persen perolehan kembali yang diperbolehkan (Harmita, 2004)
Analit pada matriks sampel, %

Rata-rata yang diperoleh, %

100

98-102

> 10

98-102

>1

97-103

> 0,1

95-105

0,01

90-107

0,001

90-107

0,000.1 (1 ppm)

80-110

0,000.01 (100 ppb)

80-110

0,000.001 (10 ppb)

60-115

0,000.000.1 (1 ppb)

40-120
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Keseksamaan (precission)
Keseksamaan adalah ukuran yang menunjukkan derajat kesesuaian antara

hasil uji individual, diukur melalui penyebaran hasil individual dari rata-rata jika
prosedur diterapkan secara berulang pada sampel-sampel yang diambil dari
campuran yang homogen. Keseksamaan diukur sebagai simpangan baku atau
simpangan baku relatif (koefisien variasi) (Harmita, 2004).
Kriteria presisi diberikan jika metode memberikan nilai CV 2% atau
kurang. Akan tetapi nilai ini fleksibel tergantung pada kadar analit yang terdapat
dalam sampel yang dianalisis (Harmita, 2004). Kriteria presisi berdasarkan nilai
CV yang diijinkan pada setiap konsentrasi analit pada matriks dapat dilihat pada
tabel V di bawah ini:
Tabel V. Kriteria presisi yang diijinkan untuk konsentrasi analit yang berbeda (Yuwono dan
Indrayanto, 2005)
Analit pada matrik
sampel (%)
100
>10
>1
>0,1
0,01
0,001
0,000.1 (1 ppm)
0,000.01 (100 ppb)
0,000.001 (10 ppb)
0,000.000.1 (1 ppb)

H.

CV (%)
1,3
2,7
2,8
3,7
5,3
7,3
11
15
21
30

Landasan Teori

Colme® merupakan sediaan tetes telinga yang mengandung antibiotik
kloramfenikol dan anestesi lokal lidokain hidroklorida. Kloramfenikol dan
lidokain hidroklorida larut dalam etanol. Selain itu, kloramfenikol dan lidokain
hidroklorida ini juga mempunyai gugus kromofor dan auksokrom, sehingga dapat
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dianalisis menggunakan metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi fase terbalik
dengan detektor UV.
Metode KCKT digunakan untuk menetapkan kadar kedua senyawa
tersebut di dalam sediaan tetes telinga Colme® dengan tingkat selektivitas dan
sensitivitas yang tinggi. Prinsip pemisahan dengan metode KCKT bergantung
pada interaksi kloramfenikol dan lidokain hidroklorida terhadap fase diam dan
fase gerak yang digunakan. Metode KCKT yang digunakan merupakan metode
KCKT fase terbalik dengan fase diam (C18) yang bersifat lebih non polar
dibanding dengan fase geraknya (metanol:aquabides 95:5 v/v). Sistem KCKT
yang telah dioptimasi tersebut divalidasi untuk meyakinkan bahwa metode yang
digunakan telah memenuhi persyaratan aplikasi analisis. Parameter validasi yang
akan diukur antara lain selektivitas, linearitas, rentang, akurasi, dan presisi.

I.

Hipotesis

Metode KCKT fase terbalik pada penetapan kadar kloramfenikol dan
lidokain hidroklorida dalam sediaan tetes telinga Colme® dengan fase diam C18
dan fase gerak metanol:aquabides (95:5 v/v) memenuhi parameter validitas yang
baik, meliputi selektivitas, linearitas, rentang, akurasi, dan presisi.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A.

Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan megikuti jenis penelitian non eksperimental
dan rancangan penelitian deskriptif, karena pada penelitian ini tidak dilakukan
manipulasi terhadap subyek uji dan hanya mendeskripsikan keadaan yang ada.

B.
1.

Variabel Penelitian

Variabel bebas
Variabel bebas pada penelitian ini adalah sistem KCKT meliputi

komposisi fase gerak dan kecepatan alir yang telah dioptimasi.
2.

Variabel tergantung
Variabel tergantung pada penelitian ini adalah parameter-parameter

validasi yang meliputi selektivitas, linearitas, rentang, presisi, dan akurasi.
3.

Variabel pengacau terkendali
Variabel pengacau terkendali pada penelitian ini adalah pelarut serta

baku kloramfenikol dan lidokain hidroklorida

yang digunakan.

Untuk

mengatasinya digunakan pelarut yang memiliki kemurnian tinggi yaitu pelarut pro
analysis serta baku kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dengan kualitas
working standard dengan Certificate of Analysis (CoA) dari PT Interbat.
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Definisi Operasional

Sistem KCKT fase terbalik yang digunakan terdiri atas fase diam berupa
kolom oktadesilsilan (C18) serta fase gerak berupa campuran metanol dan
aquabidest (95:5 v/v) dengan kecepatan alir 1,0 ml/menit.

2.

Lidokain hidroklorida yang digunakan merupakan lidokain hidroklorida
monohidrat.

3.

Jumlah kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dinyatakan dalam satuan
µg.

4.

Parameter validasi yang digunakan pada penelitian ini meliputi selektivitas,
linearitas, rentang, akurasi, dan presisi.

D.

Bahan-bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kloramfenikol dan
lidokain hidroklorida kualitas working standard dengan Certificate of Analysis
(CoA) dari PT Interbat, metanol p.a (E. Merck), aquabides (PT Ikapharmindo
Putramas), sediaan tetes telinga Colme® dengan berat bersih 8 mL dan
mengandung kloramfenikol 10% dan lidokain hidroklorida 4%.

E.

Alat-alat Penelitian

Alat yang digunakan adalah organic solvent membrane filter (Whatman)
ukuran pori 0,45μm; diameter 47mm, anorganic solvent membrane filter
(Whatman) ukuran pori 0,45μm; diameter 47mm, indikator pH, penyaring
millipore, mikropipet Socorex, neraca kasar, neraca analitik (Ohaus PAJ1003),
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ultrasonikator (Retsch tipe T460 no V935922013 Ey), vaccum (Gaast model
DOA-P104-BN), seperangkat alat spektrofotometri UV-VIS merk OPTIMA SP3000 PLUS, sistem KCKT (gradien, model LC-2010C HT, CAT No. 228-4670338,

SERIAL

No.

C21254706757

LP,

Shimadzu

Corporation),

kolom

oktadesilsilan (C18) berukuran 250 x 4,6 mm merk KNAUER No. 25EE181KSJ
(B115Y620), seperangkat komputer (merk Dell B6RDZ1S Connexant System
RD01-D850 A03-0382 JP France S.A.S, printer HP Deskjet D2566 HP-024-000
625 730), dan alat-alat gelas yang umum digunakan dalam analisis (Pyrex).

F.
1.

Tata Cara Penelitian

Pembuatan fase gerak KCKT
Fase gerak yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas campuran

metanol dan aquabides. Masing-masing komponen fase gerak disaring
menggunakan organic solvent membrane filter (Whatman) untuk metanol, dan
anorganic solvent membrane filter (Whatman) untuk aquabides dengan bantuan
pompa vakum kemudian diawaudarakan menggunakan ultrasonikator selama 15
menit. Pencampuran kedua fase gerak dilakukan secara gradien di dalam
instrumen KCKT dengan perbandingan metanol:aquabides sebesar 95:5 v/v.
2.

Pembuatan larutan baku kloramfenikol dan lidokain hidroklorida
a. Pembuatan larutan stok kloramfenikol. Lebih kurang 10,0 mg baku

kloramfenikol ditimbang seksama dan dilarutkan dengan metanol dalam labu
takar 10,0 ml hingga tanda sehingga diperoleh konsentrasi 1000 ppm.
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b. Pembuatan

larutan

intermediet

kloramfenikol.

Larutan
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stok

kloramfenikol diambil sebanyak 5,0 ml dan diencerkan dengan metanol dalam
labu takar 10,0 ml hingga tanda sehingga diperoleh konsentrasi 500 ppm. Larutan
kemudian disaring dengan menggunakan millipore dan diawaudarakan dengann
ultrasonikator selama 15 menit.
c. Pembuatan larutan stok lidokain hidroklorida. Lebih kurang 10,0 mg
baku lidokain hidroklorida ditimbang seksama dan dilarutkan dengan metanol
dalam labu takar 10,0 ml hingga tanda sehingga diperoleh konsentrasi 1000 ppm.
d. Pembuatan larutan intermediet lidokain hidroklorida. Larutan stok
lidokain hidroklorida diambil sebanyak 5,0 ml dan diencerkan dengan metanol
dalam labu takar 10,0 ml hingga tanda sehingga diperoleh konsentrasi 500 ppm.
Larutan kemudian disaring dengan menggunakan millipore dan diawaudarakan
dengan ultrasonikator selama 15 menit.
3.

Penetapan panjang gelombang pengamatan
Larutan stok kloramfenikol diambil sebanyak 0,130; 0,195; dan 0,260 ml

dan diencerkan dengan metanol dalam labu takar 10,0 ml hingga tanda sehingga
diperoleh konsentrasi sebesar 13; 19,5; dan 26 ppm. Larutan stok lidokain
hidroklorida diambil sebanyak 3; 4,5; dan 6 ml dan diencerkan dengan metanol
dalam labu takar 10,0 ml hingga tanda sehingga diperoleh konsentrasi sebesar
300; 450; dan 600 ppm. Masing-masing kadar kloramfenikol dan lidokain
hidroklorida tersebut diukur absorbansinya pada rentang panjang gelombang 200400 nm, sehingga dapat diketahui absorbansi masing-masing senyawa kemudian
dibuat spektra hubungan antara absorbansi dengan panjang gelombang.
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spektra

kloramfenikol

dan

lidokain

hidroklorida
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tersebut

ditumpangtindihkan untuk mengetahui panjang gelombang pengamatan pada
deteksi dengan KCKT fase terbalik.
4.

Preparasi sampel
Sebanyak 1,0 ml sampel sediaan tetes telinga Colme® dimasukkan ke

dalam labu takar 10,0 ml dan diencerkan dengan metanol hingga tanda. Kemudian
sebanyak 0,25 ml dari larutan stok sampel tersebut dimasukkan ke dalam labu
takar 10,0 ml dan diencerkan dengan metanol hingga tanda sehingga diperoleh
larutan intermediet sampel.
5.

Validasi metode analisis
a. Penentuan selektivitas. Sebanyak 20 µl larutan intermediet sampel

yang telah diawaudarakan selama 15 menit diinjeksikan pada sistem KCKT fase
terbalik menggunakan fase diam C18 dan fase gerak metanol:aquabides dengan
perbandingan 95:5 v/v dengan kecepatan alir 1,0 ml/menit. Dilakukan replikasi
sebanyak 5 kali. Resolusi dihitung dengan memasukkan selisih waktu retensi dan
lebar peak ke dalam rumus perhitungan resolusi.
b. Pembuatan

kurva

baku

kloramfenikol.

Larutan

intermediet

kloramfenikol dengan konsentrasi 500 ppm yang telah disaring dengan millipore
dan diawaudarakan dengan bantuan ultrasonikator selama 15 menit kemudian
diinjeksikan dengan 5 volume injeksi yang berbeda, yaitu sebanyak 12; 14; 16;
18; dan 20 µl pada sistem KCKT fase terbalik menggunakan fase diam C18 dan
fase gerak metanol:aquabides (95:5 v/v) dengan kecepatan alir 1,0 ml/menit.
Persamaan kurva baku tiap replikasi ditetapkan dari hasil regresi linier antara
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jumlah analit tiap seri baku dengan AUC yang diperoleh. Replikasi dilakukan
sebanyak 3 kali. Kemudian dipilih persamaan kurva baku terbaik yang memiliki
nilai koefisien korelasi (r) lebih besar dari 0,999 yang selanjutnya digunakan
dalam perhitungan konsentrasi kloramfenikol.
c. Pembuatan kurva baku lidokain hidroklorida. Larutan intermediet
lidokain hidroklorida dengan konsentrasi 500 ppm yang telah disaring dengan
millipore dan diawaudarakan dengan bantuan ultrasonikator selama 15 menit
kemudian diinjeksikan dengan 5 volume injeksi yang berbeda, yaitu sebanyak 12;
14; 16; 18; dan 20 µl pada sistem KCKT fase terbalik menggunakan fase diam C 18
dan fase gerak metanol:aquabides (95:5 v/v) dengan kecepatan alir 1,0 ml/menit.
Persamaan kurva baku tiap replikasi ditetapkan dari hasil regresi linier antara
jumlah analit tiap seri baku dengan AUC yang diperoleh. Replikasi dilakukan
sebanyak 3 kali. Kemudian dipilih persamaan kurva baku terbaik yang memiliki
nilai koefisien korelasi (r) lebih besar dari 0,999 yang selanjutnya digunakan
dalam perhitungan konsentrasi lidokain hidroklorida.
d. Penentuan recovery dan CV (Coefficient of Variation) baku
kloramfenikol tunggal. Larutan intermediet kloramfenikol dengan konsentrasi 500
ppm yang telah disaring dengan millipore dan diawaudarakan dengan bantuan
ultrasonikator selama 15 menit kemudian diinjeksikan dengan 3 volume injeksi
yang berbeda, yaitu sebanyak 12; 16; dan 20 µl pada sistem KCKT fase terbalik
menggunakan fase diam C18 dan fase gerak metanol:aquabides (95:5 v/v) dengan
kecepatan alir 1,0 ml/menit. Replikasi dilakukan sebanyak 3 kali. Jumlah baku
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kloramfenikol di dalam larutan dihitung dengan memasukkan nilai AUC yang
diperoleh ke dalam persamaan kurva baku.
e. Penentuan recovery dan CV (Coefficient of Variation) baku lidokain
hidroklorida

tunggal.

Larutan

intermediet

lidokain

hidroklorida

dengan

konsentrasi 500 ppm yang telah disaring dengan millipore dan diawaudarakan
dengan bantuan ultrasonikator selama 15 menit kemudian diinjeksikan dengan 3
volume injeksi yang berbeda, yaitu sebanyak 12; 16; dan 20 µl pada sistem KCKT
fase terbalik menggunakan fase diam C18 dan fase gerak metanol:aquabides (95:5
v/v) dengan kecepatan alir 1,0 ml/menit. Replikasi dilakukan sebanyak 3 kali.
Jumlah baku lidokain hidroklorida di dalam larutan dihitung dengan memasukkan
nilai AUC yang diperoleh ke dalam persamaan kurva baku.
f. Pembuatan campuran kloramfenikol dan lidokain hidroklorida.
Larutan campuran kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dibuat dari campuran
kloramfenikol 500 ppm dan lidokain hidroklorida 500 ppm. Lebih kurang 10,0 mg
baku kloramfenikol dan 10,0 mg baku lidokain hidroklorida ditimbang dan
dilarutkan dengan metanol dalam labu takar 10,0 ml hingga tanda sehingga
diperoleh larutan stok campuran kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dengan
konsentrasi masing-masing sebesar 1000 ppm. Kemudian dari larutan stok
campuran kloramfenikol dan lidokain hidroklorida tersebut diambil sebanyak 5,0
ml dan diencerkan dengan metanol dalam labu takar 10,0 ml hingga tanda
sehingga diperoleh campuran kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dengan
konsentrasi masing-masing sebesar 500 ppm.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

28

g. Penentuan recovery dan CV (Coefficient of Variation) baku campuran
kloramfenikol dan lidokain hidroklorida. Campuran kloramfenikol dan lidokain
hidroklorida dengan konsentrasi masing-masing sebesar 500 ppm yang telah
disaring dengan millipore dan diawaudarakan dengan bantuan ultrasonikator
selama 15 menit kemudian diinjeksikan dengan 3 volume injeksi yang berbeda,
yaitu sebanyak 12; 16; dan 20 µl pada sistem KCKT fase terbalik menggunakan
fase diam C18 dan fase gerak metanol:aquabides (95:5 v/v) dengan kecepatan alir
1,0 ml/menit. Replikasi dilakukan sebanyak 5 kali. Jumlah baku kloramfenikol
dan lidokain hidroklorida di dalam larutan dihitung dengan memasukkan nilai
AUC yang diperoleh ke dalam persamaan kurva baku masing-masing senyawa.
h. Penentuan recovery dan CV (Coefficient of Variation) dengan
standard addition method. Dibuat 2 macam larutan yaitu larutan sampel dan
larutan adisi. Larutan sampel dibuat dengan mengambil 0,25 ml larutan stok
sampel ke dalam labu takar 10,0 ml dan diencerkan dengan metanol hingga tanda.
Larutan sampel adisi dibuat dengan mengambil 2,5 ml larutan stok kloramfenikol,
4 ml larutan stok lidokain hidroklorida, dan 0,25 ml larutan stok sampel ke dalam
labu takar 10,0 ml dan diencerkan dengan metanol hingga tanda. Kedua larutan
tersebut kemudian disaring dengan millipore dan diawaudarakan dengan bantuan
ultrasonikator selama 15 menit dan diinjeksikan dengan 3 volume injeksi yang
berbeda, yaitu sebanyak 12; 16; dan 20 µl pada sistem KCKT fase terbalik
menggunakan fase diam C18 dan fase gerak metanol:aquabides (95:5 v/v) dengan
kecepatan alir 1,0 ml/menit. Replikasi dilakukan sebanyak 5 kali. Jumlah baku
klorammfenikol dan lidokain hidroklorida di dalam larutan dihitung dengan
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memasukkan nilai AUC yang diperoleh ke dalam persamaan kurva baku masingmasing senyawa.

G.

Analisis Hasil

Kesahihan metode penetapan kadar kloramfenikol dan lidokain
hidroklorida dalam sediaan tetes telinga Colme® secara KCKT fase terbalik dapat
ditentukan berdasarkan parameter selektivitas, linearitas, presisi, akurasi, dan
rentang.
1.

Selektivitas
Menurut Harmita (2004), selektivitas ditentukan dengan parameter

resolusi (Rs). Rumus perhitungan resolusi:
Resolusi (Rs) =
Keterangan:

2.

(4)

tR1 = waktu retensi puncak analit pertama
tR2 = waktu retensi puncak analit kedua
W1 = lebar dasar puncak pertama
W2 = lebar dasar puncak kedua

Linearitas
Linearitas dinyatakan dengan koefisien korelasi (r). Konsentrasi larutan

baku kurkumin yang diperoleh diplotkan terhadap luas area pada kromatogram
sehingga diperoleh nilai koefisien korelasi (r) dari persamaan y = Bx + A.
Persyaratan data yang dapat diterima jika nilai koefisien korelasi yang diperoleh
lebih besar dari 0,999.
3.

Akurasi
Akurasi dinyatakan sebagai persen perolehan kembali (recovery) dan

dapat dihitung dengan rumus:
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(5)

metode analisis dikatakan memiliki akurasi yang baik apabila nilai recovery baku
kloramfenikol dan lidokain hidroklorida tunggal berada pada rentang 98-102%
(Harmita, 2004) dan nilai recovery baku campuran kloramfenikol dan lidokain
hidroklorida serta nilai recovery kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dalam
sampel berada pada rentang 90-107% (Harmita, 2004).
4.

Presisi
Presisi dihitung sebagai simpangan deviasi relatif (RSD) atau Coefficient

of Variation (CV). Rumus perhitungan koefisien variasi:
Coefficient of Variation (CV) =

(6)

Keterangan : SD = Standard Deviation
CV = Coefficient of Variation
metode analisis dikatakan memiliki presisi yang baik apabila nilai CV baku
kloramfenikol dan lidokain hidroklorida tunggal kurang dari 2% (Harmita, 2004)
dan nilai recovery baku campuran kloramfenikol dan lidokain hidroklorida serta
nilai recovery kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dalam sampel berada
kurang dari 5% (Harmita, 2004).
5.

Rentang

Rentang merupakan kadar terendah sampai tertinggi analit yang dapat diukur
secara kuantitatif menggunakan metode analisis tertentu dan menghasilkan
linearitas, akurasi, dan presisi yang baik.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembuatan Fase Gerak
Sistem kromatografi yang digunakan pada penelitian ini merupakan
sistem kromatografi partisi fase terbalik, karena menggunakan fase gerak yang
sifatnya lebih polar dibandingkan fase diam oktadesilsilan (C18). Jenis dan
komposisi fase gerak yang digunakan mengacu pada penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Winarti H. Wibowo (2011), yaitu menggunakan campuran metanol
dan aquabides dengan perbandingan 95:5 (v/v) dan indeks polaritas sebesar 5,355.
Penelitian ini merupakan tahap kedua dalam rangkaian penelitian penetapan kadar
kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dalam sediaan tetes telinga Colme® yang
terdiri dari tahap optimasi, validasi, dan penetapan kadar.
Penggunaan campuran fase gerak metanol dan aquabides dikarenakan
kloramfenikol dan lidokain hidroklorida larut dalam metanol dan aquabides.
Menurut Farmakope Indonesia edisi IV (1995), kloramfenikol larut dalam lebih
kurang 400 bagian air dan 2,5 bagian etanol, sedangkan lidokain hidroklorida
sangat mudah larut dalam air dan etanol. Untuk analisis menggunakan metode
kromatografi cair kinerja tinggi lebih dipilih penggunaan metanol sebagai fase
gerak maupun pelarut, karena viskositas metanol lebih kecil dibanding viskositas
etanol. Viskositas yang terlalu besar dapat meningkatkan tekanan pompa. Selain
itu, juga digunakan aquabides untuk mendapatkan indeks polaritas sebesar 5,355
yang sesuai untuk memisahkan kloramfenikol dan lidokain hidroklorida.

31
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Sebelum digunakan, masing-masing komponen fase gerak disaring
menggunakan penyaring Whatman dengan bantuan pompa vakum untuk
menyaring partikel-partikel yang dapat menyumbat kolom. Setelah disaring, fase
gerak diawaudarakan untuk menghilangkan gelembung udara sehingga tidak
menganggu proses pemisahan sampel. Adanya gelembung udara dapat
mengganggu tekanan pompa instrumen KCKT, akibatnya tekanan pompa menjadi
tidak stabil dan dapat mengganggu proses pembacaan sinyal dalam instrumen
KCKT.
Pencampuran masing-masing komponen fase gerak dilakukan di dalam
instrumen KCKT (sistem gradien). Pencampuran fase gerak menggunakan sistem
gradien karena proses kerja menjadi lebih cepat dan efisien, juga lebih terjamin
karena didukung kemampuan instrumen KCKT yang memadai.

B. Pembuatan Larutan Baku
Larutan baku kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dibuat dalam
konsentrasi tertentu dengan menggunakan pelarut metanol. Digunakan pelarut
metanol karena kedua senyawa tersebut larut dalam pelarut tersebut. Pemilihan
pelarut sangat penting karena bertujuan untuk melarutkan analit yang akan
dianalisis. Syarat utama dari pelarut yang digunakan yaitu dapat melarutkan
analit. Syarat lainnya yaitu murni, inert, dan dapat bercampur dengan fase gerak.
Metanol memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai
pelarut pada sistem KCKT fase terbalik ini. Selain itu, metanol juga tidak
mengandung sistem ikatan rangkap terkonjugasi sehingga tidak akan menganggu
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selama proses pengukuran. Metanol yang digunakan pada penelitian ini adalah
metanol pro analysis karena memiliki kemurnian yang tinggi, sehingga kondisi
analisis lebih dapat dikendalikan.
Larutan baku yang dibuat dalam penelitian ini terdiri dari dua macam,
yaitu larutan stok dan larutan intermediet. Larutan stok kloramfenikol dan
lidokain hidroklorida dibuat dengan konsentrasi masing-masing sebesar 1000
ppm, sedangkan larutan intermediet dibuat dengan konsentrasi masing-masing
500 ppm. Larutan seri baku kemudian dibuat dalam lima volume injeksi yang
berbeda, yaitu 12 µL, 14 µL, 16 µL, 18 µL, dan 20 µL dengan mengambil dari
larutan intermediet kloramfenikol 500 ppm dan larutan intermediet lidokain
hidroklorida 500 ppm.

C. Penentuan Panjang Gelombang (λ) Pengamatan
Penentuan panjang gelombang pengamatan bertujuan untuk mengetahui
pada λ berapa kloramfenikol dan lidokain hidroklorida memberikan serapan yang
optimum. Penentuan λ pengamatan ini dilakukan dengan mengukur absorbansi
kedua senyawa masing-masing pada konsentrasi rendah, tengah, dan tinggi yaitu
13; 19,5; dan 26 ppm untuk kloramfenikol dan 300; 450; dan 600 ppm untuk
lidokain hidroklorida. Penggunaan tiga seri konsentrasi ini bertujuan untuk
meyakinkan bahwa λ pengamatan yang didapat merupakan respon yang
dihasilkan kloramfenikol dan lidokain hidroklorida.
Pelarut yang digunakan dalam penentuan λ pengamatan ini adalah
metanol, pelarut yang juga digunakan pada sistem KCKT. Dengan menggunakan
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pelarut yang sama diharapkan dapat meningkatkan ketelitian pengukuran λ
pengamatan, yang selanjutnya akan diaplikasikan pada sistem KCKT.
Secara teoritis, panjang gelombang serapan maksimum kloramfenikol
dan lidokain hidroklorida terdapat dalam rentang 200-400 nm. Oleh karena itu,
dilakukan pengamatan panjang gelombang pengamatan kloramfenikol dan
lidokain hidroklorida pada rentang panjang gelombang 200-400 nm menggunakan
spektrofotometer UV. Kloramfenikol dan lidokain hidroklorida memiliki gugus
kromofor dan akusokrom sehingga dapat memberikan serapan pada panjang
gelombang ultraviolet (UV). Gugus kromofor dan akusokrom dari kedua senyawa
tersebut ditunjukkan dari gambar berikut:

Gambar 6. Gugus kromofor dan auksokrom pada kloramfenikol

Gambar 7. Gugus kromofor dan auksokrom pada lidokain hidroklorida
Keterangan:
gugus kromofor
gugus auksokrom

Berikut ini adalah gambar spektra tumpang tindih antara kloramfenikol
dan lidokain hidroklorida pada konsentrasi rendah, tengah, dan tinggi:
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Gambar 8. a) Spektra tumpang tindih kloramfenikol 13 ppm dan lidokain hidroklorida 300
ppm; b) Spektra tumpang tindih kloramfenikol 19,5 ppm dan lidokain hidroklorida 450
ppm; c) Spektra tumpang tindih kloramfenikol 26 ppm dan lidokain hidroklorida 600 ppm
Keterangan :
1. Spektra lidokain hidroklorida
2. Spektra kloramfenikol

Hasil spektra menunjukkan bahwa λ serapan maksimum untuk
kloramfenikol pada konsentrasi 13; 19,5; dan 26 ppm adalah 270 nm, sedangkan λ
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serapan maksimum untuk lidokain hidroklorida pada konsentrasi 300; 450; dan
600 ppm adalah 265 nm. Secara teoritis, panjang gelombang serapan maksimum
kloramfenikol dalam air adalah 278 nm (Direktorat Jenderal Pegawasan Obat dan
Makanan RI, 1995) dan panjang gelombang serapan maksimum lidokain
hidroklorida dalam etanol adalah 263 nm (Clarke, 1986). Panjang gelombang
hasil pengukuran dapat digunakan apabila besarnya tidak lebih dari ± 2 nm
terhadap panjang gelombang teoritis (Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan
Makanan RI, 1979). Terjadi pergeseran λ serapan maksimum kloramfenikol yang
cukup jauh pada pengukuran ini, yaitu sebesar 8 nm. Hal ini dikarenakan
penggunaan pelarut yang berbeda dengan teori. Pada pengukuran lidokain
hidroklorida, terjadi pergesaran λ serapan maksimum sebanyak 2 nm, sehingga λ
yang diperoleh masih dapat diaplikasikan pada penetapan kadar lidokain
hidroklorida karena masih memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh
Farmakope Indonesi Edisi III.
Setelah didapatkan spektra masing-masing senyawa, kemudian dicari
panjang gelombang pengamatan dari kedua senyawa tersebut yaitu panjang
gelombang yang memberikan serapan optimum dari kedua senyawa tersebut.
Panjang gelombang pengamatan kloramfenikol dan lidokain hidroklorida
ditentukan dari hasil perpotongan spektra kedua senyawa tersebut. Gambar 8 a, b,
dan c menunjukkan absorbansi antara kloramfenikol dan lidokain hidroklorida
berpotongan pada panjang gelombang 242 nm. Panjang gelombang pengamatan
sebesar 242 nm ini yang nantinya akan diaplikasikan sebagai panjang gelombang
pengamatan pada analisis dengan sistem KCKT. Panjang gelombang pengamatan
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ini dipilih sebagai panjang gelombang pengamatan untuk sistem KCKT karena
pada panjang gelombang ini kloramfenikol dan lidokain hidroklorida masih
memberikan serapan, sehingga diharapkan pada analisis dengan sistem KCKT
didapatkan respon kloramfenikol dan lidokain hidroklorida yang tidak terlalu
berbeda jauh.

D. Analisis Kualitatif Berdasarkan Waktu Retensi (t R) Kloramfenikol
dan Lidokain Hidroklorida
Waktu retensi (t R) suatu senyawa bersifat spesifik, sehingga dapat
digunakan sebagai data untuk analisis kualitatif. Berikut ini adalah gambar
kormatogram baku lidokain hidroklorida, baku kloramfenikol, dan sampel:

Gambar 9. Kromatogram baku lidokain hidroklorida (500 ppm)
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Gambar 10. Kromatogram baku kloramfenikol (500 ppm)

Gambar 11. Kromatogram sampel

Gambar 12. Kromatogram sampel adisi

Dari kromatogram di atas diketahui bahwa t R baku lidokain hidroklorida
adalah 3,134 menit (Gambar 9), sedangkan t R baku kloramfenikol adalah 2,499
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menit (Gambar 10). Juga dapat dilihat pada kromatogram sampel (Gambar 11)
terdapat dua peak yang berada pada tR 2,493 menit dan tR 3,388 menit. Kedua nilai
tR dari sampel tersebut identik dengan tR baku kloramfenikol dan t R baku lidokain
hidroklorida. Namun, dari kromatogram sampel tersebut (Gambar 11) dapat
dilihat bahwa respon kloramfenikol dan respon lidokain hidroklorida yang
dihasilkan lebih kecil dibandingkan respon baku masing-masing, khusunya untuk
respon lidokain hidroklorida. Respon lidokain hidroklorida yang dihasilkan
sampel sangat kecil dibandingkan respon lidokain hidroklorida baku, sehingga
peak yang terbentuk juga kecil dan nyaris tidak terlihat. Maka dari itu, perlu
dilakukan adisi baku kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dalam sampel
tersebut. Adisi baku kloramfenikol dan lidokain hidroklorida ini bertujuan untuk
meningkatkan respon kedua senyawa tersebut dalam sampel, sekaligus untuk
meyakinkan bahwa peak yang berada pada tR 2,499 menit dan 3,388 menit
tersebut benar-benar merupakan peak kloramfenikol dan lidokain hidroklorida.
Respon kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dalam sampel mengalami
peningkatan setelah diadisi dengan baku kloramfenikol dan lidokain hidroklorida,
serta menghasilkan peak pada tR 2,577 menit dan 3,380 menit. Kedua nilai tR
senyawa dalam sampel adisi ini identik dengan nilai tR baku kloramfenikol dan
baku lidokain hidroklorida. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa di dalam
sampel tetes telinga Colme®

mengandung

kloramfenikol dan lidokain

hidroklorida.
Sistem kromatografi yang digunakan pada penelitian ini merupakan
sistem kromatografi partisi fase terbalik dengan fase gerak yang bersifat lebih
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polar dibanding dengan fase diamnya. Fase diam yang digunakan pada penelitian
ini adalah oktadesilsilan (C18), sedangkan fase geraknya adalah campuran metanol
dan aquabides dengan perbandingan 95:5 (v/v). Oleh karena itu, senyawa yang
bersifat lebih polar akan terelusi terlebih dahulu, sedangkan senyawa yang bersifat
lebih non polar akan tertambat lebih lama di fase diam.
Jika dilihat dari strukturnya, kloramfenikol dan lidokain hidroklorida
memiliki bagian polar dan non polar yang akan berinteraksi dengan fase diam dan
fase gerak. Berikut ini adalah gambar bagian polar dan non polar dari
kloramfenikol dan lidokain hidroklorida:

Gambar 13. Bagian polar dan non polar kloramfenikol

Gambar 14. Bagian polar dan non polar lidokain hidroklorida

Keterangan:

bagian non polar
bagian polar

Bagian non polar akan berinteraksi dengan fase diam melalui interaksi
Van Der Waals, sedangkan bagian polar akan berinteraksi dengan fase gerak
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melalui interaksi hidrogen. Berikut ini adalah gambar interaksi kloramfenikol dan
lidokain hidroklorida dengan fase diam oktadesilsilan dan fase gerak metanol dan
aquabides:
H

OH
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Gambar 15. Interaksi Van Der Waals antara kloramfenikol dengan
fase diam oktadesilsilan (C18)
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Gambar 16. Interaksi Van Der Waals antara lidokain hidroklorida dengan
fase diam oktadesilsilan (C18)

Pada gambar 15 dan 16 dapat dilihat bahwa terjadi interaksi antara
bagian non polar kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dengan fase diam
oktadesilsilan melalui interaksi Van Der Waals. Dari gambar di atas, dapat dilihat
bahwa interaksi Van Der Waals antara bagian non polar lidokain hidroklorida
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dengan fase diam lebih banyak jika dibandingkan dengan interaksi Van Der Waals
antara bagian non polar kloramfenikol dengan fase diam. Hal ini menyebabkan
lidokain hidroklorida tertambat lebih lama di fase diam, sehingga waktu retensi
(tR)-nya menjadi lebih lama.

Gambar 17. Interaksi hidrogen antara kloramfenikol dengan fase gerak metanol:aquabides
(95:5 v/v)
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Gambar 18. Interaksi hidrogen antara lidokain hidroklorida dengan fase gerak
metanol:aquabides (95:5 v/v)

Pada gambar 17 dan 18 dapat dilihat bahwa terjadi interaksi antara
bagian polar kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dengan fase gerak yang
digunakan yaitu campuran metanol dan aquabides. Metanol berinteraksi dengan
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aquabides melalui interaksi hidrogen, kemudian campuran metanol dan aquabides
ini juga akan berinteraksi hidrogen dengan kloramfenikol dan lidokain
hidroklorida. Interaksi hidrogen antara kloramfenikol dengan fase gerak lebih
banyak dibandingkan dengan interaksi hidrogen antara lidokain hidroklorida
dengan fase gerak, seperti yaang dapat dilihat pada gambar 17 dan 18. Hal ini
akan menyebabkan waktu retensi (t R) kloramfenikol lebih singkat dibandingkan
lidokain hidroklorida.

E. Pembuatan Kurva Baku Kloramfenikol dan Lidokain Hidroklorida
Pembuatan kurva baku bertujuan untuk mendapatkan persamaan regresi
linear yang nantinya akan digunakan untuk analisis kuantitatif. Persamaan regresi
linear yang diperoleh menyatakan hubungan yang linear (proporsional) antara
konsentrasi (jumlah) analit dengan respon Area Under Curve (AUC). Persamaan
regresi linear diperoleh dengan mengukur respon analit dalam beberapa seri
konsentrasi.
Pada penelitian ini digunakan lima seri baku kloramfenikol dan lidokain
hidroklorida, yang masing-masing dibuat dalam lima volume injeksi yang
berbeda, yaitu 12 µL, 14 µL, 16 µL, 18 µL, dan 20 µL. Masing-masing kurva
baku dibuat sebanyak tiga kali replikasi dengan tujuan untuk mendapatkan kurva
baku dengan nilai koefisien korelasi (r) yang paling baik. Dari tiga replikasi
tersebut dibuat kurva hubungan antara jumlah analit dengan respon AUC sehingga
nantinya dapat dipilih salah satu kurva baku yang akan digunakan. Menurut Mulja
dan Hanwar (2003), persyaratan data linearitas yang bisa diterima jika memenuhi
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nilai koefisien korelasi (r) > 0,999. Beberapa pertimbangan lain yang perlu
diperhatikan dalam pemilihan kurva baku, yaitu nilai intersept (A) dan slope (B).
Data persamaan kurva baku kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel VI. Data kurva baku kloramfenikol
Replikasi 1
Jumlah (µg)
AUC
6,06
4447920
7,07
5225652
8,08
5957832
9,09
6692209
10,10
7434326
A : 92,60
B : 736571,19
r : 0,9999
α : 89,99°

Replikasi 2
Jumlah (µg)
AUC
6,00
4114603
7,00
4852908
8,00
5527894
9,00
6235642
10,00
6878844
A : -6994,60
B : 691121,60
r : 0,9997
α : 89,99°

Replikasi 3
Jumlah (µg)
AUC
6,06
3996431
7,07
4593295
8,08
5234015
9,09
5881656
10,1
6532834
A : 158712,60
B : 636116,70
r : 0,9998
α : 89,99°

Tabel VII. Data kurva baku lidokain hidroklorida
Replikasi 1
Jumlah (µg)
AUC
6,00
1732820
7,00
2026936
8,00
2315898
9,00
2606270
10,00
2895505
A : -8277,40
B : 290470,40
r : 0,9999
α : 89,99°

Dari

hasil

Replikasi 2
Jumlah (µg)
AUC
6,06
1777099
7,07
2072133
8,08
2365937
9,09
2654677
10,10
2908162
A : 9865,60
B : 291551,49
r : 0,9999
α : 89,99°

penentuan kurva

baku

Replikasi 3
Jumlah (µg)
AUC
5,94
2021719
6,93
2345544
7,92
2640648
8,91
3000499
9,90
3268629
A : 136387,80
B : 318058,08
r : 0,9992
α : 89,99°

kloramfenikol dan

lidokain

hidroklorida, diperoleh persamaan regresi linear yang memiliki nilai α yang lebih
dari 45°, sehingga bila dibuat kurva baku akan diperoleh kemiringan yang kurang
baik dengan nilai α sebesar 89,99°. Oleh karena itu, perlu dilakukan modifikasi
kurva baku yaitu masing-masing AUC kloramfenikol dibagi 800000 dan AUC
lidokain hidroklorida dibagi 300000, sehingga diperoleh hasil seperti yang tersaji
pada tabel VIII dan tabel IX.
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Tabel VIII. Data kurva baku kloramfenikol hasil modifikasi
Replikasi 1
Jumlah (µg) AUC/800000
6,06
5,5599
7,07
6,53207
8,08
7,44729
9,09
8,36526
10,10
9,29291
A : 1,18 x 10-4
B : 0,92
r : 0,9999
α : 42,61°

Replikasi 2
Jumlah (µg) AUC/800000
6,00
5,14325
7,00
6,06614
8,00
6,90987
9,00
7,79455
10,00
8,59856
A : -8,75 x 10-3
B : 0,86
r : 0,9997
α : 40,69°

Replikasi 3
Jumlah (µg) AUC/800000
6,06
4,99554
7,07
5,74162
8,08
6,54252
9,09
7,35207
10,10
8,16604
A : 0,19
B : 0,79
r : 0,9998
α : 38,31°

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel VIII, data kurva baku yang
digunakan untuk kloramfenikol adalah kurva baku replikasi 1, karena memiliki
nilai koefisien korelasi tertinggi dibandingkan dua replikasi lainnya yaitu 0,9999.
Kurva baku tersebut memenuhi persyaratan linearitas karena memiliki nilai
koefisien korelasi (r) > 0,999 yang secara langsung proporsional dengan jumlah
analit di dalam sampel (Mulja dan Hanwar, 2003).
Tabel IX. Data kurva baku lidokain hidroklorida modifikasi
Replikasi 1
Jumlah (µg) AUC/300000
6,00
5,77607
7,00
6,75645
8,00
7,71966
9,00
8,68757
10,00
9,65168
A : -0,03
B : 0,97
r : 0,9999
α : 44,13°

Replikasi 2
Jumlah (µg) AUC/300000
6,06
5,92366
7,07
6,90711
8,08
7,88646
9,09
8,84892
10,10
9,69387
A : 0,27
B : 0,94
r : 0,9996
α : 43,23°

Replikasi 3
Jumlah (µg) AUC/300000
5,94
6,73906
6,93
7,81848
7,92
8,80216
8,91
10,00166
9,90
10,89543
A : 0,45
B : 1,06
r : 0,9993
α : 46,67°

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel IX, data kurva baku yang
digunakan untuk lidokain hidroklorida adalah kurva baku replikasi 1, karena
memiliki nilai koefisien korelasi tertinggi dibandingkan dua replikasi lainnya
yaitu 0,9999. Kurva baku tersebut memenuhi persyaratan linearitas karena
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memiliki nilai koefisien korelasi (r) > 0,999 yang secara langsung proporsional
dengan jumlah analit di dalam sampel (Mulja dan Hanwar, 2003).
Persamaan kurva baku yang akan digunakan untuk analisis kuantitatif
kloramfenikol adalah y = 0,92x + 1,18x10 -4 dan persamaan kurva baku yang akan
digunakan untuk analisis kuantitatif lidokain hidroklorida adalah y = 0,97x – 0,03.
Berikut ini adalah kurva baku yang dihasilkan setelah melalui proses modifikasi:

AUC

Kurva Baku Kloramfenikol
Jumlah VS AUC
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

y = 0,92x + 1,18 x 10-4
r = 0,9999
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Jumlah Kloramfenikol (µg)

Gambar 19. Kurva baku kloramfenikol
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Kurva Baku Lidokain Hidroklorida
Jumlah VS AUC
12
y = 0,97x – 0,03
r = 0,999
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Gambar 20. Kurva baku lidokain hidroklorida

Berdasarkan gambar kurva baku modifikasi kloramfenikol dan lidokain
hidroklorida di atas, dapat dilihat bahwa diperoleh nilai α masing-masing yang
mendekati 45°. Nilai α yang mendekati 45° dapat menunjukkan korelasi yang baik
antara nilai AUC dengan jumlah analit, yaitu dengan semakin meningkatnya
jumlah analit maka nilai AUC yang dihasilkan juga akan semakin meningkat
sehingga dapat digunakan untuk perhitungan kadar kloramfenikol dan lidokain
hidroklorida. Nilai (r) yang mendekati 1 menandakan adanya korelasi yang baik
antara variabel bebas (jumlah analit) dan variabel tergantung (AUC).

F. Validasi Metode Analisis
Validasi metode analisis adalah suatu tindakan penilaian terhadap
parameter tertentu, berdasarkan percobaan laboratorium, untuk membuktikan
bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya (Harmita,
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2004). Validasi metode analisis ini dilakukan untuk membuktikan dan menjamin
bahwa suatu metode analisis ini memiliki validitas yang baik sehingga hasilnya
dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.
Parameter-parameter analisis yang dibutuhkan dalam validasi metode
analisis ditentukan oleh kategori metode analisis yang digunakan. Pada penelitian
ini kategori analisis yang digunakan mengikuti kategori I karena merupakan
metode analisis untuk analisis komponen utama bahan baku dalam produk jadi
sediaan farmasi. Dengan demikian, parameter-parameter validasi yang dibutuhkan
dalam penelitian ini adalah selektivitas, linearitas, rentang, akurasi, dan presisi.
1. Selektivitas
Selektivitas suatu metode berkaitan dengan kemampuan suatu metode
mengukur zat tertentu saja secara cermat dan seksama dengan adanya komponen
lain yang mungkin ada dalam matriks sampel. Penentuan selektivitas metode
KCKT pada penelitian ini dapat dilihat dari pemisahan peak kloramfenikol dan
lidokain hidroklorida dalam sampel (Gambar 12) dan dinyatakan sebagai nilai
resolusi (Rs). Metode KCKT dikatakan memiliki selektivitas yang baik jika
memiliki nilai resolusi (Rs) > 1,5. Berikut ini adalah hasil perhitungan nilai
resolusi (Rs) sampel yang diperoleh:
Tabel X. Nilai resolusi sampel
Replikasi
1
2
3
4
5
Rata-rata
SD
CV

Resolusi
1,62
1,61
1,57
1,62
1,57
1,598
0,023
1,45%
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Dari data yang disajikan pada tabel X, dapat dilihat bahwa nilai resolusi
(Rs) rata-rata untuk pemisahan peak kloramfenikol dan lidokain hidroklorida
sebanyak 5 kali replikasi sebesar 1,598 dengan CV sebesar 1,45%. Hal ini
menunjukkan bahwa metode KCKT yang digunakan memiliki selektivitas yang
baik.
2. Linearitas
Linearitas merupakan kemampuan suatu metode analisis untuk
mendapatkan hasil uji yang proporsional antara jumlah analit dengan respon yang
dihasilkan. Linearitas suatu metode ditunjukkan oleh besarnya koefisien korelasi
(r) dari kurva baku. Suatu metode dikatakan memiliki liniearitas yang baik jika
nilai koefisien korelasinya > 0,999 (Mulja dan Hanwar, 2003). Berdasarkan hasil
pembuatan kurva baku kloramfenikol diperoleh nilai r sebesar 0,9999 dan nilai r
untuk kurva baku lidokain hidroklorida sebesar 0,9999, sehingga dapat
disimpulkan bahwa metode KCKT ini memiliki linearitas yang baik.
3. Akurasi
Akurasi merupakan ukuran yang menunjukkan kedekatan hasil analisis
dengan kadar analit yang sebenarnya. Akurasi dinyatakan sebagai persen
perolehan kembali (recovery) jumlah analit yang terukur terhadap jumlah analit
yang sebenarnya. Metode penentuan recovery yang dilakukan pada penelitian ini
adalah metode recovery masing-masing larutan baku tunggal kloramfenikol dan
lidokain hidroklorida, metode recovery campuran baku kloramfenikol dan
lidokain hidroklorida, dan metode standard addition.
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Metode recovery baku tunggal ini ditetapkan untuk melihat apakah
metode KCKT yang digunakan pada penelitian ini memiliki akurasi yang baik.
Karena baku kloramfenikol dan lidokain hidroklorida yang digunakan memiliki
kemurnian yang lebih dari 10%, maka rentang recovery yang dapat diterima
adalah 98-102% (Harmita, 2004). Berikut adalah hasil pengukuran % recovery
larutan baku tunggal kloramfenikol dan lidokain hidroklorida pada 3 konsentrasi
yang berbeda dengan 3 kali replikasi:
Tabel XI. Hasil penetapan % recovery baku kloramfenikol tunggal
Jumlah
Kloramfenikol
(µg)
6

Recovery (%)
Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

99,63

101,25

101,48

8

99,59

100,00

100,03

10

99,98

99,91

99,93

Tabel XII. Hasil penetapan % recovery baku lidokain hidroklorida tunggal
Jumlah Lidokain
Hidroklorida (µg)

Recovery (%)
Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

6

108,38

108,24

107,86

8

108,31

107,72

106,35

10

101,37

101,58

101,17

Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa nilai % recovery larutan
baku kloramfenikol tunggal pada seri rendah (6 µg) berada pada rentang 99,63101,48%; seri tengah (8 µg) berada pada rentang 99,59-100,03%; dan seri tinggi
(10 µg) berada pada rentang 99,91-99,98%. Berdasarkan persyaratan menurut
Harmita (2004), ketiga seri konsentrasi tersebut masuk dalam rentang 98-102%.
Sedangkan untuk larutan baku lidokain hidroklorida tunggal, nilai % recovery
pada seri rendah (6 µg) berada pada rentang 107,86-108,38%; seri tengah (8 µg)
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berada pada rentang 106,35-108,31%; dan seri tinggi (10 µg) berada pada rentang
101,17-101,58%. Berdasarkan persayaratan menurut Harmita (2004), hanya seri
tinggi (10 µg) saja yang masuk dalam rentang 98-102%.
Untuk memastikan bahwa suatu metode analisis memiliki akurasi yang
baik saat diaplikasikan dalam analisis sampel, maka dilakukan juga penetapan
nilai % recovery larutan baku campuran kloramfenikol dan lidokain hidroklorida.
Karena campuran baku kloramfenikol dan lidokain hidroklorida ini memiliki
konsentrasi analit pada matriks sampel masing-masing sebesar 500 ppm, maka
rentang recovery yang dapat diterima sebesar 90-107% (Harmita, 2004). Berikut
adalah hasil pengukuran % recovery campuran baku kloramfenikol dan lidokain
hidroklorida pada 3 konsentrasi yang berbeda dengan 3 kali replikasi:
Tabel XIII. Hasil penetapan % recovery baku kloramfenikol
Jumlah
Kloramfenikol
(µg)
6

Recovery (%)
Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

Replikasi 4

Replikasi 5

94,84

98,58

94,69

96,61

94,66

8

94,60

95,91

94,48

94,41

94,47

10

94,34

95,69

94,00

94,10

94,20

Tabel XIV. Hasil penetapan % recovery baku lidokain hidroklorida
Recovery (%)

Jumlah Lidokain
Hidroklorida (µg)

Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

Replikasi 4

Replikasi 5

6

108,04

111,99

105,16

106,97

105,26

8

106,43

108,01

104,76

105,08

104,24

10

105,41

106,38

101,61

103,11

103,64

Hasil perhitungan data menunjukkan bahwa nilai % recovery campuran
baku kloramfenikol pada seri rendah (6 µg) berada pada rentang 94,66-98,58%;
seri tengah (8 µg) berada pada rentang 94,41-95,91%; dan seri tinggi (10 µg)
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berada pada rentang 94,00-95,69%. Berdasarkan persayaratan menurut Harmita
(2004), ketiga seri konsentrasi tersebut masuk dalam rentang 90-107%.
Sedangkan untuk larutan baku lidokain hidroklorida pada campuran, nilai %
recovery pada seri rendah (6 µg) berada pada rentang 105,16-111,99%; seri
tengah (8 µg) berada pada rentang 104,24-108,01%; seri tinggi (10 µg) berada
pada rentang 101,61-105,41%. Berdasarkan persayaratan menurut Harmita
(2004), hanya seri tengah (8 µg) dan tinggi (10 µg) saja yang masuk dalam
rentang 90-107%.
Berdasarkan data yang didapat dari penentuan nilai % recovery pada
kloramfenikol dan lidokain hidroklorida tunggal, juga campuran kloramfenikol
dan lidokain hidroklorida, seri tengah dan seri tinggi kedua senyawa tersebut
memiliki akurasi yang baik. Untuk memastikan bahwa pada seri tengah dan tinggi
kedua senyawa tersebut memiliki nilai akurasi yang baik, maka perlu dilakukan
penentuan nilai recovery dengan metode standard addition. Tujuan penggunaan
standard addition method adalah metode yang divalidasi ini selanjutnya akan
diaplikasikan pada penetapan kadar kloramfenikol dan lidokain hidroklorida
dalam sediaan tetes telinga Colme ®. Dalam standard addition method, sampel
dianalisis kemudian ditambahkan sejumlah tertentu analit ke dalam sampel dan
dianalisis lagi. Selisih hasil analisis sampel sebelum dan sesudah ditambahkan
baku dibandingkan dengan kadar sebenarnya (Harmita, 2004).
Pada penelitian ini, jumlah kloramfenikol yang ditambahkan ke dalam
sampel sebesar 250 ppm dan jumlah lidokain hidroklorida yang ditambahkan
sebesar 400 ppm, sehingga respon AUC yang dihasilkan mendekati respon baku
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kloramfenikol (500 ppm) dan respon baku lidokain hidroklorida (500 ppm) sesuai
hasil pada penetapan nilai recovery baku yang telah dilakukan sebelumnya seperti
yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 21. Respon sampel sebelum diadisi

Gambar 22. Respon sampel setelah diadisi baku kloramfenikol dan lidokain hidroklorida
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Gambar 23. Respon baku campuran kloramfenikol dan lidokain hidroklorida pada seri
tinggi

Kromatogram menunjukkan bahwa penambahan baku kloramfenikol dan
lidokain hidroklorida ke dalam sampel meningkatkan respon AUC yang
dihasilkan. Hasil perhitungan nilai recovery dengan standard addition method
adalah sebagai berikut:
Tabel XV. Hasil perhitungan % recovery kloramfenikol dengan standard addition method
Jumlah konsentrasi kloramfenikol (µg)
Replikasi

1
2
3
4
5

Sampel

Sampel adisi

Baku Adisi

5,22
5,25
5,23
5,37
5,37

9,57
9,65
9,61
9,80
9,88

4,80
4,85
4,85
4,90
4,90

Jumlah
kloramfenikol
baku adisi
terukur (µg)
4,35
4,40
4,38
4,44
4,51

%
recovery
90,59
90,71
90,27
90,54
92,05

Tabel XVI. Hasil perhitungan % recovery lidokain hidroklorida dengan standard addition
method
Jumlah konsentrasi lidokain HCl (µg)
Replikasi

1
2
3
4
5

Sampel

Sampel adisi

Baku Adisi

2,72
2,22
2,16
2,71
2,61

10,64
10,20
9,74
10,82
11,18

8,08
8,08
8,08
8,08
8,08

Jumlah
lidokain HCl
baku adisi
terukur (µg)
7,92
7,98
7,58
8,11
8,57

%
recovery
98,00
98,70
93,80
100,35
106,10
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Hasil perhitungan data recovery dengan standard addition method
menunjukkan bahwa nilai % recovery standard addition berada pada rentang nilai
% recovery yang diperbolehkan untuk konsentrasi analit 500 ppm, yaitu 90-107%.
Berdasarkan hasil perhitungan nilai recovery dapat disimpulkan bahwa
metode KCKT pada penetapan kadar kloramfenikol dan lidokain hidroklorida
dalam sediaan tetes telinga Colme® memiliki akurasi yang baik.
4. Presisi
Presisi menyatakan suatu kedekatan nilai data yang satu dengan data
lainnya pada kondisi analisis yang sama. Presisi dinyatakan sebagai nilai
Coefficient of Variation (CV). Pada penelitian ini dilakukan penentuan nilai CV
larutan baku kloramfenikol dan lidokain hidroklorida tunggal, penentuan nilai CV
campuran kloramfenikol dan lidokain hidroklorida, dan penentuan nilai CV
dengan standard addition method.
Penentuan nilai CV baku tunggal ini ditetapkan untuk melihat apakah
metode yang dilakukan pada penelitian ini memiliki presisi yang baik. Kriteria
presisi diberikan jika suatu metode memberikan nilai CV 2% atau kurang
(Harmita, 2004).
Tabel XVII. Hasil pengukuran CV larutan baku kloramfenikol tunggal
Jumlah
Kloramfenikol
(µg)

Jumlah
rata-rata

simpangan
deviasi (SD)
(µg)

Coefficient of
Variation (CV)
(%)

6

6,11

± 0,05

0,82

8

8,07

± 0,01

0,12

10

10,09

± 0,0047

0,05
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Tabel XVIII. Hasil pengukuran CV larutan baku lidokain hidroklorida tunggal
Jumlah Lidokain
Hidroklorida (µg)

Jumlah
rata-rata

simpangan
deviasi (SD)
(µg)

Coefficient of
Variation (CV)
(%)

6

6,58

± 0,02

0,26

8

8,71

± 0,03

0,38

10

10,81

± 0,03

0,27

Dari hasil perhitungan nilai CV larutan baku kloramfenikol tunggal,
diperoleh nilai CV yang memenuhi persyaratan pada seri rendah (6 µg), tengah (8
µg), dan tinggi (10 µg) yaitu kurang dari 2%. Untuk perhitungan nilai CV larutan
baku lidokain hidroklorida tunggal, juga diperoleh nilai CV yang memenuhi
persayaratan pada seri rendah (6 µg), tengah (8 µg), dan tinggi (10 µg) yaitu
kurang dari 2%.
Untuk memastikan bahwa suatu metode analisis memiliki presisi yang
baik saat diaplikasikan dalam analisis sampel, maka dilakukan juga penetapan
nilai CV larutan baku campuran kloramfenikol dan lidokain hidroklorida.
Persyaratan nilai CV untuk jumlah analit dalam sampel sebesar 100 ppm adalah <
5,3% dan persyaratan nilai CV untuk jumlah analit dalam sampel lebih dari 1000
ppm adalah < 3,7% (Yuwono dan Indrayanto, 2005). Maka berdasarkan hasil
perhitungan matematis pada lampiran 16, syarat nilai CV untuk konsentrasi analit
dalam sampel sebesar 500 ppm adalah < 4,58%. Berikut adalah hasil pengukuran
% recovery campuran baku kloramfenikol dan lidokain hidroklorida pada 3
konsentrasi yang berbeda dengan 3 kali replikasi:
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Tabel XIX. Hasil pengukuran CV baku campuran kloramfenikol
Jumlah
Kloramfenikol
(µg)

Jumlah
rata-rata

simpangan
deviasi (SD)
(µg)

Coefficient of
Variation (CV)
(%)

6

5,80

± 0,07

1,21

8

7,64

± 0,02

0,26

10

9,52

± 0,03

0,32

Tabel XX. Hasil pengukuran CV baku campuran lidokain hidroklorida
Jumlah Lidokain
Hidroklorida (µg)

Jumlah
rata-rata

simpangan
deviasi (SD)
(µg)

Coefficient of
Variation (CV)
(%)

6

6,40

± 0,17

2,66

8

8,39

± 0,14

1,67

10

10,32

± 0,20

1,94

Dari hasil perhitungan nilai CV campuran baku kloramfenikol dan
lidokain hidroklorida, diperoleh nilai CV yang memenuhi persyaratan pada seri
rendah (6 µg), tengah (8 µg), dan tinggi (10 µg) yaitu kurang dari 4,58%.
Dari hasil perhitungan nilai CV baku kloramfenikol dan lidokain
hidroklorida tunggal dan perhitungan nilai CV campuran kloramfenikol dan
lidokain hidroklorida, diperoleh nilai CV yang memenuhi persyaratan pada seri
rendah, tengah, dan tinggi. Namun, berdasarkan parameter akurasi maka dipilih
seri tinggi (10 µg) yang memiliki CV paling baik untuk metode penetapan kadar
kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dalam sediaan tetes telinga Colme ®.
Tabel XXI. Hasil pengukuran CV kloramfenikol dengan standard addition method
Jumlah
Kloramfenikol
(µg)
5

Jumlah
rata-rata
4,41

simpangan
deviasi (SD)
(µg)
± 0,06

Coefficient of
Variation (CV)
(%)
1,36
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Tabel XXII. Hasil pengukuran CV lidokain hidroklorida dengan standard addition method
Jumlah Lidokain
Hidroklorida (µg)

Jumlah
rata-rata

simpangan
deviasi (SD)
(µg)

Coefficient of
Variation (CV)
(%)

8

8,03

± 0,32

3,99

Nilai presisi ini didukung oleh nilai presisi yang diperoleh dari
perhitungan dengan standard addition method seperti yang tertera pada tabel XXI
dan XXII. Persyaratan nilai CV untuk jumlah analit dalam sampel sebesar 100
ppm adalah < 5,3% dan persyaratan nilai CV untuk jumlah analit dalam sampel >
1000 ppm adalah < 3,7% (Yuwono dan Indrayanto, 2005). Maka berdasarkan
hasil perhitungan matematis pada lampiran 16, syarat nilai CV untuk konsentrasi
kloramfenikol dalam sampel sebesar 250 ppm adalah < 5,03%, sedangkan syarat
nilai CV untuk konsentrasi lidokain hidroklorida dalam sampel sebesar 400 ppm
adalah < 4,76%. Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai CV
kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dengan standard addition method
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan memiliki nilai presisi yang baik.
5. Rentang
Berdasarkan data presisi dan akurasi di atas, diketahui bahwa baku
kloramfenikol tunggal memiliki rentang presisi dan akurasi yang baik antara level
rendah sampai level tinggi, sedangkan baku lidokain hidroklorida tunggal
memiliki rentang presisi yang baik pada level rendah sampai level tinggi; nilai
akurasi yang baik pada level tinggi. Pada baku campuran kloramfenikol, diketahui
bahwa rentang presisi dan akurasi yang baik antara level rendah sampai level
tinggi, sedangkan pada baku campuran lidokain hidroklorida diketahui bahwa
rentang presisi yang baik antara level rendah sampai level tinggi; rentang akurasi
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yang baik anatara level sedang sampai level tinggi. Berkut ini adalah grafik
rentang presisi dan akurasi yang baik untuk kloramfenikol dan lidokainn
hidroklorida:

AUC

Kurva Baku Kloramfenikol
Jumlah VS AUC
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

2

4

6

8

Jumlah Kloramfenikol (µg)

Keterangan:

Gambar 24. Rentang akurasi dan presisi kloramfenikol
akurasi tunggal
presisi tunggal
presisi campuran
akurasi campuran
kurva baku
memenuhi persyaratan presisi dan akurasi

10

12
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Kurva Baku Lidokain Hidroklorida
Jumlah VS AUC
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10

AUC
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Jumlah lidokain hidroklorida (µg)

Keterangan:

Gambar 25. Rentang akurasi dan presisi lidokain hidroklorida
akurasi tunggal
presisi tunggal
presisi campuran
akurasi campuran
kurva baku
memenuhi persyaratan presisi dan akurasi

Dari gambar 24 dan 25 di atas dapat dilihat bahwa nilai presisi dan
akurasi kloramfenikol dan lidokain hidroklorida yang baik diperoleh pada level
tinggi (10 µg), sehingga dapat dijadikan acuan pada perhitungan berikutnya.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Metode kromatografi cair kinerja tinggi fase terbalik pada penetapan kadar
kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dalam sediaan tetes telinga Colme ®
memenuhi parameter validitas yang baik, meliputi selektivitas (Rs = 1,598),
linieritas (kloramfenikol r = 0,9999 dan lidokain hidroklorida r = 0,9999), akurasi,
presisi, dan linearitas yang baik (pada level tinggi 10 µg) untuk kloramfenikol dan
lidokain hidroklorida.

B. Saran
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengaplikasikan metode
kromatografi cair kinerja tinggi yang telah tervalidasi ini pada penetapan kadar
kloramfenikol dan lidokain hidroklorida dalam sediaan tetes telinga Colme ®.
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Lampiran 1. Sertifikat analisis kloramfenikol
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Lampiran 2. Sertifikat analisis lidokain hidroklorida
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Lampiran 3. Data penimbangan baku
1. Baku kloramfenikol untuk pembuatan kurva baku
Penimbangan
Berat kertas (g)
Berat kertas + zat (g)
Bertat kertas + sisa (g)
Berat zat (g)

Replikasi 1
0,0600
0,0704
0,0603
0,0101

Replikasi 2
0,0622
0,0725
0,0625
0,0100

Replikasi 3
0,0569
0,0673
0,0572
0,0101

2. Baku lidokain hidroklorida untuk pembuatan kurva baku
Penimbangan
Berat kertas (g)
Berat kertas + zat (g)
Bertat kertas + sisa (g)
Berat zat (g)

Replikasi 1
0,0598
0,0700
0,0600
0,0100

Replikasi 2
0,0605
0,0707
0,0606
0,0101

Replikasi 3
0,0669
0,0775
0,0674
0,0101

3. Baku kloramfenikol tunggal untuk validasi metode
Penimbangan
Berat kertas (g)
Berat kertas + zat (g)
Bertat kertas + sisa (g)
Berat zat (g)

Replikasi 1
0,0640
0,0743
0,0642
0,0101

Replikasi 2
0,0806
0,0908
0,0807
0,0101

Replikasi 3
0,0629
0,0731
0,0630
0,0101

4. Baku lidokain hidroklorida tunggal untuk validasi metode
Penimbangan
Berat kertas (g)
Berat kertas + zat (g)
Bertat kertas + sisa (g)
Berat zat (g)

Replikasi 1
0,0598
0,0701
0,0600
0,0101

Replikasi 2
0,0580
0,0683
0,0582
0,0101

Replikasi 3
0,0658
0,0762
0,0660
0,0102

5. Baku kloramfenikol campuran untuk validasi metode
Penimbangan

Replikasi 1

Replikasi
3
0,0631
0,0734

Replikasi
4
0,0552
0,0656

Replikasi 5

0,0656
0,0758

Replikasi
2
0,0687
0,0790

Berat kertas (g)
Berat kertas +
zat (g)
Bertat kertas +
sisa (g)
Berat zat (g)

0,0657

0,0689

0,0633

0,0555

0,0845

0,0101

0,0101

0,0101

0,0101

0,0101

0,0842
0,0946
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6. Baku lidokain hidroklorida campuran untuk validasi metode
Penimbangan

Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

Replikasi 5

0,0622
0,0723

Replikasi
4
0,0645
0,0747

Berat kertas (g)
Berat kertas +
zat (g)
Bertat kertas +
sisa (g)
Berat zat (g)

0,0744
0,0846

0,0571
0,0673

0,0747

0,0573

0,0624

0,0648

0,0509

9,9x10-3

0,0100

9,9x10-3

9,9x10-3

9,9x10-3

0,0505
0,0608

7. Baku kloramfenikol untuk standard addition method
Penimbangan

Replikasi 1

Replikasi
3
0,0631
0,0731

Replikasi
4
0,0716
0,0817

Replikasi 5

0,0586
0,0786

Replikasi
2
0,0596
0,0801

Berat kertas (g)
Berat kertas + zat
(g)
Bertat kertas +
sisa (g)
Berat zat (g)

0,0589

0,0604

0,0634

0,0719

0,0625

9,7x10-3

9,7x10-3

9,7x10-3

9,8x10-3

9,8x10-3

0,0622
0,0723

8. Baku lidokain hidroklorida untuk standard addition method
Penimbangan

Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

Replikasi 5

0,0513
0,0615

Replikasi
4
0,0596
0,0704

Berat kertas (g)
Berat kertas + zat
(g)
Bertat kertas +
sisa (g)
Berat zat (g)

0,0613
0,0717

0,0603
0,0707

0,0616

0,0606

0,0514

0,0603

0,0604

0,0101

0,0101

0,0101

0,0101

0,0101

0,0586
0,0705

Lampiran 4. Skema pembuatan larutan baku kloramfenikol dan contoh
perhitungan kadar larutan baku yang digunakan
1. Skema pembuatan larutan baku kloramfenikol
Timbang seksama lebih kurang 10,0 mg baku kloramfenikol

Larutkan dengan metanol dalam labu takar 10,0 ml hingga tanda, sehingga
diperoleh konsentrasi 1000 ppm (sebagai larutan stok)
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Pipet sebanyak 5,0 ml larutan stok, diencerkan dengan metanol dalam labu takar
10,0 ml hingga tanda sehingga diperoleh konsentrasi 500 ppm (sebagai larutan
intermediet)

Larutan intermediet tadi kemudian diinjeksikan dengan 5 volume injeksi yang
berbeda, yaitu sebanyak 12; 14; 16; 18; dan 20 µl pada sistem KCKT fase terbalik

Diperoleh seri larutan baku 6, 7, 8, 9, dan 10 µg

2. Contoh perhitungan kadar larutan baku kloramfenikol yang digunakan
(Replikasi 1)
Berat baku kloramfenikol hasil penimbangan = 0,0101 gram = 10,1000 mg
Kadar baku kloramfenikol dalam larutan stok = 10,1000 mg/10,0 ml = 1010 ppm
Kadar baku kloramfenikol dalam larutan intermediet:
C1 x V1 = C2 x V2
1010 ppm x 5,0 ml = C2 x 10,0 ml
C2 = 505 ppm
Jumlah kloramfenikol dalam seri larutan baku:
Misal: volume injeksi 12 µl  Jumlah kloramfenikol = 505 ppm x 12 µl
= 505 µg/ml x 12.10-3 ml
= 6,06 µg
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Seri Kadar
1
2
3
4
5

Volume injeksi (µl)
12
14
16
18
20
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Jumlah kloramfenikol (µg)
6,06
7,07
8,08
9,09
10,10

Lampiran 5. Skema pembuatan larutan baku lidokain hidroklorida dan
contoh perhitungan kadar larutan baku yang digunakan
1. Skema pembuatan larutan baku lidokain hidroklorida
Timbang seksama lebih kurang 10,0 mg baku lidokain hidroklorida

Larutkan dengan metanol dalam labu takar 10,0 ml hingga tanda, sehingga
diperoleh konsentrasi 1000 ppm (sebagai larutan stok)

Pipet sebanyak 5,0 ml larutan stok, diencerkan dengan metanol dalam labu takar
10,0 ml hingga tanda sehingga diperoleh konsentrasi 500 ppm (sebagai larutan
intermediet)

Larutan intermediet tadi kemudian diinjeksikan dengan 5 volume injeksi yang
berbeda, yaitu sebanyak 12; 14; 16; 18; dan 20 µl pada sistem KCKT fase terbalik

Diperoleh seri larutan baku 6, 7, 8, 9, dan 10 µg

2. Contoh perhitungan kadar larutan baku lidokain hidroklorida yang digunakan
(Replikasi 1)
Berat baku lidokain hidroklorida hasil penimbangan = 0,0100 gram = 10,0000 mg
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Kadar baku lidokain hidroklorida dalam larutan stok = 10,0000 mg/10,0 ml =
1000 ppm
Kadar baku lidokain hidroklorida dalam larutan intermediet:
C1 x V1 = C2 x V2
1000 ppm x 5,0 ml = C2 x 10,0 ml
C2 = 500 ppm
Jumlah lidokain hidroklorida dalam seri larutan baku:
Misal: volume injeksi 12 µl  Jumlah lidokain hidroklorida = 500 ppm x 12 µl
= 500 µg/ml x 12.10-3 ml
= 6 µg
Seri Kadar
1
2
3
4
5

Volume injeksi (µl)
12
14
16
18
20

Jumlah lidokain hidroklorida (µg)
6
7
8
9
10

Lampiran 6. Spektra panjang gelombang pengamatan kloramfenikol dan
lidokain hidroklorida

Spektra tumpang tindih kloramfenikol 13 ppm dan lidokain hidroklorida 300 ppm
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Spektra tumpang tindih kloramfenikol 19,5 ppm dan lidokain hidroklorida 450 ppm

Spektra tumpang tindih kloramfenikol 26 ppm dan lidokain hidroklorida 600 ppm
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Lampiran 7. Kromatogram baku kloramfenikol untuk kurva baku
1. Volume injeksi 12 µl

2. Volume injeksi 14 µl
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3. Volume injeksi 16 µl

4. Volume injeksi 18 µl
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5. Volume injeksi 20 µl

Lampiran 8. Data penentuan kurva baku kloramfenikol
Replikasi 1
Jumlah (µg) AUC/800000
6,06
5,5599
7,07
6,53207
8,08
7,44729
9,09
8,36526
10,10
9,29291
A : 1,18 x 10-4
B : 0,92
r : 0,9999
α : 42,61°

Replikasi 2
Jumlah (µg) AUC/800000
6,00
5,14325
7,00
6,06614
8,00
6,90987
9,00
7,79455
10,00
8,59856
A : -8,75 x 10-3
B : 0,86
r : 0,9997
α : 40,69°

Replikasi 3
Jumlah (µg) AUC/800000
6,06
4,99554
7,07
5,74162
8,08
6,54252
9,09
7,35207
10,10
8,16604
A : 0,19
B : 0,79
r : 0,9998
α : 38,31°

Lampiran 9. Persamaan dan gambar kurva baku kloramfenikol
1. Persamaan kurva baku kloramfenikol yang digunakan berasal dari replikasi 1
dengan persamaan sebagai berikut:
y = 0,92x – 1,18 x 10-4
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2. Gambar kurva baku kloramfenikol

Kurva Baku Kloramfenikol
Jumlah VS AUC
10
y = 0,92x + 1,18 x 10-4
r = 0,9999

AUC

8
6
4
2
0

0

2

4

6

8

10

12

Jumlah Kloramfenikol (µg)

Lampiran 10. Kromatogram baku lidokain hidroklorida untuk kurva baku
1. Volume injeksi 12 µl
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2. Volume injeksi 14 µl

3. Volume injeksi 16 µl

78

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Volume injeksi 18 µl

5. Volume injeksi 20 µl
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Lampiran 11. Data penentuan kurva baku lidokain hidroklorida
Replikasi 1
Jumlah (µg) AUC/300000
6,00
5,77607
7,00
6,75645
8,00
7,71966
9,00
8,68757
10,00
9,65168
A : -0,03
B : 0,97
r : 0,9999
α : 44,13°

Replikasi 2
Jumlah (µg) AUC/300000
6,06
5,92366
7,07
6,90711
8,08
7,88646
9,09
8,84892
10,10
9,69387
A : 0,27
B : 0,94
r : 0,9996
α : 43,23°

Replikasi 3
Jumlah (µg) AUC/300000
5,94
6,73906
6,93
7,81848
7,92
8,80216
8,91
10,00166
9,90
10,89543
A : 0,45
B : 1,06
r : 0,9993
α : 46,67°

Lampiran 12. Persamaan dan gambar kurva baku lidokain hidroklorida
1. Persamaan kurva baku lidokain hidroklorida yang digunakan berasal dari
replikasi 1 dengan persamaan sebagai berikut:
y = 0,97x – 0,03
2. Gambar kurva baku lidokain hidroklorida

Kurva Baku Lidokain Hidroklorida
Jumlah VS AUC
12
y = 0,97x – 0,03
r = 0,999

10

AUC

8
6
4
2
0
0

2

4

6

8

Jumlah lidokain hidroklorida (µg)

10

12
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Lampiran 13. Perhitungan selektivitas
1. Replikasi 1

WA= 0,4
WB= 0,7

Wa
Contoh perhitungan

2. Replikasi 2

Wb

tRA=3,414
tRB= 2,497
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3. Replikasi 3

4. Replikasi 4
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5. Replikasi 5

Tabel nilai resolusi sampel
Replikasi
1
2
3
4
5
Rata-rata
SD
CV

Resolusi
1,62
1,61
1,57
1,62
1,57
1,598
0,023
1,45%
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Lampiran 14. Kromatogram baku tunggal kloramfenikol untuk validasi
metode
1. Seri rendah (6 µg)
a. Replikasi 1

b. Replikasi 2
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c. Replikasi 3

2. Seri tengah (8 µg)
a. Replikasi 1
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b. Replikasi 2

c. Replikasi 3
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3. Seri tinggi (10 µg)
a. Replikasi 1

b. Replikasi 2
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c. Replikasi 3

Lampiran 15. Kromatogram baku tunggal lidokain hidroklorida untuk
validasi metode
1. Seri rendah (6 µg)
a. Replikasi 1
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b. Replikasi 2

c. Replikasi 3
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2. Seri tengah (8 µg)
a. Replikasi 1

b. Replikasi 2
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c. Replikasi 3

3. Seri Tinggi (10 µg)
a. Replikasi 1
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b. Replikasi 2

c. Replikasi 3
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Lampiran 16. Perhitungan syarat CV untuk kloramfenikol dan lidokain
hidroklorida
Nilai CV untuk kadar analit dalam sampel 100 ppm = 5,3%
Nilai CV untuk kadar analit dalam sampel >1000 ppm = 3,7%
Dari 100  1000
1000 – 100 = 900 ppm
(5,3 – 3,7)% = 1,6%
Jadi, kenaikan nilai CV per ppm= 1,6/900 = 1,78 x 10-3
Untuk kadar analit dalam sampel 500 ppm, maka:
500-100 = 400 ppm
400 ppm x 1,78 x 10-3 = 0,71 %
(5,3 – 0,71)% = 4,58%

Lampiran 17. Perolehan nilai AUC untuk validasi metode dan contoh
perhitungan jumlah terukur baku tunggal kloramfenikol dan lidokain
hidroklorida
1. Kloramfenikol
a. Nilai AUC baku tunggal kloramfenikol
Jumlah
Kloramfenikol
(µg)
6

AUC/800000
Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

5,55454

5,64516

5,65792

8

7,40355

7,43358

7,43570

10

9,29030

9,28387

9,28548
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b. Contoh perhitungan jumlah terukur baku kloramfenikol
Diperoleh nilai AUC = 5,55454 dan dimasukkan ke persamaan kurva baku
y = 0,92x – 1,18 x 10-4
5,55454 = 0,92x – 1,18 x 10-4
5,554658 = 0,92x
x = 6,04 µg
Jumlah
Kloramfenikol
(µg)
6

Jumlah Kloramfenikol Terukur (µg)
Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

6,04

6,14

6,15

8

8,05

8,08

8,08

10

10,10

10,09

10,09

Jumlah
Kloramfenikol
(µg)
6

Jumlah Kloramfenikol Sebenarnya (µg)
Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

6,06

6,06

6,06

8

8,08

8,08

8,08

10

10,10

10,10

10,10

2. Lidokain hidroklorida
a. Nilai AUC baku tunggal lidokain hidroklorida
Jumlah Lidokain
Hidroklorida (µg)

AUC
Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

6

6,34081

6,33231

6,37276

8

8,45905

8,41258

8,38788

10

10,49157

10,41486

10,47028

b. Contoh perhitungan jumlah terukur baku lidokain hidroklorida
Diperoleh nilai AUC = 6.34081 dan dimasukkan ke persamaan kurva baku
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y = 0,97x – 0,03
6.34081 = 0,97x – 0,03
6,37081 = 0,97x
x = 6,57 µg
Jumlah Lidokain
Hidroklorida (µg)

Jumlah Lidokain Hidroklorida Terukur (µg)
Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

6

6,57

6,56

6,60

8

8,75

8,70

8,68

10

10,85

10,77

10,83

Jumlah Lidokain
Hidroklorida (µg)

Jumlah Lidokain Hidroklorida Sebenarnya (µg)
Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

6

6,06

6,06

6,12

8

8,08

8,08

8,16

10

10,70

10,60

10,70

Lampiran 18. Contoh perhitungan persen perolehan kembali (% recovery)
dan coefficient of variation (CV) baku tunggal kloramfenikol dan lidokain
hidroklorida
1. Kloramfenikol
a. Contoh perhitungan persen perolehan kembali (% recovery)
Recovery =
Diketahui jumlah kloramfenikol terukur sebesar 6,03 µg dan jumlah
kloramfenikol sebenarnya sebesar 6,06 µg, maka:
Recovery =
Recovery = 99,63 %
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Jumlah
Kloramfenikol
(µg)
6

Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

99,63

101,25

101,48

8

99,59

100,00

100,03

10

99,98

99,91

99,93

96

Recovery (%)

b. Contoh perhitungan Coefficient of Variation (CV)
Coefficient of Variation (CV) =
Diketahui jumlah terukur rata-rata baku tunggal kloramfenikol seri rendah
(6 µg) sebesar 6,10 µg dengan simpangan deviasi (SD) sebesar 0,05;
maka:
Coefficient of Variation (CV) =
CV = 0,82 %

Jumlah
Kloramfenikol
(µg)

Jumlah
rata-rata

simpangan
deviasi (SD)

Coefficient of
Variation (CV)
(%)

6

6,11

0,05

0,82

8

8,07

0,01

0,12

10

10,09

0,0047

0,05

2. Lidokain hidroklorida
a. Contoh perhitungan persen perolehan kembali (% recovery)
Recovery =
Diketahui jumlah lidokain hidroklorida terukur sebesar 6,58 µg dan jumlah
lidokain hidroklorida sebenarnya sebesar 6,06 µg, maka:
Recovery =
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Recovery = 108,38 %
Jumlah Lidokain
Hidroklorida (µg)

Recovery (%)
Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

6

108,38

108,24

107,86

8

108,31

107,72

106,35

10

101,37

101,58

101,17

b. Contoh perhitungan Coefficient of Variation (CV)
Coefficient of Variation (CV) =
Diketahui jumlah terukur rata-rata baku tunggal kloramfenikol seri rendah
(6 µg) sebesar 6,59 µg dengan simpangan deviasi (SD) sebesar 0,02;
maka:
Coefficient of Variation (CV) =
CV = 0,26 %
Jumlah Lidokain
Hidroklorida (µg)

Jumlah
rata-rata

simpangan
deviasi
(SD)

Coefficient of
Variation (CV)
(%)

6

6,58

0,02

0,26

8

8,71

0,03

0,38

10

10,81

0,03

0,27
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Lampiran 19. Kromatogram baku campuran kloramfenikol dan lidokain
hidroklorida untuk validasi metode
1. Seri rendah (6 µg)
a. Replikasi

b. Replikasi 2
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c. Replikasi 3

d. Replikasi 4
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e. Replikasi 5

2. Seri tengah (8 µg)
a. Replikasi 1
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b. Replikasi 2

c. Replikasi 3
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d. Replikasi 4

e. Replikasi 5
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3. Seri tinggi (10 µg)
a. Replikasi 1

b. Replikasi 2
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c. Replikasi 3

d. Replikasi 4
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e. Replikasi 5

Lampiran 20. Perolehan nilai AUC untuk validasi metode dan contoh
perhitungan jumlah terukur baku campuran kloramfenikol dan lidokain
hidroklorida
1. Kloramfenikol
a. Nilai AUC baku kloramfenikol
Jumlah
Kloramfenikol
(µg)
6

AUC
Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

Replikasi 4

Replikasi 5

5,28760

5,44168

5,27921

5,38610

5,27778

8

7,03215

7,05891

7,02375

7,01800

7,02267

10

8,76604

8,80402

8,73418

8,74387

8,75322
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b. Cara perhitungan sama seperti proses perhitungan akurasi kloramfenikol
tunggal
Jumlah
Kloramfenikol
(µg)
6

Jumlah Kloramfenikol Terukur (µg)
Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

Replikasi 4

Replikasi 5

5,75

5,91

5,74

5,85

5,74

8

7,64

7,67

7,63

7,63

7,63

10

9,53

9,57

9,49

9,50

9,51

Jumlah
Kloramfenikol
(µg)
6

Jumlah Kloramfenikol Sebenarnya (µg)
Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

Replikasi 4

Replikasi 5

6,06

6,00

6,06

6,06

6,06

8

8,08

8,00

8,08

8,08

8,08

10

10,10

10,00

10,10

10,10

10,10

2. Lidokain hidroklorida
a. Nilai AUC baku lidokain hidroklorida
Jumlah
Lidokain
Hidroklorida
(µg)
6

AUC
Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

Replikasi 4

Replikasi 5

6,19528

6,48780

6,02916

6,13341

6,03491

8

8,14645

8,35178

8,01776

8,04262

7,97824

10

10,09266

10,28898

9,72742

9,87190

9,92280

b. Cara perhitungan sama seperti proses perhitungan akurasi lidokain
hidrokorida tunggal
Jumlah
Lidokain
Hidroklorida
(µg)
6

Jumlah Lidokain Hidroklorida Terukur (µg)
Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

Replikasi 4

Replikasi 5

6,42

6,72

6,25

6,35

6,25

8

8,43

8,64

8,30

8,32

8,26

10

10,44

10,64

10,06

10,21

10,26
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Jumlah
Lidokain
Hidroklorida
(µg)
6

107

Jumlah Lidokain Hidroklorida Sebenarnya (µg)
Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

Replikasi 4

Replikasi 5

5,94

6,00

5,94

5,94

5,94

8

7,92

8,00

7,92

7,92

7,92

10

9,90

10,00

9,90

9,90

9,90

Lampiran 21. Contoh perhitungan persen perolehan kembali (% recovery)
dan coefficient of variation (CV) baku campuran kloramfenikol dan lidokain
hidroklorida
1. Kloramfenikol
a. Contoh perhitungan persen perolehan kembali (% recovery)
Recovery =
Diketahui jumlah kloramfenikol terukur sebesar 5,74 µg dan jumlah
kloramfenikol sebenarnya sebesar 6,06 µg, maka:
Recovery =
Recovery = 94,84 %
Jumlah
Kloramfenikol
(µg)
6

Recovery (%)
Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

Replikasi 4

Replikasi 5

94,84

98,58

94,69

96,61

94,66

8

94,60

95,91

94,48

94,41

94,47

10

94,34

95,69

94,00

94,10

94,20

b. Contoh perhitungan Coefficient of Variation (CV)
Coefficient of Variation (CV) =
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Diketahui jumlah terukur rata-rata baku campuran kloramfenikol seri
rendah (6 µg) sebesar 5,79 µg dengan simpangan deviasi (SD) sebesar
0,07; maka:
Coefficient of Variation (CV) =
CV = 1,21 %

Jumlah
Kloramfenikol
(µg)

Jumlah
rata-rata

simpangan
deviasi
(SD)

Coefficient of
Variation (CV)
(%)

6

5,80

0,07

1,21

8

7,64

0,02

0,26

10

9,52

0,03

0,32

2. Lidokain hidroklorida
a. Contoh perhitungan persen perolehan kembali (% recovery)
Recovery =
Diketahui jumlah lidokain hidroklorida terukur sebesar 6,43 µg dan jumlah
lidokain hidroklorida sebenarnya sebesar 5,94 µg, maka:
Recovery =
Recovery = 108,04 %
Jumlah
Lidokain
Hidroklorida
(µg)
6

Recovery (%)
Replikasi 1

Replikasi 2

Replikasi 3

Replikasi 4

Replikasi 5

108,04

111,99

105,16

106,97

105,26

8

106,43

108,01

104,76

105,08

104,24

10

105,41

106,38

101,61

103,11

103,64
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b. Contoh perhitungan Coefficient of Variation (CV)
Coefficient of Variation (CV) =
Diketahui jumlah terukur rata-rata baku campuran lidokain hidroklorida
seri rendah (6 µg) sebesar 6,41 µg dengan simpangan deviasi (SD) sebesar
0,18; maka:
Coefficient of Variation (CV) =
CV = 2,66 %
Jumlah Lidokain
Hidroklorida (µg)

Jumlah
rata-rata

simpangan
deviasi
(SD)

Coefficient of
Variation (CV)
(%)

6

6,40

0,17

2,66

8

8,39

0,14

1,67

10

10,32

0,20

1,94

Lampiran 22. Kromatogram sampel dan sampel adisi
1. Sampel
a. Replikasi 1
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b. Replikasi 2

c. Replikasi 3
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d. Replikasi 4

e. Replikasi 5
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2. Sampel adisi
a. Replikasi 1

b. Replikasi 2

112

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

c. Replikasi 3

d. Replikasi 4
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e. Replikasi 5

Lampiran 23. Perolehan nilai AUC sampel dan sampel adisi, contoh
perhitungan konsentrasi terukur, perhitungan recovery, dan coefficient of
variation baku kurkumin adisi
1. Nilai AUC sampel dan sampel adisi kloramfenikol
Replikasi ke-

AUC/800000
Sampel Adisi
8,80402

Replikasi 1

Sampel
4,80346

Replikasi 2

4,82840

8,87573

Replikasi 3

4,81017

8,83808

Replikasi 4

4,93737

9,01901

Replikasi 5

4,93882

9,08845

2. Contoh perhitungan baku kloramfenikol terukur
Diketahui AUC sampel kloramfenikol sebesar 4,80346 dan AUC sampel adisi
sebesar 8,80402, maka:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

115

Jumlah kloramfenikol dalam sampel:
y = 0,92x + 1,18x10-4
4,80346 = 0,92x + 1,18x10-4
x = 5.22 µg

Jumlah kloramfenikol dalam sampel adisi:
y = 0,92x + 1,18x10-4
8,80402 = 0,92x + 1,18x10-4
x = 9.57 µg

Jumlah baku kloramfenikol adisi = jumlah kloramfenikol dalam sampel adisi –
jumlah kloramfenikol dalam sampel

Jumlah baku kloramfenikol adisi = (9,57 – 5,22) µg
Jumlah baku kloramfenikol adisi = 4,35 µg

3. Contoh perhitungan % recovery baku kloramfenikol
Diketahui jumlah terukur baku kloramfenikol adisi sebesar 4,35 µg dan jumlah
sebenarnya baku kloramfenikol adisi sebesar 4,80 µg, maka:

Recovery =
Recovery =
Recovery = 90,59 %
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4. Contoh perhitungan Coefficient of Variation (CV) baku kloramfenikol
Diketahui jumlah rata-rata terukur baku kloramfenikol adisi sebesar 4,41 µg
dengan simpangan deviasi (SD) 0,06, maka:

Coefficient of Variation (CV) =
Coefficient of Variation (CV) =
Coefficient of Variation (CV) = 1,36 %
Replikasi ke-

Recovery (%)

90,59
90,71
90,27
90,54
92,05

Replikasi 1
Replikasi 2
Replikasi 3
Replikasi 4
Replikasi 5

Jumlah ratarata
kloramfenikol

Simpangan
deviasi (SD)

CV (%)

4,41

0,06

1,36

5. Nilai AUC sampel dan sampel adisi lidokain hidroklorida
Replikasi keReplikasi 1
Replikasi 2
Replikasi 3
Replikasi 4
Replikasi 5

Sampel
2,60802
2,12572
2,06893
2,59699
2,50458

AUC/300000
Sampel Adisi
10,28898
9,86168
9,42082
10,46166
10,81291

6. Contoh perhitungan baku lidokain hidroklorida terukur
Diketahui AUC sampel lidokain hidroklorida sebesar 2,60802 dan AUC
sampel adisi sebesar 10,028898, maka:
Jumlah lidokain hidroklorida dalam sampel:
y = 0,97x – 0,03
2,60802 = 0,97x – 0,03
x = 2,72 µg
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Jumlah lidokain hidroklorida dalam sampel adisi:
y = 0,97x – 0,03
10,028898= 0,97x – 0,03
x = 10,64 µg

Jumlah baku lidokain hidroklorida adisi = jumlah lidokain hidroklorida dalam
sampel adisi – jumlah lidokain hidroklorida dalam sampel

Jumlah baku lidokain hidroklorida adisi = (10,64 – 2,72) µg
Jumlah baku lidokain hidroklorida adisi = 7,92 µg

7. Contoh perhitungan % recovery baku lidokain hidroklorida
Diketahui jumlah terukur baku lidokain hidroklorida adisi sebesar 7,93 µg dan
jumlah sebenarnya baku lidokain hidroklorida adisi sebesar 8,08 µg, maka:

Recovery =
Recovery =
Recovery = 98,00 %

8. Contoh perhitungan Coefficient of Variation (CV) baku lidokain hidroklorida
Diketahui jumlah rata-rata terukur baku lidokain hidroklorida adisi sebesar
8,03 µg dengan simpangan deviasi (SD) 0,32; maka:
Coefficient of Variation (CV) =
Coefficient of Variation (CV) =
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Coefficient of Variation (CV) = 3,99 %
Replikasi ke-

Replikasi 1
Replikasi 2
Replikasi 3
Replikasi 4
Replikasi 5

Recovery (%)

98,00
98,70
93,80
100,35
106,10

Jumlah ratarata lidokain
hidroklorida

Simpangan
deviasi (SD)

CV (%)

8,04

0,32

3,99
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