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Tuberkulosis (TBC) menjadi penyebab utama kematian di 

dunia akibat infeksi tunggal setelah HIV. Pada Tahun 2013, 9 

juta orang jatuh sakit akibat TBC dan 1,5juta meninggal akibat 

penyakit ini. Saat ini pengobatan TBC biasanya menggunakan 

obat campuran (kombinasi) yaitu 2 atau 4 obat anti-tuberkulosis 

sekaligus. Jika digunakan hanya 1 obat maka bakteri TBC sering 

resisten (kebal) terhadap obat tersebut dan membuat penyakit 

TBC ini lebih sukar disembuhkan (Werner et al., 2010). Dalam 

penelitian ini akan mencoba menentukan kadar campuran obat 

untuk terapi penyakit TBC dengan metode spektrofotometri UV. 

Salah satu kombinasi obat TBC yang beredar di pasaran, yaitu 

kombinasi antara isoniazid dan piridoksin (vitamin B6) dengan 

perbandingan 40 : 1 pada sediaan tablet, namun kendala yang 

dihadapi adalah adanya komponen yang saling mengganggu pada 

penetapan kadarnya. 

Pada penelitian ini menggunakan isoniazid dan piridoksin 

p.g (pharmaceutical grade), aquademineraisata, tablet serta 

spektrofotometri single beam Hewlett Packard. Prosedur Validasi 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI  
VALIDASI METODE PENENTUAN ...

MOHAMMAD NAUVAL HIDAYATULLAH



ix 

 

yang pertama dilakukan adalah uji selektifitas dimana masing-

masing spektra di overlay dan dicari 3λ terpilih. Untuk isoniazid 

3λ terpilih adalah λ1=254 nm, λ2=262 nm, λ3 =270 nm  dan 

piridoksin 3λ terpilih adalah  λ1=314 nm, λ2=324 nm, λ3 = 334 

nm. 

Pada uji linieritas isoniazid (tunggal) didapatkan persamaan 

regresi yaitu y = 1,8236.10-3x + 3,3386.10-5 (r=0,9993) dan Vxo 

= 2,14% ; piridoksin (tunggal) didapatkan persamaan regresi 

yaitu y = 1,9283.10-3x + 0,0275 (r=0,9739) dan Vxo = 14,17% ; 

isoniazid (campuran) didapatkan persamaan regresi yaitu y = 

1,8397.10-3x + 1,1974.10-4 (r=0,9999) dan Vxo = 0,76% ; 

piridoksin (campuran) didapatkan persamaan regresi yaitu y = 

3,2153.10-4x + 4,6.10-5 (r=0,9977) dan Vxo = 4,91%. Harga r 

tabel pada N = 5 dengan taraf signifikan 1% berturut-turut adalah 

0,959% dengan syarat Vxo < 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

baku kerja isoniazid dan baku kerja piridoksin memiliki 

hubungan yang linier. 

Pada uji akurasi untuk isoniazid dan piridoksin diperoleh % 

recovery sesuai persyaratan yaitu berkisar antara 98-102%. Hasil 

% recovery untuk isoniazid yaitu 100,39% dan % recovery untuk 

piridoksin yaitu 100,01%. 

Uji presisi dinyatakan dengan koefisien variasi (KV), suatu 

penelitian dikatakan baik apabila memiliki harga KV ≤2%. Hasil 

% KV untuk isoniazid dan piridoksin, secara berturut-turut yaitu 

0,22% dan0,63%. 

Setelah terpenuhi persyaratan parameter validasi metode 

kategori 1 (akurasi, presisi, selektifitas, linieritas dan rentang) 
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yang telah dilakukan, maka metode yang digunakan pada 

penelitian ini dapat dikatakan valid. Kedepannya metode ini 

dapat digunakan untuk menentukan kadar tablet campuran 

berisikan isoniazid dan piridoksin yang beredar di pasaran. 

Penentuan kadar yang didapatkan untuk isoniazid dan 

piridoksin dengan cara tiga panjang gelombang berturut-turut 

yaitu 430,75 mg (107,69%) dan 9,85 mg (98,53%) dimana kadar 

sesuai persyaratan pada Farmakope Indonesia IV yaitu 90 – 

110%. Selain kadar pada tablet yang harus seragam, Farmakope 

Indonesia IV juga mempersyaratkan keseragaman bobot tablet 

dimana penyimpangan tablet yang diperbolehkan pada kolom A 

sebesar 5% dan kolom B sebesar 10%. Rata-rata bobot tablet 

yang diperoleh x yang diperoleh yaitu 0,6077 g dengan 

penyimpangan bobot tablet kolom A dan kolom B yang 

diperbolehkan berturut-turut yaitu 0,5773 – 0,6380 g dan 0,5469 

– 0,6684 g. 
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