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Furosemid!i adalah salah satu diuretika yang 

termasuk daftar obat doping karena sering digunakan 

untuk menurunkari berat badan at1et pada oabang olah raga 

dengan kategori berat badan. 

Oleh karena itu perlu dioari metode anal isis 

Furosemida yang spesifik dan membutuhkan waktu relatif 

singkat. HPLC adalah salah satu metode analisis yang 

terpilih karena kemampuannya memisahkan Furosemida dari 

senyawa lain yang mengganggu dan presisi maupun 

akurasinya aukup baik. 

Untuk analisis Furosemida dalam aairan bio1ogis, 

tahap ekstraksi memegang peranan penting karen a tahap 
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in i sangat mempengaruhi tahap berikutnya. Pada 

penelitian ini d i.p e k a L ekstraksi fase padat ( "Solid 

Phase Extraotion" ). 

Kondisi HPLC yang dipakai adalah menggunakan kolom 

Shimpaok ODS C18 ( 0.15 m x 6.0 mm), eluen campuran 

metanol - &.i.. ( 80 , 20 ), keoepatan a t Lr 1 mi / menit 

dan detektor UV - VIS Spektrophotometer SPD B AV 

dengan panjang gelombang 275 nm . 

•Dar! kurva Iiniaritas didapat persamaan garis 

regresi y = 10.041 + 64.461 x dengan harga r = 0,9997. 

Presisi metode ini oukup baik karena didapat koefisien 

varlasi 1,55 % dan akurasinya cukup balk karena didapat 

harga perolehan kembali (73,91 ± 2,81) %. Sedangkan 

harga batas deteksi ( LOD ) adalah : 6 ng/mi dan batas 

kuantitasi ( LOQ ) = Z1ng/ml. 
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