
ringkasan

Telah diporbandingkan metoda penetapan kadar ase- 
aminofen dalam campuran zat tambahan tablet secara t itrg  
el konduktometrl dengan spektrofotometri# Untuk tujuan 
tersebut dlgunakan asetaminofen mural yang memenuhl per- 
syaratan Farmakope Indonesia edisi I I .

Sebagai pengganti tablet yang sebenarnya dibuat 
campuran asetaminofen mumi dengan zat tambahan tablet 
dimana zat tambahan tablet diambil dari Farmakope Indo
nesia ed isi XI dengan susunan yang disesuaikan menurut 
teo il-teori*

Pada metoda titra s i konduktometrl, dltlmbang ase
taminofen dalam campuran zat tambahan tablet setara de
ngan 500 mg asetaminofen mural, kemudian dilarutkan de
ngan etanol (95 %) dan ditambah a ir  s tiling. Kemudian <iitjL 
trasi dengan larutan natrium hidrokslda X N dengan in 
terval tiap penambahan 0,5 ml dan d ilihat daya hantar -  
nya* Bari hasil yang didapat dibuat kurva, di mana tit ik  
potongnya merupakan t it ik  ekivalen*

Pada metoda spektrofotometri, ditimbang asetami
nofen dalam zat tambahan tablet setara dengan 150 mg as& 
taminofem murni, kemudian dilarutkan dengan pelarut cam-
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puran a ir  suling-natrium hidrokslda 0,1 N dan disaring. 
Kenudlan diukur ekstingsi 1 cm pada panjang gelorabang 
258 nm dan hasil yang didapat dimasukkan ke dalam pers^ 
maan kurva baku sehingga didapat kadarnya*

Pada tiap metoda, dibuat lima macaa kadar aseta- 
minofen dalam campuran zat tambahan tablet dengan tiap 
macam kadar direplikasi empat kali*

Adapun data yang didapat diolah dengan cara ana- 
lis a  varian dengan model "anava dieain faktorial a x b 
acak sempurna" dan dldapatkan masil baimi secara keselt£ 
ruhan metoda spektrofotometri lebih balk dari pada meto
da t itra s i konduktoaetri, Tetapl pada kadar 76 >62*$ ; 
62,13# dan tidak ada perbedaan yang bermakna an
tara metoda titra s i konduktomotri dengan spektrofotome- 
trl*
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