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Klaritromisin merupakan antibiotik makrolid semisintetik 

berspektrum luas dengan aktivitas yang sangat baik terhadap gram positif, 

gram negatif dan beberapa bakteri anaerob. Klaritromisin digunakan dalam 

pengobatan sejumlah penyakit bakteri seperti infeksi lambung Helicobacter 

pylori, saluran pernapasan atas, serta infeksi kulit. Klaritromisin termasuk 

dalam BCS (Biopharmaceutics Classification System) kelas II yang berarti 

obat tersebut memiliki kelarutan yang rendah dan daya permeabilitas yang 

tinggi (Bolourchian, 2013). Maka dari itu adanya rekomendasi untuk 

melakukan sebuah profil disolusi dalam berbagai media untuk klaritromisin 

(U.S Department of Health and Human Services, 1997). 

Tujuan penelitian ini adalah memperoleh kondisi optimal 

(komposisi fase gerak, kecepatan alir, volume penyuntikan, dan panjang 

kolom) analisis untuk uji disolusi tablet klaritromisin dengan menggunakan 

UPLC agar parameter faktor kapasitas (k’), simpangan baku relatif (RSD), 

tailing factor (faktor pengekoran), dan theoretical plate memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan serta agar didapatkan run time kurang dari 10 

menit. Selain itu, melakukan validasi metode analisis untuk uji disolusi 

(spesifisitas, linieritas, akurasi, pengaruh filtrasi, pengaruh autosampler, 

stabilitas, dan presisi antara) tablet klaritromisin pada kondisi optimal 

(komposisi fase gerak, kecepatan alir, volume penyuntikan, dan panjang 

kolom) dengan menggunakan UPLC.  Pada penentuan spesifisitas 

didapatkan hasil tidak ada peak yang muncul bersamaan dengan peak 

klaritromisin, dan tidak ada gangguan yang melebihi 2%. Dari penentuan 

linieritas diperoleh persamaan regresi y= 259,46x+2599,45; r hitung= 

0,999 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linier antara 

konsentrasi klaritromisin dengan area pada rentang konsentrasi 112,08-

672,48 ppm. Penentuan akurasi pada 4 kadar yang berbeda didapat harga 
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rata-rata persen perolehan kembali sebesar 95,59%-104,27%. Sedangkan 

untuk presisi antara didapat hasil perbedaan nilai rata-rata antara hasil 

disolusi setiap dua kondisi menggunakan kekuatan yang sama mutlak 

adalah 0,53%. Uji disolusi tablet klaritromisin dilakukan dalam berbagai 

media yaitu: pH 1,2; pH 4,5; pH 5,0 USP; pH 6,8. Pada media pH 1,2 tidak 

didapatkan hasil dari uji disolusi dikarenakan klaritromisin mengalami 

dekomposisi secara cepat pada pH tersebut (Itai et al., 2011), dan pada 

media pH 6,8 didapatkan hasil jumlah klaritromisin terlarut kurang dari 

100% diakibatkan klaritromisin mengalami penurunan kelarutan dalam pH 

tersebut. Sedangkan uji disolusi tablet klaritromisin dalam media pH 4,5 

dan 5,0 USP keduanya memenuhi persyaratan USP edisi 36.  
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