
SKRIPSI 

 

PENETAPAN KADAR PESTISIDA SIPERMETRIN DALAM 

DAUN TEH HIJAU (Camellia sinensis) DENGAN METODE 

KCKT 

 

 

 

 

 

FRENBY PERDANA                                                                                            

 

 

 

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA                                

DEPARTEMEN KIMIA FARMASI                                                                   

SURABAYA                                                                                                                         

2016 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENETAPAN KADAR PESTISIDA ...FRENBY PERDANA



SKRIPSI 

 

PENETAPAN KADAR PESTISIDA SIPERMETRIN DALAM 

DAUN TEH HIJAU (Camellia sinensis) DENGAN METODE 

KCKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRENBY PERDANA                                                                                           

051211133020 

 

 

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA                                

DEPARTEMEN KIMIA FARMASI                                                                   

SURABAYA                                                                                                                         

2016 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENETAPAN KADAR PESTISIDA ...FRENBY PERDANA



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENETAPAN KADAR PESTISIDA ...FRENBY PERDANA



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENETAPAN KADAR PESTISIDA ...FRENBY PERDANA



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENETAPAN KADAR PESTISIDA ...FRENBY PERDANA



vi 

 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala 

rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi yang berjudul “PENETAPAN KADAR PESTISIDA 

SIPERMETRIN DALAM DAUN TEH HIJAU (Camelia sinensis) 

DENGAN METODE KCKT” Skripsi ini disusun dan diajukan untuk 

memenuhi syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Farmasi 

Universitas Airlangga. Dalam penulisan skripsi ini, tidak lepas dari 

bantuan berbagai pihak yang telah berjasa memberikan bantuan. Untuk 

itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Orang tua ayah dan ibu ,alm H Sudarno dan Hj Suwarni, Inayah 

Putri Suci, Fitri Indra Sari dan saudara-saudara yang tidak pernah lelah 

memberikan dukungan dalam segala kondisi dan selalu memberikan 

masukan, penyemangat, dan sasenantiasa memberikan doa, kasih 

sayang, nasehat, dukungan, dan perhatian selama penyusunan skripsi ini. 

2. Prof. Dr. Djoko Agus Purwanto Msi., Apt. selaku dosen 

pembimbing utama yang dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran 

membimbing, memberikan pengarahan, dorongan, inspirasi, dan 

motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

3. Prof. Dr. Sudjarwo Ms., Apt selaku dosen pembimbing serta yang 

dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran membimbing, memberikan 

pengarahan, dorongan, inspirasi, dan motivasi kepada penulis sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

4. Prof. Dr. H. Amirudin Prawita, Apt dan Dra. Nudzul Wahyuning 

Diyah MSi., Apt selaku dosen penguji yang telah berkenan memberikan 

masukan dan saran yang bermanfaat untuk kesempurnaan skripsi ini. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENETAPAN KADAR PESTISIDA ...FRENBY PERDANA



 

 

vii 

 

5. Dr. Hj. Umi Athijah, MS., Apt selaku Dekan Fakultas Farmasi 

Universitas Airlangga, yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis untuk dapat mengikuti program pendidikan sarjana di Fakultas 

Farmasi Universitas Airlangga. 

6. I Nyoman Wijaya, Ssi., Apt., SpFRS selaku dosen wali yang selalu 

memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis. 

7. PTPN XII yang telah memberikan ijinnya kepada kami untuk 

melaksanakan penelitian ini dengan menggunakan sampel dari 

Perkebunan teh Wonosari, Malang. 

8. Pak David dan staf-staf lain dari PTPN XII Wonosari Malang, 

yang berkenan dengan senang hati membantu, membimbing, dan 

mengarahkan sehingga kami dapat memperoleh segala informasi yang 

kami butuhkan mengenai sampel daun teh. 

9. Laboran Lab. Kimia Analisis Departemen Kimia Farmasi UA : Pak 

Kusairi, Pak Iwan, Pak Dasuki, dan Mbak Yayuk yang mendampingi 

selama di lab. Dan Bu Wati dan Pak Susilo membantu dalam 

memberikan arahan dokumentasi terkait naskah dan persyaratan sidang. 

10. Alm Mila Maulida, Mia S, Atika C, Ratih S, Dimas H, Safarini M, 

satu team project green tea yang tidak pernah lelah untuk bersama-sama 

berjuang menyelesaikan skripsi hingga akhir. 

11. A Fadhil Almansyur, Lutfi, Alfi, Yeni, Latifah, Prima Berlianto, 

Adhadi AM, M Hidayatullah C, Hanif Rifqi, Bian Dwi C, Rico Andre, 

Andrean M, Bagus S, Nyoman Yoga, Romdhani A, Komang Gede 

Suwija N, Amani S dan teman teman-teman amoksilin A yang 

membantu dan mendukung kepada saya 

12. Sahabat dan teman-teman baik pada masa sekolah maupun kuliah 

yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada saya. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENETAPAN KADAR PESTISIDA ...FRENBY PERDANA



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENETAPAN KADAR PESTISIDA ...FRENBY PERDANA



ix 

 

RINGKASAN 

PENETAPAN KADAR PESTISIDA SIPERMETRIN DALAM 

DAUN TEH HIJAU (Camellia sinensis) DENGAN METODE 

KCKT 

 

Frenby Perdana 

 

Teh merupakan salah satu minuman yang sangat populer di 
dunia. Teh dibuat dari pucuk daun muda tanaman teh (Camellia 
sinensis) (Dewi, 2008). EGCG komponen paling signifikan dalam teh 
hijau, berfungsi sebagai  antioksidan, anti-inflamasi dan anti-aterogenik 
agen (Mereles and Hunstein, 2011). Namun tanaman teh sangat mudah 
terjangkit penyakit dan terserang hama (Crane and Balerdi, 2013) 

Sampel teh (Camellia sinensis) diambil dari perkebunan teh 
Wonosari, Malang. Daun teh diberikan aplikasi penyemprotan pestisida 
campuran yang didalamnya terdapat pestisida Sipermetrin. Selanjutnya 
daun teh dipetik pada hari ke 0, 1, 2, 4, 8, dan 10. Menurut Perkebunan 
Teh Wonosari Lawang, bahwa beranggapan pestisida yang 
disemprotkan untuk tiap hektarnya pada teh sudah hilang dalam waktu 
delapan (8) hari, sehingga peniliti ingin memastikan anggapan yang 
diberikan oleh Kebun Teh Wonosari Lawang bahwa residu pestisida 
sipermetrin telah hilang pada delapan (8) hari dengan menentukan kadar 
dalam daun teh hijau. Pestisida yang sering digunakan di Perkebunan 
Teh Wonosari, Malang adalah Imidakloprid, Sipermetrin 

Pestisida Sipermetrin adalah pestisida yang efektif untuk 
mengatasi pencemaran insektisida terhadap berbagai hama serangga, 
terutama daun dan buah (Mantzos, 2015). Pestisida sipermetrin lebih 
dikenal sebagai synthetic pyretroid (SP) yang bekerja mengganggu 
sistem syaraf. Sehingga dapat mengganggu implus ke organ 
(Kementrian Kesehatan RI, 2012). Menurut peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1973, pada hakekatnya pestisida merupakan zat atau 
bahan yang memiliki potensi bahaya yang besar terhadap kesehatan 
manusia, kelestarian sumber daya alam hayati, dan lingkungan hidup 
(Rayati et al., 2003). Maka dibutuhkan metode untuk analisis pestisida 
sipermertin dalam daun teh hijau, selanjutnya digunakan pemerikasaan 
kadar pestisida Sipermetrin dalam daun teh hijau. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENETAPAN KADAR PESTISIDA ...FRENBY PERDANA



 

 

x 

 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pada hari ke-8 
pestisida Sipermetrin telah hilang dari daun teh hijau dan validasi 
metode untuk analisis pestisida Sipermetrin dalam daun teh hijau 
menggunakan metode kromatografi cair kinerja tinggi. Validasi metode 
dengan parameter uji spesifisitas, linieritas, akurasi, presisi, batas 
deteksi dan batas kuantifikasi agar memperoleh metode yang tervalidasi. 
Sehingga metode dapat digunakan untuk menetapkan kadar pestisida 
sipermetrin pada daun teh pada hari ke 0, 1, 2, 4, 8 dan 10 

Kondisi optimum dapat dicapai melalui optimasi komposisi 
fase gerak dan laju alir. Komposisi fase gerak yang dipakai adalah 
perbandingan asetonitril:air (60:40), (70:30), (80:20) dengan laju alir 1 
ml/menit dan 0,75 ml/menit. Dipilih kondisi yang optimum yaitu dengan 
mempertimbangkan faktor retention time, resolusi, dan tailing factor 
sehingga dipilih kondisi dengan komposisi fase gerak asetonitril:air 
(80:20) dengan laju alir eluen 0,75 ml/menit dengan menggunakan 
kolom µbondapak C18( 3,9 x 300) 10µm 125A. 

Kondisi optimum menunjukan parameter retention time 6,020 
menit, tailing factor 1,486 resolusi 2,106. Hasil tersebut menunjukan 
hasil uji spesifisitas memenuhi kriteria syarat yaitu resolusi ≥ 1,5. 
Berarti metode ini mampu memisahkan analit dengan penggangguhnya.  

Uji linieritas didapatkan nilai r hitung = 0,9995 lebih besar dari 
0,9990 dan Vxo = 2,05%. hal ini menunjukan bahwa adanya korelasi 
yang linier antara kosentrasi Sipermetrin dengan areanya.  

Pada hasil uji akurasi didapatkan rata - rata persen perolehan 
kembali 80% = 100,63 ± 0,43, 100% = 102,64 ± 0,42, 120% = 100,52 
± 0,84. Dan nilai KV 80% = 0,42, KV 100% = 0,41, KV 120% = 0,84. 
Suatu metode dikatakan akurat jika % perolehan kembali untuk sampel 
bioanalisis yaitu sebesar 80-120% (Yuwono and Indrayanto, 2007). 
Sehingga hasil persen perolehan kembali telah memenuhi persyaratan. 
Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui nilai KV untuk presisi 
metode < 15% (Yuwono and Indrayanto, 2007). 

Uji batas deteksi dan batas kuantifikasi didapatkan nilai masing 
masing sebesar 0,11 ppm dan 0,34 ppm. Hasil pengamatan dan 
pengolahan, diperoleh hasil kadar pestisida sipermetrin pada hari ke-0 = 
0,02860 ± 0,00011, hari ke-1 = 0,02500 ± 0,00011, hari ke-2 = 0,00843 
± 0,00005, hari ke-4 0,00413 ± 0,00013, hari ke-8 = 0,00058 ± 0,00002, 
hari ke-10 = 0,00040 ± 0,00003. Berdasarkan hasil parameter validasi 
yang diujikan berupa spesifisitas, linieritas, akurasi, presisi, batas 
deteksi dan batas kuantifikasi metode ini telah memenuhi persyaratan. 
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Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada 
kondisi fase gerak campuran asetonitril:air (80:20) pada laju alir eluen 
0,75 ml/menit dan pada panjang gelombang 230 nm dengan 
menggunakan kolom µbondapak C18 (3,9 x 300) 10µm 125 A dapat 
digunakan untuk analisis secara kuantitatif pestisida Sipermetrin. Dapat 
disimpulkan bahwa setiap perubahan hari, dapat menurunkan kadar 
Sipermetrin. Pada hari ke-0 hingga hari ke-10 mengalami penuruna 
kadar pestisida Sipermetrin. Pada hari ke-10 pestisida Sipermetrin telah 
aman untuk dikonsumsi masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi pertimbangan bagi perkebunan Teh Wonosari, Malang 
untuk melakukan pemetikan daun teh hijau pada hari ke-10 setelah 
penyemprotan pestisida Sipermetrin. 
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ABSTRACT 
DETERMINATION OF CYPERMETHRIN PESTICIDES IN 

GREEN TEA LEAVES (Camellian sinensis ) WITH HIGH 
PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY 

 
Frenby Perdana 

 
 Teas are often disturbed by pest, especially the plant ones. 
Cypermethrine is one of the insecticide that used widely among 
botanists to control mites. Besides that, cypermethrine is effective 
againts variety of pest. Pesticide is a substance or material that has a 
great potential danger to environment and health. Then, the 
consentration of cypermethrin were  determined using high performance 
liquid chromatography (HPLC) method. Chromatographic separation 
were achieved with µbondapak C18 (3.9 x 300)mm 10µm 125A column 
and the mobile phase were a mixture of acetonitrile:water (80:20). The 
retention time of cypermethrin was 6.020 min, and the flow rate were 
0.75 mL/min. The UV detector wavelength were set on 230 nm. The 
method was validated for: specificity, linearity, accuracy, precision, 
limits of detection, and limits of quantification. The method was proved 
to be selective. Linearity showed linear respone (r = 0.9995) while 
correlation coeffecient of the function (Vxo)was 2.06 % over the range of 
concentration used (between 0.3776 mg L-1 to 3.7757 mg L-1). Accuracy 
of method was  in range of accepted limits (80% - 120%), % recovery 
average 101.26%. The detection limit is 0.1140 ppm and the 
quantification limit is 0.3455 ppm. The result of the analysis are % 
cypermethrin consentration on day 0 is 2,86x10-2±1,10x10-4, on day 1 
is 2,50x10-2±1,10x10-4, on day 2  is 8,45x10-2±5,00x10-5, on day 4 is 
4,13x10-3±1,30x10-4, on day 8 is 5,83x10-4±2,00x10-5  and on day 10 is 
3,86x10-4±3,00x10-5. The conclusion of this proven that any changes 
that were happened in the day, can reduce levels cypermethrin.  

 
Keyword : Pesticide cypermethrin, green tea leaf, high performance 
liquid chromatography. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teh merupakan salah satu minuman yang sangat populer di 

dunia. Teh dibuat dari pucuk daun muda tanaman teh (Camellia 

sinensis) (Dewi, 2008). Teh hijau dapat digunakan sebagai anti-aging, 

antistroke, antikanker, antidiabetik, antikaries. Teh hijau mengandung 

ribuan bahan bioaktif, contohnya polifenol. Polifenol berperan penting 

dalam pencegahan dan pengobatan penyakit (Namita et al., 2012). 

Di dalam teh terkandung 4000 komponen bioaktif yang 

sepertiganya terdiri dari polifenol. Jumlah polifenol di dalam teh yang 

terbesar adalah katekin. Kandungan teh hijau yang paling utama adalah 

polifenol katekin yaitu epigallocatechin-3-gallate (EGCG), 

epigallocatechin (EGC), epicatechin-3-gallate (ECG) dan epicatechin 

(EC). EGCG komponen paling signifikan dalam teh hijau, berfungsi 

sebagai  antioksidan, anti-inflamasi dan anti-aterogenik agen (Mereles 

and Hunstein, 2011). 

Namun tanaman teh sangat mudah terjangkit penyakit dan 

terserang hama. Banyak spesies serangga yang menyerang tanaman teh: 

termasuk tungau, thrips, sisik, kutu daun, dan ulat. Demikian pula 

banyak penyakit organisme yang menyerang tanaman teh seperti hawar 

lepuh (Exobasidium vexans), hawar lepuh bersih (E.retikulum), 

antraknosa (Colletotrichum thea-sinensi), dan karat merah (Cephaleuros 

parasiticus) (Crane and Balerdi,2013). Tanaman teh yang ditanam 

secara komersial rentan berpotensi terhadap tumbuhnya berbagai jamur, 

bakteri, virus, dan masalah nematoda , jamur menjadi masalah utama.  
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Dengan demikian, tanaman teh sering mendapat gangguan 

serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sehingga berpotensi 

menurunkan hasil produksi. Pestisida mempunyai peranan penting untuk 

membantu mengatasi permasalahan organisme pengganggu. Pestisida 

adalah semua zat atau campuran zat yang khusus untuk memberantas 

atau mencegah gangguan serangga, binatang pengerat, nematoda, 

cendawan, gulma, virus, bakteri, jasad renik yang dianggap hama 

kecuali virus, bakteri atau jasad renik yang terdapat pada manusia dan 

binatang lainnya (Yuantari, 2011). Insektisida terdiri dari beberapa 

golongan yaitu, (1) golongan benzoilurea, (2) golongan karbamat, (3) 

golongan organoklorin, (4) golongan organofosfat, dan (5) golongan 

piretroid. Pada golongan piretroid adalah piretrin sintetis, contohnya 

sipermetrin, deltametrin, permetrin (Debbab et al., 2014). 

Mengingat pestisida juga mempunyai resiko terhadap 

keselamatan manusia dan lingkungan maka pemerintah berkewajiban 

dalam mengatur pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida agar 

dapat dimanfaatkan secara bijaksana (Kementrian Pertanian, 2011). 

Walaupun demikian, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 1973, pada hakekatnya pestisida merupakan zat atau bahan yang 

memiliki potensi bahaya yang besar terhadap kesehatan manusia, 

kelestarian sumber daya alam hayati, dan lingkungan hidup (Rayati et 

al., 2003). 

Penyerapan pestisida ke dalam tubuh dapat melalui tiga cara 

yakni melalui kulit, saluran pernafasan dan saluran pencernaan. 

Kebanyakan pestisida berpotensi membahayakan bagi kesehatan 

manusia dan dapat menyebabkan kanker, cacat lahir, perubahan dalam 

material yang dapat diturunkan kepada generasi berikutnya, kerusakan 
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syaraf dan sebagainya (Yusnani et al., 2013). Oleh karena itu kadar 

pestisida di dalam daun teh perlu untuk diketahui, agar di dapatkan 

produk teh yang layak untuk di konsumsi. 

Pestisida yang digunakan untuk tanaman teh antara lain seperti 

sipermetrin, endosulfan, imidakloprid, dicofol, chlorpyrifos-metil 

(Menteri Pertanian, 2011). Pestisidasi Sipermetrin lebih dikenal 

sebagai synthetic pyretroid (SP) yang bekerja mengganggu sistem syaraf 

dan dapat mengganggu implus ke organ (Kementrian Kesehatan RI, 

2012). Pestisida ini mengerahkan efek neurotoksik. Dengan cara 

mengganggu transduksi sinyal dalam sistem saraf dengan 

mempengaruhi transportasi ion yang melintas di membran sel 

insektisida (Lee, 2015).  

Sipermetrin adalah pestisida yang efektif untuk mengatasi 

pencemaran insektisida terhadap berbagai hama serangga, terutama daun 

dan buah. Sipermetrin memiliki kelarutan yang rendah dalam air. Pada 

daun, sipermetrin dapat terserap pada permukaan dan jaringan eksternal 

daun, lalu menembus epidermis atas kemudian masuk ke jaringan 

parenkim pada mesofil daun hingga mampu masuk ke dalam sel pada 

lapisan epidermis daun bagian bawah (Mantzos, 2015). Di dalam daun 

sipermetrin mengalami proses ester cleveage mengahasilkan senyawa α-

cyano-3-phenoxybenzyl alcohol. Konsentrasi sipermetrin menurun 

dengan cepat pada tanaman (Jones, 1995). 

Penggunaan Sipermetrin sangat populer karena efektivitasnya 

dan murah harganya. Pada perlakuan aplikasi di lapangan, pestisida 

yang digunakan tidak hanya Sipermetrin. Sipermetrin memiliki gugus 

kromofor yang ditandai dengan adanya ikatan rangkap terkonjugasi pada 

struktur Sipermetrin, serta memiliki gugus auksokrom. Dengan adanya 
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gugus kromofor dan gugus auksokrom, menurut (Islam et al., 2009) 

Sipermetrin dapat dideteksi dengan metode KCKT. 

Campuran beberapa pestisida dari golongan organofosfat, 

karbamat dan piretroid dapat ditentukan secara simultan dengan metoda 

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). Selain itu pestisida dapat 

meninggalkan residu yang dapat membahayakan kesehatan manusia. 

Untuk mengontrol kadar pestisida, dibutuhkan metode standar yang 

digunakan untuk menentukan kadar pestisida yaitu Kromatografi Cair 

Kinerja Tinggi (KCKT). 

Dengan menggunakan KCKT juga memiliki kemudahan karena 

sederhana, praktis dan sensitive sehingga akurat untuk pemisahan dan 

kuantifikasi pada campuran pestisida (Saeed, 2012). KCKT merupakan 

teknik pemisahan yang paling banyak digunakan karena memiliki 

kelebihan dalam hal sensitivitas, selektivitas, penggunaan untuk analit 

yang luas meliputi: asam amino, protein, asam nukleat, hidrokarbon, 

karbohidrat, terpenoid, obat-obatan, pestisida, antibiotik, steroid, 

senyawa metal-organik, dan senyawa anorganik (Skoog et al., 2007).  

Sedangkan suatu metode analisis harus divalidasi untuk 

memastikan bahwa parameter kejanya cukup mampu untuk mengatasi 

problem analisis. Validasi metode dilakukan untuk menjamin bahwa 

metode analisis akurat, spesifik, reprodusibel dan tahan pada kisaran 

analit yang akan dianalisis (Gandjar and Rohman, 2014).  
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Beberapa hal yang membuat suatu metode harus divalidasi ketika 

A. Metode baru dikembangkan untuk mengatasi masalah analisis 

tertentu. 

B. Metode yang sudah baku direvisi untuk menyesuaikan 

perkembangan atau karena munculnya suatu masalah yang 

mengarahkan bahwa metode baku tersebut harus direvisi. 

C. Penjaminan mutu yang mengindikasikan bahwa metode baku 

telah berubah seiring dengan berjalannya waktu. 

D. Metode baku yang digunakan di laboratorium yang berbeda, 

dikerjakan oleh analis yang berbeda, atau dikerjakan dengan 

alat yang berbeda. 

E. Untuk mendemonstrasikan kesetaraan antara dua metode 

seperti metode baru dan metode baku (Gandjar and Rohman, 

2014). 

Parameter analitik yang diperlukan untuk validasi dapat 

bervariasi tergantung tipe prosedur analitik. Menurut (USP 30,2006) 

terdapat empat kategori, yaitu kategori satu untuk menentukan bahan 

aktif obat atau bahan aktif. Kategori dua untuk menentukan komponen 

sisa produk, pengotor maupun degradan. Kategori tiga untuk 

karakteristik kinerja seperti pelepasan. Kategori empat untuk 

identifikasi. Penetapan kadar pestisida Sipermetrin dalam daun teh hijau 

termasuk kategori dua. Kategori dua ini merupakan prosedur analisis 

untuk menentukan cemaran dalam komponen utama dari bahan obat 

atau senyawa hasil degradasi dalam sediaan farmasi. Parameter validasi 

yang dilakukan adalah uji spesifisitas, linieritas, akurasi, presisi, batas 

kuantitatif. 
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Didapati peniliti bahwa menurut Kebun Teh Wonosari Lawang, 

bahwa mereka beranggapan pestisida yang disemprotkan sebanyak 

0,125ml dalam 200L untuk tiap hektarnya pada teh sudah hilang dalam 

waktu delapan (8) hari, sehingga peniliti ingin memastikan anggapan 

yang diberikan oleh Kebun Teh Wonosari Lawang bahwa pestisida 

Sipermetrin telah hilang pada delapan (8) hari dengan menentukan kadar 

dalam daun teh hijau. Pemilihan waktu delapan (8) hari dikarenakan 

waktu panen pada Kebun Teh Wonosari Lawang dilakukan pada hari 

kesepuluh sehingga dengan penelitian ini peneliti dapat melindungi 

masyarakat dari bahaya pestisida sipermetrin. Kadar pestisida yang kecil 

dan semakin tingginya permintaan global dan diperlukan teh yang 

memiliki kualitas yang tinggi sehingga perlu dilakukan validasi metode 

dengan KCKT untuk penetapan kadar sipermetrin. Validasi metode 

KCKT yang dilakukan untuk pengembangan metode KCKT dalam 

menetapkan kadar pestisida Sipermetrin, sehingga dari hasil penelitian 

ini peneliti dapat memastikan bahwa produk teh aman dari pestisida. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dibuat rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

A. Apakah metode KCKT (Kromatografi Cair Kinerja Tinggi) 

dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan validasi 

(meliputi spesifisitas, linieritas, akurasi, presisi, limit deteksi 

dan limit kuantitasi) untuk penetapan kadar pestisida 

Sipermetrin dalam daun teh hijau? 

B. Apakah terjadi penurunan kadar pestisida Sipermetrin dalam 

daun teh hijau?  

1.3. Tujuan Penelitian 

A. Menentukan metode KCKT yang memenuhi persyaratan 

validasi (meliputi  spesifitas, linieritas, akurasi, presisi, limit 

deteksi dan limit kuantitasi) yang digunakan untuk penetapan 

kadar pestisida Sipermetrin dalam daun teh hijau. 

B. Penentuan kadar pestisida Sipermetrin dalam daun teh hijau. 

1.4. Manfaat Penelitian 

A. Memperoleh metode KCKT yang memenuhi persyaratan 

validasi untuk penetapan kadar pestisida Sipermetrin dalam 

daun teh hijau. 

B. Penentuan kadar pestisida Sipermetrin dalam daun teh hijau 

yang dapat memberi pengetahuan tentang kadar pestisida 

Sipermetrin kepada konsumen.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Teh  

Teh merupakan salah satu minuman yang sangat populer di 

dunia. Teh dibuat dari pucuk daun muda tanaman teh (Camellia 

sinensis) (Dewi, 2008). Tanaman teh merupakan salah satu tanaman 

yang dapat digunakan sebagai minuman yang memiliki khasiat terapi 

untuk kesehatan. Teh hijau mengandung ribuan bahan bioaktif, seperti 

polifenol. Polifenol berperan penting dalam pencegahan dan pengobatan 

penyakit (Namita et al., 2012). Teh hijau merupakan tumbuhan obat 

yang mempunyai efek farmakologis antara lain dapat menurunkan berat 

badan, menurunkan kolesterol, trigliserida, serta glukosa, dapat 

mencegah karies pada gigi, antimutagenik, antioksidan, antibakteri 

(Dewi, 2008). 

Berdasarkan proses pengolahannya, produk teh ada 3 jenis yaitu 

teh hijau, teh oolong dan teh hitam. Teh memiliki khasiat kesehatan 

karena mengandung zat bioaktif yang disebut polifenol, terutama 

katekin pada teh yang bersifat sebagai senyawa antioksidan yang 

berperan dalam meredam aktifitas radikal bebas yang sangat berbahaya 

bagi tubuh sehingga bermanfaat bagi pencegahan beberapa penyakit 

kronis misalnya penyakit jantung dan kanker (Effendy et al,. 2012). 

Kandungan teh hijau yang paling utama adalah polifenol katekin 

yaitu epigallocatechin-3-gallate (EGCG), epigallocatechin (EGC), 

epicatechin-3-gallate (ECG) dan epicatechin (EC). EGCG merupakan 

yang terbanyak yaitu 50– 80% dari jumlah total katekin. Selain itu teh 

hijau juga mengandung kafein, vitamin K, flavanol aglikosidik (a.l. 
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quersetin, kaempferol,dan glikosida), dan saponin, sedikit teobromin dan 

teofilin, 6% protein, 8% asam aminodan asam nukleat serta sejumlah 

kecil mineral (Dewi, 2008). Epigallocatechin- 3-gallate (EGCG) 

komponen paling signifikan dalam teh hijau. Memberikan efek terapi 

yang dapat menyehatkan penggunanya, EGCG berfungsi sebagai  

antioksidan, anti-inflamasi dan anti-aterogenik agen (Mereles and 

Hunstein, 2011). 

Beberapa penelitian pada hewan coba mencit atau tikus 

menyebutkan seduhan daun teh hijau dapat menurunkan kadar 

kolesterol, glukosa darah, mengurangi kerusakan hati dan mengurangi 

pertumbuhan jaringan kanker kelenjar  mama. Senyawa polifenol adalah 

antioksidan yang kekuatannya 100 kali lebih efektif dibandingkan 

vitamin C dan 25 kali lebih tinggi dibandingkan vitamin E. Polifenol 

bermanfaat untuk mencegah radikal bebas yang merusak DNA dan 

menghentikan perkembangbiakan sel-sel liar (kanker). Polifenol juga 

memberi efek positif berupa pencegahan penyakit jantung dan stroke 

(Sundari et al., 2009). 

 
 

Gambar 2.1 Struktur Kimia epigallocatechin gallate (Mereles and 
Hunstein, 2011) 

OH 
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2.2 Tinjauan Pestisida Secara Umum 

Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman, yang dimaksud dengan Pestisida adalah zat 

pengatur dan perangsang tumbuh, bahan lain, serta organisme renik, 

atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman. 

Peranan Pestisida dalam upaya penyelamatan produksi pertanian dari 

gangguan hama dan penyakit tanaman masih sangat besar, terutama 

apabila telah melebihi ambang batas pengendalian atau ambang batas 

ekonomi. Pada umumnya pestisida yang digunakan untuk 

mengendalikan organisme pengganggu tersebut adalah biosida yang 

tidak saja bersifat racun terhadap organisme pengganggu sasaran, tetapi 

juga dapat memberikan pengaruh yang tidak diinginkan terhadap 

organisme bukan sasaran, termasuk manusia serta lingkungan hidup 

(Kementrian Pertanian, 2011).   

Mengingat pestisida juga mempunyai resiko terhadap 

keselamatan manusia dan lingkungan maka Pemerintah berkewajiban 

dalam mengatur pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida agar 

dapat dimanfaatkan secara bijaksana.  Di samping manfaat yang 

diberikan, pestisida juga sekaligus memilki potensi untuk dapat 

menimbulkan dampak yang tidak diinginkan (Kementrian Pertanian, 

2011). 

Pestisida pada buah ada yang hanya menempel pada kulit, 

tertinggal dalam kulit ataupun pada daging buah, hal ini tergantung pada 

ketebalan, kulit buah, pori-pori buah dan jenis pestisida yang digunakan. 

Penggunaan pestisida secara tidak bijaksana dapat menimbulkan 

berbagai dampak negatif baik manusia maupun lingkungan. Di dalam 

lingkungan pestisida diserap oleh berbagai komponen lingkungan yang 
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mengubahnya menjadi bahan-bahan lain yang tidak beracun atau masih 

beracun. Dalam jangka panjang aplikasi yang sangat intensif, dapat 

meningkatkan probabilitas organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 

sekunder atau meningkatkan resistensi hama. Penggunaan pestisida 

kimia,  terutama yang daya kerjanya sistemik dapat meninggalkan residu 

pada produk yang dihasilkan (Yusnani et al.,2013). Kebanyakan 

pestisida berpotensi membahayakan bagi kesehatan manusia dan dapat 

menyebabkan kanker, cacat lahir, perubahan dalam material yang dapat 

diturunkan kepada generasi berikutnya, kerusakan syaraf dan 

sebagainya.  

Penyerapan pestisida ke dalam tubuh dapat melalui tiga cara 

yakni melalui kulit, saluran pernafasan dan saluran pencernaan. 

Pestisida yang masuk kedalam tubuh akan di metabolisme dan 

distribusikan ke dalam jaringan dan dikeluarkan dari dalam tubuh 

melalui urine, tetapi masalah utama bagi kesehatan masyarakat adalah 

adanya residu pestisida karena ini dapat melibatkan sejumlah besar 

orang selama jangka waktu yang panjang (Yusnani et al., 2013). 

Pestisida yang umumnya diaplikasikan segera setelah pemetikan 

dengan interval pemetikan 7-14 hari, juga akan mengalami degradasi 

yang disebabkan oleh growth dilution. Pertambahan berat pucuk selama 

interval pemetikan akan membantu menurunkan residu pestisida 

(berat/berat: mg/kg teh), dan pada saat pucuk mencapai ukuran yang 

optimal untuk dipetik, residu pestisida pada pucuk sudah menjadi lebih 

rendah (Rayati et al., 2003). 

Dalam kaitannya dengan faktor-faktor diatas, maka residu 

pestisida pada teh juga akan dipengaruhi oleh ketinggian tempat, musim, 

dan konfigurasi/tekstur daun (klon). Dosis ataupun konsentrasi aplikasi 
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yang digunakan juga akan mempengaruhi residu pestisida pada teh, 

demikian juga dengan alat penyemprot yang digunakan, karena akan 

mempengaruhi konsentrasi pestisida yang disemprotkan (Rayati et al., 

2003). 

2.2.1 Sipermetrin 

 Sipermetrin adalah insektisida racun kontak dan lambung 

berbentuk pekatan berwarna kuning kecoklatan yang dapat dielmusikan 

untuk mengendalikan hama-hama penting pada tanaman padi, kubis, 

sawi, kakao, kedelai, jagung, teh, tekbakau dan kapas. Insektisida ini 

dapat mengendalikan hama-hama penting antara lain perusak daun 

jagung (Patanga succincta, belalang jagung), pengisap buah kakao 

(Helopeltis sp), perusak daun kapas (Helicoverpa amigera), penggorok 

daun kedelai (Agromyza sp), perusak daun kubis (Crocidolomia 

binotalis), perusak daun padi (Patanga succincta, belalang padi), 

perusak daun sawi (Crocidolomia binotalis), perusak daun teh 

(empoasca sp) dan perusak daun tembakau (spodoptera litura, ulat 

grayak dan Helopeltis sp, penggerek pucuk) (Sudjak, 2011) 

Insektisida terdiri dari beberapa golongan yaitu, (1) golongan 

benzoilurea, (2) golongan karbamat, (3) golongan organoklorin, (4) 

golongan organofosfat, dan (5) golongan piretroid. Pada golongan 

piretroid adalah piretrin sintetis, contohnya sipermetrin, deltametrin, 

permetrin (Debbab et al., 2014).  

Insektisida ini lebih dikenal sebagai synthetic pyretroid (SP) yang 

bekerja mengganggu sistem syaraf. Sehingga dapat mengganggu implus 

ke organ (Kementrian Kesehatan RI, 2012). Pestisida ini mengerahkan 

efek neurotoksik. Dengan cara mengganggu transduksi sinyal dalam 

sistem saraf dengan mempengaruhi transportasi ion yang melintasi di 
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membran sel (Lee, 2015). Sipermetrin memiliki toksisitas yang relatif 

rendah untuk mamalia dan burung tetapi memiliki toksisitas yang tinggi 

untuk ikan (Rakhmawaty et al., 2014).  

Table II.1 Karakteristik Fisik dan Kimia dari sipermetrin  
(Jilani and Khan, 2014),(Rossignolet al., 2005) 

 
Nama Cypemethrin 

Nama Kimia [(R,S)-α-cyano-3-phenonybenzyl (1RS)-cis, trans-3 

(2,2-dichlorovinyl) 2,2-dimethylcyclopropane-

carboxylate] 

Kemurinan 

Minimum 

900 g/kg dengan a cis-isomer antara 40% min dan 60% max. 

(FAO) (aktivitas insektisida : cis-2 isomer pair) 

Rumus Molekul C22H19Cll2NO3 

Berat Molekul 416,3 g/mol 

Pemerian Bubuk putih, memiliki bau kimia ringan (98.3%). Kuning 

hingga coklat untuk cairan atau semisolid. (96.5%)  dan 

memiliki karakteristik bau yang khas. 

Titik Leleh Titik leleh 41,2°C, peak 47,3°C (98,3%) 

Titik Lebur 70°C 

Tekanan Uap 2,3 x 10
-7 

Pa at 20 °C (98.4%) 

Kelarutan dalam 

air 

< 9 μg/L at 20°C (99.5% murni) 

Kelarutan dalam 

pelarut lain 

Etil asetat : > 2000 g/L at 20°C 

heksana : 142 g/L at 20°C 

o-xylene : > 450 g/L at 20°C 

metanol : > 450 g/L at 20°C 

etanol : > 450 g/L at 20°C 

dimetilformit : > 450 g/L at 20°C 

kloroform : > 450 g/L at 20°C 

aseton : > 450 g/L at 20°C 

Log P Log Kow = 6,60 
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Gambar 2.2 Struktur Kimia sipemetrin (jyot et al.,2012) 

 Sipermetrin memiliki log p = 6,60 dan sangat mudah larut 

dengan etil asetat. Sehingga pada saat ekstraksi, menggunakan etil asetat 

untuk memisahkan Sipermetrin dengan matriks yang berada di dalam 

daun. 

Sipermetrin adalah pestisida yang efektif untuk mengatasi 

pencemaran insektisida terhadap berbagai hama serangga, terutama daun 

dan buah. Pada daun, sipermetrin dapat terserap pada permukaan dan 

jaringan eksternal daun, lalu menembus epidermis atas kemudian masuk 

ke jaringan parenkim pada mesofil daun hingga mampu masuk ke dalam 

sel pada lapisan epidermis daun bagian bawah (Mantzos, 2015). Di 

dalam daun sipermetrin mengalami proses ester cleveage mengahasilkan 

senyawa α-cyano-3-phenoxybenzyl alcohol dan senyawa ini toksik 

terhadap insektisida namun tidak bersifat toksik pada tanaman (Jones, 

1995). Sipermetrin hilang lebih dari 70 % dalam 7 hari (Jyot et 

al.,2012). Menurut Kementrian Pertanian batas maksimum residu 

pestisida sipermetrin di dalam daun teh adalah 20mg/kg. 
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Gambar 2.3 Mekanisme Degradasi Sipermetrin  (Jones, 1995) 

2.3. Tinjauan umum ekstraksi 

Dalam buku Farmakope Indonesia Edisi 4, disebutkan bahwa: 

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan 

mengekstrraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani 

menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua 

pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan 

sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. Sebagian 

besar ekstrak dibuat dengan mengekstraksi bahan baku obat secara 
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perkolasi. Seluruh perkolat biasanya dipekatkan secara destilasi dengan 

pengurangan tekanan, agar bahan sesedikit mungkin terkena panas 

(DepKes RI, 2000). 

 Ekstrak tumbuhan obat yang dibuat dari simplisia nabati dapat 

dipandang sebagai bahan awal, bahan antara atau bahan produk jadi. 

Ekstrak sebagai bahan awal dianalogkan dengan komoditi bahan baku 

obat yang dengan teknologi fitofarmasi diproses menjadi produk jadi. 

Ekstrak sebagai bahan antara berarti masih menjadi bahan yang dapat 

diproses lagi menjadi fraksi-fraksi, isolat senyawa tunggal ataupun tetap 

sebagai campuran dengan ekstrak lain. Ekstrak sebagai produk jadi 

berarti ekstrak yang berada dalam sediaan obat jadi siap digunakan oleh 

penderita (DepKes RI, 2000). 

 Mutu ekstrak ditinjau dan dipandang dari senyawa kimia yang 

dikandung dalamnya seiring dengan paradigma ilmu kedokteran 

modern, bahwa respon biologis yang diakibatkan oleh ekstrak pada 

manusia disebabkan oleh senyawa kimia, bukannya dari unsur lain 

seperti bioenergi dan spiritual (DepKes RI, 2000). 

 Senyawa kimia dalam ekstrak ditinjau dari asalnya dapat 

dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu: 

A. Senyawa kandungan asli dari tumbuhan asal. 

 Senyawa asli sebenarnya berarti senyawa yang memang sudah 

ada sejak masa tumbuhan tersebut hidup. Jika proses preparasi 

simplisia dan ekstraksi dijamin tidak menyebabkan perubahan 

kimia, maka hasil analisis kimia terhadap ekstrak 

mencerminkan komposisi senyawa kandungan asli. 
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B. Senyawa hasil perubahan dari senyawa asli. 

 Dari kajian dan riset memang sudah dapat diprediksi terjadi 

perubahan kimia senyawa asli karena memang sifat fisikokimia 

senyawa asli dan proses penstabilan yang sulit. 

C. Senyawa kontaminasi, baik sebagai polutan atau aditif proses. 

 Senyawa kontaminasi merupakan senyawa eksogen yang 

tercampur pada ekstrak, baik polusi yang tidak terhindari atau 

sebagai sisa atau residu proses. 

D. Senyawa hasil interaksi kontaminasi dengan senyawa asli atau 

senyawa perubahan. 

 Pengertian dan kesadaran akan adanya 4 kelompok senyawa 

terkandung dalam ekstrak akan meningkatkan validasi standarisasi dan 

parameter mutu ekstrak. Kelompok pertama dan kedua terkait dengan 

parameter standar umum yang bersifat spesifik sedangkan kelompok 

tiga dan empat merupakan parameter standar umum nonspesifik 

(DepKes RI, 2000). 

2.3.1. Parameter dan Metode Uji Ekstrak 

A. Susut Pengeringan dan Bobot Jenis 

Susut pengeringan adalah pengukuran sisa zat setelah 

pengeringan pada temperatur 1050C selama 30 menit atau sampai 

berat konstan, yang dinyatakan sebagai nilai prosen. Dalam hal 

khusus (jika bahan tidak mengandung minyak menguap/atsiri dan 

sisa pelarut organik menguap) identik dengan kadar air, yaitu 

kandungan air karena berada di atmosfer/lingkungan udara 

terbuka. 
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Bobot jenis adalah masa per satuan volume pada suhu kamar 

tertentu (250C) yang ditentukan dengan alat khusus piknometer 

atau alat lainnya. 

B. Kadar Air 

Pengukuran kandungan air yang berada di dalam bahan, 

dilakukan dengan cara yang tepat diantara cara titrasi, destilasi 

atau gravimetri. 

C. Kadar Abu 

Bahan dipanaskan pada temperatur dimana senyawa organik 

dan turunannya terdestruksi dan menguap. Sehingga tinggal 

unsur mineral dan anorganik. 

D. Sisa Pelarut 

Menentukan kandungan sisa pelarut tertentu (yang memang 

ditambahkan) yang secara umum dengan kromatografi gas. 

Untuk ekstrak cair berarti kandungan pelarutnya, misalnya kadar 

alkohol. 

E. Residu pestisida 

Menentukan kandungan sisa pestisida yang mungkin saja 

pernah ditambahkan atau mengkontaminasi pada bahan simplisia 

pembuatan ekstrak. 

F. Cemaran Logam Berat 

Menentukan kandungan logam berat secara spektroskopi 

serapan atom atau lainnya yang lebih valid. 

G. Cemaran Mikroba 

Menentukan (identifikasi) adanya mikroba yang patogen 

secara analisis mikroorganisme (DepKes RI, 2000). 
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2.3.2. Metode Ekstraksi 

2.3.2.1. Ekstraksi dengan menggunakan pelarut 

A. Cara dingin 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan 

menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau 

pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Secara teknologi 

termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian 

konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik berarti 

dilakukan pengadukan yang kontinu (terus-menerus). Remaserasi 

berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah 

dilakukan penyaringan maserat pertama dan seterusnya. 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru 

sampai sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya 

dilakukan pada temperatur ruangan. Proses terdiri dari tahapan 

pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi 

sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus menerus 

sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1–5 kali 

bahan. 

B. Cara panas 

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik 

didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang 

relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya 

dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 

kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna. 
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Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu 

baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga 

terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan 

dengan adanya pendingin balik. 

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) 

pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan 

(kamar), yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-500C. 

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur 

penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, 

temperatur terukur (96-980C) selama waktu tertentu (15-20 

menit). 

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama (≥300C) dan 

temperatur sampai titik didih air (DepKes RI, 2000). 

2.3.2.2. Destilasi Uap 

Destilasi uap adalah ekstraksi senyawa kandungan menguap 

(minyak atsiri) dari bahan (segar atau simplisia) dengan uap air 

berdasarkan peristiwa tekanan parsial senyawa kandungan menguap 

dengan fase uap air dari ketel secara kontinu sampai sempurna dan 

diakhiri dengan kondensasi fase uap campuran (senyawa kandungan 

menguap ikut terdestilisasi) menjadi destilat air bersama senyawa 

kandungan yang memisah sempurna atau memisah sebagian. 

Destilasi uap, bahan (simplisia) benar-benar tidak tercelup ke air 

yang mendidih, namun dilewati uap air sehingga senyawa kandungan 

menguap ikut terdestilisasi. Destilasi uap dan air, bahan (simplisia) 

bercampur sempurna atau sebagian dengan air mendidih, senyawa 

kandungan menguap tetap kontinu ikut terdestilasi (DepKes RI, 2000). 
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2.3.2.3. Cara Ekstraksi Lainnya 

A. Ekstraksi Berkesinambungan 

Proses ekstraksi yang dilakukan berulangkali dengan pelarut 

yang berbeda atau resirkulasi cairan pelarut dan prosesnya 

tersusun berurutan beberapa kali. Proses ini dilakukan untuk 

meningkatkan efisiensi (jumlah pelarut) dan dirancang untuk 

bahan dalam jumlah besar yang terbagi dalam beberapa bejana 

ekstraksi. 

B. Superkritikal Karbondioksida 

Penggunaan prinsip superkritik untuk ekstraksi serbuk simplisia, 

dan umumnya digunakan gas karbondioksia. Dengan variabel 

tekanan dan temperatur akan diperoleh spesifikasi kondisi 

polaritas tertentu yang sesuai untuk melarutkan golongan 

senyawa kandungan tertentu. Penghilangan cairan pelarut dengan 

mudah dilakukan karena karbondioksida menguap dengan 

mudah, sehingga hampir langsung diperoleh ekstrak. 

C. Ekstraksi Ultrasonik 

Getaran ultrasonik (>20.000 Hz.) memberikan efek pada proses 

ekstrak dengan prinsip meningkatkan permeabilitas dinding sel, 

menimbulkan gelembung spontan (cavitation) sebagai stres 

dinamik serta menimbulkan fraksi interfase. Hasil ekstraksi 

tergantung pada frekuensi getaran, kapasitas alat dan lama proses 

ultrasonifikasi. 

D. Ekstraksi Energi Listrik 

Energi listrik digunakan dalam bentuk medan listrik, medan 

magnet serta “electric-discharges” yang dapat mempercepat 

proses dan meningkatkan hasil dengan prinsip menimbulkan 
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gelembung spontan dan menyebarkan gelombang tekanan 

berkecepatan ultrasonik (DepKes RI, 2000). 

2.4    Tinjauan  tentang KCKT 

2.4.1 Prinsip Kromatografi 

Kromatografi merupakan teknik yang mana solut atau zat-zat 

terlarut terpisah oleh perbedaan kecepatan elusi dikarenakan solut-solut 

ini melewati suatu kolom kromatografi. Pemisahan solut-solut ini diatur 

oleh distribusi solut dalam fase gerak dan fase diam. Berdasarkan pada 

mekanisme pemisahannya, kromatografi dibedakan menjadi: (a) 

kromatografi adsorbsi; (b) kromatografi partisis; (c) kromatografi 

pasangan ion; (d) kromatografi penukar ion; (e) kromatografi eksklusi 

ukuran. Kecepatan migrasi solut melalui fase diam ditentukan oleh 

perbandingan distribusinya (D) dan besarnya D ditentukan oleh afinitas 

relatif solut pada kedua fase. Pada pemisahan campuran-campuran 

dalam kolom, solut-solut dicirikan dengan waktu retensi (tR) dan faktor 

retensi (k’). Waktu retensi merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan 

solut untuk melewati kolom.  

Waktu retensi dan faktor retensi dihubungkan oleh persamaan 

sebagai berikut:tR = tM (1+k’) 

tM merupakan waktu yang dibutuhkan oleh solut yang tidak 

tertahan untuk melewati kolom. Solut yang tidak tertahan akan 

bermigrasi dengan kecepatan yang sama dengan fase gerak, sehingga 

perbandingan distribusi dan faktor retensinya adalah 0. Jadi tR = tM. 

Nilai perbandingan distribusi ditentukan oleh afinitas relatif solut pada 

kedua fase yaitu fase diam dan fase gerak (Gandjar and Rohman, 2014). 
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2.4.2 Tinjauan Umum KCKT 

Pemisahan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 

didasarkan pada interaksi dan diferensial partisi antara fase mobile dan 

stasioner (CDER, 1994). KCKT paling sering digunakan untuk 

menetapkan kadar senyawa-senyawa tertentu seperti asam amino, asam 

nukleat, dan protein-protein cairan fisiologis; menentukan kadar 

senyawa aktif obat, produk hasil samping proses sintesis atau produk-

produk degradasi dalam sediaan farmasi; memonitor sampel-sampel 

yang berasal dari lingkungan; memurnikan senyawa dalam suatu 

campuran; memisahkan polimer dan menentukan distribusi berat 

molekulnya dalam suatu campuran; kontrol kualitas; dan mengikuti 

jalannya reaksi sintesis(Gandjar and Rohman, 2014).  

KCKT merupakan teknik pemisahan yang paling banyak 

digunakan karena memiliki kelebihan dalam hal sensitivitas, selektivitas, 

sesuai untuk pemisahan senyawa nonvolatile atau senyawa termolabil 

yang tidak bisa dianalisis dengan kromatografi gas, dan penggunaan 

untuk analit yang luas meliputi: asam amino, protein, asam nukleat, 

hidrokarbon, karbohidrat, terpenoid, obat-obatan, pestisida, antibiotik, 

steroid, senyawa metal-organik, dan senyawa anorganik (Skoog et al., 

2007).  

Hampir semua jenis campuran solut dapat dipisahkan dengan 

KCKT karena banyaknya fase diam yang tersedia dan selektivitas yang 

dapat ditingkatkan dengan mengatur fase gerak. Pemisahan dapat 

dilakukan dengan fase normal atau fase terbalik tergantung pada 

polaritas relatif fase diam dan fase gerak. Berdasarkan pada pemisahan 

kedua ini, KCKT dikelompokkan menjadi KCKT fase normal dan fase 

terbalik. Meskipun demikian, klasifikasi berdasarkan pada sifat fase 
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diam atau berdasarkan mekanisme sorpsi solut memberikan suatu jenis 

KCKT yang lebih spesifik yaitu kromatografi adsorpsi, kromatografi 

partisi, kromatografi penukar ion, dan kromatografi ekslusi ukuran 

(Gandjar and Rohman, 2014). 

Tujuan dari penggunaan teknik KCKT yaitu untuk memperoleh 

pemisahan yang baik serta proses analisis yang relatif cepat. Agar 

diperoleh tujuan tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan, 

antara lain pemilihan pelarut yang sesuai dengan komponen  yang di 

pisahkan, pemilihan kolom yang sesuai dengan pemilihan pelarut, 

adanya detektor yang memadai, serta pengetahuan dasar KCKT dan 

keterampilan dalam kerja yang baik (Mulja and Suharman, 1995). 

2.4.3  Komponen Utama KCKT 

Instrumentasi KCKT pada dasarnya terdiri dari atas delapan 

komponen pokok yaitu : wadah fase gerak, sistem penghantaran fase 

gerak, alat untuk memasukkan sampel, kolom, detektor, wadah 

penampung buangan fase gerak, tabung penghubung dan suatu komputer 

atau integrator atau perekam (Gandjar and Rohman, 2014). 

 
Gambar 2.4 Diagram sistem KCKT secara umum (Sirard,2012) 
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2.4.3.1 Wadah Fase Gerak (Solvent Reservoir) 

Wadah fase gerak harus bersih dan inert. Wadah pelarut kosong 

atau labu laboratorium dapat digunakan sebagai wadah fase gerak. 

Wadah ini dapat menampung satu sampai dua liter pelarut. Fase gerak 

sebelum digunakan harus dilakukan penghilangan gas yang ada dalam 

fase gerak, sebab dengan adanya gas akan berkumpul dengan komponen 

lain terutama di pompa dan detektor sehingga dapat mengacaukan 

analisis. Fase gerak sebelum digunakan harus disaring terlebih dahulu 

untuk menghindari partikel-partikel kecil (Gandjar and Rohman, 2014). 

2.4.3.2 Sistem Pompa 

Pompa yang digunakan untuk KCKT harus inert terhadap fase 

gerak. Bahan umum yang dipakai untuk pompa adalah gelas, baja tahan 

karat, Teflon, dan batu nilam. Pompa yang digunakan sebaiknya mampu 

memberikan tekanan sampai 5000 psi dan mampu mengalirkan fase 

gerak dengan kecepatan alir 3 mL/menit. (Gandjar and Rohman, 2014) 

Tujuan penggunan pompa atau sistem penghantaran fase gerak 

adalah untuk menjamin proses penghantaran fase gerak berlangsung 

secara tepat, reprodusibel, konstan, dan bebas dari gangguan (Gandjar 

and Rohman, 2014). Terdapat dua tipe pompa yang digunakan dalam 

kromatografi cair yaitu tipe reciprocating pump dan screw-driven 

syringe pump. Reciprocating pump lebih sering digunakan dalam 

kromatografi cair. Perkembangan lain adalah adanya pompa dual-piston 

in-parallel pump dimana terdapat satu motor yang menggerakkan dua 

piston (Ahuja dan Dong, 2005). 

Berdasarkan cara mencampur solven, pompa dapat dibagi 

menjadi sistem pencampuran bertekanan tinggi dan sistem pencampuran 

bertekanan rendah (Ahuja dan Dong, 2005). Pada pencampuran 
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bertekanan tinggi, pencampuran fase gerak dilakukan dengan memakai 

pompa-pompa bertekanan tinggi dari masing-masing botol eluen yang 

kemudian dielusikan ke dalam kolom. Sedangkan pada sistem 

pemcampuran bertekanan rendah, pencampuran solven dilakukan 

dengan pompa bertekanan rendah dari masing-masing botol kemudian 

setelah bercampur, dielusikan oleh pompa bertekanan tinggi ke dalam 

kolom (Skoog et al, 2007). 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Gambar 2.5 Skema reciprocating pump (a) dan dual-piston in-
parallel pump (b) (Ahuja dan Dong, 2005). 

 
 

(a) 

 

 

 

 

(b) 

 

 
Gambar 2.6 Diagram skematik dari sistem pencampuran 

bertekanan tinggi (a) dan sistem pencampuran 
bertekanan rendah (b) (Ahuja and Dong, 2005). 
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2.4.3.3 Injektor 

Sampel-sampel cair dan larutan disuntikkan secara langsung ke 

dalam fase gerak yang mengalir di bawah tekanan menuju kolom 

menggunakan alat penyuntik yang terbuat dari tembaga tahan karat dan 

katup teflon yang dilengkapi dengan keluk sampel (sample loop) 

internal atau eksternal (Gandjar and Rohman, 2014). 

Pada saat pengisian sampel, sampel digelontor melewati loop 

sampel dan kelebihannya akan dikeluarkan melalui pembuang. Pada saat 

penyuntikan, katup diputar hingga fase gerak melewati loop sampel dan 

menggelontor sampel ke dalam kolom. Presisi penyuntikan dengan loop 

sampel ini dapat mencapai RSD 0,1%. Penyuntikan ini mudah 

digunakan untuk otomatisasi dan sering digunakan unutk autosampler 

pada KCKT (Gandjar and Rohman, 2014).  

Sistem injektor yang terdapat pada KCKT adalah sistem injektor 

dengan pipa dosis (sample loop). Pipa dosis memiliki ukuran yaitu 

500µl. Pada penggunaan sistem injektor ini, diperbolehkan pemberian 

tekanan hingga 7000 psi dengan syarat presisi relatif 50% (Skoog et al, 

2007). 

 

 

 

 

   

 

(a)                                         (b) 

Gambar 2.7 Skema penyuntik keluk (sample loop) (a) posisi pada 
saat memuat sampel dan (b) posisi pada saat 
menyuntik sampel (Ahuja dan Dong, 2005). 
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2.4.3.4 Oven 

 Pada KCKT sistem terbalik (reversed-phase), temperature kolom 

menentukan waktu retensi dan mempengaruhi selektivitas. Temperatur 

yang digunakan dalam analisis berkisar antara 30-50 ˚C (Ahuja dan 

Dong, 2005). 

2.4.3.5 Kolom 

 Kolom KCKT memiliki panjang 10, 15 dan 25 cm dan memiliki 

diameter sangat kecil  (3, 5, atau 10 mm) partikel. Diameter internal 

kolom 4,0 atau 4,6mm untum sistem deteksi ( UV, FL, dll). Dengan ini, 

dianggap sebagai kompromi terbaik untuk kapasitas sampel, konsumsi 

fase gerak, kecepatan dan resolusi. Secara umum, kolom KCKT cukup 

tahan lama. Tetapi dapat rusak dengan penggunaan eluen yang sangat 

asam atau basa atau dengan menggunakan sample biologis yang 

memliki pengotor (Moffat et al., 2011). 

Kolom adalah suatu kunci penting untuk kromatografi yang baik 

pada KCKT. Silika (SiO2.xH20) merupakan bahan pengisi kolom 

terpaking yang sering digunakan. Kolom terdiri dari ikatan siloksan (Si-

O-Si) dengan struktur tiga dimensi yang kaku yang mengandung pori 

yang saling berhubungan. Ukuran pori dan konsentrasi gugus silanol 

(Si-OH) dapat diatur pada proses produksi kolom. Grup silanol pada 

permukaan silika memberikan sifat polar dimana akan mempengaruhi 

proses adsorpsi pada kromatografi dengan menggunakan eluen organik. 

Silika dapat direaksikan dengan organoklorosilan atau 

organoalkiloksisilan untuk membentuk ikatan Si-O-Si-R pada 

permukaannya. Penambahan hidrokarbon pada permukaan silika 

memberikan sifat non polar sehingga dapat digunakan sebagai fase diam 

terbalik. Bahan yang sering digunakan sebagai fase diam adalah 
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oktadesilsilika (ODS) yang mengandung rantai C18 (Moffat et al., 

2011).  

Kolom yang digunakan pada KCKT pada umumnya memiliki 

ukuran partikel 5 µm dan mengandung 40.000 sampai 70.000 plat/meter. 

Pada kolom KCKT terdapat kolom penjaga (guard column) yang 

berfungsi untuk meningkatkan masa penggunaan kolom dengan 

mencegah ikatan kuat secara irreversibel antara partikel, kontaminan 

dari pelarut, dan komponen pada sampel dengan fase diam (Skoog et al., 

2007). 

2.4.3.6 Detektor 

Dalam aplikasi detektor yang digunakan untuk penentuan 

absorben menggunakan detektor UV/Vis atau photodiode array detectors 

(PDA)(Ahuja dan Dong, 2005). 

Detektor pada KCKT dikelompokkan menjadi 2 golongan yaitu: 

detektor universal (yang mampu mendeteksi zat secara umum, tidak 

bersifat spesifik, dan tidak bersifat selektif) seperti detektor indeks bias 

dan detektor spektrometri massa; dan golongan detektor yang secara 

spesifik yang hanya akan mendeteksi analit secara spesifik dan selektif, 

seperti detektor UV-Vis, detektor fluoresensi dan elektrokimia (Gandjar 

and Rohman, 2014). 

Detektor UV-Vis merupakan detektor yang paling banyak 

dipakai. Detektor photodiode-array (PDA) merupakan detektor UV-Vis 

dengan berbagai keistimewaan. Detektor ini mampu memberikan 

keunggulan kromatogram secara simultan pada panjang gelombang yang 

berbeda dalam proses (single run). Selama proses berjalan, suatu 

kromatogram pada panjang gelombang yang diinginkan (biasanya antara 

190-400nm) dapat ditampilkan. PDA memberikan lebih banyak 
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informasi komposisi sampel dibanding dengan detektor UV-Vis. 

Dengan detector ini, juga diperoleh spectrum UV tiap puncak yang 

terpisah sehingga dapat dijadikan sebagai alat penting untuk memilih 

panjang gelombang maksimal untuk sistem KCKT yang digunakan 

(Gandjar and Rohman, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Skema detektor photodiode-array (PDA) (Ahuja dan 
Dong, 2005). 

 
2.4.3.7 Komputer, Integrator, atau Rekorder 

Alat pengumpul data seperti komputer, integrator, atau rekorder, 

dihubungkan dengan detektor. Alat ini akan mengukur sinyal elektronik 

yang dihasilkan oleh detektor lalu memplotkannya sebagai suatu 

kromatogram yang selanjutnya dapat dievaluasi oleh seorang analis 

(pengguna). Rekorder saat ini jarang digunakan karena rekorder tidak 

dapat mengintegrasikan data, sementara itu baik integrator maupun 

komputer mampu mengintegrasikan puncak-puncak dalam 

kromatogram. Komputer mempunyai keuntungan lebih karena komputer 

secara elektronik mampu menyimpan kromatogram untuk evaluasi di 

kemudian hari (Gandjar and Rohman, 2014). 

2.4.3.8  Fase Diam KCKT 

Kebanyakan fase diam pada KCKT berupa silika yang 

dimodifikasi secara kimiawi, silika yang tidak dimodifikasi, atau 
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polimer-polimer stiren dan divinil benzen. Permukaan silika memiliki 

sifat polar dan sedikit asam karena adanya residu gugus silanol (Si-OH). 

Silika dapat dimodifikasi secara kimiawi dengan menggunakan reagen-

reagen seperti klorosilan. Reagen-reagen ini akan bereaksi dengan gugus 

silanol dan menggantinya dengan gugus-gugus fungsional lain. Hasil 

reaksi yang diperoleh disebut dengan silika fase terikat yang stabil 

terhadap hidrolisis karena terbentuk ikatan-ikatan siloksan (Si-O-O-Si). 

Salah satu jenis silika yang dimodifikasi adalah oktadesil silika (ODS 

atau C18) yang merupakan fase diam yang paling banyak digunakan 

karena mampu memisahkan senyawa-senyawa dengan kepolaran yang 

rendah, sedang, maupun tinggi (Gandjar and Rohman, 2014). 

2.4.3.9  Fase Gerak KCKT 

Fase gerak atau eluen biasanya terdiri atas campuran pelarut yang 

dapat bercampur yang secara keseluruhan berperan dalam daya elusi dan 

resolusi. Daya elusi dan resolusi ini ditentukan oleh polaritas 

keseluruhan pelarut, polaritas fase diam, dan sifat komponen-komponen 

sampel. Untuk fase normal (fase diam lebih polar daripada fase gerak), 

kemampuan elusi meningkat dengan meningkatnya pelarut. Sementara 

untuk fase terbalik (fase diam kurang polar daripada fase gerak), 

kemampuan elusi menurun dengan meningkatnya polaritas pelarut. Elusi 

pada KCKT ada 2 cara yaitu cara isokratik dan cara gradien. Cara 

isokratik, komposisi fase gerak tetap selama elusi sementara untuk cara 

gradien komposisi fase gerak berubah-ubah. Elusi bergradien digunakan 

untuk meningkatkan resolusi campuran yang kompleks terutama jika 

sampel mempunyai kisaran polaritas yang luas. Deret elutropik yang 

disusun berdasarkan polaritas pelarut merupakan panduan yang berguna 

dalam memilih fase gerak yang akan digunakan dalam KCKT. Nilai 
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pemenggalan UV (UV cut-off) merupakan panjang  gelmbang mana 

pada kuvet 1 cm, pelarut akan memberikan absorbansi lebih dari 1,0 

satuan absorbansi. Pengetahuan tentang nilai pemenggalan UV ini 

sangat penting terutama saat menggunakan detektor UV-Vis dan 

detektor fluorometri. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk 

menggunakan panjang gelombang deteksi yang tidak bertepatan atau di 

sekitar dengan panjang gelombang pemenggalan UV pelarut yang 

digunakan sebagai fase gerak (Gandjar and Rohman, 2014). 

Tabel II.2 Deret elutropik pelarut-pelarut untuk KCKT (Gandjar 
and Rohman, 2014). 

 
Pelarut Parameter  

kekuatan 
pelarut            

ε (adsorpsi) 

Parameter 
kekuatan 
pelarut            

ε (partisi) 

UV 
cut-off 
(nm) 

n-heksana 
sikloheksana 
tetraklorometan 
metilbenzen 
triklorometan 
diklorometan 
tetrahidrofuran 
propanon 
asetonitril 
iso-propanol 
etanol 
methanol 
asam etanoat 
air 

0,01 
0,04 
0,18 
0,29 
0,40 
0,42 
0,56 
0,56 
0,65 
0,82 
0,88 
0,95 
>1 
>1 

0,1 
-0,2 
1,6 
2,4 
4,1 
3,1 
4,0 
3,9 
5,8 
3,9 
4,3 
5,1 
4,4 

10,2 

195 
200 
265 
285 
245 
230 
212 
330 
190 
205 
205 
205 
255 
170 

 

2.4.4    Parameter Kromatografi 

2.4.4.1 Waktu Retensi atau Waktu Tambat 

Waktu tambat atau waktu retensi (retention time) adalah selang 

waktu yang diperlukan oleh analit mulai saat injeksi sampai keluar dari 
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kolom dan sinyalnya secara maksimal ditangkap oleh detektor, yang 

diukur pada puncak maksimum kromatogram. Waktu tambat analit yang 

tertahan pada fase diam dinyatakan sebagai tR. Sedangkan waktu tambat 

analit yang tidak tertahan pada fase diam atau sering disebut sebagai 

waktu tambat fase gerak dinyatakan sebagai tM. Harga tM akan lebih 

kecil dari harga tR, karena yang akan mencapai ujung kolom lebih 

dahulu adalah fase geraknya (Mulja and Suharman, 1995). 

 Waktu retensi analit dapat dinyatakan sebagai berikut : 

tR =  Vs

Vm
Kd + 1  tM 

Keterangan: 

tR  = waktu retensi analit 
tM =waktu tambat fase gerak 
Kd = koefisien distribusi 
Vm = volume fase gerak 
Vs = volume fase diam 
 

Pada persamaan ini, tampak bahwa harga tM, Vm, dan Vs dapat 

diatur. Dengan demikian, harga tR akan menjadi spesifik untuk tiap-tiap 

analit. Campuran zat yang diinjeksikan untuk dianalisis dengan KCKT 

tentu mempunyai harga tR yang berbeda-beda karena tiap-tiap analit 

memiliki harga Kd yang spesifik (Mulja and Suharman, 1995). 

2.4.4.2 Resolusi (Rs) dan Faktor Selektivitas (α) 

Resolusi adalah kemampuan kolom untuk memisahkan lebar 

puncak pada kromatografi. Resolusi (Rs) dinyatakan  sebagai rasio 

antara waktu retensi yang berbeda t1 dan t2 dari dua peak dan rata-rata 

lebar area W1 dan W2 dari dua peak pada garis dasarnya, yang dapat 

ditunjukkan sebagai berikut: 

Rs =
(TB − TA) 2

(WA + WB)
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Dimana TB adalah waktu retensi komponen B, TA adalah retensi 

saat komponen A, WA adalah lebar puncak komponen A dam WB 

adalah lebar puncak komponen B. Jika Rs adalah sama dengan atau 

lebih dari 1, maka komponen yang benar-benar terpisah, tetapi jika Rs 

kurang dari 1, maka komponen tumpang tindih (Kupeic, 2004) 

Rs =1 dapat diartikan bahwa sekitar 4% dua peak yang 

berdekatan overlap dan mampu untuk analisa beberapa kromatogram. 

Untuk pemisahan yang baik, harga Rs mendekati atau lebih dari 1,5 

(Cazes, 2004). 

 

 

 

 

 

Gambar  2.9 Pemisahan dua analit (Cazes, 2004) 

Faktor selektivitas dari sistem kromatografi adalah waktu retensi 

relative dari kedua peak pada suatu kromatogram dihitung dengan 

membandingkan faktor kapasitas dari peak yang terelusi di akhir (K2)  

dan peak yang terelusi di awal (K1). Faktor selektivitas lebih dari 2 akan 

memberikan hasil yang baik (Cazes, 2004). Rumus: 

α =
K2

K1
 

2.4.4.3 Faktor Kapasitas atau Faktor Retensi (k) 

Faktor kapasitas (k) definisikan sebagai perbandingan waktu 

yang dibutuhkan solut berada dalam fase diam dan waktu yang 

dibutuhkan solut dalam fase gerak (Cazes, 2004). Harga faktor kapasitas 
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(k) optimal adalah berkisar antara 2-10. Sedangkan untuk campuran 

yang kompleks, harga k bisa diperluas menjadi 0.5-20 agar memberikan 

waktu peak-peak pada komponen muncul (Skoog et al., 2007). Faktor 

kapasitas dinyatakan dalam persamaan :  

k =
KVs

Vm
=

VR− Vm

Vm
=

TR − Tm

Tm
 

 

2.4.4.4 Puncak Asimetri 

Profil konsentrasi solut yang bermigrasi akan simetris jika rasio 

distribusi solut konstan selama di kisaran konsentrasi keseluruhan 

puncak, sebagaimana ditunjukkan oleh isotherm sorpsi yang linier yang 

merupakan plot konsentrasi solut dalam fase diam (Cs) terhadap 

konsentrasi solut dalam fase gerak (Cm). kurva isotherm dapat berubah 

menjadi dua puncak asimetris yakni membentuk puncak yang berekor 

(tailing) dan adanya puncak pendahulu (fronting) jika ada perubahan 

rasio distribusi solut ke arah yang lebih besar. Tailing dan fronting tidak 

dikehendaki karena dapat menyebabkan pemisahan kurang baik dan data 

retensi kurang reprodusibel. Untuk menentukan tingkat asimetris puncak 

dilakukan menghitung faktor asimetris yang dinyatakan dengan rasio 

anatara lebar setengah tinggi puncak. Kromatogram memeberikan TF = 

1 menunjukan bahwa kromatografi tersebut bersifat simetris. Harga TF 

> 1 menunjukan bahwa kromatogram mengalami tailing. Dengan 

demikian TF dapat digunakan untuk melihat efesiensi kolom 

kromatografi (Gandjar and Rohman, 2014).   
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Gambar 2.10 Isoterm sorpsi serta profil-profil puncak yang 
dihasilkan. (a)Isoterm linier  (b) Puncak tailing (c) 
puncak fronting  (Kealey and Haines, 2002). 

 
2.4.4.5 Efisiensi 

Untuk kolom kromatografi, dengan menganggap profil puncak 

kromatogram adalah sesuai kurva Gaussian, maka N didefinisikan : � =  ��� 2

 

Yang mana tR adalah waktu retensi solut dan �� adalah standar deviasi 

lebar puncak.  

Dalam prakteknya lebih mudah untuk mengukur baik lebar 

puncak (Wb) atau lebar setengah puncak (Wh/2) dengan rumus : 

Kolom yang memberikan jumlah lempeng (N) yang besar dan 

nilai HETP yang kecil akan mampu memisahkan komponen-komponen 

daam suatu campuran yang lebih baik yang berarti bahwa efisiensi 

kolom adalah besar (Gandjar and Rohman, 2014) 
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Gambar 2.11 Pengukuran efisiensi kromatografi dari puncak 
Gaussian (kealey dan Haines, 2002). 

          
2.5 Tinjauan tentang  Validasi Metode Analisis 

Validasi metode merupakan proses untuk memastikan bahwa 

prosedur yang ada memenuhi standar reliabilitas, akurasi, dan presisi 

sesuai tujuan yang diharapkan (Ahuja dan Dong, 2005). Validasi metode 

dilakukan untuk menjamin bahwa metode analisis akurat, spesifik, 

reprodusibel dan tahan pada kisaran analit yang akan dianalisis (Gandjar 

and Rohman, 2014).  

Sedangkan Suatu metode analisis harus divalidasi untuk 

memastikan bahwa parameter kejanya cukup mampu untuk mengatasi 

problem analisis, karenanya suatu metode harus divalidasi ketika 

:Metode baru dikembangkan untuk mengatasi masalah analisis tertentu. 
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A. Metode yang sudah baku direvisi untuk 

menyesuaikan perkembangan atau karena munculnya 

suatu masalah yang mengarahkan bahwa metode 

baku tersebut harus direvisi. 

B. Penjaminan mutu yang mengindikasikan bahwa 

metode baku telah berubah seiring dengan 

berjalannya waktu. 

C. Metode baku yang digunakan di laboratorium yang 

berbeda, dikerjakan oleh analis yang berbeda, atau 

dikerjakan dengan alat yang berbeda. 

D. Untuk mendemonstrasikan kesetaraan antara dua 

metode seperti metode baru dan metode baku. 

(Gandjar and Rohman, 2014). 

USP XXXVI tahun 2013 membagi metode-metode analisis ke 

dalam beberapa kategori, yaitu: 

A. Kategori I merupakan prosedur analisis untuk 

mengkuantitasi komponen utama atau bahan aktif 

(termasuk pengawet) pada produk farmasi. 

B. Kategori II merupakan prosedur analisis untuk 

menentukan cemaran (impurities) atau senyawa hasil 

degradasi pada produk akhir farmasi. Metode ini 

meliputi perhitungan kembali secara kuantitatif dan 

uji batas. 

C. Kategori III merupakan prosedur analisis untuk 

menentukan performa karakteristik (contoh : 

disolusi, pelepasan obat). 

D. Kategori IV uji identifikasi. 
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Table II.3 Elemen data yang dibutuhkan untuk validasi (USP 30, 2006). 

 
 Sistem kromatografi harus dievaluasi untuk mengetahui apakah 

instrumen dapat memberikan data dengan kualitas yang dapat diterima 

atau dengan kata lain, bahwa pelaksanaan dari tes kesesuaian system 

(SST/System Suitability Test) menghasilkan data yang sesuai. Relative 

standard deviation (RSD) dihubungkan dengan kemampuan 

keterulangan dari waktu retensi yang harus kurang dari atau sama 

dengan 1% (untuk n=5), tailing factor (T) harus kurang dari atau sama 

dengan 2, Resolusi (RS) harus lebih besar dari 2, Jumlah pelat teori (N) 

harus lebih besar dari 2000, dan harga faktor kapasitas harus lebih besar 

dari 2 (Yuwono and Indrayanto, 2005). 

2.5.1     Spesifisitas 

Dalam teknik kromatografi, selektivitas dapat dibuktikan dengan 

pemisahan yang baik antara analit dengan komponen yang lain. Bukti 

dari persyaratan suatu metode dikatakan selektif yakni Rs ≥ 1,5 dan α >1 

(Yuwono and Indrayanto, 2007). Untuk  mendeteksi kemungkinan 

adanya coelution dari substansi yang lain, kemurnian peak analit juga 

harus ditentukan. Jika nilai kemurnian antara 0,000-0,8900, itu 

menunjukkan tidak murni, jika nilai kemurnian antara 0,9000-0,9500 

berarti peak terkontaminasi. Untuk penentuan identitas peak, data 

spektra keseluruhan dari standar dan analit harus dibandingkan, dan nilai 
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r atau MF (Match Factor) dapat dihitung menggunakan software KCKT 

dengan PDA (Yuwono and Indrayanto, 2005). 

2.5.2    Limit Deteksi dan Limit Kuantitasi 

Batas deteksi didefinisikan sebagai konsentrasi analit terendah 

yang masih dapat dideteksi meskipun tidak selalu dapat dikuantitasi. 

Sedangkan batas kuantitasi didefinisikan sebagai konsentrasi analit 

terendah dalam sampel yang dapat ditentukan dengan presisi dan akurasi 

pada kondisi analisis yang digunakan (Yuwono and Indrayanto, 2005).  

Terdapat bebrapa metode dalam menentukn Limit deteksi dan 

Limit kuantitasi untuk metode KCKT. Metode yang sering digunakan 

adalah menentukan kadar sampel yang mengkasilkan rasio signal-to-

noise 2:1 atau 3:1 untul LOD dan 10:1 untuk LOQ. Cara yang lain 

adalah menentukan Limit deteksi dan Limit kuantitasi dengan standar 

deviasi dari respon dengan rumus LOD = 3.3(SD/S) dan LOQ = 

10(SD/S)  dimana SD adalah standar deviasi dari respon berdasarkan 

standar deviasi dari blank, standar deviasi residual dari kurva kalibrasi, 

dan standar deviasi dari y-intersep dari kurva kalibrasi dan S adalah 

slope dari kurva kalibrasi (Ahuja and Dong, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Contoh kromatogram menunjukkan cara menentukan 
limit deteksi dan limit kuantitasi (Ahuja and Dong, 
2005). 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENETAPAN KADAR PESTISIDA ...FRENBY PERDANA



41 

 

 

2.5.3 Linieritas 

Linieritas merupakan kemampuan suatu metode untuk 

memperoleh hasil-hasil uji yang secara langsung proporsional dengan 

konsentrasi analit pada kisaran yang diberikan. Linieritas suatu metode 

merupakan ukuran seberapa baik kurva kalibrasi yang menghubungkan 

antara respon (y) dengan konsentrasi (x). Linieritas dapat diukur dengan 

melakukan pengukuran tunggal pada konsentrasi berbeda-beda. Data 

yang diperoleh selanjutnya diproses dengan metode kuadrat terkecil, 

untuk selanjutnya dapat ditentukan nilai kemiringan (slope), intersep, 

dan koefisien korelasinya (Gandjar and Rohman, 2008). Penggunaan 

koefisien korelasi (r), tidak direkomendasikan untuk digunakan 

sendirian untuk mengukur linieritas. Koefisien korelasi mendiskripsikan 

hubungan antara dua parameter acak, dan tidak menunjukkan hubungan 

untuk kalibrasi  analitis (Yuwono and Indrayanto, 2005). 

Sebagai parameter adanya hubungan linier digunakan koefisien 

korelasi r pada analisis regresi linier Y = a + bX. Hubungan linier yang 

ideal dicapai jika nilai b = 0 dan r = +1 atau –1 bergantung pada arah 

garis. Sedangkan nilai a menunjukkan kepekaan analisis terutama 

instrumen yang digunakan. Parameter lain yang harus dihitung adalah 

simpangan baku residual (Sy). Dengan menggunakan kalkulator atau 

perangkat lunak komputer, semua perhitungan matematik tersebut dapat 

diukur (Harmita, 2004). 
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2.5.4    Akurasi 

Akurasi merupakan ketepatan metode analisis atau kedekatan 

antara nilai terukur dengan nilai yang diterima baik nilai konvensi, nilai 

sebenarnya, atau nilai rujukan. Akurasi diukur sebagai banyaknya analit 

yang diperoleh kembali pada suatu pengukuran dengan melakukan 

spiking pada suatu sampel. Untuk pengujian senyawa obat, akurasi 

diperoleh dengan membandingkan hasil pengukuran dengan bahan 

rujukan standar (standar reference material, SRM) (Gandjar and 

Rohman 2008). 

Terdapat tiga cara yang dapat digunakan untuk menentukan 

akurasi suatu metode analisis yaitu: 

A. Membandingkan hasil analisis dengan CRM (certified 

refrence material) dari organisasi internasional. 

B. Uji perolehan kembali atau recovery dengan memasukkan 

analit ke dalam matriks blanko (spiked placebo). 

C. Penambahan baku pada matriks sampel yang mengandung 

analit (standard addition method)  

(Gandjar and Rohman, 2008).  

Kriteria penerimaan % recovery untuk cemaran pada kadar di 

bawah 1 ppm adalah 70-120%, pada kadar di atas 100 ppm adalah 80-
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120% dan pada kadar di bawah 100 ppm adalah 60-100%. (Yuwono and 

Indrayanto, 2005). 

2.5.5   Presisi 

Presisi merupakan ukuran keterulangan metode analisis dan 

biasanya diekspresikan sebagai simpangan baku relatif dari sejumah 

sampel yang berbeda signifikan secara statistik (Gandjar and Rohman, 

2014). Penentuan presisi dapat dibagi dalam kategori, keterulangan 

(repeatability), presisi antara (intermediate precision), dan ketertiruan 

(reproducibility). Keterulangan merupakan ketepatan (precision) yang 

ditentukan pada kondisi percobaan yang sama baik analisnya, peralatan 

yang digunakan, tempat, maupun waktunya. Presisi antara merupakan 

ketepatan pada kondisi percobaan pada tempat percobaan yang sama 

dengan perbedaan kondisi percobaan diantaranya, peralatan yang 

digunakan, reagen dan kolom. Ketertiruan mempresentasikan presisi 

hasil yang didapat yang dilakukan pada tempat percobaan yang lain 

(Yuwono and Indrayanto, 2005).  

Dokumentasi presisi seharusnya mencakup simpangan baku, 

standar deviasi relatif (RSD) atau koefisien variasi (KV), dan kisaran 

kepercayaan. Presisi seringkali diekspresikan dengan standar deviasi 

(SD) atau standar deviasi relatif (RSD) dari serangkaian data. Rumus SD 

dapat dinyatakan: 

� =   ∑(� − � )2

(� − 1)
 

X merupakan nilai dari masing-masing pengukuran; X 

merupakan rata-rata (mean) dari pengukuran; N merupakan frekuensi 

penetapan; dan (N-1) merupakan deajat kebebasan. 
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Sementara itu nilai RSD dirumuskan dengan � =  
�� � 100% 

(Gandjar and Rohman, 2014) 

Dalam uji presisi keterulangan, digunakan tiga macam 

konsentrasi berbeda, misal 80, 100, dan 120 % dari konsentrasi target, 

masing-masing konsentrasi dilakukan 3 replikasi. Sedangkan uji presisi 

antara, digunakan minimal 3 konsentrasi berbeda dengan masing-masing 

6 replikasi yang dibuat pada 3 hari. Kriteria penerimaan yaitu nilai 

standar deviasi relatif (RSD) atau koefisien variasi (KV) untuk 

penetapan kadar produk akhir dan ketidakseragaman yaitu ≤ 2% 

(keterulangan; n ≥ 6) atau ≤ 3% (presisi antara; n ≥ 6) (Yuwono and 

Indrayanto, 2005). 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual 

Tanaman teh merupakan salah satu tanaman yang dapat 

digunakan sebagai minuman yang memiliki khasiat terapi. Teh hijau 

mengandung ribuan bahan bioaktif, seperti polifenol. Polifenol berperan 

penting dalam pencegahan dan pengobatan penyakit (Namitaet al., 

2012). Teh hijau bersifat sebagai senyawa antioksidan yang berperan 

dalam meredam aktifitas radikal bebas yang sangat berbahaya bagi 

tubuh sehingga bermanfaat bagi pencegahan beberapa penyakit kronis 

misalnya penyakit jantung dan kanker (Effendy et al.,2012). 

Pestisida mempunyai peranan penting untuk membantu 

mengatasi permasalahan organisme pengganggu. Pestisida adalah semua 

zat atau campuran zat yang khusus untuk memberantas atau mencegah 

gangguan serangga, binatang pengerat, nematoda, cendawan, gulma, 

virus, bakteri, jasad renik yang dianggap hama kecuali virus, bakteri 

atau jasad renik yang terdapat pada manusia dan binatang lainnya. Atau 

semua zat atau campuran zat yang digunakan sebagai pengatur 

pertumbuhan tanaman atau pengering tanaman (Yuantari, 2011). 

Walaupun demikian, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 1973, pada hakekatnya pestisida merupakan zat atau bahan yang 

memiliki potensi bahaya yang besar terhadap kesehatan manusia, 

kelestarian sumber daya alam hayati, dan lingkungan hidup (Rayati et 

al., 2003). 

Pestisida yang diaplikasikan pada teh akan mengalami degradasi 

yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti: curah hujan, embun, 

penguapan, fotolisis, dan biodegradasi. Pestisida yang umumnya 
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diaplikasikan segera setelah pemetikan dengan interval pemetikan 7-14 

hari, juga akan mengalami degradasi yang disebabkan oleh growth 

dilution. Pertambahan berat pucuk selama interval pemetikan akan 

membantu menurunkan residu pestisida (berat/berat: mg/kg teh), dan 

pada saat pucuk mencapai ukuran yang optimal untuk dipetik, residu 

pestisida pada pucuk sudah menjadi lebih rendah (Rayati et al., 2003).  

Sipermetrin adalah pestisida yang efektif untuk mengatasi 

pencemaran insektisida terhadap berbagai hama serangga, terutama daun 

dan buah. Pada tumbuhan, sipermetrin dapat terserap pada permukaan 

dan eksternal jaringan daun. Sipermetrin yang jatuh ke permukaan atas 

daun akan menembus epidermis atas kemudian masuk ke jaringan 

parenkim pada mesofil daun hingga mampu masuk ke dalam sel pada 

lapisan epidermis daun bagian bawah (Mantzos, 2015). 

Sipermetrin penggunaannya untuk pengendalian serangga pada 

lahan pertanian. Penggunaan sipermetrin sangat popular karena 

efektifitasnya dan murah harganya. Tetapi di dalam lapangan, pestisida 

yang digunakan tidak hanya sipermetrin. Campuran beberapa pestisida 

dari golongan organofosfat, karbamat dan piretroid dapat ditentukan 

secara simultan dengan metoda High Perfomance Liquid 

Chromatography (HPLC) (Efiyatni et al., 2013). Sipermetrin termasuk 

golongan pestisida piretroid. Sipermetrin memiliki gugus kromofor yang 

ditandai dengan adanya ikatan rangkap terkonjugasi pada struktur 

Sipermetrin, serta memiliki gugus auksokrom. Dengan adanya gugus 

kromofor dan gugus auksokrom, menurut (Islam et al., 2009) 

Sipermetrin dapat dideteksi dengan metode KCKT. 

Sedangkan suatu metode analisis harus divalidasi untuk 

memastikan bahwa parameter kerjanya cukup mampu untuk mengatasi 
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problem analisis. Validasi metode dilakukan untuk menjamin bahwa 

metode analisis akurat, spesifik, reprodusibel dan tahan pada kisaran 

analit yang akan dianalisis. Validasi metode yang dilakukan adalah uji 

spesifisitas, linieritas, batas deteksi dan batas kuantitasi, presisi, dan 

akurasi (Gandjar and Rohman, 2014). Kondisi Validasi metode KCKT 

yang diperoleh, selanjutnya diterapkan pada penentuan kadar residu 

pestisida Sipermetrin dalam daun teh hijau. 
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3.2 Bagan Kerangka Konseptual 

 
Gambar  3.1  Kerangka Konseptual 
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3.3 Hipotesa 

A. Memperoleh metode KCKT yang memenuhi persyaratan 

validasi untuk penetapan kadar pestisida Sipermetrin dalam 

daun teh hijau. 

B. Terdapat penurunan kadar pestisida Sipermetrin dalam daun teh 

hijau. 
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BAB IV 

          METODE PENELITIAN 

4.1 Alat dan Bahan 

4.1.1 Alat-Alat yang Digunakan 

Neraca analitik (Sartorius BL 210 S), Kertas saring Whatman 

0,45 μm, Penyaring whatman dengan diameter 0,2μm, Kromatografi 

Cair Kinerja Tinggi Shimadzu type LC2040 dilengkapi DAD detector, 

kolom µbondapak C18 (3,9 x 300) 10µm 125A, Mechanical Shaker, 

Corong Buchner-funnel, Rotary Vacum Evaporator. 

4.1.2 Bahan-Bahan yang Digunakan 

Standart baku Sipermetrin SIGMA-ALDRICH, Produk 

Sidamethrin 50EC, Daun teh (Camellia sinensis L.) dari Wonosari, 

Lawang, asetonitril (pro HPLC, Merck), etil asetat (p.a, Merck), Na-

Sulfat Anhidrat (p.a, Merck), aquadest (pro HPLC, Merck). Fase gerak: 

asetonitril:air (80:20). 

4.2 Definisi Operasional 

Pada penelitian ini digunakan sampel yang berasal dari kebun teh 

Wonosari, Lawang. Sampel yang diambil adalah pucuk daun teh  segar 

pada bagian teh yang telah diberikan penyemprotan pestisida. Pestisida 

yang digunakan peneliti adalah sipermetrin. Pada saat penyemprotan 

digunakan produk sidhametrin 50 g/L untuk tiap hektarnya. Setelah 

dilakukan penyemprotan, daun teh dipetik pada waktu hari ke-0 ( 15 

menit setelah penyemprotan), ke-1, ke-2, ke-4, ke-8, dan hari ke-10. 

Sampel daun teh yang dipetik adalah pucuk daun sampai dengan daun 

ke-4 dari pucuk daun teh Sampel daun teh dilakukan penyemprotan 

pestisida 1 (satu) kali dengan model penyemprotan kotak-kotak sesuai 

dengan luas dari kebun teh yang digunakan dalam penelitian ini. 
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Diperlukan 5x10 meter untuk setiap perlakuan pada 0 (15 menit setelah 

penyemprotan), 1, 2, 4, 8, dan 10 hari. Sampel yang telah dipetik, 

dipindahkan ke laboratorium menggunakan kantong tertutup, packed in 

plastic bags, dan disimpan di suhu 150C apabila dilakukan penundaan 

analisis (Islam et al., 2009). 

4.3 Variabel Operasional 

4.3.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab utama 

pokok permasalahan yang diteliti. Jika terdapat perubahan jenis atau 

perubahan besaran variabel bebas akan mengakibatkan perubahan pada 

variabel tergantung. Pada umumnya variabel bebas diberi notasi sebagai 

variabel (x) (Zainuddin, 2011). Variabel bebas pada penelitian ini adalah 

umur sampel daun teh, yang dimulai dari Hari ke-0  (15 menit setelah 

penyemprotan), ke-1, ke-2, ke-4, ke-8, dan ke-10. 

4.3.2 Variabel Penghubung 

Variabel penghubung adalah variabel yang merupakan 

serangkaian proses yang mengakibatkan terjadinya variabel 

tergantung(Zainuddin, 2011). Variabel penghubung pada penelitian ini 

adalah curah hujan, embun, penguapan, fotolisis, dan biodegradasi. 

Selain itu, pestisida yang umumnya diaplikasikan segera setelah 

pemetikan dengan interval pemetikan 7-14 hari, juga akan mengalami 

degradasi yang disebabkan oleh growth dilution. Pestisida pada teh juga 

akan dipengaruhi oleh ketinggian tempat, musim, dan 

konfigurasi/tekstur daun. Dosis ataupun konsentrasi aplikasi yang 

digunakan juga akan mempengaruhi pestisida pada teh, demikian juga 

dengan alat penyemprot yang digunakan, karena akan mempengaruhi 

konsentrasi pestisida yang disemprotkan. 
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4.3.3  Variabel Terikat (y) 

Variabel terikat adalah variabel yang menunjukkan akibat dengan 

adanya variabel bebas dan variabel penghubung. Jenis dan besarannya 

akan berubah tergantung pada perubahan jenis dan besaran variabel 

bebas (Zainuddin, 2011). Variabel terikat pada penelitian ini adalah 

kadar pestisida dalam sampel daun teh setelah mengalami penyemprotan 

dengan pestisida  

4.4 Metode Penelitian 

4.4.1 Penetapan Kadar Air 

Penetapan kadar air dilakukan dengan cara menimbang sampel 

sebanyak 10 gram dan timbang seksama dalam wadah yang telah ditara. 

Keringkan pada suhu 1050 selama 5 jam, dan timbang. Lanjutkan 

pengeringan dan timbang pada jarak 1 jam sampai perbedaan antara dua 

penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,25% . Penetapan kadar air 

daun teh hijau dilakukan pada setiap sampel daun teh hijau yang diambil 

setiap harinya (Farmakope Indonesia IV, 1995). 

4.4.2 Pemetikan Sampel Daun Teh 

Pertama daun teh diberikan perlakuan penyemprotan dengan 

pestisida sipermetrin. Lalu daun teh pada daun ke-1 sampai dengan ke-4 

dari pucuk dipetik pada setiap 0 (15 menit setelah penyemprotan), 1, 2, 

4, 8, dan 10 hari untuk 5x10 meter setiap harinya. Daun teh yang telah 

dipetik dimasukkan ke dalam kantung tertutup kemudian dibawa ke 

laboratorium Analisis Farmasi,Departemen Kimia Farmasi dan Unit 

Layanan Pengujian, Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Surabaya. 

Lalu sampel daun teh siap untuk diekstraksi. 
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4.4.3 Ekstraksi Sipemetrin Pada Daun Teh 

Sampel ditimbang dengan seksama sebanyak 75,0 g. Sampel 

dicampur dengan Na-sulfat anhidrat (50,0 g) dan ditambah dengan etil 

asetat ( 200 ml) di dalam Mechanical shaker selama 60 min, setelah itu 

ekstrak difiltrasi dengan menggunakan corong Buchner, dengan kertas 

filter yang dilapisi 20,0 g Na-sulfat Anhidrat. Dilakukan sebanyak 3x 

pengulangan. Setelah difiltrasi, ekstrak di rotavapor dan diuapkan 

hingga kering. Ekstrak yang sudah kering ditambah pelarut 

asetonitril:air (60:40) hingga ad 10,0 ml pada labu ukur 10,0 ml. 

Selanjutnya pipet 0,5 ml, masukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml. 

Tambahkan pelarut asetonitril:air (60:40) ad 10,0 ml. Larutan tersebut 

difilter dengan kertas saring 0,2 μm dan suntikkan pada KCKT (Islam et 

al., 2009). 

4.4.4 Preparasi Larutan Baku Standar Sipermetrin 

Larutan baku induk sipermetrin dipreparasi dalam Asetonitril:air 

(60ml:40ml) (1000mg/L), selanjutnya di lakukan pengenceran untuk 

membuat 5mL/100mL (50ppm). Dilakukan pengenceran untuk membuat 

5mL/25mL (10 ppm). Dan larutan baku kerja sipermetrin dipreparasi 

dari larutan baku induk untuk preparasi kurva standard (0,37; 0,47; 0,75; 

0,94; 1,88; 2,80 dan 3,70 mg/L). Semua pelarut dan bahan kimia yang 

digunakan analytical grade dari E. Merck. 

Larutan baku induk dibuat dari 100,0980mg sipemetrin 

ditimbang kemudian dilarutkan dengan 100,0ml asetonitril:air (60:40) 

dalam labu ukur 100,0 ml. Selanjutnya pipet 5,0 mL dari 943,92ppm dan 

di ad-kan 100,0 mL dengan asetonitril:air (60:40) dalam labu ukur 100,0 

mL (47,15ppm). Pipet 5,0 ml dari 47,15ppm dan di ad-kan 25,0 mL 

dengan asetonitril :air (60:40) dalam labu ukur 25,0 mL (9,43 ppm) 
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Larutan baku standard dibuat dengan 7 konsentrasi yang 

berbeda dengan cara: 

A. Larutan baku standard 0,37 ppm: dipipet 1,0 ml larutan baku 

induk kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 25,0 ml lalu di 

ad-kan 25,0 ml dengan asetonitril;air (60:40). 

B. Larutan baku standard 0,47 ppm: dipipet 0,5 ml larutan baku 

induk kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml lalu di 

ad-kan 10,0 ml dengan asetonitril;air (60:40). 

C. Larutan baku standard 0,75 ppm: dipipet 2,0 ml larutan baku 

induk kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 25,0 ml lalu di 

ad-kan 25,0 ml dengan asetonitril;air (60:40). 

D. Larutan baku standard 0,94 ppm: dipipet 1,0 ml larutan baku 

induk kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml lalu di 

ad-kan 10,0 ml dengan asetonitril;air (60:40). 

E. Larutan baku standard 1,88 ppm: dipipet 2,0 ml larutan baku 

induk kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml lalu di 

ad-kan 10,0 ml dengan asetonitril;air (60:40). 

F. Larutan baku standard 2,8 ppm: dipipet 3,0 ml larutan baku 

induk kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml lalu di 

ad-kan 10,0 ml dengan asetonitril;air (60:40). 

G. Larutan baku standard 3,7 ppm: dipipet 4,0 ml larutan baku 

induk kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml lalu di 

ad-kan 10,0 ml dengan asetonitril;air (60:40) (Islam et al., 

2009). 

4.4.5 Penetapan Panjang Gelombang  

 Penentuan panjang gelombang terpilih dilakukan dengan KCKT 

menggunakan tiga konsentrasi larutan standard sipermetrin. Tiga 
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konsentrasi larutan standard yang digunakan adalah 15,0 ppm; 20,0 

ppm; dan 25,0 ppm. Penentuan panjang gelombang maksimum 

dilakukan pada panjang gelombang 220-300nm dengan blanko yang 

digunakan adalah asetonitril:air (60:40). Dari profil spektra yang 

didapat, maka dapat ditentukan panjang gelombang terpilih sipermetrin 

yang akan digunakan dalam analisis menggunakan KCKT (Harmita, 

2004). 

4.5 Optimasi Fase Gerak 

Optimasi fase gerak KCKT dilakukan untuk mendapatkan 

pemisahan yang optimal dari senyawa dalam larutan ekstrak. Optimasi 

fase gerak dilakukan untuk meningkatkan resolusi dan mempersingkat 

waktu retensi. Optimasi fase gerak dilakukan dengan cara melakukan 

analisa pada sampel daun teh hijau, standar Sipermetrin yang 

diinjeksikan sebanyak 20µl pada komposisi fase gerak asetonitril:air 

pada perbandingan 80:20; 70:30; 60:40. Kemudian dengan 

perbandingan fase gerak terpilih ditentukan laju alir 0,75ml/menit, dan 

1,0ml/menit. Catat waktu retensi dan resolusi. 

4.6 Validasi Metode 

4.6.1 Penetapan Spesifitas 

Dibuat larutan baku induk sipermetrin, blanko dan larutan uji 

sampel. Larutan baku Sipermetrin 50 ppm, selanjutnya saring dengan 

kertas saring 0,2µm. Setelah disaring, kadar larutan diukur dengan 

KCKT. Selanjutnya sebanyak 20µl sampel daun teh hijau yang telah 

diekstraksi diinjeksikan ke dalam KCKT. Kemudian diamati dan 

dihitung faktor selektivitas dan derajat keterpisahan antar puncak. Pada 

daerah sekitar waktu retensi standar sipermetrin tidak boleh ada 
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gangguan. Syarat suatu metode dikatakan selektif yakni Rs ≥ 1,5 dan α 

>1 (Yuwono and Indrayanto, 2007). 

4.6.2 Penetapan Linieritas 

Penetapan linieritas diatur pada komposisi fase gerak dan 

kecepatan alir fase gerak yang sesuai. Kemudian diinjeksikan larutan 

baku standard sipermetrin dengan kadar (0,37; 0,47; 0,75; 0,94; 1,88; 

2,80 dan 3,70 mg/L) pada KCKT. Lalu dibuat persamaan garis regresi 

dengan absis adalah kadar yang didapat dan area masing-masing larutan 

sebagai ordinatnya. Dari persamaan regresi tersebut akan didapat 

koefisien korelasi (r) dan Vxo (Harmita, 2004). Syarat penerimaan nilai 

koefisien korelasi (r) adalah >0,999 dan nilai koefisien variasi dari 

fungsi (Vxo) adalah < 5% (Yuwono and Indrayanto, 2005). 

4.6.3 Peneta pan LOD dan LOQ 

Menginjekkan larutan baku standar sipermetrin sebanyak 20 µL 

dimulai kadar tinggi dan dilanjutkan dengan kadar yang semakin kecil, 

hingga terlihat noise pada kromatogram dan spektra tidak dapat dikenali 

sebagai  sipermetrin. Didapatkan nilai SD dan persamaan garis lurus 

(y=bx+a) dari konsentrasi terhadap area pada berbagai kadar. Nilai 

batasan kuantitasi dan batasan deteksi dapat didapatkan dengan 

menentukan kadar sampel yang mengkasilkan rasio signal-to-noise 2:1 

atau 3:1 untuk LOD dan 10:1 untuk LOQ. Cara yang lain adalah dengan 

rumus LOD = 3.3(SD/S) dan LOQ = 10(SD/S) dimana SD adalah 

standar deviasi dari respon berdasarkan standar deviasi residual dari 

kurva kalibrasi dan S adalah slope dari kurva kalibrasi (Ahuja and Dong, 

2005). Penerimaan nilai batas kuantitasi adalah pada kadar dengan 

duplikasi injeksi menghasilkan nilai standar deviasi relatif < 2% 

(Yuwono and Indrayanto, 2005). 
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4.6.4 Presisi 

4.6.4.1 Presisi Alat 

Penetapan presisi alat dilakukan dengan menggunakan satu 

larutan baku standard, disaring dengan kertas saring 0,2µm, kemudian 

diukur dengan KCKT sebanyak 10 kali. Kadar yang digunakan adalah 

23,58ppm. Dari kromatogram yang didapat, dihitung nilai koefisien 

variasi (KV) (Harmita, 2004). 

4.6.4.1 Presisi Antara 

 Penentuan presisi antara dilakukan penyuntikan larutan standard 

Sipermetrin dengan tiga kadar yang berbeda, yaitu  14,15 ppm; 23,58 

ppm; dan 33,02 ppm dengan replikasi sebanyak 3 kali dengan analis 

yang sama, alat yang sama. Penyuntikan dilakukan pada hari ke-1 

sebagai presisi interday dan presisi intraday, pada hari ke-5, dan pada 

hari ke-10.  

4.6.5 Penetapan Akurasi Metode 

Harga persen perolehan kembali pada standard diperoleh dengan 

cara menimbang sampel daun teh hijau hari ke-0, 1, 2, 4, 8, dan 10 

sebanyak 75,0 gram. Sampel dicampur dengan Na-sulfat anhidrat 

(50,0g) dan di ekstrak dengan menggunakan etil asetat (200,0ml). 

Mechanical shaker selama 60 min, setelah itu ekstrak difilter dengan 

menggunakan corong Buchner, dengan kertas filter yang dilapisi 20,0g 

Na-sulfat Anhidrat. Dilakukan sebanyak 3x pengulangan. Setelah 

difiltrasi, ekstrak di rotavapor dan diuapkan hingga kering. Ekstrak yang 

sudah kering ditambakan pelarut asetonitril:air (60:40) hingga ad 10,0ml 

pada labu ukur 10,0ml. Selanjutnya pipet 0,5ml, masukkan ke dalam 

labu ukur 10,0ml. Tambahkan pelarut asetonitril:air (60:40) ad 10,0ml. 
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Larutan tersebut difilter dengan kertas saring 0,2 μm dan suntikkan pada 

KCKT (Islam et al., 2009). 

Larutan sampel daun teh hijau dipipet sebanyak 0,5ml; 1,0ml; 

2,0ml; 3,0ml; dan 4,0ml dimasukkan dalam labu 10,0 ml, kemudian 

ditambahkan larutan standard 0,47ppm (80%), 0,75ppm (100%), dan 

0,94ppm (120%), ad-kan dengan pelarut asetonitril:air (60:40) sampai 

tepat tanda. Masing-masing larutan kemudian disaring dengan kertas 

saring 0,2µm, lalu diinjeksikan sebanyak 100µl. Pada hasil yang 

didapatkan KCKT akan diintrapolasikan pada persamaan kurva baku 

dan dihitung harga % recovery (Harmita, 2004). Kriteria penerimaan % 

recovery untuk cemaran pada kadar di bawah 1 ppm adalah 70-120%, 

pada kadar di atas 100 ppm adalah 80-120% dan pada kadar di bawah 

100 ppm adalah 60-100%. (Yuwono and Indrayanto, 2005). 

4.6.6  Penetapan Kadar Sipermetrin 

Penetapan kadar sipermetrin pada sampel daun teh hijau 

diperoleh dengan cara menimbang sampel daun teh hijau hari ke-0, 1, 2, 

4, 8, dan 10 sebanyak 75,0 gram. Sampel dicampur dengan Na-sulfat 

anhidrat (50,0g) dan di ekstrak dengan menggunakan etil asetat 

(200,0ml). Mechanical shaker selama 60 min, setelah itu ekstrak difilter 

dengan menggunakan corong Buchner, dengan kertas filter yang dilapisi 

20,0g Na-sulfat Anhidrat. Dilakukan sebanyak 3x pengulangan. Setelah 

difiltrasi, ekstrak di rotavapor dan diuapkan hingga kering. Ekstrak yang 

sudah kering ditambakan pelarut asetonitril:air (60:40) hingga ad 10,0 

ml pada labu ukur 10,0 ml. Larutan sampel daun teh hijau hari ke-0, 1, 

2, 4, 8, dan 10 dipipet sebanyak 0,5 ml dimasukkan dalam labu 10,0 ml, 

kemudian ditambahkan larutan standard 3,0 ppm sebanyak 0,5 ml; 1,0 

ml; 2,0 ml; 3,0 ml; dan 4,0 ml dimasukkan dalam labu 10,0 ml ad-kan 
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dengan asetonitril:air (60:40) sampai tepat tanda. Kadar sipermetrin 

diperoleh dengan cara menyuntikan masing-masing larutan dalam 

KCKT pada kondisi terpilih dengan replikasi dari masing-masing 

larutan sebanyak 3x. Pada hasil yang didapatkan KCKT akan 

diintrapolasikan pada persamaan kurva baku sehingga kadar sampel 

dapat diketahui dari waktu ke waktu (Rayati, et al., 2003). 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

5.1  Penyemprotan dan Pemetikan Daun Teh Hijau 

Penyemprotan pestisida Sipermetrin dilakukan di perkebunan teh 

Wonosari Lawang Malang oleh petani teh sedangkan pemetikan daun 

teh hijau dilakukan oleh peneliti. 

Tabel V.1. Pemetikan Daun Teh Hijau Kebun Teh Wonosari Lawang 

Daun Teh Hijau Berat (g) 

Hari ke-0 1258 

Hari ke-1 1164 

Hari ke-2 1468 

Hari ke-4 620 

Hari ke-8 781 

Hari ke-10 2000 

 

5.2 Penetapan Kadar Air Metode Gravimetri 

Sampel daun teh hijau hari ke-0, 1, 2, 4, 8, dan 10 masing-masing 

ditimbang 10,0 gram kemudian seluruh daun dimasukkan ke dalam kurs 

porselin, dan dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Penentuan kadar air 

dilakukan dengan cara mengeringkan sampel dengan menggunakan 

oven pada suhu 105 ⁰C selama 5 jam. Sampel yang sudah kering 

didiamkan dalam eksikator hingga mencapai suhu kamar. Sampel yang 

telah mencapai suhu kamar ditimbang untuk menentukan kadar airnya, 

kemudian dilakukan pengeringan kembali dengan suhu yang sama 

dengan waktu 1 jam hingga diperoleh penimbangan berturut-turut tidak 

lebih dari 0,25% (Farmakope Indonesia V, 2014). 
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Tabel V.2  Kadar Air Daun Teh Hijau 
Sampel Berat sampel 

(g) 
Berat kurs kosong 

(g) 
Berat kurs isi 

(g) 
Kadar air 

(%) 

Daun Teh 
Hari ke-0 

10,0967 21,1785 23,8391 73,6488 
10,0359 20,8778 23,4801 74,0700 
10,0765 24,2672 27,0349 72,5331 

 
SD 

 73,4173 
0,7941 

Daun Teh 
Hari ke-1 

10,0516 21,1772 23,8326 73,5863 
10,0940 20,8354 23,4912 73,6893 
10,0265  24,3878 27,0285 73,6627 

 

SD 

 73,6461 
0,0534 

Daun Teh 
Hari ke-2 

10,0367 20,7927 23,4706 73,3189 
10,0448 20,7965 23,4820 73,2647 
10,0845 24,3300 27,0285 73,2411 

 

SD 

 73,2749 
0,0389 

Daun Teh 
Hari ke-4 

10,0660 21,2418 23,8484 74,1049 
10,0618 20,8435 23,4706 73,8903 
10,0603 24,4125 27,0296 73,9858 

 

SD 

 73,9858 
0,1075 

Daun Teh 
Hari ke-8 

10,0803 21,1768 23,8268 73,7110 
10,0247 20,8265 23,4632 73,6979 
10,0563 24,3809 27,0360 73,5976 

 

SD 

 73,6688 
0,0620 

Daun Teh 
Hari ke-10 

10,0359 21,1947 23,8429 73,6127 
10,0768 20,8057 23,4693 73,5670 
10,0867 24,4237 27,0408 73,6633 

 

SD 

 73,6143 
0,0481 
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 Tujuan dari penetapan kadar air ialah untuk memberikan batasan 

minimal atau rentang tentang besarnya kandungan air dalam suatu 

bahan. Penetapan kadar air dalam penelitian ini dilakukan karena 

kandungan air akan mempengaruhi konsentrasi Sipermetrin yang 

terdapat pada sampel. Penetapan kadar air dilakukan pada masing-

masing sampel untuk mengurangi perbedaan kadar air karena sampel 

daun teh hijau diambil pada petak dan waktu yang berbeda. 

5.3  Optimasi Kondisi KCKT 

5.3.1 Penentuan Spektra Serapan 

 Penentuan panjang gelombang terpilih dilakukan dengan KCKT 

menggunakan tiga konsentrasi larutan standar sipermetrin. Tiga 

konsentrasi larutan standard yang digunakan adalah 15ppm; 20ppm dan 

25ppm. Penentuan panjang gelombang maksimum dilakukan pada 

panjang gelombang 220-300nm dengan blanko yang digunakan adalah 

asetonitril:air (60:40) (Harmita, 2004). Dari hasil pengamatan diperoleh 

panjang gelombang terpilih untuk sipermetrin yaitu 230,0nm. 

Selanjutnya digunakan untuk analisis penetapan kadar residu pestisida 

sipermetrin dalam daun teh hijau. 

5.3.2 Optimasi Fase Gerak 

 Dilakukan optimasi fase gerak menggunakan asetonitril:air 

(80:20). Dari hasil optimasi fase gerak, diperoleh kondisi optimal seperti 

tertera pada Tabel V.3. Kondisi KCKT inilah yang digunakan untuk 

pengamatan Sipermetrin pada sampel berikutnya. 
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Tabel V.3 Optimasi kondisi 

Fase Gerak 

(Asetonitril:Air) 

Laju Alir Retention 

time 

(menit) 

Resolusi Tailing 

Factor 

(60:40) 
1,0 

ml/menit 

13,980 4,612 1,394 

(60:40) 
0,75 

ml/menit 

18,748 4,631 1,329 

(70:30) 
1,0 

ml/menit 

6,855 0,788 1,901 

(70:30) 
0,75 

ml/menit 

9,213 1,025 1,954 

(80:20) 
0,75 

ml/menit 

6,020 2,106 1,486 

 

(80:20) 
1,0 

ml/menit 

4,254 1,485 1,740 

 

Dari Tabel V.3 dapat dipilih kondisi yang optimum yaitu 

dengan mempertimbangkan faktor retention time, resolusi, dan tailing 

factor sehingga dipilih kondisi dengan komposisi fase gerak 

asetonitril:air (80:20) dengan laju alir eluen 0,75 ml/menit. Kondisi 

tersebut menghasilkan parameter retention time 6,020 menit, tailing 

factor 1,486, resolusi 2,106. Hasil tersebut telah memenuhi kriteria 

syarat yaitu resolusi > 1,5 dan tailing factor ≤ 1,5. 
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5.3.3 Kondisi KCKT Terpilih 

Tabel V.4 Kondisi Terpilih Kromatografi Cair Kinerja Tinggi Shimadzu 

Parameter Kondisi 

Fase Gerak asetonitril:air (80:20) 

Aliran Fase Gerak 0,75 ml/menit 

Kolom C-18 µBondapak 10 µm, 3,9 x 300 

mm 

Panjang Gelombang 230 nm 

Detector Diode Array Detector 

 

5.4 Validasi Metode 

5.4.1 Spesifisitas 

Pada uji spesifisitas disuntikkan blanko, larutan standar 

Sipermetrin 50ppm, sampel daun teh dan adisi sampel dengan standar 

sipermetrin 50ppm dengan fase gerak Asetonitril : air (80:20)v/v. 

Kemudian dilihat harga Rs dan α. Syarat suatu metode dikatakan selektif 

yakni Rs ≥ 1,5 dan α >1 (Yuwono and Indrayanto, 2007). Hasil 

kromatogram serta harga Rs dan  α dari standrad sipermetrin dan sampel 

daun teh tercantum pada Tabel V.5 serta Gambar 5.1. Dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa metode dapat dikatakan selektif. 
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(a) 

Gambar 5.1 Kromatogram adisi sampel dengan standar 25 ppm 
dalam pelarut asetonitril:air (80:20) menggunakan 
KCKT detektor Diode Array. 

Tabel V.5  Hasil Harga Rs dan α kromatogram dari sampel 
daun teh dengan fase gerak asetonitril:air 
(80:20)v/v. 

Sampel Rt (Waktu 

retensi) 

Rs 

(resolusi) 

A 

(Selektivitas) 

Sampel Daun 6,020 2,106 1,708 

 

5.4.2 Linieritas 

 Linieritas ditentukan dengan membuat 7 seri larutan baku dari 

0,3776 ppm sampai 3,7757 ppm, kemudian diamati masing-masing 

areanya dan dibuat suatu persamaan garis regresi. Validasi metode 

linieritas digunakan parameter nilai koefisien korelasi dan harga Vxo. 

Harga Vxo tidak boleh lebih dari 5% dan harga r> 0,999 (Yuwono and 

Indrayanto, 2005). Dianggap sebagai kesesuaian data yang diperoleh 

dengan kurva regresi. Hasil pengolahan data linieritas ditampilkan pada 

Tabel V.6. 
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Tabel V.6 Linieritas standard Sipermetrin. 

Konsentrasi (ppm) Area (mAU) 

0,3776 17838 

0,4720 27799 

0,7551 52281 

0,9439 82150 

1,8879 172172 

2,8318 256094 

3,7757 351461 

y = 99465,0389 x  – 17930,0821 

r= 0,9995 

 

 
Gambar 5.2 Linieritas Sipermetrin 

 
 Berdasarkan hasil uji diatas dapat disimpulkan adanya korelasi 

yang linier antara  konsentrasi sipermetrin dan areanya, hal ini karena 

nilai r hitung= 0,9995 lebih besar dari 0,9990 sedangkan nilai Vxo 2,06 %.   
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5.4.3 Presisi 

5.4.3.1 Presisi Alat 

  Presisi intraday dilakukan dengan cara menyuntikan standar 

23,5981 ppm selama 6 kali pada hari yang sama. Metode dikatakan 

presisi jika KV < 2 % (Yuwono and  Indrayanto, 2007). Hasil 

pengolahan data ditunjukan oleh Tabel V.7. 

Tabel V.7 Presisi Alat 
Replikasi Area Sipermetrin (mAU) 

1 2116872 

2 2111141 

3 2166810 

4 2125649 

5 2139557 

6 2135893 

 
2131654 

SD 19928,5001 

KV (%) 0,9344 

 Dari hasil pengolahan data, diperoleh niali KV < 2. Oleh sebab 

itu, metode ini dikatakan presisi. 

5.4.3.2 Presisi Antara 

 Penentuan presisi antara dilakukan penyuntikan larutan standard 

Sipermetrin dengan tiga kadar yang berbeda, yaitu  14,1589 ppm; 

23,5981 ppm; dan 33,0374 ppm dengan replikasi sebanyak 3 kali 

dengan analis yang sama, alat yang sama. Penyuntikan dilakukan pada 

hari ke-1 sebagai presisi interday dan presisi intraday, pada hari ke5, dan 

pada hari ke-10.  Hasil pengolahan data ditunjukan oleh Tabel V.8. 
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Tabel V.8 Presisi Intraday 

Replikasi Area sipermetrin pada hari ke-1 

 14,1589 ppm 23,5981 ppm 33,0374 ppm 

1 1257497 2116872 2964741 

2 1253901 2111141 2997447 

3 1250552 2125649 2971484 

 
1253983 2117887 2977891 

SD 3473,2320 7307,0988 17268,6028 

KV (%) 0,2770 0,3450 0,5799 

 

Tabel V.9 Presisi Interday 

Replikasi Area sipermetrin pada hari ke-1 

 14,1589 ppm 23,5981 ppm 33,0374 ppm 

1 1257497 2116872 2964741 

2 1253901 2111141 2997447 

3 1250552 2125649 2971484 

 
1253983 2117887 2977891 

SD 3473,2320 7307,0988 17268,6028 

KV (%) 0,2770 0,3450 0,5799 
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Replikasi Area sipermetrin pada hari ke-5 

 14,1589 ppm 23,5981 ppm 33,0374 ppm 

1 1254828 2208864 3020956 

2 1233955 2214659 2978890 

3 1235620 2212297 2994596 

 
1241468 2211940 2998147 

SD 11600,2990 2913,9480 21256,6711 

KV (%) 0,9344 0,1317 0,7090 

 

Replikasi Area sipermetrin pada hari ke-10 

 14,1589 ppm 23,5981 ppm 33,0374 ppm 

1 1255657 2125649 2971484 

2 1253091 2111141 2987152 

3 1247970 2114659 2978890 

 
1252239 2117150 2979175 

SD 3913,6293 7567,8981 7837,8962 

KV (%) 0,3125 0,3575 0,2631 

 

 Dari hasil pengolahan data, diperoleh niali KV < 2. Oleh sebab 

itu, metode ini dikatakan presisi. 

5.4.4 Batas Deteksi (BD) dan Batas Kuantitasi (BK) 

 Pada penelitian ini, digunakan penentuan BD dan BK dengan 

menggunakan metode standard deviasi dari respon yang diterima dengan 

slope. Hasil pengolahan data BD dan BK tertera pada Tabel V.10. 
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Tabel V.10 Batas Deteksi dan Batas Kuantitasi 

Kadar (ppm) Area (mAU) 
0,3776 24879 
0,4720 38846 
0,7551 64696 
0,9439 84953 
4,7196 450986 
7,5514 718193 
9,4393 910693 

y = 97189,2158 x – 8251,5900 
r = 0,9999 
Steyx = 3357,8869 
BD = 0,1140 
BK = 0,3455 

 Dari hasil penentuan BD dan BK, diperoleh hasil BD = 0,1140 

ppm dan BK = 0,3455 ppm.  

5.4.5 Akurasi  

 Penentuan akurasi dilakukan dengan cara mengadisikan sampel 

pada standar sehingga diperoleh 3 macam kadar sampel berbeda 80%, 

100%, 120%. Masing-masing diamati areanya dan dihitung % perolehan 

kembalinya. Hasil pengolahan data akurasi masing-masing sampel dapat 

dilihat pada Tabel V.11. Suatu metode dikatakan akurat jika % 

perolehan kembali untuk sampel bioanalisis yaitu sebesar 80-120% 

(Yuwono and  Indrayanto, 2007). Sehingga hasil persen perolehan 

kembali telah memenuhi persyaratan. Dari hasil penelitian di atas dapat 

diketahui nilai KV untuk presisi metode < 15 %  (Yuwono and  

Indrayanto, 2007). 
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Tabel V.11  Akurasi Sipermetrin 

% 
Kadar 

Replikasi Berat yang 
di adisikan 

(µg) 

Berat yang 
diperoleh 

kembali (µg) 

% 
Recovery 

 
 

80 

1 4,71 4,76 101,06 

2 4,71 4,72 100,21 

3 4,71 4,74 100,63 

± SD 
100,63 ± 

0,43 
% KV 0,42 

 
 

100 

1 18,86 19,39 102,81 

2 18,86 19,27 102,17 

3 18,86 19,42 102,96 

± SD 102,64 ± 

0,42 

% KV 0,41 

 
 

120 

1 9,43 9,54 101,16 

2 9,43 9,39 99,57 

3 9,43 9,51 100,84 

± SD 
100,52 ± 

0,84 
KV 0,84 

 
 (total) 

101,26 ± 
1,15 

 KV (total) 1,14 
 

5.5 Penetapan Kadar Pestisida Sipermetrin Dalam Daun Teh 

Hijau 

 Setelah dibuktikan bahwa metode yang digunakan telah 

memenuhi persyaratan validasi, kemudian dilakukan penetapan kadar 

pestisida sipermetrin  pada daun teh hijau Camellia Sinensis. Hasil 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENETAPAN KADAR PESTISIDA ...FRENBY PERDANA



72 

 

 

pengolahan data penetapan kadar Sipermetrin pada daun teh dapat 

dilihat pada Tabel V.12. 

Tabel V.12  Penetapan kadar residu pestisida sipermetrin pada 
KCKT dengan kondisi terpilih. 10-2 

 
Sampel Replikasi % (b/b) 

 
 

Hari ke-0 

1 2,87x10-2 
2 2,87x10-2 
3 2,85x10-2 

± SD 2,86x10-2±1,10x10-4 

 
 

Hari ke-1 

1 2,51x10-2 
2 2,51x10-2 
3 2,49x10-2 

± SD 2,50x10-2±1,10x10-4 

 
 

Hari ke-2 

1 8,40x10-3 
2 8,50x10-3 
3 8.40x10-3 

± SD 8,45x10-2±5,00x10-5 

Hari ke-4 

1 4,24x10-3 
2 3,98x10-3 
3 4,18x10-3 

± SD 4,13x10-3±1,30x10-4 

Hari ke-8 

1 6,00x10-4 
2 5,50x10-4 
3 6,00x10-4 

± SD 5,83x10-4±2,00x10-5 

Hari ke-10 

1 3,80x10-4 
2 3,80x10-4 
3 4,00x10-4 

± SD 3,86x10-4±3,00x10-5 
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5.6 Hasil Uji ANOVA One way 

 Berdasarkan data Tabel V.13 dilakukan analisa statistika 

ANOVA satu arah dengan derajat kepercayaan 95% (α = 0,05) 

didapatkan sig sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan bermakna pada 

konsetrasi sipermetrin yang diukur dengan hari yang berbeda. 

Selanjutnya dilakukan uji HSD untuk mengetahui pada hari ke berapa 

konsetrasi pestisida menurun secara bermakna. Hasil uji HSD 

menunjukkan bahwa pada tiap hari mengalami penurunan pestisida 

secara bermakna, kecuali pada hari ke 8 dan 10 dengan nilai sig 0,158 

yang lebih besar dari 0,05. 

Tabel V.13 Hasil Uji HSD Sipermetrin 
 

Harga sig Hari ke-0 Hari 
ke-1 

Hari 
ke-2 

Hari 
ke-4 

Hari 
ke-8 

Hari 
ke-10 

Hari ke-0 - 000* 000* 000* 000* 000* 
Hari ke-1 000* - 000* 000* 000* 000* 
Hari ke-2 000* 000* - 000* 000* 000* 
Hari ke-4 000* 00* 000* - 000* 000* 
Hari ke-8 000* 000* 000* 000* - 0,158 

Hari ke-10 000* 000* 000* 000* 0,158 - 
*Ada perbedaan yang bermakna 
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5.7 Hasil Waktu Paruh Sipermetrin Dalam Daun Teh 

 Dari data penetapan kadar pestisida sipermetrin, dilakukan 

penentuan waktu paruh sipermetrin dalam daun teh. 

Tabel V.14 Hasil Uji HSD Sipermetrin 

Hari (x) Kadar Sipermetrin (Ln) 

0 -3,5543 

1 -3,6888 

2 -4,7735 

4 -5,4894 

8 -7,4473 

10 -7,8596 

 

Didapatkan persamaan regresi  y=-0,4534x - 3,5798. 

Karena termasuk Orde 1, maka:  

t1/2=
0,693−�  

t1/2=
0,693

0,4534
 

t1/2= 1,528 hari 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

 Daun teh Camellia sinensis merupakan salah satu tanaman yang 

memiliki khasiat untuk mencegah kanker karena mengandung senyawa 

EGCG (Epigallocathecin gallate).  Namun tanaman teh sering mendapat 

gangguan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sehingga 

berpotensi menurunkan hasil produksi. Untuk mengatasinya maka 

digunakanlah pestisida. Sipermetrin adalah pestisida yang efektif untuk 

mengatasi pencemaran insektisida terhadap berbagai hama serangga, 

terutama daun dan buah, selain itu Sipermetrin mudah dan sering 

digunakan untuk tanaman teh. Namun menurut peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 1973, pada hakekatnya pestisida merupakan zat atau 

bahan yang memiliki potensi bahaya yang besar terhadap kesehatan 

manusia, kelestarian sumber daya alam hayati, dan lingkungan hidup 

(Rayati et al., 2003). Maka dibutuhkan metode untuk analisis pestisida 

Sipermertin dalam daun teh hijau, selanjutnya digunakan pemerikasaan 

kadar pestisida Sipermetrin dalam daun teh hijau. 

Sampel daun teh hijau diperoleh dari perkebunan teh Wonosari, 

Lawang. Pada lokasi P 51 dengan ketinggian 950 m dan dipetik secara 

langsung oleh peneliti. Pengambilan dengan ketinggian yang tetap dan 

pemetikan yang dilakukan sendiri oleh peneliti bermaksud mengurangi 

timbulnya pengaruh terhadap kadar Sipermetrin yang diperoleh. Sampel 

daun teh hijau dipetik pada hari yang berbeda dan petak yang berbeda 

untuk melihat penurunan kadar Sipermetrin dari hari ke hari. 

 Penetapan kadar air dapat dilakukan dengan 2 metode, yakni 

metode gravimetri dan metode destilasi. Dipilih metode gravimetri 
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karena sampel daun teh tidak mengandung minyak menguap 

(Departemen Kesehatan Republik Indonesia,2008). Dari hasil penetapan 

kadar air diperoleh % kadar air daun teh pada hari-0 rerata = 73,4173 % 

hari-1 rerata = 73,6461, hari-2 rerata = 73,2749,  hari-4 rerata = 73,9858 

%, hari-8 rerata = 73,6688 %, hari-10 rerata = 73,6143 %. Penelitian 

lain memiliki kadar air 74,7338% (Hanifah, 2014). Perbedaan kadar air 

yang ada pada penelitian dengan penelitian lain karena perbedaan 

tempat memperoleh sampel. Tujuan penetapan kadar air ialah untuk 

memberikan batasan maksimal atau rentang tentang besarnya kandungan 

air dalam suatu bahan (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 

2000). Penetapan kadar air dalam penelitian ini dilakukan karena 

kandungan air akan mempengaruhi konsentrasi Sipermetrin yang 

terdapat pada sampel. Penetapan kadar air dilakukan pada masing-

masing sampel untuk mengurangi perbedaan kadar air karena sampel 

daun teh hijau diambil pada petak dan waktu yang berbeda.  

 Ekstraksi Sipermetrin diperoleh dari ekstraksi daun teh segar. 

Kelarutan Sipermetrin terhadap etil asetat sangatlah tinggi, maka etil 

asetat dipilih sebagai pelarut untuk menarik sipermetrin dalam daun teh 

hijau. Na-sulfat Anhidrat berfungsi sebagai menyerap air. Penggunaan 

pelarut campuran asetonitril:air (60:40) karena untuk meminimalkan 

asetonitril yang termasuk dalam ICH kategori 2 yang penggunaanya 

harus dibatasin (ICH, 2005). 

Penetapan kadar Sipermetrin ini dihitung terhadap berat daun teh 

kering yang digunakan. Pada penelitian ini dibutuhkan validasi metode 

untuk penetapan kadar  pestisida Sipermetrin  pada daun teh hijau 

(Camellia sinensis). Validasi metode ini untuk menjamin bahwa metode 

analisis yang digunakan akurat, spesifik dan tahan pada kisaran analit 
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yang akan di analisis (Gandjar dan Rohman, 2015). Pada penelitian ini, 

metode analisis perlu divalidasi terlebih dahulu dikarenakan metode 

yang digunakan merupakan hasil optimasi, selain itu juga metode 

analisis digunakan di laboratorium yang berbeda, dikerjakan oleh analis 

yang berbeda, atau dikerjakan dengan alat yang berbeda. 

Sebelum dilakukan validasi metode, diperlukan penentuan 

spektra serapan Sipermetrin dan optimasi fase gerak dari segi komposisi 

maupun laju alir. Pada penentuan spektra serapan Sipermetrin dilakukan 

pengamatan spektra serapan pada lamda Sipermetrin yakni pada 230nm. 

Panjang gelombang tersebut sama dengan yang tertera pada literatur 

yaitu 230nm (Islam et al., 2009). Pada lamda inilah yang selanjutnya 

digunakan untuk pengamatan Sipermetrin dalam sampel maupun standar 

pada instrument KCKT. 

 Kemudian dilakukan optimasi perbandingan fase gerak. Dari 

optimasi fase gerak, diperoleh kondisi optimal kolom µbondapak C18( 

3,9 x 300) 10µm 125A, yakni dengan menggunakan fase gerak 

asetonitril:air (80:20), laju alir 0,75 ml/menit, lamda 230 nm, dan 

detektor Diode Array.  

 Selanjutnya dilakukan validasi metode meliputi spesifisitas, 

liniearitas, presisi alat, akurasi dan presisi metode untuk penentuan % 

perolehan kembali, serta LOD/LOQ. Spesifisitas menunjukan 

kemampuan metode untuk mengukur analit yang dituju secara tepat dan 

spesifik dengan adanya kompenen kompenen lain dalam matrik sampel 

seperi ketidakmurnian, produk degradasi, dan kompenen matriks 

(Gandjar dan Rohman, 2015). Uji ini dilakukan dengan cara 

membandingkan kromatogram baku Sipermetrin, larutan sampel, dan 

pelarut. Validasi metode spesifisitas dilihat dari Rs. Keterpisahan (Rs) 
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adalah kemampuan kolom untuk memisahkan puncak kromatografi. 

Hasil nilai Rs kromatografi sampel daun teh yakni Rs = 2,106. 

 Linieritas menunjukan kemampuan metode untuk memperoleh 

hasil-hasil uji yang secara langsung proposional dengan konsentrasi 

analit pada kisaran yang diberikan (Gandjar dan Rohman, 2015). Uji ini 

dilakukan dengan cara diinjekan larutan baku sipermetrin tujuh macam 

konsentrasi yang berbeda, mulai dari 0,37ppm sampai 3,70ppm. 

Linieritas megunakan parameter nilai koefesien korelasi dan harga Vxo. 

Parameter linieritas berguna untuk menentukan rentang dimana respon 

instrument sebanding dengan konsentrasi analit. Harga Vxo digunakan 

untuk melihat kedekatan nilai tiitk yang diperoleh dengan garis kurva 

regresi. Dari hasil linieritas, diperoleh hasil persamaan regresi y= 

99484x-17940 dengan harga r = 0,9995 dan Vxo = 2,05 %. 

 Selanjutnya dilakukan presisi digunakan alat, dengan tujuan 

menunjukkan hubungan (derajat sebar) antara sejumlah pengukuran 

diperoleh dari beberapa sampel dari sampel yang sama dibawah kondisi 

yang telah ditentukan. Presisi alat, dilakukan dengan mengijneksikan 

standar 23,58 ppm pada hari yang sama sebanyak 6 kali pada KCKT 

dengan kondisi terpilih. Didapatkan hasil KV = 0,93 % dari area standar 

Sipermetrin. Presisi antara dilakukan dengan menginjeksikan standar 

14,15 ppm, 23,58 ppm dan 33,02 ppm dengan replikasi sebanyak 3 kali 

pada KCKT pada hari pertama, hari kelima, dan hari kesepuluh 

penyimpanan dengan kondisi terpilih (ICH, 2005). Nilai KV sebagai 

parameter penentuan presisi. Untuk standard Sipermetrin 14,45 ppm 

pada hari pertama, kelima, dan kesepuluh masing-masing memiliki nilai 

KV adalah 0,27%, 0,93%, dan 0,31%. Untuk standard sipermetrin 23,58 

ppm pada hari pertama, kelima, dan kesepuluh masing-masing memiliki 
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nilai KV adalah 0,34%, 0,13%, dan 0,35%. Untuk standard sipermetrin 

33,02 ppm pada hari pertama, kelima, dan kesepuluh masing-masing 

memiliki nilai KV adalah 0,57%, 0,70%, dan 0,26%. 

 Selanjutnya validasi metode akurasi dan presisi untuk penentuan 

% recovery kembali. Akurasi menunjukan kemampuan metode untuk 

mengukur nilai kedekatan antara nilai yang terukur dengan nilai yang 

diterima baik nilai konvensinya atau nilai sebenarnya (Gandjar dan 

Rohman, 2015). Uji ini dilakukan dengan cara diinjekan larutan sampel 

daun teh  dengan tiga tingkat konsentrasi yaitu konsentrasi 80%, 100% 

dan 120%. Masing-masing konsentrasi direplikasi sebanyak tiga kali. 

Pada penentuan akurasi ini diperoleh hasil rata-rata % perolehan 

kembali sipermetrin adisi 80% adalah 100,63 ± 0,43%; standard 

sipermetrin adisi 100% adalah 102,64 ± 0,42%; standard sipermetrin 

adisi 120% adalah 100,52 ± 0,84%.  

 Penentuan Batas Deteksi (BD) dan Batas Kuantitasi (BK) 

bertujuan untuk menentukan konsentrasi wanalit yang dapat dideteksi 

oleh alat. BD merupakan konsentrasi terendah suatu analit dalam sampel 

yang dapat dideteksi namun tidak harus secara kuantitatif sebagai nilai 

yang pasti. Sedangkan BK merupakan jumlah tertinggi analit dalam 

sampel yang dapat ditentukan secara kuantitatif dengan presisi dan 

akurasi yang sesuai. Uji ini dilakukan dengan cara diinjekan lima 

konsentrasi larutan baku sipermetrin. Penentuan BD dan BK memiliki 3 

cara, yakni dengan evaluasi visual pendekatan Rasio S/N,dan standar 

deviasi dari respon yang diterima dan slope (ICH,2005). Pada penelitian 

ini menggunakan penentuan BD dan BK dengan cara metode standar 

deviasi dari respon yang diterima dan slope. Hal ini dikarenakan 

metodenya lebih mudah dilakukan dan perhitungan lebih sederhana. 
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Dari hasil penentuan BD dan BK, diperoleh hasil BD = 0,11 ppm dan 

BK= 0,34 ppm. 

 Terdapat perbedaan hasil peneliti dengan penelitian sebelumnya. 

Perbedaan ini dikarenakan KCKT, kolom, daun teh yang digunakan 

berbeda. Sehingga menimbulkan perbedaan hasil dengan penelitian 

sebelumnya. Setelah dibuktikan bahwa metode yang digunakan telah 

memenuhi persyaratan validasi, kemudian penetapan kadar pestisida 

Sipermetrin pada daun teh hijau dengan berbagai hari. Penetapan kadar 

menggunakan % berat kering bertujuan untuk mendapatkan nilai kadar 

yang tetap dikarenakan ada pengaruh adanya air yang bisa 

mempengaruhi nilai kadarnya dikarenakan kadar air pada masing-

masing daun teh tidak tentu. Pada penetapan kadar Sipermetrin pada hari 

ke-0 adalah 2,86x10-2±1,10x10-4 % b/b terhadap berat kering, pada hari 

ke-1 adalah 2,50x10-2±1,10x10-4 % b/b terhadap berat kering, pada hari 

ke-2 adalah 8,45x10-2±5,00x10-5 % b/b terhadap berat kering, pada hari 

ke-4 adalah 4,13x10-3±1,30x10-4 % b/b terhadap berat kering, pada hari 

ke-8 adalah 5,83x10-4±2,00x10-5 % b/b terhadap berat kering, dan pada 

hari ke-10 adalah 3,86x10-4±3,00x10-5 % b/b terhadap berat kering. 

Dapat disimpulkan bahwa setiap perubahan hari, dapat menurunkan 

kadar Sipermetrin. Pada hari ke-0 hingga hari ke-10 mengalami 

penurunan kadar pestisida Sipermetrin. Menurut penelitian (Jyot et al., 

2012) Sipermetrin mengalami penurunan lebih dari 70% dalam 7 hari. 

Sedangkan dari hasil penelitian ini, dilakukan penentuan kadar pestisida 

sipermetrin hingga hari ke 10 mengalami penurunan kadar Sipermetrin 

sebesar 98%. Pada penelitian ini, dilakukan perhitungan waktu paruh 

untuk mengetahui waktu yang diperlukan pestisida sipermetrin 
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terdegradasi sebanyak 50%. Hasil waktu paruh pestisida sipermetrin 

dalam daun teh hijau adalah 1,5 hari. 

 Hasil penetapan kadar pestisida sipermetrin, selanjutnya 

dianalisis dengan menggunakan SPSS untuk dilakukan uji ANOVA one 

way. Pada hasil ANOVA one way dapat disimpulkan terdapat perbedaan 

bermakna antara penurunan pestisida sipermetrin pada hari ke-0, ke-1, 

ke-2, dan ke-4, karena nilai sig 0,000 < 0,050. Pada hari ke-8 dan ke-10 

tidak terdapat perbedaan bermakna, karena 0,158 > 0,050. Hal ini 

menandakan hubungan antara penambahan hari dengan penurunan kadar 

pestisida Sipermetrin. 

 Penurunan kadar residu pestisida Sipermetrin ini terjadi 

dikarenakan pestisida yang diaplikasikan pada teh akan mengalami 

degradasi yang disebabkan oleh banyak faktor, seperti: curah hujan, 

embun, penguapan, fotolisis, dan biodegradasi. Pada penelitian ini, pada 

hari ke-10 masih ditemukan adanya residu pestisida pada daun teh yaitu 

88,36µg/75gr daun teh. Sedangkan menurut Mentri Pertanian pada tahun 

2011, batas maksimum residu pestisida adalah 20mg/kg daun teh yang 

bila dikonversikan menjadi 1500µg/75gr daun teh. Pada hari ke-10, 

kadar pestisida Sipermetrin dalam daun teh hijau aman untuk 

dikonsumsi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

bagi perkebunan Teh Wonosari, Malang untuk melakukan pemetikan 

daun teh hijau pada hari ke-10 setelah penyemprotan pestisida 

Sipermetrin. 
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BAB VII 

KESIMPULAN 

 

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Mendapatkan validasi metode KCKT (meliputi  spesifitas, 

linieritas, limit , akurasi, presisi, deteksi dan limit kuantitasi) 

yang memenuhi persyaratan validasi digunakan untuk 

penetapan kadar residu pestisida Sipermetrin. 

2. Terdapat penurunan kadar residu pestisida Sipermetrin dalam 

daun teh hijau yang diperoleh dari perkebunan Teh Wonosari 

Lawang pada hari ke 0, 1, 2, 4, 8, dan 10. 

SARAN 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi 

perkebunan teh PTPN XII Wonosari, Malang untuk pemetikan daun teh 

agar terhindar dari pestisida sehingga aman untuk di konsumsi 

masyarakat. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENETAPAN KADAR PESTISIDA ...FRENBY PERDANA



83 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ahuja, S, and Dong, M.W. Eds. 2005. Handbok of Pharmaceutical 

Analysis by HPLC.1st Ed. United Kingdom : Elsevier, Inc., 

p.191-217, 401-412. 

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. 2013. Petunjuk Operasional 

Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik 2012 

Jilid I. Jakarta : Badan POM RI 2013. 

Cazes, J.,.Eds. 2004. Encyclopedia of Chromatography. New York: 

Marcel Dekker, Inc. 

Crane, Jonathan H, and Carlos F Balerdi. 2013. “Canistel Growing in 

the Florida Home Landscape 1 Planting a Canistel Tree,” 1–6. 

Debbab, M, S El Hajjaji, Amal H Aly, A Dahchour, M El Azzouzi, and 

A Zrineh. 2014. “Cypermethrin Residues in Fresh Vegetables : 

Detection by HPLC and LC- ESIMS and Their Effect on 

Antioxidant Activity” 5: 2257–64. 

Departemen Kesehatan RI, 1995. Farmakope Indonesia Edisi IV. 

Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Pp. 1035-1036. 

Departemen Kesehatan RI, 2000. Parameter Standar Umum Ekstrak 

Tumbuhan Obat. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 

Dewi, K., 2008. Pengaruh Ekstrak Teh Hijau (Camellia sinensis var. 

Assamica) Terhadap Penurunan Berat Badan, Kadar 

Trigliserida dan Kolesterol Total pada Tikus Jantan Galur 

Wistar. Bandung: Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen 

Maranatha. 

Effendy,Supli M, Cahyadi,Wisnu, dan Hediana,Vita Putri.2012. 

KAJIAN JENIS TEH SERTA KONSENTRASI EKSTRAK 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENETAPAN KADAR PESTISIDA ...FRENBY PERDANA



84 

 

 

 

JAHE MERAH DAN TEMULAWAK TERHADAP 

KARAKTERISTIK MINUMAN TEH 

ENKAPSULASI.Bandung: Teknologi Pangan,Universitas 

Pasundan dan Universitas Padjajaran Bandung 

Gandjar, I.G., dan Rohman, A., 2014. Kimia Farmasi 

Analisis.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 323-417. 

Harmita, 2004. Petunjuk Pelaksanaan Validasi Metode dan Cara 

Perhitungannya. Majalah Ilmu Kefarmasian, Vol. 1 No.3, hal. 

117-135. 

Islam, Sheheli, Nazneen Afrin, Mohammad Shawkat Hossain, Nilufar 

Nahar, and Monobe B. 2009. “Analysis of Some Pesticide 

Residues in Cauliflower by High Performance Liquid 

Chromatography Mohammad Mosihuzzaman and 2 Mohammad 

Iqbal Rouf Mamun Laboratory of Biological and Environmental 

Systems , Kochi University , Nankokushi , Department of 

Chemistry.” Solutions 5 (3): 325-29. 

Jyot, Gagan, Kousik Mandal, and R S Battu. 2013. “Estimation of 

Chlorpyriphos and Cypermethrin Residues in Chilli ( Capsicum 

Annuum L .) by Gas – Liquid Chromatography,” 5703–14. 

doi:10.1007/s10661-012-2977-2. 

Kealey, D., and Haines, P.J., 2002. Instant Notes: Analytical 

Chemistry. UK : BIOS Scientific Publisher Ltd., p. 119-173. 

Kementrian Kesehatan RI.2012.Pedoman Penggunaan Insektisida 

(Pestisida). 10 

Kementerian Pertanian. 2011. “Pedoman Pembinaan Penggunaan 

Pestisida,” 23–25. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENETAPAN KADAR PESTISIDA ...FRENBY PERDANA



85 

 

 

 

Kupiec, Tom. 2004. “Quality-Control Analytical Methods: High-

Performance Liquid Chromatography.” International Journal of 

Pharmaceutical Compounding 8 (3): 223–27. 

Lee, Iwa, Per Eriksson, Anders Fredriksson, Sonja Buratovic, and 

Henrik Viberg. 2015. “Developmental Neurotoxic Effects of 

Two Pesticides: Behavior and Neuroprotein Studies on 

Endosulfan and Cypermethrin.” Toxicology 335 (2015). 

Elsevier Ireland Ltd: 1–10. doi:10.1016/j.tox.2015.06.010. 

Mantzos, N, A Karakitsou, D Hela, and I Konstantinou. 2016. “Science 

of the Total Environment Environmental Fate of the 

Insecticide Cypermethrin Applied as Microgranular and 

Emulsi Fi Able Concentrate Formulations in Sun Fl Ower 

Cultivated Fi Eld Plots.” Science of the Total Environment, The 

541. Elsevier B.V.: 542–50. doi:10.1016/j.scitotenv.2015.09.117. 

Mereles, Derliz, and Werner Hunstein. 2011. “Epigallocatechin-3-

Gallate (EGCG) for Clinical Trials: More Pitfalls than 

Promises?” International Journal of Molecular Sciences 12 (12) 

Merck and Company Incorporated. 2001. The Merck Index, 13th Ed. 

USA: Merck and Co., Inc. 

Moffat, A.C., M.D.O., Brian, W., Laurent, Y., Galichet. Eds. 

2011.Clarke’s Analysis of Drugs and Poisons in 

Pharmaceticals,Body Fluids and Post Mortem Material. 4th Ed. 

London: Pharmaceutical Press, p. 718-757. 

Mulja, M., dan Suharman., 1995. Analisis Instrumental. Surabaya: 

Airlangga University Press, hal. 237-251. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENETAPAN KADAR PESTISIDA ...FRENBY PERDANA



86 

 

 

 

Namita, Parmar, Rawat Mukesh, and Kumar J. Vijay. 2012. “Camellia 

Sinensis (green Tea): A Review.” Global Journal of 

Pharmacology 6 (2): 52–59. 

Rakhmawaty, Diana Edyy. Pratama, Adhitya. Rostika, Atiek 

Noviyanti.2014.Penurunan Nilai COD Pada Pestisida 

Sipermetrin Dengan Fotokatalis Titanium (IV) Oksida-Platina. 

Hal 137. 

Rayati, D.J., Widayat, W., and Sabur, A.M., 2003. Residu Pestisida 

pada Teh: Masalah, Hasil-Hasil Penelitian, dan Strategi 

Minimalisasi. Prosiding Simposium Teh Nasional 71-86. 

Rossignol, Nicolas, and European Commission. 2005. “European 

Commission,” no. L: 1–15. 

S, Albaseer Saeed. 2012. “Development of A Reversed-Phase High 

Performance Liquid Chromatographic Method for Efficient 

Diastereomeric Separation and Quantification of Cypermethrin 

, Resmethrin and Permethrin” 2 (10): 26–31. 

Sirard,Tom.2012.Fundamentals of HPLC. Hal 14 

Skoog, D.A., Holler, F. J., Crouch, S. R., 2007. Principles of 

Instrumental Analysis. 6th Ed. Canada : Thomson Brooks/Cole, 

p. 816-851. 

Sudjak,M Saenong.2007.Beberapa Produk Baru Insektisida Untuk 

Organisme Pengganggu Tanaman Pangan, Horikultura dan 

TanamanPerkebunan. Hal 446 

Sundari, D., Nuratmi, B., and Winarno, M.W., 2009. Toksisitas Akut 

(LD50) dan Uji Gelagat Ekstrak Daun Teh Hijau (Camellia 

sinensis (Linn.) Kunze) pada Mencit. Media Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan 19(4):198-203. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENETAPAN KADAR PESTISIDA ...FRENBY PERDANA



87 

 

 

 

United States Pharmacopeial Convention. 2013. The United States 

Pharmacopeia 36 -National Formulary 31 (USP36-NF31). 36st 

Edition. Rockville USA: United States Pharmacopeial 

Convention Inc.  

Yuantari, MG Catur. 2011. “Dampak Pestisida Organoklorin Terhadap 

Kesehatan Manusia Dan Lingkungan Serta 

Penanggulangannya.” Prosiding Seminar Nasional Peran 

Kesehatan Masyarakat Dalam Pencapaian MDG’S Di 

Indonesia, no. April: 187–99. 

Yusnani, Anwar Daud. 2013. “Indonesia Merupakan Salah Satu 

Negara Agraris Yang Memiliki Kekayaan Alam Dan 

Keanekaragaman Hayati Yang Sangat Berpotensi Untuk 

Dikembangkan . Salah Satu Subsektor Pertanian Yang 

Memiliki Potensi Untuk Dikembangkan Yaitu Hortikultura . 

Hortikultura Merup,” 1–10. 

Yuwono, M., Indrayanto, G., 2005. Validation of Chromatographic 

Method of Analysis. Profiles of Drug Subtances, Excipients, 

and Related Methodology, Vol. 32, p. 243-259. 

Zainuddin, M., 2011. Metodologi Penelitian Kefarmasian dan 

Kesehatan. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair. 

Hlm. 37-45. 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENETAPAN KADAR PESTISIDA ...FRENBY PERDANA



 

88 

 

 Lampiran 1 

CONTOH PERHITUNGAN KADAR AIR 

 PERHITUNGAN KADAR AIR DAUN TEH HIJAU HARI KE-0 

o Menentukan kadar konstan kurs kosong = 

o Berat Daun Teh Hijau = 

Replikasi 1 = 10,0967 

Replikasi 2 = 10,0359 

Replikasi 3 = 10,0765 

 

 

 

 

 

 

 

Replikasi 1 21,1795  g  

 21,1790 g  

 21,1781g  

 21,1785 g  berat konstan 

Replikasi 2 20,8789 g  

 20,8783 g  

 20,8780 g  

 20,8778 g  berat konstan 

Replikasi 3 24,2688 g  

 24,2676 g  

 24,2670 g  

 24,2672 g  berat konstan 
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o Berat Kurs + Daun Teh Hijau = 

Replikasi 1 31,2632 Berat cawan + 

sampel  

 26,1724 5 jam pertama 

 23,8396 1 jam berikutnya 

 23,8391  berat konstan 

Replikasi 2 30,9028 Berat cawan + 

sampel  

 25,2872 5 jam pertama 

 23,4803 1 jam berikutnya 

 23,4801  berat konstan 

Replikasi 3 34,3237 Berat cawan + 

sampel  

 28,6871 5 jam pertama 

 27,0345 1 jam berikutnya 

 27,0349  berat konstan 

 

o Kadar Air Daun Teh = 

Replikasi 1 = 10,0967−(23,8391−21,1785 )

10,0967
  100% = 73,6488% 

Replikasi 2 = 10,0359−(23,4801−20,8778 )

10,0359
  100% = 74,0700% 

Replikasi 3 = 10,0765−(27,0349−24,2672 )

10,0765
  100% = 72,5331% 

 

Rerata kadar air daun teh = 736488 +74,0700 +72,5331

3
= 73,4173% 

SD = 0,7941 
 
%KV = 1,08% 
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Lampiran 2 

PERHITUNGAN Vxo UNTUK PENENTUAN KELURUSAN 

(LINIERITAS) 

  

Xi Y Yi (Y-Yi)2 

0,3776 17838 18646 653084 

0,4720 27799 28601 643818 

0,7551 52281 56476 17598642 

0,9439 82150 76387 33217162 

1,8879 172172 168970 10250494 

2,8318 256094 260559 19932920 

3,7757 351461 350156 1703417 

Rerata x̄ = 2  Σ(Y-Yi)2 83999538 

 

 

Konsentrasi (ppm) Area (mAU) 

0,3776 17838 

0,4720 27799 

0,7551 52281 

0,9439 82150 

1,8879 172172 

2,8318 256094 

3,7757 351461 

y = 99465,0389x  – 17930,0821 

r= 0,9995 
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=  83999538

7 − 2
 

= 4098 

= � =
4098

99465,0389
= 0,0412 

� = �̄ =
0,0412

2
 100% = 2,06 % 
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Lampiran 3 

PERHITUNGAN BATAS DETEKSI DAN BATAS KUANTITASI 

Penentuan persamaan garis: 

Kadar (ppm) Area (mAU) 
0,3776 24879 
0,4720 38846 
0,7551 64696 
0,9439 84953 
4,7196 450986 
7,5514 718193 
9,4393 910693 

y = 97189,2158 x – 8251,5900 
r = 0,9999 
Steyx = 3357,8869 
BD = 0,1140 
BK = 0,3455 

 

Data perhitungan SD untuk membuat batas deteksi dan batas kuantitasi. 

= 3357,8869 

Kemudian untuk menghitung nilai batas deteksi dan batas 
kuatitasi dipergunakan rumus sebagai berikut: 

Batas Deteksi:  

�� =
3,3�    

�� =
3,3

 97189,2158 
  3357,8869 

�� =   0,1140  

Batas Kuantitasi: 
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��� =
10 �    

��� =
10

97189,2158  
  3357,8869 

��� = 0,3455  

Dari perhitungan tersebut diperoleh nilai batas deteksi = 

0,11 ppm dan batas kuantitasi = 0,34ppm 

 

  

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENETAPAN KADAR PESTISIDA ...FRENBY PERDANA



94 

 

 

 

Lampiran 4 

PERHITUNGAN PRESISI ALAT 

 

Replikasi Area Sipermetrin (mAU) 

1 2116872 

2 2111141 

3 2166810 

4 2125649 

5 2139557 

6 2135893 

 2132654 

SD 19928,5001 

KV (%) 0,9344 

 

Rerata area Sipermetrin = 
2116872 +2111141 +2166810 +2125649 +2139557 +2135893 +2132654  

6
 

 = 2132654 

SD = 19928,5001 

% KV = 19928,5001

2132654
 100% = 0,9344 % 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENETAPAN KADAR PESTISIDA ...FRENBY PERDANA



95 

 

 

 

Lampiran 5 

CONTOH PERHITUNGAN PRESISI ANTARA 

Replikasi Area Sipermetrin pada hari ke-1 

 14,1589 ppm 23,5981 ppm 33,0374 ppm 

1 1257497 2116872 2964741 

2 1253901 2111141 2997447 

3 1250552 2125649 2971484 

 1253983 2117887 2977891 

SD 3473,2320 7307,0988 17268,6028 

KV (%) 0,2770 0,3450 0,5799 

 

Replikasi Area sipermetrin pada hari ke-5 

 14,1589 ppm 23,5981 ppm 33,0374 ppm 

1 1254828 2208864 3020956 

2 1233955 2214659 2978890 

3 1235620 2212297 2994596 

 1241468 2211940 2998147 

SD 11600,2990 2913,9480 21256,6711 

KV (%) 0,9344 0,1317 0,7090 
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Replikasi Area sipermetrin pada hari ke-10 

 14,1589 ppm 23,5981 ppm 33,0374 ppm 

1 1255657 2125649 2971484 

2 1253091 2111141 2987152 

3 1247970 2114659 2978890 

 1252239 2117150 2979175 

SD 3913,6293 7567,8981 7837,8962 

KV (%) 0,3125 0,3575 0,2631 

 

 

Presisi antara hari ke-1 14,1589 ppm 

Rerata area sipermetrin = 1257497 +1253901 + 1250552  

3
= 1253983 

SD = 3473,2320 

%KV = 3473 ,2320

1253983
 100% =  0,2770 % 
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Lampiran 6 

CONTOH PERHITUNGAN PERSEN PEROLEHAN KEMBALI 

(AKURASI) DAN PRESISI METODE 

 

Perhitungan kadar teoritis menurut Zhang et al., 2010 adalah 0,1 mg/kg 

daun teh hijau. 

Dalam 1 kg = 0,1 mg 

Dalam 75 mg = 0,0075mg/10ml = 7,5µg/10ml = 0,75µg/1ml = 0,75 

µg/ml (100%) 

Kadar adisi standard 80% =  0,47 µg/ml 

Kadar adisi standard 100% = 0,75 µg/ml 

Kadar adisi standard 120% = 0,94 µg/ml 
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% 

Kadar 

Replikasi Berat yang 

di adisikan 

(µg) 

Berat yang 

diperoleh 

kembali (µg) 

% 

Recovery 

 

 

100 

1 18,86 19,39 102,81 

2 18,86 19,27 102,17 

3 18,86 19,42 102,96 

± SD 102,64 ± 

0,42 

% KV 0,41 

 

 

80 

1 4,71 4,76 101,06 

2 4,71 4,72 100,21 

3 4,71 4,74 100,63 

± SD 100,63 ± 

0,43 

% KV 0,42 

 

 

120 

1 9,43 9,54 101,16 

2 9,43 9,39 99,57 

3 9,43 9,51 100,84 

± SD 100,52 ± 

0,84 

KV 0,84 

 
 (total) 

101,26 ± 
1,15 

 KV (total) 1,14 
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Standard sipermetrin 

(µg/ml) 

Area 

(mAU) 

0,37 18879 

0,47 27751 

0,75 52763 

0,94 81950 

1,88 171194 

2,80 256094 

3,70 351084 

Persamaan Regresi y = 99223x - 17545 

 

Replikasi I 80% 

Standard 0,47 ppm + ekstrak 0,5 ml ad 10,0 ml     area = 38158 

Standard 0,47 ppm + ekstrak 1,0 ml ad 10,0 ml     area = 40516 

Standard 0,47 ppm + ekstrak 2,0 ml ad 10,0 ml    area = 54196 

Standard 0,47 ppm + ekstrak 3,0 ml ad 10,0 ml    area = 67644 

Standard 0,47 ppm + ekstrak 4,0 ml ad 10,0 ml    area = 80646 

Persamaan regresi adisi = y = 12617x + 29663 

Pada saat x = 0, maka y = 29663       substitusi ke persamaan regresi 

standard Sipermetrin  y = 99223x – 17545 
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y = 99223x - 17545 

29663 = 99223x - 17545 

X = 0,4757 ppm = 0,4757 µg/ml x 10,0 ml = 4,76 µg 

% Recovery = 4,76 µg

4,71 µg
 100% = 101,06% 

 

Replikasi II 80% 

Standard 0,47 ppm + ekstrak 0,5 ml ad 10,0 ml     area = 37323 

Standard 0,47 ppm + ekstrak 1,0 ml ad 10,0 ml     area = 41415 

Standard 0,47 ppm + ekstrak 2,0 ml ad 10,0 ml    area = 53515 

Standard 0,47 ppm + ekstrak 3,0 ml ad 10,0 ml    area = 65743 

Standard 0,47 ppm + ekstrak 4,0 ml ad 10,0 ml    area = 81850 

Persamaan regresi adisi = y = 12690x + 29320 

Pada saat x = 0, maka y = 29320      substitusi ke persamaan regresi 

standard Sipermetrin  y = 99223x - 17545 

y = 99223x - 17545 

29320 = 99223x – 17545 

X = 0,4723 ppm = 0,4723 µg/ml x 10,0 ml = 4,72 µg 

% Recovery = 4,72 µg

4,71 µg
 100% = 100,21 % 
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Replikasi III % 

Standard 0,47 ppm + ekstrak 0,5 ml ad 10,0 ml     area = 36495 

Standard 0,47 ppm + ekstrak 1,0 ml ad 10,0 ml     area = 41415 

Standard 0,47 ppm + ekstrak 2,0 ml ad 10,0 ml    area = 54968 

Standard 0,47 ppm + ekstrak 3,0 ml ad 10,0 ml    area = 64375 

Standard 0,47 ppm + ekstrak 4,0 ml ad 10,0 ml    area = 80646 

Persamaan regresi adisi = y = 12405x + 29530 

Pada saat x = 0, maka y = 29530        substitusi ke persamaan regresi 

standard sipermetrin y = 99223x - 17545 

y = 99223x – 17545 

29530 = 99223x – 17545 

X = 0,4744 ppm = 0,4744 µg/ml x 10,0 ml = 4,744 µg 

% Recovery = 4,74 µg

4,71 µg
 100% = 100,63% 
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Lampiran 7 

CONTOH PERHITUNGAN KADAR SIPERMETRIN DALAM 

DAUN TEH HIJAU 

Kadar (ppm) Area (mAU) 

14,15 1330962 

18,87 1797222 

23,58 2224412 

28,30 2672390 

33,02 3120394 

37,74 3582866 

y = 94943x-8441 

 

Replikasi I Hari ke-0 

ekstrak 0,5 ml + standar 2,83 ppm 0,0 ml ad 10,0 ml  area = 2694458 

ekstrak 0,5 ml + standar 2,83 ppm 0,5 ml ad 10,0 ml  area = 2760214 

ekstrak 0,5 ml + standar 2,83 ppm 1,0 ml ad 10,0 ml  area = 2803183 

ekstrak 0,5 ml + standar 2,83 ppm 2,0 ml ad 10,0 ml  area = 2854441 

ekstrak 0,5 ml + standar 2,83 ppm 3,0 ml ad 10,0 ml  area = 2903614 

ekstrak 0,5 ml + standar 2,83 ppm 4,0 ml ad 10,0 ml  area = 2924953 

Persamaan regresi adisi = y = 55269x + 2726757 

Pada saat x = 0, maka y = 2726757    substitusi ke persamaan 

regresi standard sipermetrin  y = 94943x – 8441  
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y = 94943x – 8441  

2726757 = 122,21x – 1,0839 

X = 28,8088 ppm 

Dalam labu 10,0 ml = 28,8088 µg/ml x 10,0 ml = 288,088  µg  

Dalam labu 10,0 ml = 10,0 ml

0,5  ml
x 288,088  µg = 5761,76µg (setara 

dengan dalam daun teh hijau 75,3774 gram) 

Berat air pada daun teh hijau = 75,3774 x 73,4173% = 55,3400 gram 

Berat kering daun teh hijau = 75,3774 – 55,3400 = 20,0374 gram 

% b/b = 0,0057  gram

20,0374   gram
x 100% = 0,02870 % 

 

Replikasi II Hari ke-0 

ekstrak 0,5 ml + standar 2,83 ppm 0,0 ml ad 10,0 ml  area = 2708511 

ekstrak 0,5 ml + standar 2,83 ppm 0,5 ml ad 10,0 ml  area = 2750433 

ekstrak 0,5 ml + standar 2,83 ppm 1,0 ml ad 10,0 ml  area = 2767173 

ekstrak 0,5 ml + standar 2,83 ppm 2,0 ml ad 10,0 ml  area = 2812873 

ekstrak 0,5 ml + standar 2,83 ppm 3,0 ml ad 10,0 ml  area = 2880602 

ekstrak 0,5 ml + standar 2,83 ppm 4,0 ml ad 10,0 ml  area = 2914897 

Persamaan regresi adisi = y = 51298x + 2715975 
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Pada saat x = 0, maka y = 2715975     substitusi ke persamaan 

regresi standard sipermetrin y = 94943x - 8441 

y = 94943x – 8441  

2715975= 122,21x – 1,0839 

X = 28,6953 ppm 

Dalam labu 10,0 ml = 28,6953 µg/ml x 10,0 ml = 286,953 µg  

Dalam labu 10,0 ml = 10,0 ml

0,5  ml
x 286,953 µg = 5739,06µg (setara dengan 

dalam daun teh hijau 75,2890 gram) 

Berat air pada daun teh hijau = 75,2890 x 73,4173% = 55,2751 gram 

Berat kering daun teh hijau = 75,2890 – 55,2751 = 20,0139 gram 

% b/b = 0,0057  gram

20,0139   gram
x 100% = 0,02870 % 

 

Replikasi III Hari ke-0 

ekstrak 0,5 ml + standar 2,83 ppm 0,0 ml ad 10,0 ml  area = 2687127 

ekstrak 0,5 ml + standar 2,83 ppm 0,5 ml ad 10,0 ml  area = 2740438 

ekstrak 0,5 ml + standar 2,83 ppm 1,0 ml ad 10,0 ml  area = 2779628 

ekstrak 0,5 ml + standar 2,83 ppm 2,0 ml ad 10,0 ml  area = 2835525 

ekstrak 0,5 ml + standar 2,83 ppm 3,0 ml ad 10,0 ml  area = 2868183 

ekstrak 0,5 ml + standar 2,83 ppm 4,0 ml ad 10,0 ml  area = 2934839 
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Persamaan regresi adisi = y = 57664x + 2706711 

Pada saat x = 0, maka y =  2706711     substitusi ke persamaan 

regresi standard sipermetrin y = 94943x - 8441 

y = 94943x – 8441  

2706711= 122,21x – 1,0839 

X = 28,5977 ppm 

Dalam labu 10,0 ml = 28,5977 µg/ml x 10,0 ml = 285,977 µg  

Dalam labu 10,0 ml = 10,0 ml

0,5  ml
x 285,977 µg = 5719,54µg (setara dengan 

dalam daun teh hijau 75,3784 gram) 

Berat air pada daun teh hijau = 75,3784 x 73,4173% = 55,3408 gram 

Berat kering daun teh hijau = 75,3784 – 55,3408 = 20,0376 gram 

% b/b = 0,0057  gram

20,0376     gram
x 100% = 0,02850 % 
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Lampiran 8 
KROMATOGRAM STANDAR SIPERMETRIN 50ppm DENGAN 

KCKT Shimadzu type LC2040 
 

 

Lampiran 9 

KROMATOGRAM SIPERMETRIN PADA SAMPEL DAUN TEH 
dengan KCKT Shimadzu type LC2040 PADA KONDISI 

TERPILIH 
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Lampiran 10 

KROMATOGRAM BLANKO ASETONITRIL:AIR (60:40) dengan 

KCKT Shimadzu type LC2040 PADA KONDISI TERPILIH 
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Lampiran 12 

Perhitungan ANOVA one way 

Descriptives 
Persen 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 95% Confidence 

Interval for Mean 

Minimum Maximum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Hari ke-

0 
3 .0286333 .00011547 .00006667 .0283465 .0289202 .02850 .02870 

Hari ke-

1 
3 .0250333 .00011547 .00006667 .0247465 .0253202 .02490 .02510 

Hari ke-

2 
3 .0084333 .00005774 .00003333 .0082899 .0085768 .00840 .00850 

Hari ke-

4 
3 .0041333 .00013614 .00007860 .0037951 .0044715 .00398 .00424 

Hari ke-

8 
3 .0005833 .00002887 .00001667 .0005116 .0006550 .00055 .00060 

Hari ke-

10 
3 .0003867 .00001155 .00000667 .0003580 .0004154 .00038 .00040 

Total 18 .0112006 .01175146 .00276985 .0053567 .0170444 .00038 .02870 
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ANOVA 

Persen 

 Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

Between 

Groups 
.002 5 .000 56910.271 .000 

Within 

Groups 
.000 12 .000 

  

Total .002 17 
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Post Hoc Tests 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Persen  
Tukey HSD 
(I) Hari (J) Hari Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Hari 
ke-0 

Hari ke-1 .00360000* .00007416 .000 .0033509 .0038491 
Hari ke-2 .02020000* .00007416 .000 .0199509 .0204491 
Hari ke-4 .02450000* .00007416 .000 .0242509 .0247491 
Hari ke-8 .02805000* .00007416 .000 .0278009 .0282991 
Hari ke-10 .02824667* .00007416 .000 .0279976 .0284958 

Hari 
ke-1 

Hari ke-0 -.00360000* .00007416 .000 -.0038491 -.0033509 
Hari ke-2 .01660000* .00007416 .000 .0163509 .0168491 
Hari ke-4 .02090000* .00007416 .000 .0206509 .0211491 
Hari ke-8 .02445000* .00007416 .000 .0242009 .0246991 
Hari ke-10 .02464667* .00007416 .000 .0243976 .0248958 

Hari 
ke-2 

Hari ke-0 -.02020000* .00007416 .000 -.0204491 -.0199509 
Hari ke-1 -.01660000* .00007416 .000 -.0168491 -.0163509 
Hari ke-4 .00430000* .00007416 .000 .0040509 .0045491 
Hari ke-8 .00785000* .00007416 .000 .0076009 .0080991 
Hari ke-10 .00804667* .00007416 .000 .0077976 .0082958 

Hari 
ke-4 

Hari ke-0 -.02450000* .00007416 .000 -.0247491 -.0242509 
Hari ke-1 -.02090000* .00007416 .000 -.0211491 -.0206509 
Hari ke-2 -.00430000* .00007416 .000 -.0045491 -.0040509 
Hari ke-8 .00355000* .00007416 .000 .0033009 .0037991 
Hari ke-10 .00374667* .00007416 .000 .0034976 .0039958 

Hari 
ke-8 

Hari ke-0 -.02805000* .00007416 .000 -.0282991 -.0278009 
Hari ke-1 -.02445000* .00007416 .000 -.0246991 -.0242009 
Hari ke-2 -.00785000* .00007416 .000 -.0080991 -.0076009 
Hari ke-4 -.00355000* .00007416 .000 -.0037991 -.0033009 
Hari ke-10 .00019667 .00007416 .158 -.0000524 .0004458 

Hari 
ke-10 

Hari ke-0 -.02824667* .00007416 .000 -.0284958 -.0279976 
Hari ke-1 -.02464667* .00007416 .000 -.0248958 -.0243976 
Hari ke-2 -.00804667* .00007416 .000 -.0082958 -.0077976 
Hari ke-4 -.00374667* .00007416 .000 -.0039958 -.0034976 
Hari ke-8 -.00019667 .00007416 .158 -.0004458 .0000524 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Homogeneous Subsets 

 
 

Persen 
Tukey HSD 

Hari N Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 

Hari ke-10 3 .0003867 
    

Hari ke-8 3 .0005833 
    

Hari ke-4 3 
 

.0041333 
   

Hari ke-2 3 
  

.0084333 
  

Hari ke-1 3 
   

.0250333 
 

Hari ke-0 3 
    

.0286333 

Sig. 
 

.158 1.000 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000. 
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