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RINGKASAN 
 

VALIDASI METODE KROMATOGRAFI GAS-
SPEKTROMETRI MASSA UNTUK PENETAPAN 
KADAR RESIDU ENDOSULFAN DALAM KUBIS 

 
Dini Tri Anggraini 

 
Segala macam cara telah dilakukan agar produk sayuran tidak 

mengalami gagal panen atau terserang hama yang dapat mengakibatkan 
produksi sayuran menurun. Salah satu cara yang terbukti mampu 
meningkatkan produksi adalah penggunaan pestisida (Bempah et al., 2011), 
mengakibatkan ada residu pestisida pada hasil pertanian termasuk sayuran. 
Keberadaan residu pestisida ini menjadi masalah yang serius dan perlu 
diperhatikan (Chen et al., 2011). Endosulfan adalah salah satu pestisida 
golongan organoklorin yang dilaporkan  paling sering menyebabkan 
keracunan. Endosulfan mempunyai beberapa bentuk isomer dan metabolit, 
yang biasanya terdapat dalam sayuran, yaitu endosulfan I, endosulfan II dan 
endosulfan sulfat (Vidal et al., 1997). Penelitian ini merupakan salah satu 
upaya untuk mengembangkan metode analisis residu endosulfan. 

Beberapa metode telah dilakukan untuk analisis pestisida, dari 
beberapa metode tersebut, metode kromatografi gas merupakan metode 
yang biasa digunakan untuk analisis pestisida. Kromatografi gas-
spektrometri massa (KG-SM telah) terbukti merupakan metode yang sangat 
menguntungkan dan mampu untuk menganalisis residu pestisida karena 
mempunyai fleksibilitas, sensitivitas dan selektivitas yang tinggi (Santos 
and Galceran, 2002). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui validitas metode analisis 
penetapan kadar residu endosulfan dalam sampel kubis dengan 
menggunakan kromatografi gas-spektrometri massa (KG-MS) yang 
memenuhi persyaratan validasi meliputi selektifitas, LOD-LOQ, linearitas, 
akurasi dan presisi. 

Validasi metode perlu dilakukan karena adanya perbedaan kondisi 
dari metode baku yang tertera di AOAC, yaitu pada penelitian ini tidak 
menggunakan detektor ECD tetapi menggunakan detektor SM selain itu, 
matriks sampel yang digunakan dalam metode baku adalah selada, stroberi 
dan tomat sedangkan dalam penelitian ini digunakan matriks sampel kubis 
dan metode ekstraksi sampel yang digunakan juga telah mengalami 
modifikasi.
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Pada penelitian ini dilakukan penetapan kadar air sampel kubis dan 
dilakukan replikasi sebanyak enam kali. Diperoleh kadar air rata-rata dari 
sampel kubis sebesar 93,82% dengan harga KV sebesar 0,10%, 

Tahap awal dari validasi metode adalah penentuan kondisi optimum 
dari KG-SM. Optimasi kondisi meliputi pengaturan suhu oven secara 
terprogram. Pengaturan suhu ini dilakukan supaya mendapatkan pemisahan 
analit yang optimal dan efisien, sehingga didapatkan kondisi optimal yaitu 
suhu inlet 280oC, suhu oven terprogram 180oC (2 menit) kemudian 
dinaikkan 1oC/menit hingga mencapai suhu 190oC dinaikkan 2oC/menit 
hingga suhu 204oC, dari suhu 204oC dinaikkan 1oC/menit hingga suhu 
206oC kemudian dinaikkan lagi 2oC/menit hingga suhu 290oC ditahan 
selama 2 menit, suhu detektor 250oC, split rasio (1:1) dan flow rate 1,5 
mL/menit. Setelah kondisi optimum didapatkan, maka dilakukan proses 
validasi metode yang meliputi uji linieritas, selektivitas, akurasi, presisi, 
batas deteksi dan batas kuantitasi. Untuk uji selektivitas, pada kondisi 
optimum tersebut, harga Rs dan α antara masing-masing puncak analit 
dengan komponen lainnya dalam matriks >1 sehingga dapat dikatakan 
bahwa metode ini selektif. 

Pada penentuan linieritas digunakan larutan standar endosulfan 
dengan lima konsentrasi antara 2 ppm sampai 6 ppm. Hasil uji tersebut 
menghasilkan harga r, Vxo dan Xp pada tiap-tiap senyawa analit. 
Endosulfan I (r = 0,9914; Vxo = 6,07%; Xp = 1,06), endosulfan II (r = 
0,9914; Vxo = 6,00%; Xp = 1,15), sedangkan untuk endosulfan sulfat (r = 
0,9938; Vxo = 5,09%; Xp = 0,98). Harga r dari ketiga senyawa tersebut > r 
tabel (0,878). Dari data tersebut, nilai Vxo tidak memenuhi kriteria 
penerimaan namun harga Xp telah memenuhi kriteria penerimaam yaitu 
Xp<Xi sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linier antara 
konsentrasi endosulfan dengan area pada masing-masing senyawa. 

 Untuk nilai LOD sebesar 0,1275 µg/mL, 0,1273 µg/mL dan 0,1469 
µg/mL masing-masing untuk endosulfan I, endosulfan II dan endosulfan 
sulfat. Sedangkan untuk LOQ sebesar 0,3865 µg/mL, 0,3856 µg/mL dan 
0,4451 µg/mL masing-masing untuk endosulfan I, endosulfan II dan 
endosulfan sulfat. 

Penentuan akurasi (% recovery) dan presisi digunakan satu macam 
konsentrasi campuran endosulfan I, endosulfan II dan endosulfan sulfat 
yang diadisikan ke dalam matriks kubis, yaitu konsentrasi 100 % dengan 
konsentrasi 0,02 mg/10 g sampel kubis untuk masing-masing senyawa 
analit yang kemudian sampel diekstraksi dengan pelarut aseton dan 
digunakan campuran diklorometana:n-heksana (1:1) agar endosulfan dapat 
berpartisi ke pelarut campuran tersebut. Proses ekstraksi dilakukan 
replikasi sebanyak 6 kali (ICH, 2005). Pada penentuan akurasi, didapatkan 
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harga rata-rata % recovery endosulfan I sebesar 76,52% dengan KV = 
5,56%, endosulfan II sebesar 76,63% dengan KV = 7,03%, endosulfan 
sulfat sebesar 106,44% dengan KV = 11,54%. Dari data tersebut, berarti 
metode ini memenuhi persyaratan akurasi (70%-120%) dan presisi (KV < 
15%) untuk bioanalisis (Yuwono and Indrayanto, 2005). 

 Tahap akhir dari penelitian ini adalah melakukan presisi alat 
dengan mengukur derajat keterulangannya, yaitu dengan menyuntikkan 
larutan standar campuran 4 ppm sebanyak 5 kali ke dalam KG-SM. Pada 
konsentrasi tersebut didapatkan harga KV dari rasio area endosulfan dengan 
area endrin sebesar 1,91% ; 0,84 %; 1,84% (endosulfan I, endosulfan II, 
endosulfan sulfat) sedangkan KV dari rasio waktu retensi endosulfan 
dengan waktu retensi endrin sebesar 0,03%; 0,03; 0,06%. Dari hasil validasi 
metode analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat disimpulkan 
bahwa metode KG-SM telah memenuhi persyaratan validasi metode yang 
meliputi: selektivitas, linieritas, akurasi, dan presisi. Sehingga metode ini 
dapat digunakan untuk penetapan kadar residu endosulfan dalam kubis. 
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ABSTRACT 
 
 

VALIDATION OF GAS CHROMATOGRAPHY-MASS 
SPECTROMETRY METHOD FOR DETERMINATION OF 

ENDOSULFAN RESIDUE IN CABBAGE 
    

Dini Tri Anggraini 
 
 

The purpose of this study was to develop and validate a simple method 
suitable for the analysis of trace amounts of endosulfan in cabbage. 
Cabbage samples are extracted with acetone and endosulfan are partitioned 
into dichloromethane/n-hexane. Final determination was performed by gas 
chromatography with mass spectrometry. Recovery studies were performed 
at 0.02 mg/kg fortification level of each compound (endosulfan I, 
endosulfan II, endosulfan sulfat) and the recoveries obtained ranged 69.67% 
to 124.02 % with coefficient of variation values of 5.56-11.54%. The 
method showed good linearity (r > 0,99) over the range assayed 2 to 6 
µg/mL. The detection limits for endosulfan (endosulfan I, endosulfan II, 
endosulfan sulfat) were 0.1275 µg/mL, 0.1273 µg/mL, 0.1469 µg/mL, 
respectively and the quantification limits for endosulfan (endosulfan I, 
endosulfan II, endosulfan sulfat) were 0.3865 µg/mL, 0.3856 µg/mL, 
0.4451 µg/mL, respectively. For all endosulfan a good repeatability was 
obtained (CV% values in the range 0.03-1.19%) when sequence of five 
injections of the standar solution was performed. 
 
Keywords: GC-MS, endosulfan, pesticides, validation, cabbage 
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