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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1 Tinjauan Tentang Phyllanthus niruri 

Phyllanthus niruri tersebar luas di negara tropis dan subtropis. Phyllanthus 

niruri telah banyak digunakan sebagai obat herbal untuk mengobati beberapa 

penyakit seperti ginjal dan saluran kemih, infeksi saluran pencernaan, diabetes, dan 

hepatitis B (Calixto et al., 1998; Harish and Shivanandappa, 2006; Patel, 2011). 

Simplisia Phyllanthus niruri berupa herba, bau khas, rasa pahit, batang bentuk 

bulat, daun kecil, bentuk bundar telur sampai bundar memanjang, panjang helai 

daun 5 – 10 mm, lebar 2,5 – 5 mm, bunga dan buah terdapat pada ketiak daun dan 

terlepas, buah bentuk bulat berwarna hijau kekuningan sampai kuning kecokelatan. 

Secara mikroskopis diketahui bahwa fragmen pengenal adalah epidermis atas 

dengan kristal kalsium oksalat bentuk roset, epidermis atas dengan kristal kalsium 

oksalat bentuk prisma di palisade, epidermis bawah dengan stomata, kulit buah 

dengan dinding tangensial serupa serabut sklerenkim dan kulit biji tampak 

tangensial (FHI, 2009). 

Phyllanthus niruri mengandung senyawa fitokimia yang bermanfaat untuk 

kesehatan dan telah banyak senyawa yang diisolasi dan diidentifikasi dari 

tumbuhan ini. Senyawa yang diketahui terdapat dalam Phyllanthus niruri meliputi 

alkaloid, flavonoid lakton, steroid, terpenoid, lignan, tanin dan sebagainya. Lignan, 

triterpen, alkaloid dan tanin merupakan komponen utama yang sejauh ini sering 

dipelajari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Phyllanthus niruri merupakan 

salah satu spesies dari genus Phyllanthus yang memiliki senyawa fitokimia paling 
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banyak memberikan manfaat untuk kesehatan. Senyawa identitas dari Phyllanthus 

niruri adalah filantin (Calixto et al., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagian aerial dari P. niruri (Twahirwa et al., 2018) 

 

2. 2 Isolasi Kandungan Kimia Phyllanthus niruri 

Beberapa peneliti telah melakukan isolasi senyawa - senyawa yang terdapat 

pada Phyllanthus niruri. Senyawa yang telah diisolasi tertera pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Senyawa kimia yang diisolasi dari Phyllanthus niruri 

Spesies Kelas Komponen 
Phyllanthus niruri Alkaloid 4-methoxy-nor-securinine  

nirurine 
Ent-norsecurinine 

Benzenoid Asam galat 
Korilagin 

Kumarin Asam ellagik 
Etil brevifolin karboksilat 

Flavonoid Kuersetin 
Rutin 
Astragalin 
Kuersitrin 
Isokuersitrin 
Caempferol-4’-
rhamnopyranoside 
Fisetin-4-O-glucoside 
Nirurin 

Lignan Filantin 
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Hipofilantin 
Niranthin 
Nirtetralin 
Filtetralin 
Hinokinin 
Isolintetralin 

Lipid Asam Risinoleat 
Phytallate Phyllester 
Sterol Estradiol 

Beta-sitosterol 
Isopropil-24-kolesterol 

Tanin Geraniin 
Triterpene Iupeol asetat 

Iupeol 
Fillanthenol 
Fillanthenon 
Fillantheol 

(Mills, 1995; Calixto et al., 1998; Kaur, 2017). 

 

2. 3 Manfaat Phyllanthus niruri 

Banyak penelitian yang melaporkan efek farmakologi dari Phyllanthus 

niruri. Efek farmakologi yang dihasilkan dikaitkan dengan senyawa kimia yang 

terkandung dalam Phyllanthus niruri. Ringkasan efek farmakologi dan senyawa 

yang berperan tertera pada tabel 2.2 

Tabel 2.2 Efek farmakologi senyawa yang telah diisolasi dari Phyllanthus niruri 

Spesies Senyawa Efek Farmakologi 
Phyllanthus niruri  Rutin, β-sitosterol Anti-inflamasi dan 

analgesic 
Kuersetin Mitocondrial ATPase 

inhibitor, 
phosphodiesterase 
inhibitor, efek mutagenik 
pada bakteri, 
cyclooxygenase inhibitor, 
analgesik, phosphorylase 
dan tyrosine kinase 
inhibitor, phospholipase 
A2 inhibitor 

Filantin, hipofilantin, 
hirtetralin 

HIV-1 reverse 
transcriptase inhibitor, 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN DAN VALIDASI ... RACHMA NURHAYATI



10 
 

 
 

anti-hepatotoksik, 
endothelin antagonis 

Geraniin ACE inihibitor, anti-
alergi, analgesik 

 (Calixto et al., 1998; Twahirwa et al., 2018). 

 

2. 4 Filantin 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur kimia filantin 

Rumus molekul : C24H34O6 

Berat molekul  : 418,5 g/mol 

Log P   : 3.30 ± 0,05 pada pH 7,48, menunjukkan bahwa filantin 

memiliki permeabilitas yang bagus terhadap membran biologi. 

Filantin atau 4,4'-(2,3-bis(methoxymethyl)butane-1,4-diyl)bis(1,2-

dimethoxybenzene) berbentuk serbuk kristal putih yang larut dalam metanol, 

kloroform, aseton, eter dan sedikit larut pada petroleum ether, hampir larut dalam 

air (Mukharjee, 2006). filantin tidak stabil pada suhu 200oC, stabil pada larutan 

dengan rentang pH 1,07 sampai 10,02 selama 4 jam. (Nguyen at al., 2013).  
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2. 5 Tinjauan Tentang KLT 

2.5.1 Tinjauan umum 

Kromatografi merupakan tehnik analisis berdasarkan pemisahan analit 

karena perbedaan struktur atau komposisi. Umumnya, kromatografi melibatkan 

perpindahan analit melalui fase diam. Perpindahan analit tergantung pada polaritas 

fase diam, polaritas fase gerak dan polaritas analit. analit dalam sampel akan 

memiliki afinitas dan interaksi dengan fase diam yang berbeda sehingga terjadi 

proses pemisahan. Analit yang memiliki interaksi kuat dengan fase diam akan 

bermigrasi lebih lambat dalam kolom daripada komponen yang memiliki interaksi 

lemah. Ilustrasi pemisahan analit dapat dilihat pada Gambar 2.3.  

Salah satu tehnik pemisahan pada kromatografi adalah KLT (Kromatografi 

Lapis Tipis). Pada KLT sampel ditotolkan pada pelat KLT yang bertindak sebagai 

fase diam dan kemudian dielusi dengan fase gerak. Analit akan mengalami interaksi 

dengan fase diam dan fase gerak. Ketika kedua fase dipilih dengan benar, maka 

analit dalam sampel akan terpisah dengan baik. Skematik proses elusi KLT dapat 

dilihat pada Gambar 2.4. KLT merupakan tehnik yang cepat, sensitif dan murah 

yang hanya memerlukan sampel kecil. KLT sering digunakan untuk menentukan 

jumlah analit dalam campuran, verifikasi identitas dan kemurnian analit, 

monitoring progres suatu reaksi, menentukan komposisi pelarut untuk pemisahan 

preparatif dan analisis fraksi dari kromatografi kolom (Cai, 2014) 
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Gambar 2.3 (A) Campuran senyawa A dan B yang teradsorbsi pada fase diam 
dan bebas pada fase gerak (B) gambaran skematik prinsip pemisahan KLT (Cai, 

2014) 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Gambaran skematik proses elusi metode KLT (Cai, 2014).  

2.5.2 Komponen KLT 

a. Fase diam 

Fase diam KLT terdiri dari pelat dan lapisan adsorben. Pelat KLT dapat 

berupa kaca, aluminium maupun plastik.  

- Kaca memiliki ketahanan yang baik, rigid, transparan, resistensi kimia tinggi 

dan stabil terhadap panas. Plat kaca juga dapat digunakan ulang. Akan tetapi 

plat kaca memiliki kekurangan yaitu relatif berat, tebal, dan sulit untuk 
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dipotong. Karena plat kaca juga mudah pecah maka tingkat keamanannya juga 

rendah. 

- Pelat aluminium paling sering digunakan pada KLT. Dibandingkan dengan 

pelat kaca, aluminium lebih tipis, ringan dan mudah untuk ditangani. Selain itu 

juga lebih mudah dipotong, memiliki lapisan adsorben yang kuat dan baik 

digunakan dengan eluen yang memiliki konsentrasi air tinggi. Akan tetapi, 

resistensi kimia aluminium lebih rendah dibandingkan kaca.  

- Plastik – polyethylene terephthalate (PET) film – sangat jarang digunakan. 

Kelebihan pelat plastik adalah tipis, tidak berat, mudah ditangani, dan mudah 

dipotong tetapi lapisan adsorbennya mudah pecah dan tidak stabil terhadap 

panas. 

Lapisan adsorben standar yang sering digunakan pada KLT adalah silika gel 

(silika 60 dengan diameter pori-pori 60 A). Selain itu, selulosa, poliamid dan florisil 

(magnesium sulfat) juga mulai digunakan sebagai bahan adsorben. Dalam tahap 

pemilihan adsorben harus mempertimbangkan kelarutan analit dalam sampel 

(hidrofilik atau hidrofobik) dan analit dapat bereaksi dengan adsorben atau eluen. 

Berdasarkan hal tersebut maka direkomendasi pemilihan adsorben sebagai berilkut: 

- Untuk analit yang bersifat hirofobik : silika, aluminium oksida, selulosa asetil, 

poliamid 

- Untuk analit yang bersifat hidrofilik : selulosa, selulosa pertukaran ion, 

poliamid dan RP silika (Cai, 2014). 
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Gambar 2.5 Polaritas fase diam KLT (Cai, 2014) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Afinitas gugus fungsi terhadap silika gel (Cai, 2014) 

Gambar 2.5 menunjukkan polaritas fase diam KLT dan Gambar 2.6 

menunjukkan afinitas gugus fungsi terhadap sillika gel. Kedua diagram tersebut 

dapat membantu memprediksi proses elusi. Jika adsorben polar (silika gel) yang 

digunakan maka analit yang lebih polar akan terelusi lebih lambat dan analit yang 

lebih nonpolar akan terelusi lebih cepat dan sebaliknya (Cai, 2014). 

b. Fase gerak 

Untuk menentukan komposisi pelarut merupakan bagian yang sulit dan 

pelarut merupakan faktor yang menentukan bagus dan tidaknya hasil pada 

percobaan menggunakan KLT. Pelarut yang sering digunakan berupa dua sampai 

lima campuran senyawa, jarang ditemukan pelarut yang tidak campuran. Campuran 

senyawa harus homogen dan tidak keruh. Tiga kriteria yang sering digunakan 
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sebagai pertimbangan pemilihan pelarut yaitu kelarutan, afinitas, dan resolusi 

(Chai, 2014). 

Tahap pertama dalam pemilihan pelarut adalah penentuan kelarutan sampel. 

Fase gerak akan memberikan kelarutan yang besar dengan menyeimbangkan 

afinitas sampel terhadap fase gerak dan fase diam untuk mencapai pemisahan. 

Resolusi dapat ditingkatkan dengan mengoptimasi afinitas antara sampel, pelarut 

dan fase diam. Pelarut untuk KLT lebih banyak menggunakan pelarut polar. 

Gambar 2.7 menunjukkan daftar beberapa pelarut atau fase gerak berdasarkan 

polaritasnya dan kemampuan elusi silika 60 sebagai fase diam (Chai, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 (A) Daftar pelarut yang digunakan sebagai fase gerak berdasarkan 
polaritas (B) kekuatan eluasi silica gel sebagai fase diam (Chai, 2014) 

 

c. Sample application (penotolan sampel pada plat KLT) 

Tehnik penotolan sampel pada KLT yang paling sering digunakan adalah 

tehnik penotolan dengan pipa kapiler. Pipa kapiler berukuran sangat kecil dan 

sangat mudah dibuat. Gambar 2.8 menunjukkan gambaran pembuatan pipa kapiler 

dari pipet pasteur. Penotolan dilakukan dengan cara mengambil sampel dengan pipa 
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kapiler kemudian ditotolkan pada starting line yang telah dibuat di plat KLT. Jika 

sampel yang ditotolkan lebih dari satu maka harus diberi label pada pelat dengan 

pensil dan digunakan pipet kapiler yang berbeda untuk masing-masing sampel guna 

menghindari kontaminasi (Chai, 2014). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Pembuatan pipa kapiler untuk penotol sampel menggunakan pipet 
pasteur (Chai, 2014) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Penotolan sampel pada plat KLT (Chai, 2014) 

d. KLT Chamber 

KLT chamber atau bejana berisi fase gerak digunakan untuk elusi pelat KLT 

pada kondisi saturasi atau jenuh. KLT chamber banyak dijual dengan berbagai 

ukuran seperti pada gambar 2.10 (Chai, 2014). Elusi merupakan proses yang 

penting dalam pemisahan dan identifikasi analit secara KLT. Elusi lempeng KLT 

kebanyakan dilakukan dengan model ascending (menaik) dengan memanfaatkan 

efek kapiler dari fase diam. Dalam pembentukan suasana jenuh, fase gerak 
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dituangkan kedalam bejana lalu dinding bejana diberi kertas saring atau pelapis 

saturasi. Bejana ditutup hingga kertas saring terbasahi sempurna oleh fase gerak 

yang menunjukkan bahwa telah terjadi kesetimbangan uap. Bejana tak terjenuhkan 

biasanya menghasilkan harga Rf lebih besar dan efisiensi lebih kecil (Kowalska et 

al., 2003). 

 

 

 

 

Gambar 2.10 KLT chamber Camag (Figure courtesy of CAMAG Scientific, Inc) 

e. Deteksi dan visualisasi 

Deteksi dibawah sinar UV merupakan pilihan utama karena bersifat 

nondestruktif. Noda dari analit yang berfluorescent dapat dilihat pada panjang 

gelombang 254 – 366 nm. Noda dari analit yang tidak berfluorescent seperti 

ethambutol dan dicylomine dapat terlihat dengan menggunakan jenis fase diam 

silika gel GF. Ketika analit tunggal tidak terdeteksi pada sinar UV-derivatisasi 

maka dapat diatasi dengan mencelupkan plat pada larutan 0.1% iodin (Chai, 2014). 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Visualisasi di bawah lampu UV (Chai, 2014) 
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f. Densitometri 

Densitometri digunakan untuk menampilkan spektra dari peak analit untuk 

analisis kualitatif maupun kuantitatif berdasarkan interaksi radiasi elektromagnetik 

(REM) dengan noda analit pada fase diam. Interaksi REM merupakan intensitas 

cahaya yang mengenai molekul senyawa dalam noda yang diabsorpsi, ditransmisi 

atau dipantulkan. Apabila pada fase diam tidak ada noda, maka cahaya yang jatuh 

akan dipantulkan kembali (Chai, 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Skematik prosedur metode KLT 

2.5.3 Analisis KLT 

a. Analisis Kualitatif 

Kromatogram pada KLT merupakan noda-noda terpisah setelah visualisasi 

dengan cara fisika atau kimia. Visualisasi secara fisika yaitu dengan melihat noda 

kromatogram yang mengabsorbsi radiasi sinar UV atau berfluoresensi dengan 
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radiasi UV. Visualisasi dengan cara kimia yaitu dengan mereaksikan kromatogram 

dengan pereaksi warna atau fluorosensi yang spesifik (Mulja & Suharman, 1995). 

Parameter analisis kualitatif untuk KLT adalah harga Rf noda sampel. Pada 

penentuan secara kualitatif, sampel mengandung analit dielusi bersama standar 

kemudian harga Rf keduanya dibandingkan. Harga Rf menunjukkan jarak migrasi 

komponen analit terhadap jarak migrasi fase gerak. Harga Rf berkisar antara 0,00 

sampai 1,00 (Kowalska et al., 2003). 

Rf =  
jarak migrasi komponen analit

jarak migrasi fase gerak
 

Pada densitometer modern, identifikasi dilakukan dengan membandingkan 

spektra analit dalam sampel dan standar dalam pelat yang sama. Penampakan noda 

yang sama bukan berarti membuktikan bahwa analit tersebut sama jika spektra noda 

pada sampel tidak memiliki kemiripan dengan korelasi di atas 0.99 dibandingkan 

dengan spektra noda standar. 

b. Analisis Kuantitatif 

Pada KLT Densitometri, parameter kuantitatif yang digunakan adalah tinggi 

puncak kurva densitometri atau area dibawah puncak kurva densitometri. Metode 

densitometer ada dua yaitu mode reflektan (remisi) dan transmitan. Mode reflektan 

bisa digunakan pada rentang spektra UV-Vis, fluoresensi dan peredaman 

fluoresensi. Spektra visual (400-800 nm) menggunakan lampu halogen dan 

tungsten sedangkan pada spektra UV (190-400 nm) menggunakan lampu deuterium 

dan xenon (Kowalska et al., 2003). 

 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PENGEMBANGAN DAN VALIDASI ... RACHMA NURHAYATI



20 
 

 
 

2. 6 Tinjauan Tentang Validasi Metode 

2.6.1 Tinjauan umum 

Menurut USP 39th ed., validasi metode adalah proses yang ditetapkan 

dengan studi laboratorium, untuk menjamin karakteristik kinerja prosedur 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk aplikasi analisis yang dimaksud. 

Parameter menurut USP 39th ed. meliputi akurasi, presisi, spesifisitas, batas deteksi, 

batas kuantitasi, linearitas, range, kekerasan (ruggendness), dan ketahanan 

(robustness). Sedangkan Menurut Association of Official Analytical Chemists 

International (AOAC, 2005) meliputi, akurasi, presisi, spesifisitas, selektivitas, 

linearitas, batas deteksi dan batas kuantitasi. Dalam USP 39th ed., metode-metode 

analisis terbagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut: 

1) Kategori I 

Metode analitikal untuk kuantitasi komponen maupun substansi bahan baku 

obat atau bahan aktif (termasuk pengawet) pada hasil akhir farmasetika. 

2) Kategori II 

Metode analitik untuk menentukan impurities dalam substansi bahan baku atau 

komponen sisa pada produk aktif farmasetika. Metode ini termasuk perhitungan 

kembali secara kuantitatif dan uji batas. 

3) Kategori III 

Metode analitik ini untuk menentukan performa karateristik (contoh: disolusi, 

pelepasan obat). 

4) Kategori IV 

Metode analitik untuk identifikasi suatu substansi tertentu. 

Masing-masing kategori diperlukan data atau informasi analitik yang berbeda. 
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Tabel 2.3 Data yang diperlukan untuk validasi (USP 39th ed.) 

Karakteristik 
Analisis 

Kategori 
I 

Kategori II Kategori 
III 

Kategori 
IV Kuantitatif Limit 

Tes 
Akurasi Ya Ya * * Tidak 
Presisi Ya Ya Tidak Ya Tidak 
Spesifisitas Ya Ya Ya * Ya 
LOD Tidak Tidak Ya * Tidak 
LOQ Tidak Ya Tidak * Tidak 
Linearitas Ya Ya Tidak * Tidak 
Range Ya Ya * * Tidak 

*mungkin diperlukan, bergantung pada spesifikasi tes yang dilakukan 

2.6.2 Parameter validasi metode 

a. Akurasi 

Akurasi adalah ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil analisis 

dengan kadar analit yang sebenarnya. Akurasi dinyatakan sebagai persen perolehan 

kembali (recovery) analit yang ditambahkan. Akurasi hasil analis sangat tergantung 

kepada sebaran galat sistematik di dalam keseluruhan tahapan analisis. Oleh karena 

itu untuk mencapai kecermatan yang tinggi hanya dapat dilakukan dengan cara 

mengurangi galat sistematik tersebut seperti menggunakan peralatan yang telah 

dikalibrasi, menggunakan pereaksi dan pelarut yang baik, pengontrolan suhu, dan 

pelaksanaannya yang cermat, taat asas sesuai prosedur (Harmita, 2004). 

Akurasi suatu metode, direkomendasikan dilakukan dengan pengumpulan 

data dari 9 kali penetapan kadar dengan konsentarasi yang berbeda (misal 3 

konsentrasi dengan 3 kali replikasi) dengan rentang minimum 3 nilai konsentrasi 

(80%, 100%, dan 120% dari konsentrasi target) (Yuwono dan Indrayanto, 2005). 

Harga persen peroleh kembali (recovery) dapat dihitung melalui rumus: 

 

        R = 
(𝐶𝐹 − 𝐶𝐴) 

𝐶∗𝐴
 x 100% 
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Keterangan:  

R  = persen perolehan kembali 

CF = konsentrasi total sampel yang diperoleh dari pengukuran 

CA = konsentrasi sampel sebenarnya 

C*A = konsentrasi analit yang ditambahkan (Harmita, 2004) 

Tabel 2.4 Kriteria penerimaan akurasi dan presisi (Yuwono dan Indrayanto, 2005). 

Analitik pd 
matriks sampel 

(%) 

% Perolehan 
Kembali 

Keterulangan 
RSD (%) 

100 98-102 1,3 
>10 98-102 2,7 
>1 97-103 2,8 

>0,1 95-105 3,7 
0,01 90-107 5,3 
0,001 90-107 7,3 

0,0001 (1 ppm) 80-110 11 
0,00001 (100 ppb) 80-110 15 

0,000001 (10 ppb) 60-115 21 

0,0000001 (1 ppb) 40-120 30 

 
Menurut Skoog (2007), akurasi atau ketepatan merupakan derajat 

kesesuaian antara harga yang sebenarnya dengan harga perolehan kembali (% 

recovery). Akurasi atau ketepatan dapat ditentukan secara statistik menggunakan 

uji t satu sampel. Harga % recovery pada berbagai konsentrasi dibandingkan 

dengan % recovery yang ideal (100%). Jika harga t hitung < t tabel (pada harga α=0,05 

dengan derajat bebas= n-1) dapat disimpulkan metode mempunyai derajat akurasi 

atau ketepatan yang tinggi dan sebaliknya. 
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Tabel 2.5 Kriteria penerimaan akurasi dan presisi (AOAC, 2005). 

Analitik pd 
matriks sampel 

(%) 

% Perolehan 
Kembali 

Keterulangan 
RSD (%) 

100 98-101 1 
10 95-102 1,5 
1 92-105 2 

0,1 90-108 3 
  0,01 85-110 4 

10 ppm 80-115 6 
1 ppm 75-120 8 
10 ppb 70-125 15 

 

b. Presisi 

Presisi 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 (Harmita, 2004). Menurut ICH (2005), presisi dibagi menjadi tiga 

tingkatan yaitu: 

1) Repeatability 

Repeatability menunjukkan presisi di bawah kondisi operasi yang sama selama 

suatu interval yang singkat. Untuk penentuannya, harus dinilai menggunakan 

minimal sembilan kali penetapan kadar yang mencakup rentang untuk prosedur 

atau minimal enam kali penetapan kadar pada 100% konsentrasi uji. 

2) Intermediate Precision 

Intermediate Precision menunjukkan variasi pada laboratorium yang sama, 

seperti hari yang berbeda, analis yang berbeda, peralatan yang berbeda, dll.  

3) Reproducibility 

Reproducibility menunjukkan mengenai presisi antar laboratorium (studi 

kolaboratif). Pada umumnya diterapkan untuk standarisasi metodologi. 
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Presisi suatu metode analisis dinyatakan sebagai simpangan baku relatif 

(RSD) atau koefisien variasi (KV). Nilai KV dirumuskan sebagai berikut (Harmita, 

2004) : 

 

               SD = √
∑(𝑥−𝑥)2

𝑛−1
   𝐾𝑉 =  

100 𝑥 𝑆𝐷

�̅�
 

Keterangan: 

SD = standar deviasi serangkaian data 

X̅ = rata-rata (mean) pengukuran. 

X  = nilai masing-masing pengukuran 

N  = frekuensi penetapan 

N-1  = derajat kebebasan 

Untuk kriteria penerimaan nilai RSD dapat dilihat pada Tabel 2.4  

c. Selektivitas dan Spesifisitas 

Suatu metode dikatakan memiliki selektivitas tinggi jika metode dapat 

memisahkan senyawa - senyawa dalam analit dan dikatakan memiliki spesifisitas 

tinggi jika dapat memberikan respon senyawa tunggal yang murni (Yuwono dan 

Indrayanto, 2005). 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. Selektivitas seringkali dapat 

dinyatakan sebagai derajat penyimpangan (degree of bias) metode yang dilakukan 

terhadap sampel yang mengandung bahan yang ditambahkan berupa cemaran, hasil 

urai, senyawa sejenis, senyawa asing lainnya, dan dibandingkan terhadap hasil 

analisis sampel yang tidak mengandung bahan lain yang ditambahkan. Pada metode 

analisis yang melibatkan kromatografi, selektivitas ditentukan melalui perhitungan 
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daya resolusinya (Rs) (Harmita, 2004). Dalam teknik kromatografi, selektivitas 

dapat dibuktikan dengan pemisahan yang baik antara analit dengan komponen yang 

lain. Bukti dari persyaratan ini didapatkan resolusi analit dari komponen lain lebih 

besar dari 1,5 - 2,0 (Yuwono dan Indrayanto, 2005). 

Spesifisitas dibagi dalam 2 kategori, yakni uji identifikasi dan uji 

kemurnian. Untuk tujuan identifikasi, spesifisitas ditunjukkan dengan kemampuan 

suatu metode analisis untuk membedakan antar senyawa yang mempunyai struktur 

molekul yang hampir sama atau mampu memastikan identitas dari suatu analit. 

Untuk tujuan uji kemurnian ditunjukkan dengan kemampuan suatu metode untuk 

memastikan bahwa semua prosedur analitik yang dilakukan memberikan hasil yang 

akurat mengenai kemurnian suatu analit (ICH, 2005). 

d. Linearitas 

Linearitas merupakan kemampuan suatu metode untuk memperoleh hasil 

uji yang secara langsung proporsional dengan konsentrasi analit (Yuwono dan 

Indrayanto, 2005). Linearitas dapat diartikan sebagai suatu metode uji untuk 

mengetahui adanya hubungan linier antara konsentrasi analit dengan respon 

detektor. ICH merekomendasikan menggunakan lima macam konsentrasi untuk 

menghitung linearitas dengan konsentrasi berkisar 80% - 120% dari kadar analit 

yang diperkirakan. Adapun beberapa sumber yang merekomendasikan rentang dari 

LOQ - 200% kadar yang diperkirakan (Hermita, 2004). 

Sebagai parameter adanya hubungan linier digunakan koefisien korelasi r 

pada analisis regresi linier y = a + bx. Hubungan linier yang ideal dicapai jika nilai 

b = 0 dan r = +1 atau –1 bergantung pada arah garis. Sedangkan nilai a menunjukkan 

kepekaan analisis terutama instrumen yang digunakan. Parameter lain yang harus 
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dihitung adalah simpangan baku residual (Sy). Dengan menggunakan kalkulator 

atau perangkat lunak komputer, semua perhitungan matematik tersebut dapat 

diukur (Harmita. 2004). 

Sy = √
∑( y1−ŷ1 )2

n−2
 

Dimana ŷ1 = a+bx 

Sxo = 
Sy

b
 

Sxo = standar deviasi dari fungsi 

Vxo = 
Sx0

x
         Vxo =  koefisien variasi dari fungsi  

Pengguanan koefisien korelasi (r) tanpa didukung oleh nilai lain juga tidak 

direkomendasikan dalam penentuan linearitas, karena koefisien korelasi hanya 

menunjukkan hubungan antara dua parameter acak dan tidak menunjukkan 

hubungan linearitas, karena nilainya melebihi 0,999. Salah satu parameter yang 

harus dihitung apabila nilai koefisien korelasi kurang dari 0,999 adalah nilai 

koefisien variasi dari fungsi (Vxo) (Yuwono dan Indrayanto, 2005). 

Linearitas dapat juga diuji menggunakan uji regresi linier dengan menggunakan 

program aplikasi SPSS. Dari hasil SPSS akan dapat disimpulkan linearitas dengan 

menggunakan parameter r, F dan t (Skoog, 2007). Linearitas ditentukan 

berdasarkan kriteria : 

(1) Kekuatan hubungan linier antara x dan y dengan uji r. 

 Harga r menunjukkan tingkat hubungan antara x dan y, jika signifikan r < 0,05 

dan r hitung > r tabel dengan harga α= 0,05 dan derajat bebas = n - 1 maka ada hubungan 

yang linier antara x dan y. Sebaliknya jika signifikan r > 0,05 dan r hitung < r tabel 
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dengan harga α= 0,05 dan derajat bebas= n-1 maka tidak ada hubungan yang linier 

antara x dan y. 

(2) Validitas model persamaan regresi linier dengan uji F. 

Jika signifikan F < 0,05 maka validitas model persamaan linier mempunyai 

tingkat validitas yang tinggi. Sebaliknya jika F > 0,05 maka validitas model 

persamaan linier mempunyai tingkat validitas yang rendah. 

(3) Koefisien regresi linearitas dengan uji t. 

Jika hasil uji pada taraf signifikan α = 0,05 diperoleh harga signifikan t < 0,05 

maka x mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap y. Sebaliknya jika hasil t > 

0,05 maka x tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap y. 

e. LOD dan LOQ 

LOD atau batas deteksi adalah jumlah terkecil analit dalam sampel yang 

dapat dideteksi yang masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan 

blanko. Batas deteksi merupakan parameter uji batas. LOQ atau batas kuantitasi 

merupakan kuantitas terkecil analit dalam sampel yang masih dapat memenuhi 

kriteria cermat dan seksama (Harmita, 2004). Definisi batas deteksi yang paling 

umum digunakan dalam kimia analisis adalah bahwa batas deteksi merupakan 

kadar analit yang memberikan respon sebesar respon blanko (yb) ditambah dengan 

3 simpangan baku blanko (3Sb). Batas deteksi seringkali diekspresikan sebagai 

suatu konsentrasi pada rasio signal terhadap derau (signal to noise ratio) yang 

biasanya rasionya 2 atau 3 dibanding 1. Sebagaimana batas deteksi, batas kuantitasi 

juga diekspresikan sebagai konsentrasi (dengan akurasi dan presisi juga 

dilaporkan). Kadang-kadang rasio signal to noise 10:1 digunakan untuk 

menentukan batas kuantitasi. Perhitungan batas kuantitasi dengan rasio signal to 
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noise 10:1 merupakan aturan umum meskipun demikian perlu diingat bahwa batas 

kuantitasi merupakan suatu kompromi antara konsentrasi dengan presisi dan 

akurasi yang dipersyaratkan. Jadi jika konsentrasi batas kuantitasi menurun maka 

presisi juga menurun. Jika presisi tinggi dipersyaratkan maka konsentrasi batas 

kuantitasi yang lebih tinggi harus dilaporkan (Gianjar dan Rohman, 2008). 

ICH mengenalkan suatu konvensi metode signal to noise ratio ini, meskipun 

demikian ICH juga menggunakan 2 metode pilihan lain untuk menentukan batas 

deteksi dan batas kuantitasi yaitu metode non instrumental visual dan metode 

perhitungan.  Batas deteksi dan batas kuantitasi juga dapat dihitung berdasarkan 

pada standar deviasi (SD) dan respon kemiringan (slope, S) kurva baku sesuai 

dengan rumus (Yuwono dan Indrayanto, 2005): 

LOD = 
3,3 𝑥 𝑆𝐷

𝑆
    LOQ = 

10 𝑥 𝑆𝐷

𝑆
 

Standar deviasi respon dapat ditentukan berdasarkan standar deviasi blanko, 

pada standar deviasi residual garis regresi linier atau dengan standar deviasi 

intersep-y pada garis regresi (Gianjar dan Rohman, 2008). 

f. Robustness 

Robustness dari prosedur analisis adalah ukuran kemampuan suatu metode 

analisis untuk tetap dan tidak terpengaruh oleh sedikit perubahan pada kondisi 

metode yang mengindikasikan kehandalan metode tersebut pada kondisi 

penggunaan normal (USP 39th ed., 2016). 

Robustness dapat digunakan untuk menggambarkan reprodusibilitas metode 

analisis jika diterapkan pada laboratorium yang berbeda dengan kondisi yang 

berbeda tanpa terjadi perbedaan yang signifikan pada parameter respon metode. 

Pada tahun 1975, AOAC mensyaratkkan uji robustness dilakukan pada tahap akhir 
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validasi pengembangan metode dan sering diperoleh hasil yang kurang baik 

sehingga diperlukan optimasi ulang pada metode tersebut. Hal ini menimbulkan 

tambahan biaya dan waktu. Untuk mengatasinya, saat ini evaluasi multi faktor pada 

robustness dilakukan dengan cara mengubah beberapa kondisi pada metode 

pengujian sehingga dapat diketahui faktor - faktor yang berpengaruh dan bertujuan 

untuk mengurangi kegagalan metode akibat adanya sedikit perubahan pada kondisi 

- kondisi tersebut (Monks et al., 2012). 

Uji robustness memeriksa kondisi pengujian yang berpotensi menyebabkan 

perbedaan pada satu atau beberapa respon alat. Hasil parameter uji kesesuaian 

sistem (resolusi, faktor ikutan, faktor kapasitas, efisiensi kolom dalam metode 

kromatografi) dapat dievaluasi untuk menentukan variable - variabel tersebut. 

Untuk menentukan kondisi yang menjadi sumber variasi yang potensial, beberapa 

faktor dipilih dari prosedur analisis dan diuji pada rentang tertentu yang 

kemungkinan terjadi jika metode tersebut digunakan pada tipe instrumen yang 

berbeda atau pada laboratorium yang berbeda. Faktor - faktor tersebut kemudian 

diuji menggunakan desain eksperimen untuk ditentukan faktor - faktor yang 

berpengaruh maka analis harus memastikan faktor tersebut tidak berubah selama 

penerapan metode. Hasil dari uji robustness ini dapat menjadi dasar evaluasi pada 

uji kesesuaian sistem berikutnya (Heyden et al., 2001). 

2.6.3 Desain Plackett – Burman 

Untuk mengevaluasi uji robustness diperlukan suatu desain eksperimental 

yang dapat menetapkan faktor - faktor yang berpengaruh pada hasil uji. Desain 

eksperimental yang digunakan disebut juga sebagai desain dua - level yang dapat 
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memeriksa sejumlah besar faktor dengan jumlah eksperimen yang sedikit. Salah 

satu desain yang dapat digunakan yaitu Plackett – Burman. 

Desain Plackett – Burman (PB) merupakan pendekatan yang memberikan 

informasi adanya pengaruh dari faktor tunggal, tetapi bukan pengaruh akibat 

interaksi antar faktor. Desain ini dapat digunakan untuk menentukan apakah hasil 

dari respon alat dipengaruhi oleh perubahan pada faktor – faktor yang relevan. Hal 

yang penting dalam desain PB yaitu melibatkan eksperimen dengan 4n (kelipatan 

4) dimana n adalah 1,2,3 dan seterusnya, maka pada setiap pengujian jumlah 

maksimal faktor yang dapat diteliti 4n – 1, jadi jika desain PB dilakukan pada 8 kali 

percobaan maka faktor yang diteliti paling banyak adalah 7, untuk percobaan 

sebanyak 12 kali, faktor yang diteliti paling banyak adalah 11 dan seterusnya 

(AMC, 2013). 

Sebagai contoh jika diinginkan diteliti 4 faktor, maka tidak cukup jika hanya 

menggunakan 4 percobaan sehingga digunakan 8 percobaan pada desain PB, 

sehingga diperoleh 7 faktor. Ini berarti 3 faktor merupakan dummy factor, yaitu 

faktor yang tidak memiliki makna. Tetapi pengaruh dari dummy factor dapat 

digunakan untuk memperkirakan jika ada kesalahan pengukuran. Semakin banyak 

dummy factor maka semakin banyak kesalahan yang dapat diperkirakan sehingga 

tidak jarang peneliti menggunakan desain PB yang lebih besar untuk memperoleh 

ketepatan pengaruh faktor yang diteliti (AMC, 2013). 

Meskipun paling sedikit dapat digunakan 3 faktor akan tetapi karena 

pertimbangan interpretasi statistik minimal digunakan 8 – 24 percobaan dan untuk 

faktor lebih dari 24 belum dapat dilakukan dalam praktiknya. Desain PB mengikuti 

aturan first line seperti pada Tabel 2.6, dimana N adalah jumlah percobaan dan 
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tanda (+) dan (-) merupakan level dari faktor. Baris pertama dari desain mengikuti 

aturan first line sedangkan baris selanjutnya percobaan digunakan menurut pola 

siklis tertentu yaitu jika digunakan 8 percobaan maka percobaan pertama mengikuti 

first line sedangkan percobaan kedua diawali dengan level terakhir pada percobaan 

pertama dan diikuti level berikutnya demikian seterusnya hingga percobaan terakhir 

(ke-8) seluruhnya menggunakan level rendah (-) (Heyden et al., 2001; AMC, 2013). 

Tabel 2.6 First line untuk desain Plackett – Burman (AMC, 2013) 

Desain (N) First line 
8 + + + - + - - 
12 + + - + + + - - - + - 
16 + + + + - + - + + - - + - - - 
20 + + - - + + + + - + - + - - - - + + - 
24 + + + + + - + - + + - - + + - - + - + - - - - 
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