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Kimia Analisis hanyalah sebuah ilmu untuk mengenali wujud, kadar 
dan kemumian suatu zat kimia. Setiap zat kimia (atom dan molekul) 
ternyata bersifat spesifik (selalu berbeda dengan zat lainnya), dan 
kadarnya tidak pernah ada yang 100% murni, selalu terkandung zat 
pengotor (impurities). Makin sedikit kadar impurities, zat kimia itu 
makin mumi dan harganya semakin mahal. 

Jasad, sifat dan perilaku manusia bersifat unik dan spesifik (tidak 
pemah adayang sarna walau terhadap saudara kembar identik sekali pun). 
Manusia terlahir dari tingkat sud (pure), kemudian dalarn perjalanan 
hidupnya tidak akan luput dari impurities (godaan nafsu tercela), dan 
selama hidup di dunia diberi arnanah untuk mengenali Sang Maha Sud 
dan untuk berjalan kembali ke tingkat kesucian itu setinggi-tingginya. 
Seberapa besar tingkat pencapaian itu (% recovery) yang dia capai, itulah 
sayembara hidup, dan tolok ukur itulah menentukan kedekatan dia 
dengan Yang Maha Sud dan Maha Tunggal (Maha Spesifik). 

Senyawa polar larut ke dalarn pelarut polar. Senyawa non polar larut 
ke dalarn pelarut non polar (like dissolves like). Senyawa non polar tidak 
pernah campur dengan senyawa polar. 

Kehidupan di dunia adalah sebuah perjalanan. Hanya dengan 
kesucianlah perjalanan pengenalan kepada Sang maha Suci dapat 
ditempuh. Barangsiapa yang sud, dia akan kembali dan berada dalam 
kesudan (Surga). Hanya mereka yang percaya (iman) dan mengerti 
(berilmu) dan berjuangmenuju ke kesudan (amalan sholeh), merekalah 
yang menemukan hari raya kemenangan Iedul fitri (dari sud kembali 
ke suci). Yaitu, mereka yang meninggalkan (berhijrah) dari sifat-sifat 
tidak sud (sifat tercela) ke sifat-sifat terpuji, berkorban dan berserah 
diri (Tauladan N abi Ismail dan Ibrahim, Iedul Adha), serta bersatu-padu 
dengan sesarna dalarn barisan yang rapat (sholat Jum'at, sholat jamaah). 
Merekalah yang akan melakukan pergerakan sejati (Tawaf) dan mereka 
akan menemukan hakikat Hidup sejati (Wuquf). 

Subhanallah, Walhamdulillah, Walaailaha ilallah, wallaahu akbar. 
Tiada Daya dan Kekuatan kecuali dariN ya. 

(Mochammad Yuwono, Sebuah Renungan di Braunschweig-Jerman, 
2006) 
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BismiIlahirrrahmaanirrohiim, 

Yang ,terhormat, 

Ketua dan Anggota Senat Akademik Universitas Airlangga, 

Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Airlangga, 

Para Guru Besar Universitas Airlangga, 

Para Dekan dan Pembantu Dekan di lingkungan Universitas 

Airlangga, 

Para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Airlangga, 

Para Ternan Sejawat dan segenap Sivitas Akademika Universitas 

Airlangga, 


Para Undangan dan hadirin sekalian yang saya muliakan. 


Assalamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh,
• 

Selamat pagi dan salam sejahtera, 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan 
puji syukur ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat 
dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul 
bersama dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri Rapat 
Terbuka Senat Akademik Universitas Airlangga dengan acara 
pengukuhan saya sebagai Guru Besar dalam mata kuliahlBidang Ilmu 
Analisis Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. 
Shalawat dan salam kami sampaikan pula kepada junjungan kita 
Nabi Besar Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat serta para 
pengikutnya. 

Dalam kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan 
orasi dengan judul: 

PERANAN ANALISIS FARMASI MODERN, 

DALAM PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN 


OBAT, PANGAN; DAN KOSMETIKA 
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Pendahuluan 

()bat, pangan dan kosmetika merupakan produk yang 
diperdagangkan secara luas mulai dari tingkat lokal sampai ke 
tingkat internasional. Produk-produk ini terkait langsung dengan 
kesehatan manusia. Oleh karena itu, mutu dan keamanannya 
merupakan aspek yang sangat penting dan harus benar-benar 
dipenuhi oleh produsen agar masyarakat sebagai konsumen 
terlindung dari bahaya yang dapat ditimbulkannya. 

Fakta menunjukkan bahwa mutu dan keamanan obat, pangan 
dan kosmetika di Indonesia masih perlu mendapat perhatian 
yang serius. Kasus keracunan pangan yang terjadi akhir-akhir ini 
merupakan salah satu bukti masih belum terpenuhinya standar 
mutu dan keamanan pangan. Selain itu, bahan tambahan tertentu 
yang mestinya tidak diijinkan untuk digunakan dalam produksi 
pangan ternyata ditemukan dalam beberapa produk yang beredar 
di masyarakat. Hal ini beberapa kali menjadi berita aktual di 
media massa. Dalam hal pangan, pemenuhan gizi masih menjadi 
masalah bagi sebagian masyarakat di negeri kita. N amun demikian, 
masalah gizi tersebut akan semakin parah, jika saja pangan yang 
dikonsumsi masyarakat bersifat tidak aman karena mengandung 
cemaran-cemaran berbahaya bagi kesehatan. Cemaran pangan 
dapat berupa cemaran mikroba dan cemaran kimia seperti residu 
pestisida, antibiotika dan logam-Iogam berat serta bahan-bahan 
kimia berbahaya lainnya. Berbeda dengan cemaran mikroba yang 
efeknya relatif cepat (misalnya timbulnya diare atau muntah), 
efek cemaran kimia umumnya tidak mudah terlihat dalam waktu 
yang relatif singkat. Namun demikian, akumulasi cemaran ini 
di dalam tubuh secara perlahan tapi pasti akan menimbulkan 
kelainan-kelainan pada fungsi ginjal, liver, reproduksi dan dapat 
menimbulkan kanker. 

Di sisi lain, di negeri kita pada saat ini telah beredar lebih dari 
10.000 macam obat yang diproduksi oleh lebih kurang 200 pabrik 

farmasi. Obat-obat ini te 
(tablet, kapsul, sirup, su 
berbagai nama dagang at 
bahwajumlah obat yang be 
perlu diimbangi dengan pe 
Apalagi di negeri kita dite 
yang mutu, khasiat dan k 
Termasuk dalam hal ini ad 
adanya kandungan obat 
dalam produknya. Penga 
ketat hendaknya juga dit 
produk food supplement 

beredar di masyarakat. 
Di negara-negarayang 

obat, pangan dan kosmetika 
dilihat dari sangat ketatnya 
GMP (Good Manufacturin, 
yang harus dipenuhi oleh p 
sudah beredar pun mendap 
dengan sanksi berat apabil~ 
hal ini, obat dipandangseba 
obat harus efektif, bermutu, 
persyaratan ini tidaklah b 
baru menelan waktu yang 
menempuh liku-liku penguji 
biaya yang besar (sekitar 31 
keamanan yang tinggi juga 
inilah yang berimbas kepa( 
produk yang masuk ke neg~ 
terhadap regulasi itu. Sebag 
Amerika Serikat, Uni Eropc 
mutu dan keamanan yang 
hal kandungan residu ant 
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pakan produk yang 
tingkat lokal sampai ke 
terkait langsung dengan 

mutu dan keamanannya 

keamanan obat, pangan 
mendapat perhatian 
terjadi akhir-akhir ini 
terpenuhinya standar 

bahan tambahan tertentu 

U::UUHGUl gizi masih menjadi 
kita. Namun demikian, 

Fi:iI:::l1U~"Ul. Cemaran pangan 
kimia seperti residu 

berat serta bahan-bahan 

diare atau muntah), 
terlihat dalam waktu 

akumulasi cemaran ini 
pasti akan menimbulkan 

liver, reproduksi dan dapat 

ini telah beredar lebih dari 
lebih kurang 200 pabrik 

farmasi. Obat-obat ini tersedia dalam berbagai bentuk sediaan 
(tablet, kapsul, sirup, suppositoria, injeksi, salep dll.) dengan 
berbagai nama dagang atau sebagai obat generik. Perlu diakui 
bahwajumlah obat yang beredar ini terlalu banyak yang tentu saja 
perlu diimbangi dengan pengawasan yang ketat dari Pemerintah. 
Apalagi di negeri kita ditengarai masih beredar obat-obat palsu 
yang mutu, khasiat dan keamanannya sangat merugikan pasien. 
Termasuk dalam hal ini adalah Jamu yang beberapa kali ditemui 
adanya kandungan obat modern yang sengaja dicampurkan ke 
dalam produknya. Pengawasan mutu dan keamanan yang lebih 
ketat hendaknya juga ditujukan kepada produk kosmetika dan 
produk food supplement yang akhir-akhir ini semakin marak 
beredar di masyarakat. 

Di negara-negara yang sudah maju, standar mutu dan keamanan 
obat, pangan dan kosmetika diperlakukan sangat ketat. Hal ini dapat 
dilihat dari sangat ketatnya regulasi terkait dengan produksi seperti 
GMP (Good Manufacturing Practices) dan cGMP (Current GMP) 
yang harus dipenuhi oleh produsen di sana. Produk-produk yang 
sudah beredar pun mendapat pengawasan ketat dari Pemerintah 
dengan sanksi berat apabila ada pelanggaran di dalamnya. Dalam 
hal ini, obat dipandang sebagai produk yang sangat spesial, karena 
obat harus efektif, bermutu, berkhasiat dan aman. Untuk memenuhi 
persyaratan ini tidaklah heran apabila penemuan sebuah obat 
baru menelan waktu yang panjang (l0-15 tahun) karena harus 

menempuh liku-liku pengujian yang sangat rumit sehingga menelan 
biaya yang besar (sekitar 300-500 juta US $).1 Standar mutu dan 
keamanan yang tinggi juga diterapkan pada produk pangan. Hal 
inilah yang berimbas kepada perdagangan internasional, karena 
produk yang masuk ke negara-negara tersebut juga harus tunduk 
terhadap regulasi itu. Sebagai contoh, udang beku yang diekspor ke 
Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang harus memenuhi standar 
mutu dan keamanan yang diberlakukan di sana misalnya dalam 
hal kandungan residu antibiot'ika dan bahan kimia berbahaya 
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lainnya2 . Yang dirasa sangat rnenyulitkan bagi pelaku usaha adalah 

sernakin ketatnya regulasi itu sehingga hal ini benar-benar rnenjadi 

harnbatan teknis bagi petani tarnbak dan eksportir udang kita yang 

rnernasarkan produknya di sana. 

Peranan Analisis Farmasi Modern 

Untuk rnengetahui apakah suatu produk obat, pangan dan 

kosrnetika rnernenuhi standar rnutu dan kearnanan yang telah 

ditetapkan diperlukan suatu pengujian laboratoriurn. Pada pengujian 

ini digunakan teknik dan rnetode analisis dengan rnenggunakan 

peralatan atau instrurnen tertentu serta dilaksanakan oleh para 

analis yang terdidik, terlatih dan berpengalarnan. Salah satu 

bidang ilrnu yang terkait erat dengan pengujian laboratoriurn 

adalah Kirnia Analisis (Analytical Chemistry). Kirnia Analisis 

rnerupakan bidang ilrnu pengetahuan yang berkaitan erat dengan 

analisis zat-zat kirnia. Kata "analisis" rnencakup aspek kualitatif 

jika ditujukan untuk rnengetahui kebenaran identitas zat yang 

dianalisis (rnenjawab pertanyaan what) dan aspek kuantitatif 

jika ditujukan untuk rnengetahui inforrnasi kadar atau jurnlah 

kandungan analit (rnenjawab pertanyaan how much). Dewasa ini 

kirnia analisis telah berkernbang dengan pesat khususnya dari aspek 

instrurnentasinya yang sernakin canggih dengan target analisis 

yang sangat luas. Oleh karena itu, berdasarkan sifat dari obyek 

(sarnpel) atau sistern yang dituju, Kirnia Analisis rnerniliki cabang

cabang yang lebih khusus seperti Analisis Pangan (Food Analysis), 

Analisis Lingkungan (Environmental Analysis), Analisis Farrnasi 

(Pharmaceutical analysis), Analisis kosrnetika (Cosmetics analysis) 
dan sebagainya.3 Perlu diakui bahwa rnasing-rnasing cabang ini 

seringkali rnasih turnpang tindih satu sarna lain dan tidak ada 

batas-batas pernisah yang jelas. 

Dalarn Analisis Farrnasi, target analisisnya adalah zat-zat kirnia 

yang dapat berupa bahan berkhasiat atau bahan aktif obat (Drug 

substance = active pharmaceutical ingredient = API) sebagai 

bahan baku obat (Bulk 

farrnasi (pharmaceutical 
ditujukan untuk Ui:111i:1n-[] 

(excipients) yang +-a.,.l,. ... ~ 

Dewasa ini Analisis 

Analysis) rnelibatkan . 

seiring dengan sernakin 

kearnanan dari sediaan 
obat dengan bahan 
pelarut (residual C!nl"n~1-

hal ini dapat rneliputi 

Di negara-negara 

sentral, karena analisis 

tahap penernuan dan 

akhir ini yang dalam 

digunakan pendekatan 

Chemistry) dan HTS 

sintesis senyawa UlH1.1S.U~ 

dibandingkan dengan 

dituntut dalam waktu 

Troughput Analysis). 
farmasi terlibat pula 

kuantitasi bahan kimia 

tersebut juga dianalisis 

kontaminan serta l:iLi:1UIULW 

tahap uji pra klinik 

(yang melibatkan subyek 

dalarn penentuan kualitatl 
diuji pada setiap jenis 

atau urin). Termasuk 

validasi metode yang 

yang dihadapi adalah 

~. 
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bagi pelaku usaha adalah 

ini benar-benar menjadi 

eksportir udang kita yang 

obat, pangan dan 

keamanan yang telah 
. Pada pengujian 

. ), Analisis Farmasi 

OUU:;o,Ul,U (Cosmetics analysis) 

adalah zat-zat kimia 

bahan aktif obat (Drug 
t = API) sebagai 

bahan baku obat (Bulk drugs) atau terkandung dalam sediaan 

farmasi (pharmaceutical preparations). Disamping itu, analisisjuga 

ditujukan untuk bahan-bahan kimia lain sebagai bahan pembantu 

(excipients) yang terkandung di dalam formula sediaan.3.4 

Dewasa ini Analisis Farmasi Modern (Modern Pharmaceutical 

Analysis) melibatkan aspek-aspek anal isis yang semakin luas 

seiring dengan semakin tingginya tuntutan penjaminan mutu dan 

keamanan dari sediaan farmasi seperti studi interaksi bahan aktif 

obat dengan bahan tambahan (excipients) karena adanya residu 

pelarut (residual solvent); reaksi degradasi yang dapat terjadi dalam 

formula obat dalam waktu tertentu di bawah berbagai kondisi yang 

hal ini dapat meliputi kondisi penyimpanan dan distribusi. 1,5 

Di negara-negara maju, Analisis Farmasi memegang peran 

sentral, karena analisis farmasi senantiasa terlibat dalam setiap 

tahap penemuan dan pengembangan obat-obat baru. Apalagi akhir

akhir ini yang dalam tahap-tahap penemuan obat baru tersebut 

digunakan pendekatan melalui Kimia Kombinatorial (Combinatorial 
Chemistry) dan HTS (High Troughput Screening). Dalam hal ini, 

sintesis senyawa dilakukan dalam proses yang jauh lebih cepat 

dibandingkan dengan era sebelumnya, sehingga hasil analisis pun 

dituntut dalam waktu yang singkat yang dikenal sebagai HTA (High 
Troughput Analysis). Dalam penemuan obat-obat baru, analisis 

farmasi terlibat pula dalam identifikasi/elusidasi struktur dan 

kuantitasi bahan kimia calon obat. Selain itu, bahan kimia calon obat 

tersebut juga dianalisis dari aspek kemurnian, jenis dan kandungan 

kontaminan serta stabilitasnya. Pada tahap-tahap berikutnya yakni 

tahap uji pra klinik (yang melibatkan hewan coba) dan uji klinik 

(yang melibatkan subyek manusia), analisis farmasi pun berperan 

dalam penentuan kualitatif dan kuantitatifbahan calon obat yang 

diuji pada setiap jenis sampel yang dihadapi (darah, plasma, serum 

atau urin). Termasuk dalam hal ini aspek pengembangan dan 

validasi metode yang tidak dapat dianggap remeh, karena analit 

yang dihadapi adalah senyawa baru yang dalam pengujian ini 
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melibatkan sampel biomedis yang sangat kompleks, apalagi analit 
berada dalam konsentrasi sangat keeil dan bersama-sama dengan 
metabolit beserta zat-zat pengganggu dalam matriks sampeL Pada 
uji klinik, bahan calon obat menempuh empat fase pengujian (Fase 

Bagi Pemerintah, ana: 
pengawasan mutu dan ke! 
yang beredar atau pada saa 

I, II, III dan IV). Fase I melibatkan pengujian keamanan pada jumlah 0 bat, pangan dan 

subyek sehat, sedangkan fase II melibatkan keamanan dan khasiat demikian banyak, maka P 

pada pasien. Pengujian pada fase III melibatkan kelompok besar senantiasa dituntut dalam 

pasien, untuk mengetahui efek khasiat dan keamanan obat baru daya peralatan, instrumen 

yang dibandingkan dengan obat pembanding yang sudah diketahui. Di masa mendatang 

Setelah itu pengujian (Fase IV) masih dilakukan setelah obat diberlakukan semakin ketat 

dipasarkan untuk mengetahui nilai terapeutik dan pengalaman ASEAN akan diberlakuka 

dalam pemakaian jangka panjang.l,4,6 Bioekivalensi) untuk obat 

Aspek khasiat, mutu dan keamanan benar-benar mendapat melibatkan instrumen yan 

perhatian berlebih dari FDA (Food and Drug Administration), berperan dalam pengujian 

ICH (International Conference on Harmanization) dan EMEA terstandar dan sediaan Fito 

(European Agency for the Evaluation ofMedicinal Products) akhir tidak boleh dipandang hany 

akhir ini, sehingga bahan dan produk harus mengalami pengujian yang valid yang dilaksanak. 

yang intensif termasuk pengujian impurities, uji degradasi, uji akan dihasilkan data analis 

stabilitas, senyawa chiral yang dituntut dengan penggunaan metode 
yang valid serta didokumentasikan dengan baik. Selain itu, Uni Teknik dan Metode Anal' 

Eropa pada saat ini mengeluarkan peraturan yang sangat ketat Berdasarkan perkemba 
terhadap cemaran-cemaran kimia untuk produk-produk pangan dapat dibedakan menjadi te 
dan kosmetika dari negara asing yang dipasarkannya di sana.2,7 modern. Pada periode klasik, 

Di Indonesia, analisis farmasi mutlak diperlukan untuk metode-metode sederhana 
pengujian mutu dan keamanan produk di industri obat, pangan dan peralatan seperti nerac 
dan kosmetika. Dalam hal ini, analisis farmasi diperlukan untuk lainnya. Sedangkan pada pe 
pemastian mutu pada laboratorium kontrol kualitas (QC) khususnya instrumen-instrumen seper 
sebelum produk diedarkan ke masyarakat. Sebelum digunakan polarograf, kromatograf, spe 
secara rutin, metode analisis yang tidak tercantum di dalam penggunaan sinar-X. Dalam e 
Farmakope atau buku standar lainnya harus divalidasi terlebih bantuan instrumen yang m 
dahulu untuk memenuhi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) didasarkan atas pengindera 
terkini yang ditetapkan oleh Badan POM. lahirlah terminologi Kimia 

Analysis). Pada peri ode m 
dilaksanakan dengan instru 

L. 
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~ kompleks, apalagi analit 
an bersama-sama dengan 
lam matriks sampel. Pada 
mpat fase pengujian (Fase 

mgujian keamanan pada 
:an keamanan dan khasiat 

:!libatkan kelompok besar 
dan keamanan obat baru 

yang sudah diketahui. 

dilakukan setelah obat 
dan pengalaman 

benar-benar mendapat 
Drug Administration), 

ization) dan EMEA 
Products) akhir

mengalami pengujian 

rities, uji degradasi, uji 

1'o:".L6"'" penggunaan metode 
baik. Selain itu, Uni 

yang sangat ketat 

produk'produk pangan 
di sana.2,7 

diperlukan untuk 

t. Sebelum digunakan 
tercantum di dalam 

harus divalidasi terlebih 
ObatyangBaik (CPOB) 

Bagi Pemerintah, analisis farmasi jelas diperlukan untuk 
pengawasan mutu dan keamanan obat, pangan dan kosmetika 
yang beredar atau pada saat pendaftaran produk baru. Mengingat 
jumlah obat, pangan dan kosmetika yang beredar di Indonesia 

demikian banyak, maka Pemerintah dalam hal ini Badan POM 

senantiasa dituntut dalam hal peningkatan dan perbaikan sumber 

daya peralatan, instrumen analisis beserta SDMnya. 

Di masa mendatang khususnya di era global, regulasi akan 
diberlakukan semakin ketat. Apalagi dalam waktu dekatdi kawasan 
ASEAN akan diberlakukannya uji BA/BE (Bioavailabilitas dan 
Bioekivalensi) untuk obat-obat di Indonesia yang hal ini akan 

melibatkan instrumen yang lebih canggih. Analisis Farmasi juga 
berperan dalam pengujian mutu dan keamanan jamu, obat herbal 

terstandar dan sediaan Fitofarmaka. Analisis Farmasi pada saat ini 
tidak boleh dipandang hanya sebagai tool oftesting. Tanpa metode 

yang valid yang dilaksanakan oleh analisis yang kompeten tidak 

akan dihasilkan data analisis yang reliabel. 

Teknik dan Metode Analisis 

Berdasarkan perkembangannya, teknik dan metode analisis 
dapat dibedakan menjadi teknik dan metode klasik, instrumental dan 
modern. Pada periode klasik, analisis ditandai dengan penggunaaan 
metode-metode sederhana yang banyak melibatkan reaksi kimia 

dan peralatan seperti neraca, buret, labu ukur dan alat-alat gelas 
lainnya. Sedangkan pada periode instrumental banyak digunakan 

instrumen-instrumen seperti spektrofotometer, potensiometer, 

polarograf, kromatograf, spektrometer massa, dan analisis dengan 
penggunaan sinar-X. Dalam era ini, deteksi analit dilakukan melalui 
bantuan instrumen yang menggantikan deteksi cara klasik yang 
didasarkan atas penginderaan manusia. Terkait dengan ini, maka 
lahirlah terminologi Kimia Analisis Instrumental (Instrumental 
Analysis). Pada periode modern seperti sekarang ini, analisis 

dilaksanakan dengan instrumen yang sudah dikendalikan dengan 
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komputer sehingga analisis dapat dilakukan secara computerized farmasi yang khususnya 

baik untuk kendali operasional instrumen maupun analisis data Namun demikian, pada 

yang dihasilkan. Kata-kata kunci pada periode klasik adalah oleh kromatografi. Hal 

analisis kualitatif dan kuantitatif, tetapan kesetimbangan, reaksi sampel yang dihadapi 

kimia, gravimetri dan titrasi. Pada periode instrumental, kata
kata kunci yang banyak mendominasi adalah absorpsi molekuler, 
spektroskopi emisi, kromatografi gas, kromatografi cair kinerja Tren terkini Teknik 
tinggi, spektrometri massa, spektroskopi resonansi magnet inti, 
spektroskopi absorpsi atom, voltammetri dan sebagainya. Sementara 
pada era modern sebagai kata-kata kunci adalah otomatisasi, 
miniaturisasi, interfaces dan kemometrik. Perkembangan teknik 
dan metode analisis dapat juga dilihat dari kadar analit pada sampel 

Kromatografi yang 
Tswett pada tahun 1 
sangat bermanfaat 
kompleks. Prinsip pemisl 

yang diamati, dimana pada era klasik kadar analit relatif besar 
(gram atau' mol) sementara pada era modern, analisis ditujukan 
terhadap analit dengan konsentrasi sangat rendah, dalam sampel 
yang sangat kompleks yang tercampur dengan degradan, metabolit 
atau komponen matriks l-ainnya. Jumlah analit yang mampu 

stationary phase). 

cair (Liquid Chro 

Chromatography). 

terdeteksi juga meningkat sangat tajam. 3,4 

Pada era modern, teknik-teknik klasik pun masih digunakan 
dan berkembang terus karena juga mendapatkan sentuhan 
komputerisasi. Titrasi asam-basa dan redoks misalnya sudah lama 
dapat dilakukan secara otomatis dengan pengamatan titik akhir 

dilengketkan sebagai 
Layer Chromatography = 
(Kromatografi Kolom). 

Penggunaan 
dalam sediaan farmasi 

secara potentiometris. Ditemukannya Elektrode Selektif Ion (Ion

selective Electrode) menjelang 1970-an meningkatkan peran metode 
potensiometri yang sebelumnya banyak didominasi oleh elektrode 

Pada tahun 1941, pada 
R.L.M. Synge dua ahli 

pH dan elektrode logam untuk titrasi asam-basa dan redoks. 
Elektrode selektif ion (ESI) secara sederhana dapat dirangkai 

mono karboksilat. IVlaKaU:1 
dengan potensiometer/pH meter sehingga dapat digunakan untuk 
analisis kuantitatif suatu ion dalam sampel yang tercampur 
dengan kation dan anion lainnya.8,9 ESI sangat menguntungkan 
karena sensitif dan selektif serta sangat sederhana sesederhana 
elektrode pH dalam pengukuran pH larutan. Di sisi lain, teknik 
spektroskopi memberikan sumbangan yang besar dalam analisis 

James mempublikasikan 
gas. Publikasi inilah 
cair (GLC).1o 

Pada tahun 1955, 
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ukan secara computerized 
en maupun analisis data 

da periode klasik adalah 

pan kesetimbangan, reaksi 

dode instrumental, kata

adalah absorpsi molekuler, 

kromatografi cair kinerja 

opi resonansi magnet inti, 
. dan sebagainya. Sementara 

unci adalah otomatisasi, 

rik. Perkembangan teknik 

i kadar analit pada sampel 

kadar analit relatif besar 

odern, analisis ditujukan 

ngat rendah, dalam sampel 

engan degradan, metabolit 

mlah analit yang mampu 
.3,4 

asik pun masih digunakan 

mendapatkan sentuhan 

edoks misalnya sudah lama 
an pengamatan titik akhir 

Elektrode Selektif Ion (lon
eningkatkan peran metode 

k didominasi oleh elektrode 

si asam-basa dan redoks. 

ederhana dapat dirangkai 

gga dapat digunakan untuk 
sampel yang tercampur 

81 sangat menguntungkan 

gat sederhana sesederhana 

arutan. Di sisi lain, teknik 

yang besar dalam analisis 

farmasi yang khususnya untuk identifikasi dan struktur elusidasi. 

Namun demikian, pada era modern, teknik analisis didominasi 

oleh kromatografi. Hal ini dapat dimengerti karena sesungguhnya 

sampel yang dihadapi semakin kompleks sehingga diperlukan 

pemisahan yang selektif sebelum dideteksi oleh detektor. 

Tren terkini Teknik Kromatografi 

Kromatografi yang semula ditemukan oleh ahli botani Rusia M.s. 

Tswett pada tahun 1903, merupakan teknik pemisahan sehingga 

sangat bermanfaat untuk komponen eampuran dalam sampel yang 

kompleks. Prinsip pemisahan pada kromatografi adalah migrasi 

komponen analit dalam dua sistem fase, yang satu bergerak (fase 

gerak, mobile phase) dan fase lainnya bersifat diam (fase diam, 

stationary phase). Berdasarkan fase geraknya, dikenal kromatografi 

eair (Liquid Chromatography) dan Kromatogragi gas (Gas 

Chromatography). Berdasarkan fase diamnya, kromatografi dapat 

dilaksanakan pada fase diam berupa kertas (Paper chromatography), 
dilengketkan sebagai lapisan tipis (Kromatografi Lapis Tipis, Thin 
Layer Chromatography = TLC), atau ditaburkan pada suatu kolom 
(Kromatografi Kolom).6.10 

Penggunaan kromatografi untuk analisis bahan-bahan obat 

dalam sediaan farmasi pertama kali dilakukan pada tahun 1920-an. 

Pada tahun 1941, pada suatu seminar di London, AJ.P. Martin dan 

R.L.M. Synge dua ahli kimia belia (Martin pada saat itu berumur 31 

tahun sedangkan Synge berusia 26 tahun) telah mempresentasikan 

makalah tentang pemisahan dan penentuan asam mono amino 

mono karboksilat. Makalah inilah yang dianggap sebagai lahirnya 

kromatografi partisi. Dan tepat 10 tahun kemudian, Martin dan 

James mempublikasikan suatu kromatografi dengan fase gerak 

gas. Publikasi inilah yang akhirnya melahirkan kromatografi gas 
eair (GLC).lO 

Pada tahun 1955 kromatografi .kertas telah resmi menjadi metode , 
dalam Farmakope Amerika Serikat (United States Pharmacopoeia 
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= USP), baru kemudian disusul oleh metode kromatografi lainnya 
pada edisi-edisi berikutnya. Pemisahan dengan Kromatografi lapis 
tipis (KLT) mula-mula dilakukan oleh Ismailov dan Shraiber yang 
menggunakan lapis tipis dari aluminium oksida. Penggunaan 
Kieselgel dengan zat pengikat gips barn berkembang setelah tahun 
1951, dan sejak 1956 E. Stahl telah banyak mengaplikasikan metode 
ini. Perkembangan Kromatografi lapis tipis selanjutnya dengan 
digunakannya lapis tipis siap pakai sekitar 1960-an, dan lahirnya 
HPTLC (High Performance Thin Layer Chromatography) serta elusi 
dua dimensi dan OPLC (Over Pressure Layer Chromatography). 
Perkembangan yang menonjol dalam sistem deteksi kualitatif dan 
kuantitatif adalah munculnya densitometer TLC-scanner atau 
dengan menggunakan kamera video.3,4 

Kromatografi gas (GC) yang secara komersial dipasarkan pada 
akhir tahun 1955 lebih sesuai untuk zat-zat mudah menguap. 
Pada awalnya GC menggunakan kolom kemas (packed column) 
dengan detektor konduktivitas termal (Thermal Conductivity 
Detector, TCD) dan kemudian disusul dengan penggunaan detektor 
ionisasi nyala (Flame Ionization Detector, FID). Perkembangan 
GC sangat menonjol sejak ditemukannya kolom kapiler fused 
silica dengan bilangan teoretis yang sangat tinggi mencapai 
lebih dan 100.000, sehingga hasil pemisahannya sangat efisien. 
Perkembangan GC berikutnya terletak pada penggunaan berbagai 
detektor yang selektif dan sensitif dan munculnya disain sistem 
inlet seperti PTV (Programmable Temperature vaporizer) dengan 
fasilitas penginjeksian sampel dalam jumlah besar (Large Volume 
Injection), sehingga sangat cocok untuk analit dalam jumlah 

sangat kecil (impurities). Munculnya sistem inlet Cold on-column 
memungkinkan analisis untuk sampel yang termolabil. Selain itu, 
untuk sampel yang kompleks seperti halnya matriks tumbuhan, 
penggunaan HS-GC (Headspace GC) atau SPME-GC (Solid Phase 
Micro Extraction GC) banyak diaplikasikan untuk analisis sampel 
obat, pangan dan kosmetika.1l-13 

Satu lagi teknik 
diaplikasikan pada 
Kinerja Tinggi (KCKT, 

terbatas harus senyawa 
Pada HPLC juga dapat 

Phase 
dan SEC (Size .L!I,(,(;~U~t.UI" 

Gel Filtration 
Chromatography). J..It:u~i1.I 

diaplikasikan, yang 
Perkembangan HPLC 

dan dimensi kolom, J..It:a~~Ul 
dan teknik preparasi 

dengan kemurnian 
dihasilkannya peak yang 
basa yang biasanya dihasil 
gugus sHanol yang masih 1 

Penggunaan HPLC pal 

yang semakin universal, s 
memang paling banyak dial 
hanya terbatas pada zat-za1 
karena itu, RID (RefractivE 
Light Scattering Detector) : 
yang tidak mengabsorpsi I 
Photodiode array (PDA) a 
detektor ini dapat mengh~ 

1
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etode kromatografi lainnya 
dengan Kromatografi lapis 

Ismailov dan Shraiber yang 
nium oksida. Penggunaan 
berkembang setelah tahun 

ak mengaplikasikan metode 
's tipis selanjutnya dengan 

kitar 1960-an, dan lahirnya 
Chromatography) serta elusi 
e Layer Chromatography). 
istem deteksi kualitatif dan 
ometer TLC-scanner atau 

komersial dipasarkan pada 
zat-zat mudah menguap. 

m kemas (packed column) 
al (Thermal Conductivity 
engan penggunaan detektor 
ctor, FID). Perkembangan 
nnya kolom kapiler fused 
g sangat tinggi mencapai 

isahannya sangat efisien. 
pada penggunaan berbagai 

n munculnya disain sistem 
.perature vaporizer) dengan 
mlah besar (Large Volume 
tuk analit dalam jumlah 

istem inlet Cold on-column 
yang termolabil. Selain itu, 
halnya matriks tumbuhan, 
tau SPME-GC (Solid Phase 
ikan untuk analisis sampel 

Satu lagi teknik kromatografi yang saat ini paling banyak 
diaplikasikan pada analisis farmasi adalah Kromatografi Cair 
Kinerja Tinggi (KCKT, HPLC). HPLC merupakan metode yang 
dapat digunakan untuk senyawa-senyawa yang lebih luas tidak 
terbatas harus senyawa mudah menguap seperti halnya pada GC. 
Pada HPLC juga dapat dilaksanakan dalam berbagai modus analisis 
seperti NPC (Normal Phase Chromatography), RPC (Reversed 
Phase Chromatography), IEC (Ion-Exchange Chromatography) 
dan SEC (Size Exclusion Chromatography) yang dapat berupa 
Gel Filtration Chromatography (GFC) dan GPC (Gel Permeation 
Chromatography). Dengan berbagai mode pemisahan ini, HPLC 
menduduki peringkat pertama sebagai metode yang paling banyak 
diaplikasikan, yang 70-BO%nya dilakukan dalam bentuk RPC. 
Perkembangan HPLC sebenarnya yang paling dramatis. Berbagai 
perkembangan tercatat baik dalam hal instrumentasi dan peralatan, 
kemajuan di dalam kimiawi fase diam, perkembangan dalam disain 
dan dimensi kolom, penggunaan beberapa aditifdalam fase mobilnya 
dan teknik preparasi sampel. Dalam hal kolom HPLC, penggunaan 
kolom berbasis silika masih tampak dominan. Perkembangan 
kolom HPLC tercatat setelah berhasil dipasarkannya kolom silika 
dengan kemurnian sangat tinggi (99,995%) yang memungkinkan 
dihasilkannya peak yang tajam dan simetris untuk analisis senyawa 
basa yang biasanya dihasilkan tailing pada RPC akibat kandungan 
gugus silanol yang masih tersisa di dalam kolom.14 

Penggunaan HPLC pada era modern menuntut pendeteksian 
yang semakin universal, sensitif dan spesifik. HPLC detektor UV 
memang paling banyak diaplikasikan, tetapi senyawa yang dianalisis 

hanya terbatas pada zat-zat yang mengandung gugus kromofor. Oleh 
karena itu, RID (Refractive Index Detector) dan ELSD (Evaporative 
Light Scattering Detector) menjadi pilihan untuk senyawa-senyawa 
yang tidak mengabsorpsi radiasi ultraviolet. Penggunaan detektor 
Photodiode array (PDA) akhir-akhir ini sangat meningkat karena 
detektor ini d~pat menghasilkan spektra yang sangat bermanfaat 
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untuk uji selektivitas/spesifisitas pada sampel-sampel biologis. 
Masih banyak detektor-detektor lain untuk HPLC yang masing
masing memiliki kelebihan dan spesifikasi tersendiri.4,14 

Analisis dengan HPLC secara konvensional membutuhkan 
waktu 10 sampai 45 menit. Pada era modern seperti sekarang 

ini, waktu analisis sudah dapat dicapai dalam waktu kurang dari 
1 menit (disebut ultra-fast HPLC) dan sekitar 5 menit (disebut fast 

HPLC). Untuk mencapai waktu analisis yang singkat ini, beberapa 

strategi telah diterapkan antara lain penggunaan kolom monolitik 

sebagai pengganti kolom packing. Kolom monolitik mengandung 

partikel-partikel yang porus dalam bentuk batangan-batangan 
terbuat dari silika atau bahan polimerik. Struktur yang porus 
menyuguhkan resistensi aliran dan tekanan balik yang jauh lebih 
rendah daripada kolom konvensional, sehingga kolom monolitik 
dapat dioperasikan pada kecepatan alir yang tinggi (umumnya 
3-9 kali lebih cepat) tanpa menghasilkan tekanan balik yang 
tinggi. Sifat seperti ini disebabkan oleh struktur bimodal dengan 

makrofor dan mesofor. Sementara itu, pendekatan lain dengan 

menggunakan kolom pendek (2-5 cm) untuk mengurangi waktu 

analisis merupakan cara yang paling sederhana. Akan tetapi hal ini 

hanya dapat diaplikasikan untuk sampel sederhana dengan jumlah 
analit terbatas. Pada dekade terakhir, kolom yang menggunakan 
pendukung silika ukuran partikel sangat keeil « 2 p.m) sudah dapat 
diperoleh di pasaran. Analisis dengan menggunakan kolom-kolom ini 
dapat dilaksanakan pada kecepatan alir yang sangat tinggi karena 

nilai HETP pada kurva van Deemter masih tetap bernilai minimum. 

Akan tetapi, kecepatan alir yang tinggi yang digunakan pada kolom 

ukuran partikel sangat kedl (umumnya di bawah 2 p.m) dapat 

menghasilkan tekanan balik yang tinggi (> 400 bar) yang hal ini 

tidak sesuai lagi dengan instrumen HPLC yang selama ini ada. Oleh 

karena itu, instrumentasi baru sudah berhasil dipasarkan dengan 
nama UPLC (Ultra Performance Liquid Chromatography) yang 

dapat melaksanakan analisis pada tekanan yang tinggi (sampai 

1000 bar). Jadi saat ini, 

atau tetap 

menggunakan kolorn 

diaplikasikan untuk 

analisis sarnpel rnatriks 
dengan MS dirnulai 

sulitnya diternukan 

ini. Barulah pada awal 
(ESI) dan l'ItlTlCl!'lnh"'r1 

misalnya analisis lill~J.\.Ull 
farmasi, dan analisis 

dari senyawa yang UJ.allau~ 
ratio massa dan rnuatan (n 

kuantitatif untuk bioanal: 

yang menggunakan 2 rna 
teknik LC-MS/MS rnenjad: 
kuantitatif analit dalam b 

Validasi baik validasi 
merupakan terna aktual a 
yang semakin ketat.24-25 S 

~ 
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.a sampel-sampel biologis. 1000 bar). Jadi saat ini, untuk mempersingkat waktu analisis, kita1
mtuk HPLC yang masing l dihadapkan dua pilihan yakni pembelian instrumen baru UPLC 
tasi tersendiri.4 ,14 

lvensional membutuhkan 
modern seperti sekarang 

I dalam waktu kurang dari 

ekitar 5 menit (disebut fast 

I yang singkat ini, beberapa 

nggunaan kolom monolitik 

)m monolitik mengandung 

entuk batangan-batangan 

~rik. Struktur yang porus 
:anan balik yang jauh lebih 

sehingga kolom monolitik 
lir yang tinggi (umumnya 

~lkan tekanan balik yang 

struktur bimodal dengan 

pendekatan lain dengan 

hana. Akan tetapi hal ini 

yang menggunakan 

keeil « 2 ,urn) sudah dapat 

P~I';U.1J.CLl'l.ClU kolom-kolom ini 

tetap bemilai minimum. 

digunakan pada kolom 

di bawah 2,um) dapat 

(> 400 bar) yang hal ini 

dipasarkan dengan 

Chromatography) yang 

yang tinggi (sampai 

atau tetap mempertahankan instrumen HPLC sebelumnya tetapi 

menggunakan kolom monolitik. Struktur monolitik silika gel juga 

diaplikasikan untuk lempeng TLC yang dapat memperpendek 

waktu elusi dengan jarak elusi 1-3 cm sehingga dapat mengurangi 

jumlah pelarut organik yang digunakan. Teknik ini disebut Ultra 
Thin Layer Chromatography (UTLC) .15-17 

Pada era modern, penggabungan teknik analisis merupakan 

suatu keharusan karena analit dalam sampel yang kompleks 

harus dapat dipisahkan secara selektif dan diidentifikasi secara 
spesifik serta dituntut dalam waktu yang semakin cepat. Yang 

paling penting disebut di sini adalah penggabungan spektrometri 
massa (MS) dengan HPLC dalam teknik yang disebut LC-MS yang 

akhir-akhir ini menjadi metode pilihan disamping GC-MS pada 

analisis sampel matriks biologis. Percobaan penggabungan LC 

dengan MS dimulai sejak tahun 1970-an. Kesulitan utama adalah 

sulitnya ditemukan interfaces pada penggabungan kedua teknik 

ini. Barulah pada awaI1990-an, ditemukan electrospray ionization 

(ESI) dan atmospheric-pressure chemical ionization (APCI), atau 

keduanya disebut teknik atmospheric-pressure ionization (API). 

Sejak saat itu, LC-MS telah dipakai untuk analisis berbagai bidang 
misalnya analisis lingkungan, pengembangan obat dalam industri 

farmasi, dan analisis residu obat. Prinsip MS adalah produksi ion 

dari senyawa yang dianalisis yang dipisahkan dan difilter atas dasar 

ratio massa dan muatan (m/z). Untuk keperluan khususnya analisis 

kuantitatif untuk bioanalisis digunakan LC-MS/MS (tandem MS) 

yang menggunakan 2 macam Mass Analyser. 1B•23 Pada saat ini, 

teknik LC-MS/MS menjadi tumpuhan untuk analisis kualitatif dan 

kuantitatif analit dalam berbagai sampel. 
Validasi baik validasi proses maupun validasi metode juga 

merupakan tema aktual akhir-a~hir ini karena tuntutan regulasi 
yang semakin ketat.24-25 Secanggih apa pun instrumen, instrumen 
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tersebut harus memenuhi kualifikasi disertai dengan metode 
analisis yang tervalidasi. 

AnaIisis Residu Antibiotika daIam Udang 

Pada saat ini ditengarai bahwa penggunaan antibiotika di bidang 
Disamping itu,

peternakan udang sudah demikian luas, yang dimaksudkan untuk 
dilaporkan bersifat genotokt 

tindakan pencegahan dan pengobatan terhadap suatu penyakit yang 

disebabkan oleh bakteri atau mikroorganisme lain. Penggunaan 
negara lain untuk di!;;l.I.1UlAC2I

antibiotika tersebut apabila terus-menerus dan tidak tepat ternyata 

dapat meninggalkan residu. Apabila kandungan residu antibiotika 
tersebut dalam udang melebihi daripada batas yang diijinkan, maka 
hal itu dapat mengakibatkan perubahan ekologis pada flora normal 
konsumen sehingga menjadi resisten. 

akhir lebih memperketat
Residu antibiotika dalam udang dapat menghambat 

pengembangan komoditi ekspor, karena negara-negara pengimpor 
Nilrofuran parent drugudang akhir-akhir ini telah memberikan persyaratan yang semakin 

o 
ketat terhadap kandungan residu antibiotika tersebut. Negara o,~N'tl 1\ negara tersebut tidak mau menerima apabila dalam udang 

L\.jekspor terbukti mengandung residu antibiotika dalam batas
Fwaltadonc 

batas tertentu.3,7 Oleh karena itu, untuk menjamin kesehatan 
o 

konsumen dan meningkatkan kualitas udang, maka perlu dilakukan n N,A
NN~r....~ "L{monitoring residu antibiotika pada udang khususnya udang ekspor, 
o 

yang dalam hal ini diperlukan suatu metode analisis yang sensitif, NilrofuranlOin 

akurat, cermat dan spesifik. 
Salah satu golongan antibiotika yang saat ini banyak mendapat o,w,J:)'vN,),

J 
sorotan negara pengimpor udang adalah Nitrofuran. Antibiotika 

FUIIZ.Olidonegolongan nitrofuran yang sering digunakan adalah furazolidone, 


furaltadone, nitrofurantoin dan nitrofurazone. Salah satu sifat o 


antibiotika ini adalah sangat cepat dimetabolisme oleh hewan o,N~N'NA.m,

H 

dengan waktu paruh in vivo hanya beberapa jam dan selanjutnya 
NilJ'ofunl7-01le 

menghasilkan metabolit-metabolit yang stabil selama beberapa 
Gambar 1. Struktur molekulminggu yang berada sebagai residu yang terikat pada protein 

metabolit-metabojaringan. Metabolit dari furazolidone, furaltadone, nitrofurantoin 

~ 
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disertai dengan metode 

Udang 

U;<'L1.l",all antibiotika di bidang 

suatu penyakit yang 

~CU.J.1".LUC lain. Penggunaan 
dan tidak tepat ternyata 

"'"'U'u.......F,uu residu antibiotika 

ekologis pada flora normal 

negara-negara pengimpor 
persyaratan yang semakin 

tibiotika tersebut. Negara
apabila dalam udang 

menjamin kesehatan 

....... ' ..... 6' maka perlu dilakukan 

analisis yang sensitif, 

IlUGL.n.a1.l adalah furazolidone, 
. Salah satu sifat 

jam dan selanjutnya 

yang terikat pada protein 
furaltadone, nitrofurantoin 

"'f 

dan nitrofurazone berturut-turut adalah 3-amino-2-oxazolidinone 
(ADZ), 3-amino-5-methylmorpholino-2-oxazolidinone (AMOZ), 1
aminohydantoin (AH) dan semicarbazide (Se) (Gambar 1).26-27 

Beberapa penelitian melaporkan bahwa nitrofuran memiliki 
efek mutagenik yang diamati pada fungi, bakteri dan submamalia. 
Disamping itu, furazolidone dan ADZ sebagai metabolit utamanya 
dilaporkan bersifat genotoksik dan karsinogenik. Oleh karena itu, 
nitrofuran telah dilarang di Amerika Serikat, Eropa dan beberapa 
negara lain untuk digunakan di bidang peternakan. 

Permasalahan analisis residu antibiotika golongan nitrofuran 
terletak pada metabolit-metabolit yang berada pada konsentrasi 
yang sangat rendah. Dengan berdasar pada efek toksik dari 
metabolit golongan nitrofuran, negara pengimpor udang akhir
akhir lebih memperketat persyaratan kandungan residu dalam 
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Gambar 1. Struktur molekul Antibiotika golongan Nitrofuran beserta 
metabolit-metabolitnya. 
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Gambar 2. Pemisahan Metabolit Nitrofuran dengan HPLC-DAD 

udang bukan hanya didasarkan pada residu dalam bentuk senyawa 
induk tetapi pada zat metabolitnya. Dalam hal ini, metode yang 
dituntut akhir-akhir ini adalah HPLC-tandem MS.26-28 

Gambar 2 menunjukkan pemisahan metabolit-metabolit 
nitrofuran secara simultan dengan HPLC detektor PDA setelah 
diderivatisasi terlebih dahulu dengan 2-Nitrobenzaldehida.29 

Unit Layanan Pengujian Fakultas Farmasi Unair 

Dalam era otonomi kampus seperti saat ini, Perguruan Tinggi 
memiliki peluang yang sangat besar untuk mendirikan sebuah pusat 
pengujian yang memiliki laboratorium pengujian yang terakreditasi 

secara nasional atau internasionaL Hal ini sangat memungkinkan 
karena relatiflengkapnya peralatan laboratorium yang dimiliki dan 
ditunjang dengan tingginya kualitas sumber daya manusia yang ada 
di dalamnya. Idealnya, laboratorium pengujian ini dikelola secara 
profesional dengan fasilitas laboratorium yang terpisah dengan 

i 

I 


I 

I 


fasilitas untuk penUlUll 

memberikan Iz-nnh·ihn 

lama semakin memngKil 

bisnis, kerjasama, dan 
konsultasi bisnis, unit 
dana dari DIKTI untuk kl 
Kerja (KBPK) di Universi 

unit ini mendapat fasili~ 

diberikan oleh Ristek bE 
N asional. Melalui progra 
(ULP FFUA) dinyatakan 
yang terstandardisasi. U 
yang profesional, ULP 1 
terakreditasi sesuai If 
Akreditasi Nasional (KA 

ULP FFUA mendapat fa 

Unit UJI (UsahaJasadru 
ULP FFUA sudah berpr 
organisasi ULP FFUA d 
staf analis yang khusus I 
pegawai non edukatifFF 
adalah 3 buah HPLC det 
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t 
I 

'uran dengan HPLC-DAD 

esidu dalam bentuk senyawa 
Dalam hal ini, metode yang 
-tandem MS.26-28 

ahall metabolit-metabolit 
PLC detektor PDA setelah 
2-Nitrobenzaldehida.29 

Farmasi Unair 

i saat ini, Perguruan Tinggi 

k mendirikan sebuah pusat 


pengujianyang terakreditasi 

I ini sangat memungkinkan 
oratorium yang dimiliki dan 
ber daya manusia yang ada 

engujian ini dikelola secara 
ium yang terpisah dengan 

fasilitas untuk pendidikan. Kehadiran laboratorium atau pusat 
pengujian semacam ini diperlukan karena tidak semua industri 
obat, pangan dan kosmetika memiliki fasilitas yang memadai. 

Fakultas Farmasi Universitas Airlangga sebagai institusi 
yang memiliki potensi peralatan laboratorium dan SDM mencoba 
memberikan kontribusi nyata untuk membantu para produsen 
melalui pemberian sertifikat analisis produk-produk yang akan 
dipasarkannya. Hal ini terbukti bahwa Fakultas Farmasi Unair 
sejak lama telah melakukan pengujian terhadap berbagai produk 
pangan, obat dan kosmetika. Jumlah sampel yang ditangani semakin 
lama semakin meningkat yang telah melayani pengujian/analisis 
minuman dan bahan makanan, obat tradisional, obat dan lain-lain. 
Aktifitasyang dilakukan oleh unit layanan ini kemudian berkembang 
bukan hanya pada aspek pengujian saja melainkan juga konsultasi 
bisnis, kerjasama, dan pelatihan-pelatihan. Berdasarkan besarnya 
konsultasi bisnis, unit layanan ini akhirnya berhasil memperoleh 
dana dari DIKTI untuk kegiatan Konsultasi Bisnis dan Penempatan 
Kerja (KBPK) di Universitas Airlangga. Perkembangan selanjutnya, 
unit ini mendapat fasilitasi dari program Stanlab tahun 2002 yang 
diberikan oleh Ristek bekerjasama dengan Badan Standardisasi 
Nasional. Melalui program ini, Unit Layanan Pengujian FF Unair 
(ULP FFUA) dinyatakan satu diantara 10 (sepuluh) laboratorium 
yang terstandardisasi. Untuk meningkatkan ke arah manajemen 
yang profesional, ULP FFUA kemudian ingin meraih peringkat 
terakreditasi sesuai ISO 17025 yang diadopsi oleh Komite 
Akreditasi Nasional (KAN) menjadi SNI 19-17025. Dalam hal ini 
ULP FFUA mendapat fasilitas dari DP2M Dikti melalui program 

Unit UJI (Usaha Jasa dan Industri) tahun 2003-2005. Pada saat ini, 
ULP FFUA sudah berpredikat terakreditasi oleh KAN. Struktur 

organisasi ULP FFUA di bawah Dekan FF Unair yang memiliki 
staf analis yang khusus dan beberapa teknisi yang sebagian besar 
pegawai non edukatifFF Unair. Fasiltas yang dimiliki pada saat ini 
adalah 3 buah HPLC detektor FDA dengan fasilitas auto sampler; 
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1 buah GC-MS yang khusus diguriakan untuk pengujian. Selain 
itu, sebagian instrumen masih menggunakan fasilitas laboratorium 
Fakultas Farmasi Unair seperti AAS (1 buah); FT-IR (1 buah), 

1 buah HPLC detektor UV; 1 buah HPLC detektor PDA injeksi 
manual dan 1 buah HPLC detektor RID. 

Jasa layanan yang diberikan pada saat ini dapat dibedakan 
menjadi 3 golongan, yakni pengujian untuk prameter fisika dan 

kimia, mikrobiologi dan Obat tradisonal. Sampel yang ditangani 
dapat berupa obat, pangan dan kosmetika, misalnya pengujian nilai 
gizi pangan (karbohidrat, protein, lemak dll.), cemaran kimia (residu 
antibiotika, residu pestisida dan bahan-bahan kimia berbahaya 
lainnya), cemaran logam, cemaran mikroba dan bahan kimia obat 
dalam obat tradisional, serta pengujian alkohol terkait kehalalan 
produk pangan. Selain itu, ULPFFUA bekerjasama dengan beberapa 
industri farmasi sebagai laboratorium untuk pengembangan dan 

validasi metode serta bekerjasama dengan industri kosmetika 
sebagai laboratorium pemastian mutu (QC). Penggunajasa ULP 

FFUA meliputi lebih dari 100 perusahan yang sebagian besar dari 
wilayah Jawa dan Kalimantan. Omzet terakhir tahun 2006 adalah 
Rp. 1,7 miliar. 

Masih banyak yang dapat dikembangkan dari ULP FF Unair ini. 
Kendala yang dihadapi pada saat ini adalah belum dimilikinya alat 
canggih LC-MS/MS, di mana negara-negara importir seperti Uni 
Eropa sudah mewajibkan pengujian dengan instrumen ini misalnya 
pengujian residu antibiotika untuk produk-produk yang dipasarkan 

ke negara tersebut. 

Kurikulum Pendidikan Farmasi 

Agar calon lulusan pendidikan tinggi farmasi dapat menguasai 
berbagai teknik dan metode yang berkembang semakin pesat ini 
maka setiap mahasiswa harus mempelajari teori dan praktikum 
analisis farmasi. Teknik dan metode analisis klasik memang masih 

diperlukan untuk saat ini khususnya metode-metode tertentu 

seperti titrasi asam-basa, 
serta gravimetri. N amun 
serta analisis senyawa 
diberikan dalam batas-Datal 

teori. Sementara itu, 
tipis, kromatografi gas 
perlu mendapat porsi 
semakin banyak dimuat 

semakin banyak digunakan 
kosmetika. Selain itu, 

yang hal ini terkait 

ketat. 

Penutup 

Peranan Analisis Farmal 
keamanan obat, pangan dan k 
ini, Universitas Airlangga se' 

bagian timur yang berstatus 

sudah sepantasnya mengarn 
dalam aspek peningkatan n 

kosmetika. Mengingat bah~ 
dan kosmetika memiliki fasil 

dapat berperan untuk meml 
dalam hal pengujian mutu da 
hal ini, sebuah laboratoriurn: 
oleh Unair. Laboratorium I 
aspek atau parameter pengu, 

cemaran biologis dan kimil 

~ 
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untuk pengujian. Selain 

akan fasilitas laboratorium 
(1 buah); FT-IR (1 buah), 

LC detektor PDA injeksi 

saat ini dapat dibedakan 

ntuk prameter fisika dan 

al. Sampel yang ditangani 

a, misalnya pengujian nilai 
dll.), cemaran kimia (residu 

n-bahan kimia berbahaya 

oba dan bahan kimia obat 

alkohol terkait kehalalan 

keJjasama dengan beberapa 

untuk pengembangan dan 

ngan industri kosmetika 
(QC). Pengguna jasa ULP 

yang sebagian besar dari 

rakhir tahun 2006 adalah 

kan dari ULP FF Unair ini. 
ah belum dimilikinya alat 

gara importir seperti Uni 

gan instrumen ini misalnya 

uk-produk yang dipasarkan 

. farmasi dapat menguasai 

embang semakin pesat ini 

lajari teori dan praktikum 

isis klasik memang masih 

metode-metode tertentu 

seperti titrasi asam-basa, pengendapan, kompleksometri dan redoks 

serta gravimetri. Namun porsi analisis kualitatif anion dan kation 

serta analisis senyawa obat berdasarkan reaksi kimia seyogyanya 

diberikan dalam batas-batas yang benar-benar diperlukan. Teori 

dan praktikum teknik instrumental spektrofotometri ultraviolet 

dan sinar tampak, inframerah, dan absorpsi atom serta metode 

elektrokimia khususnya potentiometri perlu mendapatkan porsi 

yang lebih utama sementara wawasan tentang spektrometri massa, 

resonansi magnet inti perlu diberikan walaupun dalam bentuk 

teori. Sementara itu, kromatografi khususnya kromatografi lapis 
tipis, kromatografi gas dan kromatografi cair kinerja tinggi juga 

perlu mendapat porsi lebih besar mengingat metode-metode ini 

semakin banyak dimuat dalam Farmakope dan di masa mendatang 

semakin banyak digunakan untuk industri obat, Jamu, pangan, dan 

kosmetika. Selain itu, validasi metode perlu dikuasai mahasiswa 

yang hal ini terkait dengan tuntutan regulasi yang semakin 

ketat. 

Penutup 

Peranan Analisis Farmasi modern dalam pengujian mutu dan 
keamanan obat, pangan dan kosmetika sangat dibutuhkan. Dalam hal 

ini, Universitas Airlangga sebagai universitas pertama di Indonesia 

bagian timur yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) 

sudah sepantasnya mengambil peran yang lebih tinggi khususnya 

dalam aspek peningkatan mutu dan keamanan obat, pangan dan 

kosmetika. Mengingat bahwa tidak semua industri obat, pangan 

dan kosmetika memiliki fasilitas laboratorium lengkap, maka Unair 

dapat berperan untuk membantu dan bekerjasama dengan mereka 

dalam hal pengujian mutu dan keamanan produk-produknya. Dalam 
hal ini, sebuah laboratorium yang terpadu dan lengkap perlu dimiliki 

oleh Unair. Laboratorium pengujian ini dapat meliputi berbagai 

aspek atau parameter pengujian seperti pengujian nilai gizi pangan, 

cemaran biologis dan kimia, uji bioekivalensi, uji toksisitas dan 
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lain-lain baik untuk produk dalam negeri, impor maupun ekspor. 

Laboratorium semacam ini masih dapat dikembangkan menjadi 
laboratorium untuk pengujian penyalahgunaan obat, termasuk 

doping, dan untuk pengujian produk-produk non halal. 

Ucapan Terima Kasih 

Hadirin yang saya muliakan, 

Perkenankanlah saya menutup pidato peresmian penerimaan 
jabatan Guru Besar ini dengan menyampaikan beberapa 
ucapan terima kasih dan penghargaan secara tulus kepada 

pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan perhatian 

saya meraih jenjang ini. 

Kepada Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menteri 
Pendidikan Nasional Prof.Dr. Bambang Sudibyo, MBA., saya 
menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan 
kepada saya untuk memangkujabatan Guru Besar dalam bidang 
Ilmu Analisis Farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas 
Airlangga. 

Kepada Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga 
Prof. Sam Suharto, dr. Sp., MK dan seluruh anggota Senat 
Akademik Universitas Airlangga, Rektor Universitas Airlangga 

Prof. Dr. Fasichul Lisan, Apt. juga mantan Rektor Prof. Dr. 
Med. Puruhito, dr., Sp.BTKV, saya mengucapkan terima kasih 
sebesar-besarnya atas persetujuan, pengusulan dan penerimaan 

saya menjadi Guru Besar di lingkungan Universitas Airlangga. 
Kepada Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, 

Prof. Dr. Noor Cholies Zaini, Apt., dan Senat Fakultas Farmasi 
Universitas Airlanggaj Kepala dan Sekretaris Bagian Kimia Farmasi 

Fakultas Farmasi Universitas Ailrlangga, Prof. Dr. Siswandono, 
MS., Apt. dan Dr. Marcellino Rudyanto, MS saya mengucapkan 

terima kasih sebesar-besarnya atas persetujuan dan pengusulan 

saya menjadi Guru 
Airlangga. 

Demikian juga saya 
Rektor Universitas 
dr., dan kepada mantan 
Air langga, Prof. Drs. 
Apt. yang pada tahun 19 

untuk mengikuti p~nUlUI 
Teknologi Bandung dan 

Pharmazie Universitat 

menghantarkan saya 

Pada kesempatan yang 
mengucapkan terima 
Dasar Negeri Sudimoro, 
Sidoarjo, SMA Negeri I 
Farmasi dan Fakultas 

Khususnya kepada Bapak 

Apt. yang dengan penuh 
memberi motivasi dalam 

Demikian pula saya 
yang sebesar-besarnya 
(Almarhum) dan Prof. Dr.' 
telah membimbing saya da 
Magister di Institut Tekno 

An dieser Stelle moch: 
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Lebensmittelchemie der UI 
gewahrte freundliche Unt 
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wissenschaftlichen Arbeiten 
danken. 
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saya menjadi Guru Besar di Fakultas Farmasi Universitas 

Airlangga. 

Demikian juga saya ucapkan terima kasih kepada mantan 

Rektor Universitas Airlangga, Prof. H. R. Soedarso Djojonegoro, 

dr., dan kepada mantan Dekan Fakultas Farmasi Universitas 

Airlangga, Prof. Drs. Soemadi, Apt., dan Prof. Dr. Purwanto, 

Apt. yang pada tahun 1986 menerima sebagai calon Pegawai 

Negeri Sipil dan pada 1988 telah memberi tugas kepada saya 

untuk mengikuti pendidikan Program Magister di Institut 

Teknologi Bandung dan pada tahun 1993 untuk mengikuti 

pendidikan Program Doktor di Fakultat fur Chemie und 

Pharmazie Universitat Wurzburg, Jerman, sehingga dapat 

menghantarkan saya menjadi Guru Besar. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya 

mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya di Sekolah 

Dasar Negeri Sudimoro, Kec. Tulangan-Sidoarjo, SMP Negeri II 
Sidoarjo, SMA Negeri I Sidoarjo dan guru-guru saya di Fakultas 

Farmasi dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. 

Khususnya kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad Zainuddin, 

Apt. yang dengan penuh kesabaran dalam membimbing dan 
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Demikian pula saya ucapkan terima kasih dan penghargaan 

yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. H. RasHm Rasyid 
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