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Pestisida adalah zat untuk membunuh atau mengendalikan 
hama. Pestisida yang banyak digunakan dalam budidaya tanaman 
antara lain golongan insektisida, karbamat, fungisida, dan herbisida 
(Isnawati dan Alegantina, 2005). Organoklorin merupakan pestisida 
chlorinated hydrocarbon secara kimiawi tergolong insektisida yang 
relatif stabil dan kurang reaktif (Raini, 2007). Pestisida yang dipakai 
berlebihan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan adanya sisa 
yang terakumulasi dan menjadi residu pestisida yang dapat 
terabsorbsi melalui rantai makanan sehingga dapat mengganggu 
keseimbangan ekologi. Residu pestisida terdapat pada tanaman 
(daun, buah, cabang, akar), tanah, dan air (Laba, 2010). 

Residu pestisida dapat menyebabkan toksisitas dan keracunan 
sehingga pemerintah melarang penggunaan beberapa pestisida 
diantaranya golongan Organoklorin melalui PERATURAN 
MENTERI PERTANIAN NOMOR : 01/Permentan/OT.140/1/2007 
tentang daftar bahan aktif pestisida yang dilarang dan pestisida 
terbatas. Dalam kenyataannya, residu pestisida organoklorin bukan 
hanya ditemukan di lingkungan sekitar tetapi juga ditemukan pada 
tanaman obat (Rodrigues et al., 2005). Adanya residu pestisida 
dalam tanaman obat akan menjadi masalah serius yang dapat 
mempengaruhi perkembangan obat tradisional (Sahoo et al., 2010), 
khususnya dalam bahan baku obat tradisional diantaranya 
temulawak.  

Salah satu masalah dalam melakukan analisis residu pestisida 
pada produk pertanian adalah pengaruh matriks seperti senyawa co-
ekstraktif (pigmen, asam lemak, gula) dapat mengganggu deteksi 
pestisida untuk itu metode preparasi sampel sangat berperan dalam 
hasil akhir analisis (Domínguez et al, 2014). Untuk itu digunakan 
metode QuEChERS yang merupakan singkatan dari Quick, Easy, 
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Cheap, Effective, Rugged and Safe dan merupakan metode preparasi 
sampel pada residu berbagai jenis pestisida (multiresidu) yang 
menggunakan teknik sangat sederhana, membutuhkan step yang 
sedikit dan efektif untuk cleanup sampel yang kompleks. Prosedur 
preparasi dan metode analisis residu pestisida dengan kit QuEChERS 
telah memiliki metode standar yang terdapat pada AOAC 2007.01 
yaitu untuk analisis pada anggur, selada dan jeruk. Pada penelitian 
ini dilakukan penyesuaian terhadap metode untuk analisis residu 
pestisida organoklorin dalam rimpang temulawak menggunakan 
metode analisis kromatografi gas dengan detektor Flame Ionization 
Detector (FID). Validasi metode diperlukan agar metode ini dapat 
diterapkan dalam analisis residu organoklorin pada temulawak 
secara rutin sehingga dapat bermafaat dalam mengontrol kualitas 
suatu produk sehingga aman untuk digunakan (Chan, 2004). 

Validasi metode pada penelitian ini termasuk dalam kategori 
II validasi metode menurut USP 36 dengan parameter akurasi, 
presisi, selektifitas, batas kuantitasi, linieritas. Parameter selektifitas 
menunjukkan pemisahan yang baik dinyatakan dengan nilai resolusi 
yang didapatkan > 1,5 pada 4 senyawa organoklorin yaitu senyawa 
p’,p-DDE, Dieldrin, Endrin, dan p’,p-DDD. Untuk selanjutnya 
validasi dilakukan pada keempat senyawa tersebut. Hasil  linieritas  
ditunjukkan  dengan nilai r2 > 0,995 pada keempat senyawa tersebut. 
Batas deteksi dan kuantitasi untuk p’,p-DDE 0,29 ppm dan 0,96 
ppm, Dieldrin 0,13 ppm dan 0,43 ppm, Endrin 0,06 ppm dan 0,21 
ppm, dan p’,p-DDD 0,19 ppm dan 0,65 ppm. Parameter akurasi 
dilakukan  dengan  metode  adisi  dengan  penambahan  100%  dari 
konsentrasi  target.  Syarat penerimaan  perolehan kembali untuk  
analit  yang  mempunyai  konsentrasi  kecil  dibawah  1,0 ppm  yaitu  
70%-120%  (Yuwono  dan  Indrayanto,  2005).  Rata-rata  perolehan 
kembali yang didapatkan berkisar antara 71,81-96,19% dengan nilai 
% KV keterulangan p’,p-DDE yaitu 3,69%, Dieldrin yaitu 24,67%, 
Endrin yaitu 4,25%, dan p’,p-DDD yaitu 5,44%. Dari 4 senyawa 
organoklorin yang dapat dianalisis hanya p’,p-DDE, Endrin, dan 
p’,p-DDD yang memenuhi persyaratan parameter validasi metode. 
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