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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

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). Mineral makro dan 

mikro tersebut ternyata mempunyai fungsi yang sangat penting bagi metabolisme 

tubuh manusia (Indrasari, 2006). 

Kandungan mineral banyak terkandung di dalam sediaan suplemen 

kesehatan. Suplemen kesehatan adalah produk untuk melengkapi makanan yang 

mengandung zat-zat gizi dan non gizi, memiliki manfaat sebagai pelengkap 

kekurangan zat gizi untuk menjaga agar vitalitas tubuh tetap prima. Penggunaan 

suplemen perlu memperhatikan aturan pakainya. Selain itu, perlu diingat bahwa 

suplemen hanya berkhasiat pada mereka yang betul-betul memerlukan. Sekiranya 

seseorang itu mendapat sumber makan yang mencukupi, olahraga, mendapat cukup 

istirahat dan tidur, kehidupan teratur, tidak mengalami tekanan dan bebas dari 

bahan pencemaran, maka tidak disarankan untuk menggunakan suplemen (Dinata 

dan Muchlis, 2019).
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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 tidak terjadi efek yang 

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

Fogilo, 2011). Label merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum dipasarkan di 

Indonesia sebagaimana dalam peraturan nomor HK.04.1.33.12.11.09937 mengenai 

tata Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), yang telah di atur oleh Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Setiap produk yang akan diedarkan harus 

memenuhi aturan, agar mutu sesuai dengan persyaratan. Fungsi label pada produk 

sebagai penjaminan mutu, khasiat, manfaat, komposisi, kualitas dan keamanan 

produk (BPOM RI, 2011). Di Indonesia terdapat berbagai macam produk dan 

bentuk sediaan suplemen, pada bentuk sediaan padat yang banyak beredar di 

pasaran berupa tablet, kaplet, kapsul dan serbuk oral. Industri farmasi di Indonesia 

pada umumnya memproduksi dengan berbagai macam kombinasi kandungan 

mineral antara lain Ca dan Zn dalam satu sediaan. Beberapa contoh sediaan 

suplemen yang mengandung Ca dan Zn yang ada di Indonesia adalah Ossovit (PT. 

Interbat) mengandung Zn 5 mg dan Ca sitrat 500 mg; Ossovit Plus (PT. Interbat) 

mengandung Zn 10 mg dan Ca sitrat 2,000 mg; Calbon (PT. Global Health 

Pharmaceutical) Zn 5 mg dan Ca sitrat 300 mg; Cal-95 (PT. Lapi) Zn 5 mg dan Ca 

500 mg (MIMS, 2019).  

 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). 
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 Prinsip metode Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) adalah 

memanfaatkan absorbsi cahaya oleh suatu atom yang berada pada keadaan 

tereksitasi. Di dalam SSA, Larutan sampel diuapkan dalam bentuk kabut atau 

aerosol ke dalam nyala api, lalu dilakukan penguapan pelarut akan menghasilkan 

sisa partikel padat yang halus di dalam nyala api, lalu partikel padat kemudian 

diubah menjadi gas/uap dan Gas/uap ini kemudian terdisosiasi menjadi atom netral. 

Lalu uap atom bebas akan menyerap energi radiasi dari lampu katoda cekung 

(Hollow Cathode Lamp) pada panjang gelombang yang khas dan karakteristik. 

Lampu tersebut akan memancarkan garis-garis spektra sesuai yang dibutuhkan 

untuk mengubah keadaan atom netral dalam sampel dari keadaan dasar menjadi 

keadaan tereksitasi (Hill, 2013).  

 Menurut USP, validasi metode merupakan proses yang ditetapkan dengan 

studi laboratorium, untuk menjamin karakteristik kinerja prosedur memenuhi 

persyaratan yang telah ditetapkan untuk aplikasi analisis yang dimaksudkan (USP 

40, 2017). Validasi metode ditujukan untuk menjamin metode analisis terbukti 

akurat, spesifik, reprodusibel, dan memiliki ketahanan pada analit yang dianalisis 

(USP 40, 2017). Validasi metode merupakan suatu penjamin bahwa hasil analisis 

kuantitatif suatu analit telah mendekati kadar sebenarnya yang terdapat di dalam 

sampel (Gandjar dan Rohman, 2012). Validasi metode analisis ditujukan untuk 

menjamin bahwa metode analisis memenuhi spesifikasi yang dapat diterima sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan (Gandjar dan Rohman, 2012). Dari hasil literatur 

review ini diharapkan memperoleh metode yang memenuhi syarat validitas untuk 

analisis mineral kalsium dan seng dalam suplemen kesehatan.   

1.2. Rumusan Masalah   

Apakah metode SSA dapat memenuhi persyaratan validasi meliputi akurasi, 

presisi, spesifisitas atau selektivitas, linieritas, batas deteksi dan batas kuantitasi 

untuk analisis mineral kalsium dan seng dalam suplemen kesehatan dari hasil 

literatur review ? 
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1.3. Tujuan 

Untuk mengetahui bahwa metode SSA dapat memenuhi persyaratan validasi 

meliputi akurasi, presisi, spesifisitas atau selektivitas, linieritas, batas deteksi dan 

batas kuantitasi. Dengan metode SSA dapat digunakan untuk analisis mineral 

kalsium dan seng dalam suplemen kesehatan dari hasil literatur review 

1.4. Manfaat 

Melalui hasil literatur review ini diharapkan dapat diketahui bahwa metode 

SSA dapat memenuhi persyaratan parameter validasi metode untuk analisis mineral 

kalsium dan seng dalam suplemen kesehatan 
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