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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kimia analitik merupakan analisis cuplikan bahan untuk mengetahui 

susunan kimia dan strukturnya. Kimia analitik ini berhubungan dengan teori dan 

praktek dari metode-metode yang dipakai untuk menetapkan komposisi bahan. 

Kimia analitik bisa dibagi menjadi bidang- bidang yang disebut analisis kualitatif 

dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif berkaitan dengan identifikasi zat- zat 

kimia, mengenali unsur atau senyawa yang ada didalam suatu sampel. Sedangkan 

analisis kuantitatif berkaitan dengan penetapan jumlah  suatu zat tertentu yang 

terkandung dalam suatu sampel (Day dan Underwood , 2002). 

Beberapa metode analisis kimia yang biasa digunakan, baik yang 

konvensional maupun yang menggunakan instrumen yaitu; (1) gravimetri (2) 

titrasi ( volumetri ) yang meliputi titrasi asam basa, pengendapan, pembentukan 

komplek, oksidasi reduksi (3) ekstraksi (4) kromatografi (5) elektro analisis kimia 

yang meliputi, polarografi, potensiometri, konduktometri (6) spektrofotometri 

yang meliputi spektrofotometri sinar tampak ( visibel ), sinar UV, sinar infra 

merah (IR), serapan atom ( Wiryawan, dkk, 2008 ). 

Diantara semua metode analisis kimia, metode yang paling sering 

digunakan adalah metode pemisahan campuran atau kromatografi. Kromatografi 

adalah suatu metode pemisahan fisik, di mana komponen- komponen yang 

dipisahkan didistribusikan diantara dua fasa, salah satu fasa tersebut adalah suatu 

lapisan stasioner dengan permukaan yang luas, yang lainnya sebagai fluida yang 

mengalir lembut di sepanjang landasan stasioner. Dengan menggunakan metode 

kromatografi banyak kasus pemisahan dituntaskan jauh lebih cepat dan efektif      

( Day dan Underwood , 2002 ). 

Kromatografi yang biasa digunakan adalah kromatografi lapis tipis. 

Kromatografi lapis tipis adalah kromatografi dua fase yaitu fase diam ( stationary 

phase ) berupa lapisan tipis suatu adsorben misalnya silika gel, dilapiskan pada 

pelat dan fase gerak ( mobile phase ) adalah suatu campuran pelarut ( Lestari, 

2007 ). 
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 Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki pabrik- pabrik industri, 

karena di bidang industri merupakan jalur utama untuk pertumbuhan Indonesia 

dalam bidang ekonomi. Mendirikan pabrik- pabrik industri sangat 

menguntungkan pada negara Indonesia karena sangat mudah untuk mendapatkan 

bahan pokok dari tanah air sendiri. Namun, masyarakat Indonesia sendiri masih 

kurang percaya dengan adanya produk local yang harusnya kita kembangkan agar 

Indonesia menjadi negara yang maju dan tidak tergantung dengan barang import. 

Salah satunya silika gel, Indonesia masih mendatangkan silica gel dari luar negeri 

untuk memenuhi kebutuhan industri lokal dan kimia. 

 Silika adalah hasil dari polimerisasi asan silikat, yang tersusun sari rantai 

satuan SiO4 tetrahedral dengan formula umum SiO2. Di alam senyawa silika 

ditemukan beberapa bahan alam, seperti pasir, kuarsa, gelas dan sebagainya. 

Silika gel sebagai salah satu bahan kimia berbentuk padatan yang banyak 

dimanfaatkan sebagai adsorben. Hal ini disebabkan oleh mudahnya produksi dan 

juga beberapa kelebihan lain, yaitu: sangat inert, hidrofilik, mempunyai kestabilan 

termal ( Sulastri, 2010).  

 Silika gel dalam dunia farmasi dan kimia adalah bahan baku yang 

digunakan untuk proses kromatografi. Silika adalah adsorban yang paling banyak 

digunakan untuk kromatografi. Laju migrasi senyawa pada pelat tergantung pada 

polaritasnya. Pada lama waktu tertentu, senyawa – senyawa yang paling polar 

bergerak naik dengan jarak paling pendek pada pelat tersebut, sedangkan senyawa 

yang polaritasnya paling kecil bergerak paling jauh ( Watson, 2005). 

Dengan adanya perkembangan pabrik silika gel di Indonesia dapat 

memudahkan konsumen atau masyarakat Indonesia sendiri agar mudah 

mendapatkan dan tidak memerlukan biaya yang besar dalam menggunakan silika 

gel. Sehingga, potensi  di Indonesia semakin besar karena nantinya tidak sedikit 

ahli kimia yang memanfaatkan silica gel sebagai bahan penelitiannya. 

Pada penelitian ini digunakan silika gel local untuk diteliti apakah memiliki 

kinerja kromatografi yang sama dengan silica gel impor. Untuk menjadikan pelat 

KLT menggunakan PVP ( polyvinylpyrrolidone) sebagai perekatnya. PVP 

(polyvinylpyrrolidone) digunakan karena umumnya didasarkan pada polimer yang 

larut dalam air. Pengikat PVP (polyvinylpyrrolidone) ditambahkan ke bubur 
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dalam beberapa persen beratnya. Umumnya perekat ini dapat dibuat lebih kuat 

dengan melakukan pemanasan sebelumnya. Pemanasan ini tidak hanya membantu 

mengeringkan pelat silika gel tetapi juga untuk memberikan reproduktifitas yang 

lebih baik. (Wilson,2009) 

Setelah didapatkan pelat KLT dengan menggunakan perekat PVP 

(polyvinylpyrrolidone), akan diuji untuk mengetahui senyawa pada obat golongan 

sulfonamida yaitu kotrimoksazol yang mengandung kombinasi sulfametoksazol  

dan trimetropim menggunakan  metode kromatografi lapis tipis.  

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan produk silika 

gel local untuk dijadikan pelat KLT dengan perekat PVP ( polyvinylpirrolidone ). 

Agar silika gel produk lokal akan memberikan hasil yang sama dengan produk 

silica gel import dan akan ada penelitian lebih lanjut lagi dengan pembuatan silica 

gel, sehingga Indonesia tidak perlu mendatangkan silica gel dari luar negeri. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan 

pernasalahan sebagai berikut : 

1.  Bagaimana perbandingan parameter kinerja kromatografi antara pelat 

buatan sendiri dan pelat impor? 

2. Apakah silika gel buatan dalam negeri yang akan dibuat sebagai pelat 

memenuhi syarat untuk pengujian kombinasi obat- obat golongan 

sulfonamida yaitu kotrimoksazol? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

a. Tujuan Umum 

1.  Mengetahui perbandingan parameter kinerja kromatografi dari pelat 

buatan sendiri dengan pelat impor 

2.  Mengetahui bahwa silika gel produk dalam negeri yang akan dibuat 

pelat bisa memnuhi syarat untuk pengujian pada sampel 

b. Tujuan Khusus 

1. Membuat pelat dari bahan silika gel dalam negeri dengan perekat PVP 

(polyvinylpyrrolidone) 
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2. Membandingkan parameter kinerja kromatografi sebagai berikut ; 

  -  harga Rf 

  -  kapasitas faktor 

  -  lempeng teoritis 

      -  selektivitas dan resolusi 

  -  presisi 

  -  simetri 

 

1.4 Hipotesis 

Pelat KLT yang terbuat dari silika gel dalam negeri bisa memberikan 

efektifitas yang sama dengan silika gel luar negeri pada saat pengujian senyawa 

obat Kotrimoksazol. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan agar produk silika gel dalam negeri 

dengan menggunakan perekat PVP (polyvinylpyrrolidone) dapat digunakan 

sebagai pelat KLT pada analisis kotrimoksazol  dengan efektifitas yang sama 

dengan produk silika gel luar negeri.  

 Manfaat bagi peneliti sendiri untuk membuktikan bahwa silika gel dalam 

negeri juga dapat memberikan hasil yang sama dengan silika gel import terhadap 

parameter-parameter kromatografi yang sudah ada agar silika gel dalam negeri 

dapat dijadikan plat KLT sehingga Indonesia tidak tergandung dengan silika gel 

import.  

  

 

 


