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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Betametason (Bm) dan Deksklorfeniramin Maleat (Dk) adalah  kombinasi 

yang sering digunakan dalam bentuk sediaan tablet maupun sirup dalam berbagai 

merek dagang. Kombinasi kedua obat tersebut dapat digunakan untuk berbagai 

penyakit  bahkan sering disebut life saving drug. Bm mempunyai efek anti inflamasi 

atau anti peradangan. Dk mempunyai efek anti histamin, sebagai obat anti alergi dan 

gatal (Suherman dan Ascobat, 2011).  

Bm adalah obat kortikosteroid yang mengandung fluor dan mempunyai daya 

kerja yang besar. Penggunaan obat kortikosteroid yang mengandung flour dalam 

jangka waktu lama dapat menyebabkan pelebaran kapiler dan pembuluh nadi halus 

yang bersifat permanen sampai terjadi atropi kulit (Sartono,1996). 

Penetapan kadar Bm menurut FI Edisi IV tahun 1995 secara Kromatografi 

Cair  Kinerja Tinggi (KCKT) menggunakan ODS (4mm x 30 cm) dengan fase gerak 

campuran asetonitril dan air (lebih kurang 37 dalam 100), volume penyuntikan antara 

5 µl dan 25 µl dan deteksi dilakukan pada  panjang gelombang 240 nm.  

Menurut USP XXX tahun 2007 penetapan kadar Dk ditentukan secara 

spektrofotometri UV. Dk merupakan obat yang menentang kerja histamine pada H1 

reseptor histamine berguna dalam menekan alergi yang disebabkan oleh timbulnya 

symptom karena histamin (ISO, 2007). Dosis Bm dan Dk di pasaran sangat kecil, 

sehingga perlu dikontrol untuk menjamin efikasi dan keamanannya. Oleh karena itu, 

dibutuhkan metode validasi  untuk diaplikasikan dalam kontrol kualitas obat. 

 Penelitian tentang penetapan kadar campuran Bm dan Dk dalam sediaan 

tablet menggunakan HPTLC yang dilakukan oleh Tadesse et al., (2015) 

menggunakan fase diam silica gel 60 F-254 dan fase gerak etilasetat:metanol: 
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ammonia (2:13:1, v/v/v) pada panjang gelombang 226 nm. Pada penelitian terjadi 

pemisahan baik pada Bm dan Dk. Namun, masih terlihat puncak yang berekor pada 

Bm. 

Mustarichie et al., (2014) telah melakukan validasi penetapan kadar Dk dan 

Bm menggunakan spektrofotometri dan KCKT dalam sediaan tablet  menggunakan 

kolom Shimpack LC-10AT VP fase diam C18 dan fase gerak air:metanol (45:55, v/v) 

pada panjang gelombang 240 nm dengan laju alir 1 ml, penelitian ini  membutuhkan 

waktu yang lama sehingga diperlukan perbandingan fase gerak yang lebih optimal. 

Syarif, (2009) telah melakukan validasi metode penetapan kadar 

Deksametason dan Dk menggunakan KCKT dalam sediaan tablet, metode yang 

dilakukan  tervalidasi dan dapat digunakan untuk analisis stimultan campuran obat 

dalam sediaan tablet. Dk memiliki sifat lebih polar dibandingkan deksametason, 

sedangkan Bm adalah stereoisomer dari deksametason sehingga kemungkinan dapat 

dipisahkan menggunakan kromatografi fase terbalik (C18). Dk terelusi terlebih dahulu 

dibandingkan Bm. 

Penetapan kadar campuran Bm dan Dk dalam sediaan sirup perlu dilakukan 

untuk menjamin bahwa obat yang diproduksi pabrik memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan. Obat yang dikonsumsi akan memberikan efek terapi jika kadarnya berada 

direntang persyaratan yang ditetapkan. Apabila kadar obat berada di atas rentang 

persyaratan maka obat tersebut akan memberikan efek toksik terhadap konsumen. 

Sedangkan bila berada di bawah rentang persyaratan, maka obat tersebut tidak akan 

memberikan efek terapi ( Arini dkk., 2011) 

Berdasarkan hal di atas maka akan dilakukan pengembangan penelitian lebih 

lanjut mengenai validasi metode penetapan kadar Bm dan Dk menggunkan KCKT 

dan aplikasi dalam sediaan sirup.  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disusun 

rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah validasi metode penetapan kadar Bm dan Dk dapat ditentukan 

menggunakan KCKT dengan fase diam C18 dan fasse gerak metanol:air yang 

memenuhi persyaratan uji validasi metode meliputi presisi, akurasi, selektivitas, 

linieritas dan sensitivitas ? 

2. Apakah metode yang sudah divalidasi pada penetapan kadar Bm dan Dk dapat 

diaplikasi dalam sediaan sirup? 

3. Apakah kadar Bm dan Dk dalam sediaan sirup memenuhi persyaratan menurut 

farmakope Indonesia Edisi IV (1995)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Melakukan validasi terhadap metode penetapan kadar Bm dan Dk menggunakan 

KCKT dengan fase diam C18 dan fase gerak metanol:air yang memenuhi 

persyaratan uji validasi metode meliputi presisi, akurasi, selektivitas, linieritas 

dan sensitivitas. 

2. Menetapkan kadar Bm dan Dk dalam sediaan sirup menggunakan metode yang 

telah tervalidasi. 

3. Mengetahui kadar Bm dan Dk dalam sediaan sirup, apakah memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan Farmakope Indonesia Edisi IV (1995). 

 

D. Manfaat Penelitiaan 

Penelitian ini diharapkan  menghasilkan metode yang dapat digunakan 

sebagai acuan untuk analisis Bm dan Dk dalam sediaan sirup. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Betametason (Bm) 

Bm mengandung tidak kurang dari 97,0% dan tidak lebih dari 103,0% 

C22H29FO5. dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Pemerian serbuk hablur, 

putih sampai hampir putih; tidak berbau, melebur pada suhu kurang dari 240
0
 C 

disertai sedikit peruraian. Kelarutan tidak larut dalam air, agak sukar larut dalam 

aseton, dalam etanol (Anonim, 1995). 

Penetapan kadar Bm menurut FI edisi IV tahun 1995 secara KCKT 

menggunakan Fase diam ODS (4mm x 30 cm) dengan fase gerak campuran 

asetonitril p dan air (lebih kurang 37 dalam 100) volume penyuntikan antara 5 µl 

dan 25 µl dan deteksi dilakukan pada  panjang gelombang 240 nm. Menurut USP 

XXX tahun 2007 penetapan kadar Dk ditentukan secara spektrofotometri UV. 

Struktur kimia Betametason ditunjukan oleh gambar 1. 

 

Gambar 1. Struktur Kimia Betametason (Depkes RI, 1995). 

 

2. Deksklorfeniramin Maleat (Dk) 

Deksklofeniramin maleat (Dk) merupakan obat yang menentang kerja 

histamine pada H1 reseptor histamine berguna dalam menekan alergi yang 

disebabkan oleh timbulnya symptom karena histamin (ISO, 2007). 

Dk mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 100,5% 

C16H19CIN2. C4H4O4, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan pada suhu 65
o 

selama 4 jam. Pemerian serbuk hablur, putih tidak berbau. Kelarutan mudah larut 

dalam air, larut dalam etanol dan kloroform. Panjang gelombang serapan 
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maksimum lebih kurang 261 nm (Depkes RI, 1995). Struktur kimia 

Deksklorfeniramin Maleat ditunjukan oleh gambar 2. 

 

Gambar 2. Struktur Kimia Deksklorfeniramin Maleat (Depkes RI, 1995). 

 

Validasi penetapan kadar Dk dan Bm menggunakan spektrofotometri dan 

KCKT dalam sediaan tablet telah dilakukan oleh Mustarichie et al., (2014) 

menggunakan kolom Shimpack LC-10AT VP fase diam C18 dan fase gerak 

air:metanol (45:55, v/v) pada panjang gelombang 240 nm dengan laju alir 1 ml, 

penelitian ini  membutuhkan waktu yang lama sehingga diperlukan perbandingan 

fase gerak yang lebih optimal. 

3. Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 

Kromatografi merupakan suatu cara pemisahan berdasarkan partisi 

cuplikan antara fase gerak dan fase diam. Fase gerak (mobile phase) dapat berupa 

gas atau cairan dan fase diam (stationery phase) dapat berupa cairan atau 

padatan. Kromatografi dapat juga didefinisikan sebagai suatu proses migrasi 

diferensial dimana komponen-komponen cuplikan ditahan secara selektif oleh 

fase diam (Sastrohamidjojo, 1985). 

Kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) merupakan sistem pemisahan 

dengan kecepatan dan efisiensi yang tinggi. Hal ini karena didukung oleh 

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

sensitif dan beragam. KCKT mampu menganalisis berbagai cuplikan secara 

kualitatif maupun kuantitatif, baik dalam komponen tunggal maupun campuran 

(Depkes RI, 1995). 
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Kegunaan umum KCKT adalah untuk pemisahan sejumlah senyawa 

organik, anorganik, maupun senyawa biologis, analisis ketidakmurnian 

(impurities) dan analisis senyawa-senyawa yang tidak mudah menguap 

(nonvolatil). KCKT paling sering digunakan untuk menetapkan kadar senyawa-

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

protein dalam cairan fisiologis, menentukan kadar senyawa-senyawa aktif obat 

dan lain-lain (Gandjar dan Rohman, 2007). 

Kelebihan metode KCKT, antara lain: mampu memisahkan molekul-

molekul dari suatu campuran, kecepatan analisis dan kepekaan yang tinggi, 

mudah melaksanakannya, dapat dihindari terjadinya dekomposisi/kerusakan 

bahan yang dianalisis, resolusi yang baik, dapat digunakan bermacam-macam 

detektor, kolom dapat digunakan kembali dan mudah melakukan perolehan 

kembali (Putra, 2004). 

Keterbatasan metode KCKT adalah untuk identifikasi senyawa, kecuali 

jika KCKT dihubungkan dengan spektrometer massa (MS). Keterbatasan lainnya 

adalah jika sampelnya sangat kompleks maka resolusi yang baik sulit diperoleh 

(Gandjar dan Rohman, 2007). 

a. Komponen Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

Skema  Komponen KCKT dapat dilihat pada gambar berikut (Ardianingsih, 2009) : 

 

Gambar 3. Skema Komponen KCKT. 

 
    Keterangan: 1. Eluent 
      2. Pompa 

               3. Injektor 
               4. Kolom  
               5. Detektor  

                 6. Pengolah data 
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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 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, dapar, 

dan reagen dengan kemurnian yang sangat tinggi dan lebih terpilih lagi 

jika pelarut yang akan digunakan untuk KCKT berderajat KCKT (HPLC 

grade). 

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. 

3) 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 (sampel loop) internal 

atau eksternal.  
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Tipe injector katup putaran pada KCKT dapat dilihat pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Tipe Injector Katup Putaran pada KCKT  (Gandjar,  2007). 

4) Kolom 

Kolom adalah komponen terpenting dari kromatografi. Berhasil 

atau tidaknya suatu analisis tergantung pada pemilihan kolom dan 

kondisi percobaan yang sesuai. Ada 2 jenis kolom, yaitu : 

a) Kolom analitik  

Diameter dalam 2-6 mm. Panjang kolom tergantung pada 

jenis material pengisi kolom. Untuk kemasan pellicular, panjang yang 

digunakan adalah 50-100 cm. Untuk kemasan mikropartikel berpori 

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

b) Kolom preparatif 

Umumnya memiliki diameter 6 mm atau lebih besar dan 

panjang kolom 25-100 cm. Kolom umumnya dibuat dari stainless 

steel dan biasanya dioperasikan pada temperatur kamar, tetapi bisa 

juga digunakan temperatur lebih tinggi, terutama untuk kromatografi 

penukar ion dan kromatografi eksklusi. Kemasan kolom tergantung 

pada model KCKT yang digunakan (Putra, 2004). 

5) Detektor 

Suatu detektor dibutuhkan untuk mendeteksi adanya komponen 

sampel di dalam kolom (analisis kualitatif) dan menghitung kadarnya 

(analisis kuantitatif). Detektor yang baik memiliki sensitifitas yang 

tinggi, gangguan (noise) yang rendah, kisar respons linier yang luas dan 
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memberi respons untuk semua tipe senyawa. Suatu kepekaan yang 

rendah terhadap aliran dan fluktuasi temperatur sangat diinginkan, tetapi 

tidak selalu dapat diperoleh (Putra, 2004). 

6) Fase Gerak 

Fase gerak atau eluen biasanya terdiri atas campuran pelarut yang 

dapat bercampur yang secara keseluruhan berperan dalam daya elusi dan 

resolusi. Daya ini ditentukan oleh polaritas keseluruhan pelarut, polaritas 

fase diam dan sifat komponen-komponen sampel (Gandjar dan Rohman, 

2007). 

 Kromatografi cair, komposisi dari pelarut atau fase gerak adalah 

satu variabel yang mempengaruhi pemisahan. Terdapat variasi yang luas 

dari fase gerak yang digunakan dalam KCKT, tetapi ada beberapa sifat-

sifat yang diinginkan yang mana umumnya harus dipenuhi oleh semua 

fase gerak (Putra, 2004). 

4. Validasi 

Validasi metode analisis adalah suatu tindakan penilaian terhadap 

parameter tertentu, berdasarkan percobaan laboratorium, untuk membuktikan 

bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya (Harmita, 

2004). Validasi metode dilakukan untuk menjamin bahwa metode analisis akurat, 

spesifik, reprodusibel dan tahan pada kisaran analit yang akan dianalisis 

(Anonim, 2007). Parameter validasi untuk masing-masing tipe metode analisis 

seperti pada Tabel I (Gandjar dan Rohman, 2007). 

Tabel I. Parameter Validasi untuk Masing-Masing Tipe Metode Analisis 
Parameter  Kinerja 

Analisis 
Pengujian 
kategori I 

Pengujian kategori II 
Uji kategori III 

Kuantitatif Uji Batas 
Akurasi Ya Ya * * 
Presisi Ya Ya Tidak Ya 
Spesifisitas Ya Ya Ya * 
LOD Tidak Tidak Ya * 
LOQ Tidak Ya Tidak * 
Linieritas Ya Ya Tidak * 
Kisaran (range) Ya Ya * * 
Ketahanan Ya Ya Ya Ya 
*Mungkin dibutuhkan, tergantung pada uji spesifiknya 
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Parameter yang digunakan untuk memvalidasi metode KCKT tergantung 

dari tujuan metode tersebut. Kategori metode pengujian dengan validasi metode 

yang diperlukan adalah sebagai berikut (Gandjar dan Rohman, 2007): 

1. Kategori I 

 Metode analisis yang digunakan untuk penentuan kuantitatif komponen-

komponen utama atau bahan aktif. 

2. Kategori II 

Metode analisis yang digunakan untuk penentuan pengotor (impurities) atau 

produk-produk hasil degradasi. Metode ini termasuk analisis kuantitatif dan 

uji batas. 

3. Kategori III 

Metode analisis yang digunakan untuk penentuan karakteristik-karakteristik 

kinerja (misalnya disolusi, pelepasan obat). 

4. Kategori IV 

 Metode analisis untuk pengujian identifikasi. 

Parameter validasi menurut International Conference on Harmonization 

(ICH) Guidence for Validation of Analytical Procedures (2006) adalah akurasi, 

presisi, spesifisitas, Limit  of Detection (LOD), Limit of Quantitation (LOQ), dan 

linieritas. Beberapa parameter analisis dalam validasi metode analisis diuraikan 

dan didefinisikan sebagai berikut: 

a. Presisi 

Presisi adalah ukuran yang menunjukkan derajat kesesuaian antara hasil 

uji individual. Presisi diukur sebagai simpangan baku atau simpangan baku 

relative (koefisien variasi). Presisi dapat dinyatakan sebagai keterulangan 

(repeatability) atau ketertiruan (reproducibility). Kriteria presisi diberikan 

jika metode memberikan simpangan baku relatif atau koefisien variasi tidak 

lebih atau sama dengan 2% (Harmita, 2004). Uji presisi (keseksamaan) 
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dilakukan dengan menentukan parameter RSD (Relative Standard Deviasi) 

dengan rumus sebagai berikut (Gandjar dan Rohman, 2007): 

 

 

Keterangan : 

RSD = Relative Standar Deviasi 

SD        = Standar Deviasi 

X           = Kadar rata-rata sampel 

b. Akurasi 

Akurasi adalah ukuran yang menunjukkan derajat kedekatan hasil 

analis dengan kadar analit yang sebenarnya. Akurasi dinyatakan sebagai persen 

perolehan kembali (recovery) analit yang ditambahkan. Uji akurasi ditentukan 

dengan dua cara yaitu metode simulasi (spiked-placebo recovery) dan metode 

penambahan baku (standard addition method). Nilai perolehan kembali 

berdasarkan besarnya konsentrasi analit dapat dilihat pada tabel 2 (Harmita, 

2004). 

Tabel II.  Nilai Perolehan Kembali Berdasarkan Besarnya Konsentrasi Analit 
Analit pada matrik sampel (%) Rata-rata yang diperoleh (%) 

100 
>10 
>1 
>0,1 
0,01 

      0,001 
0,000.1 (1 ppm) 
0,000.01 (100 ppb) 
0,000.001 (10 ppb) 
0,000.000.1 (1 ppb) 

98-102 
98-102 
97-103 
95-105 
90-107 
90-107 
80-110 
80-110 
60-115 
40-120 

 

   Menurut ICH, uji akurasi dilakukan dengan 9 kali penetapan kadar dengan 

3 konsentrasi yang berbeda (misal 3 konsentrasi dengan 3 kali replikasi). 

Perhitungan perolehan kembali (% recovery) dapat ditetapkan dengan rumus 

sebagai berikut (WHO, 1992) : 

 

 
  Keterangan : 

A = Konsentrasi sampel yang diperoleh setelah penambahan   bahan baku 
B = Konsentrasi sampel sebelum penambahan bahan baku 
C = Konsentrasi bahan baku yang ditambahkan 
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c. Selektivitas 

Selektivitas suatu metode adalah kemampuan yang hanya mengukur 

zat tertentu saja secara cermat dan seksama dengan adanya komponen lain 

yang mungkin ada dalam matriks sampel. Selektivitas seringkali dapat 

dinyatakan sebagai derajat penyimpangan (degree of bias) metode yang 

dilakukan terhadap sampel yang mengandung bahan yang ditambahkan. Pada 

metode analisis yang melibatkan kromatografi, selektivitas ditentukan melalui 

perhitungan daya resolusinya (Rs) (Harmita, 2004). 

d. Linieritas  

Linieritas adalah kemampuan metode analisis yang memberikan respon 

yang secara langsung atau dengan bantuan transformasi matematik yang baik, 

proporsional terhadap konsentrasi analit dalam sampel. Linieritas biasanya 

dinyatakan dalam istilah sekitar arah garis regresi yang dihitung berdasarkan 

persamaan matematik data yang diperoleh dari hasil uji analit dalam sampel 

dengan berbagai konsentrasi analit. Sebagai parameter adanya hubungan linier 

digunakan koefisien korelasi r pada analisis regresi linier Y= a + bX. 

Hubungan linier yang ideal dicapai jika nilai b = 0 dan r = +1 atau —1 

bergantung pada arah garis. Sedangkan nilai a menunjukkan kepekaan analisis 

terutama instrumen yang digunakan (Harmita, 2004). 

e. Sensitivitas (kepekaan)  

  Sensitivitas merupakan rasio antara perubahan respon alat ukur 

terhadap perubahan konsentrasi analit yang diukur. Sensitivitas dibagi 

menjadi dua yaitu LOD dan LOQ. Batas deteksi (LOD/limit of detection) 

adalah konsentrasi analit terendah dalam sampel yang masih dapat dideteksi, 

meskipun tidak selalu dapat dikuantifikasi (Gandjar dan Rohman, 2007). 

Batas deteksi merupakan parameter uji batas (Harmita, 2004). Cara yang 

paling umum untuk menghitung LOD adalah menetapkan jumlah sampel yang 
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dapat memberikan perbandingan sinyal terhadap gangguan atau signal to 

noise (S/N) 2:1 atau 3:1, dan yang lebih sering digunakan adalah 3:1 (Lister, 

2005). Definisi LOD yang umum digunakan adalah kadar analit yang 

memberikan respon sebesar respon blanko, YB, ditambah simpangan baku 

blanko (SB). Jadi, Y — YB = 3SB (Miller dan Miller, 1998).  

Batas kuantitasi (LOQ/limit of quantitation) merupakan parameter pada 

analisis renik dan diartikan sebagai kuantitas terkecil analit dalam sampel 

yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama (Harmita, 2004). 

LOQ seringkali didasarkan pada nilai signal to noise (S/N) = 10 (Snyder dkk., 

1997). Batas kuantifikasi sering digunakan sebagai batas bawah untuk 

pengukuran kuantitatif yang tepat. Nilai YB + 10 SB disarankan untuk batas 

kuantifikasi ini (Miller dan Miller, 1998).  

5. Sediaan Sirup 

Sirup adalah sediaan cair berupa larutan oral yang mengandung sukrosa 

atau gula lain kadar tinggi. Penggunaan istilah sirup juga digunakan untuk bentuk 

sediaan cair lain yang dibuat dengan pengental dan pemanis, termasuk suspensi 

oral (Anonim, 1995). 

Sirup-sirup efektif untuk pemberian obat anak-anak. Rasanya yang enak 

biasanya menghilangkan keengganan pada sebagian anak-anak untuk meminum 

obat (Ansel, 1989). Kebanyakan sirup-sirup mengandung sebagian besar sukrosa, 

biasanya 60-80%, tidak hanya disebabkan karena rasa manis dan kekentalan yang 

diinginkan dari larutan, tetapi juga karena sifat stabilitasnya yang berbeda dengan 

sifat larutan encer dari sukrosa yang tidak stabil (Ansel, 1989).  

Komponen sirup adalah sebagai berikut:  

a. Sirup dengan Dasar Sukrosa dan Bukan Sukrosa  

Sukrosa adalah gula yang paling sering digunakan dalam sirup-sirup  

walaupun dalam keadaan khusus dapat diganti seluruhnya atau sebagian 
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dengan gula-gula lain seperti dekstrosa atau bukan gula seperti sorbitol, 

gliserin. Kebanyakan sirup mengandung sebagian besar sukrosa, biasanya 60-

80%, tidak hanya disebabkan karena rasa manis dan kekentalan yang 

diinginkan dari larutan seperti itu, tapi karena sifat stabilitasnya. 

b. Pengawet antimikroba  

Jumlah pengawet yang dibutuhkan untuk menjaga sirup terhadap 

pertumbuhan Mikroba berbeda-beda sesuai dengan banyaknya air yang 

tersedia  untuk pertumbuhan, sifat, aktivitas sebagai pengawet. Diantara 

pengawet-pengawet yang umum digunakan sebagai pengawet sirup dengan 

konsentrasi  lazim yang efektif adalah asam benzoate (0,1-0,2%), natrium 

benzoate (0,1-0,2%)  dan berbagai campuran metal, propil dan butyl paraben 

(total ± 0,1%) (Ansel, 1989). 

c. Pemberi Rasa          

Hampir semua sirup disedapkan dengan pemberi rasa buatan atau 

bahan-bahan yang berasal dari alam seperti minyak menguap (contoh: 

minyak jeruk), vanili, dan lain-lain, untuk pembuatan sirup yang sedap 

rasanya. Karena sirup adalah sediaan air, pemberi rasa ini harus mempunyai 

kelarutan air yang cukup. Akan tetapi, kadang sejumlah kecil alkohol 

ditambahkan ke sirup untuk menjamin kelangsungan kelarutan dari pemberi 

rasa yang sukar larut dalam air (Ansel, 1989). 

d. Pewarna  

Penambah daya tarik sirup, umumnya digunakan zat pewarna yang  

berhubungan dengan pemberi rasa yang digunakan (misalnya hijau untuk rasa  

permen, coklat untuk rasa coklat dan sebagainya). Pewarna yang digunakan 

umumnya larut dalam air, tidak bereaksi dengan komponen lain dari sirup, 

dan  warnanya stabil pada kisaran pH dan dibawah cahaya yang intensif 

(Ansel, 1989). 
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F. Landasan Teori 

Bm dan Dk mempunyai unsur elektronegatif yang menjadikannya bersifat 

polar sehingga dapat dipisahkan dengan KCKT dan juga memiliki gugus kromofor 

yang dapat dianalisis oleh detektor UV (Gandjar dan Rohman, 2007). 

Syarif, (2009) telah melakukan validasi metode penetapan kadar 

Deksametason dan Dk menggunakan KCKT dalam sediaan tablet dengan kolom 

Shimpack VP-ODS (4,6 mm x 30 cm) fase gerak asetonitril dan air (1:2) dengan laju 

alir 2,5 ml/menit, pada panjang gelombang 254 nm. Metode tervalidasi dan dapat 

digunakan untuk analisis simultan campuran obat dalam sediaan tablet. 

Penelitian tentang validasi penetapan kadar Bm dengan Dk menggunakan 

metode HPTLC dalam sediaan tablet telah dilakukan oleh Tadesse et al., ( 2015) 

dengan fase diam silica gel 60 F-254 dan fase gerak etilasetat:metanol:ammonia 

(2:13:1, v/v/v) pada panjang gelombang 226 nm. Menghasilkan lineritas yang bagus 

namun peaknya berekor dan membutuhkan waktu retensi lama.  

Validasi penetapan kadar Dk dan Bm menggunakan spektropotometri dan 

KCKT dalam sediaan tablet telah dilakukan oleh Mustarichie et al., (2014) 

menggunakan kolom Shimpack LC-10AT VP fase diam C18 dan fase gerak 

air:metanol (45:55, v/v) pada panjang gelombang 240 nm dengan laju alir 1 ml, 

penelitian ini  membutuhkan waktu yang lama sehingga diperlukan perbandingan 

fase gerak yang lebih optimal. 

 

G. Hipotesis 

Berdasarkan  landasan teori yang telah diuraikan di atas, maka dapat disusun 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Metode penetapan kadar Bm dan Dk dapat dilakukan menggunakan KCKT 

dengan fase diam C18 dan fase gerak campuran metanol dan air yang memenuhi 
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persyaratan uji validasi metode meliputi presisi, akurasi, selektivitas, linieritas 

dan sensitivitas. 

2. Penetapkan kadar Bm dan Dk dalam sediaan sirup menggunakan metode yang 

telah tervalidasi.dapat dilakukan dan diaplikasikan pada sediaan sirup. 

3. Metode penetapan kadar Bm dan Dk tersebut memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan Farmakope Indonesia Edisi IV(1995). 

 


