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1 BAB I 

2 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penyakit inflamasi (peradangan) banyak dikeluhkan masyarakat seperti 

radang tenggorokan, bengkak, peradangan pada kulit dan ruam. Obat steroid jenis 

glukokortikoid telah digunakan secara luas untuk mengurangi berbagai jenis 

peradangan (Divyashree dkk., 2016). Metilprednisolon adalah obat steroid yang 

paling efektif untuk menyembuhkan inflamasi (peradangan).  

Validasi terhadap suatu metode analisis menjadi faktor penting karena 

hanya metode analisis yang telah dibuktikan validitasnya maka hasil 

pengukurannya bisa dipertanggungjawabkan dan dipergunakan sebagai landasan 

dalam perhitungan berikutnya. Beberapa parameter dalam melakukan validasi 

tersebut meliputi presisi, akurasi, selektivitas, linieritas dan sensitivitas (Nining 

dkk., 2014). 

Metode kromatografi cair kinerja tinggi merupakan metode yang sering 

digunakan untuk penetapan kadar senyawa obat baik dalam bentuk sediaan 

maupun dalam sampel hayati. Hal ini KCKT merupakan metode yang memiliki 

sensitivitas tinggi. Selain itu, KCKT memberikan banyak keuntungan antara lain 

cepat, resolusinya baik, mudah melaksanakannya, detektor yang sensitif dan 

beragam sehingga mampu menganalisis berbagai cuplikan secara kualitatif 

maupun kuantitatif, kolom dapat digunakan kembali dan mudah mendapatkan 

perolehan kembali, serta ideal untuk molekul besar dan ion (Gandjar dan Rohman, 

2007). 
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Menurut Farmakope Indonesia Edisi V (2014) metilprednisolon dapat 

ditetapkan kadarnya menggunakan metode KCKT dengan fase gerak campuran 

butil klorida, butil klorida jenuh air, tetrahidrofuran, metanol, asam asetat glasial 

(475:475:70:35:30 v/v) dengan laju alir 1 mL/menit dan deteksi dilakukan pada 

panjang gelombang yaitu lebih kurang dari 243 nm.     

Sireesha dan prakash (2013) melakukan pengembangkan dan validasi 

dengan metode RP-HPLC untuk penentuan moksifloksasin dan metilprednisolon 

asetat dalam sediaan injeksi dengan fase diam C18  (250 mm x 4,6 mm) fase gerak 

berupa buffer fosfat (pH 6,8) dan asetonitril (50:50 v/v) dengan laju alir 1 

mL/menit detektor UV 265 nm. Waktu retensi (tR) moxifloxacin dan 

methylprednisolone acetate dalam injeksi masing-masing adalah 3 dan 4,2 menit. 

Linieritas moksifloksasin dan metilprednisolon asetat masing-masing dalam 

injeksi dengan kisaran 2-12 dan 4-24 μg / mL. Didapatkan resolusi yang baik dan 

dalam waktu analisis singkat. Hasil ini menunjukkan sederhana, sensitif, akurat, 

tepat, cepat, kuat dan ekonomis. 

Divyashree dkk., (2016) telah melakukan validasi metode untuk simultan 

metilprednisolon dan abiraterone menggunakan RP-HPLC dengan metanol 

sebagai fase gerak dan fase diam C18 (250 x 4,6 mm) detektor UV 250 nm. Waktu 

retensi methylprednisolone dan abiraterone asetat yang ditemukan menjadi 2,7 

menit dan 4,2 menit, batas deteksi dan batas kuantifikasi yang diperoleh 0.1 

mcg/ml dan 0.4 mcg/ml masing-masing. Kurva kalibrasi yang linier (r
2
) = 0,9999) 

pada rentang konsentrasi 200-600 mcg/ml. Metode yang dikembangkan divalidasi 

untuk parameter seperti kesesuaian sistem, spesifisitas, presisi, linearitas, akurasi, 
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kekasaran dan ketahanan sesuai pedoman ICH dan semua parameter yang 

ditemukan berada dalam kriteria penerimaan. 

Algaradi dkk., (2016) telah melakukan pengembangkan dan validasi 

dengan metode RP-HPLC untuk penentuan metilprednisolon dan degradasi 

produk dalam tablet. dengan fase diam yang digunakan adalah kolom C18 dan fase 

gerak yang terdiri air, tetrahidrofuran, asetonitril (75:15:10) deteksi pada panjang 

gelombang 254 nm dengan laju alir 1 mL/menit. Menghasilkan presisi, akurasi, 

sensitivitas dan linieritas yang baik. 

Berdasarkan latar belakang diatas metilprednisolon pernah divalidasi 

menggunakan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) dan spektrofotometri 

UV dalam sediaan injeksi menggunakan fase diam C18 dan fase gerak campuran 

buffer fosfat (pH 6,8) dan asetonitril. Peneliti ingin melakukan penelitian tentang 

validasi metode penetapan kadar metilprednisolon secara KCKT menggunakan 

fase diam C18 dan fase gerak campuran buffer fosfat (pH 6,8) dan asetonitril pada 

sediaan tablet. 
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B. Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah metode penetapan kadar metilprednisolon menggunakan KCKT 

dengan fase diam C18 dan fase gerak campuran buffer fosfat pH 6,8 dan 

asetonitril (40:60, v/v) dapat dilakukan? 

2. Apakah uji validasi pada metode penetapan kadar metilprednisolon 

menggunakan KCKT memenuhi syarat presisi, akurasi, selektivitas, linieritas 

dan sensitivitas? 

3. Apakah metode yang telah divalidasi dapat diaplikasikan pada sediaan tablet? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan metode penetapan kadar metilprednisolon menggunakan KCKT 

dengan fase diam C18 dan fase gerak berupa campuran buffer fosfat pH 6,8 

dan asetonitril (40:60, v/v). 

2. Melakukan validasi pada metode penetapan kadar metilprednisolon 

menggunakan KCKT memenuhi syarat presisi, akurasi, selektivitas, linieritas 

dan sensitivitas. 

3. Mengaplikasikan metode yang telah divalidasi pada sediaan tablet 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan metode penetapan kadar 

metilprednisolon menggunakan KCKT yang telah tervalidasi dan dapat 

diaplikasikan pada sediaan tablet. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Metilprednisolon 

Metilprednisolon merupakan kortikosteroid dengan aktivitas utama 

glukokortikoid. Dengan posisinya sebagai obat dewa, metilprednisolon 

memiliki banyak kegunaan. Sebagai glukokortikoid, metilprednisolon mampu 

bekerja pada banyak bagian sel tubuh, oleh sebab itu metilprednisolon dapat 

digunakan pada berbagai macam penyakit seperti asma, auto imun, 

insufisiensi adrenal, alergi, penyakit kulit, imunosupresan, antiinflamasi dan 

lain sebagainya (Sweeman SC, 2009). Rumus struktur dari metilprednisolon 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
 

Gambar 1. Struktur kimia metilprednisolon (Depkes RI, 2014) 

Nama kimia dari metilprednisolon adalah 11ß,17,21-Trihidroksi-6α 

metilpregna-1,4-diena-3,20-dion. Rumus molekul C22H30O5 berat molekul 

374.48 g/mol, pemerian serbuk hablur, putih sampai hampir putih, tidak 
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berbau. Melebur pada suhu 240° disertai penguraian. Kelarutan praktis tidak 

larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, dalam dioksan dan dalam 

metanol; sukar larut dalam aseton dan dalam kloroform; sangat sukar larut 

dalam eter (Depkes RI, 2014).  

Efek samping dari metilprednisolon biasanya terlihat pada pemberian 

jangka panjang atau pemberian dalam dosis besar misalnya gangguan 

elektrolit dan cairan tubuh, kelemahan otot, retensi terhadap infeksi menurun, 

gangguan pencernaan, keringat berlebih, meningkatnya tekanan darah, 

katarak, gangguan penyembuhan luka, meningkatnya tekanan darah, 

hambatan pertumbuhan pada anak, ana filaksis (ISO, 2011). 

2. Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

Kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) atau high performance liquid 

chromatography (HPLC) merupakan sistem pemisahan komponen zat pada 

sampel berdasarkan polaritas, ukuran partikel, ionik atau khiral, kolom 

sebagai fase diam dan fase gerak (Harmita, 2004). Alat KCKT pada dasarnya 

terdiri dari beberapa bagian yaitu wadah fase gerak, pompa, injektor, kolom, 

detektor dan integrator (Harmita, 2004). Skema komponen KCKT dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 
 

Gambar 2. Skema komponen KCKT (Harmita, 2004) 
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Komponen KCKT adalah sebagai berikut : 

1. Wadah fase gerak 

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

kosong ataupun labu laboratorium dapat digunakan sebagai wadah fase 

gerak. Fase gerak sebelum digunakan harus dilakukan penghilangan gas 

(degassing) yang ada pada fase gerak, sebab adanya gas akan 

berkumpul dengan komponen lain terutama dipompa dan detektor 

sehingga akan mengacaukan analisis, pada saat membuat pelarut untuk 

fase gerak, maka sangat dianjurkan untuk menggunakan pelarut, dapar dan 

reagen dengan kemurnian yang sangat tinggi dan lebih terpilih lagi jika 

pelarut yang akan digunakan untuk KCKT berderajat KCKT (HPLC 

grade). Adanya pengotor dalam reagen dapat menyebabkan gangguan 

pada system kromatografi. Adanya partikel yang kecil dapat terkumpul 

dalam kolom atau dalam tabung yang sempit, sehingga dapat 

mengakibatkan suatu kekosongan pada kolom atau tabung tersebut. 

Karenanya, fase gerak sebelum digunakan harus disaring terlebih dahulu 

untuk menghindari partikel-partikel kecil ini (Gandjar dan Rohman, 2007). 

2. Pompa 

Pompa yang digunakan untuk KCKT adalah pompa yang inert 

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. Tujuan preparative, pompa 
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yang digunakan harus mampu mengalirkan fase gerak dengan kecepatan 

20 mL/menit (Gandjar dan Rohman, 2007). 

3. Injektor  

Sampel-sampel cair dan larutan disuntikkan secara langsung ke 

dalam fase gerak yang mengalir di bawah tekanan menuju kolom 

menggunakan alat penyuntik yang terbuat dari tembaga tahan karat dan 

katup teflon yang dilengkapi dengan keluk sampel (sampel loop) internal 

atau eksternal (Gandjar dan Rohman, 2007). 

4. Kolom 

Kolom adalah jantung kromatografi. Berhasil atau gagalnya suatu 

analisis tergantung pada pemilihan kolom dan kondisi percobaan yang 

sesuai. Kolom dapat dibagi menjadi dua kelompok:  

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

pada jenis material pengisi kolom. Kemasan pellicular, panjang yang 

digunakan adalah 50-100 cm. Kemasan poros mikropartikulat, 10-30 

cm sedangkan pada umumnya 5 cm. 

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

dan panjang kolom 25-100 cm (Putra, 2004). 

5. 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 akan mendeteksi analit secara spesifik dan selektif, seperti detektor 
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UV-Vis, detektor fluoresensi dan elektrokimia (Gandjar dan Rohman, 

2007). 

6. Fase Gerak  

Fase gerak atau eluen terdiri dari campuran pelarut yang bisa 

bercampur secara keseluruhan berperan dalam daya elusi dan resolusi. 

Daya elusi dan resolusi ini dipengaruhi oleh tingkat polaritas pelarut, 

polaritas fase diam serta sifat komponen sampel. Fase normal merupakan 

fase diam bersifat lebih polar dari fase gerak, meningkatnya polaritas 

pelarut dapat menyebabkan elusi yang meningkat. Sementara untuk fase 

terbalik yaitu fase diam bersifat kurang polar dari fase gerak, peningkatan 

polaritas dapat menyebabkan menurunnya elusi.  

Fase gerak yang banyak dipakai untuk pemisahan fase terbalik 

adalah campuran larutan bufer dengan metanol atau campuran air dengan 

asetonitril, sedangkan pada pemisahan fase normal fase gerak umumnya 

digunakan yaitu campuran pelarut hidrokarbon dengan pelarut yang 

terkolorisari atau menggunakan pelarut-pelarut sejenis alkohol (Gandjar 

dan Rohman, 2007).  

7. Fase diam 

Kebanyakan fase diam pada KCKT berupa silika yang dimodifikasi 

secara kimiawi, silika yang tidak dimodifikasi, atau polimer-polimer stiren 

dan divinil benzen. 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 
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rantai alkil yang lebih pendek lagi lebih sesuai untuk solut yang polar 

(Gandjar dan Rohman, 2007). 

3. Validasi 

Validasi metode analisis merupakan suatu tindakan penilaian terhadap 

parameter tertentu, berdasarkan percobaan laboratorium yang bertujuan untuk 

menunjukkan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk 

digunakan (Harmita, 2004).  

Beberapa parameter analisis dalam validasi metode analisis diuraikan dan 

didefinisikan sebagai berikut :  

1. Presisi  

Presisi merupakan ukuran keterulangan metode analisis dan 

biasanya diekspresikan sebagai simpangan baku relatif dari sejumlah 

sampel yang berbeda signifikan secara statistik. Presisi dapat disebut 

sebagai keterulangan (repeatability) atau ketertiruan (reproducibility). 

Kriteria presisi diberikan apabila metode mempunyai simpangan baku 

relatif atau koefisien variasi tidak lebih atau sama dengan 2 % (Harmita, 

2004).  

Uji presisi bisa dilakukan dengan menetukan parameter RSD 

(Relative Standard Deviasi) adapun rumus sebagaimana berikut (Gandjar 

dan Rohman, 2007) :  

 

 

 

 
Keterangan : 

SD : Standar Deviasi 

 ̅ : Kadar rata-rata sampel 

RSD = 
𝐒𝐃

𝐱 
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% 
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2. Akurasi 

Akurasi adalah kedekatan antara hasil pengujian dengan hasil 

sebenarnya. Sampel dibuat dan ditambahkan dengan analit pada 

konsentrasi tertentu kemudian dilakukan analisis dengan metode yang 

akan diuji validitasnya. Syarat nilai akurasi yang baik yaitu berkisar antara 

98-102% (Gandjar dan Rohman, 2007) dan 92,5%-107,5% (Depkes RI, 

2014). Apabila hasil perolehan kembali di luar standar ini maka prosedur 

harus dikaji ulang. Nilai akurasi digambarkan dengan % perolehan 

kembali. Nilai % perolehan kembali dirumuskan dengan :  

% perolehan kembali =  
   

 
      % 

 

 

Keterangan : 

A     = Kadar sampel setelah penambahan bahan baku 

B     = Kadar sampel sebelum penambahan bahan baku 

C     = Kadar bahan baku yang ditambahkan 

3. Selektivitas 

Selektivitas merupakan suatu ukuran seberapa besar metode 

mengukur suatu zat tertentu secara cermat dan seksama dengan adanya 

kemungkinan campuran senyawa lain yang ada. Selektivitas pada 

umumnya disebut derajat penyimpangan (degree of bias) yang dilakukan 

pada sampel. Menggunakan kromatografi sebagai metode analisisnya serta 

selektivitas ditentukan pada perhitungan daya resolusi (Rs) (Harmita, 

2004). 

4. Linieritas 

Linearitas adalah suatu kemampuan untuk memperoleh hasil uji 

yang secara langsung proporsional dengan konsentrasi analit pada kisaran 
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yang diberikan. Rentang atau kisaran disebut sebagai konsentrasi terendah 

dan tertinggi yang dimana suatu metode analisis menunjukan presisi, 

akurasi dan linieritas telah terpenuhi. Kisaran konsentrasi yang telah diuji 

bergantung pada metode dan fungsinya, tetapi pada pengujian komponen 

utama, maka konsentrasi baku harus diukur mendekati atau hampir sama 

dengan konsentrasi analit yang diharapkan (Gandjar dan Rohman, 2007).  

Data linieritas dievaluasi menggunakan metode statistik, yang 

banyak digunakan yaitu persamaan garis regresi antara respon detektor 

(sumbu–y) versus konsentrasi sampel (sumbu-x). Kriteria nilai r dalam 

suatu metode analisis yang didapat harus lebih besar dari 0,99 (Miller dan 

Miller, 2005). 

5. Sensitivitas 

Sensitivitas merupakan kepekaan suatu metode analisis terhadap 

analit. Sensitivitas dibagi menjadi 2 yaitu LOD (Limit Of Detection) dan 

LOQ (Limit Of Quantification). LOD merupakan kemampuan suatu 

metode analisis untuk mendeteksi analit dalam jumlah kecil sedangkan 

LOQ merupakan suatu kemampuan metode analisis untuk menghitung 

analit dalam jumlah kecil. Semakin kecil nilai LOD dan LOQ suatu 

metode analisis maka metode tersebut memiliki sensitivitas yang sangat 

baik. Nilai LOD diperoleh dari persamaan Y= YB + 3 SB.  Nilai LOQ 

diperoleh dari persamaan Y= YB + 10 SB (Gandjar dan Rohman, 2007). 

Batas kuantifikasi sering digunakan sebagai batas bawah untuk 

pengukuran nilai kuantitatif yang tepat. Batas kuantifikasi seringkali 

didasarkan pada nilai signal to noise (S/N) = 10 (Snyder dkk., 1997). 
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4. Tablet 

Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa 

bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatan, dapat digolongkan sebagai 

tablet cetak dan tablet kempa (Depkes RI, 2014). 

Menurut Ansel (1989) zat tambahan yang digunakan dapat berfungsi 

sebagai:  

a. Zat pengisi yaitu untuk memperbesar volume tablet. Biasanya yang 

digunakan amilum manihot, kalsium fosfat, kalsium karbonat dan zat lain 

yang cocok. 

b. Zat pengikat yaitu agar tablet tidak pecah atau retak, dapat merekat. 

Biasanya yang digunakan adalah mucilago 10-20%, larutan metil 

cellulosum 5%. 

c. Zat penghancur yaitu agar tablet dapat hancur dalam saluran pencernaan. 

Biasanya yang digunakan amilum manihot kering, gelati dan natrium 

alginat. 

d. Zat pelicin yaitu agar tablet tidak melekat pada cetakan. Biasanya yang 

digunakan talkum 5% magnesium stearat, asam stearat. 

F. Landasan Teori 

Metilprednisolon memiliki ikatan rangkap terkonjugasi dan gugus karbonil 

sebagai gugus kromofor serta gugus OH sebagai gugus ausokrom sehingga dapat 

dianalisis dengan detektor UV, metode spektrofotometri UV-Vis dapat digunakan 

untuk penetapan kadar metilprednisolon. Menurut Farmakope Indonesia Edisi IV 
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Tahun 1995 tablet metilprednisolon dapat ditetapkan kadarnya menggunakan 

KCKT. 

Algaradi dkk., (2016) telah melakukan pengembangkan dan validasi 

dengan metode RP-HPLC untuk penentuan metilprednisolon dan degradasi 

produk dalam tablet. dengan fase diam yang digunakan adalah kolom C18 dan fase 

gerak yang terdiri air, tetrahidrofuran, asetonitril (75:15:10) deteksi pada panjang 

gelombang 254 nm dengan laju alir 1 mL/menit. Menghasilkan presisi, akurasi, 

sensitivitas dan linieritas yang baik. 

Divyashree dkk., (2016) telah melakukan validasi metode untuk perkiraan 

simultan metilprednisolon dan abiraterone menggunakan RP-HPLC dengan 

metanol sebagai fase gerak dan fase diam C18 (250 x 4,6 mm) detektor UV 250 

nm. Penelitian ini menghasilkan terpenuhinya parameter validasi. 

Sireesha dan prakash (2013) melakukan pengembangkan dan validasi 

dengan metode RP-HPLC untuk penentuan moksifloksasin dan metilprednisolon 

asetat dalam sediaan injeksi dengan fase diam C18  (250 mm x 4,6 mm) fase gerak 

berupa buffer fosfat (pH 6,8) dan asetonitril (50:50 v/v) dengan laju alir 1 

mL/menit detektor UV 265 nm. Hasil penelitian menunjukkan akurat, tepat, cepat, 

ekonomis dan sensitivitas yang baik. 
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G. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan landasan teori, maka dapat disusun 

hipotesis sebagai berikut :  

1. Metode penetapan kadar metilprednisolon menggunakan KCKT dengan 

fase diam C18 dan fase gerak berupa campuran buffer fosfat pH 6,8 dan 

asetonitril (40:60, v/v) dapat dilakukan. 

2. Validasi pada metode metilprednisolon menggunakan KCKT memenuhi 

syarat akurasi, presisi, linieritas, selektivitas dan sensitivitas.   

3. Metode yang telah divalidasi dapat diaplikasikan untuk penetapan kadar 

metilprednisolon pada sediaan tablet.  


