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VALIDASI METODE KROMATOGRAFI GAS DETEKTOR 
IONISASI NYALA UNTUK ANALISIS RESIDU 

ORGANOKLORIN PADA KENCUR 

Milkhatus Sa’adah 

Pestisida mempunyai peranan yang sangat penting dalam 
perkembangan pertanian dan belum bisa tergantikan sampai 
sekarang (Kolberg et al., 2010). Salah satu pesisida yang telah 
digunakan secara luas dalam pertanian adalah organoklorin. Dalam 
konsentrasi tinggi organoklorin sangat berbahaya, dapat 
menyebabkan berubahnya suasana hati, sakit kepala, mual, muntah, 
pusing, kejang, tremor otot, kerusakan hati, dan kematian (Eip 
Associates, 1997) Selain itu, juga dapat menyebabkan kanker. 
(Pereira et al., 2004). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor: 01/Permentan/OT. 140/1/2007 tentang daftar bahan aktif 
pestisida yang dilarang dan pestisida terbatas yang menyatakan 
bahwa bahan aktif pestisida organoklorin dilarang penggunaannya. 
Meskipun sudah dilarang penggunaannya, akan tetapi karena 
organoklorin sangat stabil dan masih terdapat setelah beberapa tahun 
penggunaannya di lokasi penyemprotan. Hal itu disebabkan sifat dari 
pestisida ini mempunyai waktu paruh yang panjang dan persisten 
dalam lingkungan (Isnawati dan Mutiatikum, 2005), sehingga 
dimungkinkan masih terdapat residu organoklorin dalam lingkungan. 

Disisi lain, kencur di Indonesia selain dikenal sebagai 
tanaman yang dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, juga dikenal 
sebagai tanaman obat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit 
karena khasiatnya sebagai ekspetoransia, diuretika, dan stimulansia 
(Santoso, 2005 ). Kencur banyak digunakan sebagai bahan baku obat 
tradisional (jamu) dan fitofarmaka (Rostiana dkk, 2013) untuk 
melindungi konsumen, Badan Standardisasi Nasional menetapkan 
batas maksimum residu (BMR) pestisida organoklorin pada simplisia 
kencur yaitu 0,1 ppm (SNI 01-7085-2005). Metode analisis residu 
pestisida yang terdapat dalam metode baku yaitu AOAC tahun 2007 
menggunakan kromatografi gas detektor spektrometri massa dengan 
metode ekstraksi sampel QuEChERS akan tetapi dalam penelitian ini 
detektor yang digunakan berbeda, selain itu terdapat modifikasi 
kondisi analisis (kecepatan alir gas pembawa, suhu inlet, dan suhu 
oven) dan sampel yang digunakanpun berbeda sehingga diperlukan 
validasi metode. 
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Kromatografi gas (KG) merupakan teknik analisis yang 
digunakan untuk memisahkan senyawa yang mudah menguap, yang 
sesuai dengan sifat dari organoklorin yang semivolatil. Detektor 
ionisasi nyala (FID) digunakan karena detektor ini peka terhadap 
senyawa hidrokarbon sedangkan komponen utama senyawa 
organoklorin adalah hidrokarbon sehingga seharusnya organoklorin 
dapat dideteksi menggunakan detektor ini. Preparasi sampel 
menggunakan QuEChERS, karena metode ini memiliki banyak 
keuntungan seperti, recovery yang tinggi untuk pestisida, 
menggunakan sedikit pelarut organik dan tidak menggunakan pelarut 
klorin (Nguyen et al., 2008). 

Sebelum dilakukan validasi metode, dilakukan terlebih 
dahulu identifikasi larutan standar organoklorin menggunakan 
Kromatografi Gas-Spektrofotometri Massa (KG-SM) yang kemudian 
hasilnya dibandingkan dengan KG-FID. Berdasarkan hasil 
penelitian, organoklorin yang terdeteksi dalam kencur hanya 4 
senyawa yaitu heptaklor epoksida, p’p-DDE, p’p-DDD, dan endrin 
aldehid. Parameter validasi selektivitas menunjukkan pemisahan 
yang baik dinyatakan dengan nilai Resolusi (Rs) > 1,5. Linieritas 
keempat organoklorin memenuhi persyaratan dengan nilai R2 > 
0,995. Batas deteksi dan batas kuantitasi yaitu memenuhi batas 
minimum alat mampu mendeteksi heptaklor epoksida, p’,p-DDE, 
p’,p-DDD, dan endrin aldehid. Hasil akurasi diperoleh rata-rata 
%recovery 60,90% - 94,90%. Dari keempat organoklorin yang 
memasuki rentang %recovery 75% -120% adalah organoklorin yaitu 
heptaklor epoksida, p’p-DDE, dan p’p-DDD. %KV berturut-turut 
untuk yaitu heptaklor epoksida, p’p-DDE, p’p-DDD, dan endrin 
aldehid adalah 10,41; 8,66; 13,62; dan 12,86. Dari keempat senyawa 
tersebut memenuhi persyaratan untuk presisi yaitu %KV < 15%. 
Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 
bahwa metode kromatografi gas detektor ionisasi nyala untuk 
analisis residu oganoklorin pada kencur memenuhi persyaratan 
validasi hanya untuk yaitu heptaklor epoksida, p’p-DDE, p’p-DDD, 
dan endrin aldehid. 
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