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Telah dilakukan penelitian dengan menggunakan instrumen KCKT 
untuk mendapatkan metode uji disolusi yang dapat digunakan untuk analisis 
ondansetron tablet pada menit ke-30. Uji validasi metode yang dilakukan 
meliputi, spesifisitas, linieritas, akurasi, presisi, robustness, stabilitas larutan 
uji, serta perlu juga diketahui pengaruh filtrasi untuk memastikan bahwa 
filter yang digunakan juga sudah tervalidasi. Dalam penelitian ini dilakukan 
validasi metode uji disolusi untuk dua kadar, yaitu ondansetron 4 mg dan 
juga ondansetron 8 mg. Hal ini dikarenakan untuk memastikan bahwa 
kondisi terpilih dapat digunakan untuk mendapatkan hasil uji disolusi di dua 
kadar tersebut dengan hasil yang valid. 

Metode uji disolusi dalam penelitian ini menggunakan media HCl 
0,1 N 500 mL dengan suhu 37 ± 0,5 °C serta menggunakan pengaduk tipe 2 
menurut USP, tipe dayung dengan kecepatan engadukan 50 rpm. Sedangkan 
kondisi KCKT yang digunakan adalah kolom Phenomenex luna 5µm CN 
100 A 250 x 4 mm, dengan fase gerak dapar fosfat pH 5,4 (50:50) serta 
volume injeksi 20 µl dengan kecepatan alir 1,5 mL/menit, yang diukur pada 
panjang gelombang 216 nm. 

Hasil ondansetron 4 mg, hasil selektivitas didapatkan harga Rs 
yaitu 9,003; dimana persyaratannya adalah Rs > 1,5. Pada penentuan 
linieritas didapatkan persamaan regresi y = 83055,0066x – 520,4776 serta 
koefisien korelasinya 0,9998. Angka ini masih memenuhi persyaratan harga 
koefisien korelasi > 0,9980. Jadi dapat dikatakan bahwa kurva ondansetron 
dengan kadar 1,631 – 10,512 mg/L vs area masih linear. Kemudian untuk 
akurasi dipersyaratkan % perolehan kembali yang diperoleh antara 95- 
105%. Yang mana dalam penelitian ini untuk masing-masing replikasi 
semuanya memenuhi rentang tersebut. Parameter selanjutnya adalah presisi, 
dalam penelitian ini dilakukan presisi antara, hasil yang dipersyaratkan 
apabila nilai Q <85% , maka selisih Q keduanya harus <10%. Sedangkan 
pada penelitian ini selisih keduanya adalah 0,32%, jadi dapat dikatakan 
memenuhi persyaratan. Kemudian hasil penentuan stabilitas yang dilakukan 
sekitar 5 jam diperoleh harga yang masih memenuhi persyaratan antara 98% 
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- 102%. Jadi dapat dikatakan bahwa larutan uji masih dalam kondisi stabil 
dalam waktu 5 jam. 

Hasil untuk pengaruh filtrasi diperoleh rentang antara 100,63 – 
101,12 %, sehingga dikatakan memenuhi persyaratan antara 98-102%. 
Untuk penentuan robustness dilakukan perubahan laju alir + 0,2 dari laju 
alir  awal.  Ada  3  parameter  yang  perlu  diperhatikan  pada  penentuan 
robustness, yaitu harga T (tailing factor), N (Theoretical Plate) dan RSD 
area. Untuk laju alir 1,5 mL/min didapatkan harga T 0,97; sedangkan harga 
N 6028,22; untuk RSD area didapatkan 0,21. Untuk laju alir 1,3 mL/min 
didapatkan harga T 0,90; sedangkan harga N 5302,08; untuk RSD area 
didapatkan 0,24. Untuk laju  alir 1,7 mL/min didapatkan harga T 0,96; 
sedangkan harga N 5584,08; untuk RSD area didapatkan 0,39. sedangkan 
dipersyaratkan harga T < 2,0; N >1000, dan RSD area < 2,0. Jadi dapat 
dikatakan memenuhi parameter-parameter diatas. 

Hasil untuk ondansetron 8 mg diperoleh harga Rs yaitu 2,942. 
Pada penetuan linieritas dari kurva baku, diperoleh persamaan regresi y = 
315976,5035x – 16656,3479 dengan harga r hitung = 0,9999 yang 
menunjukkan adanya hubungan yang linier antara konsentrasi ondansetron 
pada rentang 3,289 – 21,012 mg/L terhadap area ondansetron. Untuk 
akurasi diperoleh hasil yang memenuhi persyaratan untuk masing-masing 
replikasi. Presisi dalam penelitian ini dihasilkan selisih Q keduanya adalah 
2,04%. Kemudian untuk penentuan stabilitas yang dilakukan sekitar 4 jam 
diperoleh harga yang  masih memenuhi rentang antara 98%-102%. Jadi 
dapat dikatakan bahwa larutan yang uji masih dalam kondisi stabil dalam 
waktu 4 jam. 

Selanjutnya adalah pengaruh filtrasi, dari pengaruh filtrasi 
diperoleh rentang 100,15 – 100,38%. Untuk penentuan robustness 
dilakukan perubahan laju alir + 0,2 dari laju alir awal. Ada 3 parameter 
yang perlu diperhatikan pada penentuan robustness, yaitu harga T (tailing 
factor), N (Theoretical Plate) dan RSD area. Untuk laju alir 1,5 mL/min 
didapatkan harga T 0,88; sedangkan harga N 2684,40; untuk RSD area 
didapatkan 0,17. Untuk laju  alir 1,3 mL/min didapatkan  harga T 0,84; 
sedangkan harga N 2096,40; untuk RSD area didapatkan 0,19. Untuk laju 
alir 1,7 mL/min didapatkan harga T 0,97; sedangkan harga N 4031,40; 
untuk RSD area didapatkan 0,22. sedangkan dipersyaratkan harga T < 2,0; 
N >1000, dan RSD area < 2,0. Jadi dapat dikatakan memenuhi parameter- 
parameter diatas. 

Setelah semua parameter validasi terpenuhi untuk ondansetron 4 
mg dan 8 mg pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan dapat digunakan 
untuk metode uji disolusi ondansetron tablet. 
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