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RINGKASAN 

 

VALIDASI METODE SPEKTROFOTOMETRI SERAPAN ATOM UNTUK 

ANALISIS MINERAL KALSIUM DAN ZINK DALAM KAPLET 

SUPLEMEN KESEHATAN 

 

ILMAN DARYANTO  

 

Mineral merupakan  zat yang sangat berperan penting bagi tubuh manusia dan 

salah satu indikator penentu kesehatan pada tubuh manusia. Mineral mempunyai 

fungsi penting bagi kesehatan manusia, seperti membentuk jaringan tubuh, 

menggiatkan, mengatur, dan mengendalikan proses metabolisme, pertumbuhan, 

pemeliharaan tubuh serta mengalihkan pesan-pesan syaraf. Kekurangan mineral 

dapat menjadi masalah bagi kesehatan manusia sehingga menimbulkan berbagai 

penyakit pada tubuh. Banyak yang tidak mengetahui bahwa gejala yang dirasakan 

pada tubuh merupakan akibat dari defisiensi suatu mineral tertentu (Labellapansa 

dan Boyz, 2016). Apabila mineral ini dikonsumsi melebihi kadar yang diperlukan 

oleh tubuh, dapat menimbulkan efek toksisitas (toxic) bagi tubuh. Mineral 

dibedakan atas dua kelompok yaitu makromineral : kalsium (Ca), fosfor (P), 

magnesium (Mg), natrium (Na), kalium (K), klorin (Cl) dan sulfur (S) dan 

mikromineral : besi (Fe), zink (Zn), tembaga (Cu), mangan (Mn), kromium (Cr), 

molibdenum (Mo), kobalt (Co), selenium (Se) dan fluor (F). Makro dan mikro 

mineral tersebut ternyata mempunyai fungsi yang sangat penting bagi metabolisme 

tubuh manusia (Indrasari, 2006).  

Berbagai macam kandungan atau kombinasi mineral pada suplemen 

kesehatan terdapat pada label yang tertera dan harus ditetapkan kadarnya secara 

kuantitatif agar terjamin kualitasnya. Ketika dikonsumsi terjadi efek yang tidak 

diinginkan karena kadar yang terlalu tinggi dan tetap aman (Davidowski dan 

Fogilo, 2011). Analisis logam mineral terdapat pada literatur kompendial seperti 

Farmakope Indonesia, USP dan British Pharmacopoeia menggunakan metode 

titrasi kompleksometri. Kandungan mineral dalam sediaan suplemen yang relatif 

kecil serta terdapat matriks yang kompleks menjadikan penentuan kadar mineral 

menjadi tidak mudah dikarenakan adanya gangguan senyawa lain, sehingga proses 

penjaminan kualitas penetapan kadar dan keseragaman kadar sulit dilakukan. 

Dalam menentukan kadarnya dibutuhkan metode dan instrumen analisis yang 

akurat, presisi, selektif, cepat, murah dan mudah dalam hal pengerjaannya. Metode 

yang dapat digunakan untuk menganalisis kadar mineral dalam suatu sediaan 

suplemen kesehatan yang umum untuk skala industri maupun laboratorium yaitu 

Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) (Davidowski dan Fogilo, 2011).  

Metode penelitian yang dilakukan adalah literatur review dengan jenis 

narative review, rentang tahun penelusuran pustaka yang digunakan sejak tahun 

2000 – 2019. Data base yang digunkan google scholar dengan faktor inklusi semua 

artikel ilmiah yang berhubungan dengan metode analisis mineral kalsium dan seng 

dalam suplemen kesehatan dengan metode spektrofotometri serapan atom baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif dan faktor eksklusi tidak menggunakan artikel 

selain dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Selanjutnya data yang 

diekstraksi adalah data yang mengandung metode analisis mineral kalsium dan seng 

dalam suplemen kesehatan dengan metode spektrofotometri serapan atom baik 

secara kuantitatif maupun kualitatif.  
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Berdasarkan hasil penelusuran literatur dengan menggunakan data base 

google scholar diperoleh 5 artikel yang memenuhi kriteria faktor inklusi dan 

eksklusi. Kemudian masing-masing artikel dibahas meliputi instrumen, preparasi 

sampel, validasi metode dan metode penelitian yang digunakan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa  metode SSA dapat digunakan untuk menganalisis mineral 

logam kalsium dan seng dalam suplemen kesehatan. Saran untuk penelitian ini 

adalah Untuk literatur review selanjutnya diharapkan dapat mengumpulkan 

informasi pengujian kadar kalsium dan seng tidak hanya suplemen kesehatan 

melainkan juga pada bahan pangan.  
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