
33 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Jenis Penelitian dan Sampel 

4.1.1  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian observasional dan 

ekperimental laboratois, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggali 

(mengeksplorasi), mengidentifikasi dan menguji tentang stabilitas Natrium 

Benzoat pada sediaan minuman sari buah dengan metode HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography). 

4.1.2   Sampel 

 Sampel dalam penelitian ini adalah sediaan minuman sari buah jambu 

yang dijual di pusat perbelanjaan oleh-oleh kota Malang, sari buah jambu volume 

120 ml. 

4.2   Tempat dan Waktu Penelitian 

4.2.1  Tempat Penelitian 

  Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Terpadu II Program Studi 

Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

4.2.2  Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada bulan Agustus - September 2018 

4.3   Alat dan Bahan 

4.3.1.  Alat 

  Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Neraca analitik (Mettler Toledo AL20) 

2. Pipet volume 

3. Labu ukur 

4. Gelas ukur 

5. Beker glass 

6. Pengaduk 

7. HPLC (Shimadzu LC-6A, detektor UV, kolom Luna 5u C18(2) 100A (4,6 

X 250) 

8. Pengaduk ultrasonik 
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9. Syringe filter membrane  

10. Filter eluen dan sampel 0,45 µm Whatman  

11. PH indikator 

12. Alumunium foil 

13. Spuit  

4.3.2 Bahan 

 Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Natrium Benzoat p.a Merck 

2. Minuman sari buah jambu 

3. Aquademineralisata 

4. Aqua pro injeksi 

5. Asam Asetat Glasial p.a Merck  

6. Metanol pro HPLC p.a Merck 

4.4 Prosedur Kerja 

4.4.1 Pembuatan Larutan Baku Induk Natrium Benzoate 

 Ditimbang 10 mg Natrium benzoat, dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml 

kemudian dilarutkan dengan aquadest hingga garis tanda. (BI I 1000 ppm). 

Dipipet 1 ml larutan BI I dimasukkan kedalam labu ukur 10,0 ml, kemudian 

dilarutkan dengan aquadest hingga garis tanda (BI II 100 ppm). 

4.4.2  Pembuatan Larutan Baku Kerja Natrium Benzoate 

Larutan baku kerja dibuat dari BI1, BI2, BI3 dengan konsentrasi 25, 50, 75, 

100, 160 ppm dilarutkan dalam pelarut dengan cara sebagai berikut :  

1. Dipipet 1,0 ml BK IV menggunakan pipet volume, kemudian 

dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml. Ditambahkan aquadest sampai 

garis tanda lalu dikocok sampai homogen. BK I 0,1 ppm. 

2. Dipipet 2,0 ml BK IVmenggunakan pipet volume, kemudian dimasukkan 

ke dalam labu ukur 10,0 ml. Ditambahkan aquadest sampai garis tanda 

lalu dikocok sampai homogen. BK II 0,2 ppm. 

3. Dipipet 5,0 ml BK IV menggunakan pipet volume, kemudian 

dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml. Ditambahkan aquadest sampai 

garis tanda lalu dikocok sampai homogen. BK III 0,5 ppm. 
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4. Dipipet 1,0 ml BK VI menggunakan pipet volume, kemudian 

dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml. Ditambahkan aquadest sampai 

garis tanda lalu dikocok sampai homogen. BK IV 1 ppm. 

5. Dipipet 5,0 ml BK VI menggunakan pipet volume, kemudian 

dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml. Ditambahkan aquadest sampai 

garis tanda lalu dikocok sampai homogen. BK V 5 ppm. 

6. Dipipet 1,0 ml BI II menggunakan pipet volume, kemudian dimasukkan 

ke dalam labu ukur 10,0 ml. Ditambahkan aquadest sampai garis tanda 

lalu dikocok sampai homogen. BK VI 10 ppm. 

4.4.3   Penyiapan Sampel 

Sebanyak 4 Sampel minuman sari buah jambu 120 ml, 3 Sampel merek A 

dan C masing-masing dipipet 5,0 ml, menggunakan pipet volume, kemudian 

dimasukkan dalam labu ukur 10,0 ml. Ditambahkan aquadest sampai garis tanda, 

kemudian dikocok hingga homogen, kemudian disaring dengan syringe. 

Sedangkan untuk merek B dan D langsung di saring dengan syringe. Masing-

masing sampel di replikasi sebanyak 3 kali, sehingga total keseluruhan terdapat 12 

sampel. 

4.5 Prosedur Analis 

4.5.1 Penyiapan Alat KCKT 

Kolom yang digunakan adalah Lun.a 5u C18(2) 100A (4,6 X 250 mm). 

KCKT menggunakan detector UV pada panjang gelombang analisis yang 

diperoleh dengan sensitifitas AUFS. Pompa menggunakan mode aliran tetap 

dengan mode isocratic untuk memperoleh komposisi fase gerak yang konstan 

selama analisis (sistem eluasi isokratik). Setelah alat KCKT dihidupkan, maka 

pompa dijalankan dan fase gerak dibiarkan mengalir selama ± 30 menit sampai 

diperoleh garis alas (base line) yang datar pertanda sistem kromatografi telah 

stabil. 

4.5.2 Optimasi Panjang Gelombang Maksimum 

 Panjang gelombang analis menggunakan panjang gelombang 245 nm 

(Altiokka et all, 2015). 
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4.5.3 Optimasi Kondisi KCKT  

Untuk mendapatkan hasil analisis yang optimum, kecepatan alir pada 

instrumen KCKT diatur menjadi 1,00 ml/menit. Komposisi fase gerak yang 

digunakan yaitu metanol pro HPLC : Aqua pro HPLC (70:30) ditambahkan Asam 

Asetat Glasial sampai PH 3 (Altiokka et all., 2015).  

4.5.4 Analisis Uji Kualitatif 

 Analisis kualitatif Natrium Benzoat dilakukan dengan membandingkan 

waktu tambat (Rt) yang sama (identik) dari kromatogram pada penyuntikan 

larutan sampel dengan kromatogram pada penyuntikan larutan baku pembanding 

Natrium Benzoat pada kondisi KCKT yang sama. Sampel dinyatakan 

mengandung Natrium Benzoat jika muncul puncak (peak) dengan lamda maks, 

waktu tambat (Rt), pola spektra, peak purity, match factor yang sama seperti pada 

kromatogram penyuntikan larutan baku pembanding dan selektifitas. 

4.5.5 Analisis Uji Kuantitatif 

1. Uji Linieritas 

Larutan baku kerja Natrium benzoate disaring menggunakan Filter eluen 

0,45µm whatman. Setelah itu, filtrat larutan baku pembanding disuntikan 

sebanyak 80 µl kedalam sistem KCKT melalui injektor. Direkam kromatogram 

dan dibuat kurva kalibrasi, lalu dihitung persamaan regresi dan koefisien korelasi. 

Dibuat kurva kalibrasi dengan memplotkan peak area pada sumbu y dan 

konsentrasi pada sumbu x. Selanjutnya dilakukan analisis nilai r, jika nilai r hitung 

lebih besar dari r tabel dengan nilai signifikansi 0,05, maka nilai r hitung telah 

memenuhi syarat.  

2. Uji Limit of Detection (LOD) dan Limit of Quantitation (LOQ) 

Batas deteksi (Limit of Detection/LOD) adalah konsentrasi terendah analit 

dalam sampel yang dapat dideteksi, tetapi tidak harus secara kuantitatif dan batas 

kuantitasi (Limit of Quantitation/LOQ) adalah konsentrasi terendah analit yang 

dapat ditentukan dengan presisi dan akurasi (CDER, 1994) dihitung dari 

persamaan regresi kurva kalibrasi baku pembanding Natrium Benzoate. Batas 
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deteksi dan batas kuantitasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut. 

    
√        

   
 

     
        

 
 

     
       

 
 

Keterangan : 

SD = residual standard deviation / simpangan baku residual 

b = slope atau derajat kemiringan 

3. Uji penentuan kadar Natrium Benzoate dalam sampel 

 Larutan sampel minuman sari buah jambu sebanyak 20ul diinjekkan 

kedalam sistem KCKT dengan kondisi yang sama seperti pada baku pembanding 

Natrium Benzoat. Data luas area sampel dimasukkan kedalam persamaan garis 

regresi baku pembanding (y=a+bx). 

4. Uji Akurasi 

Uji akurasi dinyatakan sebagai rasio antara hasil yang diperoleh dengan 

hasil yang sebenarnya, yaitu dibuat konsentrasi  kadar 80%, 100% dan 120%. 

1. Konsentrasi 80%  

Di timbang 80 mg Natrium benzoate, dimasukkan ke dalam labu ukur 

100,0 mL kemudian dilarutkan dengan aquadest hingga garis tanda 

(800 ppm). Kemudian Di pipet 1,0 ml dari larutan 800 ppm, 

dimasukkan ke dalam labu ukur 100,0 ml kemudian dilarutkan dengan 

aquades hingga garis tanda (8 ppm). Di pipet 1,0 ml dari larutan 8 

ppm, dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml kemudian dilarutkan 

dengan aquades hingga garis tanda (0,8 ppm). Di saring menggunakan 

kertas saring dan filter holder sebelum di injeksikan dan dilakukan 

replikasi 3 kali.  

2. Konsentrasi 100% 

 Di timbang 10 mg Natrium benzoate, dimasukkan ke dalam labu ukur 

100,0 mL kemudian dilarutkan dengan aquadest hingga garis tanda 

(100 ppm). Kemudian Di pipet 1,0 ml dari larutan 100 ppm, 
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dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml kemudian dilarutkan dengan 

aquades hingga garis tanda (10 ppm). Di pipet 1,0 ml dari larutan 10 

ppm, dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml kemudian dilarutkan 

dengan aquades hingga garis tanda (1 ppm). Di saring menggunakan 

kertas saring dan filter holder sebelum di injeksikan dan dilakukan 

replikasi 3 kali. 

3. Konsentrasi 120% 

Di timbang 12 mg Natrium benzoate, dimasukkan ke dalam labu ukur 

100,0 mL kemudian dilarutkan dengan aquadest hingga garis tanda 

(120 ppm). Kemudian Di pipet 1,0 ml dari larutan 120 ppm, 

dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml kemudian dilarutkan dengan 

aquades hingga garis tanda (12 ppm). Di pipet 1,0 ml dari larutan 12 

ppm, dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml kemudian dilarutkan 

dengan aquades hingga garis tanda (1,2 ppm). Di saring menggunakan 

kertas saring dan filter holdersebelum di injeksikan dan dilakukan 

replikasi 3 kali. 

5. Uji Presisi 

Uji presisi menunjukkan derajat kesesuaian antara hasil uji individu yang 

dilakukan dengan cara ditimbang Natrium Benzoat dengan berat 10 mg di 

masukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml dilarutkan dengan aquadest hingga garis 

tanda (1000 ppm). Di pipet 1,0 ml dari larutan 1000 ppm, dimasukkan ke dalam 

labu ukur 10,0 ml kemudian di larutkan dengan aquadest hingga garis tanda (100 

ppm). Di pipet 1 dari larutan 100 ppm, dimasukkan ke dalam labu ukur 10,0 ml 

kemudian di larutkan dengan aquadest hingga garis tanda (10 ppm). Larutan 10 

ppm direplikasi sebanyak 6 kali (Harmita, 2004). 

4.6 Metode Analisis Hasil 

Metode analisis yang digunakan untuk penelitian ini adalah uji-t satu 

sampel yang dihitung menggunakan spss atau exell dengan rumus yaitu:  

Rumus t-test yaitu :  

 t = 
   

   √ 
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Dimana : 

t = nilai t yang dihitung (t hitung) 

  = rata-rata 

  = nilai yang dihipotesiskan 

SD = standar deviasi sampel 

n = jumlah sampel 

 

Rumus Standar Deviasi yaitu : 

SD = √
        

     
      

Dimana : 

   = data ke i 

  = mean 

n = jumlah data 

Dari hasil ui t-test didapatkan nilai t hitung, nilai t hitung dibandingkan 

dengan nilai t tabel. Taraf signifikansi 0,05, jika nilai t tabel ≥ t hitung maka H0 

diterima dan H1 ditolak. Dan sebaliknya jika nilai t tabel ˂ t hitung maka H0 

ditolak dan H1 diterima. (Sudjana, 2005). 
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4.7  Kerangka Kerja 

 

 

 

 

 

Uji Kuantitatif Uji Kualitatif 

Analisis Data 

Pembuatan eluen methanol dengan aqua pro injeksi 

dengan perbandingan 70 : 30 dan di adjust dengan 

asam asetat glasial sampai ph 3 

 Linieritas  

 LOD dan 

LOQ 

 Penetapan 

Kadar 

 Akurasi 

 Presisi 

 Peak 

 Rt 

 Peak purity 

 Macth factor 

 Selektifitas  

Injeksi ke HPLC 

Sampel A 

120 ml 

Sampel A 

120 ml 

Sampel A 

120 ml 

Sampel A 

120 ml 


