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Pegagan (Centella asiatica L. Urban) merupakan salah satu 
bahan obat tradisional yang banyak dibutuhkan di Indonesia. Sebagai 
bahan baku obat tradisional, pegagan harus memiliki standar mutu 
sebagai jaminan bagi konsumen agar obat yang dikonsumsi 
berkualitas, berkhasiat, dan aman. Pegagan harus memenuhi 
persyaratan tertentu, salah satunya adalah kadar residu pestisida. 

Penggunaan pestisida golongan organoklorin di Indonesia 
dilarang melalui Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 
01/Permentan/OT.140/1/2007 karena berbahaya bagi kesehatan 
manusia. Meskipun penggunaannya telah dilarang, residu 
organoklorin masih dapat ditemukan di lingkungan, termasuk di 
tanaman obat, karena sifatnya yang sangat persisten serta dapat 
terakumulasi dalam jaringan rantai makanan (Rodrigues et al., 
2005). Untuk menjamin keamanan penggunanaan tanaman obat, 
dibutuhkan suatu metode untuk analisis residu organoklorin pada 
tanaman obat, khususnya pegagan. 

Analisis residu organoklorin pada pegagan dilakukan 
menggunakan kromatografi gas (KG) dengan detektor ionisasi nyala 
atau flame ionization detector (FID). KG yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan kolom HP-5 MS capillary 30,0 m × 320 
µm × 0,25 µm, gas pembawa helium dengan kecepatan alir 1,3 
mL/menit, serta suhu oven 180°C yang dipertahankan selama 2 
menit, kemudian dinaikkan 1,5°C/menit sampai 185°C, dinaikkan 
1°C/menit sampai 190°C, dinaikkan 1,5°C/menit sampai 195°C, 
dinaikkan 2°C/menit sampai 204°C, dinaikkan 1°C/menit sampai 
206°C, dinaikkan 2°C/menit sampai 240°C dan dipertahankan 
selama 2 menit. Preparasi sampel menggunakan metode QuEChERS 
dengan asetonitril-asam asetat-air (94:1:5, v/v) sebagai pelarut 
ekstraksi, yang diikuti cleanup dengan dispersive solid phase 
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extraction (dSPE) menggunakan primary secondary amine (PSA), 
graphitized carbon black (GCB), dan magnesium sulfat anhidrat. 

Proses validasi metode analisis residu organoklorin pada 
pegagan dengan KG-FID serta QuEChERS untuk preparasi sampel 
dilakukan pada 11 senyawa organoklorin, yaitu β-BHC, heptaklor, 
aldrin, endosulfan I, p,p’-DDE, endosulfan II, p,p’-DDD, endrin 
aldehida, endosulfan sulfat, p,p’-DDT, dan metoksiklor. Kesebelas 
senyawa organoklorin tersebut memenuhi persyaratan selektifitas 
dan linieritas dengan nilai Rs ≥ 1,5 dan nilai r2 ≥ 0,995. Nilai batas 
deteksi (LOD) dan batas kuantitasi (LOQ) dari kesebelas senyawa 
organoklorin berkisar antara 0,003-0,301 ppm dan 0,009-1,005 ppm. 
Penentuan akurasi dilakukan menggunakan metode adisi standar 
dengan konsentrasi akhir 2 ppm. Dari 11 senyawa organoklorin, 10 
senyawa memenuhi persyaratan penerimaan akurasi (70-120%), 
yaitu organoklorin β-BHC, heptaklor, aldrin, endosulfan I,  
p,p’-DDE, endosulfan II, p,p’-DDD, endrin aldehida, p,p’-DDT, dan 
metoksiklor, dengan kisaran nilai % perolehan kembali rata-rata 
antara 72,42-114,34%. Sedangkan satu senyawa tidak masuk dalam 
rentang penerimaan akurasi, yaitu endosulfan sulfat, dengan nilai % 
perolehan kembali rata-rata sebesar 62,49%. Pada penentuan presisi, 
sembilan senyawa memenuhi persyaratan penerimaan presisi, yaitu 
β-BHC, heptaklor, aldrin, endosulfan I, p,p’-DDE, endosulfan II, 
p,p’-DDD, endrin aldehida, dan p,p’-DDT, dengan kisaran nilai KV 
antara 4,97-13,23%. Dua senyawa lainnya, yaitu endosulfan sulfat 
dan metoksiklor, memiliki nilai % KV lebih dari 15% sehingga tidak 
memenuhi persyaratan penerimaan presisi. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diketahui bahwa dari 11 
senyawa organoklorin yang dianalisis, sembilan senyawa memenuhi 
semua parameter validasi metode, yaitu β-BHC, heptaklor, aldrin, 
endosulfan I, p,p’-DDE, endosulfan II, p,p’-DDD, endrin aldehida, 
dan p,p’-DDT. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode 
ini valid untuk sembilan senyawa organoklorin tersebut. 

Untuk menyempurnakan penelitian ini, perlu dilakukan 
optimasi kembali pada proses preparasi sampel pegagan agar 
diperoleh data parameter yang memenuhi semua persyaratan validasi 
metode. 

 
 

  

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI VALIDASI METODE ... SOFIE AMALIA ANANDA




