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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Bahan dan Alat 

3.1.1. Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah baku pembanding yang 

terdiri dari betametason valerat BPFI dan triamsinolon asetonida BPFI, 5 buah 

sampel krim wajah yang diperoleh dari klinik kecantikan di Kota Yogyakarta, plat 

KLT silika gel 60F254 (Merck), aquades, asam asetat glasial p.a (Merck), 

diklorometan p.a (Merck), etil asetat p.a (Merck), methanol p.a (Merck), 

anisaldehida dan asam sulfat pekat.  

3.1.2. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah bejana kromatografi 

(Camag, 21 x 5 x 21 cm), detektor UV 254 nm, TLC Scanner 4 (Camag), 

timbangan analitik (Mettler Toledo, XS 205 DU), oven (Memmert), kertas 

Whattman, penangas air (Memmert), penangas ultrasonik (Branson), sentrifugator 

(Hanil), pipet tetes, pipet volume 1 mL; 2 mL; 5 mL (Iwaki Pyrex), pro pipet, 

linomat 5 (Camag), labu takar 10 mL; 25 mL (Iwaki Pyrex), gelas ukur 5 mL; 10 

mL; 25 mL; 50 mL (Iwaki Pyrex), labu erlenmeyer (Iwaki Pyrex), corong saring 

kecil, corong pisah, dan gelas arloji.  

3.2. Cara Penelitian 

3.2.1. Pembuatan Fase Gerak 

Komposisi fase gerak yang digunakan mengacu pada panduan BPOM, 

yaitu campuran diklorometan-etil asetat-air (100:50:50) v/v/v dalam volume 30 

mL. Lapisan bawah dari campuran tersebut digunakan sebagai fase gerak
(7)

. 

3.2.2. Pembuatan Larutan Penampak Bercak 

Sebanyak 50 mL asam asetat glasial, 5 mL anisaldehida, dan 11 mL asam 

sulfat pekat dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer bertutup 100 mL dan dikocok 

secara perlahan
(7)

.  
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3.2.3. Pembuatan Stok Larutan Baku Betametason Valerat dan 

Triamsinolon Asetonida 5000 ppm 

Baku pembanding betametason valerat dan triamsinolon asetonida 

ditimbang seksama lebih kurang 50 mg, dimasukkan ke dalam masing-masing 

labu ukur 10 mL dan dilarutkan dengan 5 mL methanol. Larutan baku tersebut 

selanjutnya disonifikasi selama 5 menit dan diencerkan dengan metanol hingga 

tanda batas.  

3.2.4. Pembuatan Larutan Baku Tunggal Betametason Valerat dan 

Triamsinolon Asetonida 1000 ppm 

Larutan baku betametason valerat dan triamsinolon asetonida 5000 ppm 

yang telah dibuat masing-masing dipipet sebanyak 5 mL dan dimasukkan ke 

dalam labu ukur 25 mL. Larutan baku tersebut selanjutnya diencerkan dengan 

metanol hingga tanda batas.  

3.2.5. Pembuatan Larutan Baku Campuran Betametason Valerat dan 

Triamsinolon Asetonida 1000 ppm 

Larutan stok betametason valerat dan triamsinolon asetonida 5000 ppm 

dipipet masing-masing 5 mL dan dimasukkan ke dalam labu ukur 25 mL. Campuran 

larutan baku tersebut selanjutnya diencerkan dengan metanol hingga tanda batas. 

3.2.6. Pembuatan Larutan Uji 

Sebanyak 2 g sampel krim wajah ditimbang, dimasukkan ke dalam tabung 

sentrifus dan dilarutkan dengan 10 mL metanol. Larutan uji tersebut selanjutnya 

dipanaskan di atas penangas air selama 10 menit dan dikocok kuat selama 5 menit 

menggunakan vortex. Campuran tersebut kemudian disentrifus pada kecepatan 

3000 rpm selama 10 menit dan dimasukkan ke dalam lemari pembeku selama 10 

menit. Supernatan yang dihasilkan selanjutnya diuapkan hingga kering di atas 

penangas air, residu yang tersisa dilarutkan dengan 3 mL metanol dan disaring 

menggunakan kertas Whattman. 
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3.2.7. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum 

Masing-masing larutan baku tunggal betametason valerat dan 

triamsinolon asetonida, larutan baku campuran dan pelarut metanol ditotolkan 

sebanyak 2 μL pada plat KLT menggunakan linomat. Plat tersebut selanjutnya 

dikembangkan hingga jarak rambat larutan pengembang mencapai 6 cm dari batas 

penotolan dan dilakukan pembacaan panjang gelombang 200-400 nm. 

3.2.8. Pembuatan Kurva Baku Betametason Valerat dan Triamsinolon 

Asetonida 

 Kurva baku betametason valerat dan triamsinolon asetonida dibuat 

dengan cara memipet 1 mL, 2 mL, 3 mL, 4 mL, dan 5 mL larutan baku 

betametason valerat dan triamsinolon asetonida 1000 ppm dan masing-masing 

dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mL. Larutan tersebut selanjutnya diencerkan 

dengan metanol hingga tanda batas, ditotolkan pada plat KLT, dan dilakukan 

pembacaan pada panjang gelombang maksimal. 

3.2.9. Validasi Metode Analisis 

3.2.9.1. Uji Spesifisitas 

Sebanyak 2 µL larutan uji, larutan baku betametason valerat, larutan baku 

triamsinolon asetonida, larutan baku campuran betametason valerat dan 

triamsinolon asetonida (3 totolan), serta larutan spike sampel ditotolkan pada plat 

KLT. Plat tersebut selanjutnya dikembangkan hingga jarak rambat larutan 

pengembang mencapai 6 cm dan dianalisis menggunakan densitometer. 

Kromatogram yang dihasilkan kemudian dibandingkan dan dihitung nilai resolusi 

(Rs). 

3.2.9.2. Uji Linearitas, LOD, dan LOQ 

Larutan kurva baku betametason valerat dan triamsinolon asetonida yang 

telah dibuat masing-masing ditotolkan sebanyak 2 µL ke plat KLT. Kelinieran 

metode diukur dari kurva hubungan antara area dengan kadar dan dihitung 

persamaan garis liniernya (y=bx+a). Nilai koefisien korelasi (r), LOD, dan LOQ 

selanjutnya dapat ditentukan menggunakan data luas area. 
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3.2.9.3. Uji Presisi 

Sebanyak 2 µL larutan baku betametason valerat dan triamsinolon 

asetonida 300 ppm ditotolkan pada plat sebanyak 6 totolan. Plat tersebut 

selanjutnya dikembangkan hingga jarak rambat larutan pengembang mencapai 6 cm 

dari batas awal penotolan dan dianalisis dengan densitometer. Kromatogram yang 

dihasilkan kemudian dihitung nilai koefisien variansinya. 

3.2.9.4. Uji Akurasi 

1. Akurasi rendah 

Larutan baku betametason valerat dan triamsinolon asetonida 1000 ppm 

dipipet masing-masing sebanyak 1 mL, kemudian ditambahkan ke dalam masing-

masing larutan uji dalam labu ukur 10 mL. Campuran tersebut kemudian 

diencerkan dengan metanol hingga tanda batas dan ditotolkan sebanyak 2 µL (3 

totolan) pada plat KLT. 

2. Akurasi sedang 

Larutan baku betametason valerat dan triamsinolon asetonida 1000 ppm 

dipipet masing-masing sebanyak 2 mL, kemudian ditambahkan ke dalam masing-

masing larutan uji dalam labu ukur 10 mL. Campuran tersebut kemudian 

diencerkan dengan metanol hingga tanda batas dan ditotolkan sebanyak 2 µL (3 

totolan) pada plat KLT. 

3. Akurasi tinggi 

Larutan baku betametason valerat dan triamsinolon asetonida 1000 ppm 

dipipet masing-masing sebanyak 3 mL, kemudian ditambahkan ke dalam masing-

masing larutan uji dalam labu ukur 10 mL. Campuran tersebut kemudian 

diencerkan dengan metanol hingga tanda batas dan ditotolkan sebanyak 2 µL (3 

totolan) pada plat KLT. 

3.2.9.5. Kisaran (range) 

Data yang diperoleh dari akurasi, presisi, dan linearitas digunakan untuk 

menentukan kisaran (range). Kisaran merupakan interval kadar analit dari kadar 
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rendah hingga kadar atas dalam kurva baku yang memenuhi kriteria presisi, 

akurasi, dan linearitas. 

3.2.10. Identifikasi Kandungan Kortikosteroid Topikal di dalam Krim 

Wajah 

Sebanyak 2 µL larutan uji (3 totolan) dan larutan larutan baku betametason 

valerat dan triamsinolon asetonida ditotolkan pada plat dan dielusikan hingga jarak 

rambat larutan pengembang mencapai 6 cm dari batas awal penotolan. Selanjutnya 

plat dianalisis di bawah sinar UV dan disemprotkan menggunakan larutan 

penampak bercak.  

3.2.11. Penetapan Kadar Kortikosteroid Topikal di dalam Krim Wajah  

Sebanyak 2 µL larutan uji (3 totolan), larutan spike sampel, larutan baku 

betametason valerat dan triamsinolon asetonida ditotolkan pada plat dan 

dielusikan hingga jarak rambat larutan pengembang mencapai 6 cm dari batas awal 

penotolan. Plat selanjutnya dikeringkan dan dianalisis menggunakan densitometer. 

Hasil analisis berupa data luas area kemudian di plotkan pada persamaan regresi 

linier (y=bx+a) untuk memperoleh nilai kadar sampel.  

3.3. Analisis Hasil 

Identifikasi kandungan senyawa kortikosteroid topikal dilakukan dengan 

menghitung nilai Rf untuk masing-masing bercak. Nilai Rf yang diperoleh dari 

larutan uji kemudian dibandingkan dengan larutan baku, dan warna bercak 

dibawah penyinaran lampu UV serta warna bercak setelah penyemprotan dengan 

larutan penampak bercak anisaldehida. Sampel dinyatakan positif apabila nilai Rf 

sampel mendekati atau menyerupai perkiraan nilai Rf senyawa kortikosteroid. 

Tabel 3.1. Perkiraan warna bercak dan nilai Rf senyawa kortikosteroid
(7)

. 

Senyawa kortikosteroid Warna bercak Perkiraan nilai Rf 

Triamsinolon asetonida Hijau kekuningan 0,3 

Betametason 17-valerat Ungu tua 0,35 
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Nilai parameter validasi metode mengacu pada ICH dan AOAC. 

Parameter uji spesifisitas adalah nilai resolusi dengan kriteria keberterimaan ≥1,5. 

Linearitas dinyatakan dengan nilai koefisien korelasi (r) >0,99. Akurasi 

dinyatakan dengan persen perolehan kembali sebesar 90-110%, dan presisi 

sebagai standar deviasi relative (%RSD) serta RSD Horwitz yang sesuai dengan 

kadar analit yang dianalisis yaitu <8%
(37)

.


