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Pada abad terakhir ini, pestisida organoklorin banyak 
digunakan oleh petani dalam bidang pertanian di berbagai belahan 
dunia (Rodrigues, 2005). Hal ini dipicu karena petani menganggap 
bahwa pestisida efektif untuk mengendalikan hama dan penyakit 
(Ameriana, 2008). Meskipun bermanfaat bagi dunia pertanian tetapi 
pestisida organoklorin yang terkandung dalam tanaman dapat menjadi 
residu yang kemungkinan membahayakan konsumen (Isnawati dan 
Alegantina, 2005). 

Dalam kenyataannya, residu pestisida organoklorin juga 
ditemukan pada tanaman obat (Rodrigues et al., 2005). Hal inilah yang 
membangkitkan kekhawatiran masyarakat sedunia karena dapat 
mengganggu kesehatan dan dapat menjadi masalah serius yang dapat 
mempengaruhi perkembangan obat tradisional (Malik et al., 2009 dan 
Sahoo et al., 2010). Salah satu komoditas tanaman obat yang digunakan 
untuk bahan baku obat tradisional, adalah Jahe (Zingiber officinale 
Rosc) yang dari tahun ke tahun jumlah konsumsinya untuk bahan baku 
obat tradisional mengalami peningkatan, sehingga diharapkan adanya 
kontrol kualitas pada jahe untuk menjamin keamanannya (Yuliani dan 
Sari, 2009). Menurut Commission Regulation (European) No 752/2014 
, batas maksimum residu (BMR) pestisida organoklorin pada jahe 
berkisar 0,1-1 mg/kg. Oleh karena itu diperlukan pengawasan terhadap 
tanaman obat, khususnya jahe agar kadar residu pestisida ini terjamin 
tidak melampaui batas keamanan pemakaian yang telah ditetapkan. 

 
Metode preparasi sampel yang relatif terus dikembangkan 

adalah QuEChERS. Penggunaan metode QuEChERS dapat 
memberikan keuntungan yaitu menghasilkan persen perolehan kembali 
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yang tinggi, sangat akurat, meminimalisasi penggunaan alat gelas, dan 
ruggedness (Lehotay, 2004). 

Dan metode yang umumnya digunakan untuk analisis residu 
pestisida organoklorin yang menggunakan metode preparasi sampel 
seperti QuEChERS adalah kromatografi gas-spektrometri massa. 
Sedangkan penggunaan flame ionization detector (FID) untuk analisis 
residu pestisida menggunakan metode preparasi QuEChERS belum 
ada. FID atau detektor ionisasi nyala merupakan detektor yang paling 
banyak digunakan dan peka terhadap senyawa hidrokarbon termasuk 
pestisida organoklorin (McNair and Miller, 2009). 

Berdasarkan hal diatas, maka dilakukan penelitian mengenai 
validasi metode kromatografi gas dengan detektor ionisasi nyala untuk 
analisis residu organoklorin pada rimpang jahe dengan kit QuEChERS. 
Menurut hasil penelitian, parameter validasi selektivitas telah 
menunjukkan pemisahan yang baik masing-masing senyawa 
organoklorin yang dinyatakan dengan nilai resolusi lebih dari 1,5 
(Yuwono and Indrayanto, 2005). Pada sampel simplisia jahe ini, hanya 
dapat dianalisis 5 senyawa organoklorin yaitu aldrin, heptaklor 
epoksida, endosulfan 1, p’p-DDE, dan p’p-DDD. Hasil linieritas 
ditunjukkan dengan nilai  nilai   r2 >0,995 dari masing-masing kelima 
persamaan regresi pestisida organoklorin (AOAC, 2007). Batas deteksi 
dan kuantitasi menunjukkan konsentrasi organoklorin yang dapat 
terdeteksi dan terkuantitasi oleh alat. Akurasi dilakukan dengan metode 
adisi yang menghasilkan rata-rata persentase perolehan kembali yang 
didapatkan berkisar antara 51,44-84,74% dengan nilai persentase KV 
sebesar 3,30-16,92% untuk 5 senyawa organoklorin. Padahal 
persyaratan persentase perolehan kembali berada dalam rentang 70-
120%, dan persyaratan nilai persentase KV <15% (Yuwono and 
Indrayanto, 2005).  

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode 
kromatografi gas dengan detektor ionisasi nyala untuk analisis residu 
organoklorin pada rimpang jahe menggunakan kit QuEChERS yang 
telah memenuhi persyaratan validasi hanya untuk 4 senyawa pestisida 
organoklorin yaitu aldrin, heptaklor epoksida, p’p-DDE, dan p’p-DDD.  
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