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Ciprofibrat secara kimia diketahui sebagai 2-[4-(2,2-

di¬chlorocyclopropyl) phenoxy]-2-methylpropanoic acid, yang mempunyai 

rumus molekul C13H14Cl2O3 dan berat molekul 289,2 (Merck Index, 2001). 

Ciprofibrat merupakan obat untuk mengatasi hiperlipidemia melalui 

mekanisme pengaktifan PPARα untuk menurunkan trigliserida plasma dan 

kadar kolesterol dengan mengurangi peningkatan fibrinogen dan kadar PAI-

1 dan meningkatkan kadar HDL kolesterol plasma (Robert & Bersot, 2001). 

Uji disolusi merupakan faktor penting dalam pengendalian mutu 

obat. Uji disolusi digunakan untuk menguji kualitas lot ke lot dari produk 

obat dalam pengembangan formulasi baru dan dalam penjaminan kualitas 

dan performa produk setelah perubahan tertentu, seperti dalam formulasi 

dan proses manufaktur (Vaucher, 2009). Badan Pengawas Obat dan 

Makanan mempersyaratkan untuk produk obat copy yang termasuk tablet 

lepas cepat dan hanya berbeda kekuatan cukup dilakukan uji disolusi 

terbanding. 

Banyak metode telah dilaporkan untuk analisis ciprofibrat dalam 

formulasi farmasetika baik dalam bentuk tunggal dan dalam kombinasi 

telah dilaporkan, penggunaan KCKT (Kromatografi Cair Kinerja Tinggi) 
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memberikan hasil pemisahan yang baik dalam waktu yang relatif singkat. 

UPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography) memiliki kinerja yang 

lebih baik dari KCKT dalam hal waktu bahkan tanpa adanya peningkatan 

laju alir dan penggunaan tekanan yang tinggi, mengacu pada penggunaan 

autosampler injector dan pengurangan dead volume. Karakteristik ini yang 

memberikan resolusi yang lebih baik dan waktu tambat yang lebih pendek 

(Churchwell et al., 2005; Nokanova et al., 2006; Leandro et al., 2006). 

Apabila telah tersedia metode analisis untuk KCKT maka untuk 

menerapkannya dalam UPLC diperlukan migrasi metode yaitu dengan cara 

membandingkan kolom, menghitung laju alir dan menghitung volume 

injeksi (Swartz, 2007). 

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan validasi metode analisis 

pada uji disolusi tablet ciprofibrat dengan UPLC serta menentukan profil 

disolusi tablet ciprofibrat inovator. 

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu 

menentukan media terpilih yang diperoleh dari menentukan kelarutan 

ciprofibrat pada empat media (media pH 1,2; pH 4,5; pH 6,8; dan pH 6,5), 

optimasi kondisi, dan validasi metode. Validasi metode meliputi 

spesifisitas, linieritas, presisi, akurasi, stabilitas, pengaruh filtrasi, dan 

pengaruh autosampler. 

Kondisi terpilih untuk penentuan profil disolusi tablet ciprofibrat 

adalah dengan menggunakan fase diam Purospher Star RP-18 endcapped  

(50 mm x 4,6 mm, 3µm), fase gerak metanol-air (70:30) dengan pengaturan 

pH 3,7, laju alir 0,4 mL/menit, volume injeksi 2 µL, suhu 30
o
C, panjang 

gelombang deteksi 232 nm, dan detektor Diode Array Detector (DAD). 

Hasil validasi metode pada penentuan spesifisitas diperoleh plasebo 

tidak memberikan gangguan. Pada penentuan linieritas diperoleh persamaan 
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regresi linier y = 6125,9417x + 2799,1569 dengan r = 0,9999. Pada 

penentuan akurasi didapatkan prosen perolehan kembali sebesar 95,85% - 

102,48% dengan presisi sistem, KV = 1,69%. Pada penentuan presisi antara 

didapatkan tidak terdapat perbedaan bermakna antara data presisi 1 dan 

presisi 2. Pada penentuan stabilitas didapatkan rekoveri sebesar 99,82% - 

100,10%, kemudian pada penentuan pengaruh filtasi sebesar 99,93% dan 

penentuan pengaruh autosampler pada pengambilan 10 mL = 99,67% dan 

pengambilan 15 mL = 100,31%. 

Pada penentuan profil disoulsi tablet ciprofibrat inovator diperoleh 

dalam waktu 45 menit ciprofibrat terlarut sebesar 91,76%, 91,07%, 91,12%, 

94,62%, 94,00% dan 90,26. Persyaratan pada draft monograph of the 

British Pharmacopoeia untuk ciprofibrat adalah dalam waktu 45 menit, 

yang terlarut tidak boleh kurang dari 75%, maka dapat diketahui bahwa 

hasil uji disolusi tersebut memenuhi persyaratan. 
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