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RINGKASAN 

 

Validasi Metode Analisis Campuran Vitamin B1, B2, dan B6 

Dalam Sediaan Tablet Dengan KCKT Menggunakan Kolom 

RP-18 Ultra High Base Deactivated Purity Silica 

 

Vitamin adalah senyawa – senyawa organik yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan normal dan mempertahankan hidup 

manusia, yang secara alami tidak mampu mensintesis senyawa – 

senyawa tersebut. Senyawa-senyawa tersebut diperlukan dan efektif 

dalam jumlah sedikit, tidak menghasilkan energi dan tidak 

digunakan sebagai unit pembangunan struktur tubuh organisme, 

tetapi asupannya harus teratur dan dalam jumlah yang cukup, serta 

sangat penting untuk transformasi energi dan pengaturan 

metabolisme tubuh (Andarwulan dan Koswara, 1992). 

Analisis kuantitatif multivitamin secara simultan sulit 

untuk dilakukan karena terdapat senyawa beragam, sehingga 

membutuhkan suatu proses pemisahan. Metode kromatografi pada 

dasarnya adalah seatu teknik pemisahan, sehingga sesuai untuk 

analisis multivitamin. Metode yang digunakan dalam analisis ini 

adalah Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT). Dari data 

literatur, untuk analisis kuantitatif  multivitamin secara simultan 

dapat digunakan kolom RP-18 Ultra High Base Deactivated Purity 

Silica (150 mm x 4,6 mm, ukuran partikel 3 µm), fase gerak yang 

terdiri dari Trifluoroacetic Acid (TFA) 0,01% pH = 3,9 (pelarut A) 
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dan methanol (pelarut B), dan eluasi yang digunakan adalah gradien 

(Mandiola, 2007). Pengamatan dilakukan pada panjang gelombang 

280 nm (Kledjus, 2004). Setelah dilakukan optimasi, diperoleh 

kondisi KCKT yang sesuai untuk analisis kuantitatif multivitamin 

secara simultan, yakni pengamatan dilakukan pada suhu 15°C, dan 

elusi yang digunakan adalah elusi gradien.     

Tahap pertama uji validasi metode adalah uji selektivitas. 

Harga Rs dan α masing – masing vitamin memenuhi persyaratan 

yakni harga Rs ≥ 1,5 dan harga α > 1 yaitu, untuk Rs vitamin B 1 

sebesar 3,65 dan α sebesar 1,34. Untuk Rs vitamin B2 sebesar 29,96 

dan α sebesar 1,95. Untuk Rs vitamin B6 sebesar 4,55 dan α sebesar 

1,29.  Pada penentuan batas deteksi (BD) dan batas kuantitasi (BK) 

diperoleh hasil, yaitu untuk vitamin B1 harga BD sebesar 1,1 µg/mL 

dan harga BK sebesar 3,4 µg/mL. untuk vitamin B2 harga BD 

sebesar 0,7 µg/mL dan harga BK sebesar 2,3 µg/mL. Dan untuk 

vitamin B6 harga BD sebesar 1,7 µg/mL dan harga BK sebesar 5,2 

µg/mL. Hasil penentuan linieritas diperoleh persamaan regresi 

vitamin B1, Y = 8,57873x – 4,28421 (r hitung = 0,9994; r tabel = 

0,754; VXo = 2,52 %). Persamaan regresi vitamin B6, Y = 

14,38781x + 1,33948 (r hitung = 0,9998; r tabel = 0,754; VXo = 

4,89%). Dan persamaan regresi untuk vitamin B2, Y = 24,12112x + 

3,93074 (r hitung = 0,9999; r tabel = 0,754; VXo = 1,57 %). Dari 

data tersebut dapat dinyatakan bahwa hasil regresi linear memenuhi 

persyaratan vaidasi metode. 

Dari tahap akurasi dan presisi metode diperoleh harga rata-

rata persentase recovery vitamin B1 adalah 82,98% ± 3,56 dengan 
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koefisien variasi (4,41%-6,58%). Harga rata-rata persentase 

recovery vitamin B2 adalah 104,26% + 0,80 dengan koefisien variasi 

(0,80%-1,36%). Dan harga rata-rata persentase recovery vitamin B6 

adalah B6 99,52% ± 3,75 dengan koefisien variasi (0,73-1,14%). 

Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa hasil akurasi memenuhi 

persyaratan vaidasi metode yaitu nilai persen recovery antara 80 – 

110 % dan % KV tidak lebih dari atau sama dengan 7,3 %. Tahap 

selanjutnya dari validasi metode yaitu presisi atau ketelitian dari 

instrumen yang digunakan. Hasilnya didapatkan koefisien variasi 

(KV) vitamin B1 sebesar 0,71%, vitamin B2 sebesar 1,40%, dan 

vitamin B6 sebesar 0,33%. Berdasarkan data tersebut presisi dari 

penelitian ini memenuhi persyaratan validasi yang telah di tentukan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa validasi 

metode untuk vitamin B1, B2, dan B6 dengan menggunakan KCKT 

yang digunakan memenuhi persyaratan validasi untuk selektivitas, 

linieritas, batas deteksi dan batas kuantitasi, presisi dan akurasi.  
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ABSTRACT 

METHOD VALIDATION FOR SIMULTANEOUS ANALYSIS OF B1, 

B2, AND B6 VITAMINS BY HPLC  USING ULTRA HIGH BASE 

DEACTIVATED PURITY SILICA COLUMN 

 

Dyah Fourriska Rini 

The objective of the present study was to optimize and validate the 

method for the simultaneous analysis of B1, B2, and B6 vitamins by HPLC 

using RP-18 Ultra High Purity Silica column (150 mm x 4.6 mm, 3 µm 

particle size). The best separation was achieved by linear gradient elution 

with a mobile phase consisting of 0.01% trifluoroacetic acid of pH 3.9 

(solvent A) and methanol (solvent B) at the flow rate of 0.5 ml min-1 with 

UV detection set at 280 nm. The separation showed symmetrical peaks and 

good resolution of the vitamins. The method demonstrated good accuracy, 

precision and linearity of area responses within the concentration range 

used, with r ≥ 0.999. The method was successfully applied for the analysis 

of vitamin in samples.  

Keywords: B1, B2, and B6 vitamin, HPLC, method validation,  
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