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RiNGKASAN 

Cepatnya perkembangan dibidang obat-obata" harus 

diimbangi dengan adanya analisis yang tepat dan teliti 

dalam pengawasan mutu. Salah satu perkembangan di 

bidang analisis adalah metoda analisis suntik alir (flow 

injection analysis FIA). Luasnya detektor yang digunakan 

menyebabkan penggunaan analisis suntik alir semakin 

cepat berkembang, salah satu diantaranya adalah detektor 

elektrokimia. Analisis suntik alir potensiometri adalah 

sistem anal isis yang sesuai untuk ohat-obatan karena 

dapat menggunakan elektroda membra", dimana ~lektroda 

ioi secara selektif dapat mendeteksl ion tertentu dalam 

larutao. 

Untuk penentua~ kadar sulfametoksazol dan 

trimetoprim ~~ngan anal isis suntik alir potensiometri 

belum ad~ rancang bangun peralatannya, oleh karena itu 

masih harus dibuat. Perancangan ini meliputi perancangan 

jalur dan pembuatan elektroda. 

Dalam penelitian ini telah dibuat elektroda yang 

dapat digunakan dalam penentuan kadar sulfametoksazol 

dan trimetoprim, yaitu perak-perak sulfametoksazol dan 

perak-perak 

substitusi. 

tiosianat yang dibu8t dengan cara 
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Sulfametoksazol ditentukan kadarnya secara 

langsung dalam larutan natrium karbonat 1,5 %. Dari uji 

anava pada penentuan selektivitas elektroda perak-perak 

sulfametoksazol dapat dikatakan bahwa bahan pengisi 

tablet dan trimetoprim akan memberikan efek yang ber-

beda. Dari uji HSD selanjutnya dapat disimpulkan bahwa 

trimetoprim akan berpengaruh terhadap penentuan kadar 

sulfametoksazol dan trimetoprim. Penentuan kadar 

sulfametoksazol yang tercampur dengan bahan pengisi 

tablet memberikan hasil perolehan kembali 99,44% sampai 

101,12%. 

Trimetoprim sebagai zat tunggal tidak dapat 

ditentukan kadarnya secara langsung dalam sistem FIA 

karena hasil reaksi dari trimetoprim dan tiosianat 

sering membuntu sel alir sehingga akan mengganggu 

kecepatan alir. Oleh karena itu trimetoprim ditentukan 

kadarnya dengan cara pra perlakuan, yaitu dengan cara 

mereaksikan trimetoprim dan tiosianat diluar sistem FIA 

kemudian kelebihan tiosianat disuntikkan dalam sistem 

FlA. Dari uji anava pada penentuan selektivitas 

elektroda perak-perak ti05ianat dapat dikatakan bahwa 

adanya bahan pengisi tablet dan sulfametoksazol memberi-

kan efek yang tidak berbeda. Pad a penentuan kadar 

trimetoprim ini didapatkan persen perolehan kembali 
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76,57 % sampai 

sampai 1,32 % 
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119,93 %, koefisien variasi 0,33 ~ 

Sistem PIA dengan jalur ganda telah dicoba untuk 

menentukan sulfametoksazol dan trimetoprim baik sebagai 

zat tunggal maupun sebagai campuran. Elektroda perak

peTak sulfametoksazol dalam sistem ioi dapat memberikan 

tanggapan terhadap sulfametoksazol dan trimetoprim, 

sehingga mv yang terjadi pada elektroda perak-perak 

sulfametoksazol merupakan jumlah mv yang disebabkan oleh 

sulfametoksazol dan trimetoprim. Persen perolehan 

kembali dari sulfametoksazol dan trimetoprim dalam 

campuran ini bervariasi dari 75,9 % sampai 201,7 % 

Sedangkan elektroda perak-perak ti05iaoat dalam sistem 

ini tanggap terhadap trimetoprim sebagai zat tunggal, 

tetapi dalam campuran memberikan tanggapan dengan puncak 

yang sangat pendek. 




