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Telah dilakukan penelitian studi Biotransformasi MDMA atau Ecstasy di dalam 

sampel urin untuk tujuan penanggulangan penyalahgunaan MDMA yang saat ini sedang 

melanda semua lapisan masyarakat dengan berbagai macam akibat yang mengancam 

tatanan kehidupan manusia. Studi Biotranformasi ini dititik 'beratkan pada penelitian 

tentang penelusuran perubahan struktur molekul MDMA di dalarn urin dari peng!!"na 

l\1DMA. Studi ini sangat penting artinya untuk kajian metabolisme dan kimia forensik 

sebagai pernbuktian adanya penyalahgunaan MDMA. 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis dengan 

memakai teknik analisis instrumen terpadu GC - MS dengan variabel analisis yang 

sudah teruji validasinya. Alasan pemilihan teknik GC - MS untuk penelitian ini 

mengingat tidak mungkin didapat SRM ( Standart Reference Material) MDMA untuk 

pembanding MDMA yang akan ditentukan, sedangkan di dalam perangkat lunak 
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GC -C MS Library Standort untuk MDMA terkoleksi spektrurn massa dan struktur 

molekulnya. Disarnping itu teknik analisis GC - MS rnempunyai kernampuan untuk 

pernisahan yang selektif terhadap carnpuran komponen di dalam matrik sarnpel yang 

kornplek. 

Dari hasil pengarnatan Biotransfomasi MDMA didalam urin dengan pengarnatan in 

vitro rnaupun in vivo temyata MDMA mengalarni biotransformasi akan tetapi rnolekul 

MDMA sendiri rnasih bisa terdeteksi dengan intensitas yang masih tinggi; Kenyataan lain 

yang didapat dati hasil penelitian ini adaIah ketidaksamaan basil biotransforrnasi MDMA 

di dalam urine secara invitro dan in vivo. Biotransformasi MDMA di dalam urin in vivo 

jauh lebih rumit dan hal ini rnerupakan peluang bagi para peneliti lainnya untuk 

melanjutkan penelitian ini yang dilaksanakan dalarn suatu rancangan penelitian yang 

lebih terkendali. 
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