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RINGKASAN 
 

OPTIMASI DAN VALIDASI METODE KCKT UNTUK 
PENETAPAN KADAR METILPARABEN, ETILPARABEN, 

PROPILPARABEN, BUTILPARABEN, DAN 2-FENOKSIETANOL 
SECARA SIMULTAN DALAM SEPICIDE HB 

 

Prima Berlianto 
 

 
 Senyawa metilparaben, etilparaben, propilparaben, butilparaben, dan 
2-fenoksietanol merupakan pengawet yang sering digunakan dalam obat, 
kosmetik, dan produk farmasi lainnya (Chuto et al., 2013). Sepicide HB 
merupakan suatu produk pengawet campuran (metilparaben, etilparaben,  
propilparaben,butilparaben, dan 2-fenoksietanol) yang sering digunakan 
dalam sediaan kosmetik (Ash dan Ash, 2009). Dalam rangka menjamin 
keamanan, mutu, dan kemanfaatan dari produk sediaan farmasi, pemerintah 
mempersyaratkan beberapa kriteria untuk mendapatkan izin edar. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 
1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, bahwa obat yang 
beredar harus memiliki mutu yang memenuhi syarat spesifikasi dan metoda 
pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan 
bukti yang sahih (Depkes, 2008). Selain itu dalam Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi 
kosmetika, bahwa setiap kosmetik yang beredar harus memenuhi Cara 
Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) dan persyaratan teknis meliputi 
keamanan,  bahan, penandaan, dan klaim. (Depkes, 2010). Pemerintah 
Indonesia juga mengatur tentang batas maksimum penggunaan pengawet 
dalam Bahan Tambahan Makanan dalam peraturan Badan Pengawas Obat 
dan  Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 dan jenis-
jenis bahan dalam pengawet kosmetik dalam peraturan BPOM RI 
HK.03.1.23.08.11.07517. Sehingga dari uraian diatas perlu dilakukan 
penelitian tentang metode analisis yang tervalidasi untuk penetapan kadar  
pengawet paraben dan 2-fenoksietanol dalam produk pengawet Sepicide HB 
dalam rangka menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan dari sediaan 
farmasi sesuai yang dipersyaratkan. 
 Dalam melakukan analisis pengawet campuran dalam Sepicide HB ini 
digunakan instrumen Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). Pada 
penelitian ini dilakukan optimasi dan validasi untuk menetapkan kadar 
pengawet campuran Sepicide HB. Optimasi yang dilakukan dengan kondisi 
dasar dari penelitian Shabir G. A., 2010 dengan dilakukan optimasi yaitu 
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mengubah sistem elusi isokratik dan gradien, fase gerak yang digunakan  
dengan menggunakan THF yang lebih sedikit, serta kolom yang digunakan 
yaitu PurospherSTAR 125-4 RP-18 endcapped high pure silica dengan 
panjang kolom yang lebih pendek agar mendapatkan pemisahan yang 
selektif, resolusi yang baik, puncak simetris, dan waktu pemisahan yang lebih 
singkat. Validasi yang dilakukan pada penelitian ini meliputi parameter 
spesifisitas, linieritas, akurasi, presisi, dan robustness. 
 Kondisi optimum yang dapat memisahkan senyawa metilparaben, 
etilparaben, propilparaben, butilparaben, dan 2-fenoksietanol yaitu 
menggunakan C-18 endcapped high pure silica (125 x 4 mm, 5µ), sistem 
gradien dengan komposisi fase gerak asetonitril-metanol-air pada menit ke-0 
(10 : 20 : 70); menit ke-15 (0 : 80 : 20); menit ke-17 (10 : 20 : 70); laju alir 
1m L/menit, dan panjang gelombang 258nm. Pada kondisi ini diperoleh 
pemisahan yang baik dari kelima analit dengan senyawa yang lainnya, waktu 
analisis 17 menit, dan tanpa penggunaan tetrahidrofuran pada komposisi fase 
gerak. 
 Pada uji spesifisitas menunjukkan pemisahan yang sempurna antara 
puncak-puncak metilparaben, etilparaben, propilparaben, butilparaben, dan 
2-fenoksietanol dan terbebas dari senyawa lainnya. Uji linieritas dengan 
rentang konsentrasi analit 16,20-64,80 mg/mL untuk metilparaben, 3,22-
12,88 mg/mL untuk etilparaben, 2,66-10,64 mg/mL untuk propilparaben, 
5,32-22,72 mg/mL untuk butilparaben, dan 64,00-260,00 mg/mL untuk 2-
fenoksietanol menghasilkan nilai koefisien korelasi (r) lebih besar dari 0,999 
dan nilai Vxo kurang dari 5% untuk masing-masing kelima analit. Sedangkan 
pada uji akurasi (%recovery) yang dilakukan dengan metode simulasi sampel 
diperoleh persen perolehan kembali untuk masing-masing kelima analit 
sebesar 99,87% untuk metilparaben,   99,60% untuk etilparaben, 99,69% 
untuk propilparaben, 99,84% untuk butilparaben, dan 99,73% untuk 2-
fenoksietanol memenuhi persyaratan validasi yaitu antara 98%-102% 
(AOAC, 2012). Uji presisi keterulangan menunjukkan nilai RSD dari kelima 
analit masing-masing 0,42% untuk metilparaben, 1,23% untuk etilparaben,, 
0,40% untuk propilparaben, 0,63% untuk butilparaben, dan 0,45% memenuhi 
persyaratan yaitu ≤2% (Yuwono dan Indrayanto, 2005). Robustness 
perubahan suhu sebesar ±50C menunjukkan hasil yang memenuhi 
persyaratan. Pada penetapan kadar metilparaben, etilparaben, propilparaben, 
butilparaben, dan 2-fenoksietanol masing-masing diperoleh 16,88%; 3,93%; 
2,51%; 5,54%;  dan 71,15% memenuhi rentang yang ditetapkan. 
 Sehingga metode KCKT pada penelitian ini dapat digunakan sebagai 
metode alternatif untuk analisis rutin dan kontrol kualitas pada penetapan 
kadar sediaan yang mengandung metilparaben, etilparaben, propilparaben, 
butilparaben, dan 2-fenoksietanol secara simultan. 
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ABSTRACT 
OPTIMIZATION AND VALIDATION OF HPLC METHOD FOR 

SIMULTANEOUS ASSAY OF METHYLPARABEN, 
ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, BUTYLPARABEN, AND 2-

PHENOXYETHANOL IN SEPICIDE HB ® 
 

Prima Berlianto 

 

 The aim of the present study was to optimize and validate HPLC 
methods for the simultaneous assay of methylparaben, ethylparaben, 
propylparaben, butylparaben, and 2-phenoxyethanol preservatives in 
Sepicide HB. Chromatographic separation for the five compounds was 
achieved on a C-18 endcapped high pure silica (125 x 4 mm, 5µ)  column 
using mixture of acetonitrile-methanol-waters as mobile phase in gradient 
system at flow rate of 1mL/min. The analysis was performed with the 
ultraviolet (UV) detection at 258nm and temperature of column was set at 
300C. The analysis time was 17 minutes. The method was validated with 
respect to specificity, linearity, accuracy, precision, and robustness. The 
methods showed good result and met all validation requirements. The 
calibration curve showed good liniearity over the concentration 16.20-64.80 
mg/mL for methylparaben, 3.22-12.88 mg/mL for ethylparaben, 2.66-10.64 
mg/mL for propylparaben, 5.32-22.72 mg/mL for butylparaben, and 64.00-
260.00 mg/mL for 2-phenoxyethanol. The coefficient correlation were > 
0.999 and Vxo were < 5% in each case. Average recovery for each 
compounds was between 98% and 102%. The relative standard deviation 
(RSD) values was less than 2% for each compounds. The method was proved 
to be selective and robust with respect changes. Assay of methylparaben, 
ethylparaben, propylparaben, butylparaben, and 2-phenoxyethanol in sample 
met  requirement of the range of labeled amount in each compounds. 
 
Keywords : alkyl paraben, 2-phenoxyethanol, HPLC, validation methods, 
sepicide HB 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 Pengawet merupakan senyawa alam atau sintetis yang ditambahkan 

kedalam produk seperti makanan, obat-obatan, cat, sampel biologi, kosmetik, 

dan kayu, berfungsi untuk mencegah dekomposisi oleh pertumbuhan 

mikroba atau perubahan kimia yang tidak dinginkan (Moldoveanu et al., 

2015). Pengawet untuk antimikroba merupakan eksipien yang ditambahkan 

ke dalam sediaan multidosis dari produk steril ataupun non steril untuk 

menghambat pertumbuhan mikroba atau degradasi obat yang terjadi selama 

pemrosesan dalam kondisi yang tak steril dan penggunaan berulang dari 

sediaan multidosis  sehingga dapat meningkatkan umur dari sediaan (Vu et 

al., 2014; Moreta et al., 2015). Pengawet yang ideal merupakan pengawet 

yang aktif melawan mikroorganisme, tidak toksik bagi sel manusia, dan dapat 

ditoleransi bagi golongan pasien tertentu, serta harus stabil maupun 

kompatibel dengan komponen lain dalam suatu produk obat. Penggunaan 

pengawet dalam suatu produk harus diatur konsentrasinya agar dapat efektif 

melawan mikroba tapi tidak mengakibatkan efek toksik bagi manusia (Vu et 

al., 2015). Penggunaan kombinasi dua atau lebih pengawet dapat 

memberikan efek sinergisme, meningkatkan spektrum anti mikroba, rentang 

pH yang lebih luas, mengurangi efek toksik, dan mencegah resistensi 

mikroba terhadap pengawet (Heydaryinia et al., 2011).  

 Senyawa paraben dan 2-fenoksietanol sering digunakan sebagai 

kombinasi untuk mendapatkan aktivitas antimikroba yang lebih luas (Rowe 

et al., 2009). Sepicide HB merupakan produk pengawet campuran yang 

terdiri dari metilparaben, etilparaben, propilparaben, dan butilparaben) dan 
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2-fenoksietanol yang sering digunakan dalam produk kosmetik (Ash dan 

Ash, 2009). Senyawa paraben merupakan pengawet yang telah luas 

digunakan dalam berbagai makanan, kosmetik, dan produk farmasi (Chuto et 

al., 2013). Pengawet ini bekerja efektif pada rentang pH yang luas, spektrum 

antimikroba yang luas, efektif melawan jamur dan ragi, serta memiliki 

toksisitas yang rendah pada manusia (Rowe et al., 2009; Andersen, 2008). 

Untuk mendapatkan efektivitas optimal dalam paraben sendiri, sering 

digunakan kombinasi antara ester paraben dari metilparaben, etilparaben, 

propilparaben, dan butilparaben  (Rowe et al., 2009). Beberapa laporan 

terakhir penggunaan alkil paraben dapat menginduksi terjadinya kanker 

payudara ( Darbre et al., 2004 ),  mempengaruhi aktivitas hormon estrogen 

(Darbre et al., 2002), dan dapat mengakibatkan penurunan produksi sperma 

(Oishi, 2002). Senyawa 2-fenoksietanol, merupakan pengawet yang 

digunakan dalam berbagai produk perawatan pribadi dan kosmetik serta 

dengan sensifitas terhadap kulit yang relatif rendah (Kim et al., 2015). 

Berdasarkan penelitian dari Agencev Nationaledev Sécuritéduv Médicament 

etdes Produitsde Santé (ANSM) pengawet 2-fenoksietanol dapat 

menyebabkan penekanan sistem saraf pusat (SSP), muntah, dan diare pada 

balita (Kim et al., 2015). Selain itu 2-fenoksietanol dapat mengakibatkan efek 

anestetik lokal pada bibir, lidah, dan membran mukosa lainnya (Rowe et al., 

2009). 

 Dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan kemanfaatan dari 

produk sediaan farmasi, pemerintah mempersyaratkan beberapa kriteria 

untuk mendapatkan izin edar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan  

Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, bahwa obat 

yang beredar harus memiliki mutu yang memenuhi syarat spesifikasi dan 

metoda pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi 
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dengan bukti yang sahih (Depkes, 2008). Selain itu dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi 

kosmetika, bahwa setiap kosmetik yang beredar harus memenuhi Cara 

Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) dan persyaratan teknis meliputi 

keamanan,  bahan, penandaan, dan klaim. (Depkes, 2010). Pemerintah 

Indonesia juga mengatur tentang batas maksimum penggunaan pengawet 

dalam Bahan Tambahan Makanan dalam peraturan Badan Pengawas Obat 

dan  Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 dan jenis-

jenis bahan dalam pengawet kosmetik dalam peraturan BPOM RI 

HK.03.1.23.08.11.07517. Sehingga dari uraian diatas perlu dilakukan 

penelitian tentang metode analisis yang tervalidasi untuk penetapan kadar  

pengawet paraben dan 2-fenoksietanol dalam produk pengawet Sepecide HB 

dalam rangka menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan dari sediaan 

farmasi sesuai yang dipersyaratkan. 

 Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menganalisis 

pengawet yang diteliti baik dalam bentuk tunggal maupun kombinasi dengan 

bahan obat lainnya salah satu metode tersebut adalah KCKT. Metode KCKT 

dipilih karena memiliki beberapa kelebihan dalam hal sensitivitas, 

selektivitas, sesuai untuk memisahkan senyawa yang volatile atau termolabil, 

dan dapat digunakan secara luas untuk berbagai analit (Skoog et al., 1998). 

Selain itu KCKT memiliki kelebihan yang lain yaitu waktu analisis yang 

cepat dan kepekaan yang tinggi, resolusi yang baik, mampu memisahkan 

molekul-molekul dari suatu campuran, bahan yang dianalisis dapat terhindar 

dari dekomposisi atau kerusakan, kolom dapat digunakan kembali, serta 

dapat digunakan berbagai macam detektor ( Putra, 2004). Oleh sebab itu, 

KCKT merupakan metode yang tepat untuk menganalisis Sepicide HB yang 
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merupakan suatu pengawet campuran dan metode ini juga lebih efisien 

karena dapat menghemat biaya dan waktu analisis. 

 Dari penelitian sebelumnya telah dilakukan pemisahan campuran 

pengawet metilparaben, etilparaben, propilparaben, butilparaben, dan 2-

fenoksietanol menggunakan KCKT dengan sistem elusi gradien dan isokratik 

yaitu : (a) Metode KCKT sistem gradien dengan menggunakan kolom 

monolitik Chromolith RP-18 (100 x 4,6) mm, fase gerak metanol : air, laju 

alir 3mL/menit memiliki waktu retensi kurang dari 6 menit dengan 

pemisahan yang baik (Annuryanti et al., 2010). Akan tetapi metode ini 

sebatas kualitatif dan belum dilakukan validasi terhadap sampel. (b) Metode 

KCKT sistem isokratik dari ASEAN untuk penetapan kadar pengawet 2-

fenoksietanol, metilparaben, etilparaben, propilparaben, dan butilparaben 

dalam produk kosmetik dengan KCKT kolom packed Nucleosil C18 (Stainless 

steel 5µm, 250 x 4, 6 mm) dengan fase gerak campuran tetrahidrofuran : air 

: metanol : asetonitril memberikan pemisahan yang selektif. Metode ini 

menggunakan banyak komposisi pelarut sehingga metode ini kurang efisien 

bila diterapkan untuk analisis dalam industri atau laboratorium. (c) Pada 

tahun 2010, Shabir G. A. melakukan penelitian tentang analisis simultan  

pengawet campuran (metilparaben, etilparaben, propilparaben, butilparaben, 

isobutil-paraben, dan 2-fenoksietanol) dengan KCKT sistem elusi isokratik 

dengan fase gerak asetonitril : tetrahidrofuran : air  dan kolom ChromSpher 

ODS polymer-encapsulated spherical silica (250mm x 4.6mm, 5µm) namun 

metode ini menggunakan tetrahidrofuran (THF) dalam fase geraknya yang 

dimana penggunaan THF kurang diminati dalam analisis karena dapat 

memperpendek lifetime kolom. 

 Pada penelitian ini dilakukan optimasi dan validasi untuk menetapkan 

kadar pengawet campuran Sepicide HB. Optimasi yang dilakukan dengan 
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kondisi dasar dari penelitian Shabir G. A., 2010 dengan dilakukan optimasi 

yaitu mengubah sistem elusi isokratik dan gradien, fase gerak yang 

digunakan  dengan menggunakan THF yang lebih sedikit, serta kolom yang 

digunakan yaitu PurospherSTAR 125-4 RP-18 endcapped high pure silica 

dengan panjang kolom yang lebih pendek agar mendapatkan pemisahan yang 

selektif, resolusi yang baik, puncak simetris, dan waktu pemisahan yang lebih 

singkat.  

 Setelah didapatkan kondisi optimum kemudian dilakukan validasi 

yang bertujuan untuk menjamin suatu metode analisis bersifat akurat, 

spesifik, dan reprodusibel (Gandjar dan Rohman, 2014). Berdasarkan USP 

XXXVII validasi metode dibedakan menjadi beberapa kategori, dalam 

penelitian ini validasi metode yang dilakukan termasuk kategori I dimana 

kategori ini merupakan validasi yang digunakan analisis penetapan kadar dari 

senyawa mayor atau bahan aktif dan juga termasuk bahan pengawet. 

Berdasarkan USP XXXVII validasi yang dilakukan dalam Kategori I 

meliputi spesifisitas, linieritas, akurasi, presisi, dan robustness. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dari uraian latar belakang diperoleh permasalahan : 

1. Bagaimanakah kondisi KCKT yang optimum (sistem elusi, 

komposisi fase gerak, dan laju alir) yang secara selektif dapat 

memisahkan senyawa 2-fenoksietanol, metilparaben, etilparaben, 

propilparaben, dan butilparaben dengan menggunakan 

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi? 

2. Apakah metode analisis Sepicide HB (2-fenoksietanol, metil 

paraben, etil paraben, propil paraben, dan butil paraben) dengan 
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metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi memenuhi persyaratan 

validasi? 

3. Berapakah kadar 2-fenoksietanol, metilparaben, etilparaben, 

propilparaben, dan butilparaben dalam Sepicide HB dengan 

metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Memperoleh kondisi KCKT yang optimum yang secara selektif 

dapat memisahkan 2-fenoksietanol, metilparaben, etilparaben, 

propilparaben, dan butilparaben dengan menggunakan 

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi. 

2. Memperoleh metode analisis pengawet Sepicide HB yang 

memenuhi persyaratan validasi (spesifisitas, linieritas, akurasi, 

presisi, dan robustness) dalam validasi metode Kromatografi Cair 

Kinerja Tinggi pada kondisi optimum. 

3. Menentukan kadar senyawa 2-fenoksietanol, metilparaben, 

etilparaben, propilparaben, dan butilparaben dalam Sepicide HB 

dengan metode Kromatografi Cair Kerja Tinggi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diperoleh metode analisis yang valid yang 

dapat diterapkan untuk penetapan kadar 2-fenoksietanol, metilparaben, 

etilparaben, propilparaben, dan butilparaben dalam pengawet Sepicide HB 

menggunakan KCKT dalam rangka untuk penjaminan mutu dan keamanan 

dalam produk sediaan farmasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pengawet Secara Umum 

 Pengawet merupakan senyawa alam atau sintetis yang ditambahkan 

kedalam produk seperti makanan, obat-obatan, cat, sampel biologi, kosmetik, 

dan kayu, berfungsi untuk mencegah dekomposisi oleh mikroba 

pertumbuhan atau perubahan kimia yang tidak diinginkan. Senyawa yang 

umum digunakan sebagai pengawet diantaranya adalah 3,5-di-tert-butyl-4-

hydroxytoluene, 2-tert-butyl-4-hydroxyanisole  dan 3-tert-butyl-4-

hydroxyanisole, EDTA, glutaraldehid, metilparaben, etilparaben, 

propilparaben, butilparaben, α-tokoferol, α-tokoferol-asetat, asam benzoat, 

asam sorbat, hydroquinone, dan fenol (Moldoveanu et al., 2015). 

 Dalam penggunaannya pengawet diatur oleh pemerintah melalui 

peraturan Badan Pengawas Obat dan  Makanan (BPOM) Republik Indonesia 

Nomor 36 Tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan pengawet 

dalam Bahan Tambahan Makanan, dan peraturan kepala BPOM RI 

HK.03.1.23.08.11.07517 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika yang 

didalamnya termasuk jenis-jenis dan batas bahan tambahan yang 

diperbolehkan (BPOM, 2011; BPOM, 2013). 

 

2.1.1 Tinjauan Tentang Sepicide HB 

Pengawet Sepicide HB merupakan produk pengawet kombinasi 

yang terdiri dari metilparaben, etilparaben, propilparaben, dan butilparaben 

dan 2-fenoksietanol yang sering digunakan dalam produk kosmetik (Ash dan 

Ash, 2009).  
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Tabel II.1 Komposisi senyawa dalam Sepicide HB 

 

Karakteristik dari Sepicide HB : 

1. Kelarutan 

Larut dalam alkohol, larut maksimal 0,3% dalam air, dan 

maksimal 10% larut dalam gliserin. 

2. pH 

pH dalam larutan 5% air yaitu 4,5 – 6,5 

3. Viskositas dan Densitas 

Viskositas : 10 – 100 cp ; densitas : 1.128 – 1.130 suhu 200C 

(Seppic, 2004 ; Seppic, 2015) 

 

2.1.2  Tinjauan Tentang Metilparaben 

 Metilparaben merupakan pengawet antimikroba yang luas 

digunakan dalam produk makanan, kosmetik, dan formulasi farmasetika. 

Pengawet golongan Paraben termasuk metilparaben efektif bekerja dalam 

rentang pH yang luas dan memiliki aktivitas antimikroba dengan spektrum 

yang luas meliputi ragi, jamur, dan bakteri (terutama bakteri gram negatif). 

Aktivitas antibakteri metilparaben bekerja efektif pada pH 4-8. Aktivitas 

pengawet paraben akan meningkat apabila digunakan  dengan kombinasi dari 

paraben yang memiliki aktivitas sinergis seperti metil, etil, propil, dan butil 

Senyawa Rentang Kadar  

2-fenoksietanol 68-72 % 

Metilparaben 16-18 % 

Etilparaben 2-6 % 

Propilparaben 2-6 % 

Butilparaben 4-6 % 
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(Rowe et al. et al., 2009). Dilaporkan pula metilparaben sangat poten dalam 

membunuh bakteri P. aeruginusa (o’neill dan catherine, 1982). 

  

Gambar 2.1 Struktur molekul metilparaben (Martindale 36th, 2009) 

1. Nama IUPAC dan BM 

metyl 4-hidroxybenzoate (BM = 152,1) (Martindale 36th, 2009). 

2. Pemerian 

Kristal tidak berwarna, serbuk kristal hampir putih atau putih 

(Martindale 36th, 2009) 

3. Kelarutan 

Larut dalam air 1 : 400; 1 : 50 suhu 800C, 1 : 3 dalam alkohol, 

1 : 10 eter, dan mudah larut dalam metanol (Martindale 36th, 

2009). 

4. Stabilitas 

Stabil dalam larutan pada rentang pH 3-6 (kurang dari 10% 

terdekomposisi) untuk waktu 4 tahun dalam suhu ruangan. Pada 

pH 8 atau lebih akan mengalami hidrolisis secara cepat (10% 

atau lebih setelah 60 hari disimpan dalam suhu kamar) (Rowe 

et al., 2009). 

5. Log P 

Log P : 1,96 (Hansch et al., 1995). 
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2.1.3 Tinjauan Tentang Etilparaben 

 Etilparaben merupakan pengawet antimikroba yang luas digunakan 

dalam produk makanan, kosmetik, dan formulasi farmasetika. etilparaben 

merupakan salah satu dari pengawet yang sering digunakan dalam kosmetik. 

etilparaben bekerja lebih efektif melawan terhadap bakteri gram positif 

dibandingkan bakteri gram negatif. Dalam membunuh bakteri etilparaben 

efektif bekerja pada rentang pH 4-8.Umumnya penggunaan pengawet 

etilparaben dikombinasi dengan metil, etil, dan propil dalam  formulasi oral 

dan topikal (Rowe et al., 2009) . 

 

Gambar 2.2 Struktur molekul etilparaben (Martindale 36th, 2009) 

1. Nama IUPAC dan BM 

Ethyl 4-hidroxybenzoate ( BM = 166,2 ) (Martindale 36th, 

2009). 

2. Pemerian 

Kristal tidak berwarna, serbuk kristal putih atau hampir 

putih,tidak berbau (Martindale 36th, 2009; Rowe et al., 2009). 

3. Kelarutan 

Mudah larut dalam alkohol, aseton, eter dan sangat sukar larut 

dalam air (Martindale 36th, 2009). 

4. Stabilitas 
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Dalam larutan stabil dalam pH 3-6 (kurang dari 10% 

terdekomposisi) untuk waktu  4 tahun pada suhu ruang. Larutan 

cepat terhidrolisis pada pH 8 atau diatasnya (lebih dari 10% 

terdekomposisi untuk waktu 60 tahun pada suhu ruang) (Rowe 

et al., 2009). 

5. Log P 

Log P : 2,47 (Hansch et al., 1995).. 

 

2.1.4  Tinjauan Tentang Propilparaben 

 Propilparaben merupakan pengawet antimikroba dengan pH efektif 

yang luas (4-8) dan spektrum yang luas. Propilparaben dapat ditemukan di 

alam dalam banyak tanaman dan beberapa serangga, meskipun dapat 

disintesis  untuk digunakan dalam kosmetik, obat-obatan dan makanan. 

Sebagai zat aditif makanan propilparaben memiliki nomor E yaitu E216. 

Sedangkan dalam bentuk garam natriumnya, propilparaben umumnya juga 

digunakan sebagai zat aditif dalam makanan dan pengawet anti jamur dengan 

struktur  (C3H7(C6H4COO)O) dengan E nomor E217 (Datrange et al., 2012). 

Propilparaben ini sering digunakan dengan kombinasi paraben lainnya dalam 

formulasi sediaan parentral, injeksi, dan oral (Rowe et al., 2009). 

 

Gambar 2.3 Struktur molekul propilparaben (Martindale 36th, 2009) 
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1. Nama IUPAC dan BM 

Propyl 4-hydroxybenzoate ( BM = 180,2 ) (Martindale 36th, 

2009). 

2. Pemerian 

Kristal serbuk hampir putih atau putih dan tidak berbau (Rowe 

et al., 2009). 

3. Kelarutan 

Larut dalam air 1:2500, 1: 400 dalam air mendidih, larut dalam 

1:1,5 alkohol dan 1:3 eter (Rowe et al., 2009). 

4. Stabilitas 

Dalam larutan stabil pada pH 3-6 (kurang dari 10% 

terdekomposisi) untuk waktu  4 tahun pada suhu ruang. 

Larutan cepat terhidrolisis pada pH 8 atau diatasnya (lebih dari 

10% terdekomposisi untuk waktu 60 tahun pada suhu ruang) 

(Rowe et al., 2009). 

5. Log P 

Log P : 3,04 (Hansch et al., 1995).. 

 

2.1.5  Tinjauan Tentang Butilparaben 

 Butilparaben merupakan pengawet antimikroba dengan rentang pH 

efektifitas dan spektrum antimikroba yang luas, yang sering digunakan dalam 

kosmetik atau sediaan farmasetikal lainnya (Rowe et al., 2009). 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI OPTIMASI DAN VALIDASI... PRIMA BERLIANTO



Gambar 2.4 Struktur molekul butilparaben (Martindale 36th, 2009) 

1. Nama IUPAC dan BM 

Butyl 4-hydroxybenzoate ( BM = 194,23 ) (Martindale 36th, 

2009). 

2. Pemerian 

Kristal tidak berwarna,serbuk kristal hampir putih atau putih, 

tidak berasa dan berbau (Rowe et al., 2009). 

3. Kelarutan 

Sangat sukar larut dalam air, mudah larut dalam alkohol, metil 

alkohol, eter, aseton, dan propilenglikol (Martindale 36th, 

2009). 

4. Stabilitas 

Stabil dalam larutan pada rentang pH 3-6 (kurang dari 10% 

terdekomposisi) untuk waktu 4 tahun dalam suhu ruangan. Pada 

pH 8 atau lebih akan mengalami hidrolisis secara cepat (10% 

atau lebih setelah 60 hari disimpan dalam suhu kamar) (Rowe 

et al., 2009). 

5. Log P 

Log P : 3,57 (Hansch et al., 1995). 
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2.1.6 Tinjauan Tentang 2-Fenoksietanol 

 Senyawa 2-fenoksiteanol merupakan pengawet antimikroba yang 

sering digunakan dalam kosmetik dan sediaan farmasi topikal  pada 

konsentrasi  0,5-1,0% (Rowe et al., 2009). 2-fenoksietanol juga dapat 

digunakan sebagai anestesi dalam aquaculture dari beberapa ikan; juga 

sebagai antimikroba dalam vaksin (Tsantilasa et al, 2006; Meyer BKH et al, 

2007). Dalam konsentrasi sekitar 2% dapat digunakan sebagai antiseptik 

untuk infeksi kecil dari kulit, luka, dan membran mukosa (Martindale 36th, 

2009). 

 

 Gambar 2.5 Struktur molekul 2-fenoksietanol (Martindale 36th, 2009) 

1. Nama IUPAC dan BM 

2-fenoksietanol ( BM = 138,16 ) (Martindale 36th, 2009). 

2. Pemerian 

Cairan agak kental yang tidak berwarna, bau yang lemah, dan 

rasa terbakar (Rowe et al., 2009). 

3. Kelarutan 

Agak sukar larut dalam air, larut dalam aseton, alkohol, dan 

gliserol; agak sukar larut dalam minyak zaitun dan minyak 

kacang tanah (Martindale 36th, 2009). 

4. Stabilitas 

Dalam larutan stabil dan dapat disterilisasi dengan otoklaf. 

Dalam bahan bakunya stabil dan harus disimpan dalam wadah 
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tertutup baik dalam tempat sejuk serta kering (Rowe et al., 

2009). 

5. Log P 

Log P : 1,16 (Barel et al, 2014) 

 

2.2 Tinjauan Tentang Kromatografi 

 Kromatografi secara klasik didefinisikan sebagai proses pemisahan 

zat yang terdistribusi diantara dua fase yaitu fase diam (stationary phase) dan 

fase gerak (mobile phase) (Cazes, 2004). Proses pemisahan dilakukan dengan 

melarutkan senyawa ke dalam fase gerak yang mungkin menjadi gas, cairan, 

atau supercritical fluid. Fase gerak ini mendorong sampel melewati fase diam 

tak saling campur, dimana terikat pada kolom atau suatu permukaan padat. 

Kemudian komponen dari sampel akan terdistribusi pada dua fase dalam 

berbagai derajat. Komponen-komponen sampel akan terikat kuat pada fase 

diam dan tereluasi secara perlahan oleh karena aliran fase gerak. Sebaliknya 

komponen yang terikat lemah pada fase diam akan tereluasi secara cepat. 

Sebagai konsekuensi, komponen-komponen yang memiliki perbedaan 

kecepatan migrasinya, komponen akan terpisahkan ke dalam disecrete band, 

atau zona, yang dapat dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif (Skoog et al., 

2006). 

 Saat ini kromatografi merupakan teknik pemisahan yang paling 

umum dan paling sering digunakan dalam bidang kimia analisis kualitatif, 

kuantitatif, atau preparatif dalam bidang farmasi,lingkungan, industri, dan 

sebagainya (Gandjar dan Rohman, 2014). 
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2.3 Parameter Kromatografi 

2.3.1  Resolusi 

Resolusi memberikan ukuran kuantitatif dari kemampuan kolom 

untuk memisahkan dua analit. (Skoog et al., 2006). 

Resolusi didefinisikan sebagai perbedaan antara waktu retensi 2 

puncak yang saling berdekatan (∆tR = tR2 – tR1) dibagi dengan rata- rata lebar 

puncak (W1 – W2)/2 sebagaimana dalam persamaan dibawah ini : 

Rs =  �� −��   � + �  

Dari persaamaan diatas dapat diketahui bahwa yang sangat 

berpengaruh terhadap pemisahan suatu komponen adalah masing-masing 

solut (tR2 dan tR1) serta lebar puncak masing – masing komponen yang 

dipisahkan (W1 dan W2). (Gandjar dan Rohman, 2014) 

Nilai Rs harus mendekati atau lebih dari 1,5 karena akan 

memberikan pemisahan puncak yang baik(baseline resolution) (Gandjar 

dan Rohman, 2014) 

   

2.3.2 Faktor Selektivitas 

 Faktor selektivitas dari dua puncak dalam kromatogram yang 

berdekatan dapat didefinisikan sebagai : 

     � = �′�′  = �� −��� −�  

 Dimana k’1 dan k’2 rasio kapasitas dari puncak pertama dan kedua 

yang tereluasi secara berurutan. Sedangkan tR1 dan tR2 adalah waktu retensi 

dari puncak pertama dan kedua serta t0 merupakan waktu awal 

eluasi.(Wainer, 1996). Selektifitas dapat diubah dengan mengubah susunan 

fase diam dan fase gerak. Menaikkan selektifitas akan menghasilkan 
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pergeseran satu puncak relatif terhadap yang lainnya (Gandjar dan Rohman, 

2014). 

 

2.3.3 Waktu Retensi 

 Waktu retensi merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan suatu 

molekul dalam fase gerak untuk melewati kolom dari awal diinjeksikan 

sampai terbaca oleh detektor. Sebuah kromatogram yang sederhana dibangun 

oleh dua puncak besar dan puncak kecil seperti gambar 2.6. Puncak kecil 

dibangun oleh zat yang tidak tertambat pada kolom yang seringkali 

dikandung atau ditambahkan untuk membantu identifikasi suatu puncak. 

Waktu yang dibutuhkan zat yang tak tertambat pada kolom sampai mencapai 

detektor disebut dead volume (tM). Waktu untuk zat yang tertambat pada 

kolom mulai diinjeksikan sampai mencapai detektor disebut waktu retensi 

(tR). Analit tertambat karena analit membutuhkan waktu (tS) untuk tertambat 

pada kolom. Sehingga waktu retensi dapat dinyatakan sebagai berikut : 

     tR = tS + tM (Skoog et al., 2006). 

 Selain diatas waktu retensi juga dapat dinyatakan dalam persamaan 

sebagai berikut : 

 ��= ���� � ��+ �� 

 tR  = waktu retensi 

 tM  = waktu retensi fase gerak 

 Kd  = koefisien distribusi 

 VS  = volume fase gerak 

 Vm = volume fase diam 

Campuran yang diinjeksikan ke dalam KCKT memiliki tR yang 

berbeda-beda karena masing-masing zat dari analit memiliki nilai Kd yang 

spesifik ( Mulja dan Suharman, 1995). 
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Gambar 2.6 Kromatogram KCKT sederhana (Skoog et al., 2006). 

 

2.3.4 Faktor Retensi 

 Faktor Retensi menggambarkan rasio senyawa dalam fase diam dan 

fase gerak.Faktor retensi ( k ) dapat dinyatakan sebagai berikut : � = ��− ���  

 Faktor retensi dengan nilai 1-10 lebih disukai. Apabila nilai faktor 

retensi terlalu rendah maka pemisahan tidak memadai. Nilai k terlalu tinggi 

akan disertai dengan waktu analisis yang panjang (Meyer, 2009). 

 

2.3.5 Efisiensi 

 Pada kolom kromatografi dua parameter yang sering digunakan 

dalam mengukur secara kuantitatif dari efisiensi kolom kromatografi yaitu 

jumlah lempeng atau plate number (N) dan tinggi lempeng atau plate height 

(H).  Untuk mendapatkan N dapat dilakukan melalui lebar puncak (W) atau 

lebar setengah puncak(W1/2) sesuai dengan persamaan : � = ���                    � =  , ( ��� / ) 

 N  = jumlah lempeng teoritis atau plate number 

 tR  = waktu retensi 
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 W  = lebar puncak 

 W1/2  = lebar setengah puncak 

 (Skoog et al., 2006).   

 Tinggi setara pelat teori (HETP atau H) dalam KCKT merupakan 

panjang kolom kromatografi (dalam mm) yang diperlukan sampai 

terjadinya satu kali keseimbangan molekul solut dalam fase gerak dan fase 

diam. Hubungan antara dua parameter H dan N dapat dijelaskan dengan 

persamaan dibawah : � =  ��  

 N = jumlah lempeng 

 H = tinggi lempeng atau HETP 

 L = panjang kolom 

 Kolom yang memberikan jumlah lempeng (N) yang besar dan nilai 

HETP kecil akan mampu memisahkan komponen-komponen dalam suatu 

campuran analit dengan lebih baik yang berarti efisiensi kolom adalah besar 

(Gandjar dan Rohman, 2014). 

 

2.3.6 Puncak Asimetri 

 Selama pemisahan kromatografi, solut individual akan membentuk 

profil konsentrasi yang simetri atau disebut Gaussian dalam arah aliran gerak. 

Profil konsentrasi solut yang bermigrasi simetris apabila rasio solut (D) 

konstan selama di kisaran konsentrasi keseluruhan puncak. Seperti yang 

ditunjukkan pada plot konsentrasi solut dalam fase diam (Cs) terhadap 

konsentrasi solut dalam fase gerak (Cm). Apabila terjadi perubahan rasio 

distribusi solut kearah yang lebih besar, maka kurva isoterm dapat berubah 

membentuk 2 tipe puncak yaitu berekor (tailing) dan adanya puncak 

pendahulu (fronting). 
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Gambar 2.7 Kurva isoterm dan profil puncak yang dihasilkan. (a) isoterm 

linier, puncak simetris ; (b) puncak tailing ; (c) puncak fronting (Kealy dan 

Haines, 2002) 

 Dalam menentukan peak asimetris,T, dapat melalui beberapa cara. 

Pertama dengan meletakkan garis pada 10%,  dari tinggi puncak melalui 

persamaan : =  ,,  

 T = faktor tailing 

 a0,1 = jarak antara awal puncak sampai puncak maksimum 

 b0,1  = jarak antara puncak maksimum sampai akhir puncak 

 

 kedua menurut USP menggunakan 5% dari tinggi puncak : =  � , 5�  

 T = faktor tailing 

 F = potongan awal puncak 

 w0,05 = lebar puncak pada 5% tinggi  

(Meyer, 2010) 
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Gambar 2.8 Dua kemungkinan yang dapat mendeskripsikan 

puncak asimetri (Meyer, 2010)  

 

2.4 Tianjauan Tentang Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

2.4.1 Tinjauan Umum  

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) merupakan  merupakan 

metode yang tidak destruktif dan dapat digunakan baik untuk analisis 

kualitatif maupun kuantitatif (Gandjar dan Rohman, 2014). Kegunaan 

tambahan dari KCKT adalah menentukan keseragaman dosis sediaan 

farmasi, monitoring profil disolusi, menentukan kadar antioksidan dan 

pengawet, serta validasi pembersihan (Ahuja dan Dong, 2005). 

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi memiliki kemampuan ganda 

yaitu campuran senyawa dipisahkan ke dalam masing-masing komponennya 

dan sekaligus kuantitas dari setiap komponennya dapat diukur (Cazes, 2004). 

 

2.4.1.1 Fase Gerak KCKT 

Fase gerak atau eluen biasanya terdiri atas campuran pelarut yang 

saling campur dan secara keseluruhan berperan dalam daya elusi dan resolusi. 
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Daya elusi dan resolusi ditentukan oleh polaritas keseluruhan pelarut, 

polaritas fase diam, dan sifat komponen-komponen dari sampel. Fase normal  

merupakan fase dimana fase diam lebih bersifat polar daripada fase gerak, 

kemampuan elusi fase normal meningkat dengan meningkatnya polaritas 

pelarut. Sedangkan fase terbalik merupakan fase dimana fase gerak lebih 

polar dibandingkan dengan fase diam, kemampuan elusi menurun seiring 

meningkatnya polaritas pelarut (Gandjar dan Rohman, 2014). 

 Fase gerak yang sering digunakan untuk pemisahan dengan fase 

terbalik yaitu campuran larutan buffer dengan metanol, atau campuran air 

dengan asetonitril. Sedangkan untuk fase normal, fase gerak yang paling 

sering digunakan adalah campuran pelarut-pelarut hidrokarbon dengan 

pelarut-pelarut jenis alkohol. Pemisahan fase normal ini kurang umum 

dibandingkan fase terbalik (Gandjar dan Rohman, 2014). 

Dalam proses eluasi dapat dilakukan dengan cara isokratik dan 

gradien. Isokratik merupakan proses elusi dimana komposisi fase gerak tetap 

selama proses eluasi. Sedangkan gradien merupakan proses elusi dimana 

komponen fase gerak berubah – ubah selama elusi. Elusi gradien dapat 

digunakan untuk meningkatkan resolusi campuran yang kompleks jika 

sampel mempunyai kisaran polaritas yang besar (Gandjar dan Rohman, 

2014). 

 

2.4.1.2 Fase Diam KCKT 

Fase diam pada KCKT biasanya berupa silika yang dimofifikasi 

yang dimodifikasi ataupun tidak dimodifikasi secara kimiawi, polimer-

polimer stiren, dan divinil benzene.Permukaan silika adalah polar dan sedikit 

asam karena adanya residu gugus silanol (Si-OH) (Gandjar dan Rohman, 

2014). 
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Oktadesil silica (ODS atau C18) adalah fase diam yang paling sering 

digunakan karena mampu memisahkan senyawa-senyawa dengan kepolaran 

yang rendah, sedang, maupun tinggi. Oktil atau rantai alkil yang lebih pendek 

lagi lebih sesuai untuk solut yang polar. (Gandjar dan Rohman, 2014).  

Solut - solut yang non polar dan terutama bersifat basa akan 

memberikan tailing peak pada penggunaan fase diam silika fase terikat. Hal 

ini disebabkan adanya interaksi adsorpsi antara solut-solut dengan residu 

silanol serta pengotor logam yang terdapat pada silika. Masalah ini dapat 

diatasi dengan end-capping yaitu suatu metode menutup residu silanol 

dengan gugus-gugus trimetisili dan menggunakan silika dengan kemurnian 

tinggi (kandungan logam <1ppm) (Gandjar dan Rohman, 2014). 

 
Gambar 2.9 Formasi silika fase terikat. (a)monomer fase terikat; (b) end-

capping residu silanol (Kealy dan Haines, 2002). 

 

2.4.2 Komponen Utama Instrumen KCKT 

Instrumentasi KCKT pada dasarnya terdiri atas delapan komponen 

pokok yaitu  : (1) wadah Fase gerak, (2) sistem penghantaran fase gerak 
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(pompa), (3) injektor, (4) kolom, (5) tabung penghubung, (6) wadah buangan 

fase gerak, (7) detektor, dan (8) suatu komputer atau integrator atau perekam 

(Gandjar dan Rohman, 2014). 

 

 
Gambar 2.10  Skematik komponen dasar KCKT (Dong,M.W, 2006) 

2.4.2.1 Wadah Fase Gerak 

Wadah fase gerak (solvent reservoir) harus bersih dan inert. Fase 

gerak sebelum digunakan harus dilakukan penghilangan gas yang ada pada 

fase gerak, sebab adanya gas akan berkumpul dengan komponen lain 

terutama di pompa dan detektor sehingga akan mengacaukan analisis. 

Adanya pengotor dapat menyebabkan gangguan pada sistem kromatografi. 

Adanya partikel yang  kecil dapat terkumpul dalam kolom atau tabung yang 

sempit, sehingga dapat mengakibatkan kekosongan pada kolom atau tabung 

tersebut. Karenanya, fase gerak sebelum digunakan harus disaring terlebih 
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dahulu untuk menghindari partikel-partikel kecil ini (Gandjar dan Rohman, 

2014).  

  

2.4.2.2 Sistem Penghantaran Fase Gerak  

Sistem Penghantaran Fase Gerak atau pompa yang cocok digunakan 

untuk KCKT memiliki syarat yaitu inert terhadap fase gerak. Tujuan dari 

penggunaan pompa adalah untuk menjamin proses penghantaran fase gerak 

berlangsung secara tepat, reprodusibel, konstan, dan bebas dari gangguan 

(Gandjar dan Rohman, 2014). 

Pompa KCKT dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori 

berdasarkan : kecepatan aliran (flow range), mekanisme penghantaran (by 

driving mechanism), dan cara pencampuran (blending methods). Tipe pompa 

analitik memiliki batas kecepatan aliran antara 0,001 - 10 

ml/menit.Sedangkan tipe pompa preparatif meiliki batas kecepatan aliran 

antara 30 mL/menit sampai liter/menit (Ahuja dan Dong, 2005). 

Berdasarkan cara pencampuran pelarut pompa KCKT dapat dibagi 

menjadi sistem pencampuran bertekanan rendah dan sistem pencampuran 

bertekanan tinggi. (Ahuja dan Dong, 2005). 

Secara garis besar terdapat dua tipe pompa yang sering digunakan 

dalam KCKT : screw driven syringe dan reciprocating pumps. Pada modern 

ini reciprocating pumps adalah tipe yang sering digunakan. Keuntungan dari 

reciprocating pumps yaitu volume internal kecil (35 to 500µL), keluaran 

tekanan yang tinggi (sampai 10.000Psi), dapat digunakan untuk eluasi secara 

gradien, kapasitas pelarut besar, kecepatan aliran yang konstan,  (Skoog et al., 

2006). 
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Gambar 2.11 Skema sistem pencampuran bertekanan rendah (1). 

Sistem pencampuran bertekanan tinggi (2) (Ahuja dan Dong, 

2005). 
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Gambar 2.12 Reciprocating pumps (kiri) dan screw driven syringe 

(kanan) 

 

2.4.2.3 Injektor 

Sampel-sampel cair dan larutan disuntikkan secara langsung ke 

dalam fase gerak yang mengalir dibawah tekanan menuju kolom 

menggunakan alat penyuntik yang terbuat dari tembaga tahan karat dan katup 

teflon yang dilengkapi dengan keluk sampel internal atau eksternal (Gandjar 

dan Rohman, 2014). 
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Banyak KCKT yang beredar dilengkapi dengan autoinjektor. Unit 

ini dapat menginjeksikan sampel ke KCKT (dari vial pada corousel sampel 

atau plat mikrotiter). KCKT autoinjektor ini biasanya memiliki keluk 

sampel(sampling loop) dan pompa syringe untuk menginjeksi dengan volume 

kurang dari 1µL sampai 1mL. Beberapa dilengkapi dengan pengatur suhu 

lingkungan yang memungkinkan untuk penyimpanan sampel dan melakukan 

reaksi derivatisasi sebelum injeksi. (Skoog et al.,2006) 

 

2.4.2.4 Kolom 

 Kolom merupakan bagian inti dari berbagai sistem kromatografi. 

Kolom yang tersedia secara komersial pada berbagai panjang, ukuran bore 

dan packing materials. Penggunaan kombinasi yang benar dari panjang dan 

packing materials dalam korelasi dengan fase gerak yang tepat, dapat 

membantu dalam pemisahan yang paling efektif dari senyawa sampel 

(Kupiec, 2004) 

 Kebanyakan kolom KCKT memiliki panjang 5 – 25 cm dengan 

diameter internal kolom analitis antara 3-5mm. Ukuran partikel kolom yang 

sering digunakan yaitu 3-5 µm. Kolom yang paling umum digunakan pada 

KCKT memiliki panjang 10 atau 15 cm dengan diameter internal 4,6 mm, 

ukuran partikel 5 µm dan terdapat 40.000 sampai 70.000 pelat/meter. Pada 

kolom KCKT terdapat kolom penjaga yang merupakan kolom yang terletak 

sebelum kolom analitis ditujukan untuk meningkatkan umur penggunaan dari 

kolom analitis dengan menghilangkan partikel dan kontaminan yang ada 

pada pelarut tetapi juga komponen sampel yang terikat secara irreversibel 

dengan fase diam (Skoog et al., 2006) 
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2.4.2.5 Detektor 

 Detektor pada KCKT dikelompokkan menjadi 2 golongan yaitu : 

detektor universal (yang mampu mendeteksi zat secara umum, tidak spesifik, 

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

spektrometri massa; dan golongan detektor yang sepesifik yang hanya akan 

mendeteksi analit secara spesifik dan selektif seperti detektor UV-Vis, 

detektor fluoresensi, dan elektrokimia (Gandjar dan Rohman, 2014). 

 

 

Beberapa detektor yang sering digunakan dalam KCKT yaitu : 

1.  Detektor Spektrofotometri UV-Vis 

Detektor ini merupakan jenis detektor yang sering digunakan 

dan dapat digunakan untuk menganalisis senyawa yang obat yang 

mempunyai struktur atau gugus-gugus kromoforik dan dapat 

menyerap sinar UV-Vis pada kisaran panjang gelombang 190-

800nm. 

Gambar 2.13 Detektor UV-Vis (Kealy dan Haines, 2002) 
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2. Detektor Photodiode-Array (PDA) 

  Detektor PDA merupakan detektor yang mampu 

memberikan kumpulan kromatogram secara simultan pada panjang 

gelombang yang berbeda dalam sekali proses (single run).Dengan 

menggunakan detektor PDA dapat diperoleh spektrum UV tiap 

puncak yang terpisah yang dapat dijadikan alat penting untuk 

pemilihan gelombang puncak.Selain itu dengan detektor ini dapat 

dilakukan uji kemurnian puncak,dengan membandingkan antara 

spektra analit dengan spektra senyawa yang sudah diketahui 

(Gandjar dan Rohman, 2014). 

 
Gambar 2.14 Detektor Photodiode-Array (PDA) (Kealy dan 

Haines, 2002)  

 

2.4.2.6 Komputer, Integrator, atau Rekorder 

 Alat pengumpul data dapat berupa komputer, integrator, dan 

rekorder yang dihubungkan dengan detektor. Alat ini akan mengukur sinyal 

elektronik yang dihasilkan oleh detektor untuk kemudian mem-plotkannya 
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sebagai suatu kromatogram yang selanjutnya dapat dievaluasi oleh seorang 

analis (pengguna). 

 

2.5  Validasi Metode 

 Validasi metode adalah proses yang dilakukan melalui percobaan 

laboratorium, untuk membuktikan karakteristik kinerja dari suatu prosedur 

memenuhi persyaratan untuk aplikasi analisis sesuai dengan yang 

dimaksudkan (USP XXXVII, 2014).Validasi metode merupakan langkah 

penting dalam mengukur keandalan (reliability) dan kemampuan 

(reproducibility) suatu metode, karena validasi metode dapat memastikan 

bahwa metode yang ditujukan sesuai untuk dilakukan pada sistem tertentu 

(Yuwono dan Indrayanto, 2005). Berdasarkan USP XXXVII uji validasi 

metode dibagi menjadi beberapa kategori yaitu : 

1. Kategori I merupakan prosedur analisis untuk mengkuantifikasi 

komponen utama dari bahan obat atau bahan aktif  (termasuk 

pengawet) pada produk farmasi. 

2. Kategori II merupakan prosedur analisis untuk menentukan 

cemaran dalam komponen utama dari bahan obat atau  senyawa 

hasil degradasi dalam sediaan farmasi. Prosedur ini meliputi uji 

kuantitatif dan uji batas. 

3. Kategori III merupakan prosedur analisis untuk menentukan 

karakteristik kinerja meliputi disolusi, pelepasan obat, dan lain 

sebagainya. 

4. Kategori IV merupakan uji identifikasi dari suatu senyawa yang 

ada dalam sampel. 
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Tabel II.2  Parameter validasi metode analisis (USP XXXVII, 2014) 

 

2.5.1 Akurasi 

 Akurasi prosedur analisis merupakan kedekatan hasil uji yang 

diperoleh  melalui prosedur dengan nilai yang diterima baik sebagai nilai 

konvensi, nilai rujukan, dan nilai sebenarnya (USP XXXVII, 2014; ICH, 

2005). Cara mengukur akurasi dari suatu metode dapat dilakukan dengan 

menganalisis sebuah sampel dengan konsentrasi yang telah diketahui, dan 

kemudian membandingkan dengan hasil antara yang terukur dan nilai 

sebenarnya, membandingkan hasil tes yang diperoleh metode baru dengan 

metode yang sudah ada yang dikenal akurat, dan penentuan persen recovery 

dari analit yang telah diketahui spiked kedalam matriks atau blanko (metode 

simulasi ) (Yuwono dan Indrayanto, 2005).  Untuk sampel spike analit  

kedalam matriks, dianjurkan untuk mempersiapkan sampel pada lima tingkat 

Parameter 

Kinerja 

Analisis 

Pengujian 

katagori 1 

Pengujian katagori 2 Pengujian 

katagori 3 

  Kuatitatif Uji 

Batas 

 

Akurasi Ya Ya * * 

Presisi Ya Ya Tidak YA 

Spesifisitas YA Ya Ya * 

LOD Tidak  Tidak Ya * 

LOQ Tidak Ya Tidak * 

Linieritas Ya Ya Tidak * 

Kisaran 

(Range) 

YA Ya * * 
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konsentrasi yang berbeda, mulai lebih 80-120%, atau 75-125%, dari 

konsentrasi sasaran. Persiapan ini digunakan untuk studi akurasi biasanya 

disebut synthetic mixtures atau laboratory‐made preparation (Yuwono dan 

Indrayanto, 2005). 

 ICH merekomendasi pengumpulan data dari 9 kali penetapan kadar 

dengan 3 konsentrasi yang berbeda mengkover rentang yang spesifik (misal 

3 konsentrasi dengan 3 kali replikasi) ( USP XXXVII, 2014). 

 

2.5.2 Presisi 

 Parameter presisi menunjukkan kemampuan suatu metode analisis 

untuk menghasilkan hasil yang konsisten (Cazes, 2004). Presisi biasanya 

dinyatakan sebagai standar deviasi atau simpangan baku relatif (RSD) dari 

serangkaian pengukuran (USP XXXVII, 2014). 

Dalam menentukan presisi dapat dibagi menjadi tiga kategori : 

1. Repeatability (keterulangan) merupakan presisi yang 

ditentukan dalam satu laboratorium oleh satu analis yang sama, 

menggunakan peralatan dan satu hari kerja yang sama. 

2. Intermediate Precision (presisi antara) merupakan presisi yang 

ditentukan dalam satu laboratorium yang sama oleh analis yang 

berbeda, dalam beberapa hari atau minggu, dengan reagen, alat, 

dan kolom yang berbeda. 

3. Reproducibility mempresentasikan presisi yang diperoleh dari 

hasil pengukuran pada laboratorium yang berbeda dengan 

tujuan memverifikasi metode bahwa metode dapat 

menghasilkan hasil yang sama dengan fasilitas yang berbeda 

(Yuwono dan Indrayanto, 2005).  
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 Uji presisi dianjurkan harus dinilai dengan 9 penentuan mencakup 

rentang yang ditentukan untuk prosedur (3 macam konsentrasi yang berbeda 

masing – masing 3 kali replikasi) atau minimal 6 penentuan pada 100% dari 

konsentrasi uji (ICH, 2005). Uji presisi sering diekspresikan dengan RSD 

(standar deviasi relatif) yang dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai 

berikut : 

� =  √∑ � − �̅  � −  

� =  ��  � % 

SD   = Standar deviasi 

RSD  = Standar deviasi relatif 

n-1  = derajat kebebasan 

X  = Kadar sampel masing - masing pengukuran �̆  = Rata-rata kadar sampel pengukuran 

(Gandjar dan Rohman, 2014). 

  Kriteria penerimaan nilai RSD untuk presisi dari sebuah 

pengujian produk  farmasi dan keseragaman isinya yaitu ≤ 2% 

(repeatibility; n ≥ 6), dan ≤ 3% (intermediate precisions; n > 6) 

(Yuwono dan Indrayanto, 2005). 

 

2.5.3 Linieritas 

 Berdasarkan ICH linearitas prosedur analisis merupakan 

kemampuannya (dalam kisaran tertentu) untuk mendapatkan hasil uji yang 

berbanding lurus dengan konsentrasi (jumlah) dari analit dalam sampel 

(Ermer and Miller, 2005). 
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 ICH menyarankan bahwa untuk pembentukan linieritas, biasanya 

minimal digunakan lima konsentrasi. Dianjurkan juga bahwa minimal 

rentang yang ditentukan harus dipertimbangkan (USP XXXVII, 2014). 

 Evaluasi dasar terhadap garis kalibrasi linier, beberapa parameter 

dapat digunakan seperti relative process standard deviation (VXO), Mendel’s 

test, nilai XP, plot faktor respon terhadap konsentrasi, residual plot, atau 

analisis ANNOVA (Yuwono dan Indrayanto, 2005).  
 

2.5.4 Spesifitas dan Selektifitas 

 Suatu metode disebut spesifik apabila memberikan respon tunggal 

hanya untuk satu analit tunggal dan metode disebut selektif apabila mampu 

memberikan respon untuk sejumlah entitas senyawa kimia dan dapat 

membedakannya antara satu dengan yang lain. Selektivitas juga berarti 

kemampuan untuk memisahkan analit dari produk degradasi, metabolit, dan 

bahan yang lain (Yuwono dan Indrayanto, 2005). 

 Kriteria penerimaan spesifitas apabila puncak analit akan terpisah 

dan memiliki sebuah garis dasar resolusi kromatografi (Rs)  minimal 1,5 – 

2,0 dari semua komponen lainnya (Cazes, 2004). 

  

2.5.5 Robustness dan Ruggeddness 

 Robustness prosedur analisis adalah ukuran kapasitas untuk tetap 

tidak terpengaruh oleh variasi kecil yang disengaja dalam parameter metode 

dan memberikan indikasi kehandalan selama penggunaan normal (Elmer dan 

Miller, 2005). Parameter yang harus diuji dalam pengembangan metode 

HPLC yang laju aliran,suhu kolom, batch dan pemasok kolom, volume 

injeksi, komposisi fase gerak, pH buffer, dan panjang gelombang deteksi 

(Yuwono dan Indrayanto, 2005) 
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 Ruggedness merupakan  tingkat reproduksi dari hasil uji yang 

diperoleh dari analisis sampel yang sama dalam berbagai kondisi, seperti 

laboratorium yang berbeda, analis yang berbeda, instrumen yang berbeda, 

reagen yang berbeda, hari yang berbeda, dll. (Yuwono dan Indrayanto, 2005). 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

 

3.1 Uraian Kerangka Konseptual 

 Pengawet merupakan senyawa alam atau sintetis yang 

ditambahkan kedalam produk seperti makanan, obat-obatan, cat, sampel 

biologi, kosmetik, dan kayu, berfungsi untuk mencegah dekomposisi oleh 

mikroba pertumbuhan atau perubahan kimia yang tidak diinginkan 

(Moldoveanu et al., 2015). Penggunaan kombinasi dua atau lebih pengawet 

dapat memberikan efek sinergisme, meningkatkan spektrum anti mikroba, 

rentang pH yang lebih luas, mengurangi efek toksik, dan mencegah resistensi 

mikroba terhadap pengawet (Heydaryinia et al., 2011). 

 Sepicide HB merupakan produk pengawet campuran yang 

terdiri dari ester-paraben (metil paraben, etil paraben, propil paraben, dan 

butil paraben) dan 2-fenoksietanol yang sering digunakan dalam produk 

kosmetik (Ash, 2009). Pengawet golongan paraben bekerja efektif pada 

rentang pH yang luas, spektrum antimikroba yang luas, efektif melawan 

jamur dan ragi, serta memiliki toksisitas yang rendah pada manusia (Rowe et 

al., 2009; Andersen, 2008). Senyawa 2-fenoksietanol (PE), merupakan 

pengawet yang digunakan dalam berbagai produk perawatan pribadi  dan 

kosmetik  serta memiliki sensifitas terhadap kulit yang relatif rendah. 

Senyawa paraben dan 2-fenoksietanol sering digunakan sebagai kombinasi 

untuk mendapatkan aktivitas antimkroba yang lebih luas (Rowe et al, 2009). 

 Dalam rangka menjamin keamanan, mutu, dan kemanfaatan dari 

produk sediaan farmasi, pemerintah mempersyaratkan beberapa kriteria 

untuk mendapatkan izin edar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan  
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Nomor 1010MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat, bahwa obat 

yang beredar harus memiliki mutu yang memenuhi syarat spesifikasi dan 

metode pengujian terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi 

dengan bukti yang sahih (Depkes, 2008). Selain itu dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang notifikasi 

kosmetika, bahwa setiap kosmetik yang beredar harus memenuhi Cara 

Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) dan persyaratan teknis meliputi 

keamanan,  bahan, penandaan, dan klaim. (Depkes, 2010). Pemerintah 

Indonesia juga mengatur tentang batas maksimum penggunaan pengawet 

dalam Bahan Tambahan Makanan dalam peraturan Badan Pengawas Obat 

dan  Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 dan jenis-

jenis bahan dalam pengawet kosmetik dalam peraturan BPOM RI 

HK.03.1.23.08.11.07517. Sehingga dari uraian diatas perlu dilakukan 

penelitian tentang metode analisis yang tervalidasi untuk penetapan kadar  

pengawet paraben dan 2-fenoksietanol dalam produk pengawet Specide HB 

dalam rangka menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan dari sediaan 

farmasi sesuai yang dipersyaratkan. 

 Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menganalisis 

pengawet yang diteliti baik tunggal maupun dalam kombinasi dengan bahan 

obat lainnya salah satunya KCKT. Metode KCKT dipilih karena memiliki 

beberapa kelebihan dalam hal sensitivitas, selektivitas, sesuai untuk 

memisahkan senyawa yang volatile atau termolabil, dan dapat digunakan 

secara luas untuk berbagai analit (Skoog et al., 1998). Selain itu KCKT 

memiliki kelebihan yang lain yaitu waktu analisis yang cepat dan kepekaan 

yang tinggi,resolusi yang baik, bahan yang dianalisis dapat terhindar dari 

dekomposisi atau kerusakan, kolom dapat digunakan kembali, serta dapat 

digunakan berbagai macam detektor ( Putra, 2004). Sehingga metode KCKT 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI OPTIMASI DAN VALIDASI... PRIMA BERLIANTO



 

merupakan metode yang lebih tepat untuk menganalisis Sepicide HB yang 

merupakan suatu pengawet campuran dan metode ini lebih efisien karena 

dapat menghemat biaya dan waktu analisis. 

 Pada penelitian ini dilakukan optimasi dan validasi untuk menetapkan 

kadar pengawet campuran Sepicide HB secara simultan menggunakan 

Kromatografi Cair Kerja Tinggi (KCKT). Setelah didapatkan kondisi 

optimum kemudian dilakukan validasi yang bertujuan untuk menjamin suatu 

metode analisis bersifat akurat, spesifik, dan reprodusibel (Gandjar dan 

Rohman, 2014). Berdasarkan USP XXXVII validasi yang dilakukan masuk 

dalam Kategori I yang meliputi spesifisitas, linieritas, akurasi, presisi, dan 

robustness. 
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3.2 Kerangka Konseptual 

 

Dibutuhkan metode analisis untuk 
penetapan kadar yang valid 

KCKT  

Kelebihan KCKT : 
- Dapat memisahkan 
molekul senyawa 
campuran 
- Analisis cepat, 
sensitif selektif, dan 
resolusi baik 

Penelitian sebelumnya :  
1. Annuryanti et al., 

2010; 
2.  ASEAN, 2005 ; 
3.  Shabir, G.A, 

2011. 

Masalah analisis: 
- Campuran senyawa 
- Beda log P kecil →  
kemungkinan 
overlapping puncak 
kromatografi 
- Banyak elektron 
bebas dan cemaran 
kolom silika → tailing 
- Komposisi THF yang 
tinggi dapat merusak 
kolom 
- Waktu analisis lama 

Optimasi metode KCKT fase terbalik 
- Sistem isokratik dan gradien 
- Komposisi fase gerak 
- Kolom High Pure Silica 
- Laju alir 

 

Kondisi KCKT terpilih 
Metode KCKT yang 
selektif, resolusi baik, 
puncak kromatogram 
simetris, dan waktu 
analisis relatif cepat Validasi Metode 

KCKT 

Menjamin bahwa 
metode analisis bersifat 
akurat, spesifik, dan 
reprodusibel 

Spesifisitas Presisi Linieritas Akurasi 

Metode analisis yang valid untuk penetapan kadar Sepicide HB dalam sediaan 
produk pengawet 

Robustness 

Peraturan BPOM 
dan Permenkes 
tentang CPOB, 

CPKB, serta batas 
penggunaan 

pengawet untuk 
menjamin mutu 

produk 

Pengawet 
golongan Paraben dan 

Fenoksietanol 
 

Banyak digunakan dalam 
sediaaan obat, makanan, dan 

kosmetik 

Metil paraben 
Log P : 1.96 

Etil paraben 
Log P : 2.47 

Propil paraben 
Log P : 3.04 

Butil paraben 
Log P : 3.57 

Fenoksietanol 
Log P : 1.16 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Alat dan Bahan 

4.1.1 Bahan 

 Sepicide HB (Interbat), metilparaben p.a (Interbat), etil 

paraben p.a (Interbat), propil paraben p.a (Interbat), butil paraben p.a 

(Interbat), 2-fenoksietanol p.a (Interbat), Acetonitrile isocratic grade for 

Liquid Chromatography (Merck), Aquadest for Liquid Chromatography 

(Mili-Q), Tetrahydrofuran for Liquid Chromatography (J.T Baker), Metanol 

for Liquid Chromatography (Merck). 

 

4.1.2 Alat 

 HPLC Angilent LC-1100 DAD-Detector, Kolom LichroCART 

125-4 Purospher STAR RP-18 (Merck), Nylon membran filter holder 0,2 µm 

(Merck), Spuit injeksi (Stera), Neraca analitik (Sartorius BL 210 S), 

Microsyringe(Hamilton), alat-alat gelas. 

 

4.2  Prosedur Penelitian 

4.2.1 Pembuatan Larutan Baku Standar  

4.2.1.1 Pembuatan Baku Standar Tunggal 

  Ditimbang dengan teliti standar metilparaben, etilparaben, 

propilparaben, butilparaben, dan 2-fenoksietanol masing-masing 10,0 mg, 

kemudian secara terpisah masing-masing dimasukkan ke dalam labu ukur 

10,0 mL dan ditambahkan pelarut metanol-air (8:2) sampai tepat tanda. 

Kemudian dipipet masing-masing 1,0 mL dan dimasukkan ke dalam labu 
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100,0 mL ukur masing-masing zat secara terpisah, dan ditambahkan pelarut 

metanol-air (80:20) sampai tepat tanda. Diperoleh larutan standar tunggal 

masing-masing dengan konsentrasi 10 ppm. 

 

4.2.1.2 Pembuatan Larutan Induk I (Metilparaben, Butilparaben, dan 2-

Fenoksietanol) 

  Ditimbang dengan seksama 40,0 mg standar metilparaben (MP), 

14,0 mg standar butilparaben (BP), dan 160,0 mg standar 2-fenoksietanol 

(PE), kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100,0 mL dan ditambahkan 

metanol-air (8:2) sampai tepat garis tanda. Sehingga didapatkan larutan 

standar campuran I (metilparaben, butilparaben, dan 2-fenoksietanol) 

masing-masing 400ppm metilparaben, 140ppm butilparaben, dan 1600ppm 

2-fenoksietanol. 

 

4.2.1.3 Pembuatan Larutan Induk II (Etilparaben, dan Propilparaben) 

  Ditimbang dengan seksama 16,0 mg standar etilparaben (EP), dan 

13,0 mg standar propilparaben (PP) kemudian dilarutkan ke dalam labu ukur 

200,0 mL dan ditambahkan metanol-air (8:2) sampai garis tanda. Sehingga 

didapatkan larutan baku Induk II (etilparaben 80ppm, dan 65ppm 

propilparaben). 

 

4.2.1.4 Pembuatan Larutan Baku Kerja I (Kadar 40% Konsentrasi 

Target) 

  Dipipet masing-masing 1,0 mL larutan induk I dan II, dimasukkan 

kedalam labu ukur 25,0 mL, tambahkan metanol-air (8:2) sampai garis tanda, 

dan kocok ad homogen. Kemudian larutan disaring dengan membrane filter 
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0,2 µm, dan dimasukkan ke vial. Didapatkan  kadar MP, EP, PP, BP, dan PE 

berurutan 16ppm, 3,2ppm, 2,6ppm, 5,6ppm dan 64ppm. 

4.2.1.5 Pembuatan Larutan Baku Kerja II (Kadar 5 0% Konsentrasi 

Target) 

  Dipipet 0,5 larutan induk I dan II, dimasukkan kedalam labu ukur 

10,0mL, dan ditambahkan metanol-air (8:2) sampai garis tanda, dan kocok 

ad homogen. Kemudian larutan disaring dengan membran filter 0,2 µm, dan 

dimasukkan ke vial. Didapatkan  kadar MP, EP, PP, BP, dan PE berurutan 

20ppm, 4ppm, 3,25ppm, 7ppm, dan 80ppm. 

 

4.2.1.6 Pembuatan Larutan Baku Kerja III (Kadar 6 0% Konsentrasi 

Target) 

  Dipipet 3,0 mL larutan baku induk dan II, kemudian dimasukkan 

kedalam labu ukur 50,0 mL, dan ditambahkan metanol-air (8:2) sampai garis 

tanda, dan kocok ad homogen. Kemudian larutan disaring dengan membrane 

filter 0,2 µm, dan dimasukkan ke vial. Didapatkan  kadar MP, EP, PP, BP, 

dan PE berurutan 24ppm, 4,8ppm, 3,9ppm, 8,4ppm, dan 92ppm. 

 

4.2.1.7 Pembuatan Larutan Baku Kerja IV (Kadar 80% Konsentrasi 

Target) 

  Dipipet 2,0 mL larutan baku induk I dan II, kemudian dimasukkan 

kedalam labu ukur 25,0 mL, tambahkan metanol-air (8:2) sampai garis tanda, 

dan kocok ad homogen. Kemudian larutan disaring dengan membrane filter 

0,2 µm, dan dimasukkan ke vial. Didapatkan  kadar MP, EP, PP, BP, dan PE 

berurutan 32ppm, 6,4ppm, 5,2ppm, 11,2,ppm, dan 128ppm. 
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4.2.1.8 Pembuatan Larutan Baku Kerja V (Kadar 100% Konsentrasi 

Target) 

  Dipipet 1,0 mL larutan baku induk I dan II, kemudian dimasukkan 

kedalam labu ukur 10,0 mL, tambahkan metanol-air (8:2) sampai garis tanda, 

dan kocok ad homogen. Kemudian larutan disaring dengan membrane filter 

0,2 µm, dan dimasukkan ke vial. Didapatkan  kadar MP, EP, PP, BP, dan PE 

berurutan 40ppm, 8ppm, 6,5ppm, 14ppm, dan 160ppm. 

 

4.2.1.9 Pembuatan Larutan Baku Kerja VI (Kadar 120% Konsentrasi 

Target) 

  Dipipet 3,0 mL larutan baku induk I dan II, kemudian dimasukkan 

kedalam labu ukur 25,0 mL, tambahkan metanol-air (8:2) sampai garis tanda, 

dan kocok ad homogen. Kemudian larutan disaring dengan membrane filter 

0,2 µm, dan dimasukkan ke vial. Didapatkan  kadar MP, EP, PP, BP, dan PE 

berurutan 48ppm, 9,6ppm, 7,8ppm, 16,8ppm, dan 192ppm. 

 

4.2.1.10 Pembuatan Larutan Baku Kerja VII (Kadar 160% Konsentrasi 

Target)  

  Dipipet 4,0 mL larutan baku induk I dan II, kemudian dimasukkan 

kedalam labu ukur 25,0 mL, tambahkan metanol-air (8:2) sampai garis tanda, 

dan kocok ad homogen. Kemudian larutan disaring dengan membrane filter 

0,2 µm, dan dimasukkan ke vial. Didapatkan  kadar MP, EP, PP, BP, dan PE 

berurutan 64ppm, 12,8ppm, 10,4ppm, 22,4ppm, dan 256ppm. 

 

4.2.2 Preparasi Sampel 

  Dipipet 1,0 mL Sepicide HB , kemudian dimasukkan kedalam labu 

ukur 100,0 mL, ditambah dengan dengan campuran metanol-air (8:2) sampai 
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tepat tanda, dan dikocok hingga homogen (larutan S2). Larutan S2 dipipet 

1,0 mL, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 50,0 mL, ditambah 

dengan dengan campuran metanol-air (8:2) sampai tepat tanda, dan dikocok 

hingga homogen. Selanjutnya larutan disaring dengan membran filter 0,2 µm, 

dan dimasukkan kedalam vial. 

 

4.2.3   Pembuatan Blanko 

  Membuat larutan metanol-air dengan perbandingan 8:2. Kemudian 

dikocok sampai homogen dan disaring dengan membran filter 0,2 µm.  

 

4.2.4   Pembuatan Larutan Recovery 

4.2.4.1 Pembuatan Larutan Recovery  80% 

  Dipipet 2,0 mL larutan baku induk I dan II, kemudian dimasukkan 

kedalam labu ukur 25,0 mL, ditambahkan blanko (metanol-air 8:2) sampai 

garis tanda, dan kocok sampai homogen. Kemudian larutan disaring dengan 

membran filter 0,2 µm, dan dimasukkan ke vial. Didapatkan  kadar analit MP, 

EP, PP, BP, dan PE berurutan 32ppm, 6,4ppm, 5,2ppm, 11,2,ppm, dan 

128ppm. 

 

4.2.4.2 Pembuatan Larutan Recovery  100%    

  Dipipet 1,0 mL larutan baku induk I dan II, kemudian dimasukkan 

kedalam labu ukur 10,0 mL, ditambahkan blanko (metanol-air 8:2) sampai 

garis tanda, dan kocok sampai homogen. Kemudian larutan disaring dengan 

membran filter 0,2 µm, dan dimasukkan ke vial. Didapatkan  kadar MP, EP, 

PP, BP, dan PE berurutan 40ppm, 8ppm, 6,5ppm, 14ppm, dan 160ppm. 
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4.2.4.3 Pembuatan Larutan Recovery  120% 

  Dipipet 3,0 mL larutan baku induk I dan II, kemudian dimasukkan 

kedalam labu ukur 25,0 mL, ditambahkan larutan blanko sampai garis tanda, 

dan kocok ad homogen. Kemudian larutan disaring dengan membran filter 

0,2 µm, dan dimasukkan ke vial. Didapatkan  kadar MP, EP, PP, BP, dan PE 

berurutan 48ppm, 9,6ppm, 7,8ppm, 16,8ppm, dan 192ppm. 

 

4.2.5 Penentuan Kondisi Optimum KCKT 

Optimasi kondisi KCKT dilakukan dengan mengubah kondisi : 

1. Komposisi fase gerak (tetrahidrofuran : air : asetonitril) untuk 

sistem elusi isokratik, dan untuk sistem elusi gradien (asetonitril 

: metanol : air) 

2. Menggunakan kolom LichroCART 125-4 Purospher STAR 

RP-18 (High Pure Silica endcapped). 

 Dari hasil kromatogram berbagai kondisi, dipilih kondisi yang 

memiliki resolusi puncak analit Rs ≥1,5, theoretical plate N >2000, 

tailing factor TF≤ 2, penggunaan tetrahidrofuran minimal dan waktu 

retensi relatif cepat. 

 

4.2.5.1 Kondisi Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

  Dalam memperoleh kondisi optimum dalam analisis MP, EP, PP, 

BP, dan PE dilakukan dengan menginjeksikan larutan sampel kedalam 

beberapa kondisi yang berbeda dari Kromatografi Cair Kinerja Tiggi meliputi 

sistem elusi (gradien dan isokratik), komposisi fase gerak, dan laju alir seperti 

pada tabel IV.1 dan tabel IV.2. 
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Tabel IV.1 Optimasi kondisi KCKT sistem elusi isokratik dalam analisis 
MP, EP, PP, BP, dan PE. 

 Kondisi 1 Kondisi 2 Kondisi 3 Kondisi 4 
Fase Gerak 
( asetonitril : 
tetrahidrofuran : 
air) 

( 22 : 14 : 64) (22 : 14 : 64)  ( 22 : 14 : 64) ( 26 : 10 : 64) 

Laju Alir 0,8 mL/menit 1,0 mL/menit 1,5 mL/menit 2,0 mL/menit 

Kolom 
LicroCHART 125-4 PurospherSTAR 

Suhu Kolom 300C 
Panjang 
Gelombang 258nm 

Volume Suntikan 20µL 
 

Tabel IV.2 Optimasi kondisi KCKT sistem elusi gradien dalam analisis 
MP, EP, PP, BP, dan PE. 

No Time 
Komposisi 
Fase Gerak Laju 

Alir 

Suhu 
Kolom Kolom 

Panjang 
Gelombang 

Volume 
Injeksi 

ACN Metanol Air 

1 

0 10 20 70 

1 mL/ 
menit 

 
300C 

LicroCHART 
125-4 

Purospher 
STAR 

258nm 20µL 

15 0 80 20 

17 10 20 70 

2 

0 10 20 70 

15 0 90 10 

17 10 20 70 

 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI OPTIMASI DAN VALIDASI... PRIMA BERLIANTO



4.2.6   Validasi Metode 

4.2.6.1  Spesifisitas 

  Spesifisitas dilakukan dengan menginjeksikan larutan standar 

tunggal MP, EP, PP, BP, dan PE; larutan standar baku kerja V; larutan 

sampel; dan larutan blanko (metanol-air 8:2) kedalam KCKT pada kondisi 

optimum.  

  Kemudian dilakukan perbandingan waktu retensi (tR) dari masing-

masing puncak kromatogram yang dihasilkan dari standar tunggal MP, EP, 

PP, BP, dan PE dengan larutan standar campuran dan larutan sampel untuk 

identifikasi kualitatif. 

  Selain itu dilakukan perbandingan antara kromatogram larutan 

blanko dengan larutan standar campuran dan dilihat nilai resolusi (Rs) 

masing-masing puncak kromatogram serta nilai dari Indeks Kemurnian 

Puncak (Peak Purity Index) kromatogram sampel. Hasil yang diperoleh dapat 

memenuhi syarat  apabila semua puncak kromatogram dari masing-masing 

senyawa yang dipisahkan memiliki harga Rs ≥ 1,5 serta tidak ada puncak lain 

pada waktu retensi yang sama dengan puncak dari MP, EP, PP, BP, dan PE 

serta nilai Peak Purity Index r ≥ 0,990 (Yuwono dan Indrayanto, 2005). 

 

4.2.6.2  Linieritas 

  Uji linieritas dilakukan dengan menginjeksikan 7 larutan baku kerja 

baku kerja I, II, III, IV, V, VI, dan VII ke dalam KCKT. 

  Dari data kromatogram didapatkan kurva hubungan antara 

konsentrasi (x) dan luas area (y). Kemudian dibuat persamaan regresinya dan 

dicari nilai koefisien korelasinya (r) dan nilai Vxo. Hasil linieritas memenuhi 

syarat apabila nilai r ≥ 0,999,  dan nilai Vxo ≤ 5% (Yuwono dan Indriyanto, 

2005). 
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4.2.6.3  Akurasi 

  Larutan recovery tiga konsentrasi yang berbeda (80%, 100%, dan 

120% Konsentrasi Target) diinjeksikan kedalam KCKT dengan kondisi yang 

terpilih sebesar 20µL. Masing – masing konsentrasi direplikasi sebanyak tiga 

kali.  

  Harga persen recovery didapatkan dengan menghitung konsentrasi  

MP, EP, PP, BP, dan PE yang diperoleh dari KCKT dibandingkan dengan 

konsentrasi standar MP, EP, PP, BP, dan PE yang ditambahkan dalam 

sampel. Syarat penerimaan persen recovery hasil uji akurasi adalah 98-102% 

(AOAC, 2012). 

 

4.2.6.4  Presisi 

  Uji presisi dilakukan dengan membuat larutan recovery 100% yang 

direplikasi 6 kali, diinjeksikan ke dalam KCKT dan dihitung nilai RSD 

(relative standar deviation). Hasil uji presisi memenuhi syarat apabila nilai 

RSD ≤ 2% (Yuwono dan Indrayanto, 2005). 

 

4.2.6.5  Robustness 

  Uji robustness dilakukan dengan menginjeksikan larutan baku kerja 

V dengan kondisi KCKT optimum yang telah terpilih sebelumnya dengan 

dilakukan perubahan suhu kolom 250C dan 300C dan direplikasi 6 kali. 

Dicatat profil kromatogram yang didapat dari setiap perlakuan. Menurut USP 

dipersyaratkan tailing factor ≤ 2,0. theoretical plate ≥ 2000, dan RSD area ≤ 

2,0% (USP XXXVII, 2014). 
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4.2.6  Penetapan Kadar 

  Menginjeksikan larutan sampel yang sudah dipreparasi dan 

direplikasi 3 kali. Kemudian dihitung kadar dari MP, EP, PP, BP, dan PE 

dengan memasukkan luas area sampel (y) kedalam persamaan kurva baku y 

= ax + b masing-masing analit. 
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4.2.7 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penetapan Kadar Sepicide HB 

Metode KCKT tervalidasi 

Membuat larutan baku Induk I dan larutan baku Induk II 

Membuat larutan standar baku kerja, larutan recovery dan larutan 
sampel 

Mencari kondisi optimum KCKT 

Validasi Metode KCKT 

Spesifisitas 

Linieritas 

Akurasi 

Presisi 

Robustness 

Gambar 4.1 Skema operasional kerja 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

5.1 Optimasi Kondisi KCKT 

 Kondisi optimal dari pengembangan metode KCKT didapatkan 

dengan menginjeksikan sejumlah larutan sampel serta dilakukan optimasi 

sistem elusi yaitu isokratik dan gradien. 

   Pemilihan kondisi optimal dilakukan dengan mempertimbangkan 

puncak kromatogram analit dengan pemisahan yang baik (Rs≥1,5), nilai 

tailing factor atau TF≤2 , efisiensi kolom yang baik (theoritical plate atau 

N>2000), dan waktu retensi relatif cepat, dan komposisi tetrahidrofuran 

sedikit.  

 

5.1.1 Optimasi Sistem Elusi Isokratik 

 Optimasi kondisi sistem elusi isokratik dilakukan dengan melakukan 

perubahan komposisi fase gerak (asetonitril, tetrahidrofuran dan air) dan laju 

alir sesuai tabel V.1. 
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Tabel V.1 Hasil optimasi 2-fenoksietanol, metilparaben, etilparaben, 
propilparaben, dan butilparaben pada beberapa komposisi pelarut 

(asetonitril : tetrahidrofuran : air). 

No 

Fase Gerak 
(asetonitril : 

tetrahidrofuran 
: air) 

Laju 
alir Keterangan 

1. (22 : 14 : 64) 1mL/ 
menit 

Puncak 2-fenoksietanol dan metilparaben tidak 
terpisah dengan baik (Rs <1,5) 

2. (26 : 10 : 64) 1mL/ 
menit 

Puncak 2-fenoksietanol, metilparaben, dan 
etilparaben tidak terpisah dengan baik. 

3. (22 : 14 : 64) 1,5mL/ 
menit 

Puncak metilparaben, etilparaben, propilparaben, 
butilparaben, dan 2-fenoksietanol tidak terpisah 
dengan baik. 

4. (22 : 14 : 64) 0,8mL/ 
menit 

Puncak 2-fenoksietanol, metilparaben, dan 
propilparaben tidak terpisah dengan baik. Serta 
muncul dua waktu retensi pada puncak 
butilparaben. 

    

 
Gambar 5.1 Kromatogram (a)2-fenoksietanol, (b)metilparaben, 

(c)etilparaben, (d)propilparaben, (e)butilparaben pada kondisi isokratik 
dengan komposisi fase gerak asetonitril : tetrahidrofuran : air (22 : 14 : 64), 

laju alir 1mL/menit. 
 

 

a 

b 

c d e 
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Gambar 5.2 Kromatogram (a)2-fenoksietanol, (b)metilparaben,  

(c)etilparaben, (d)propilparaben, (e)butilparaben pada kondisi isokratik 
dengan komposisi fase gerak asetonitril : tetrahidrofuran : air (26 : 10 : 64), 

laju alir 1mL/menit. 
 

 
Gambar 5.3 Kromatogram (a)2-fenoksietanol, (b)metilparaben,  

(c)etilparaben, (d)propilparaben, (e)butilparaben pada kondisi isokratik 
dengan komposisi fase gerak asetonitril : tetrahidrofuran : air (22 : 14 : 64), 

laju alir 1,5mL/menit. 
 

Gambar 5.4 Kromatogram (a)2-fenoksietanol, (b)metilparaben,  
(c)etilparaben, (d)propilparaben, (e)butilparaben pada kondisi isokratik 

dengan komposisi fase gerak asetonitril : tetrahidrofuran : air (22 : 14 : 64), 
laju alir 0,8mL/menit. 

 

a 

b 

c 
d e 

a 

b 

c d e 

a 

b 

d c e 

e 
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5.1.2 Optimasi Sistem Elusi Gradien  

 Optimasi sistem elusi gradien dilakukan dengan merubah komposisi 

fase gerak (asetonitril : metanol : air) sesuai Tabel V.2. 

 

Tabel V.2 Hasil Optimasi Kondisi KCKT metilparaben, etilparaben, 
propilparaben, butilparaben, dan 2-fenoksietanol pada berbagai komposisi 

fase gerak asetonitril, metanol, dan air pada berbagai waktu. 

No Time 
Komposisi 
Fase Gerak Laju 

Alir Keterangan 
ACN Metanol Air 

1 

0 10 20 70 

1 mL/ 
menit 

Kondisi optimum 2-
fenoksietanol, metilparaben, 
etilparaben, propilparaben, dan 
butilparaben terpisah dengan 
baik (Rs>1,5) 

15 0 80 20 

17 10 20 70 

2 

0 10 20 70 

1 mL/ 
menit 

Puncak 2-fenoksietanol dan 
metilparaben tidak terpisah 
dengan baik. 15 0 90 10 

17 10 20 70 

 

 

 
Gambar 5.5 Kromatogram (a)2-fenoksietanol, (b)metilparaben,  

(c)etilparaben, (d)propilparaben, (e)butilparaben pada kondisi gradien fase 
gerak kondisi 1, laju alir 1mL/menit. 

 

a 

b 

c d e 
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Gambar 5.6 Kromatogram (a)2-fenoksietanol, (b)metilparaben 
(c)etilparaben, (d)propilparaben, (e)butilparaben pada dengan komposisi 

fase gerak kondisi 2, laju alir 1mL/menit. 
 

 Dari data diatas terpilih kondisi optimal untuk analit yaitu kondisi 

gradien dengan komposisi fase gerak asetonitril : metanol : air pada menit ke-

0 (10 : 20 : 70); menit ke-15 (0 : 80 : 20); menit ke-17 (10 : 20 : 70), laju alir 

1,0 mL/menit, kolom C-18 Purospher STAR dan pelarut metanol air (8:2). 

Pada kondisi ini 2-fenoksietanol, metilparaben, etilparaben, propilparaben, 

dan butilparaben terpisah dengan baik (Rs>1,5), bentuk simetris dengan nilai 

tailing factor yang memenuhi persyaratan (TF≤2), nilai teorethical plate 

memenuhi persyaratan (N>2000), waktu analisis 17 menit dan tanpa 

penggunaan tetrahidrofuran seperti yang terlihat pada tabel V.3 dan gambar 

5. 7. 

  

a 

b 

c d e 
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Gambar 5.7 Kromatogram kondisi terpilih dengan komposisi fase gerak 

asetonitril : metanol : air pada menit ke-0 (10 : 20 : 70); menit ke-15 (0 : 80 
: 20); menit ke-17 (10 : 20 : 70), laju alir 1,0 mL/menit dan pelarut metanol 

air (8:2). (a)2-fenoksietanol,  (b)metilparaben,  (c)etilparaben 
(d)propilparaben, (e) butilparaben. 

 
Tabel V.3 Parameter kromatografi analit pada kondisi terpilih 

Analit tR 
(menit) 

Resolusi 
(Rs) 

Theoretical 
plate (N) 

Tailing 
Factor 
(TF) 

2-fenoksietanol 5,217 13.53 3180 1,05 
Metilparaben 6,033 2,17 4003 0,99 
Etilparaben 7,224 2,00 8198 1,11 
Propilparaben 11,193 2,32 15574 1,10 
Butilparaben 13,452 2,53 25061 0,97 

 

5.2 Validasi Metode 

5.2.1  Spesifisitas 

 Spesifisitas dilakukan dengan menginjeksikan larutan standar tunggal 

metilparaben (MP), etilparaben (EP), propilparaben (PP), butilparaben (BP), 

dan 2-fenoksietanol (PE) dan larutan standar campuran; larutan sampel; dan 

larutan blanko (metanol-air 8:2) kedalam KCKT.  

 Kemudian dilakukan perbandingan waktu retensi (tR) dari masing-

masing puncak kromatogram yang dihasilkan dari standar tunggal MP, EP, 

PP, BP,PE dengan larutan standar campuran, dan larutan sampel untuk 

a 

b
 a 

c
 a 

d
 a 

e
 a 
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identifikasi kualitatif. Selain itu dilakukan perbandingan antara kromatogram 

larutan blanko dengan larutan standar campuran serta dilihat nilai dari Peak 

Purity Index kromatogram sampel. 

  Dari Kromatogram larutan tunggal standar tunggal MP, EP, PP, BP, 

dan PE dengan larutan standar campuran dan sampel menunjukkan puncak-

puncak analit memiliki tR yang hampir sama yaitu PE pada  menit ke 5,194; 

5,230; 5,217, MP pada menit ke 5,985; 6,050; 6,033, EP pada menit ke 8,490; 

8,630; 8,591; PP pada menit ke 11,051; 11,232 ; 11,193; dan BP pada menit 

13,340; 13,488; 13,452. Berikut gambar kromatogram standar tunggal, 

campuran, dan sampel (gambar 5.8 - 5.14) 

 

 
Gambar 5.8 Kromatogram standar tunggal PE 

 

 
Gambar 5.9 Kromatogram standar tunggal MP 
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Gambar 5.10 Kromatogram standar tunggal EP 

 

 
Gambar 5.11 Kromatogram standar tunggal PP 

 

 
Gambar 5.12 Kromatogram standar tunggal BP 
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Gambar 5.13 Kromatogram standar campuran. (a)PE;  (b)MP; (c)EP; 

(d)PP; (e)BP 
 

. Gambar 5.14 Kromatogram sampel (a)PE;  (b)MP; (c)EP; (d)PP; (e)BP 

 

 Kemudian dari perbandingan kromatogram antara standar 

campuran, dan blanko diketahui tidak ada puncak lain yang muncul 

pada waktu retensi dengan resolusi  PE, MP, EP, PP, dan BP seperti 

terlihat pada gambar 5.15 dan 5.16 serta tabel V.4 
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Gambar 5.15 Kromatogram blanko 
 

 

 

Gambar 5.16 Kromatogram standar campuran. (a)PE;  (b)MP; 
(c)EP; (d)PP; (e)BP 

 
Tabel V.4 Waktu retensi  dan resolusi dari standar campuran 2-

fenoksietanol (PE), metilparaben (MP), etilparaben (EP), 
propilparaben(PP), dan butilparaben (BP) 

Analit Waktu retensi 
(menit) 

Resolusi 

PE 5,230 13,71 
MP 6,050 2,15 
EP 8,630 1,90 
PP 11,232 1,81 
BP 13,488 6,41 

 

 Indeks kemurnian puncak ( Peak Purity Index) kromatogram sampel 

dari PE, MP, EP, PP, dan BP masing-masing menunjukkan nilai 999,937; 

a
 a 

b
 a 

c
 a 

d
 a 

e
 a 
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999,965; 999,968; 999,978; 999,452 serta memenuhi syarat ≥990 (Yuwono 

dan Indrayanto, 2005). Seperti yang terlihat dari gambar 5.17 - 5.21 

 
Gambar 5.17 Indeks kemurnian puncak PE 

 

 
Gambar 5.18 Indeks kemurnian puncak MP 

 
Gambar 5.19 Indeks kemurnian puncak EP 

Peak Purity Index : 999,937 

Peak Purity Index : 999,965 

Peak Purity Index : 999,968 
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Gambar 5.20 Indeks kemurnian puncak PP 

  

 

 
Gambar 5.21 Indeks kemurnian puncak BP 

 

  Dari hasil data diatas dapat disimpulkan bahwa hasil uji 

spesifistas ini memenuhi persyaratan USP XXXVII. 

 

5.2.2 Linieritas 

 Uji linieritas dilakukan dengan menginjeksikan larutan standar 

campuran MP, EP, PP, BP, dan PE dengan 7 macam konsentrasi yang 

berbeda.Kemudian dibuat persamaan garis regresi antara kadar sebagai x dan 

Peak Purity Index : 999,978 

Peak Purity Index : 999,452 
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area sebagai y, serta dihitung nilai r dan Vxo untuk masing-masing analit. 

Berikut hasil uji linieritas : 

 

Tabel V.5 Hasil uji linieritas MP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.22 Kurva linieritas MP 

 

y = 107,6x - 15,851

R² = 0,9997
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Kurva Linieritas Metilparaben

No. Kadar (ppm) Area 
1 16,20 1725,89075 
2 20,25 2135,88940 
3 24,30 2625,77563 
4 32,40 3515,75244 
5 40,50 4302,52686 
6 48,60 5194,63135 
7 64,80 6972,07373 
Persamaan regresi Y = 107,60372x - 15,85109 

Koefisien korelasi r = 0,9997 

Vx0 Vx0 = 0,89% 
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Tabel V.6 Hasil Uji linieritas EP 
No. Kadar (ppm) Area 

1 
3,22 303,19174 

2 
4,03 378,58063 

3 
4,83 462,79901 

4 
6,44 609,05060 

5 
8,05 788,28351 

6 
9,66 941,22192 

7 
12,88 1269,55054 

Persamaan regresi  Y = 100,22684x - 24,13728 

Koefisien korelasi   r = 0,9997 

Vx0   Vx0 = 0,96% 

 

 
Gambar 5.23 Kurva linieritas EP 
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Tabel V.7 Hasil uji linieritas PP 
No. Kadar (ppm) Area 

1 2,66 
224,79755 

2 3,33 
284,45355 

3 3,99 
345,40750 

4 5,32 
457,62997 

5 6,65 
578,58167 

6 7,98 
710,45398 

7 10,64 
960,56732 

Persamaan regresi  Y = 92,01517x - 24,38625 

Koefisien korelasi   r = 0,9995 

Vx0   Vx0 = 1,20% 

 

 
Gambar 5.24 Kurva linieritas PP 
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Tabel V.8 Hasil uji linieritas BP 
No. Kadar (ppm) Area 

1 
5,32 464,80191 

2 
7,10 630,44690 

3 
8,52 736,23285 

4 
11,36 987,28467 

5 
14,20 1209,24976 

6 
17,04 1469,08472 

7 
22,72 1967,47544 

Persamaan regresi  Y = 85,81269x + 8,91050 

Koefisien korelasi   r = 0,9998 

Vx0   Vx0 = 1,03% 

 

 
Gambar 5.25 Kurva linieritas BP 
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Tabel V.9 Hasil Uji linieritas PE 
No. Kadar (ppm) Area 

1 
64,00 310,82635 

2 
80,00 383,15118 

3 
96,00 471,69482 

4 
128,00 631,65350 

5 
160,00 774,75403 

6 
192,00 933,22791 

7 
256,00 1252,24414 

Persamaan regresi  Y = 4,89244x - 2,49639 

Koefisien korelasi   r = 0,9999 

Vx0   Vx0 = 0,84% 

 

 
Gambar 5.26 Kurva linieritas PE 
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  Dari hasil perhitungan data linieritas diatas diperoleh nilai r dari 

metilparaben, etilparaben, propilparaben, butilparaben, dan 2-fenoksietanol 

>0,999 dan nilai Vx0 ≤ 5% untuk kelima analit. Hal ini menunjukkan adanya 

respon linier antara kadar dan area untuk kelima analit dan memenuhi 

persyaratan (USP XXXVII, 2014). 

 

5.2.3 Akurasi 

  Uji akurasi dilakukan dengan metode simulasi yaitu menambahkan 

standar kelima analit metilparaben (MP), etilparaben (EP), propilparaben 

(PP), butilparaben (BP), dan 2-fenoksietanol (PE) kedalam plasebo dengan 

tiga konsentrasi yang berbeda dan pada masing-masing konsentrasi dilakukan 

replikasi tiga kali. Hasil uji akurasi dinyatakan dalam persen perolehan 

kembali. Berikut tabel hasil uji akurasi (tabel V.10 - V.14) 

 

Tabel V.10 Persen perolehan kembali hasil uji akurasi MP 
Kadar Replikasi 

ke - 
Kadar yang 
ditambahkan 
(ppm) 

Kadar 
yang 
diperoleh 
kembali 
(ppm) 

Persen 
yang 
diperoleh 
kembali 
(%) 

Rata-rata 
persen 
yang 
diperoleh 
kembali 
tiap kadar 
(%) 

Rata-rata 
persen 
yang 
diperoleh 
kembali 
MP 
(%) 

80% 
1 32,08 32,10 100,06 

100,23 

99,87 

2 32,08 32,17 100,28 
3 32,08 32,19 100,36 

100% 
1 40,04 39,77 99,32 

99,83 2 40,04 39,93 99,72 
3 40,04 40,22 100,46 

120% 
1 48,48 48,31 99,65 

99,55 2 48,48 48,25 99,52 
3 48,48 48,23 99,48 
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Tabel V.11 Persen perolehan kembali hasil uji akurasi EP 
Kadar Replikasi 

ke - 

Kadar yang 
ditambahkan 
(ppm) 

Kadar 
yang 
diperoleh 
kembali 
(ppm) 

Persen 
yang 
diperoleh 
kembali 
(%) 

Rata-rata 
persen 
yang 
diperoleh 
kembali 
tiap kadar 
(%) 

Rata-rata 
persen 
yang 
diperoleh 
kembali 
EP 
(%) 

80% 
1 6,44 6,40 99,33 

99,57 

99,60 

2 6,44 6,42 99,76 
3 6,44 6,42 99,63 

100% 
1 8,05 7,95 98,72 

99,65 2 8,05 8,08 100,35 
3 8,05 8,04 99,86 

120% 
1 9,66 9,54 98,80 

99,58 2 9,66 9,68 100,25 
3 9,66 9,63 99,70 

 

Tabel V.12 Persen perolehan kembali hasil uji akurasi PP 

Kadar Replikasi 

ke - 

Kadar yang 
ditambahkan 
(ppm) 

Kadar 
yang 
diperoleh 
kembali 
(ppm) 

Persen 
yang 
diperoleh 
kembali 
(%) 

Rata-rata 
persen 
yang 
diperoleh 
kembali 
tiap kadar 
(%) 

Rata-rata 
persen 
yang 
diperoleh 
kembali 
PP 
(%) 

80% 
1 5,24 5,25 100,19 

100,32 

99,69 

2 5,24 5,28 100,76 
3 5,24 5,24 100,00 

100% 
1 6,5 6,44 99,03 

99,54 2 6,5 6,49 99,86 
3 6,5 6,48 99,72 

120% 
1 7,8 7,72 99,01 

99,20 2 7,8 7,79 99,85 
3 7,8 7,70 98,75 
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Tabel V.13 Persen perolehan kembali hasil uji akurasi BP 

Kadar Replikasi 

ke - 

Kadar yang 
ditambahkan 
(ppm) 

Kadar 
yang 
diperoleh 
kembali 
(ppm) 

Persen 
yang 
diperoleh 
kembali 
(%) 

Rata-rata 
persen 
yang 
diperoleh 
kembali 
tiap kadar 
(%) 

Rata-rata 
persen 
yang 
diperoleh 
kembali 
BP 
(%) 

80% 
1 11,2 11,12 99,26 

100,19 

99,84 

2 11,2 11,41 101,89 
3 11,2 11,14 99,42 

100% 
1 11,2 11,12 99,26 

99,52 2 14 13,81 98,66 
3 14 14,07 100,48 

120% 
1 16,8 16,74 99,66 

99,80 2 16,8 16,80 100,00 
3 16,8 16,75 99,73 

 

Tabel V.14 Persen perolehan kembali hasil uji akurasi PE 
Kadar Replikasi 

ke - 

Kadar yang 
ditambahkan 
(ppm) 

Kadar yang 
diperoleh 
kembali 
(ppm) 

Persen 
yang 
diperoleh 
kembali 
(%) 

Rata-rata 
persen 
yang 
diperoleh 
kembali 
tiap kadar 
(%) 

Rata-rata 
persen 
yang 
diperoleh 
kembali 
PE 
(%) 

80% 
1 128,4 128,59 100,15 

100,35 

99,73 

2 128,4 128,92 100,40 
3 128,4 129,02 100,49 

100% 
1 160,5 158,39 98,69 

99,35 2 160,5 160,26 99,85 
3 160,5 159,72 99,51 

120% 
1 192,6 191,61 99,49 

99,50 2 192,6 191,85 99,61 
3 192,6 191,48 99,42 

 

  Rekapitulasi rata-rata persen perolehan kembali pada hasil uji 

akurasi untuk masing-masing analit metilparaben (MP), etilparaben (EP), 

propilparaben (PP), butilparaben (BP), dan 2-fenoksietanol (PE) dapat dilihat 

pada tabel V.15 
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Tabel V.15 Rata-rata persen perolehan kembali pada hasil uji akurasi untuk 
masing-masing analit MP, EP, PP, BP, dan PE. 

Analit 
Rata-rata persen 

perolehan kembali 
Persyaratan 

MP 99,87 

98 %-102% 

EP 99,60 

PP 99,69 

BP 99,84 

PE 99,73 

 

  Dari data tabel V.15 diatas menunjukkan bahwa hasil perolehan 

kembali dari kelima analit yaitu metilparaben (MP), etilparaben (EP), 

propilparaben (PP), butilparaben (BP), dan 2-fenoksietanol (PE) memenuhi 

persyaratan persen perolehan kembali dalam uji akurasi dengan kadar analit 

dalam sampel sebesar 100% yang ditetapkan oleh AOAC yaitu 98%-102% 

(AOAC, 2012). 

 

5.2.4 Presisi 

 Uji presisi dilakukan dengan cara menginjeksikan larutan standar dari 

kelima analit yaitu metilparaben (MP), etilparaben (EP), propilparaben (PP), 

butilparaben (BP), dan 2-fenoksietanol (PE)  yang dimasukkan kedalam 

plasebo pada level 100% konsentrasi analit dalam sampel dengan dilakukan 

6 kali replikasi.  

 Hasil presisi metode dilihat dari nilai RSD persen kadar yang 

diperoleh kembali pada kelima analit MP, EP, PP, BP, dan PE. 
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Tabel V.16 Hasil uji presisi MP, EP, PP, BP, dan PE 

Replikasi 

ke- 

Persen kadar yang diperoleh kembali 

(%) 

MP EP PP BP PE 

1 100,28 97,95 100,25 100,03 99,33 
2 99,72 100,35 99,86 98,66 99,85 
3 100,46 99,86 99,72 100,48 99,51 
4 100,04 97,60 99,74 100,04 99,07 
5 99,74 97,45 99,91 99,60 98,77 
6 99,32 98,72 99,03 99,42 98,69 

SD 0,42 1,22 0,40 0,63 0,45 
RSD 0,42% 1,23% 0,40% 0,63% 0,45% 

 

  Dari data uji presisi (tabel V.16) diatas dapat diketahui nilai RSD 

untuk kelima analit metilparaben, etilparaben, propilparaben, butilparaben, 

dan 2-fenoksietanol adalah < 2%. Kriteria penerimaan presisi yaitu nilai RSD 

adalah ≤2% (Yuwono dan Indrayanto, 2005). Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hasil uji presisi ini telah memenuhi persyaratan validasi. 

 

5.2.5 Robustness 

 Robustness analisis metilparaben (MP), etilparaben (EP), 

propilparaben (PP), butilparaben (BP), dan 2-fenoksietanol (PE) dilakukan 

dengan menginjeksikan larutan standar dari kelima analit dengan replikasi 

sebanyak 6 kali kedalam KCKT pada kondisi terpilih dengan kondisi suhu 

kolom 250C dan 350C. Hasil uji robustness dapat dilihat pada tabel tabel V.17 

dan tabel V. 18. 
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Tabel V.17 Hasil Robustness kondisi KCKT terpilih dengan kondisi suhu 
kolom 350C 

Kondisi Prameter 
Rata – rata replikasi 6 kali 

PE MP EP PP BP 

Suhu 

Kolom  

350C 

Retention 

time 
4,984 5,694 8,213 10,804 13,067 

Tailling 

factor 
1,07 0,97 1,10 1,14 1,04 

Theoretical 

Plate 
2817 3486 6972 13253 22520 

RSD Area 0,38 0,51 1,19 1,67 0,54 

 

Tabel V.18 Hasil Robustness kondisi KCKT terpilih dengan kondisi suhu 
kolom 250C 

Kondisi Parameter 
Rata – rata replikasi 6 kali 

PE MP EP PP BP 

Suhu 
Kolom  
250C 

Retention 
time 5,457 6,379 8,973 11,496 13,785 

Tailling 
factor 0,99 0,96 1,06 1,05 0,95 

Theoritical 
Plate 3729 5035 10487 19608 32108 

RSD Area 0,55 0,73 0,61 0,59 1,10 

 

  Hasil data dari 6 kali replikasi pada kondisi KCKT terpilih suhu 

kolom 350C dan 250C diketahui bahwa nilai RSD area < 2% untuk kelima 

analit 2-fenoksietanol metilparaben, etilparaben, propilparaben, dan 

butilparaben. Berdasarkan USP dipersyaratkan symmetry factor ≤  2.0, 

theoretical plate ≥ 1000 dan RSD area ≤ 2.0% (USP XXXVIII, 2015). 
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5.3  Penetapan kadar metilparaben, etilparaben, propilparaben, 
butilparaben, dan 2-fenoksietanol dalam Sepicide HB 

 Penetapan kadar metilparaben (MP), etilparaben (EP), propilparaben 

(PP), butilparaben (BP), dan 2-fenoksietanol (PE) dilakukan dengan 

menginjeksikan larutan sampel yang sudah dipreparasi dengan replikasi 

sebanyak tiga kali. Hasil perhitungan kadar kelima analit dalam sampel dapat 

dilihat seperti pada tabel V.19 

Tabel V.19 Hasil penetapan kadar 2-fenoksietanol, metilparaben, 
etilparaben, proplparaben, dan butilparaben dalam sampel. 

Analit Persamaan 
Garis 

Replikasi 
ke Area Kadar 

(ppm) 

Kadar 
rata-
rata 

(ppm) 

Persen 
Kadar 
(%) 

Rentang 
Penerimaan 
Persen 
Kadar 
(%) 

MP 
y = 

107,26018x 
+ 43,66283 

1 3930,83032 36,24 
36,34 16,88 

 
2 3941,52856 36,34 16-18 
3 3951,48730 36,43  

              

EP 
y = 

101,04873x 
- 24,44116 

1 845,68561 8,61 
8,46 3,93 

 
2 820,37201 8,36 2-6 
3 824,92865 8,41  

              

PP 
y = 

89,61793x 
- 3,90375 

1 480,27942 5,40 
5,40 2,51 

2-6 
2 480,95663 5,41  
3 479,73041 5,40  

              

BP 
y = 

89,18005x 
- 20,15675 

1 1039,09839 11,88 
11,92 5,54 

 
2 1042,63770 11,92 4-6 
3 1047,11609 11,97  

              

PE 
y = 

4,89939x + 
6,69469 

1 755,67444 152,87 
153,17 71,15 68-72 2 757,27081 153,20 

3 758,48120 153,44 
Total 215,29 

 Dari data diatas diketahui bahwa kadar metilparaben, etilparaben 

propilparaben, butilparaben dan 2-fenoksietanol dalam analit memenuhi 

persen rentang kadar yang dipersyaratkan. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

 Pada penelitian ini dilakukan optimasi dan validasi metode KCKT 

untuk mendapatkan kondisi yang optimum dan metode yang valid untuk 

penetapan kadar 2-fenoksietanol (PE), metilparaben (MP), etilparaben (EP), 

propilparaben (PP), dan butilparaben (BP) secara simultan dalam sampel 

yaitu Sepicide HB. 

 Optimasi kondisi merupakan tahap awal dimana untuk 

memaksimalkan serangkaian kondisi awal meliputi resolusi, bentuk puncak, 

jumlah lempeng, asimetri, waktu retensi, dan keseluruhan kermampuan untuk 

melakukan kuantifikasi analit tertentu yang dikehendaki (Gandjar dan 

Rohman, 2014). 

 Optimasi metode analisis pada penelitian ini dimulai dengan 

menyuntikkan sejumlah larutan sampel yang dilarutkan dalam metanol-air 

(8:2) ke dalam sistem KCKT dengan menggunakan dasar metode analisis dari 

Shabir et al dengan dilakukan perubahan sistem elusi isokratik dan gradien, 

komposisi fase gerak dan laju alir serta kolom Purospher STAR RP-18 

endcapped  seperti pada tabel V.1. Optimasi ini dilakukan untuk 

mendapatkan komposisi fase gerak dan laju alir yang dapat memisahkan 

masing-masing senyawa PE, MP, EP, PP, dan BP dengan senyawa lainnya.  

 Dalam mendapatkan kondisi optimum terlebih dahulu dilakukan 

pemilihan panjang gelombang terpilih. Panjang gelombang terpilih pada 

penelitian ini yaitu 258 nm. Pemilihan panjang gelombang terpilih ini 

didasarkan pada jurnal Shabir et al. Pada penelitian yang ditulis Shabir et al 
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tahun 2011 MP, EP, PP, BP, dan PE dianalisis pada panjang gelombang 

258nm. 

 Kemudian dilakukan pemilihan fase diam untuk analisis yaitu 

Purosher STAR RP-18 endcapped yang memiliki material kolom high pure 

silica. Kolom high pure silica merupakan kolom memiliki silika dengan 

kemurnian tinggi sehingga cemaran logam seperti alumunium, kalsium, besi, 

dan lainya sangat kecil mencapai 1-5ppm. Selain itu permukaan silika juga 

mengalami modifikasi endcapped sehingga diharapkan  dapat mengurangi 

kemungkinan interaksi antara analit dengan residu silanol maupun cemaran 

logam silika yang berdampak bentuk puncak yang lebih simetris. Selain itu 

panjang kolom yang lebih pendek dari yang digunakan jurnal Shabir et al 

yaitu 125mm diharapkan dapat memberikan waktu retensi yang lebih cepat. 

 Kemudian dilakukan optimasi sistem elusi isokratik dan mengubah 

komposisi fase gerak (asetonitril : tetrahidrofuran : air) dengan perbandingan 

22 : 14 : 64 dan 26 : 10 : 64 dengan laju alir 0,8mL/menit; sampai  1,5 

mL/menit. Pada kondisi isokratik pertama dengan komposisi fase gerak 22 : 

14 : 64; laju alir 1mL/menit didapatkan puncak 2-fenoksietanol dan 

metilparaben tidak terpisah dengan baik (Rs <1,5). Kondisi isokratik kedua 

dengan mengubah komposisi fase gerak 26 : 10 : 64; laju alir 1mL/ menit 

didapatkan puncak PE, MP, dan EP tidak terpisah dengan baik. Selanjutnya 

kondisi isokratik ketiga dengan mengubah laju alir 1,5 mL/menit dengan 

komposisi fase gerak yang sama dengan sebelumnya (22 : 14 : 64) didapatkan 

puncak MP, EP, PP, BP,dan PE tidak teripisah dengan baik. Kondisi isokratik 

keempat dengan mengubah laju alir 0,8 mL/menit dan komposisi fase gerak 

yang sama dengan sebelumnya (22 : 14 : 64) didapatkan pemisahan puncak 

PE, MP, dan EP yang tidak terpisah dengan baik (nilai Rs<1,5).  
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 Setelah dilakukan optimasi elusi secara isokratik dengan beberapa 

perubahan komposisi fase gerak dan laju alir dan ternyata belum memperoleh 

pemisahan yang baik dari kelima analit PE, MP, EP, PP, dan BP, maka 

kemudian dilakukan optimasi dengan mengubah sistem elusinya menjadi 

gradien dimana komposisi fase gerak berubah seiring berjalannya waktu 

sehingga diharapkan agar mendapatkan kondisi optimum yang mampu 

memisahkan kelima analit dengan baik. Kondisi elusi gradien yang pertama 

yaitu dengan komposisi mengubah fase gerak asetonitril : metanol : air pada 

menit ke-0 (10 : 20 : 70); menit ke-15 (0 : 80 : 20); menit ke-17 (10 : 20 : 70); 

laju alir 1mL/menit diperoleh pemisahan yang baik untuk masing-masing 

kelima analit PE, MP, EP, PP, dan BP (Rs >1,5) . Kondisi isokratik kedua 

dengan komposisi asetonitril : metanol : air pada menit ke-0 (10 : 20 : 70); 

menit ke-15 (0 : 90 : 10); menit ke-17 (10 : 20 : 70); laju alir 1mL/menit 

diperoleh pemisahan yang kurang baik antara puncak PE dan MP. Perlakuan 

dari sistem gradien pada optimasi ini dapat dilihat pada tabel V.II. 

 Berdasarkan hasil optimasi dari beberapa kondisi yang telah 

dilakukan, dan dengan pertimbangan beberapa parameter yaitu resolusi, 

tailing factor, theoretical plate, waktu analisis, dan tanpa penggunaan 

tetrahidrofuran maka terpilih kondisi optimum yaitu kondisi KCKT sistem 

elusi gradien; komposisi fase gerak asetonitril : metanol : air pada menit ke-

0 (10 : 20 : 70); menit ke-15 (0 : 80 : 20); menit ke-17 (10 : 20 : 70); laju alir 

1m L/menit kolom Purosher STAR RP-18 endcapped C18; panjang 

gelombang 258nm. Pada kondisi optimum diperoleh parameter kromatografi 

pemisahan yang baik dengan nilai Rs > 1,5 untuk masing- masing kelima 

analit , tailing factor <2, theoretical plate >2000 seperti yang terlihat pada 

tabel V.3, tanpa menggunakan tetrahidrofuran sebagai fase gerak, dan waktu 

analisis relatif lebih lama 17 menit.  
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 Pada kondisi optimum penelitian ini waktu retensi analit yang terakhir 

muncul menit ke-13,452 hampir sama dengan Shabir et al yang 

menggunakan tetrahidrofuran sebagai fase geraknya yaitu menit ke-12,80. 

Sedangkan untuk total waktu analisis pada kondisi optimum penelitian 

dengan sistem gradien ini lebih lama yaitu 17 menit dibandingkan Shabir et 

al dengan sistem isokratik yaitu <15 menit meski menggunakan kolom yang 

lebih pendek dibandingkan jurnal.  Parameter kondisi optimum terpilih dapat 

dilihat pada tabel V.3 dan gambar 5.7. 

 Setelah mendapatkan kondisi optimum maka tahap selanjutnya yaitu 

melakukan validasi metode analisis. Validasi metode analisis merupakan 

proses yang dilakukan untuk menentukan bahwa karakteristik kinerja metode 

tersebut telah memenuhi persyaratan untuk analisis yang diinginkan (USP 

XXXVII, 2014) serta  menjamin bahwa metode analisis bersifat spesifik,  

akurat, dan reprodusibel, pada rentang kisaran analit tertentu (Gandjar dan 

Rohman, 2014).  Berdasarkan USP XXXVII validasi metode penelitian ini 

termasuk kategori I yaitu untuk analisis bahan mayor termasuk juga pengawet 

dengan parameter-parameter spesifisitas, linieritas, akurasi, dan presisi. 

Selain keempat parameter tersebut uji robustness juga dilakukan untuk 

mengetahui ketangguhan metode analisis yang diperoleh terhadap perubahan 

suhu. 

 Uji spesifisitas dilakukan dengan menyuntikkan larutan standar 

tunggal PE, MP, EP, PP, dan BP, standar campuran, larutan blanko, dan 

sampel. Kemudian dilakukan perbandingan waktu retensi (tR) dari masing-

masing puncak yang dihasilkan dari standar tunggal PE, MP, EP, PP, dan BP 

dengan masing-masing puncak analit dalam larutan standar campuran dan 

larutan sampel untuk identifikasi kualitatif. Kromatogram larutan standar 

tunggal, standar campuran, dan sampel menunjukkan tR puncak-puncak 
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analit yang hampir sama yaitu PE pada  menit ke 5,194; 5,230; 5,217, MP 

pada menit ke 5,985; 6,050; 6,033, EP pada menit ke 8,490; 8,630; 8,591; PP 

pada menit ke 11,051; 11,232 ; 11,193; dan BP pada menit 13,340; 13,488; 

13,452..  

 Dari hasil kromatogram larutan blanko yang dibandingkan dengan 

standar campuran diketahui tidak ada puncak yang tumpang tindih pada 

waktu retensi analit yang dapat dilihat pada gambar 5.15 dan gambar 5.16 

serta nilai resolusi masing-masing analit (Rs) >1,5. Selain itu Indeks 

kemurnian puncak ( Peak Purity Index) kromatogram sampel dari PE, MP, 

EP, PP, dan BP masing-masing memiliki nilai 999,937; 999,965; 999,968; 

999,978; 999,452 memenuhi syarat >990 (Yuwono dan Indrayanto, 2005) 

yang dapat dilihat pada gambar 5.17 - 5.21. Sehingga hal ini membuktikan 

bahwa puncak-puncak bebas dari senyawa lainnya dan terpisah secara 

sempurna serta memenuhi persyaratan validasi USP XXVII. 

 Tahap validasi berikutnya yaitu melakukan uji linieritas. Uji linieritas 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan satu metode untuk memperoleh 

hasil-hasil yang proporsional antara kadar analit dengan respons yang 

diberikan alat pada kisaran rentang tertentu (USP XXXVII, 2014). Uji 

linieritas dilakukan dengan menginjeksikan larutan standar campuran MP, 

EP, PP, BP, dan PE dengan 7 macam konsentrasi yang berbeda. Kemudian 

dibuat persamaan garis regresi antara kadar sebagai x dan area sebagai y 

untuk masing-masing analit. Dari hasil analisis data persamaan regresi 

masing-masing  analit PE, MP, EP, PP, dan BP yang dapat dilihat pada tabel 

V.5-V.9 dan gambar 5.22-5.26, diketahui bahwa kelima analit PE, MP, EP, 

PP, dan BP memiliki nilai koefisien korelasi (r) > 0,9990 dan Vx0 < 5% yang 

memenuhi persyaratan uji linieritas (Yuwono dan Indrayanto, 2005). Hal ini 

menunjukkan bahwa kelima analit memiliki hubungan yang linier antara 
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kadar dengan respons area yang diberikan pada kisaran kadar 16,20ppm-

40,80ppm untuk MP; 3,22ppm-13,88ppm untuk EP; 2,66ppm-10,64ppm 

untuk PP; 2,66-10,64; 5,32ppm-22,72ppm untuk BP; dan 64,00ppm-260ppm 

untuk PE. 

 Tahap validasi selanjutnya adalah melakukan uji akurasi. Uji akurasi 

dilakukan untuk mengetahui kedekatan antara hasil analisis dengan nilai yang 

sebenarnya  yang dinyatakan dalam persen perolehan kembali (%recovery), 

dengan persyaratan persen perolehan kembali untuk uji akurasi dengan kadar 

analit 100% yaitu sebesar 98%-102% (AOAC, 2012). Penentuan akurasi 

dilakukan dengan metode simulasi yaitu menambahkan standar kelima analit 

ke dalam plasebo, menggunakan tiga konsentrasi yang berbeda (80%, 100%, 

dan 120%) dengan masing-masing konsentrasi dilakukan tiga kali replikasi 

seperti yang terlihat pada tabel V.10-V.14 . Hasil rata-rata persen perolehan 

kembali pada penelitian ini yaitu 99,87% untuk MP,   99,60% untuk EP, 

99,69% untuk PP, 99,84% untuk BP, dan 99,73% untuk PE seperti yang 

tersaji pada tabel V.15. Sehingga dari hasil tersebut akurasi pada penelitian 

ini memenuhi kriteria sesuai yang dipersyaratkan yaitu 98%-102% (AOAC, 

2012). 

 Tahap validasi berikutnya dilakukan uji presisi metode analisis yang 

bertujuan untuk menjamin kedekatan hasil analisis secara berulang pada 

kondisi yang sama yang biasanya dinyatakan dalam relative standar 

deviation (RSD). Uji presisi pada penelitian ini, dilakukan dengan kondisi 

yang sama baik dari analis, peralatan, tempat, maupun waktu analisis. 

Penentuan presisi dilakukan dengan menginjeksikan larutan sampel simulasi 

pada komposisi 100% dan dilakukan replikasi sebanyak 6 kali serta kemudian 

dihitung nilai RSD persen perolehan kembali dari masing-masing analit. 

Hasil dari uji presisi menunjukkan bahwa nilai RSD persen perolehan 
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kembali dari rata-rata 6 kali replikasi masing-masing analit yaitu  0,42% 

untuk MP, 1,23% untuk EP, 0,40% untuk PP, 0,63% untuk BP, dan 0,45% 

untuk PE seperti yang tersaji pada tabel V.16. Kriteria penerimaan nilai RSD 

yang dipersyaratkan untuk validasi metode yaitu ≤2% (Yuwono dan 

Indrayanto, 2005), sehingga uji presisi pada penelitian ini memenuhi kriteria 

yang dipersyaratkan. 

 Kemudian dilakukan uji robustness yang bertujuan untuk mengetahui 

ketangguhan metode analisis terhadap perubahan suhu kolom ±50C. Uji 

robustness pada penelitian ini dilakukan dengan menginjeksikan larutan 

standar campuran PE, MP, EP, PP, dan BP ke dalam KCKT pada kondisi 

optimum dengan melakukan perubahan suhu kolom 250C dan 350C dan 

dilakukan replikasi 6 kali. Pada perubahan suhu  250C diperoleh hasil yang 

sudah dirata-rata yaitu retention time MP menit 6,379, EP menit 8,973, PP 

menit 11,496, BP menit 13,785, dan PE menit 5,457;  theoretical plate  5035 

untuk MP,  10487 untuk EP, 19608 untuk PP, 32108 untuk BP, dan 3729 

untuk PE; tailing factor  0,96 untuk MP, 1,06 untuk EP, 1,05 untuk PP, 0,95 

untuk BP, dan 0,99 untuk PE, serta nilai RSD area 0,73% untuk MP,  0,61% 

untuk EP, 0,59% untuk PP dan 1,10% untuk BP, dan 0,55% untuk PE. 

 Sedangkan untuk kondisi suhu 350C diperoleh hasil rata-rata retention 

time 5,694 menit untuk MP, 8,213 menit untuk EP, 10,804 menit untuk PP, 

13,067 menit untuk BP, dan 4,984 menit untuk PE; theoretical plate sebesar 

3486 untuk MP, 6972 untuk EP, 13253 untuk PP, 22520 untuk BP, dan 2817 

untuk PE; tailing factor 0,97 untuk MP, 1,10 untuk EP, 1,14 untuk PP, 1,04 

untuk BP, dan 1,07 untuk PE; serta nilai RSD area 0,51% untuk MP, 1,19% 

untuk EP, 1,67% untuk PP, 0,54% untuk BP, dan 0,38%. Hasil dari uji 

robustness dapat dilihat pada tabel V.16 dan tabel V.17. Sehingga dari 

keseluruhan hasil uji robustness den perubahan suhu kolom 250C dan 350C 
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memiliki nilai theoretical plate >2000, nilai tailing factor < 2, dan nilai RSD 

area dari ≤ 2%, memenuhi syarat dari USP XXXVII. 

 Berdasarkan hasil validasi metode KCKT yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa metode analisis PE, MP, EP, PP, dan BP dengan sistem elusi 

gradien ke-0 (10 : 20 : 70); menit ke-15 (0 : 80 : 20); menit ke-17 (10 : 20 : 

70); laju alir 1mL/menit kolom PurospherSTAR high pure silica C-18; 

panjang gelombang 258nm memenuhi persyaratan validasi. 

 Setelah didapatkan metode analisis yang telah memenuhi persyaratan 

validasi maka selanjutnya dilakukan penetapan kadar PE, MP, EP, PP, dan 

BP dalam Sepicide HB sebagai aplikasi metode. Hasil penetapan kadar dari 

PE, MP, EP, PP, dan BP dapat dilihat pada tabel V.19 dimana persen 

komposisi analit dalam sampel Sepicide HB yaitu 16,88% untuk MP, 3,93% 

untuk EP, 2,51% untuk PP, 5,54% untuk BP, dan 71,15% untuk PE. Hasil 

diatas sesuai dengan kriteria persen komposisi yang ditetapkan dari industri 

pembuat sampel untuk masing-masing sampel yaitu 16-18% untuk MP, 2-6% 

untuk EP, 2-6%untuk PP, 4-6% untuk BP, dan 68-72% untuk PE. 

 Dari hasil penelitian ini diperoleh  metode analisis yang dapat 

digunakan untuk penetapan kadar MP, EP, PP, BP, dan PE secara simultan 

dengan waktu analisis 17 menit, dan  tidak menggunakan tetrahidrofuran 

dalam komposisi fase geraknya sehingga lebih aman dan green chemistry.  
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

7.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kondisi KCKT yang optimum untuk analisis metilparaben, 

etilparaben, propilparaben, butilparaben, dan 2-fenoksietanol 

diperoleh dengan menggunakan sistem elusi gradien dengan 

komposisi fase gerak asetonitril : metanol : air pada menit ke-0 

(10 : 20 : 70); menit ke-15 (0 : 80 : 20); menit ke-17 (10 : 20 : 70); 

laju alir 1mL/menit kolom C-18 endcapped high pure silica; suhu 

kolom 300C; dan panjang gelombang 258nm. 

2. Metode analisis KCKT dengan kondisi yang terpilih memenuhi 

persyaratan validasi (spesifisitas, linieritas, akurasi, presisi, dan 

robustness) untuk analisis metilparaben, etilparaben, 

propilparaben, butilparaben, dan 2-fenoksietanol dalam Sepicide 

HB. 

3. Komposisi metilparaben, etilparaben propilparaben, 

butilparaben, dan 2-fenoksietanol dalam Sepicide HB berturut-

turut : 16,88%; 3,93%; 2,51%;  5,54%; dan 71,15% dan 

memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan. 

 

7.2 Saran 

1. Metode analisis KCKT pada penelitian ini dapat digunakan 

sebagai metode alternatif untuk analisis rutin dan kontrol kualitas 

pada penetapan kadar sediaan yang mengandung metilparaben, 
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etilparaben, propilparaben, butilparaben, dan 2-fenoksietanol 

secara simultan. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mempersingkat 

waktu analisis metode KCKT untuk analisis mengandung 

metilparaben, etilparaben, propilparaben, butilparaben, dan 2-

fenoksietanol. 
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