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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Vitamin C 

2.1.1 Definisi Vitamin C 

Vitamin C adalah derivat heksosa yang cocok digolongkan sebagai suatu 

karbohidrat. Vitamin ini dalam bentuk kristal berwarna putih, sangat larut dalam air 

dan oksalat. Vitamin C stabil dalam keadaan kering, tetapi mudah teroksidasi dalam 

keadaan larutan, apalagi dalam suasana basa. Asam askorbat adalah bahan yang 

kuat kemampuan reduksinya dan bertindak sebagai antioksidan dalam reaksi-reaksi 

hidroksilasi (Suharjo, 1992). 

2.1.2 Struktur Vitamin C 

Nama kimia vitamin C (asam askorbat) berdasarkan nomenklatur 

internasional IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) vitamin 

C mempunyai nama sistemik 2-oxo-L-threo-hexono-1,4- lactone-2,3-enediol atau 

(R)-3,4-dihydroxy-5-((S)-1,2-dihydroxyethyl) furan-2(5H)-one. (IUPAC, 2009). 

Dengan berat molekul 176,13 g/mol (Anonim,2014). 

 

Gambar 2. 1 Struktur Kimia Vitamin C 

2.1.3 Macam-macam Vitamin C 

2.1.3.1 Asam Askorbat  

Asam askorbat adalah salah satu senyawa kimia yang disebut vitamin C, 

selain asam dehidroaskorbat. Ia berbentuk bubuk kristal kuning keputihan yang 

larut dalam air dan memiliki sifat-sifat antioksidan (Svirbely and Szent - Gyorgyi, 

n.d.). Asam askorbat merupakan antioksidan yang melindungi sel dari stres 
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ekstraselular, dengan peningkatan proliferasi sel endotelial, stimulasi sintesis 

kolagen tipe IV, degradasi oksidasi LDL, menghambat aterosklerosis dan stres 

intraselular dengan memelihara kadar α-tocopherol pada eritrosit dan neuron 

(Aguirre and May, 2008) dan melindungi hepatosit dari stress oksidatif akibat 

paparan alkohol alil. Sifat antioksidan tersebut berasal dari gugus hidroksil dari 

nomor C 2 dan 3 yang mendonorkan ion H+ bersama-sama dengan elektronnya 

menuju ke berbagai senyawa oksidan seperti radikal bebas dengan gugus oksigen 

atau nitrogen, peroksida dan superoksida (May et al., 2007) 

2.1.3.2 Asam Dehidroaskorbat  

Asam dehidroaskorbat (DHA) adalah bentuk asam askorbat (vitamin C) 

yang teroksidasi. Senyawa ini secara aktif diimpor ke dalam retikulum endoplasma 

sel melalui transporter glukosa (Welch et al., 1995). Asam ini berada didalam 

retikulum endoplasma oleh reduksi balik menjadi askorbat oleh glutation Bentuk 

radikal bebas senyawa ini, yaitu asam semidehidroaskorbat (SDA), juga tergolong 

kedalam kelompok asam askorbat teroksidasi. Asam dehidroaskorbat dapat 

digunakan sebagai suplemen pangan vitamin C. Selain itu, di dalam medium 

tumbuh kultur sel, asam dehidroaskorbat digunakan untuk menjamin asupan 

vitamin C ke dalam jenis-jenis sel yang tidak mengandung transporter asam 

askorbat (Heaney et al., 2008) 

2.1.4 Sifat Fisika Kimia Vitamin C 

Vitamin C merupakan vitamin yang dapat dibentuk oleh beberapa jenis 

spesies tanaman dan hewan dari prekursor karbohidrat. Manusia tidak dapat 

mensintesis vitamin C dalam tubuhnya, karena tidak memiliki enzim L-

gulonolakton oksidase. Manusia memerlukan vitamin C dari luar tubuh untuk 

memenuhi kebutuhannya (Carr and Frei, 1999). 

Struktur vitamin C mirip dengan stuktur monosakarida, tetapi mengandung 

gugus enediol. Pada vitamin C terdapat gugus enediol yang berfungsi dalam system 

perpindahan hidrogen yang menunjukkan pernanan penting dari vitamin ini. 

Vitamin C mudah dioksidasi menjadi bentuk dehidro, keduanya secara fisiologis 

aktif dan ditemukan di dalam tubuh. Vitamin C dapat dioksidasi menjadi asam L-

dehidroaskorbat terutama jika tepapar cahaya, pemanasan dan suasana alkalis. Jika 
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asam L-dehidroaskorbat dioksidasi lebih lanjut akan terbentuk asam 2,3 

diketogulonik. Reaksi vitamin C menjadi asam L-dehidroasskorbat bersifat 

reversible, sedangkan reaksi reaksi yang lainnya tidak (Thurnham dkk, 2000). 

 

Gambar 2. 2 Oksidasi Asam L-Askorbat 

2.1.5 Stabilitas Vitamin C 

Vitamin C disebut juga asam askorbat, merupakan vitamin yang paling 

sederhana, mudah berubah akibat oksidasi, tetapi amat berguna bagi manusia. 

Struktur kimianya terdiri dari rantai 6 atom C dan kedudukannya tidak stabil 

(C6H8O6), karena mudah bereaksi dengan O2 di udara menjadi asam 

dehidroaskorbat (Linder, l992).  

Asam L-askorbat dengan adanya enzim asam askorbat oksidase akan 

teroksidasi menjadi asam L-dehidroaskorbat. Asam ini secara kimia juga sangat 

labil dan mengalami perubahan lebih lanjut menjadi asam L-diketogulonat yang 

tidak lagi memiliki keaktifan sebagai vitamin C. Suasana basa menyebabkan asam 

L-diketogulonat teroksidasi menjadi asam oksalat dan asam L-treonat (Connors et 

al., 1986). 

Sifat vitamin C adalah mudah berubah akibat oksidasi namun stabil jika 

merupakan kristal (murni). Menurut Wills et al (1981) penyimpanan pada suhu 

rendah dapat mengurangi kegiatan respirasi dan metabolisme, memperlambat 

proses penuaan, mencegah kehilangan air dan mencegah kelayuan pada tanaman. 
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Namun Linder (1992) menyebutkan bahwa walaupun dalam keadaan temperatur 

rendah dan kelembaban terpelihara, 50% vitamin C akan hilang dalam 3-5 bulan.  

Vitamin C secara luas didistribusikan tumbuhan dan hewan, sebagian besar 

(80-90%) sebagai asam askorbat, tetapi ada juga dalam asam dehidroaskorbat. 

Proporsi dari kedua spesies cenderung bervariasi dengan waktu penyimpanan 

makanan, karena oksidasi tergantung waktu asam askorbat. Buah-buahan, sayuran, 

dan jeroan (misalnya, hati dan ginjal) umumnya sumber terbaik; hanya sejumlah 

kecil yang ditemukan dalam daging otot. Tanaman mensintesis asam L-askorbat 

dari karbohidrat; kebanyakan biji tidak mengandung asam askorbat, tetapi mulai 

untuk mensintesisnya saat tumbuh. Beberapa tanaman mengakumulasi tingkat 

tinggi vitamin (misalnya, daun teh segar, jambu biji). Untuk alasan praktis, jeruk 

dan buah-buahan lainnya merupakan sumber harian vitamin C, karena mereka 

umumnya dimakan mentah, oleh karena itu tidak disarankan prosedur memasak 

yang dapat menghancurkan vitamin C. Makanan olahan, seperti daging asap dan 

beberapa minuman, bisa juga mengandung analog, asam erythorbic, 2 yang 

digunakan sebagai pengawet. Sementara analog yang tidak memiliki aktivitas 

vitamin C in vivo, dapat menghasilkan positif palsu dalam beberapa analisis untuk 

asam askorbat plasma (Combs, 2008). 

Kandungan vitamin C dari makanan menurun secara drastis selama 

penyimpanan karena efek agregat dari beberapa proses dimana vitamin tersebut 

dapat dihancurkan (Tabel II.1). asam askorbat rentan terhadap oksidasi asam 

dehidroaskorbat, yang dengan sendirinya dapat terjadi ireversibel terdegradasi 

dengan membuka hidrolitik dari cincin lakton untuk menghasilkan asam 2,3-

diketogulonic, yang tidak aktif secara biologis. Reaksi ini terjadi karena O2, ion 

logam, dan diperkuat oleh panas serta kondisi netral pH basa. Vitamin ini juga dapat 

berkurang akibat paparan oksidase dalam jaringan tanaman. Oleh karena itu, 

penurunan kadar yang cukup besar dari vitamin C dapat terjadi selama 

penyimpanan dan akan sangat meningkat penurunannya selama proses pemasakan. 

Misalnya, kentang disimpan kehilangan 50% dari mereka vitamin C dalam waktu 

5 bulan, dan 65% dalam waktu 8 bulan panen. Apel dan kubis disimpan untuk 

musim dingin bisa kehilangan 50% dan 40%, masing-masing, dari kandungan 

vitamin C asli mereka. Penurunan kadar vitamin C pada proses pemasakan biasanya 
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lebih besar dengan metode seperti perebusan, karena stabilitas asam askorbat jauh 

lebih sedikit dalam larutan berair. Misalnya, kentang bisa kehilangan 40% dari 

kandungan vitamin C mereka dengan perebusan. Atau, metode pemanasan cepat 

dapat melindungi kandungan vitamin C dalam makanan dengan menonaktifkan 

oksidasi (Combs, 2008). 

Tabel II. 1 Vitamin C yang hilang selama 2 hari penyimpanan (Combs, 2008) 

 
Makanan 

Persen kehilangan: 

4oC 20oC 

1 Kacang 33 53 

2 Kembang kol 8 26 

3 Selada 36 42 

4 Seledri 13 70 

5 Kacang polong 10 36 

6 Bayam 32 80 

 

2.1.6 Manfaat Vitamin C 

2.1.6.1 Antihistamin 

Asam askorbat terlibat dalam metabolisme histamin, bekerja dengan Cu2+ 

untuk menghambat rilis dan meningkatkan degradasi. Asam Askorbat 

melakukannya dengan mengalami oksidasi asam dehidroaskorbat seiring dengan 

pecahnya cincin histamin imidazol. Dalam sistem kultur jaringan, efek ini hasil 

pengurangan dari tingkat histamin endogen serta kerja dari histidin dekarboksilase, 

ukuran kapasitas sintetis histamin. Hal ini menandakan bahwa asam askorbat dapat 

meningkatkan sintesis dari seri prostaglandin E (lebih dari seri F), merupakan 

bagian yang memediasi sensitivitas histamin. Konsentrasi histamin beredar 

diketahui dapat dikurangi dengan pemberian vitamin C dosis tinggi, sebuah fakta 

yang telah menjadi dasar dari penggunaan terapi vitamin untuk melindungi 

terhadap histamin yang diinduksi syok anafilaksis. Selanjutnya, konsentrasi 

histamin darah meningkat pada beberapa komplikasi kehamilan yang terkait dengan 

status asam askorbat marjinal: preeklamsia,  abruption, dan prematuritas. Karena 

histamin darah dan konsentrasi asam askorbat yang berkorelasi negatif pada wanita 

dalam persalinan prematur, telah menyarankan bahwa efek gabungan dari vitamin 
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C dan mengurangi histaminase plasma dapat mengakibatkan pelonjakan ditandai 

dari tingkat histamin darah yang terlihat dalam kondisi tersebut (Combs, 2008). 

2.1.6.2 Kekebalan Tubuh 

Asam askorbat telah ditemukan untuk mempengaruhi fungsi kekebalan 

tubuh dalam beberapa cara yang berbeda. Hal ini dapat merangsang produksi 

interferon, protein yang melindungi sel-sel terhadap serangan virus. Hal ini dapat 

merangsang respon positif kemotaksis dan proliferasi neutrofil. Hal ini dapat 

melindungi terhadap paparan radikal bebas yang dimediasi inaktivasi protein yang 

terkait dengan oksidatif neutrofil. Hal ini dapat merangsang sintesis faktor timus 

humoral dan antibodi dari kelas IgG dan IgM. Beberapa studi telah menemukan 

dosis oral besar vitamin (10 g / hari) untuk meningkatkan respon hipersensitivitas 

tertunda pada manusia, meskipun dosis sedikit lebih rendah (2 g / hari) tidak 

menunjukkan efek seperti itu (Combs, 2008). 

Sel fagosit dari sistem kekebalan tubuh menghasilkan oksidan selama 

infeksi yang mungkin memainkan beberapa peran ditandai dengan munculnya 

tanda-tanda dan gejala. Oleh karena itu, diharapkan asam askorbat dalam 

konsentrasi tinggi pada fagosit dan limfosit, akan memberikan perlindungan 

antioksidan. Penelitian telah menemukan bahwa vitamin C meningkatkan respon 

proliferasi limfosit, terkait dengan peningkatan aktivitas sel pembunuh natural, 

meningkatkan produksi interferon, dan penurunan replikasi virus dalam sistem 

kultur sel. Penelitian telah menunjukkan efek protektif dari vitamin C pada 

beberapa penyakit menular: 

• Salesma Pada meta-analisis baru-baru ini 29 secara acak, percobaan dikontrol 

mencatat manfaat yang konsisten dari suplemen vitamin C (= 200 mg / hari) 

pengurangan durasi salesma dengan 8% pada orang dewasa dan 13,5% pada anak-

anak (Douglas et al., 2004). 

• Uji Helicobacter pylori Secara acak telah menunjukkan bahwa vitamin C 

suplemen dapat mengurangi seropositif untuk H. pylori dan melindungi terhadap 

perkembangan atrofi lambung pada pasien seropositif. Ini tampaknya berkaitan 

dengan penurunan risiko kanker lambung akibat H. Pylori (Simon et al., 2003). 
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• Herpes Penggunaan topikal asam askorbat dapat mengurangi durasi lesi serta 

pelepasan virus pada pasien dengan infeksi virus herpes simpleks. Namun 

demikian, hasil studi pada vitamin C dan infeksi menjadi tidak konsisten. beberapa 

penelitian dengan scorbutic guinea pigs, ikan, dan monyet telah menunjukkan 

kekurangan vitamin C untuk menurunkan resistensi terhadap infeksi, namun 

beberapa penelitian telah menunjukkan hasil negatif. Studi suplementasi asam 

askorbat spesies yang tidak memerlukan vitamin (tikus, burung) umumnya 

menunjukkan peningkatan daya tahan terhadap infeksi seperti yang ditunjukkan 

oleh peningkatan kelangsungan hidup hewan yang terinfeksi, parasitemia tertekan, 

clearance bakteri ditingkatkan, dan mengurangi durasi infeksi (Hamuy and Berman, 

1998). 

2.1.6.3 Penyakit Kardiovaskular 

Karakteristik antioksidan asam askorbat memungkinkan untuk memiliki 

efek anti-aterogenik dalam mengurangi oksidasi low-density lipoprotein (LDL), hal 

ini yang mengarah ke aterosklerosis. Kadar yang tinggi pada kedua kolesterol dan 

polyunsaturated fatty acids (PUFA), LDL rentan terhadap peroksidasi lipid oleh 

serangan oksidatif dari spesies oksigen reaktif. Penelitian telah menunjukkan 

bahwa LDL teroksidasi merangsang penyembuhan kembali di ruang subendothelial 

dari dinding pembuluh darah, partikel teroksidasi melalui reseptor scavenger untuk 

membentuk lipid yang mengandung foam cells pada tahap awal aterogenesis. 

Menurut pandangan tersebut, aterosklerosis dapat dikurangi dengan melindungi 

LDL dari serangan radikal bebas. Perlindungan penuh LDL tampaknya melibatkan 

asam askorbat dan vitamin E, yang terpenting adalah dalam pendinginan radikal 

diproduksi dalam lingkungan interior hidrofobik dari partikel LDL. Bahwa 

kekurangan vitamin C dapat menyebabkan pembentukan lesi aterosklerosis pada 

marmut yang akan mendukung hipotesis bahwa vitamin C dapat mengurangi risiko 

aterogenik; Namun, bukti efek seperti itu pada manusia lemah saat ini. Subjek 

dalam National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) dengan 

asupan vitamin C yang tinggi menunjukkan kurangnya angka kematian 

kardiovaskular (standar rasio mortalitas, 0,66; 95% batas kepercayaan, 0,53-0,83) 

dibandingkan subyek dengan asupan vitamin C yang rendah (Enstrom et al., 1992). 
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Tekanan darah fase istirahat pada manusia telah ditemukan berbanding 

terbalik dengan asupan vitamin C atau konsentrasi asam askorbat plasma (Gbr. 2.3), 

dan uji coba intervensi menemukan suplemen vitamin C untuk mengurangi tekanan 

darah dan meningkatkan kekakuan arteri pada pasien dengan Non Insulin-

Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM). Meskipun dasar metabolisme dari 

hubungan ini masih belum jelas, telah disarankan bahwa asam askorbat 

dapat berfungsi untuk melindungi pompa membran sel dari kerusakan oksidatif 

dengan cara seperti untuk mempromosikan fluks ion dan meningkatkan 

karakteristik vasoaktif pembuluh darah. Pentingnya hipertensi sebagai faktor risiko 

untuk serebrovaskular dan penyakit jantung koroner membuat efek penurun 

tekanan darah dari suplementasi vitamin C. Pada studi Cohort yang telah 

ditemukan, asupan vitamin C yang tinggi dikaitkan dengan penurunan risiko 

penyakit jantung iskemik nonfatal, dan uji klinis telah menemukan suplemen 

vitamin C untuk meningkatkan efek perlindungan dari aspirin dalam mengurangi 

risiko stroke iskemik dan untuk menghambat perkembangan aterosklerosis pada 

pasien hiperkolesterolemia. Sebuah analisis baru-baru ini sembilan percobaan 

prospektif menyimpulkan bahwa suplemen vitamin C tingkat tinggi dapat 

mengurangi kejadian penyakit jantung koroner mayor (Knekt et al., 2004).  

 

Gambar 2. 3 Hubungan Antara Tekanan Darah dan Plasma Asam Askorbat.  

(Choi et al., 1991) 

 

2.1.6.4 Diabetes 

Pasien diabetes biasanya menunjukkan konsentrasi serum asam askorbat 

yang lebih rendah dari dari nondiabetes. Dengan demikian, mengurangi aktivitas 

serum antioksidan dapat mempengaruhi patogenesis penyakit. Suplemen vitamin C 

telah ditemukan untuk mengurangi glikosilasi protein plasma (Gbr. 2.4) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

menunjukkan bahwa mungkin memiliki peran dalam mencegah komplikasi 

diabetes. percobaan intervensi terkontrol telah menunjukkan bahwa suplemen 

vitamin C dapat efektif dalam mengurangi akumulasi eritrosit sorbitol (Gbr. 2.5) 

dan ekskresi albumin urin pada penderita diabetes non-insulin-dependent, 

meskipun satu ditemukan tidak berpengaruh pada reaktivitas mikrovaskular. 

Pengobatan dengan vitamin C juga telah terbukti untuk mencegah perubahan 

hemodinamik arteri yang disebabkan oleh hiperglikemia (Gaede et al., 2001; Qing 

et al., 2005). 

 

Gambar 2. 4 Protein Glikosilasi dikurangi dengan Vitamin C (1g/hari)  

(Davie et al., 1992) 

 

Gambar 2. 5 Efek dari Suplementasi Vitamin C pada Pasien dengan 

Diabetes (Cunningham et al., 1994). 

 

2.1.6.5 Fungsi Neurologis 

Otak dan sumsum tulang belakang merupakan jaringan terkaya yang diisi 

asam askorbat, dengan konsentrasi 100-500 pM. Diperkirakan 2% dari asam 

askorbat dalam otak berlebih setiap jam. konsentrasi asam askorbat plasma telah 

terbukti berhubungan positif dengan kinerja memori pada pasien yang memiliki 
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demensia dan dengan kinerja kognitif dalam subjek yang lebih tua. Hubungan ini 

mungkin melibatkan perlindungan dari peradangan, sebagai mediator inflamasi 

seperti sitokin dan radikal bebas yang penting dalam patogenesis penyakit 

neurodegeneratif. percobaan intervensi dikendalikan tetapi belum dilakukan 

evaluasi efek dari vitamin C pada fungsi kognitif, tetapi konsumsi vitamin C secara 

oral ditemukan dapat meningkatkan tingkat kejiwaan pada penderita skizofrenia 

(Combs, 2008). 

2.1.6.6 Kesehatan Kulit 

Asam askorbat sangat penting untuk kesehatan epidermis, berdasarkan 

peran penting dalam sintesis kolagen. Hal ini juga tercatat bahwa kekurangan 

vitamin C pada hewan menunjukkan penyembuhan luka yang berkepanjangan. Ini 

diduga melibatkan tingkat berkurangnya sintesis kolagen serta peningkatan 

kerentanan infeksi. Kecepatan pemanfaatan vitamin yang terjadi dimana tingkat 

asam askorbat yang relatif tinggi menumpuk di situs luka. konsentrasi yang lebih 

besar dari asam askorbat tampaknya diperlukan untuk pemeliharaan integritas luka 

dari pembentukan kolagen. Pengaplikasian asam askorbat secara topikal telah 

ditemukan berguna dalam perawatan penuaan kulit, serta kondisi peradangan pada 

kulit seperti jerawat dan eksim. Bahwa perbaikan luka biasanya menurun oleh 

penuaan telah dilaporkan sebagai indikasi meningkatnya kebutuhan untuk vitamin 

C oleh individu yang lebih tua (Combs, 2008). 

2.1.6.7 Katarak 

Katarak menyebabkan kekeruhan lensa okuler, diduga hasil dari efek foto 

oksidatif kumulatif sinar ultraviolet dari mana lensa dilindungi oleh tiga 

antioksidan: asam askorbat, tokoferol, dan glutation tereduksi. Lensa biasanya 

mengandung konsentrasi asam askorbat yang relatif tinggi (misalnya, sebanyak 30 

kali lipat dibandingkan dari plasma), yang lebih rendah pada lensa tua dan lensa 

dengan katarak. Studi epidemiologis telah menunjukkan asosiasi terbalik status 

asam askorbat dan kejadian katarak (Tabel II.2). Scorbutic guinea pigs telah 

ditemukan untuk mengembangkan katarak dini, dan askorbat telah terbukti dapat 

melindungi dari oksidasi yang disebabkan oleh sinar ultraviolet pada protein lensa 

(Valero et al., 2002). 
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Tabel II. 2 Hubungan asupan vitamin C harian dan resiko katarak pada manusia  

                   (Valero et al., 2002) 

Quintile Asupan Vitamin C (mg/hari) Resiko Katarak, oods ratioa,b 

=102 1 

>102–135 0.88 

>135–164 0.66 

>164–212 0.60 

>212 0.7 
a Rasio kejadian katarak disetiap kelompok quintile dari kelompok terendah. 

b nilai P untuk tren 0.04. 

 

2.1.6.8 Fungsi paru 

Sifat redoks yang memberikan asam askorbat peran penting dalam 

perlindungan antioksidan pada paru-paru. Peran yang penting untuk kesehatan 

fungsional organ tersebut, yang secara konsisten terpapar oksigen konsentrasi 

tinggi dan menghirup gas beracun (seperti ozone, nitrit oksida, nitrogen dioksida 

dan asap rokok) dan menghasilkan spesies oksigen reaktif melalui proses seperti 

sitokrom P-450-dependent campuran-fungsi oksidase metabolisme dan paparan 

lingkungan oksidan. Radikal bebas juga dihasilkan dalam paru-paru sebagai akibat 

dari invasi sel inflamasi dalam kondisi seperti asma atau sindrom gangguan 

pernapasan akut; individu yang terkena biasanya menunjukkan nilai asam askorbat 

yang lebih rendah dari konsentrasi normal baik dalam plasma maupun leukosit 

(Brown et al., 1997). 

Selain itu, fungsi asam askorbat dalam sintesis kolagen membuat vitamin 

penting dalam sintesis apoprotein surfaktan, yang memiliki domain kolagen seperti 

yang dibutuhkan hidroksilasi dependent asam askorbat untuk stabilitasnya. 

Setengah dari dua belas uji intervensi klinis vitamin C sampai saat ini telah 

menemukan perbaikan dalam parameter fungsi pernapasan pasien asma; tetapi studi 

ini sangat kecil (kurang dari 160 pasien secara total) (Timmons and Ley, 1994). 

2.1.6.9 Kanker 

Asam askorbat telah diobservasi dapat mengurangi ikatan dari karsinogen 

polycyclic aromatic pada DNA dan mengurangi / memperlambat pembentukan 

tumor dalam beberapa hewan uji. Efek ini diduga melibatkan pendinginan 
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intermediet radikal dari metabolisme karsinogen. Asam askorbat juga merupakan 

inhibitor poten dari karsinogenesis yang menginduksi nitrosamine, berfungsi 

sebagai pembersih nitrit. Hasil dari tindakan ini menghasilkan pengurangan oleh 

askorbat nitrat (agen nitrosylating sebenarnya pada amina bebas) untuk nitrit 

oksida, sehingga menghalangi pembentukan nitrosamines. Terdapat bukti bahwa 

asam askorbat, biasanya dikeluarkan dalam konsentrasi yang relatif tinggi dalam 

cairan lambung, hal tersebut merupakan faktor pembatas dalam reaksi nitrosasi 

pada manusia. Hal ini tampaknya terjadi terutama pada individu dengan patologi 

lambung yang mempengaruhi sekresi. Studi epidemiologis kejadian kanker 

manusia memberikan bukti peran pelindung vitamin C terhadap kanker esofagus, 

laring, rongga mulut, pankreas, perut, usus besar-rectum, dan payudara. Ada 

kemungkinan bahwa asam askorbat dapat menjadi pelindung setidaknya 

mengurangi sebagian dari efek kanker yang berhubungan dengan peningkatan 

konsumsi buah-buahan dan sayuran (Combs, 2008). 

2.1.7 Kebutuhan Vitamin C 

Dalam menetapkan AKG perlu diketahui jumlah cadangan dalam tubuh 

yang dapat memelihara fungsi vitamin C dan laju turn over yang terjadi. Cadangan 

sebesar 150 mg merupakan jumlah maksimum yang dapat dimetabolisir dijaringan 

tubuh, dan dapat mencerminkan aktivitas fisiologis yang optimal. Dengan jumlah 

cadangan yang demikian, maka perkiraan turn over vitamin C adalah 60 mg per 

hari. Dengan memperhitungkan kemampuan absorpsi maka jumlah yang dianjurkan 

adalah 70-75 mg, yang mungkin bisa meningkat untuk beberapa individu sampai 

100 mg (Setiawan, 2004). 

Untuk ibu hamil dan menyusui, perlu diperhatikan kebutuhan janin dalam 

kandungan ataupun bayi yang menyusu. Penambahan pada ibu hamil harus 

memperhatikan peningkatan kebutuhan ibu dan kebutuhan janin yang 

dikandungnya. Untuk ibu menyusui, hendaknya disesuaikan dengan produksi ASI 

dan kandungan vitamin C dalam ASI serta intik bayi yang mendapat ASI eksklusif. 

Rekomendasi untuk bayi didasarkan kandungan vitamin C dalam air susu 

ibu yaitu 40 mg/I, atau sebesar 30 mg vitamin C per 0,75 liter ASI per hari. 

- Penentuan rata-rata intik vitamin C didasarkan kandungan vitamin C dalam tubuh 

sebesar 900 mg, efisiensi absorpsi 85%, dan catabolic rate 2,9 sehingga 
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dibulatkan menjadi 30 mg per hari. Sebanyak 8 mg vitamin C per hari dilaporkan 

dapat mencegah defisiensi vitamin C pada bayi berumur 4-17 bulan, sehingga 

selama kehamilan diperlukan tambahan sebanyak 10 mg/hari. Angka kecukupan 

untuk ibu menyusui ditetapkan sebesar 70 mg untuk memenuhi ibu maupun 

bayinya (FAO/WHO, 2001). 

Tabel II. 3 Angka Kecukupan Vitamin yang dianjurkan untuk orang Indonesia 

(perorang perhari) (PERMENKES RI NO 75, 2013) 

Kelompok umur Vitamin C (mg) Kelompok umur Vitamin C (mg) 

Bayi/Anak Perempuan 

0 – 6 bulan  40 10-12 tahun  50 

7–11 bulan  50 13-15 tahun  65 

1-3 tahun  40 16-18 tahun  75 

4-6 tahun  45 19-29 tahun  75 

7-9 tahun  45 30-49 tahun  75 

Laki-laki 50-64 tahun  75 

10-12 tahun  50 65-80 tahun  75 

13-15 tahun  75 80+ tahun  75 

16-18 tahun  90 Hamil (+an) 

19-29 tahun  90 Trimester 1  +10 

30-49 tahun  90 Trimester 2  +10 

50-64 tahun  90 Trimester 3  +10 

65-80 tahun  90 Menyusui (+an) 

80+ tahun  90 6 bln pertama  +25 

  6 bln kedua  +25 

 

2.1.8 Defisiensi Vitamin C 

2.1.8.1 Faktor-faktor Penyebab Kekurangan Vitamin C  

Kekurangan vitamin C bisa disebabkan oleh asupan makanan yang rendah, 

serta kondisi dimana metabolisme asam askorbat melebihi tingkat biosintesis 

endogennya, sehingga meningkatkan omset vitamin dalam tubuh. Kondisi tersebut 

termasuk merokok, gangguan lingkungan / fisik, penyakit kronis, dan diabetes. 

Pada kasus anak-anak yang terpapar lingkungan asap rokok menunjukkan 

menurunnya konsentrasi asam askorbat dalam plasma. (Tabel II.4) (Preston et al., 

2003). 
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Tabel II. 4 Efek dari Lingkungan yang terpapar oleh asap rokok pada status 

vitamin C anak (Preston et al., 2003) 

 Asam askorbat dalam pl 

 

asma µMa 

Umur (tahun) Tidak terpapar Terpaparb 

2–4  53.0 (50.2–55.8) 47.9 (44.4–51.5) 

5–8 53.6 (51.4–55.8) 51.0 (48.5–53.5) 

9–12 49.7 (47.4–52.0) 47.7 (45.5–49.9) 
a Mean (95% confidence interval). 

b Sebuah ANOVA multifaktorial, dengan kadar asam askorbat plasma disesuaikan dengan kebutuhan asupan 

vitamin C, menunjukkan efek dari lingkungan yang terpapar asap rokok menjadi signifikan di semua kelompok 

umur, p = 0,002. 

 

2.1.8.2 Tanda Kekurangan Vitamin C 

Classic scurvy dapat terlihat pada orang dewasa setelah 45-80 hari 

menghentikan konsumsi vitamin C. Tanda-tanda penyakit ini terjadi terutama pada 

jaringan mesenchymal. Kerusakan dalam pembentukan kolagen yang 

dimanifestasikan sebagai gangguan penyembuhan luka; edema; perdarahan (karena 

kurangnya pembentukan substansi interseluler) di kulit, selaput lendir, organ-organ 

internal, dan otot; dan melemahnya struktur kolagen dalam tulang, tulang rawan, 

gigi, dan jaringan ikat. Scorbutic pada dewasa ditandai dengan bengkak, gusi 

berdarah dengan kehilangan gigi; kondisi tersebut menandakan penyakit 

periodontal. Hal tersebut juga menunjukkan kelesuan, kelelahan, nyeri rematik di 

kaki, atrofi otot, lesi kulit, hematoma besar di paha, dan ecchymoses serta 

perdarahan di banyak organ, termasuk usus, jaringan subperiosteal, dan mata. 

Kejadian ini sering disertai dengan perubahan psikologis: histeria, hipokondria, dan 

depresi (Marks, 1985). 

Pada anak-anak, sindrom ini disebut penyakit Moeller-Barlow; hal ini 

terlihat pada bayi yang tidak disusui biasanya pada sekitar usia 6 bulan (ketika 

penyimpanan vitamin C dari ibu telah habis) dan ditandai dengan pelebaran batas 

tulang-tulang rawan, terutama dari tulang rusuk, oleh tulang rawan epifisis 

menekankan dari ekstremitas, nyeri sendi yang parah, dan, sering, anemia dan 

demam. Scorbutic pada anak ditandai dengan ketidakmampuan berjalan atau lemas, 

nyeri pada tungkai bawah, perdarahan pada gusi, dan perdarahan petechial. 
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Perbaikan klinis terlihat dalam waktu seminggu terapi vitamin C (Ratanachu-Ek et 

al., 2003). 

2.1.9 Toksisitas Vitamin C 

Sebuah studi telah mengidentifikasi tidak ada efek samping yang signifikan 

dari asam askorbat dan berbagai garam dan ester. Secara khusus, telah dikemukakan 

bahwa dosis tinggi vitamin C dapat meningkatkan produksi oksalat dan dengan 

demikian meningkatkan pembentukan batu ginjal, secara kompetitif menghambat 

reabsorpsi ginjal asam urat, meningkatkan penghancuran vitamin B12 di usus, 

meningkatkan penyerapan besi non-heme diusus (sehingga mengarah ke kelebihan 

zat besi), menghasilkan efek mutagenik, dan peningkatan katabolisme askorbat 

yang akan bertahan setelah kembali ke asupan vitamin yang lebih rendah (Elmore, 

2005; Hathcock et al., 2005). 

Peningkatan asupan vitamin C dapat menyebabkan peningkatan produksi 

oksalat dan dengan demikian juga akan meningkatkan risiko pembentukan batu 

ginjal. Perlu kehati-hatian individu dalam riwayat pembentukan batu ginjal, 

sebaiknya dihindari dosis vitamin C yang lebih besar dari 1000 mg. (Chai et al., 

2004). Kekhawatiran bahwa uricosuria mungkin disebabkan oleh dosis tinggi dari 

vitamin C didasarkan pada spekulasi bahwa, asam askorbat dan asam urat yang 

diserap kembali oleh tubulus ginjal oleh proses saturable, pada sistem transportasi 

yang terjadi pada umumnya dan tingginya asam askorbat secara kompetitif dapat 

menghambat reabsorpsi asam urat. Penelitian dilakukan dengan subyek acak, 

terkontrol dengan subyek sehat menunjukkan bahwa vitamin C (500 mg / hari) 

secara signifikan mengurangi konsentrasi serum asam urat dan meningkatkan 

kecepatan filtrasi glomerulus (Huang et al., 2005). 

2.1.10 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. 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). 
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2.1.11 Sediaan Minuman Vitamin C 

Thorner dan Herzberg (1978) menyatakan bahwa sari buah jeruk dipasarkan 

dalam berbagai bentuk seperti perasan jeruk segar; sari buah jeruk kaleng; sari buah 

jeruk yang didinginkan; bubuk sari buah jeruk; konsentrat sari buah jeruk yang 

dibekukan dan campuran (anggur, jeruk). Menurut Sarwono (1991) awetan sari 

buah jeruk biasanya dihidangkan dalam kemasan botol atau kemasan kotak berlapis 

plastik yang tidak tembus air. Minuman sari buah yang dijual di pasaran dapat 

dijumpai dalam bentuk dan jenis kemasan diantaranya jenis kemasan Tetra Pak, 

botol dan kaleng (Arkam, 1987).  

 Salah satu daya tarik dari produk minuman sari buah jeruk bagi konsumen 

adalah jumlah vitamin C yang terkandung di dalamnya. Ketidakstabilan vitamin C 

selama penyimpanan merupakan suatu hal yang perlu untuk diketahui oleh 

produsen maupun konsumen, terutama mengenai kondisi penyimpanan minuman 

sari buah jeruk yang terbaik dalam rangka menghindari kehilangan vitamin C yang 

benar (belum ). (Novita, 1994) 

2.1.11.1 Sediaan Minuman Vitamin C Bersoda 

Minuman berkarbonasi merupakan minuman yang mempunyai efek ekstra 

sparkle dengan ciri khas sentuhan khas soda di mulut dan perasaan yang menggigit 

pada saat minuman tersebut diminum ( Imanuela et al., 2012). Senyawa karbon 

memiliki peranan dalam minuman karbonasi yaitu dapat menghasilkan gas CO2, 

seperti natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat dengan rumus kimia NaHCO3 

merupakan bagian terbesar sumber karbonat yang memiliki kelarutan yang baik 

dalam air, tidak berbau, dan mampu menghasilkan 52% gas CO2. Adanya efek 

karbonasi yang dihasilkan dari reaksi natrium bikarbonat (NaHCO3) dengan 

penambahan asam pada minuman berkarbonasi, memberikan sensasi menyegarkan 

pada saat diminum merupakan kelebihan produk minuman ini sehingga konsumen 

menyukai produk tersebut (Jellinek, 1985).  

Widodo (2008) menyebutkan adanya gelembung-gelembung CO2 dalam 

soft drink dapat memperbaiki rasa minuman, menghasilkan rasa asam yang enak 

dan menggelitik dikerongkongan. Karagul et al. (1999) juga melaporkan hal yang 

sama bahwa adanya efek karbonasi pada carbonated yogurt menyebabkan sensasi 
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rasa menyegarkan pada saat diminum sehingga konsumen menyenangi produk 

tersebut. 

2.1.11.2 Sediaan Minuman Vitamin C tanpa Soda 

Mengkonsumsi makanan atau minuman yang kaya akan vitamin sangat 

diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh, salah satunya yaitu mengkonsumsi 

buah-buahan. Buah merupakan makanan penunjang gizi, sumber pendapatan serta 

penyerapan tenaga kerja bila diusahakan secara intensif untuk mencapai status gizi 

yang baik. Salah satu upaya pencapaian dalam rangka perbaikan dan pemenuhan 

kebutuhan masyarakat akan gizi adalah pemanfaatan gizi yang berasal dari buah-

buahan (Anjardiani, 2004)   

Seiring dengan berkembangnya teknologi, buah tidak hannya dikonsumsi 

secara segar tetapi dapat juga dikonsumsi dalam bentuk sari buah. Sari buah dapat 

didefinisikan sebagai sari yang diperoleh dari buah dengan melalui proses mekanik, 

memiliki warna dan rasa yang sama dengan buah aslinya. Sari buah dapat berupa 

jus buah, jus buah kemasan bermerek, sari buah kemasan tetrapack dan botol. 

Minuman jus buah dalam kemasan sudah menjadi pilihan masyarakat untuk 

melepaskan dahaga dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Disamping 

menawarkan kesegaran, jus buah juga memiliki banyak manfaat diantaranya dapat 

menjaga daya tahan tubuh dari efek radikal bebas seperti asap rokok, asap 

kendaraan dan sinar ultraviolet, khususnya bagi mereka yang banyak beraktivitas 

diluar rumah, hadirnya jus buah dalam kemasan membarikan kemudahan untuk 

mendapatkan tambahan vitamin dalam tubuh (Elfarina, 1998). 

Buah jeruk sebagai sumber vitamin C, manfaatnya sangat besar terhadap 

kesehatan. Vitamin C berperan sebagai zat antioksidan yang dapat menetralkan 

radikal bebas hasil oksidasi lemak, sehingga dapat mencegah beberapa penyakit 

seperti kanker, jantung dan penuaan dini. Namun vitamin sangat mudah mengalami 

oksidasi, sehingga dapat hilang atau berkurang selama proses pengolahan maupun 

penyimpanan, Kecepatan degradasi vitamin C sangat tergantung kondisi 

penyimpanannya (Faramade, 2007). 

Salah satu minuman yang memiliki manfaat menjaga daya tahan tubuh yaitu 

minuman yang mengandung vitamin C. Berbagai macam kemasan dan bentuk 
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minuman yang mengandung vitamin C  yaitu ada yang dalam bentuk serbuk yang 

dilarutkan, ada yang tersedia langsung dalam botol dan ada juga yang berbentuk 

jelly (Padmadisastra, 2003) (Pranajaya, 2007). 

2.1.12 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 KCKT, 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 methanol 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) 

Kromatografi Cait Kinerja Tinggi (KCKT) atau biasa juga disebut dengan 

HPLC (High Performance Liquid Chromatography), saat ini merupakan teknik 

pemisahan yang diterima secara luas untuk analisis dan pemurnian senyawa tertentu 

dalam suatu sampel pada sejumlah bidang, antara lain: farmasi, lingkungan, 

bioteknologi, polimer, dan industri-industri makanan (Gandjar & 

Rohman, 2011). 

Kegunaan umum KCKT adalah untuk: pemisahan sejumlah senyawa 

organik, anorganik, maupun senyawa biologis; analisis ketidakmurnian 

(impurities); analisis senyawa-senyawa tidak mudah menguap (non-volatil); 

penentuan molekul-molekul netral, ionok, maupun zwitter ion; isolasi dan 
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pemurnian senyawa; pemisahan senyawa-senyawa yang strukturnya hampir sama; 

pemisahan senyawa-senyawa dalam jumlah sekelumit (trace elements), dalam 

jumlah banyak, dan dalam skala proses industri. KCKT merupakan metode yang 

tidak destruktif dan dapat digunakan baik untuk analisis kualitatif maupun 

kuantitatif (Gandjar & Rohman, 2011). 

KCKT paling sering digunakan untuk: menetapkan kadar senyawasenyawa 

tertentu seperti asam amino, asam-asam nukleat, dan protein-protein 

dalam cairan fisiologis; menentukan kadar senyawa-senyawa aktif obat, produk 

hasil samping proses sintesis, atau produk-produk degradasi dalam sediaan 

farmasi; memonitor sampel-sampel yang berasal dari lingkungan; memurnikan 

senyawa dalam suatu campuran; memisahkan polimer dan menentukan distribusi 

berat molekulnya dalam suatu campuran; kontrol kualitas; dan mengikuti jalannya 

reaksi sintesis (Gandjar & Rohman, 2011). 

2.2.1 Jenis-jenis Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

2.2.1.1 Normal-Phase Chromatography (NPC) 

Normal-phase chromatography juga dikenal sebagai kromatografi cair padat 

atau kromatografi adsorpsi, NPC adalah jenis pemisahan tradisional yang 

didasarkan pada adsorpsi / desorpsi analit ke fase diam polar (biasanya silika atau 

alumina). Gambar 2.7 menunjukkan diagram skematik bagian dari partikel silica 

berpori dengan kelompok silanol (Si-OH) yang berada di permukaan dan di dalam 

pori-pori. Analit yang bersifat polar akan bergerak secara perlahan melalui kolom 

karena interaksi yang kuat dengan kelompok silanol. Sedangkan analit yang 

bersifat non polar akan bergerak secara cepat karena ikatan yang lemah dengan 

kelompok silanol. Sehingga akan terdeteksi terlebih dahulu (Dong, 2006).  

2.2.1.2 Reversed-Phase Chromatography (RPC) 

Pemisahan ini didasarkan pada koefisien partisi analit antara fase gerak 

polar dan fase diam hidrofobik (nonpolar). Fase diam awal adalah partikel padat 

yang dilapisi dengan cairan nonpolar. Hal ini dengan cepat digantikan oleh ikatan 

lebih permanen kelompok hidrofobik, seperti kelompok octadecyl (C18) yang 

terikat pada silika. Sebuah pandangan yang disederhanakan dari RPC ditunjukkan 

pada Gambar 2.8, di mana analit polar terelusi pertama sementara analit nonpolar 
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berinteraksi lebih kuat dengan kelompok C18 hidrofobik yang membentuk "liquid 

like" lapisan sekitar silika padat. Urutan pada proses eluasi ini yaitu analit polar 

pertama dan analit nonpolar terakhir, hal ini merupakan kebalikan dari yang 

diamati di normal-phase chromatography (NPC), sehingga metode ini dikenal 

dengan istilah "reversed-phase chromatography”. RPC biasanya menggunakan 

fase gerak polar seperti campuran metanol atau asetonitril dengan air. Mekanisme 

pemisahan terutama disebabkan solvophobic atau hidrophobik intereaction. RPC 

adalah jenis KCKT yang paling populer dan digunakan di lebih dari 70% dari semua 

analisis KCKT. Sangat cocok untuk analisis senyawa polar (larut dalam 

air), media-polaritas, dan beberapa analit non Polar (Dong, 2006). 

 

Gambar 2. 6 Diagram Skematik yang Menunjukkan Cara Pemisahan pada 

Normal-Phase Chromatography (NPC) (Dong, 2006) 

2.2.1.3 Ion-Exchange Chromatography (IEC) 

Teknik ini tergantung pada penukaran (adsorpsi) ion-ion di antara fase gerak 

dan tempat-tempat berion dari pengepak. Kebanyakan mesin-mesin berasal dari 

kopolimer divinil benzen stiren dimana gugus-gugus fungsinya telah ditambah. 

Asam sulfonat dan amin kuarterner merupakan jenis resin pilihan paling baik 

untuk digunakan keduanya, fase terikat dan resin telah digunakan. Teknik ini 

digunakan secara luas dalam life sciences dan dikenal untuk pemisahan asamasam 

amino. Teknik ini dapat dipakai untuk keduanya kation dan anion (Putra, 2004). 
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Gambar 2. 7 Diagram Skematik yang Menunjukkan Cara Pemisahan pada 

Reversed-Phase Chromatography (RPC) (Dong, 2006) 

2.2.1.4 Kromatografi Eksklusi 

Teknik ini unik karena dalam pemisahan didasarkan pada ukuran molekul 

dari zat padat. Pengepak adalah suatu gel dengan permukaan berlubang-lubang 

sangat kecil (porous) yang inert. Molekul-molekul kecil dapat masuk dalam 

porous dan ditahan dalam fase gerak yang menggenang (stagnat mobile phase). 

Molekul-molekul yang lebih besar, tidak dapat masuk kedalam porous dan lewat 

melalui kolom tanpa ditahan (Putra, 2004). 

Kromatografi eksklusi mempunyai banyak nama, yang paling umum 

disebut permeasi gel (GPC) dan filtrasi gel. Apapun namanya, mekanismenya tetap 

sama. Dalam bidang biologi, Sephadex, suatu Cross-linked dextran gel, telah 

digunakan secara luas, hanya pengepak keras dan semikeras (polistiren, silika, 

glass) yang digunakan dalam KCKT. Dextran gel lunak tidak dapat menahan 

kinerja diatas 1 atau 2 atmosfer.Tenik ini dikembangkan untuk analisis polimer-

polimer dan bahan-bahan biologi, terutama digunakan untuk molekul-molekul kecil 

(Putra, 2004). 

2.2.1.5 Jenis pemisahan yang lain 

Selain empat jenis pemisahan KCKT yang sering digunakan di atas, 

beberapa jenis pemisahan lain yang sering dijumpai dalam KCKT antara lain: 

a. Affinity chromatography: Berdasarkan interaksi reseptor / ligan seperti ligan 

bergerak (enzim, antigen, atau hormon) dari bahan padat yang digunakan untuk 
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mengisolasi komponen yang dipilih dari mixture. Komponen yang 

dipertahankan nantinya akan dirilis dalam keadaan murni. 

b. Chiral chromatography: Untuk pemisahan enantiomers menggunakan fase 

diam kiral-spesifik. Kolom kiral NPC dan RPC keduanya dapat digunakan. 

c. Hydrophilic interaction chromatography (HILIC): Kromatografi ini mirip 

dengan normal-phase chromatography dengan menggunakan fase diam polar 

seperti silika atau bahan pertukaran ion tetapi dieluasi dengan fase gerak polar 

dari pelarut organik dan aqueous buffers. Metode ini sering digunakan untuk 

memisahkan analit polar dan peptida hidrofilik. 

d. Hydrophobic interaction chromatography: Analog dengan RPC kecuali fase 

gerak yang berisi pelarut organic yang rendah dan konsentrasi garam yang 

tinggi yang digunakan untuk pemisahan protein yang mudah didenaturasi 

dengan fase gerak dengan konsentrasi tinggi pelarut organik yang digunakan 

dalam RPC. 

e. Electrochromatography: Menggunakan peralatan elektroforesis kapiler (CE) 

yang dikemas dengan kolom kapiler KCKT. Fase gerak didorong oleh gaya 

gerak listrik dari sumber tegangan tinggi dibandingkan dengan pompa 

mekanik. Metode ini mempunyai efisiensi yang sangat tinggi. 

f. Supercritical fluid chromatography (SFC): Menggunakan kolom KCKT dan 

fase gerak cairan superkritis bertekanan (yaitu, karbon dioksida yang diubah 

dengan pelarut organik polar). Berguna untuk analit nonpolar dan aplikasi 

preparatif dimana bahan murni dapat dipulihkan dengan mudah dengan cara 

menguapkan karbon dioksida. Detektor KCKT pumps dan GC-type sering 

digunakan pada metode ini (Dong, 2006). 

2.2.2 Prinsip Kerja KCKT 

Kromatografi merupakan teknik yang mana solut atau zat-zat terlarut 

terpisah oleh perbedaan kecepatan elusi, dikarenakan solut-solut ini melewati 

suatu kolom kromatografi. Pemisahan solut-solut ini diatur oleh distribusi solut 

dalam fase gerak dan fase diam. Penggunaan kromatografi cair secara sukses 

terhadap suatu masalah yang dihadapi membutuhkan penggabungan secara tepat 

dari berbagai macam kondisi operasional seperti jenis kolom, fase gerak, panjang 

dan diameter kolom, kecepatan alir fase gerak, suhu kolom, dan ukuran sampel. 
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Untuk tujuan memilih kombinasi kondisi kromatografi yang terbaik, maka 

dibutuhkan pemahaman yang mendasar tentang berbagai macam faktor yang 

mempengaruhi pemisahan pada kromatografi cair (Gandjar & Rohman, 2011). 

2.2.3 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 et al., 2010). 

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, 2010). Terdapat 

beberapa parameter yang penting untuk diketahui selama analisis menggunakan 

KCKT, parameter tersebut akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut. 

2.2.3.1 Waktu Tambat 

Periode waktu antara penyuntikan sampel dan puncak maksimum yang 

terekam oleh detektor disebut sebagai waktu tambat/retention time (tR). Waktu 

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, 2010) 

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 
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karena lebih akurat/cermat daripada perhitungan menggunakan tinggi puncak 

(Ornaf and Dong, 2005). Gambaran sebuah kromatogram KCKT dapat dilihat 

pada Gambar 2.9 

 

Gambar 2. 8 Kromatogram yang Diperoleh dari Analisis KCKT 

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

2.2.3.2 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 and Dong, 2005). 

𝑘 =
𝑡′𝑅

𝑡0
=  

𝑡𝑅 −  𝑡0

𝑡0
 

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

literatur yang lain. Idealnya, analit yang sama jika diukur pada dua instrumen 

berbeda dengan ukuran kolom yang berbeda namun memiliki fase diam dan fase 

gerak yang sama, maka faktor tambat dari analit pada kedua sistem KCKT 

tersebut secara teoritis adalah sama (Kazakevich and 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 
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waktu analisis akan panjang (Meyer, 2010). Nilai k’ dari analit yang lebih besar 

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

2.2.3.3 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 and 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 selektivitas (Kazakevich and LoBrutto, 2007). 

Selektifitas ditentukan sebagai rasio perbandingan dua faktor kapasitas dari 

analit yang berbeda (Ornaf and Dong, 2005). Selektifitas ditentukan dengan 

rumus berikut (Kazakevich and LoBrutto, 2007). 

𝛼 =  
𝑘1

𝑘2
=  

𝑡𝑅2 − 𝑡0

𝑡𝑅1 − 𝑡0
 

 

Gambar 2.6. Penentuan Selektifitas 

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

Nilai selektifitas yang didapatkan dalam sistem KCKT harus lebih besar 

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

atau tambatan relatif (Meyer, 2010). 
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2.2.3.4 Efisiensi Kolom 

Ukuran kuantitatif dari efisiensi kolom disebut sebagai nilai lempeng/plate 

number (N) (Ornaf and Dong, 2005). Kolom yang efisien adalah kolom yang 

mampu menghasilkan pita sempit dan memisahkan analit dengan baik. Nilai 

lempeng akan semakin tinggi jika ukuran kolom semakin panjang, hal ini berarti 

proses pemisahan yang terjadi semakin baik. Hubungan proporsionalitas antara 

nilai lempeng dengan panjang kolom disebut sebagai nilai HETP/High Equivalent 

of a Theoretical Plate. Tujuan utama dari praktik KCKT adalah mendapatkan 

nilai HETP yang kecil untuk nilai N yang maksimum dan efisiensi kolom yang 

tertinggi (Snyder and Kirkland, 1979). 

2.2.3.5 Resolusi (Rs) 

Resolusi merupakan derajat pemisahan dari dua puncak analit yang 

bersebelahan (Ornaf and Dong, 2005). Resolusi dinyatakan sebagai rasio jarak 

antara dua puncak analit, dengan rumus sebagai berikut. 

𝑅𝑠 = 2 
𝑡𝑅2 −  𝑡𝑅1

𝑤1 + 𝑤2
=  

𝑡𝑅2 −  𝑡𝑅1

1
2 (𝑤1 +  𝑤2)

 

 

Gambar 2. 9 Penentuan Resolusi 

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

Dua puncak yang tidak terpisah dengan sempurna namun sudah dapat 

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

harus 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, 2010). 

http://www.chromacademy.com/
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2.2.3.6 Faktor Tailing dan Faktor Asimetri 

Puncak kromatogram dalam kondisi ideal akan memperlihatkan bentuk 

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

kenyataannya dalam praktik kromatografi, puncak yang simetris secara sempurna 

(berbentuk Gaussian seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.10) jarang 

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

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

Gambar 2.10 ditunjukkan tiga jenis bentuk puncak. 

 

Gambar 2. 10 Tiga Jenis Bentuk Puncak 

(Sumber: Meyer, V.R., 2010) 

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 berikut. 

𝑇𝑓 =  
𝑎 + 𝑏

2𝑎
 

Dengan nilai a dan b merupakan setengah lebar puncak pada ketinggian 5% 

seperti yang ditunjukkan di Gambar 2.12. 

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 2.11. 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 
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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). 

 

Gambar 2. 11 Pengukuran Derajat Asimetris Puncak 

(Sumber: Dolan, J.W., 2003) 

2.2.3.7 Panjang Gelombang Maksimum (λmaks) 

Panjang gelombang serapan maksimum (λmaks), adalah panjang  

gelombang suatu larutan dimana larutan tersebut memberikan serapan terbesar.  

Cara menentukan (λmaks) adalah dengan melakukan pembacaan serapan pada  

berbagai panjang gelombang, dan serapan terbesar pada panjang gelombang 

tertentu tersebut yang digunakan sebagai (λmaks) (Mulja and Suharman, 1995). 

2.2.3.8 Peak Purity 

Sebuah cek Peak Purity menilai apakah puncaknya adalah murni atau 

mengandung pengotor. Penilaian ini didasarkan pada perbandingan spektrum yang 

direkam selama puncak elusi. Lima spektrum per puncak digunakan untuk menilai 

kemurnian: dua spektrum pada masing-masing slope atas dan bawah dan satu di 

bagian atas (top, atau spektrum puncak). Kelima spektrum dirata-rata dan 

dibandingkan dengan semua spektrum yang tercatat di puncak (Herold et al., 2009). 

Jika spektrum puncak tidak identik dengan spektrum rata-rata, puncak 

secara teoritis mengandung pengotor spektral. Pengotor spektral dapat disebabkan 

oleh satu atau lebih komponen, non-baseline yang dipisahkan puncak, atau dengan 

penyerapan oleh background (Herold et al., 2009). 
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Jendela Spectra berisi puncak spektrum yang terdiri perbandingan 

(Rata-rata) spektrum ditarik dalam mode normal dan overlay. Jendela Purity berisi 

sinyal dengan informasi superimposed purity. Faktor kemurnian adalah ukuran 

kesamaan dalam bentuk spektrum (Herold et al., 2009). 

Puncak pengotor dapat dideteksi bahkan jika ada background absorbtion 

dalam sistem, yang dapat diperbaiki. Biasanya background absorbtion tidak 

mengganggu kuantifikasi puncak, karena juga mempengaruhi ketinggian puncak 

awal dan akhir yang dikeluarkan oleh koreksi baseline. Background absorbtion 

dapat berubah dengan menggunakan komposisi pelarut yang berbeda atau pelarut 

dalam satu analisis (Herold et al., 2009). 

 

2.2.3.9 Match Factor 

Peak impurity deteksi oleh perbandingan spektral visual yang memakan 

waktu dan tidak cocok untuk pengoperasian otomatis. Beberapa teknik statistik 

yang tersedia untuk perbandingan otomatis spektrum. Salah satu teknik adalah 

perbandingan matematis antara dua spektrum. Ini menghitung match factor yang 

mewakili tingkat kesamaan antara spektrum (Herold et al., 2009). 

Perbandingan antara dua spektrum memberikan match factor, yang 

didefinisikan sebagai: 

Match factor = 
103×{∑ 𝑥×𝑦−(

∑ 𝑥 × ∑ 𝑦

𝑛
)}2

{∑ 𝑥2−(
∑ 𝑥×∑ 𝑥

𝑛
)}× {∑ 𝑦2−(

∑ 𝑦×∑ 𝑦

𝑛
)}

 

Nilai-nilai x dan y diukur absorbansinya masing-masing dalam spektrum 

pertama dan kedua, pada panjang gelombang yang sama; n adalah jumlah titik data 

dan Σ adalah jumlah data. Pada ekstrem, match factor dari 0 menunjukkan tidak 

ada match dan 1000 menunjukkan spektrum yang identik. Umumnya, nilai di atas 

990 menunjukkan bahwa spektrum serupa. Nilai antara 900 dan 990 menunjukkan 

ada beberapa kesamaan, tapi hasilnya harus ditafsirkan dengan hati-hati. Semua 

nilai di bawah 900 menunjukkan spektrum yang berbeda (Herold et al., 2009). 

Faktor pertandingan dipengaruhi oleh sejumlah parameter, yang ditentukan 

oleh sampel dan metode pemisahan. Mereka termasuk kekhususan majemuk, 

penyerapan spektrum senyawa matriks, dan tingkat noise spektral, serta 

background absorbtion dan pergeseran spektral yang disebabkan oleh pelarut atau 
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perbedaan instrumen (kalibrasi panjang gelombang yang berbeda) (Herold et al., 

2009). 

2.2.4 Validasi Metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

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) 

2.2.4.1 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. 5 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). 
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% Perolehan Kembali = 
𝐶𝐹−𝐶𝐴

𝐶𝐵
 x 100 

Keterangan : 

CF = konsentrasi total sampel yang ditambahkan analit. 

CA= konsentrasi sampel sebenarnya 

CB = konsentrasi analit yang ditambahkan 

2.2.4.2 Presisi 

Presisi atau precision adalah ukuran yang menunjukkan derajat kesesuaian 

antara hasil uji individual, diukur melalui penyebaran hasil individual dari rata-rata 

jika prosedur diterapkan secara berulang pada sampel-sampel yang diambil dari 

campuran yang homogen. Presisi diukur sebagai simpangan baku atau simpangan 

baku relatif (koefisien variasi). Precision dapat dinyatakan sebagai repeatability 

(keterulangan) atau reproducibility (ketertiruan). Repeatability adalah keseksamaan 

metode jika dilakukan berulang kali oleh analis yang sama pada kondisi sama dan 

dalam interval waktu yang pendek. Repeatability dinilai melalui pelaksanaan 

penetapan terpisah lengkap terhadap sampel-sampel identik yang terpisah dari 

batch yang sama, jadi memberikan ukuran keseksamaan pada kondisi yang normal. 

Reproducibility adalah keseksamaan metode jika dikerjakan pada kondisi yang 

berbeda. Biasanya analisis dilakukan dalam laboratorium-laboratorium yang 

berbeda menggunakan peralatan, pereaksi, pelarut, dan analis yang berbeda pula. 

Analisis dilakukan terhadap sampel-sampel yang diduga identik yang dicuplik dari 

batch yang sama. Reproducibility dapat juga dilakukan dalam laboratorium 

yang sama dengan menggunakan peralatan, pereaksi, dan analis yang berbeda 

(Riyanto, 2014). 

Kriteria seksama diberikan jika metode memberikan simpangan baku relatif 

(RSD) atau koefisien variasi (CV) 2% atau kurang. Akan tetapi kriteria ini sangat 

fleksibel tergantung pada konsentrasi analit yang diperiksa, jumlah sampel, dan 

kondisi laboratorium. Dari penelitian dijumpai bahwa koefisien variasi meningkat 

dengan menurunnya kadar analit yang dianalisis. Ditemukan bahwa koefisien 

variasi meningkat seiring dengan menurunnya konsentrasi analit. Pada kadar 1% 

atau lebih, standar deviasi relatif antara laboratorium adalah sekitar 2,5% ada pada 

satu per seribu adalah 5%. Pada kadar satu per sejuta (ppm) RSDnya adalah 16%, 
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dan pada kadar part per bilion (ppb) adalah 32%. Pada metode yang sangat kritis, 

secara umum diterima bahwa RSD harus lebih dari 2%  (Riyanto, 2014). 

Presisi dari metode uji ditentukan dengan rumus : 

%𝑅𝑆𝐷 =  
𝑆𝐷

𝑋
 𝑋 100% 

Keterangan: 

SD : Standart Deviasi 

X : Nilai Rata-rata 

2.2.4.3 Linearitas 

Linearitas adalah kemampuan metode analisis memberikan respon 

proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel. Rentang metode adalah 

pernyataan batas terendah dan tertinggi analit yang sudah ditunjukkan dapat 

ditetapkan dengan kecermatan, keseksamaan, dan linearitas yang dapat diterima. 

Linearitas biasanya dinyatakan dalam istilah variansi sekitar arah garis regresi yang 

dihitung berdasarkan persamaan matematik data yang diperoleh dari hasil uji analit 

dalam sampel dengan berbagai konsentrasi analit (Riyanto, 2014). 

Perlakuan matematik dalam pengujian linearitas adalah melalui persamaan 

garis lurus dengan metode kuadrat terkecil antara hasil analisis terhadap konsentrasi 

analit. Dalam beberapa kasus, untuk memperoleh hubungan proporsional antara 

hasil pengukuran dengan konsentrasi analit, data yang diperoleh diolah melalui 

transformasi matematik dulu sebelum dibuat analisis regresinya. 

Dalam praktek, digunakan satu seri larutan yang berbeda konsentrasinya antara 50–

150% kadar analit dalam sampel. Di dalam pustaka, sering ditemukan rentang 

konsentrasi yang digunakan antara 0–200%. Jumlah sampel yang dianalisis 

sekurang-kurangnya delapan buah sampel blanko. Sebagai parameter adanya 

hubungan linier digunakan koefisien korelasi r pada analisis regresi linier y = a + 

bx. Hubungan linier yang r = +1 atau –1 bergantung pada arah garis. Sedangkan 

nilai a menunjukkan kepekaan analisis terutama instrumen yang digunakan. 

Parameter lain yang harus dihitung adalah simpangan baku residual (Sy). Dengan 
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menggunakan kalkulator atau perangkat lunak komputer, semua perhitungan 

matematik tersebut dapat diukur (Riyanto, 2014). 

2.2.4.4 LOD/LOQ 

Batas deteksi adalah jumlah terkecil analit dalam sampel yang dapat 

dideteksi yang masih memberikan respon signifikan dibandingkan dengan blangko. 

Batas deteksi merupakan parameter uji batas. Batas kuantitasi merupakan 

parameter pada analisis renik dan diartikan sebagai kuantitas terkecil analit dalam 

sampel yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama. (Riyanto, 2014) 

Cara menentukan LOD dan LOQ ada tiga cara yaitu : 

1. Signal-to-noise 

Dengan menggunakan metode signal-to-noise, puncak ke puncak 

kebisingan di sekitar waktu retensi analit diukur, dan kemudian, konsentrasi 

analit yang akan menghasilkan sinyal sama dengan nilai tertentu dari 

kebisingan untuk sinyal rasio diperkirakan. Kebisingan besarnya dapat diukur 

secara manual pada printout kromatogram atau dengan autointegrator dari 

instrument. Sebuah sinyal-to-noise ratio (S/N) dari tiga umumnya diterima 

untuk memperkirakan LOD dan rasio signal-to-noise dari sepuluh digunakan 

untuk LOQ. Metode ini biasanya diterapkan untuk metode analisis yang 

menunjukkan suara dasar. 

2. Penentuan blanko 

Penentuan blanko diterapkan ketika analisis blanko memberikan hasil 

standar deviasi tidak nol. LOD dinyatakan sebagai konsentrasi analit yang 

sesuai dengan nilai blanko sampel ditambah tiga standar deviasi dan LOQ 

adalah konsentrasi analit yang sesuai dengan nilai blanko sampel ditambah 

sepuluh standar deviasi seperti yang ditunjukkan dalam persamaan berikut: 

LOD = x + 3Sb 

LOQ = x + 10 Sb 

Dimana x adalah konsentrasi rata-rata blanko dan Sb adalah standar deviasi dari 

blanko 

3. Kurva Kalibrasi 

Untuk kurva kalibrasi linear, diasumsikan bahwa respon instrumen y 

berhubungan linier dengan konsentrasi x standar untuk rentang yang terbatas 
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konsentrasi. Hal ini dapat dinyatakan dalam model seperti y = bx + a. Model 

ini digunakan untuk menghitung sensitivitas b dan LOD dan LOQ. Oleh karena 

itu LOD dan LOQ dapat dinyatakan sebagai: 

LOD = 3Sa/b 

LOQ = 10 Sa/b 

Sa adalah standar deviasi dan b slope Penentuan batas deteksi suatu metode 

berbeda-beda tergantung pada metode analisis itu menggunakan instrumen atau 

tidak. Pada analisis yang tidak menggunakan instrumen batas tersebut 

ditentukan dengan mendeteksi analit dalam sampel pada pengenceran 

bertingkat. Pada analisis instrumen batas deteksi dapat dihitung dengan 

mengukur respon blangko beberapa kali lalu dihitung simpangan baku respon 

blangko dan formula di bawah ini dapat digunakan untuk perhitungan  

Q = (k x Sb)/Sl 

Q = LOD (batas deteksi) atau LOQ (batas kuantitasi) 

k = 3 untuk batas deteksi atau 10 untuk batas kuantitasi 

Sb = simpangan baku respon analitik dari blangko 

Sl = arah garis linear (kepekaan arah) dari kurva antara respon terhadap 

konsentrasi = slope (b pada persamaan garis y = a+bx)  

Kantasubrata (2008) menyatakan bahwa limit deteksi (LOD) adalah 

konsentrasi terendah dari analit dalam contoh yang dapat terdeteksi, akan tetapi 

tidak perlu terkuantisasi, di bawah kondisi pengujian yang disepakati. Limit 

kuantitasi (LOQ) atau biasa disebut juga limit pelaporan (limit of reporting) adalah 

konsentrasi terendah dari analit dalam contoh yang dapat ditentukan degan tingkat 

presisi dan akurasi yang dapat diterima, di bawah kondisi pengujian yang 

disepakati. Limit deteksi dan limit kuantisasi tidak dapat dipisahkan karena diantara 

keduanya terdapat hubungan yang sangat kuat. Secara praktis cara evaluasi 

keduanya dapat dikatakan tidak ada perbedaan yang signifikan. Perbedaan di antara 

keduanya hanya pada sifat kuantitatif data yang diperoleh Limit deteksi dibagi 

dalam dua macam, yaitu limit deteksi instrumen dan limit deteksi metode. Limit 

deteksi instrumen adalah konsentrasi analit terendah yang dapat terdeteksi oleh 
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instrumen dan secara statistik berbeda dengan respon yang didapat dengan respon 

dari sinyal latar belakang. Limit deteksi metode adalah konsentrasi analit terendah 

yang dapat ditetapkan oleh suatu metode dengan mengaplikasikan secara lengkap 

metode tersebut. Pada analisis instrumen, limit deteksi dihitung dengan mengukur 

respon blanko contoh (matriks tanpa analit) sebanyak minimal 7 kali kemudian 

dihitung simpangan bakunya. Jika blanko menghasilkan sinyal maka LOD setara 

dengan nilai rata-rata blanko contoh ditambah 3 kali simpangan baku tersebut. Uji 

konfirmasi nilai LOD dilakukan dengan cara menyiapkan standar dengan 

konsentrasi sebesar nilai limit deteksi instrumen yang 

diperoleh dari hasil perhitungan. Standar tersebut diukur konsentrasinya sebanyak 

7 kali ulangan dan diamati setiap ulangan apakah memberikan sinyal atau tidak. 

Limit deteksi instrumen dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

LOD = µ + 3SD 

Keterangan : 

µ adalah nilai rata-rata hasil pengukuran dari blanko pereaksi yang sama. 

SD adalah nilai standar deviasi. 

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa nilai limit deteksi instrumen 

yang diperoleh dari perhitungan adalah benar. Uji konfirmasi nilai LOQ dengan 

cara menghitung data dari kurva kalibrasi hubungan antara absorbansi versus 

konsentrasi. Nilai LOQ dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

LOQ = µ + 10SD 

Keterangan : 

µ adalah nilai rata-rata hasil pengukuran dari blanko pereaksi yang sama.  

SD adalah nilai standar deviasi. 

2.2.5 Instrumen Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

Modul unit KCKT diilustrasikan pada gambar 2.4. Terdiri dari unit 

pompa, wadah pelarut, injektor, kolom, dan detektor. Prinsip pengoperasiannya 

sederhana. Pompa mendorong eluen melalui kolom pada laju aliran tertentu. 

ketika menyuntikkan sampel, eluen melewati injektor dan sampel ditransfer ke 

dalam kolom. Dalam kolom, komponen sampel dipisahkan dan komponen yang 

telah terpisah terdeteksi pada detektor. Pada instrumen LC modern, operasi 
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dikendalikan oleh komputer. Pada sebagian besar instrumen memungkinkan untuk 

tetap mengontrol suhu eluen dan kolom. Untuk meminimalkan pelebaran puncak, 

terutama dalam sistem injeksi dan detektor harus tetap kecil (Mermet et al., 2004). 

 

Gambar 2. 12 Bagan Instrumen KCKT (Mermet et al., 2004) 

 

2.2.5.1 Wadah Fase Gerak 

Wadah fase gerak harus bersih dan lembab (inert). Wadah pelarut 

kosong ataupun labu laboratorium dapat digunakan sebagai wadah fase gerak. 

Wadah ini biasanya dapat menampung fase gerak antara 1 sampai 2 liter pelarut. 

Fase gerak sebelum 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. Pada 

saat membuat pelarut untuk fase gerak, maka sangat dianjurkan untuk 

menggunakan pelarut, buffer, dan reagen dengan kemurnian yang sangat tinggi, dan 

lebih terpilih lagi jika pelarut-pelarut yang akan digunakan untuk KCKT 

berderajat KCKT (HPLC grade). Adanya pengotor dalam reagen dapat 

menyebabkan gangguan pada sistem kromatografi. Adanya partikel yang kecil 

dapat berkumpul dalam kolom atau dalam tabung yang sempit, sehingga dapat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

mengakibatkan suatu kekosongan pada kolom atau tabung tersebut. Karenanya, 

fase gerak sebelum digunakan harus disaring terlebih dahulu untuk menghindari 

partikel-partikel kecil ini (Gandjar & Rohman, 2011). 

2.2.5.2 Fase Gerak pada KCKT 

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 ditentukan 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. 

Nilai pemenggalan UV merupakan panjang gelombang yang mana pada kuvet 1 

cm, pelarut akan memberikan absorbansi lebih dari 1,0 satuan absorbansi. 

Pengetahuan tentang nilai pemenggalan UV ini sangat penting ketika 

menggunakan detektor UV-Vis dan fluorometri. Oleh karena itu, sangat 

dianjurkan untuk menggunakan panjang gelombang deteksi yang tidak bertepatan 

atau disekitar dengan panjang gelombang pemenggalan UV pelarut yang 

digunakan sebagai fase gerak (Gandjar & Rohman, 2011). 

Elusi dapat dilakukan dengan cara isokratik (komposisi fase gerak tetap 

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

selama elusi). Elusi bergradien digunakan untuk meningkatkan resolusi campuran 

yang kompleks terutama jika sampel mempunyai kisaran polaritas yang luas. Fase 

gerak yang paling sering digunakan untuk pemisahan dengan fase terbalik adalah 

campuran larutan buffer dengan metanol atau campuran air dengan asetonitril. 

Untuk pemisahan dengan fase normal, fase gerak yang paling sering digunakan 

adalah campuran pelarut-pelarut hidrokarbon dengan pelarut yang terklorisasi atau 

menggunakan pelarut-pelarut jenis alkohol. Pemisahan dengan fase normal ini 

kurang umum dibandingkan dengan fase terbalik (Gandjar & Rohman, 2011). 

2.2.5.3 Pompa 

Pompa yang cocok digunakan untuk KCKT adalah pompa yang 

mempunyai syarat sebagaimana syarat wadah pelarut yakni pompa harus inert 
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terhadap fase gerak. Bahan yang umum dipakai untuk pompa adalah gelas, baja 

tahan karat, teflon, dan batu nilam. Pompa yang digunakan sebaiknya mampu 

memberikan tekanan sampai 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. Tujuan 

penggunaan pompa atau sistem penghantaran fase gerak 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 

tekanan konstan dan pompa dengan aliran fase gerak yang konstan. Tipe pompa 

dengan aliran fase gerak yang konstan sejauh ini lebih umum dibandingkan tipe 

pompa dengan tekanan konstan (Gandjar & Rohman, 2011). 

Tabel II. 6 Deret Eluotropik Pelarut untuk KCKT (Gandjar & Rohman, 2011). 

Pelarut 

Parameter 

kekuatan 

pelarut, έ 

(adsorpsi) 

Parameter 

kekuatan 

pelarut, έ 

(partisi) 

UV cut-off 

(nm) 

n-heksana 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 

Methanol 0,95 5,1 205 

asam etanoat >1 4,4 255 

Air >1 10,2 170 

 

2.2.5.4 Injektor 

Sampel-sampel cair 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 yang dilengkapi 

dengan keluk sampel (sample loop) internal atau eksternal (Gandjar 

& Rohman, 2011). 
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Pada saat pengisisan sampel, sampel digelontor melewati keluk sampel 

dan kelebihannya dikeluarkan ke pembuang. Pada saat penyuntikan, katup diputar 

sehingga fase gerak mengalir melewati keluk sampel dan menggelontor sampel ke 

kolom. Presisi penyuntikan dengan keluk sampel ini dapat mencapai nilai RSD 

0,1%. Penyuntikan ini mudah digunakan untuk otomatisasi dan sering digunakan 

untuk autosampler pada KCKT (Gandjar & Rohman, 2011). 

Ada tiga jenis dasar injektor, yaitu: 

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

tertutup, 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). 

 

2.2.5.5 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. 
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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). 

 

2.2.5.6 Fase Diam pada KCKT 

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. Hasil reaksi yang diperoleh disebut dengan silika fase terikat yang stabil 

terhadap hidrolisis karena terbentuk ikatan-ikatan siloksan (Si-O-O-Si). Silika 

yang dimodifikasi ini mempunyai karakteristik kromatografik dan selektifitas 

yang berbeda jika dibandingkan dengan silika yang tidak dimodifikasi (Gandjar & 

Rohman, 2011). 

Oktadesil silika (ODS atau C18) merupakan fase diam yang paling banyak 

digunakan 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. Solut-solut yang polar, terutama yang 

bersifat basa, akan memberikan puncak yang mengekor (tailing peak) pada 

penggunaan fase diam silika fase terikat. Hal ini disebabkan oleh adanya interaksi 

adsorpsi antara solut-solut ini dengan residu silanol dan pengotor logam yang 

terdapat pada silika. Masalah ini dapat diatasi dengan end-capping yakni satu 

proses menutup residu silanol ini dengan gugus-gugus trimetilsilil dan 

menggunakan silika dengan kemurnian yang tinggi (kandungan logam < 1 ppm) 

(Gandjar & Rohman, 2011). 
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Fase diam eksklusi dan penukar ion dapat menggunakan silika atau 

polimer. Asam sulfonat merupakan fase diam dengan mekanisme penukar kation, 

sementara amonium kuartener mempunyai mekanisme penukar anion. Fase diam 

kiral telah dikembangkan untuk memisahkan campuran enansiomer, akan tetapi 

jenis fase diam ini mahal dan mempunyai waktu hidup yang pendek. Tersedianya 

berbagai macam fase diam,jenis fase terikat, dan polimer telah memunculkan 

berbagai macam KCKT (Gandjar & Rohman, 2011). 

2.2.5.7 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 

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). 

2.2.5.8 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 
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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). 

2.2.5.9 Elusi Gradien  

Elusi gradien didefinisikan sebagai penambahan kekuatan fasa gerak selama 

analisis kromatografi berlangsung. Efek dari elusi gradien adalah mempersingkat 

waktu retensi dari senyawa-senyawa yang tertahan kuat pada kolom. Elusi gradien 

menawarkan beberapa keuntungan :  

a. Total waktu analisis dapat direduksi  

b. Resolusi persatuan waktu setiap senyawa dalam campuran bertambah  

c. Ketajaman peak bertambah (menghilangkan tailing)  

d. Efek sensitivitas bertambah karena sedikit variasi pada peak  

Gradien dapat dihentikan sejenak atau dilanjutkan. Optimasi gradien dapat 

dipilih dengan cara trial and error. Dalam praktek, gradien dapat diformasi sebelum 

dan sesudah pompa (Putra, 2004). 

2.2.5.10 Pengolahan Data  

Hasil dari pemisahan kromatografi biasanya ditampilkan dalam bentuk 

kromatogram pada rekorder. Dari suatu tipe kromatogram waktu retensi dan 

volume retensi dapat diketahui atau 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). 


