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Dengan nama Allah Yang Maha Pemumh lagi Malia Penyayang 

SegaJa puji bagi Allah, Tuhan semesta alam 
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang 

Yang menguasai hari pembalasan 
Hanya kepada Engkaulah kami menyembah 

dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan 
Tunjukilah kami jalan yang lures 

Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat 
kepada mereka, 

bukan jaJan mereka yang dimurkai dan bukan pulajalan mereka 
yangsesst. 

(A1 Qur'an, Surah Al Fatihah: 1-7) 
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Bismillaahirrahmaanir rahiim 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Pertama kali perkenankan lah saya pada kesempatan yang berbahagia 
ini memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang atas 
berkah dan rahmatNya serta ridhoNya, kita semua pada hari ini 
diizinkan dapat mengikuti acara peresmian penerimaanjabatan saya 
sebagai guru besar dalam ilmu kimia analitik pada Fakultas Farmasi 
Universitas Airlangga. 
Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepadajunjungan kami 
Nabi Besar Muhammad SAW dan keluarga beserta para sahabat 
dan pengikutnya. 

Yang terhormat, 

Bapak ketua dan anggota Dewan Penyantun Universitas Airlangga, 
Bapak rektor dan pembantu rektor Universitas Airlangga, 
Para guru besar dan anggota senat Universitas Airlangga, 
Bapak pimpinan Fakultas, Program dan Lembaga di lingkungan 
Universitas Airlangga, 
Bapak dekan dan pembantu dekan Fakultas Farmasi Universitas 
Airlangga, 
Teman sejawat dan segenap sivitas akademika Universitas 
Airlangga, 

Para undangan dan hadirin sekalian. 
Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana lazimnya untuk 
menyampaikan pidato ilmiah pengukuhan jabatan guru besar, 
izinkanlah dengan ini saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul: 
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KROMATOGRAFI 
PERKEMBANGAN, WAWASAN DAN 

APLIKASI DALAM KIMIA ANALISIS 

Membahas tentang perkembangan kromatografi sebaiknya dimulai 
dengan membahas k b . 
kr per em angan klmia analisis karena 

omatografi meru ak' ' p an satu diantara lim t knik ki' ali . . ae ~a~ m 
mstrumental yang san t . 
kr ga pentmg artinya. Perkemb~g~ 

omatografi sangat terkait 
b . erat dan merupakan perkemb~gan 

yang erant& dengan perke b . . 
Oleh sebab 't b I m angan kimIa anaIisis instrumental. 

1 u se e um membah 
aplikasi krom t afi as perkembangan, wawas~ dan 

a ogr I daIam kimia aI" . 
dimengerti dan difah·' an ISIS, terleblh dahulu perlu 

amI perkemban ki' 
tentang pengertian dan d fi " . . gan mia anaIisis terutama 

e lOISl kimia anali' D ali . sangat perlu difah . d S18. efmisi kimia an SIS 
amI an ditegakkan I . . 

berpendapat bahwa tan . ' 0 eh sebab ltu DaVId Hume 
pa ada keJelasan d fi . . . . 

analisis maka akt al' . e llllSl tentang apa itu kimIa 
, u 18asl para ilm '. 

dan ketidakJ' elasan t b uwan kimla analisis akan maya 
erse ut ak b 

merugikan.5 an erdampak kekacauan dan 

1. PENGERTIAN ll'n.t"T .. 
ALUfLUl ANALISIS 

Wilhelm Oswald (1894) be en .'. . 
mengamati SUbstansi_sub~apat. Kinua analisis merupakan senI 
penYUsun-penYUsunn 9 1 Yang berbeda dan mengamati juga 
defmisi kimia analisi:a. kPendapat Meites dan Thomas tentang 
analis' d cu up luas k d . 

18 a alah cabang dati. . e uanya berpendapat: KiIllla 
pengembangan dan perb~et ilmu kimia yang bertuju~ untuk 
menurut Royce Murr aplikasi prosedur analis' SedangkaIl 
y b ay dan L . IS. 
d:g. ~rsangkut paut tentan 8ltenens: KiInia analisis adalah ibnu 
pek IU~l tersebut dapat ditar.: penentuan kimia.5 Dari beberapa 

el'Jaan utama dalam ki1 .suatu kesimpulan bahwa lingkUP 
mla an r . 

2 a ISIS meliputi: pemisahaIl, 

identifIkasi dan penentuanjumlah oishi dari analit atau analit-analit 
daIam sampel yang ditentukan. 

2. PERKEMBANGAN KIMIA ANALISIS 

Perkembangan kimia analisis dimulai dari perkembangan te~ 
analisis gravimetri dan pemisahan kimia, baik untuk tujuan analisis 
kualitatifmaupun untuk tujuan analisis kuantitatif. Teknik analisis 
gravimetri ini sangat populer sampai tahun 1930. Para ilmuwan 
kimia analisis gravimetri yang termashur adalah Jons Jacob 
Berzelius (1779-1848) dan Theodore W. Richards (1868-1928), 
keduanya berhasil menambah perbendaharaan banyak unsur atau 
elemen kima sebagai perluasan pengenalan unsur-unsur kimiayang 
diperoleh dengan teknik gravimetri.9 

Pada waktu yang tidakjauh berbeda dengan·dikenalnya teknik 
analisis gravimetri para ilmuwan kimia analisis juga mulai meneliti 
interaksi REM (Radiasi Elektro Magnetik) monokromatis dengan 
molekul atau atom. Teknik analisis instrumental yang membahas 
tentang interaksi REM monokromatis dengan molekul atau atom 
tersebut dikenal sebagai teknik analisis spektroskopi. Beberapa 
tokoh ilmuwan spektroskopi melahirkan hukum spektroskopi, 
seperti: Bouguer (1729), Lambert (1760), J3ernard (1825) dan Beers 
(1852). 

Teknik analisis elektrokimia berkembang dan diaplikasikan 
sesudah teknik spektroskopi. Teknik analisis elektrokimia 
mempunyai konsep dasar memanfaatkan perbedaan koefisien 
aktivitas analit, muatan ion analit dan kekuatan ion anaHt. Peter 
Debye (1884-1966) dan E. Huckel keduanya adaIah ilmuwan kimia 
analisis yang menekuni elektrokimia. 

Jadi sampai sekitar tahun 1930 kimia analisis didukung oleh 
teknik analisis gravimetri (kimia analisis visual) dan dua teknik 
kimia analisis instrumental yaitu spektroskopi dan elektrokimia. 
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Sudahjelas percepatan perkembangan teknik analisis instrumental 

meninggalkanjauh teknik kimia analisis visual karena teknik kimia 
analisis instrumental pada akhirnya akan' lebih handal teruji 
kesahihannya ( ._".:J t' 

Vi:tilria Jon) dengan saksama terutama dalam hal 
ketepatan (accurac;\ k 
( ~J, ecermatan (precision) dan keterulangan 
reproducihilitv) I' 't d ' 

k ' , ;1'" Iml eteksl (Limit of Detection) dan limit 
uantltasl (L' 't ( 

kimi' , , ~1 a Quantitation = LOQ) dibandingkan teknik 
a analislS VlsUal Dal laks 

k akt kim, ' am pe anaan pekeIjaannya dari waktu 
e w u la anali' , 

1_ SIS mstrumental dihadapkan dengan suatu 
A.enyataan yan ' 

I g monoton ymtu makin komplek dan makin rumitnya 
sampe yang datan S bin 
inst . g, e gga dalam perjalanannya kimia analisis 

rumental sampai d ' 
satu persoa! k' en~an tahun 1930 masih belum terlepas darl 

an pe elJaanny 't 'f t 
seJectivity and distin' a ym u pemisahan yang selektl ~ ~u 
anaIisis kuaIitatif ~~ Pada masa itu (1930) p~nentuan kimia 
matrik sam I kuantitatifterhadap analit yang berada dalam 

pe yang komplek te I b' 
pemisahan kimia' (d ' r e ih dahulu masih perlu dilakukan 

pa a lazunn dilak aks' 
destilasi dan subl' ') ya ukan dengan cara ekstr 1, 

Imasl untuk ' k 
anaIit dari matrik memlsahkan atau mengeluar an 

sampel. PekelJ' " 
memakan waktu k ' aan llU merupakan kendala karena 

pe erJaan y I 
pelarut organl'k d ang atna, banyak menghamburkan 

engan h 'I ' 
pemisahan kimia t'dak b' asl yang tidak optimal. Akan tetapl 

lisa d'h' d ' daIam keadaan terp'sah I In ari karena penentuan anabt 
I ' , 1 atau murni te' I ' t ana ISIS kimia untuk ' nso asl merupakan tuntu an 

.1. menghlnd 'k 
oustructive component, arl omponen pengganggu ataU 

3. GAMBARAN TTLnno. 
.... ~yAVD'l RROMATOGRAFI 

Seorang ah1i hotani R ' 
USlaMikha 

pada tahun 1903 berhasil dalam el Semenovic Tswett (1872-1919), 
daun chlorophylls dan percobaannya memisahkan pigmen 
d" , xanthoph lls 

11S1 serbuk kapur CaCO da: ' melalui suatu kolom gelas yang 
4 3 dlelusi dengan petroleum eter, 

Percobaan kedua dilakukan dengan mengganti serbuk kapur dengan 
serbuk alumina,9 Dari kedua pereobaan tersebut dihasilkan suatu 
pemisahan pigmen daun yang semula berwarna hijau menjadi zona
zona yang berwarna warna lain yang bergerak ke bawah karena 
pengaruh gravitasi bumi, Apa yang telah dilakukan oleh Tswett 
tersebut telah dikukuhkan sebagai penemu pertama dan ilmuwan 
pertama yang mendeklarasikan istilah kromatografi (berasal dari 
bahasa Yunani kuno: chroma = warna dan graphein = penulisan),9 
Seeara harfiah istilah kromatografi berarti penulisan warna, 
Sebenarnya istilah kromatografi pada era kimia analitik 
instrumental modern saat ini sudah tidak tepat lagi,sebab pada . 
saat ini di mana kromatografi telah berkembang dan wawasannya 
telah melebar, kromatografi tidak hanya bisa dipakai untuk 
pemisahan analit yang berwarna saja malahan pada saat inisebagian 
besar pekerjaan para kromatografiwan adalah melakukan 
pemisahan analit-analit yang tidak berwarna, Dengan alasan untuk 
menghormati Tswett sebagai bapak kromatografi istilah 
kromatografi sampai saat ini tetap masih dipertahankan, 

Telaah apa yang dilakukan Tswett tersebut dilihat dari radas 
(aparatus) yang dipakai untuk pereobaan tampak adanya serbuk 
kapur atau alumina yang dipakai sebagai fasa diam dan petroleum 
eter yang dipakai sebagai rasa gerak (rasa mobil) serta analit-analit 
pada pigmen hijau daun yang terpisah ~ena perbedaan migrasi 
pada fasa diam di bawah pengaruh fasa gerak, Pengaruh perbedaan 
migrasi analit-analit tersebut disebabkan oleh karena perbedaan 
sifat fisik yang keeil diantara analit-analit yang dipisahkan tersebut 
dan pemisahan tersebut dikenal sebagai pemisahan fisik, Dari 
kenyataan tersebut telah dapat dikemukaan definisi kromatografi 
sebagai berikut: Kromatografi adalah teknik pemisahan fisik 
campuran komponen yang berdasarkan perbedaan migrasi masing
masing komponen pada rasa diam di bawah pengaruh suatu fasa 
yang bergerak (fasa mobil), Dilihat dari defmisinya, kromatografi 
merupakan suatu bagian kimia analisis dengan sasaran akhir 
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teIjadinya pemisahan atau pemurnian anaIit atau analit-anaIit, Dari 
dua terminal akhir pekerjaan kromatografi pada akhirnya 
kromatografi akan bisa dipakai untuk kimia analitik (kromatografi 
analitik) dan bisa juga untuk produksi (kromatografi preparatif), 
Kromatografi analitik terminal akhirnya adaIah pemisahan selektif 
sedangkan kromatografi preparatif terminal akhirnya adalah 
pemurnian senyawa, Akan tetapi keduajenis kromatografi tersebut 
mempunyai dasar (konotasinya umum) yang sama yaitu: bahwa 
t 'd' , 
el',Ja my a penusahan maupun pemurnian suatu senyawa karena 

pemanfaatan teIjadinya perubahan sistem keseimbangan distribusi 
yang pegun (static equilibrium distribution) ke sistem keseimbangan 
distribusi yang cergas <2Ynamic equilibrium distribution), Pada 
p,roses pelaksanaan kromatografi setiap analit akan mengalami 
slstem distribusi keseimbangan cergas diantara fasa diam dan fasa 

g~r~ secara sinambung dan berulangkali, Konstanta keseimbangan 
dls~nbusi cergas akan sama harganya untuk analit itu sendiri pada 
vanabel analisis tertentu d d iki' , , 

engan em an seeara teorltIs semua 
komponen akan dapat dipisah dengan memanfaatkan perbedaan 
konstanta tersebut, Selama beberapa tahun il an kimia 

aI, , h para muw an ISIS anya terpak d d ' ak 
, , u pa a asar kromatografi saja yang tId 

kr
mungkin dikembangkan dasar teIjadinya pemisahan, Manfaat teknik 

omatografi untuk kimia al" kh al' ' , an ISIS USusnya untuk kimia an IS18 
mstrumental belum t d' 

, erasa, an llmu ini merana bertahun-tahun 
sampaI Tswett meninggal dUnia (1919). 

4. PERKEMBANGAN KROMATOGRAFI 

Kendala kesulitan para ilmuwan kimi . . 
Buatu penentuan aI' a analisIS yang mengharapkan 
dimanfaatkan I h an It yang selektif dan terpisahkan mulai 
dengan cara 0 e para kromatografiwan generasi penerus Tswett, 

mengotak-atik I b 
dan molekul ant I' angsung eberapa sifat fisika umum ara aIn: 

6 

(1), Kecenderungan molekul untuk. melekat pada permukaan serbuk 
halus (adsorpsi, penjerapan). 

(2). Kecenderungan molekul melarut terdistribusi dalam sistem 
dua cairan tidak saling campur (partisi). 

(3). Kecenderungan molekul analit dan molekul fasa mobil yang 
bermuatan mengalami pertukaran ion pada permukaan resin 
yang bermuatan berlawanan. 

(4), Keeenderungan molekul akan terseleksi berdasarkan Massa 
molekulnya atau ukuran molekul melalui gel (size exclusion) 

(5). Kecenderungan molekul senyawa kiral (enantiomer) terjadi 
pemisahan (inclusion), 

Gejala terjadinya pemisahan molekul dengan memanfaatkan 
perbedaan sifat fisika yang keeil dan beragam tersebut yang terjadi 
pada kromatografi dikenal sebagai azas kromatografi karena 
memberikan konotasi yang khu.sus. Dari pengenalan azas 
kromatografi, ilmu ini berkembang pesat mulai tahun 1930 sampai 
saat ini, Perkembangan pemakaian fasa mobil dari fasa mobil cair, 
gas dan super kritik (keseimbangan eair dan gas pada temperatur 
dan tekanan tertentu) juga tercatat sebagai pemercepat 
perkembangan kromatografi, Perkembangan perubahan bidang rasa 
diam kolom konvensional ke bidang datar (kromatografi planar) 

d t akhir rasa diam yang dikemas dalam kolom kapiler disertai an er , 
pengaliran rasa mobil bertekanan juga tercatat sebagai penambah 
perbendaharaan met ode kromatografi. Semua ini periu dibahas 

'nCI' karena semua sektor kromatografi menjadi sangat seeara rl 
entin bagi kimia analisis instrumental. Kehadiran teknik 

~omat:grafi telah merubah wajah kimia analisis instrumental pada 
era modern ini dan sangat eksplosif perkembangannya terutama 

dengan tergabungnya kromatografi de~~ inst~en kimia analisis 
yang multiplek sebagai instrumen kinua anallsis terpadu. 
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5. KLASIFIKASI KROMATOGRAFI 

Setelah para kromatografiwan berhasiI memanfaatkan beragam sifat 
flSik dari suatu analit sehingga terjadi pemisahan yang khusus atau 
dengan memanfaatkan beberapa . azas pemisahan dari sini 
kromatografi berkembang pesat dan tercatat sebagai satu di antara 

lima teknik analisis instrumental, Untuk tujuan lebih meningkatkan 
kinerja aplikasi beberapa macam metode kromatografi, para 
kromatografiwan berusaha merinci klasifikasi kromatografi sebagai 
berikut8: 

• 

CHROMATOGRAPHY 

I 
SFC 

GAS 

I' ,l COLUMN 

I . I I I I I 
SEC IC GSC GLC LSC LLC IEC BPC 

rL, 
GPC GFC 

ABBREVIATION 'tical Fluid Chomatography SFC ' Supercrl 
: Gas Solid Chromatography 

GSC , Gas Liquid Chromatography 
GLC Li uid Solid Chromatography 
LSC Li quid Liquid Chromatography 
LLC IO~ Exhange Chromatography 
IEC Binded Phase Chromatogaphy 
BPC , e Exckusion Chromatography 
SEC SIZ at'ln Chromatography C GelPerme h 
GP G I Filtration Chromatograp 
GFC e hy 

Inclusion Chromatograp 
IC Th' Layer Chromatography TLC In h 
PC Paper Chromatograp y 
EC Electro Cromatography 

UQUID 

I I 
PlANAR 

I I .1 
TLC PC EC 

rn_...:t:cation Methode of Chromatography Gambar 1, \.I1lIZUU 
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Pada klasifikasi kromato fi' . 
dilihat dari 11asa bil gra 1 dipakal dua paradigm a yaitu 

mo yang dipakai d . 
yaitu: GC( Gas Clm a a bga metode kromatografi 

SFC (Supercn"tic:;;;;::;;;;hy ), LC(Liquid Chromatography) dan 
teknik pengemasan fasa di romatography), Apabila dilihat dari 

yaitu: PlanarChromato ~ya,kromatografi dibagi menjadi dua 

tentu padakromatogr::a.I:~Ol~ Chromatography. Sudah 
yang disertai tekanan t k Y g dimaksud kolom adalah kolom 

un u pengali 11 ' 
konvensional yang mem"'-~ ran asa mobIl, bukan kolom 

cullaatkan gr 't' , 
fasa mobil. Klasifik' , aVl asl bUffiI untuk pengaliran 

. asl yang diSUguhk d' 
klasifikasi semua metod kr an 1 atas cukup mewakili 
Dilih' e omatografi d ' d 

at klasifikasinya ad an ua paradigma tersebut, 
kr a yang perlu di t 

omatografi yang popu' 1 b ca at untuk beberapa metode 
b er erkemb d 

sum angan yang sangat b . ang engan memberikan 
I · 'k erartl bam k ana It I . 1:)4 per embangan ilmu kimia 

TLC (Thin Layer Ch 
L . romatogra h ) 
apI~ Tipis) metode dikemban 'P y atau KLT (Kromatografi 

Scralber pada tahun 1938 gkan pertama kali oleh Izamailov dan 
memanfaatkan fasa diam I merupakan perkembangan yang 
atau a ..1:_ p anar dengan k . cenuu.lgfasa mobil . emampuan elusi menaik 
fasa diam. Perkembangan ~alU1 efek kapiler celah sempit butiran 
penemuan Martin dan Synge o:atografi planar selanjutnya adalah 

le~bar~ kertas (sellulosa) :~: ~un 1941 yang berhasil memakai 
CaIr. sehingga asas pemisahann gru padatan pendukung fasa diam 
darl adsorpsi K ya merupakan Part' . I b'h baik 

I . . onsep pemis h lSI yang e 1 
me ahirkan a an part' . . . metode kromat lSI Inl berkembang dan 
pada tah 19 Ografi gas (GC k . un 52 dan tiga tah k == Gas Chromatography) 

kr°merslal pertama mulai m un emudian (1955) kromatograf gas 
omatografi emasuki I gas sarnpai '. pasar. Perkembangan pesat 

tahun 1985 Saat Inl da t . 
I b tercatat 200 000 b pa dltengarai bahwa sampai 
a oratorium ki' . uah kro . 

kr mla analit"k' matograf gas tersebar dl 
omatografi 1 dl sel h 

pipa terbuka 1 g~ Yang Sangat dram:~u dunia. Perkembangan 
kaPiler (capiD. tis adalah penemuan kolom 

10 ll1y open tube column) oleh M.J.E. Golay 

pada tahun 1957. Dukungan penemuan kolom kapiler dari leburan 
silika pada tahun 1979 oleh R. D. Dandeneau sangat mendukung 
perkembangan kolom kapiler yang bisa dibuat panjang sainpai 

150 m, dari era ini HRGC (High Resolution Gas Chromatography) 
mulai berkembangpesat.2.8 Perlu dieatat sampai tahun 1990 sekitar 
90% semua kromatograf gas di seluruh dunia telah memakai HRGC , 
karena beberapa alasan yang sangat fundamental: Resolusi yang 
lebih baik, reduksi kapasitas dan efIsiensi yang sangat meningkat 
tajam dibandingkan kolom terpaking (Packed Column). 

HPLC (High Performance Liquid Chromatography/High 
Pressure Liquid Chromatography) atau istilah yang lebih populer 
saat ini LC (Liquid Chromatography), adalah metode kromatografi 
eair dengan tekanan tinggi (6000-9000 psi) melalui kolom mikro 
sepanjang 5-25 em. Metode ini dikembangkan pertama kali oleh Csaba 
Horvat pada tahun 1970. Metode ini di Indonesia dikenal sebagai 
KCKT (Kromatografl Cair Kinerja Tinggi) dimanfaatkan untuk 

menutup kelemahan metode kromatografi gas (GC) terhadap analit 
yang sulit diatsirikan dan mudah terdekomposisi oleh temperatur 
tinggi. N amun demikian KCKT juga memberikan kelemahan yang 
cukup menyulitkan yaitu dalam masalah deteksinya, kecepatan alir 
fasa mobil dan kelarutan analit yang ditentukan, sehingga perlu 
dicari pengembangan metode kromatografi yang lainnya. 
Supercriticai Fluid Chromatography (SF:C) mulai dikembangkan 
sejak tahun 1980 untuk menutup kelemahan atau kekurangan 

metode GC dan KCKT, metode ini merupakan jembatan diantara 
GC dan KCKT. Keistimewaan SFC adalah resolusi, kapasitas, 
efisiensinya danjangkauan analisisnya yang lebih baik dari GC dan 
KCKT. Instrumentasi SFC seperti kromatograf gas dengan kolom 
KCKT yang panjangnya 25 em detektor yang dipakai UV-Vis , 
sedangkan fasa mobil yang dipakai adalah CO2 dalam. kondisi 
superkritik (keseimbangan gas-eair) yang didapat dengan cara 

~engatur temperatur dan te~annya. Kendala SFC adalah sulitnya 
didapat CO2 dengan kemurruan yang sangat tinggi dan ini masih 
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merupakan kendala buat laboratorium kimia analitik di Indonesia. 
Dengan dikembangkannya metode baru di jajaran teknik 

kromatografi seperti SFC ini tugas GC dan KCKT sekaligus sudah 

diambil alih dengan keistimewaan yang telah disebutkan di muka. 
Perkembangan menyeluruh dari semua metode kromatografi untuk 
mencapai validasi metode analisis dan mencapai SST (System 
Suitability Test) mengalami hambatan dari sifat detektor pada 
semua kromatograf, yang bersifat ''blind and differentials'~ Kendala 
ini akan sangat menyulitkan terutama untuk tujuan pembuktian 
identifikasi analit, karena pemeriksaan puncak kromatogram dengan 
cara membandingkan dan menumpuk (compare and spiking) antara 
puncak kromatogram ~alit dan puncak kromatogram SRM 
(Standard Reference Material) masih terasa kurang atau perIu 
pembuktian lebih lanjut. Sebagai jawaban dari kendala ini para 
ilmuwan kimia analitik dengan cara memanfaatkan kemajuan 
teknologi komputer telah berhasil memadukan teknik kromatografi 

dengan teknik spektroskopi atau teknik neka ragam fenomena 

(~sceDaneous) yang bersifat multiplek. Teknik penggabungan ini 
dikenal sebagai teknik terpadu (Hyphenated Technique). 

6 PERAN KROMATOGRAFI DALAM KIMIA ANALISIS 
INSTRUMENTAL 

Lahirnya te~ ~alisis terpadu di sekitar tahun 1980 merupakan 
suatu kemaJuan kimia anali' . 
K SIS mstrumental yang sangat dramatis. 

onsep GC-MS (Gas Ch 
GC/FT-IR!MS (Gas romatography-Mass Spectrometry) atau 
Mc:r...---- Chromatography-Fourier Transform Infrared-

ass 4Jpr;&;wvmetry) telah memb t knik. kr 
awa e omatografi pada posisi yang sangat pentingp da 

a era modern. Perkembangan teknik t d 
yang mutakhir adalah konse . erpa u 
Ch t >h p mstrumen terpadu LC-MS (Liquid 
"'L~oma ograp ry-Mass Spectrometry) dan GC-UV (Gas 
\;u.romatography-Ult . ~ 

:raVIa et Spectrophotometry). Pada konsep 
12 

----------~~ 

instrumen terpadu ini GC atau LC berperan sebagai pemisah yang 
selektif sedangkan MS, FT-IR atau UV berperan sebagai 
penganalisis yang spesiflk. Dengan cara matematik "vector compare 
orthonormalization"yang dikemukaan oleh Gram - Schmidt setiap 

titik kromatogram pada GC atau LC bisa diterjemahkan dengan 
cepat pada spektrum infra merah, spektrum Massa atau spektrum 
ultraviolet. Secara keseluruhan TRC (Total Response 
Chromatogram) atau TIC (Total Ion Chromatogram) yang 
dihasilkan GC atau KCKT setiap puncaknya pada rentang waktu 
tertentu bisa dilihat spektrum infra merahnya atau spektrum 

massanya. Spektrum infra merah atau spektrum Massa dari analit 
selanjutnya bisa dibandingkan dengan spektrum ''Library standard" 
yang ada di dalam perangkat lunak FT-IR atau MS. Analit yang 
ditent~kan akan terjawab dengan beberapa informasi penting 

seperti:3 

1. CIS (Complete Ion Scan), MIM (Multiple Ion Monitoring) atau 
SIM (Selected Ion Monitoring) dari setiap puncak kromatogram. 

2. Nama molekul analit sesuai dengan tata nama IUPAC 
(International Union of Pure and Applied Chemistry) . 

3. CAS (Chemical Abstract Service) Number. 
4. Struktur molekul juga bisa tergambar. 
5. Kualitas kemiripan (Hit quality) spektrum analit dengan 

spektrum standar library, spektra dinyatakan sama apabila 

keroiripannya > 90% atau sebaiknya > 95%. 

Ada dua badan resmi yang mengkoleksi spektrum standar Jibrary 
FT-IR dan MS yaitu NlST (National Institute Standard Technology) 
dan Wiley. Sebagai catatan sampai tahun 1990 spektrum standar 
1:1.. tuk MS terkoleksi sebanyak 160 000 macam senyawa, dan 
n~ary~ . knfi . 
. . b' t b rtambah Gambar 2 men~jukkan sltem 0 19urasl 
IDl lSa erus e' . .. . 
GC/FT- IR/MS dan gambar 3 menunjukkan hasIl anallsls teknik 

d t b t terhadap contoh analisis untuk penentuan ekstasi terpa u erse u . 
dalam urine peng~a ekstasl. 
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Gambar 3. Pemeriksaan urine pemakai ekstasi dengan GC-MS 
(Penelitian pendahuluan M.S. Handayani dalam rangka Program S-3 

di UNAIR) 
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7. WAWASAN KROMATOGRAFI 

Wawasan atau lingkup ke 
beberapa aspek .t gunaan ~etode kromatografi menyangkut 

yal u: kuahtas b 
(kromatografiwan) dan ke sum er daya manusia 
bidang disiplin ilmu te k~t aan metode kromatografi pada berbagai 

r aI • 

Masalah kualitas para kr 
keilmuannya dibuktik ks omatografiwan dalam disiplin 

an a elerasinya d 
duabelas "NobeJ Prize Award" engan pengumpulan 
1972. selama kurun waktu 1937 sampai 

Kegunaan metode kromato 
diperlukan pada berbagai disi lin .grafi untu.k membantu atau 
saat ini sudah sang at mel· dP ilmu yang lam dan terkait sampai 
. uas an hamp· 
Ilmu yang melakuk Ir menyeluruh untuk disiplin 

an pengukuran d . 
menunjukkan wawasan t d an rlset kimia. Tabel 1 

me 0 e kromatografi sampai saat ini. 

Table 1 Typ. al 
IC Application of C 

hromatography Methods 
Field 

1. Pharmaceutical 
2. Food Products 

3. Industrial Chemical 

4 Environment pollutants 

5. Medical 

- Biochemical 

- Clinical medicine 

6. Forensic chemistry 
7. Petroleum 
8. Cosmetic 
9. Athletic 

L...,lO. Geology 
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Typical Mixture 

Antibiotic Sed t· Artifi ·al' a lve, Steroid, Analgesic 
ICI sweeten An . . Addit. ers, tloxidants AfiatoXlns, 
lves. ' 

Condensed aro . 
Pesti . d matlc, Surfactant Propellants 

H CI es, Herbicides, Phenols ~CBs 
azardo " us and Toxic materials 

Amino acid Pt· 
Bile a . d ' ro ems, Carbohydrates, Lipids 

Ho C1, Drug metabolites, Urine extracts, 
rmones. 

Drugs, Poisons BI d al Gas li ' 00 cohol, Narcotic. 
Pe 0 ne, Crude oil, LUbricant. 

rfutnes, Soaps CI . Doping , eansmg, Tooth paste. 

Soil, Heavy metals. 

I 

8. GOOD LABORATORY PRACTICE (US - GLP) 

Pada kurun waktu 1960 sampai 1970 di Amerika Serikat penulisan 
tentang kimia analitik hampir 60%-70% ditulis oleh bukan para 
ilmuwan kimia analisis. Pada masa itu terjadinya interpretasi data 
yang keliru, kehilangan data, korupsi data dan manipulasi data 
penentuan di laboratorium kimia analitik berpeluang cukup lebar. 
Untuk menghindari hal yang merugikan ini badan federal pengawas 
seperti US-FDA (United States-Food and Drug Administration) dan 
dibantu US-EPA (United States-Environmental Protection Agency) 
meregulasikan US-GLP (United States-Good Laboratory Practice) 
mulai tahun 1976. US-GLP meregulasi langkah-Iangkah ilmiah 
untuk menguraikan aspek dan kondisi organisasi di bawah mana 

. penelitian laboratorium dirancang, dilaksanakan, dipantau dan 
dicatat. US-GLP mempunyai dua tujuan akhir yaitu:6 

1. Internal Objective 
Quality, Integrity and Validity of Analytical data. 

SST (System Suitability Test) 

2. External Objective 
Protect People and Environment from Hazardous materials 
International Comparability of Analytical data. 

Untuk mencapai tujuan US-GLP pada sebuah laboratorium kimia 
analisis instrumental dipersyaratkan pemberlakuan sistem validasi 

yang menyangkut tiga persyaratan utama: 
1. Instrumen fisiko kimia yang dipakai memadai dan dikalibrasi 

setiap periode tertentu. 
2. Metode analisis yang akan dipakai sebelumnya harns divalidasi 

dan memenuhi persyaratan variabel validasi metode. Dikenal 
tiga macam metode analisis kimia yaitu metode standar, metode 
komparatif dan metode pengembangan. Ada kebebasan memilih 
bagi ilmuwan kimia analisis, akan tetapi sebelum dipakai harns 

dibuktikan terlebih dahulu bahwa metode tersebut telah 
memenuhi persyaratan variabel validasi metode. 
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3. Personilpenyelia yang bekerja di laboratorium kimia analisis 
instumental harus terseleksi dari: pendidikan, pelatihan dan 

pengalaman. Persyaratan yang lebih ketat dari ISO Guide 25 

(Perpaduan US-GLp, UK-NAMAS dan OECD), menyebutkan 

tambahan persyaratan personil penyelia laboratorium kimia 

analisis adalah: harns mempunyai pengetahuan yang mutakhir. 

Semua tujuan regulasi US-GLP tersebut untuk tujuan proteksi 
terhadap kesalahan interpretasi data, kehilangan data, 

manipulasi dan pemutarbalikan data hasil anlisis kimia. Oleh 

sebab itu sangat tepat definisi kimia analisis yang disarnpaikan 
oleh dua orang ilmuwan kimia analisis berikut ini: 

"Analitycal chemistzy is what analytical chemist do" (Charles 
N. Reilley). 5 

''Seorang ilmuwan kimia analisis instrumental harus 
mengetahui dan faham tentang teori dasar teknik dan metode 

analisis serta mengetahui dan faham dengan bekerjanya 

instrumen "(Kosasih Satiadarma).7 

Standar persyaratan dan akreditasi laboratorium kimia analisis 
ditingkat internasional telah diregulasi melalui ISO Guide 25 dan 
standar internasional ini telah diadopsi oleh Republik Indonesia 
sebagai DSN-01 (Dewan Standarisasi Nasional). Sudah seharusnya . 

para ilmuwan kimia analisis di Indonesia mengetahui dan faharn 
tentang ini. 
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Sayang beliau berdua tidak hadir secara fisik menyaksikan 
keberhasilan anaknya pada kali ini. Semoga Allah SWT memberikan 
tempat yang terbaik disisiNya, diterima semua amal ibadahnya serta 
diampuni semua dosa, kesalahan dan kekhilafan kedua orang tua 
kami. 

Rasa terima kasih yang mendalam serta tulus dan ikhlas saya 
sampaikanjuga kepada Bapak dan Ibu mertua saya, Samuel Rawan 
Binti, SH dan !bu, yang hadir pada aeara l'nl' S . aya merasa 
mendapatkan dorongan moril dan bantu an materiel terutama 
selama saya menyelesaikan program doktor saya di Institut 
Teknologi Bandung. Beliau berduajuga telah membina kerukunan . 

rumah tangga kamL Semoga Allah SWT memberikan balasan 
kebaikan yang setimpal kepada Bapak dan Ibu mertua saya. 

~a terima kasih yang mendalam serta tulus dan ikhlas saya 
samp81kan kepada guru agama kami sekeluarga yaitu: 

Ustadz Bapak Drs. H. SUgijanto, MS, Apt beserta Ibu 
Ustadzah Ibu Hj. Djoehairiyah 

Ustadzah Ibu Hj. Nurul Lailiyah Ridho 

Bimbingan dan nasehat guru agama kami sangatlah mewarnai 

kehidupan keluarga kami dan menjaga kami sekeluarga pada posisi 

dalam aqidah agama Islam untuk menuju pada tingkat ikhlas dan 
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kaffah. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahNya 
pada beliau semua. Ustadz dan Ustadzah yang kami mulyakan dan 

pembimbing agama kami sekeluarga, dengan segala kerendahan hati 

kami sekeluarga masih tetap memohon bimbingan dan nasehat lebih 

lanjut di masa mendatang mengingat pada era kehidupan mendatang 

yang akan teruji cukup berat adalah akhlak dan moral manusia. 
Rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas serta tiada terhingga, 

tiada putus putusnya juga saya sampaikan kepada para guru-guru 
saya yang telah bersusah payah dan penuh keikhlasan dalam 

membimbing dan mentransfer ipteks beliau sehingga saya mencapai 

keadaan terhormat seperti saat ini. Tidak memungkinkan saya 
menyebut satu demi satu para guru saya mulai dari SR (Sekolah 
Rakyat) sampai saya menyelesaikan program doktor di ITB Bandung . 

. Semoga amal baik beliau para guru kami mendapat balasan yang 
berlipat dari Allah SWT. Namun secara khusus in gin saya 
menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada 

seorang guru, promotor saya waktu menempuh program doktor di 

ITB Bandung yaitu: Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Kosasih 

Satiadarma, M.Sc. dan !bu, yang hadir pada kesempatan ini 
men aksikan muridnya dikukuhkan sebagai guru besar. Beliau telah 

y ali" al d mendidik mentransfer ilmu kimia an SIS mstrument pa a saya 
dan mens~leksi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Saya lebih 
bahagia lagi karena sampai detik ini saya masih berada dalam 

bimbingan dan arahan beliau, terima kasih Bapakku, Guruku dan 

Sah b ku amalan ilmu guruku yang berguna menjadi amal 
a at ,semoga 

. . ah S b' J'l' akan tetap meneruskan ilmu guruku pad a JarlY . aya eI',lan 
'd 'd saya insya Allah. Semoga Allah SWT semua mUrI murl , . 

memberikan balasan yang terbaik buatmu guruku yan.g ter~mta. 
G . t ada suatu kegalauan dalam hatl mundmu 

uruku yang tercm a, . 
. . 'h t lalu sedikit ilmumu yang kugap81, terlalu 
1m, rasanya masl er . 
b ., alisis instrumental yang belum terwanskan 

anyak ilmu kimla an . 
kah diriku meneruskan ilmumu, sanggupkah 

pada diriku. Sanggup . lal' uh aku . 
diriku mendekati aras keilmuanmu, masih ter u Ja menuJu 
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b' b' lah ke dekatmu. Satu harapan dan permohonanku, guruku un mg 
aku lebih lanjut dan tuntunlah aku lebih lanjut, untuk lebih banyak 
kugapai ilmumu. . 

Pada kesempatan kali ini juga kami sekeluarga menyamp8.lkan 
terima kasih yang mendalam kepada yang terhormat Bap~k 
Dr, Yahya A. Muhaimin, Menteri Pendidikan Nasional, Repubhk 
Indonesia yang telah berkenan dan memberikan kepercayaan 
sepenuhnya mengangkat saya sebagai guru besar pada Fakultas 
Farmasi Universitas Airlangga, Surabaya. Hal ini merupakan suatu 
kehormatan bagi saya pribadi dan keluarga akan tetapi amanah 
ini akan saya terima hanya karen a ridho Allah SWT dan dengan 
penuh kesadaran saya merasakan hal ini suatu amanah yang cukup 
berat mempertanggung jawabkannya. Semoga Allah SWT ridho, 
melindungi dan selalu menunjukkan jalan yang lurus pada 
perjuangan saya di masa mendatang. 

Kepada yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Pendidikan 
Tinggi, Prof. Dr. Ir. Satrio Sumantri Brodjonegoro yang telah 
memberikan kepercayaan kepada saya untuk menerimajabatan guru 
besar, saya pribadi beserta keluarga menyampaikan terima kasih, 

Kepada kedua almamater saya Universitas Airlangga dan Institut 
Teknologi Bandung, kuberjanji setia , berdharma bhakti suci berjasa 
mulia. Belajar untuk nusa Indonesia yang kucinta, Kuserahkan 
pengabdianku yang terbaik untuk menjunjung keharuman namamu 
sebagai kedua pusat pengembangan ipteks temama dan terkemuka, 

terima kasih Fakultas Farmasi Universitas Airlangga dan terima 
kasih Jurusan Farmasi Institut Teknologi Bandung. 

Kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Airlangga,. 
Prof. H. Soedarto, dr, DTM&H, Ph.D., para Pembantu Rektor dan 
para anggota senat Universitas Airlangga, saya menyampaikan 
terima kasih yang mendalam atas kesediannya Bapak-bapak dan 
Ibu yang telah berkenan mengusulkan saya untuk diangkat sebagai 

guru besar dan menerima saya masuk ke lingkungan senat 
Universitas Airlangga. Saya pribadi sadar bahwa jabatan ini 
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bukanlah suatu kemewahan yang I , d 'banggakan akan tetapi 
tu k harusan bagi saya untuk mengemban tanggung merupakan sua . e l' d 

jawab keilmuwan dan kode etika moral sebagaimana azImnya an 

hal ini sangat berat. h t Bapak Dekan Fakultas Farmasi 
Kepada yang ter orma . ara Pembantu Dekan 

U' 'tas Airlangga, Dr. H. FaslCh, Apt., dan p 
mverSl t F'_l_ultas Farmasi Universitas Airlangga, d ua anggota sena i1A • 

an sem 'kan terima kaslh atas k t n ini saya menyampal 
pada esempa a dan erkenannya kepada saya, sehingga saya 
kepercayaannya p dal' batan guru besar. 

h '1 diangkat am Ja 
diusulkan dan ber asl. kas'hJ'uga saya sampaikan kepada yang 

U k rasa tenma I H 
ng apan Kimia Farmasi Bapak Dr. . B k Ketua Jurusan , , . 

terhormat apa B ak Kepala Laboratoriun Anahsls 
Amirudin Prawita, AP~ :hm:~ Inoni, Apt. yang telah berkenan 
Farmasi , Bapak Drs. . Fakultas Farmasi untuk proses kenaikan 
mengusulkan saya ke senat 

, b besar bagi saya, 1 . b t 
Ja atan guru saha untuk proses pengusu an Ja a an 

Dalam masa saya beru ang kuat dan bantuan serta 
ada dorongan y 

guru besar, saya merasa 'uangan saya, untuk itu saya 
t membantu perJ . 

saran yang sanga 'kan rasa terima kaslh yang 
'b d' dan keluarga menyampal 

pn a I h rmat. 
mendalam kepada yang ter 0 : Hardjopranjoto, drh., MSc" 
- Bapak Prof. Dr. H. SoeharrttoJolbu 

'besea. . 
sekretaris senat Unarr,.. d Sp THT, Direktur Pascasar,]ana 
BapakProf. Dr, H. SoedlJono, r., . 

Unair. chimoellah, Dip. EST, mantan Direktur 
Bapak Prof. Dr, Jr. H. M. Ra 

P !:I"';ana ITS beserta Ibu.. Z.· Apt Ketua Lembaga ascas ...... ., Noor Chohes rum, ., 
Bapak Prof. Dr. H. 

. beserta Ibu. S AK Asdir Penelitian Unrur, Soeparto, dr., p. , 
D H pitono Bapak Prof. r. . , 

Pascasarjana Unair. h mad Amin, dr., Sp. P., Asdlr 
H Mu am Bapak Prof. Dr.. . 
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8emua budi baik dan bantuan Bapak bapak dan Ibu, kepada saya 
sulit saya melupakannya namun demikian sulit pula saya 
membalasnya. Hanya kepada Allah SWT saya memohon semoga 
limpahan rahmat dan hidayah Allah SWT selalu tercurah kepada 
Bapak bapak dan Ibu semua. 

Hadirin yang saya mulyakan, syarat pengukuhan sebagai guru 

besar pada lazimnya guru besar yang dikukuhkan diminta 
membacakan orasi ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni. 
Pada kesempatan ini saya pribadi menyampaikan rasa terima kasih 

dan penghargaan yang tinggi kepada dua teman sejawat yaitu: Prof. 
Dr. rer. nat. A. M. Gunawan Indrayanto Apt dDt H , . an r. rer. na. . 
Mochammad Yuwono MS Apt at d ' ., ., as saran an bantuannya pada 
waktu saya menyelesaikan orasi ilmiah yang saat" b ak 

, , llll saya ac an, 
Tenma kaslh yang mendalam dari saya pribadi dan keluarga 

saya s~paikan ~ep~da semua anggota panitia pengukuhan gu~ 
besar dl bawah plmpman adinda berdua: Dr. H, Achmad Syahrani 
MS" Apt. dan Drs, Didik Hasmono MS Apt Kar db' , " . ena engan antuan 
saudara-saudara semua yang telah b k ' k ' , , e elJa eras, sehmgga acara 
ml dapat berjalan dengan lancar D 'k ' . eml an Juga kepada segenap 
anggota paduan suara, saya dan keluarga meny 'k t ' 
kasih dan penghargaan yang mendalam. ampru an erIma 

Terima kasih dari yan kh 
, g usus saya sampaikan kepada keluarga 

saya yang tercmta dan say a sayangi , t ' D " ' 
MS Apt dan k Ii ak ' 18 n saya ra. H.J. Sn Banartl, 

" . e ma an anak kami' M ' 
Martina Aprilia M' S,,' uhammad Noor Dlansyah, 

, lerna arl Trlan M ' 
Karina Yuniati K I a, arlssa Yovita dan Shinta 

, e uarga saya telah b ak b h 
kesabaran serta ta akkaI k any erkorban dan penU 

W epada Allah SWT ' 
dalam mendorong dan d '. serta penuh pengert1an 

men ampmgI . 
diwarnai nuansa suka dan duka pelJuangan karier saya yang 

Kepada semua fihak yang t lab 
tidak tersebut namany d e membantu saya sekeluarga yang 

a pa a kali' .. 
terima kasih yang tidak kuran ~m, Juga saya sampaikan r~a 
yang saya sampaikan s big artmya dengan rasa terima kaslh 

e e Ulnnya. 
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Kepada semua hadirin yang saya mulyakan yang hadir pada acara 
pengukuhan guru besar pada kali ini, saya sampaikan terima kasih 

atas perhatian dan kesabarannya. 
Demikianlah, apa yang dapat kami sampaikan pada saat ini, 

apabila yang telah saya sampaikan mengandung kebenaran, sungguh 
kebenaran itu datangnya hanya dari Allah 8WT dan apabila yang 
telah saya sampaikan ada kesalahan saya mohon maaf atas kesalahan 
dan kekhilafan saya karena keterbatasan kemampuan saya. 
Akhirnya kami sangat berharap untuk senantiasa mendapatkan 
taufik dan hidayah dari Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa 
menjadikan kami sebagai orang yang bersyukur, bersabar atas segala 
cobaan dalam kehidupan, tidak sombong atas karya yang dapat kami 
abdikan namun kami sangat berharap selalu di bawah lindungan , 

. dan bimbingan Allah 8WT dan bermanfaat bagi ummat manusia. 

Amin ya Robbal alamin 

Wabillahit taufiq wal hidayah, Walhamdulillahirobbil alamin 

Wassalamu alaikum wr. wb. 
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