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Fenilefrina HCl (PE) maupun Fenilpropanolamina HCl (PPA) 
meTupakBn zat berkhasj,at simpatomirnetih yang 5~~in~ digunaka~ 
dalam sediaan antiflu yang banyak beredar bebas di masyarakat 

Umumnya, dalam Buatu sediaan (tablet, kareul atao sirup) 
11&ny8. Inang8.r~d'tJng s8.1ah s~tu da:ri du8. maC:8.m zat tersebut. Te
tapi, beberapa nama patent mengandung campuran kedua 2at ter
sebut. 

Hes}~ipun penentu8.n kadar FE at&.'] [-PA dalanI bentuk sedi-· 
aan tunggal telah disebutkan dalam heberapa buku standar/far
makope, tetapi penentuan kadar PE yang terdapat bersama PPA 
dan Klorfeniramina maleat (CTI1), SllstU a.ntihistamin yang 
sering ditambahkan dalam sediaan anti-flu, belum dicanturnkan. 

Mengingat spektra 8.bsorpsi UV dari PE dan PPA saling 
tindih pada panjang gelombang CA) tertentu, maka penentuan 
kadar PE dan PPA secara langsung menggunakan spektrofotome
tel', akan saling terganggu. Dan. gangguan tersebut semakin 
besar bila dalam campuran tersebut juga terdapat CTM. Metode 
yang paling memunlkinkan untuk penentuan kadar masinl-masing 
senyawa tersebut dalam campuran adalah metode kromatografi. 

Hasalah dalam penelitian ini adslah. bagaimana komposisi 
eluen yang dapat memisahkan PE dari PPA maupun CTH pada lem
peng kromatografi lapisan tipis (KLT) dan bagaimana mempero
leh kondisi optimum ekstraksi FE. PPA dan CTM dari matrik se
diaan tablet. Selanjutnya, dapatkah eluen dan kondisi eks
traksi yang diperoleh tersebut diterapkan pada sediaan tablet 
sesungguhnya yang beredar di pasaran. 

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan eluen yang da
pat mem isahkan PE, PPA. CTM dar i campu r anDya pada KLT, n',enda 
patkan kondisi optimum ekstraksl oampuran PE, PPA dan CTH da
ri matrik sediaan tablet dan mengetahui kemungkinan diterap
kannya metoda hasil analisis ini pad a tablet sesungguhnya. 
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Manfaat penelitia~ in1 adalah untuk mendapatkan metode 
alternatif uotuk proses uji kualitas dalam rangka menunjang 
program CPOB (Cara Pembuatao Obat yang Benar) untuk sediaan 
tablet anti-flu/dekongestan 
dan CTH. 

yang 
. 

mengandung Camparan PE, PPA 

Tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Optimasi eluen yang dapat memisahkan PE, PPA, CTM dari 

campurannya. 
2. Optimasi kondisi ekstraksi PE. PPA dan CTM dari matrik. 
3. Aplikasi pada tablet sesungguhnya 

Dari hasil penelltian ini diketahui bahua eluen yang op
timum dapat memisahkan PE. PPA da~ CTH adalah campuran etil 
asatat:metanol:NH40H dengan perbandingan 15:4:4. 

Kondisi optimum untuk ekstraksi campuran PE. PPA dan CTM 
dari matrik yang diperoleh adalah dengan menggunakan pengeks
trak metanol 70% (dalam wadah erlenmeyer). Cairan dalam wadah 
tersebut perlu dipuLar selama 15 menit menggunaka.n maen.eUc 
stirrer dengan kecepatan sedang. Sebaga! penya:'ing digunakan 
kertas saring Whalmarl 41 _ 

Dengan menggunakan densitometer diketahui bahwa recovery 
PE, PPA dan CTH dari hasil ekstraksi campuran matrik pada 
kondisi terpj.lih adalah sebagai berikut PE = (89,53 + 2.59)%, 
,PA - (100,39 + 3,41)%, CTH = (102,38 + 2,51)%. 

Aplikasi m~tode pada contoh tableT sesungguhnya mengha
silkan recovery PPA dan CTH yang memenuhi persyaratan, masing 
masing (96,12 • 2,77)% dan (94,42 ~ 2,36)%. Sedangkan recove
ry PE tergangg~ oleh adanya zat WBrna ku~ing dalam tablet 
tersebut sehingga tidak memenuhi persyaratan. hanya diperolell 
recovery sebesar (81.26 + 6.87)%, hal inl memerlukan peneli
tian lebih lanjut. 
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KATA PENGANTAR 

Berkat rahmat Allah SIT kami dapat menyelasaikan pene

1 i t ian kami yang berjudu 1 Penent uan .":adar FenLlejrina. He l 

bC-}rSatfu.l Feni. lpl'opanoLOrfttna. Net den. KLor/eni..r"antt'r'ta mateat 

dalailt sediaan tablet. 

Dalam penelitian ini peneliti ingin mendapatkan fase ge 

rak/eluen yang dapat mem1sahkan ketida senyawa tersebut. se

hingga masing-masing Fenilefrina HCI. Fenilpropanolamina HCI 

dan Klorfeniramina maleat dalam campuran> dapat ditentukan 

kadacllya reengfunaka~ densitom~ter. 

Pada kesempatan 1ni kami mengucapkan terima kasih kepada 

yang terhormat : 

1. 	 Ketua Lembaga Penelitian Unair. yang berkenan memberikan 

kepercayaan kepada karui untuk ruenggunakan dana DIP Operasi 

dan Parawatan Fasilitas Unair tahun 1994/1995. 

2. 	 Kepaia Laboratarium Analisis Farmasi Fakultas Farmasi Una

ir yang telah memberikan fasilitas sehingga peneI1tian 1ni 

dapat diselesaikan. 

3. 	 Semua pihak yang telah membantu hingga selesainya peneli 

tian ini. 

Akhir kata, semoga penelitian ini berguna b&gi masyara

kat unmmnya. dan kalangan fa.rmac;i pada khususnya. 
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