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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Vitamin C 

1.1.1 Definisi Vitamin C 

Vitamin C atau asam askorbat adalah suatu senyawa beratom karbon 6 

yang dapat larut dalam air. Nama kimia dari asam askorbat(2R)-2-[(1S)-1,2-

dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one pubchem. Bentuk utama dari 

asam askorbat adalah L-ascorbic dan dehydroascorbic acid (Naidu, 2003).Vitamin 

C merupakan vitamin yang disintesis dari glukosa dalam hati dari semua jenis 

mamalia, kecuali manusia. Manusia tidak memiliki enzim gulonolaktone 

oksidase, yang sangat penting untuk sintesis dari prekursor vitamin C, yaitu 2-

keto-1-gulonolakton, sehingga manusia tidak dapat mensintesis vitamin C dalam 

tubuhnya sendiri (Telang, 2013).  

 

 

Gambar 2. 1 Struktur Kimia Vitamin C (Lee et al., 2004)  

 

1.1.2 Sifat Fisika Dan Kimia 

 Asam askorbat (vitamin C) adalah lakton (ester-dalam asam 

hidroksikarbosilat) dengan ciri-ciri ada gugus enadiol sebagai pereduksi kuat. 

Vitamin C terdapat dalam dua bentuk di alam, yaitu  asam L-askorbat (bentuk 

tereduksi) dan asamdehidro L-askorbat (bentuk teroksidasi). L-asam askorbat 

mudah dioksidasi secara bolak-balik menjadi asam dehidro L-askorbat yang tetap 

mempertahankan aktivitas vitamin C (Akhilender, 2003). 
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Gambar 2.2 Oksidasi Asam L-askorbat 

 

1.1.3 Stabilitas Vitamin C 

 Vitamin C adalah vitamin yang paling tidak stabil dari semua vitamin dan 

mudah rusak selama pemprosesan dan penyimpanan. Laju kerusakan meningkat 

karena kerja logam, terutama tembaga dan besi dan kerja enzim. Enzim yang 

mengandung tembaga atau besi dalam gugus prostetiknya merupakan katalis yang 

efisien untuk penguraian asam askorbat. Enzim yang paling penting dalam 

golongan ini adalah asam askorbat oksidase, fenolase, sitokrom oksidase, dan 

peroksidase. Hanya asam askorbat oksidase yang terlibat reaksi langsung antara 

enzim, substrat, dan oksigen molekul. Enzim yang lain mengoksidasi vitamin 

secara tidak langsung. Fenolase mengkatalis oksidasi mono- dan dihidroksi fenol 

menjadi kuinon. Kuinon bereaksi langsung dengan asam askorbat. Sitokrom 

oksidase mengoksidasi sitokrom dan bereaksi dengan asam L-askorbat. 

Peroksidase bergabung dengan senyawa fenol menggunakan hidrogen perosida 

untuk melakukan oksidasi (Demaan, 1997). 

 Vitamin C stabil dalam keadaan kering tetapi dalam bentuk larutan mudah 

teroksidasi menjadi asam dehidroaskorbat terutaman oleh pengaruh oksigen, 

cahaya, dan pH (larutan vitamin C paling stabil pada pH dibawah4). Penyimpanan 

vitamin C dalam wadah tertutup rapat dan terlindungi dari cahaya. Vitamin C 

tidak dapat bercampur dengan alkali, ion logam berat terutama besi (III) dan 

tembaga (II), senyawa pengoksidasi, metanamin, fenilefrin hidroklorida, pirilamin 

maleat, salisilamid, natrium nitrit, natrium salisilat, dan teobromin salisilat (Wade, 

2003).  

 Vitamin C apabila terpapar oleh cahaya, terkena pemanasan dan dalam 

suasana alkali dapat teroksidasi menjadi asam L-dehidroaskorbat. Selanjutnya 
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asam L-dehidroaskorbat dioksidasi lebih lanjut akan terbentuk asam 2,3 

diketogulonik, lalu dapat menjadi asam oksalat dan 1-asam treonik. Reaksi 

vitamin C menjadi asam L-dehidroaskorbat bersifat reversibel, sedangkan reaksi-

reaksi yang lainnya tidak (Thurnmham et al., 2000). 

 

2.1.4 Manfaat Vitamin C 

 Vitamin C diindikasikan untuk pencegahan dan pengobatan skorbut dan 

common cold. Selain itu vitamin C digunakan sebagai obat terhadap penyakit 

penyakit yang tidak ada hubungannya dengan defisiensi vitamin C, tetapi dosis 

yang diberikan adalah dosis yang paling besar, sehingga kadang-kadang 

menimbulkan kelebihan C dan diare (Goodman dan Gilman, 2006). 

 Dalam beraktivitas, vitamin C juga dibutuhkan, terutama untuk berolahraga, 

belajar, dan sebagainya. Aktivitas seperti berolahraga biasanya membutuhkan 

vitamin C, tetapi jumlah yang dibutuhkan untuk seseorang yang melakukan 

olahraga sama dengan kebutuhan sehari-hari, yaitu 75 mg. Konsumsi vitamin C 

secara berlebihan pada orang yang berolahraga tidak disarankan, karena sisa dari 

vitamin C yang telah dikonsumsi akan dibuang melalui keringat dan urin (Peake, 

2003). Vitamin C sebagai antioksidan, merupakan suatu donor elektron dan agen 

pereduksi. Disebut antioksidan, karena dengan mendonorkan elektronnya, vitamin 

ini mencegah senyawa-senyawa lain agar tidak teroksidasi. Walaupun demikian, 

vitamin C sendiri akan teroksidasi dalam proses antioksidan tersebut, sehingga 

menghasilkan asam dehidroaskorbat (Padayatty, 2003). Reaksinya sebagai berikut 

 

 

  

 

  

 

 

Gambar 2. 3 Struktur Dehydroascorbic Acid (Szent-Györgyi, 1937) 
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Setelah terbentuk, radikal askorbil (suatu senyawa dengan elektron tidak 

berpasangan, serta asam dehidroaskorbat dapat tereduksi kembali menjadi asam 

askorbat dengan bantuan enzim 4-hidroksifenilpiruvat dioksigenase. Tetapi, di 

dalam tubuh manusia, reduksinya hanya terjadi secara parsial, sehingga asam 

askorbat yang terlah teroksidasi tidak seluruhnya kembali (Padayatti, 2003). 

Vitamin C juga mudah teroksidasi secara reversibel membentuk asam 

dihidroaskorbat dan kehilangan 2 atom hidrogen. Vitamin C memiliki struktur 

mirip dengan monosakarida, tetapi mengandung gugus enadiol. Secara alami 

bentuk vitamin C adalah isomer-L. Isomer ini memiliki aktivitas lebih besar 

dibandingkan dengan bentuk isomer-D. Aktivitas vitamin C bentuk isomer D 

hanya 10% dari aktivitas isomer-L (Winarsih, 2011). 

Vitamin C dapat menjadi antioksidan untuk lipid, protein, dan DNA, dengan 

cara: (1) Untuk lipid, misalnya Low-Density Lipoprotein (LDL), akan beraksi 

dengan oksigen sehingga menjadi lipid peroksida. Reaksi berikutnya akan 

menghasilkan lipid hidroperoksida, yang akan menghasilkan proses radikal bebas. 

Asam askorbat akan bereaksi dengan oksigen sehingga tidak terjadi interaksi 

antara lipid dan oksigen, dan akan mencegah terjadinya pembentukan lipid 

hidroperoksida. (2) Untuk protein, vitamin C mencegah reaksi oksigen dan asam 

amino pembentuk peptide, atau reaksi oksigen dan peptida pembentuk protein. (3) 

Untuk DNA, reaksi DNA dengan oksigen akan menyebabkan kerusakan pada 

DNA yang akhirnya menyebabkan mutasi (Padayatti, 2003). 

Jika asam dehidroaskorbat tidak tereduksi kembali menjadi asam askorbat, 

maka asam dehidroaskorbat akan dihidrolisis menjadi asam 2,3-diketoglukonat. 

Senyawa tersebut terbentuk melalui rupture ireversibel dari cincin lakton yang 

merupakan bagian dari asam askorbat, radikal askorbil, dan asam dehidroaskorbat. 

Asam 2,3-diketoglukonat akan dimetabolisme menjadi xilosa, xilonat, liksonat, 

dan oksalat (Sharma et al., 2008). 

Vitamin C sebagai Pensintesis Kolagen, Kolagen adalah protein terbanyak 

pada serat-serat jaringan ikat kulit, tulang, dan kartilago. Kolagen tidak dapat larut 

dalam air, tetapi mudah dicerna dan mudah larut dalam basa (Dorland, 2000).  

Seperti halnya protein lainnya, kolagen juga mengandung rantai 

polipeptida. Rantai panjang dari molekul-molekul kolagen mengandung kira-kira 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

seribu residu asam amino, sekitar enam ribu atom. Proses sintesis kolagen dimulai 

dengan reaksi hidroksilasi, dimana reaksi ini terjadi dalam tiga tahap, yaitu: (1) 

suatu struktur tiga dimensi terbentuk, dengan asam amino prolin dan glisin 

sebagai komponen utamanya. struktur tiga dimensi ini belum menjadi kolagen, 

tetapi masih berupa prekursornya yaitu prokolagen. Karena vitamin C dibutuhkan 

pada proses ini, maka vitamin C ikut berperan dalam proses pembentukan rantai 

peptida menjadi prokolagen. (2) Proses konversi ini membutuhkan ion hidroksida 

(OH-) untuk bereaksi dengan hidrogen (H+). (3) Reaksi katalisis. Reaksi 

hidroksilasi ini dikatalisis oleh enzim prolyl-4-hidroksilase and lisil-hidrokslase 

(Padayatty, 2003). 

Penyakit skorbut menyerang struktur kolagen. Gejala utama dari penyakit 

ini adalah perdarahan gusi, perdarahan subkutan, dan penyembuhan luka. Tanda-

tanda ini mencerminkan gangguan sintesis kolagen yang disebabkan oleh 

defisiensi prolil dan lisil hidroksilase, yang keduanya membutuhkan asam 

askorbat sebagai kofaktor (Murray, 2000).  

Peranan vitamin C dalam mekanisme pembentukan kolagen masih berupa 

hipotesis. Secara ringkas, mekanisme biosintesis kolagen adalah sebagai berikut 

(Sharma et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Proses Pembentukan Kolagen (Sharma et al., 2008) 
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Mencegah terjadinya aterosklerosis, penelitian menunjukkan bahwa 

vitamin C memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya aterosklerosis. 

Vitamin C mempunyai hubungan dengan metabolisme kolesterol. Kekurangan 

vitamin C menyebabkan peningkatan sintesis kolesterol. Peran Vitamin C dalam 

metabolism kolesterol adalah melalui cara: 1) vitamin C meningkatkan laju 

kolesterol dibuang dalam bentuk asam empedu, 2) vitamin C meningkatkan kadar 

HDL, tingginya kadar HDL akan menurunkan resiko menderita penyakit 

aterosklerosis, 3) vitamin C dapat berfungsi sebagai pencahar sehingga dapat 

meningkatkan pembuangan kotoran dan hal ini akan menurunkan pengabsorbsian 

kembali asam empedu dan konversinya menjadi kolesterol (Khomsan, 2010). 

Penelitian klinis menunjukkan bahwa vitamin C menurunkan kolesterol 

dan trigliserida pada orang-orang yang mempunyai kadar kolesterol yang tinggi, 

tetapi tidak pada orang-orang yang mempunyai kadar kolesterol yang normal. Ini 

membuktikan bahwa vitamin C berperan sebagai homeostatis. Konsumsi vitamin 

C 1g per hari setelah tiga bulan akan menurinkan kolesterol 10% dan trigliserida 

40% (Khomsan, 2010). 

2.1.5 Toksikologi 

Pemberian vitamin C pada keadaan normal tidak terlalu menunjukkan efek 

samping yang jelas. Tetapi pada keadaan defisiensi, pemberian vitamin C akan 

menghilangkan gejala penyakit dengan cepat. Efek samping penggunaan vitamin 

C sebelum makan adalah rasa nyeri pada epigastrium (Goodman dan Gilman, 

2006). 

Overdosis vitamin C (>1000 mg/hari) dapat menimbulkan efek toksik 

yang serius, yaitu batu ginjal, hiperoksaluria, diare yang berlangsung terus 

menerus (severe diarrhea), serta iritasi mukosa saluran cerna. Untuk 

mengatasinya, penderitanya cukup meminum air yang banyak agar vitamin C 

yang dikonsumsi segera dilarutkan oleh air dan diekskresikan melalui urine, 

keringat, dan feses (Fernandes, 2006). 

1.1.6 Bentuk Sediaan Vitamin C 

Vitamin C buatan terdapat dalam berbagai preparat, baik dalam bentuk 

tablet dan cairan yang mengandung 50-1500 mg maupun dalam bentuk larutan. 
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Untuk suntikan terdapat vitamin C 100-500 mg. Vitamin C dalam bentuk tablet 

berisi 500 mg, dan dalam bentuk cairan berisi 1000 mg (Goodman dan  Gilman, 

2008). 

2.1.7 Metode Pengujian Vitamin C 

Banyak metode yang digunakan dalam pengujian vitamin C diantaranya 

penggujian atau penelitihan terkait pengaruh waktu dan suhu pada stabilitas 

vitamin C dalam ekstrak hortikultura dengan menggunakan metode HPLC, titrasi 

iodometri sebagai metode analisis (Spínola et al., 2013). Selain itu juga terdapat 

metode lain yang digunakan dalam penggujian vitamin C yaitu validasi metode 

analisis dan penentuan kadar vitamin C pada minuman buah kemasan dengan 

spektrofotometri UV-Visible (Wardani, 2012). Pengujian stabilitas vitamin C 

pada sediaan semipadat farmasi yang formulasinya mengandung glutation dan 

sodium metabisufit sebagai antioksidan dengan metode kromatografi cair kinerja 

tinggi (Maia et al., 2007). Validasi metode analisis kuantitatif vitamin c pada 

minuman jus kemasan menggunakan metode RP-HPLC dengan sistem pompa 

gradien, pemisahan dilakukan dengan kolom C-18 dan detector UV-Visible. Fase 

gerak menggunakan metanol pro hplc 20%/ buffer pH 3,0±0,1 80% dengan 

panjang gelombang 240nm dan laju aliran 1,0 ml/menit. Hasil penelitian ini 

menunjukkan nilai koefisien regresi r= 0,9999 akurasi dengan nilai 94% dan 

presisi dengan nilai 99% (Ullah et al., 2012). 

2.2 Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 

Kromatogarfi  cair  kinerja  tinggi merupakan metode pemisahan dengan 

kecepatan dan efisiensi tinggi yang dapat mengidentifikasi serta menetapkan 

secara kuantitatif bahan dalam jumlah yang sangat kecil. KCKT mempunyai 

kemajuan dalam teknologi kolom, sistem pompa tekanan tinggi dan detector yang 

sensitif. Dengan teknologi ini, kromatografi cair dapat menghasilkan pemisahan 

yang cepat dalam banyak hal, dengan keunggulan zat-zat yang tidak menguap 

atau tidak tahan panas dapat dikromatografi tanpa peruraian atau tanpa perlu 

membuat derivat yang dapat menguap (Dirjen POM, 1995). 

Kegunaan umum KCKT adalah untuk menganalisis cuplikan yang berasal 

dari senyawa organik, anorganik menganalisis; menganalisis cuplikan yang tidak 
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menguap dan labil pada suhu tinggi; menganalisis cuplikan yang mempunyai 

berat molekul tinggi atau titik didihnya sangat tinggi seperti polimer (Hendayana, 

2010). 

Prinsip kerja KCKT adalah dengan bantuan pompa fase gerak cair 

dialirkan melalui kolom ke detector. Cuplikan dimasukkan ke dalam aliran fasa 

gerak dengan cara penyuntikan. Di dalam kolom terjadi pemisahan komponen-

komponen campuran. Karena perbedaan kekautan interaksi antara solut-solut 

terhadap fasa diam. Solut-solut yang kurang kuat interaksinya dengan fasa diam 

akan keluar dari kolom lebih dulu. Sebaliknya, solut-solut yang kuat berinteraksi 

dengan fasa diam maka solut-solut tersebut akan keluar dari kolom lebih lama. 

Setip komponen campuran yang keluar kolom dideteksi oleh detektor kemudian 

direkam dalam bentuk kromatogram. Jumlah peak menyatakan jumlah komponen 

sedangkan luas peak menyatakan konsentrasi komponen dalam campuran 

(Hendayana, 2010). 

2.2.4 Komponen Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

Menurut Ganjar dan Rohman (2011), Instrumentasi KCKT pada dasarnya 

terdiri atas delapan komponen pokok yaitu: (1) wadah fase gerak, (2) sistem 

penghantaran fase gerak, (3) alat untuk memasukkan sampel, (4) kolom, (5) 

detektor, (6) wadah penampung pembuangan fase gerak, (7) tabung penghubung, 

dan (8) suatu komputer atau integrator atau perekam.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Diagram Kromatografi Cairan Kinerja Tinggi  

 

1. Wadah Fase Gerak 

Wadah fase gerak harus bersih dan inert, wadah pelarut kosong ataupun 

labu labolatorium dapat digunakan sebagai wadah fase gerak. Wadah ini biasanya 

dapat menampung fase gerak antara 1 sampai 2 liter pelarut. Fase gerak sebelum 
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digunakan harus dilakukan degassing (penghilangan gas) yang ada pada fase 

gerak, sebab adanya gas akan berkumpul dengan komponen lain terutama di 

pompa dan detektor sehingga akan mengacaukan analisis (Ganjar dan Rohman, 

2011). 

2. Fase Gerak 

Fase gerak atau eluen biasanya terdiri atas campuran pelarut yang dapat  

bercampur yang secara keseluruhan berperan dalam daya elusi dan resolusi. Daya 

elusi dan resolusi ini dipengaruhi oleh polaritas keseluruhan pelarut, polaritas fase 

diam, dan sifat komponen-komponen sampel. Untuk fase normal (fase diam lebih 

polar daripada fase gerak), kemampuan elusi meningkat dengan meningkatnya 

polaritas pelarut. Sementara untuk fase terbalik (fase diam kurang polar daripada 

fase gerak), kemampuan elusi menurun dengan meningkatnya polaritas pelarut 

(Ganjar dan Rohman, 2011). 

Elusi dapat dilakukan dengan cara isokratik (komposisi fase gerak tetap 

selama elusi) atau dengan cara bergradien (komposisi fase gerak berubah-

ubahselama elusi). Elusi bergradien digunakan untuk meningkatkan resolusi 

campuran yang kompleks terutama jika sampel mempunyai kisaran polaritas yang 

luas (Ganjar dan Rohman, 2011). 

Fase gerak yang paling sering digunakan untuk pemisahan dengan fase 

terbalik adalah campuran larutan buffer dengan metanol atau campuran air dengan 

asetonitril. Deret eluotrofik yang disusun berdasarkan polaritas pelarut merupakan 

panduan yang berguna dalam memilih fase gerak yang akan digunakan dalam 

KCKT (tabel II.1). Dalam tabel ini juga disertakan data panjang gelombang UV 

cut-off (pemenggalan UV). Nilai UV cut-off merupakan panjang gelombang yang 

mana pada kuvet 1 cm, pelarut akan memberikan absorbansi lebih dari 1,0 satuan 

absorbansi. Pengetahuan tentang nilai UV cut-off ini sangat penting terutama 

ketika menggunakan detector UV-Vis dan detector fluorometri (Ganjar dan 

Rohman, 2011). 
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Tabel II.1 Deret Eluotropik Pelarut-Pelarut untuk KCKT 

Pelarut 

Parameter 

kekuatan pelarut, έ 

(adsorpsi) 

Parameter 

kekuatan pelarut, 

έ (partisi) 

UV cut-off 

(nm) 

n-hekasana 0,10 0,1 195 

Sikloheksana 0,04 -0,2 200 

Tetraklorometan 0,18 1,6 265 

Metilbenzen 0,29 2,4 285 

Triklorometan 0,40 4,1 245 

Diklorometan 0,42 3,1 230 

Tetrahidrofuran 0,56 4,0 212 

Propanon 0,56 3,9 330 

Asetonitril 0,65 5,8 190 

iso-propanol 0,82 3,9 205 

Etanol 0,88 4,3 205 

Metanol 0,95 5,1 205 

asam etanoat >1 4,4 255 

Air >1 10,2 170 

Sumber : Ganjar dan Rohman (2011). 

 

3. Pompa 

Pompa berfungsi menarik fase gerak dari wadah dan memompanya 

menuju kolom. Pompa yang digunakan sebaiknya mampu menghasilkan tekanan 

5000 psi dan mampu mengalirkan fase gerak dengan kecepatan alir 3 mL/menit. 

Untuk tujuan preparatif, pompa yang digunakan harus mampu mengalirkan fase 

gerak dengan kecepatan 20 mL/menit. Pompa terbuat dari bahan yang inert 

terhadap fase gerak. Bahan yang umum digunakan adalah gelas, baja antikarat, 

teflon, dan batu nilam. Tujuan penggunaan pompa adalah untuk menjamin proses 

penghantaran fase gerak berlangsung secara tepat, reproduksibel, konstan, dan 

bebas dari gangguan. Ada 2 jenis pompa dalam KCKT yaitu pompa dengan aliran 

fase gerak yang tetap dan pompa dengan tekanan konstan (Ganjar dan Rohman, 

2011).  

4. Injektor 

  Sampel dan larutan disuntikkan secara langsung ke dalam fase gerak yang 

mengalir dibawah tekanan menuju kolom menggunakan alat penyuntik yang 

terbuat dari tembaga tahan karat dan katup teflon (Ganjar dan Rohman, 2011).  
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Ada tiga jenis dasar injektor, yaitu: 

a. Stop flow : aliran dihentikan, injeksi dilakukan pada kinerja atmosfir, 

sistemtertutup, dan aliran dilanjutkan lagi. Teknik ini bisa digunakan 

karena difusi di dalam aliran kecil dan resolusi tidak dipengaruhi. 

b. Septum : Septum yang digunakan pada KCKT sama dengan yang 

digunakan pada kromtografi gas. Injektor ini dapat digunakan pada 

kinerja sampai 60-70 atmosfir. Tetapi septum ini tidak tahan dengan 

semua pelarut-pelarut kromatografi cair. Selain itu, partikel kecil dari 

septum yang terkoyak (akibat jarum injektor) dapat menyebabkan 

penyumbatan. 

c. Katup putaran (loop valve) : tipe injektor ini umumnya digunakan untuk 

menginjeksi volume lebih besar dari pada 10 μl dan sekarang digunakan 

dengan cara automatis (dengan adaptor khusus, volume-volume lebih 

kecil dapat diinjeksikan secara manual). Pada posisi LOAD, sampel 

loop (cuplikan dalam putaran) diisi pada tekanan atmosfir. Bila katup 

difungsikan, maka sampel akan bergerak ke dalam kolom (Putra, 2004). 

5. Kolom 

 Kolom merupakan jantung kromatografi. Keberhasilan atau kegagalan 

analisis bergantung pada pilihan kolom dan kondisi kerja yang tepat. Kolom dapat 

dibagi menjadi dua kelompok (Putra, 2004). 

a. Kolom analitik : diameter dalam 2-6 mm. Panjang kolom tergantung pada 

jenis material pengisi kolom. Untuk kemasan pellicular, panjang kolom 

yang digunakan 50-100 cm, untuk kemasan mikropartikel berpori biasanya 

10-30 cm. Dewasa ini ada yang 5 cm. 

b. Kolom preparatif : umumnya memiliki diameter 6 mm atau lebih besar dan 

panjang 25-100 cm. 

 Kolom umumnya terbuat dari stainless steel dan biasanya dioperasikan pada 

pada suhu kamar, tetapi bisa juga digunakan pada suhu yang lebih tinggi, terutama 

dalam kromatografi pertukaran ion dan kromatografi eksklusi (Putra, 2004). 
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6. Fase Diam 

 Kebanyakan fase diam pada KCKT berupa silika yang dimodifikasi secara 

kimiawi, silika yang tidak dimodifikasi, atau polimer-polimer stiren dan divinil 

benzen. Permukaan silika adalah polar dan sedikit asam karena adanya residu 

gugus silanol (Si-OH). Silika dapat dimodifikasi secara kimiawi dengan 

menggunakan reagen-reagen seperti klorosilan. Reagen-reagen ini akan bereaksi 

dengan gugus silanol dan menggantinya dengan gugus-gugus fungsional yang lain 

(Ganjar dan Rohman, 2011). 

Oktadesil silica (ODS atau C18) merupakan fase diam yang paling 

banyakdigunakan karena mampu memisahkan senyawa-senyawa dengan 

kepolaran yang rendah, sedang, maupun tinggi. Oktil atau rantai alkil yang lebih 

pendek lagi lebih sesuai untuk solut yang polar. Silika-silika aminopropil dan 

sianopropil (nitril) lebih cocok sebagai pengganti silika yang tidak dimodifikasi. 

Silika yang tidak dimodifikasi akan memberikan waktu retensi yang bervariasi 

disebabkan karena adanya kandungan air yang digunakan (Ganjar dan Rohman, 

2011). 

7. Detektor 

 Detektor pada KCKT dikelompokkan menjadi 2 golongan yaitu: Detektor 

universal (yang mampu mendeteksi zat secara umum, tidak bersifat spesifik, dan 

tidak bersifat selektif) seperti detektor indeks bias dan detektor spektrometri 

massa, dan golongan detektor yang spesifik yang hanya mendeteksi analit secara 

spesifik dan selektif, seperti detektor UV-Vis, detektor fluoresensi dan 

elektrokimia (Ganjar dan Rohman, 2011).  

Idealnya suatu detektor harus mempunyai karakteristik mempunyai respon 

terhadap solut yang cepat dan reprodusibel, mempunyai sensitifitas yang tinggi, 

stabil dalam pengopersiannya, mempunyai sel volume yang kecil sehingga 

mampu meminimalkan pelebaran pita, signal yang dihasilkan berbanding lurus 

dengan konsentrasi solut pada kisaran yang luas (kisaran dinamis linier), dan tidak 

peka terhadap perubahan suhu dan kecepatan alir fase gerak (Ganjar dan Rohman, 

2011). 

Detektor UV-Vis merupakan detektor yang paling banyak digunakan dan 

sangat berguna untuk analisis di bidang farmasi karena kebanyakan senyawa obat 
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mempunyai struktur yang dapat menyereap sinar UV-Vis. Detektor ini didasarkan 

pada adanya penyerapan radiasi ultraviolet (UV) dan sinar tampak (Vis) pada 

kisaran panjang gelombang 190-800nm oleh spesies solut yang mempunyai 

struktur-struktur atau gugus-gugus kromoforik (Ganjar dan Rohman, 2011). 

8. Perekam 

Alat pengumpul data seperti komputer, integrator, rekorder dihubungkan 

dengan detektor. Alat ini akan mengukur sinyal elektronik yang dihasilkan oleh 

detektor lalu mem-plotkannya sebagai suatu kromatogram yang selanjutnya dapat 

dievaluasi oleh seorang analis. Hasil dari pemisahan kromatografi biasanya 

ditampilkan dalam bentuk kromatogram pada rekorder. Waktu retensi dan volume 

retensi dapat diketahui /dihitung. Hal ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi 

secara kualitatif suatu komponen, bila kondisi kerja dapat dikontrol. Lebar puncak 

dan tinggi puncak sebanding atau proporsional dengan konsentrasi dan dapat 

digunakan untuk memperoleh hasil secara kuantitatif (Putra, 2004). 

2.2.5 Parameter dalam Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

Pada Kromatografi cair akan terjadi proses pemisahan senyawa yang 

terkandung dalam sampel yang disuntikkan ke dalam kolom berdasarkan kekuatan 

ikatan antara senyawa yang terkandung dalam sampel dengan fase diam. 

Pemisahan dalam kromatografi cair disebabkan oleh distribusi kesetimbangan dari 

senyawa-senyawa yang berbeda antara partikel fase diam dan larutan fase gerak 

(Snyder dan Kirkland, 1979).  

Komponen yang telah terpisah akan dibawa oleh fase gerak menuju 

detektor dan sinyal yang terekam oleh detektor disebut sebagai puncak, sedangkan 

keseluruhan puncak yang direkam oleh detektor selama analisis dinamakan 

kromatogram. Puncak yang diperoleh selama analisis memiliki dua informasi 

penting yakni informasi kualitatif dan kuantitatif (Meyer, 2004).  

Terdapat beberapa parameter yang penting untuk diketahui selama analisis 

menggunakan KCKT, parameter tersebut akan dijelaskan secara singkat sebagai 

berikut. 

1. Waktu Tambat 

Periode waktu antara penyuntikan sampel dan puncak maksimum yang 

terekam oleh detektor disebut sebagai waktu tambat/retention time (tR). Waktu 
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tambat dari suatu komponen yang tidak ditahan/ditambat oleh fase gerak disebut 

sebagai waktu hampa/void time (t0). Waktu tambat merupakan fungsi dari laju alir 

fase gerak dan panjang kolom. Jika fase gerak mengalir lebih lambat atau pun 

kolom semakin panjang, waktu hampa dan waktu tambat akan semakin besar, dan 

sebaliknya bila fase gerak mengalir lebih cepat atau pun kolom semakin pendek, 

maka waktu hampa dan waktu tambat akan semakin kecil (Meyer, 2004).  

Sebuah puncak memiliki tinggi (h) dan lebar puncak (Wb). Lebar puncak 

yang diukur biasanya merupakan lebar pada 5% tinggi puncak (W0,05). Tinggi dan 

luas puncak berkaitan secara proporsional atas kadar atau pun jumlah analit 

tertentu yang terdapat dalam sampel (memiliki informasi kuantitatif). Namun 

demikian, luas puncak lebih umum digunakan dalam perhitungan kuantitatif 

karena lebih akurat/cermat daripada perhitungan menggunakan tinggi puncak 

(Ornaf dan Dong, 2005).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6  Kromatogram yang Diperoleh dari Analisis KCKT  

(Ornaf, R.M., dan Dong, M.W., 2005) 

 

2. Faktor Kapasitas (k’) atau Faktor Tambat (k) 

Waktu tambat dipengaruhi oleh laju alir, ukuran kolom dan parameter yang 

lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu ukuran derajat tambatan dari analit yang 

lebih independen yakni faktor kapasitas (k’). Faktor kapasitas dihitung dengan 

membagi waktu tambat bersih (t’R) dengan waktu hampa (t0) seperti yang dapat 

dilihat pada rumus berikut ini (Ornaf dan Dong, 2005). 

k = 
𝑡′𝑅

𝑡0
=  

𝑡′𝑅−𝑡0

𝑡0
 

Faktor kapasitas ini juga disebut sebagai faktor tambat (k) dalam 

beberapaliteratur yang lain. Idealnya, analit yang sama jika diukur pada dua 
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instrumenberbeda dengan ukuran kolom yang berbeda namun memiliki fase diam 

dan fasegerak yang sama, maka faktor tambat dari analit pada kedua sistem 

KCKTtersebut secara teoritis adalah sama (Kazakevich dan LoBrutto, 2007). 

Faktor tambat yang disukai berada di antara nilai 1 hingga 10. Jika nilai k 

terlalu kecil menunjukkan bahwa analit terlalu cepat melewati kolom sehingga 

tidak terjadi interaksi dengan fase diam dan oleh karena itu, tidak akan muncul 

dalam kromatogram. Sebaliknya, nilai k yang terlalu besar mengindikasikan 

waktu analisis akan panjang (Meyer, 2004). Nilai k’ dari analit yang lebih besar 

dari 20 akan menjadi masalah dalam analisis KCKT (Ornaf dan Dong, 2005) 

3. Selektifitas atau Faktor Pemisahan (α) 

Proses pemisahan antara dua komponen dalam KCKT hanya 

memungkinkan bila kedua komponen memiliki kecepatan yang berbeda dalam 

melewati kolom (Ornaf dan Dong, 2005). Kemampuan sistem kromatografi dalam 

memisahkan/membedakan analit yang berbeda dikenal sebagai selektifitas. 

Selektifitas umumnya tergantung pada sifat analit itu sendiri serta interaksinya 

dengan permukaan fase diam. Jenis fase gerak seperti metanol dan asetonitril juga 

diketahui dapat mempengaruhi selektifitas (Kazakevich dan LoBrutto, 2007). 

Selektifitas ditentukan sebagai rasio perbandingan dua faktor kapasitas dari analit 

yang berbeda (Ornaf dan Dong, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 7 Penentuan Selektifitas  

(Crawford Scientific, http://www.chromacademy.com) 

 

Nilai selektifitas yang didapatkan dalam sistem KCKT harus lebih besar 

dari 1 (Ornaf dan Dong, 2005). Selektifitas disebut juga sebagai faktor pemisahan 

atau tambatan relatif (Meyer, 2004). Dalam teknik kromatografi kromatografi, 

http://www.chromacademy.com/
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selektivitas dapat dibuktikan dengan pemisahan yang baik antara analit dengan 

komponen yang lain. Bukti dari persyaratan ini didapatkan resolusi analit dari 

komponen lain lebih besar dari 1,5-2,0. Untuk mengetahui adanya koelusi dari 

substansi yang lain, kemurnian peak analit juga dapat dievaluasi dengan spektra 

tiga dimensi menggunakan PDA, atau bisa juga menggunakan MS. Spektra peak 

analit diukur pada upslope, apex slope, dan downslope, atau spektrum secara 

keseluruhan dari peak kromatogram dapat dibandingkan. Hal ini dapat dilakukan 

pada sistem KCKT yang dilengkapi dengan detektor PDA. Jika nilai kemurnian 

antara 0,000-0,8900, itu menunjukkan tidak murni, jika nilai kemurnian antara 

0,9000-0,9500 berarti peak terkontaminasi. Untuk penentuan identitas peak, dapat 

dilakukan dengan membandingkan data spektra keseluruhan dari standar dan 

analit, dan nilai r atau MF (match factor) dihitung menggunakan software KCKT 

dengan PDA (Yuwono dan Indrayanto, 2005). 

4. Efisiensi Kolom 

Ukuran kuantitatif dari efisiensi kolom disebut sebagai nilai 

lempeng/platenumber (N) (Ornaf dan Dong, 2005). Kolom yang efisien adalah 

kolom yangmampu menghasilkan pita sempit dan memisahkan analit dengan baik. 

Nilailempeng akan semakin tinggi jika ukuran kolom semakin panjang, hal ini 

berartiproses pemisahan yang terjadi semakin baik. Hubungan proporsionalitas 

antaranilai lempeng dengan panjang kolom disebut sebagai nilai HETP/High 

Equivalentof a Theoretical Plate. Tujuan utama dari praktik KCKT adalah 

mendapatkannilai HETP yang kecil untuk nilai N yang maksimum dan efisiensi 

kolom yang tertinggi (Snyder dan Kirkland, 1979). 

5. Resolusi (Rs) 

Resolusi merupakan derajat pemisahan dari dua puncak analit 

yangbersebelahan (Ornaf dan Dong, 2005). Resolusi dinyatakan sebagai rasio 

jarakantara dua puncak analit, dengan rumus sebagai berikut. 

𝑅𝑠 =
𝑡𝑅2 − 𝑡𝑅1

𝑤1 + 𝑤2
=  

𝑡𝑟2 − 𝑡𝑟1
1
2

(𝑤1+𝑤2)
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Gambar 2. 8 Penentuan Resolusi (Crawford Scientific, 

http://www.chomacademy.com) 

 

Dua puncak yang tidak terpisah dengan sempurna namun sudah dapat 

terlihat, memiliki resolusi 1. Pada analisis kuantitatif, resolusi yang 

ditunjukkanharus lebih besar dari 1,5. Sementara itu, bila kedua puncak yang 

berdekatan memiliki perbedaan ukuran yang signifikan, maka diperlukan nilai 

resolusi yang lebih besar (Meyer, 2004). 

6. Faktor Tailing dan Faktor Asimetri 

Puncak kromatogram dalam kondisi ideal akan memperlihatkan bentuk Gaussian 

dengan derajat simetris yang sempurna (Ornaf dan Dong, 2005). Namun 

kenyataannya dalam praktik kromatografi, puncak yang simetris secara sempurna 

(berbentuk Gaussian seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.8) jarang 

dijumpai. Jika diperhatikan secara cermat, maka hampir setiap puncak dalam 

kromatografi memperlihatkan tailing dalam derajat tertentu (Dolan, 2003).  

 

 

 

 

 

Gambar 2. 9 Tiga Jenis Bentuk Buncak (Meyer, V.R., 2004) 
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Ada dua cara yang digunakan untuk pengukuran derajat asimetris puncak, 

yakni faktor tailing dan faktor asimetris. Faktor tailing/tailing factor (Tf) seperti 

yang diterangkan dalam Farmakope Amerika Serikat (USP, edisi-32) dihitung 

dengan menggunakan lebar puncak pada ketinggian 5% (W0,05), rumusnya 

dituliskan sebagai berikt.   

𝑻𝒇 =
𝒂 + 𝒃

𝟐𝒂
 

Dengan nilai a dan b merupakan setengah lebar puncak pada ketinggian5% seperti 

yang ditunjukkan di Gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 10 Pengukuran Derajat Asimetris Puncak (Dolan, J.W., 2003) 

 

Sementara itu, faktor asimetri/asymmetry factor (As) dihitung dengan 

rumus sebagai berikut.  

As = 
𝑏

𝑎
 

Namun, nilai a dan b dalam perhitungan faktor asimetri merupakan 

setengah lebar puncak pada ketinggian 10% seperti yang ditunjukkan di Gambar 

2.10. Jika nilai a sama dengan b, maka faktor tailing dan asimetri bernilai 1. 

Kondisi ini menunjukkan bentuk puncak yang simetris sempurna (Dolan, 2003). 

Bila puncak berbentuk tailing, maka kedua faktor ini akan bernilai lebih besar dari 

1 dan sebaliknya bila puncak berbentuk fronting, maka faktor tailing dan asimetri 

akan bernilai lebih kecil dari 1 (Hinshaw, 2004).  
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2.3 Validasi Metode Analisis 

Validasi metode analisis merupakan suaut tindakan penilaian terhadap 

parameter tertentu, berdasarkan percobaan laboratorium, untuk membuktikan 

bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya. Tujuan 

validasi metode analisis adalah untuk membuktikan bahwa semua cara atau 

prosedur pengujian yang digunakan secara konsisten atau terus menerus (Harmita, 

2004). Dalam validasi metode analisis, terdapat beberapa parameter analisis yang 

harus dipertimbangkan antara lain meliputi kecermatan (akurasi), keseksamaan 

(presisi), selektivitas, linearitas dan rentang, batas deteksi (LOD) dan batas 

kuantitas (LOQ), ketangguhan metode, kekuatan metode. Proses ini bukan suatu 

proses tunggal, namun merupakan salah satu bagian dari prosedur analisis yang 

tidak dapat dipisahkan (Ermer dan Miller, 2005) 

 

2.3.1 Parameter Validasi 

1. Linieritas  

Linieritas adalah kemampuan metode analisis memberikan respon yang 

secara langsung atau dengan bantuan transformasi matematik yang baik, 

proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel (Harmita, 2004). Linieritas 

biasanya dinyatakan dengan istilah variansi sekitar arah garis regresi yang 

dihitung berdasarkan persamaan matematik data yang diperoleh dari hasil uji 

analit dalam sampel dengan berbagai konsentrasi analit. Perlakuan matematik 

dalam pengujian linieritas adalah melalui persamaan garis lurus dengan metode 

kuadrat terkecil antara hasil analisis terhadap konsentrasi analit. Sebagai 

parameter adanya hubungan linier Y=aX+b. Hubungan linier yang ideal dicapai 

jika nilai a=0 dan r = 1 atau -1 bergantung pada arah garis. Sedangkan b 

menunjukkan kepekaan analisis terutama instrument yang digunakan. Nilai 

koefisien korelasi yang memenuhi persyaratan adalah sebesar ≥ 0,9970 (ICH, 

1995), ≥ 0,97 (SNI) atau ≥ 0,9980 (AOAC, 2002). 

2. Batas deteksi (LOD, limit of detection) 

Batas deteksi dinyatakan dengan satuan konsentrasi suatu zat yang secara 

statistik dapat dibedakan dari blanko analitiknya. Menurut ACS (American 
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Chemical Society), batas deteksi didefinisikan sebagai konsentrasi terendah dari 

suatu analit yng dapat dideteksi oleh prosedur analisis. 

3. Batas kuantitasi (LOQ, Limit of quantitation) 

Batas kuantitasi (LOQ) merupakan parameter yang diartikan sebagai 

konsentrasi terkecil analit dalam sampel yang masi dapat memenuhi kriteria 

cermat dan seksama. Dapat dihitung berdasarkan pada standart deviasi (SB) dari 

kurva antara respon dan kemiringan dengan rumus (Harmita, 2004)  

LOQ = 
10 𝑥 𝑆𝐵

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒
 

4. Akurasi  

 Akurasi menunjukan derajat kedekatan hasil dari sederet pengukuran yang 

diperoleh dari contoh yang homogen pada kondisi tertentu. Rentang kesalahan 

yang di ijinkan pada setiap konsentrasi analit pada matriks menurut AOAC 

(Center for Drug Evaluation And Research) dapat dilihat pada tabel. 

 

Tabel II. 2 Rentang Perolehan Kembali Analit dalam Beberapa Konsentrasi 

Konsentrasi analit pada matrik sampel Rata-rata yang diperoleh 

100% 98-101 % 

10% 95-102% 

1% 92-105% 

0,1% 90-108% 

0,01% 85-110% 

10 ug/g (ppm) 80-115% 

1 ug/g 75-120% 

10 ug/kg (ppb) 70-125% 

 Sumber : AOAC 2002 

 

Semakin dekat hasil analisis yang diperoleh dengan nilai yang sebenarnya, 

maka akurasi semakin tinggi. Dihitung persen perolehan kembali (%recovery) 

dengan rumus (Harmita, 2004). 

% Perolehan Kembali = 
𝐶𝐹−𝐶𝐴

𝐶𝐵
 x 100 

Keterangan : 

CF = konsentrasi total sampel yang ditambahkan analit. 

CA= konsentrasi sampel sebenarnya 

CB = konsentrasi analit yang ditambahkan 
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5. Presisi  

Presisi adalah tingkat kesesuaian diantara hasil analisis individual jika 

prosedur dilakukan berulang kali terhadap sampel ganda atau beberapa sampel 

yang homogen. Presisi metode analisis dinyatakan sebagai simpangan baku relatif 

(SBR) atau koefisien variasi (KV). Presisi untuk mengetahui kesalahan karena 

sistem, tidak tergantung pada penyiapan sampel dan ukuran dari variabilitas 

intrinsik termasuk kesalahan karena penyiapan sampel (Roth dan Blaschke, 1998). 

6. Uji Selektifitas 

Kemampuan metode uji untuk memberikan sinyal analit dengan benar untuk 

campuran analit dalam suatu contoh tanpa adanya interaksi antar analit (Ibrahim, 

2004). Selektifitas seringkali dapat dinyatakan sebagai derajat penyimpangan 

(degree of bias) metode yang dilakukan terhadap sampel yang mengandung bahan 

yang ditambahkan cemaran, hasil urai, senyawa sejenis, senyawa asing lainnya, 

dan dibandingkan terhadap hasil analisis sampel yang tidak mengandung bahan 

lain yang ditambahkan (Harmita, 2004). 


