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RINGKASAN 

VALIDASI METODE ANALISIS LEVOFLOKSASIN DALAM 

SEDIAAN TETES MATA DENGAN METODE KROMATOGRAFI 

CAIR KINERJA TINGGI 

 

AGENG TEGUH WARDOYO 

 

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) merupakan teknik 

kromatografi yang perkembangannya sangat intensif beberapa tahun ini 

(Watson, 2000). Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan metode 

analisis untuk analisis levofloksasin dalam sediaan tetes mata yang selektif 

terhadap bahan lain dengan menggunakan KCKT dengan metode elusi 

isokratik yang memenuhi parameter validasi. 

Pada awal penelitian ini, dilakukan penentuan panjang gelombang 

optimum, panjang gelombang yang terpilih dari levofloksasin dengan 

detektor Photo Diode Array (PDA) pada KCKT adalah 294 nm. Tahap 

selanjutnya adalah melakukan pengujian kondisi KCKT dengan komposisi 

fase gerak dan kecepatan alir yang akan digunakan untuk analisis dengan 

menggunakan panjang gelombang terpilih. Pada penelitian ini, kondisi 

KCKT yang digunakan sama seperti kondisi yang digunakan untuk analisis 

ofloksasin (USP XXXII, 2008) yaitu fase gerak asetonitril:dapar fosfat pH 

6,0 dengan perbandingan 12:88 dengan kecepatan alir 1,5 mL/menit. Dari 

hasil pengujian tersebut, didapatkan harga resolusi antara masing-masing 

puncak >1,5 sehingga menunjukkan bahwa kedua puncak terpisah secara 

sempurna. Selain itu, pada kondisi tersebut memiliki tailing factor <1,5; 

theoritical plate >2000, dan waktu analisis juga relatif lebih cepat. Waktu 

analisis yang dibutuhkan dari kondisi terpilih dari penelitian ini adalah 14 

menit.  

Pada pengujian selektivitas, diperoleh hasil kromatogram dimana 

puncak levofloksasin dengan waktu retensi 11,248 menit terpisah dari 

puncak pengotor C dengan waktu retensi 12,677 menit dengan nilai Rs = 

2,833 sesuai persyaratan untuk nilai resolusi yaitu >1,5-2,0 (Yuwono dan 

Indrayanto, 2005). 

Pada penentuan linieritas diperoleh persamaan regresi y=28006,43x-

83151,97 dengan r hitung = 0,9994. Hal ini menunjukan bahwa ada 

hubungan linier antara konsentrasi levofloksasin pada rentang konsentrasi 
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136,871-253,955 ppm terhadap area levofloksasin. Parameter adanya 

hubungan linier dinyatakan dengan koefisien korelasi, dan suatu metode 

analisis yang valid mempunyai harga koefisien korelasi lebih dari 0,999 

(Yuwono dan Indrayanto, 2005). 

Pada penentuan akurasi, diperoleh harga rata-rata persen perolehan 

kembali sebesar 100,76%-101,89% dimana diketahui persyaratan persen 

perolehan kembali yaitu sebesar 98%-102% (USP Medicines Compendium, 

2013) sehingga dapat dikatakan bahwa akurasi pada penelitian ini 

memenuhi persyaratan validasi. 

Pada uji indikasi stabilitas diperoleh hasil kromatogram dimana 

puncak levofloksasin terpisah dari degradan-degradan yang terbentuk 

sehingga levofloksasin masih dapat dianalisis secara selektif dari degradan-

degradan yang terbentuk. Untuk uji stabilitas didapatkan bahwa persen 

kadar dari levofloksasin masih stabil dengan rentang 100,06%-100,16%, 

rentang tersebut memenuhi persyaratan persen kadar yaitu antara 98,0%-

102,0% (USP Medicines Compendium, 2013). 

Pada penentuan presisi antara, diperoleh harga RSD=0,4643% untuk 

kondisi pertama dan 0,2887% untuk kondisi kedua. Sedangkan untuk presisi 

antara diperoleh harga RSD=0,8971%. Harga RSD area dan waktu retensi 

dari ketiga senyawa pada ketiga konsentrasi tersebut sesuai dengan kriteria 

penerimaan dimana nilai RSD untuk studi penetapan pada produk akhir 

adalah ≤2% (keterulangan; n≥6) atau ≤3% (presisi antara; n≥6) (Yuwono 

dan Indrayanto, 2005).  

Tahap akhir dari penelitian ini adalah melakukan penentuan 

robustness. Pada kondisi normal didapatkan harga T=1,17; harga N=8551; 

dan RSD area = 0,21. Untuk laju alir 1,3 mL/min didapatkan harga T=1,18; 

harga N=9250; dan RSD area = 0,05. Untuk laju alir 1,7 mL/min didapatkan 

harga T=1,17; harga N=8093; dan RSD area = 0,21. Untuk suhu 30
o
C 

didapatkan harga T=1,20; harga N=53415; dan RSD area = 0,13. Untuk 

suhu 40
o
C didapatkan harga T=1,15; harga N=59688; dan RSD area = 0,09. 

Sedangkan dipersyaratkan harga T<2,0, N>2000, dan RSD area <2,0. Jadi 

dapat dikatakan memenuhi parameter-parameter diatas.   

Dari hasil validasi metode analisis yang telah dilakukan, dapat 

diambil kesimpulan bahwa metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah valid dan dapat digunakan untuk metode uji analisis 

levofloksasin dalam sediaan tetes mata secara KCKT dengan metode elusi 

isokratik.
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