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VALIDASI METODE ANALISA PENETAPAN KADAR NISTATIN DALAM 

TABLET NYSTATIN SALUT GULA 500.000 IU SECARA HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography) 

 

 

INTISARI 

FIRDAUSA WIDIYA ANGGRAENA 

NIM: 14612055 

 

Nistatin merupakan obat antibiotik yang digunakan sebagai obat antijamur, 

diperoleh dari Streptomyces nourse dan merupakan antibiotik golongan poliere. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah metode validasi dengan 

HPLC dapat diaplikasikan pada sediaan nystatin tablet salut gula.  

Metode penetapan kadar nistatin dalam nystatin tablet salut gula 

menggunakan HPLC dengan detektor UV-Visible pada panjang gelombang 305 nm. 

Fase diam yang digunakan yaitu C18 dan fase geraknya adalah acetonitril (33,4) : 

larutan buffer (66,6). Parameter pengujiannya adalah selektifitas, linieritas, akurasi, 

stabilitas, robustness, presisi, dan presisi antara. 

Hasil dari pengujian menunjukkan hasil yang sesuai yakni: uji selektivitas 

sesuai dan baik, linieritas dengan angka korelas (r)= 0,998. Uji akurasi diperoleh 

kadar 99,15 % - 99,94 %, uji stabilitas larutan diperoleh bahwa larutan mulai tidak 

stabil ketika lebih dari 8 jam, uji robustness dengan perubahan volume laju alir tidak 

mengganggu analisis dan uji presisi serta presisi antaranya diperoleh RSD 1,96%. 

Dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan hasilnya sesuai dengan United States 

Pharmacopeia. 

 

Kata kunci: Nistatin, metode validasi, HPLC, larutan buffer. 
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VALIDATION OF ANALYTICAL METHODS DETERMINATION OF 

NYSTATIN ON NYSTATIN SUGAR-COATED TABLETS 500.000 IU USING 

HPLC (High Performance Liquid Chromatography) 

 

ABSTACT 

FIRDAUSA WIDIYA ANGGRAENA 

NIM: 14612055 

 

Nystatin is an antibiotics drug used for antifungal drug, derived from 

Streptomyces nourse and is a class of poliere antibiotics. The purpose of this study is 

to find out if this validation methods can used for preparation of nystatin sugar-coated 

tablets. 

Determination methods of nystatin dosage of nystatin sugar-coated tablets 

used HPLC used was UV-Visible detector on wavelength 305 nm. The stationary 

phase was used C18 and the mobile phase was used a mixture of acetonitril (33,4) : 

buffer solution (66,6). The parameters test are selectivity, linearity, accuracy, 

stability, robustness, precision and intermediet precision. 

The result of the test showed appropriate result are: selectivity test had a good 

and appropriate result, the correlation coefficient of linearity test had result 0,998. 

The recovery of accuracy result 99,15% to 99,94%, on stability test had result if 

nystatin start to unstable more than 8 hours. Changed of flow on robustness test had 

not give effect for this analysist. The result of precision and intermediet precision had 

RSD 1,96%. Which is from the result of this analysis can be concluded if this result 

appropriate with Unites States Phamacopeia. 

 

Keyword : Nystatin, validation methods, HPLC, buffer solution. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

berkembang sangat pesat, terutama pada bidang kimia dan farmasi. Perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut dilandasi atas banyaknya penemuan – 

penemuan terkini. Penemuan – penemuan tersebut memiliki hasil pada berbagai 

bidang misalkan pada bidang kimia analitik, kimia organik, kimia anorganik, farmasi, 

pertanian, kedokteran dan lain sebagainya. Penemuan – penemuan tersebut banyak 

yang sudah dikembangkan dan banyak pula yang belum dikembangkan. Pada bidang 

farmasi sudah banyak memproduksi berbagai macam obat – obatan baik yang berasal 

dari bahan alam maupun tidak merupakan bahan alam (Yovita, 2007). 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang regristasi obat, bahwa obat yang beredar harus 

memiliki mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara 

Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB). Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang 

Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik mempersyaratkan bahwa 

peralatan umum harus dibersihkan setelah digunakan untuk memproduksi produk 

yang berbeda untuk mencegah kontaminasi silang dan prosedur pembersihan ini 

hendaklah divalidasi. 
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Salah satu obat yang sekarang banyak dikembangkan adalah obat antijamur, 

yaitu obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi yang diakibatkan oleh adanya 

jamur yang salah satu bahan aktifnya adalah nystatin. Menurut Informasi Spesialit 

Obat volume 46 Tahun 2011 – 2012 nystatin merupakan obat antijamur yang 

digunakan untuk mengatasi infeksi pada mulut, tenggorokan, kulit dan vagina. 

Nystatin dapat berfungsi untuk membasmi ataupun juga membunuh bakteri yang 

menjadi sebab adanya infeksi.  

Validasi metoda analisis untuk nystatin tablet salut gula penting dilakukan 

untuk menjamin kualitas mutu dari tablet tersebut, untuk memastikan apakah metode 

yang digunakan sudah sesuai dengan keteruntukannya. Selain itu dilakukannya 

validasi metode tersebut di gunakan untuk memastikan bahwa metode analisis 

tersebut bersifat akurat, spesifik, reprodusibel dan tahan pada kisaran analitik yang 

akan dianalisis. Nystatin merupakan senyawa metabolit sekunder dimana senyawa 

tersebut memiliki struktur dasar poliketon dan juga ada beberapa senyawa karbonil 

yang kemudian diselingi dengan senyawa metilena. Salah satu metode yang dapat 

diterapkan dalam penentuan kadar nystatin dalam nystatin tablet salut gula adalah 

metode HPLC atau high performance liquid chromatography, dimana nystatin akan 

dapat terbaca karena memiliki gugus kromofor sehingga akan dihasilkan puncak pada 

kromatogram yang diperoleh. Adapun beberapa kelebihan dari metode HPLC yaitu 

waktu analisis lebih singkat, tingkat kepekaannya tinggi, volume sampel yang 

dibutuhkan hanya sedikit, kolom yang sudah digunakan dapat digunakan kembali dan 

dapat juga digunakan untuk menganalisis senyawa anorganik maupun organik.  
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HPLC merupakan teknik pemisahan yang paling banyak digunakan karena 

memiliki kelebihan dalam hal sensitivitas, selektivitas, sesuai untuk pemisahan 

senyawa yang tidak mudah menguap ataupun senyawa yang termolabil yang tidak 

dapat dianalisi dengan menggunakan kromatografi gas, dan penggunaan untuk analit 

yang luas meliputi: asam amino, protein, asam nukleat, hidrokarbon, karbohidrat, 

terpenoid, obat – obatan, pestisida, antibiotik, steroid, senyawa metal-organik, dan 

senyawa anorganik (Skoog dkk, 2007). Kegunaan tambahan dari HPLC adalah dapat 

digunakan untuk menentukan keseragaman dosis farmasi, monitoring profil disolusi, 

menentukan kadar antioksidan dan pengawet, serta validasi pembersihan (Ahuja dan 

Dong, 2005). 

Pada penelitian sebelumnya menggunakan sampel nystatin vagitab dengan 

kadar 100.000 IU dengan metode HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography). Pada penelitian tersebut menggunakan detector UV-Vis dengan 

panjang gelombang yang sama yaitu 305 nm. Pada penelitian tersebut digunakan 

kolom C18 dengan ukuran 5μ dan fase geraknya campuran antara methanol dengan 

larutan buffer yang terbuat dari ammonium asetat dengan pH 3,85. Pada proses 

preparasinya, larutan yang sudah disonikasi dan ditambahkan pelarut hingga tanda 

batas disaring terlebih dahulu menggunakan kertas whatman sehingga kadar yang 

diperoleh pada hasil penelitiannya dibawah syarat keberterimaan, hal tersebut 

dikarenakan pelarut (DMSO) yang digunakan bersifat volatile dan analit yang ada 

dalam larutan ikut menguap bersama dengan pelarutnya. 
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1.2  Perumusan Masalah 

1. Bagaimana hasil validasi penetapan kadar nystatin dalam tablet nystatin salut 

gula 500.000 IU dengan metode HPLC (High performance Liquid 

Chromatography) ditinjau dari parameter System suitability, selektivitas, 

linieritas, akurasi, presisi, robustness, limit deteksi dan stabilitas dari larutan 

uji? 

2. Berapa nilai ketidakpastian pengukuran penetapan kadar nystatin dalam tablet 

nystatin salut gula 500.000 IU dengan metode HPLC (High performance 

Liquid Chromatography)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menentukan hasil validasi penetapan kadar nystatin dalam tablet 

nystatin salut gula 500.000 IU dengan metode HPLC (High performance 

Liquid Chromatography) 

2. Untuk menentukan nilai ketidakpastian pada penetapan kadar nystatin dalam 

tablet nystatin salut gula 500.000 IU dengan metode HPLC (High 

performance Liquid Chromatography) 

1.4  Manfaat Penelitian 

Pada metode validasi kali ini diharapkan dapat memberikan informasi 

penetapan kadar Nystatin dengan metode HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography) yang kemudian dapat diaplikasikan ke dalam sediaan tablet 

Nystatin salut gula dengan kadar 500.000 IU dan memberikan informasi tentang 

kesesuaian kadar nystatin dalam sediaan tersebut. 
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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1  Validasi Metode 

Validasi metoda analisis adalah suatu tindakan penilaian terhadap parameter 

tertentu, berdasarkan percobaan laboratorium, untuk membuktikan bahwa parameter 

tersebut memenuhi persyaratan untuk penggunaannya. Validasi metode analisis 

bertujuan untuk mengkonfirmasi bahwa metode analisis tersebut dapat sesuai untuk 

peruntukannya (Gandjar, 2007). Validasi metode anlisis juga merupakan proses yang 

dilakukan melalui percobaan laboratorium dimana karakteristik dari suatu prosedur 

memenuhi persyaratan untuk aplikasi analisis (USP XXXVII, 2014). Validasi metode 

merupakan proses utnuk memastikan bahwa prosedur yang memnuhi standar 

reliabilitas, akurasi, preisis sesuai tujuan yang diharapkan (Ahuja dan Dong, 2005). 

Validasi metode dilakukan untuk menjamin bahwa metode analisis akurat, spesifik, 

reprodusibel dan tahan pada kisaran analit yang akan dianalisis (Gandjar dan 

Rohman, 2014). Menurut Harmita pada Tahun 2004, validasi metode analisis adalah 

suatu tindakan parameter tertentu, bersasarkan percobaan laboratorium untuk 

membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi persyaratan dalam 

penggunaannya. 
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Menurut USP 30-NF25 (2007), metode analisis diklasifikasikan dalam 3 

kategori, yaitu: 

a. Kategori I 

Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kadar komponen utama 

dalam bahan baku obat dan sediaan obat jadi atau bahan aktif lainnya seperti 

pengawet. 

b. Kategori II 

Metode analisis yang digunakan untuk penetapan cemaran dalam bahan baku 

obat atau hasil degradasinya dalam sediaan obat jadi. 

c. Kategori III 

Metode analisis yang digunakan untuk penetapan kinerja dan kualitas sediaan 

obat jadi, seperti uji disolusi dan uji pelepasan obat. 

d. Kategori IV 

Uji identifikasi 

Tabel 1. Data yang diperlukan untuk uji validasi (USP XXXVII, 2014). 

Karakteristik 

Analisis 
Kategori I 

Kategori II Kategori 

III 

Kategori 

IV Kuantitatif Limit tes 

Akurasi Ya Ya * * Tidak 

Pesisi Ys Ya Tidak Ya Tidak 

Spesifitas Ya Ya Ya * Ya 

LOD Tidak Tidak Ya * Tidak 

LOQ Tidak Ya Tidak * Tidak 

Linieritas Ya Ya Tidak * Tidak 

Range Ya Ya * * Tidak 

   *mungkin diperlukan, tergantung pada spesifikasi tes yang dilakukan. 
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Prosedur analisis yang harus divalidasi meliputi beberapa jenis pengujian, 

yaitu adanya pengotor, uji limit untuk mengendalikan keberadaan pengotor, serta uji 

kuantitatif komponen aktif atau komponen lain dalam produk obat – obatan. Selain 

itu, terdapat 8 parameter validasi metode analisis yaitu spesifitas, presisi atau 

ketelitian, akurasi atau ketepatan, linieritas, kisaran, limit deteksi, limit kuantitas dan 

ketangguhan. Pemilihan parameter yang akan diuji tergantung dari jenis dan metode 

pengujian yang akan divalidasi (Chan, 2004). 

Parameter ini berkaitan dengan sejauh mana zat lain mengganggu identifikasi 

atau analisis kuantifikasi analit. Ukuran dari kemampuan metode untuk 

mengidentifikasi atau mengukur analit. Kehadiran zat lain baik endogen maupun 

eksogen, dalam sampel matriks dibawah kondisi yang dinyatakan metode ini. 

Kekhusussan ditentukan dengan menambahakan bahan – bahan yang mungkin 

dihadapi didalam sampel. Misalnya, tes spesifitas metode imunologi untuk specimen 

biologi dapat berpotensi zat bereaksi mengganggu zat yang dapat menghambat atau 

menutupi warna reaksi; metode kromatografi untuk penentuan konsentrasi obat 

penyalahgunaan dalam sampel klinis harus bebas dari gangguan dariyang diharapkan 

bersamaan diberikan obat terapi. Spesifitas adalah tergantung konsentrasi dan harus 

ditentukan pada akhir rendah dari kisaran kalibrasi. Untuk memenuhi tujuan metode 

dan memeastikan bahwa efek dari kotoran, zat bereaksi silang, yang mungkin ada 

dalam matriks diketahui (Riyanto, 2014). 
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2.1.1 Spesifitas 

 Spesifitas merupakan kemampuan untuk mengukur analit yang dituju secara 

tepat dengan adanya komponen – komponen lain dalam matriks sampel seperti 

ketidakmurnian, produk degradasi, dan komponen matriks (USP XXXVII, 2014). 

Dalam teknik kromatografi, selektivitas dapat dibuktikan dengan pemisahan yang 

baik antara analit dengan kompinen yang lain. Bukti dari persyaratan ini didapatkan 

resolusi analit dari komponen lain lebih besar dari 1,5 – 2,0. Untuk mengetahui 

adanya koelusi dari substansi yang lain, kemurnian peak analit juga dapat ditentukan. 

Pada HPLC, kemurnian peak dapat dievaluasi dengan spectra tiga dimensi 

menggunakan PDA, atau bisa juga menggunakan MS. Prektra peak analit diukur pada 

upslope, apex slope, dan downslope, atau prektrum secara keseluruhan dari peak 

kropmatogram dapat dibandingkan. Hal ini dapat dilakukan pada sistem HPLC yang 

dilengkapi dengan detector PDA. Jika nilai kemurnian antara 0,000 – 0,8900, itu 

menunjukan tidak murni, jika nilai kemurnian antara 0,9000 – 0,95000 berarti peak 

terkontaminasi. Untuk penentuan indentitas peak, dapat dilakukan dengan 

membandingkan data spectra keseluruhan dari standard an analit, dan nilai r atau MF 

(Match Factor) dihitung menggunakan software HPLC dengan PDA (Yuwono dan 

Indrayanto, 2005). 

2.1.2  Presisi 

Presisi adalah ukuran kedekatan hasil analisis diperoleh dari serangkaian 

pengukuran ulangan dari ukuran yang sama. Hal ini mencerminkan keselahan acak 

yang terjadi dalam sebuah metode. Dua set diterima secara umum kondisi di mana 
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presisi diukur adalah kondisi berulang dan reproduksi. Presisi biasanya diukur 

sebagai koefisien variasi atau deviasi standar relative dari hasil analisis yang 

diperoleh dari independen disiapkan standar control kualitas (Riyanto, 2014). 

Penentuan presisi dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu keterulangan 

(repeatability), presisi antara (intermediate precision), dan ketertiruan 

(reproducibility). Keterulangan merupakan ketepatan yang ditentukan pada 

laboratorium yang sama oleh satu analis serta menggunakan peralatan dan dilakukan 

pada hari yang sama. Presisi antara merupakan ketepatan pada kondisi percobaan 

pada laboratorium yang sama oleh analis, peralatan, reagen, dan kolom yang berbeda. 

Ketertiruan mempresentasikan presisi hasil yang dapat dilakukan pada tempat 

percobaan yang lain dengan tujuan untuk memverifikasi bahwa metode akan 

menghasilkan hasil yang sama pada fasilitas tempat yang berbeda (Yuwono dan 

Indrayanto, 2005). 

2.1.3 Akurasi 

Akurasi adalah ukuran yang menujukan derajat kedekatan hasil analisis 

dengan kadar analit yang sebenarnya. Akurasi dinyatakan sebagai persen perolehan 

kembali (recovery) analit yang ditambahkan. Kecermatan hasil analis sangat 

tergantung dengan sebaran galat sistematik didalam keseluruhan tahapan analisis 

(Gandjar, 2007). 

Akurasi merupakan ketepatan metode analisis atau kedekatan antara nilai 

terukur dengan nilai yang diterima baik nilai konvensi, nilai sebenarnaya, atau nilai 

rujukan. Akurasi diukur sebagai banyaknya analit yang diperoleh kembali pada suatu 
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pengukuran dengan melakukan spiking pada suatu sampel. Untuk pengujian senyawa 

obat, akurasi diperbolehkan dengan membandingkan hasil pengukuran dengan bahan 

rujukan standar (Gandjar dan Rohman, 2014). Terdapat tiga cara yang dapat 

digunakan untuk menentukan akurasi suatu metode analisis yaitu: 

1. membandingkan hasil analisis denga CRM (certified refrence material) 

dari organisasi internasional. 

2. Uji perolehan kembali atau perolehan kembali dengan memasukkan analit 

ke dalam matriks blanko (spoked placebo). 

3. Penambahan baku pada matriks sampel yang mengandung analit 

(standard addition method) 

(Gandjar dan Rohman, 2014). 

2.1.4 Linieritas 

Linieritas menunjukkan kemampuan suatu metode analisis untuk memperoleh 

hasil pengujian yang sesuai dengan konsentrasi analit yang terdapat pada sampel pada 

kisaran konsentrasi tertentu. Sedangkan rendang metode pernyataan batas terendah 

dan tertinggi analit yang sudah ditunjukkan dapat ditetapkan dengan kecermatan, 

keseksamaan dan linieritas yang dapat diterima. Rentang dapat dilakukan dengan cara 

membuat kurva kalibrasi dari beberapa set larutan standart yang telah diketahui 

konsentrasinya (Ermer dan Miller, 2005). Linieritas dapat diukur dengan melakukan 

pengukuran tunggal pada konsentrasi yang berbeda – beda. Data yang diperoleh 

selanjutnya diproses dengan metode kuadrat terkecil, untuk selanjutnya dapat 
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ditentukan nilai kemiringan (slope), intersep, dan koefisien korelasinya (Gandjar dan 

Rohman, 2014). 

Linieritas dapat dilihat melalui kurva kalibrasi yang menunjukkan hubungan 

antara respon dengan konsentrasi analit pada beberapa seri larutan baku. Dari kurva 

kalibrasi ini kemudian akan ditemukan regresi linearnya yang berupa persamaan 

y=bx+a, dimana x adalah konsentrasi, y adalah respon, a adalah intersep y yang 

sebenarnya dan b adalah slope yang sebenarnya. Tujuan dari dibuatnya regresi ini 

adalah untuk menentukan estimasi terbaik untuk slope dan intersep y sehingga akan 

mengurangi residual error, yaitu perbedaan nilai hasil percobaan dengan nilai yang 

diprediksi melalui persamaan regresi linear (Harvey, 2000). 

Sebagai parameter adanya hubungan linear digunakan koefisien korelasi r 

pada analisis regresi linear. Hubungan linear yang ideal dicapai jika nilai b adalah 0 

dan r adalah +1 atau -1 terganting arah garis (Harmita, 2004). 

2.1.5 Limit deteksi dan Limit kuantitas 

 Limit deteksi didefinisikan sebagai konsentrasi analit terendah yang masih 

dapat dideteksi meskipun tidak selalu dapat dikuantifikasi. Sedangkan batas 

kuantifikasi didefinisikan sebagai konsentrasi analit terendah dalam sampel yang 

dapat ditentukan dengan presisi dan akurasi pada kondisi analisis yang digunakan 

(Yuwono dan Indrayanto, 2005). 

Limit deteksi merupakan jumlah atau konsentrasi terkecil analit dalam sampel 

yang dapat dideteksi, namun tidak perlu diukur sesuai dengan nilai sebenarnya. Limit 

kuantitas adalah jumlah analit terkecil dalam sampel yang dapt ditentukan secara 
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kuantitatif pada tingkat ketelitian dan ketepatan yang baik. Limit kuantitas merupakan 

parameter pengujian kuantitatif untuk konsentrasi analit yang rendah dalam matriks 

yang kompleks dan digunakan untuk menentukan adanya pengotor atau degradasi 

produk. Limit deteksi dan limit kuantitasi dihitung dari rerata kemiringan garis dan 

simpangan baku intersep kurva standar yang diperoleh (ICH, 2005). 

Terdapat beberapa metode dalam menentukan LOD dan LOQ untuk metode 

HPLC. Metode yang sering digunakan adalah menentukan kadar sampel yang 

menghasilkan rasio signal-to-noise 2:1 atau 3:1 untuk LOD dan 10:1 untuk LOQ. 

Cara yang lain adalah menentukan LOD dan LOQ dengan standar deviasi dari respon 

dengan rumus LOD = 3.3(SD/S) dan LOQ = 10(SD/S) dimana SD adalah standar 

deviasi dari bank, standar deviasi residual dari kurva kalibrasi, dan standar deviasi 

dari y-intersep dari kurva kalibrasi dan S adalah slope dari kurva kalibrasi (Ahuja dan 

Dong, 2005). 

2.1.6 Stabilitas 

 Untuk memperoleh hasil – hasil analisis yang reprodusibel dan reliable, maka 

sampel, reagen, dan bahan baku yang digunakan harus stabil pada waktu tertentu 

dengan waktu sesuai dengan kebutuhan (Gandjar dan Rohman, 2014). Stabilitas 

merupakan tahap prevalidasi yang penting untuk menunjukkan stabilitas yang cukup 

selama jangka waktu analisis (Yuwono dan Indrayanto, 2005). Variasi area puncak 

analit harus berkisar ±1-2% bila dibandingkan dengan area puncak awal (Indrayanto, 

2011). 
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2.1.7 Robustness (Ketahanan) 

 Robustness dari suatu metode analisis dapat diartikan sebagai pengukuran 

kapabilitas dari suatu metode untuk tetap tidak terpengaruhi oleh adanya variasi 

parameter metode yang kecil (Yuwono dan Indrayanto, 2005). Menurut USP 

XXXVII tahun 2014, robustness dalam prosedur analisis merupakan pengukuran 

kemampuan metode untuk tidak terpengaruh oleh variasi kecil tetapi disengaja dalam 

parameter procedural yang tercantum dalam dokumentasi prosedur dan memberikan 

indikasi kesesuaian selama penggunaan normal. Ketahanan dievaluasi dengan 

melakukan evaluasi parameter – parameter metode seperti presentase pelarut organik 

(±2 hingga 5%), pH (hingga ±0,5 unit pH), suhu (±1 hingga 5oC) dan sebagainya. 

Kromatogram yang representative harus disiapkan untuk menunjukkan pengaruh – 

pengaruh variable yang diukur dibandingkan dengan kondisi normal (Gandjar dan 

Rohman, 2014). Menurut ICH pada Tahun 2005 dalam melakukan evaluasi 

robustness dapat ditunjukkan dengan serangkaian parameter uji kesesuaian system. 

Menurut USP XXXVII tahun 2014 uji kesesuaian sistem dilakukan untuk 

menunjukkan bahwa system kromatografi memadai untuk dilakukan analisis. 

Parameter dari uji kesesuaian system diantaranya RSD area puncak dari lima kali 

replikasi <2%, faktor ikutan puncak (tailing factor) <2.0, jumlah plat teoritis > 2000 

(Moffat dkk, 2011; Cazes, 2004). 

2.2 Nystatin 

Nystatin merupakan salah satu salah satu golongan obat antijamur. 

Mekanisme kerja nystatin berkaitan dengan sterol, terutama ergosterol pada dinding 
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sel jamur, sehingga mengganggu permebilitas dinding sel jamur yang berfungsi 

sebagai selektif barier (ISO, 2012). Berikut ini merupakan struktur kimia dari 

nystatin: 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Nystatin 

Sumber gambar: United States Pharmacopeia 2008 

Nystatin diindikasikan untuk pengobatan infeksi candida (cutaneous dan 

mucocutaneous candidal), infeksi oleh candidal diaper, dermatitis oleh 

oropharyngeal, dan candidiasis (MIMS, 2014). Menurut informasi spesialit obat pada 

Tahun 2012 nystatin dapat digunakan secara oral maupun topical dan memiliki 

beberapa efek samping pada setiap penggunaannya. Misalkan pada penggunaan oral 

akan memberika efek samping seperti mual dan muntah, jika pada penggunaan secara 

topikal dengan dosis yang berlebih akan mengakibatkan iritasi pada kulit maupun 

mukosa kulit. 

2.2 HPLC (high performance liquid chromatography) 

Kromatografi adalah suatu teknik analisis berdasarkan proses pemisahan suatu 

zat atau molekul karena perbedaan sifat. Menurut fase geraknya, kromatografi 

dibedakan menjadi kromatografi cair dan gas. Salah satu kromatografi cair yang 
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banyak digunakan didalam analisis bidang farmasi yaitu kromatografi cair kinerja 

tinggi (KCKT) atau lebih dikenal dengan HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography). Kromatografi Cair Kinerja Tinggi merupakan teknik analisis 

kromatografi cair yang digunakan baik dalam analisis kualitatif yaitu dalam bentuk 

pemisahan senyawa maupun dalam analisis kuantatif yaitu penentuan jumlah 

senyawa didalam suatu larutan. Adapun prinsip dari HPLC yaitu suatu sampel berupa 

larutan diinjeksikan kedalam kolom yang berisi fase diam dan fase gerak, kemudian 

diberikan tekanan tinggi sehingga fase gerak dapat mengelusi sampel keluar dari 

kolom dan terdeteksi oleh detector yang kemudian dihasil kromatogram (Charde dkk, 

2014). 

 

 

 

   

Gambar 2. Suatu Kromatogram 

Kelebihan dari teknik kromatografi cair kinerja tinggi diantara mempunyai 

resolusi yang tinggi, kolom yang terbuat dari bahan gelas atau stainless stil dan 

berdiameter kecil yang bisa memberikan hasil pemisahan yang sempurna, proses 

analisis berlangsung cepat, tekanan yang diberikan oleh fase gerak relative tinggi, laju 

alir dapat diatur sesuai kebutuhan (Gupta dkk, 2012). 

Metode kromatografi cair kinerja tinggi, merupakan teknik kromatografi cair 

kinerja tinggi yang berasal dari kromatografi kolom klasik, dimana teknik 
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kromatografi ini bertambah maju setelah kromatografi cair kinerja tinggi dikemas 

dengan bead yang sangat kecil (~10µm) dan beroprasi pada tekanan tinggi (Weiss, 

1995). 

Teknik kromatografi cair kinerja tinggi merupakan suatu metode kromatografi 

cair – cair yang dapat digunakan baik untuk analisis pemimasahan maupun analisis 

secara kuantitatif. Analisis kuantitaif dengan teknik kromatografi cair kinerja tinggi 

didasarkan pada pengukuran luas area standar. Pada prakteknya, metode 

perbandingan area standard an area sampel kurang menghasilkan data yang akurat 

bila hanya melibatkan suatu konsentrasi standar. Oleh karena itu, dilakukan dengan 

menggunakan teknik kurva kalibrasi (Wiji dkk, 2010). 

Kromatografi cair kinerja tinggi merupakan suatu metode yang sensitive dan 

akurat untuk penentuan kuantitatif serta baik untuk pemisahan senyawa yang tidak 

mudah menguap seperti asam amino, protein, pestisida, dan lain lain (Skoog, 1985). 

Pemisahan dengan HPLC (High Performance Liquid Chromatography) mempunyai 

beberapa keuntungan dibandingkan dengan metode konvensional seperti waktu 

analisis yang cepat, biaya yang rendah, dan kemungkinan untuk menganalisis sampel 

yang tidak stabil (Ishii, 1988). 

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

metode kromatografi cair yang pemakaiannya telah sangat berkembang, baik untuk 

analisis rutin maupun untuk preparative pada banyak laboratorium. Dibandingkan 

dengan kromatografi gas, HPLC (High Performance Liquid Chromatography)  

dioperasikan pada suhu kamar, dimana senyawa yang tidak tahan panas dapat 
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ditentukan dengan mudah dan sifat fasa gerak dapat diubah dengan merubah 

komposisi dari fasa gerak digunakan (Gritter dkk, 1991). 

2.3.1 Instrumentasi HPLC (High Performance Liquid Chromatography) 

 Instrumentasi HPLC (High Performance Liquid Chromatography) pada 

dasarnya terdiri atas: wadah fase gerak, pompa, alat untuk memasukkan sampel 

(tempat injeksi), kolom, detector, wadah penampung buangan fase gerak, dan suatu 

komputer atau integrator atau perekam (Rohman, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram sistem HPLC. (a) wadah fase gerak; (b) pompa; (c) autosampler 

atau injector; (d) kolom; (e) detector; (f) sistem pendataan (Snyder, Kirkland dan 

Dolan, 2010). 

 

2.2.1.1 Fase gerak pada HPLC (High Performance Liquid Chromatography) 

 Fase gerak atau eluen biasanya terdiri atas campuran pelarut yang dapat 

bercampur dan secara keseluruhan berperan dalam daya elusi dan resolusi. Daya elusi 

dan resolusi tersebut ditentukan oleh polaritas keseluruhan pelarut, polaritas fase 

diam, dan sifat komponen – komponen sampel. Untuk fase normal (fase diam lebih 

polar dibandingkan fase gerak), kempuan elusi meningkat dengan meningkatnya 
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pelaru. Sementara untuk fase terbalik (fase diam kurang polar dibandingkan fase 

gerak), kemampuan elusi menurun dengan meningkatnya polaritas pelarut. Elusi pada 

HPLC ada dua cara yakni cara isokratik dan cara gradient. Cara isokratik, komponen 

fase gerak tetap selama elusi sementara untuk cara gradient komponen fase gerak 

berubah – ubah selama elusi. Deret elutropik yang disusun berdasarkan tingkat 

kepolaran pelarut merupakan panduan yang berguna dalam memilih fase gerak yang 

akan digunakan pada penetapan metode dengan HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography). Nilai pemenggalan UV (UV cut-off) merupakan panjang 

gelombang pada kuvet 1 cm, pelarut akan memberikan absorbansi lebih dari 1,0 

satuan absorbansi. Pengetahuan tentang pemenggalan UV ini sangat penting untuk 

analisis yang menggunakan detector UV-Visible dan fluorometri. Oleh karena itu 

sangat dianjurkan untuk menggunakan panjang gelombang deteksi yang tidak 

bertepatan atau disekitar angka pemenggalan UV pelarut yang digunakan sebagai fase 

gerak (Gandjar dan Rohman, 2014). 

 Fase gerak yang digunakan dalam HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography) biasanya fase terbalik adalah campuran hidro organic. Senyawa 

organic yang umumnya digunakan adalah methanol dan asetonitril atau campuran 

keduanya. Senyawa – senyawa lainnya yang dapat digunakan dalam fase gerak untuk 

penyesuaian selektivitas adalah tetrahidrofuran, IPA dan DMSO (Kazakevich dan 

LoBrutto, 2007). 

 Konsentrasi dari larutan organik dalam fase gerak merupakan faktor dominan 

yang mempengaruhi retensi analit dalam sistem HPLC (High Performance Liquid 
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Chromatography). Pertimbangan dalam memilih solven fase gerak meliputi 

kompatibilitas antar solven, kelarutan sampel dalam eluen, polaritas, transmisi 

cahaya, viskositas, stabilitas dan pH. Solven yang digunakan sebagai fase gerak harus 

dapat bercampur serta tidak menimbulkan presipitasi saat dicampur. Sampel harus 

dapat terlarut dalam fase gerak karena apabila tidak, maka dapat terjadi presipitasi 

didalam kolom. Transmisi cahaya penting diperhatikan apabila digunakan deteksi UV 

yang akan menentukan UV cutoff masing – masing solven. Solven yang memiliki 

nilai UV cutoff lebih tinggi dibandingkan panjang gelombang sampel yang dianalisis 

tidak dapat digunakan. Tabel menunjukkan nilai UV cutoff untuk beberapa solven 

yang sering digunakan. Solven yang terlalu kental menyebabkan bentuk puncak 

kromatogram yang melebar (Kazakevich dan Lobrutto, 2007). 

Tabel 2. UV cutoff solvent yang digunakan sebagai fase gerak (Kazakevich dan 

Lobrutto, 2007). 

Pelarut UV cutoff 

Asetonitril 190 

Isopropil alcohol 205 

Methanol 205 

Ethanol 205 

Uninhibit THF 215 

Etil asetat 256 

DMSO 268 

 

2.2.1.2 Fase diam pada HPLC 

 Kebanyak dari fase diam pada metode HPLC merupakan silika yang 

dimodofikasi secara kimiawi, silika yang tidak dimodofikasi, atau polimer – polimer 



21 
 

 
 

stiren dan divinil benzene. Permukaan silika memiliki sifat polar dan sedikit asam 

karena adanya residu gugus silanol (Si-OH). Salah satu jenis silika yang dimodifikasi 

adalah oktadesil silika (ODS atau C18) yang merupakan fase diam yang paling 

banyak digunakan karena mampu memisahkan senyawa – senyawa dengan kepolaran 

yang rendah, sedang sampai tinggi (Gandjar dan Rohman, 2014).  

2.3.1.3 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 (sample loop) internal atau eksternal. Pada saat pengisian sampel, sampel 

digelontor melewati keluk sampel dan kelebihannya akan dikeluarkan ke 

pembuangan. Pada saat penyuntikan, katup diputar sehingga fase gerak melewati 

keluk sampel dan menggelontor sampel kedalam kolom. Presisi penyuntikan dengan 

keluk sampel ini dapat mencapai nilai RSD 0,1%. Penyuntik ini muadah digunakan 

untuk otomatisasi dan sering digunakan untuk autosampler pada HPLC (High 

Performance Liquid Chromathography) (Gandjar dan Rohman, 2014). 

2.2.1.4 Pompa 

 Pompa yang digunakan dalam HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography) dalam pompa yang memenuhi syarat wadah pelarut, yakni: pompa 

harus inert terhadap fase gerak. Pompa yang digunakan sebaiknya mampu 

memberikan tekanan sampai 5000 psi dan mampu mengalirkan fase gerak dengan 

kecepatan 3 mL setiap menitnya (Rohman, 2009). 
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 Pompa HPLC (High Performance Liquid Chromatography) dapat 

diklasifikasikan berdasarkan rentang kecepatan alir, mekanisme kerjanya atau 

berdasarkan metode pencampurannya. Pompa yang biasa digunakan dalam analisis 

umumnya memiliki rentang kecepatan alir 0,001 sampai 10 mL tiap menitnya. 

Kebanyakan pompa menggunakan mekanisme resiprok. Sedangkan berdasarkan 

metode pencampurannya biasa menggunakan kondisi pencampuran tekanan rendah 

atau tekanan tinggu (Ahuja dan Dong, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Skema pompa piston resiprok tunggal 

Kebanyakan pompa HPLC (High Performance Liquid Chromatography) 

menggunakan desain piston resiprok seperti gambar diatas. Pada gambar dapat dilihat 

terdapat cam bermotor yang dapat menjalankan piston secara depan ke belakang 

untuk mengalirkan solven melalui suatu vulva inlet dan outlet.  
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Gambar 5. Skema pompa dual piston dengan pompa parallel 

Sedangkan pada gambar diatas merupakan pompa yang menggunakan piston ganda 

dimana terdapat satu motor yang menjalankan dua piston pada pompa yang berbeda. 

Hasil yang diperoleh pada pompa model ini lebih stabil (Ahuja dan Dong, 2005) 

2.2.1.5 Kolom 

 Kolom merupakan bagian dari HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography) yang terdapat fase diam didalamnya. Fase diam pada HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography) berupa lapisa film cair yang terikat pada basis 

partikel silika. Tujuan terikatnya lapisan film ini adalah untuk mencegah 

kemungkinan terjadinya kebocoran cairan fase diam dari kolom. Lapisan film cair ini 

terikat pada partikel silika melalui ikatan kovalen (Harvey, 2000). 

2.2.1.6 Detektor 

Salah satu detector yang sering digunakan adalah detector UV-Visibel. 

Detector tersebut didasarkan pada penyerapan radiasi ultraviolet (UV) dan sinar 

tampak (Visibel) pada kisaran panjang gelombang 190 nm sampai 800 nm oleh 

spesies solute yang mempunyai struktur – struktur atau gugus – gugus kromoforik. 

Sel detector umumnya berupa tabung dengan diameter I mm dan panjang celah 
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optiknya 10 mm, serta diatur sedemikian rupa sehingga mampu menghilangkan 

pengaruh indeks bias yang dapat merubah absorbansi yang terukur (Kar, 2005). 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang dilakukan oleh Puji Lestari Tahun 2017 yaitu merupakan 

metode validasi penetapan kadar nystatin dalam sediaan salep menggunakan metode 

HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Detektor yang digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah detector UV-Vis dan fase diamnya C18 serta fase geraknya 

merupakan campuran dari methanol : air (75:25 v/v) pada panjang gelombang 303 

nm. Uji validasi dilakukan berdasarkan beberapa parameter yaitu akurasi, presisi, 

selektifitas, linieritas dan sensitifitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji 

validasi yang dilakukan memenuhi syarat antara lain nilai presisi adalah %RSD 

0,0093%; akurasi 100,060% - 100,962%; selektifitas yang baik; nilai korelasi pada uji 

linieritasnya adalah 0,998 dengan LOD sebesar 0,608 µg/mL dan LOQ sebesar 2,027 

µg/mL. kadar rata – rata Nystatin dalam salep adalah 100,16% yang berarti dari hasil 

tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh United States Pharmacopeia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Cione dkk pada Tahun 2010 tentang validasi 

metode pada Nystatin salep untuk stabilitasnya menggunakan HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography). Detector yang digunakan adalah detector 

UV-Vis dengan fase diamnya C18 dan fase geraknya campuran larutan methanol:air 

(75:25) dengan laju alir 1 mL/min-1. Nilai %RSD yang diperoleh 0,24% untuk 6 kali 

pengulangan dan diperoleh nilai recovery sebesar 98,24% - 100,74% yang dapat 

diartikan bahwa metode tersebut dapat diterapkan pada pengujian kadar Nystatin 
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dalam bentuk sediaan salep sesuai dengan persyaratan dari United States 

Pharmacopeia. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka dikembangkan metode 

analisis Nystatin pada sediaan tablet salut gula dengan kadar 500.000 IU 

menggunakan metode HPLC (High Performance Liquid Chromatography). 

Pengembangan metode dilakukan dengan mengoptimasi panjang gelombang 

maksimal dan fase geraknya. Optimasi fase gerak berupa merubah jenis larutan, 

komposisi, pH larutan, dan laju alirnya. Fase diam yang digunakan tetap sama yaitu 

C18, fase gerak dibuat dalam pH asam yaitu 3,85 dan detector yang digunakan adalah 

detektor UV-Vis. Diharapkan dengan adanya optimasi tersebut dapat diperoleh hasil 

yang baik dan dapat diterapkan pada sediaan tablet salut gula. 

3.1.1 Nystatin 

Nistatin merupakan antibiotik yang digunakan sebagai anti jamur, diisolasi 

dari Streptomyces nourse dan merupakan antibiotik group poliene. Mekanisme kerja 

golongan poliene yaitu berikatan dengan ergosterol secara irreversibel. Ergosterol 

merupakan komponen yang sangat penting dari membran sel jamur. Golongan 

poliene ini tidak efektif terhadap dermatofit dan penggunaannya secara klinis juga 

terbatas yaitu untuk pengobatan infeksi yang disebabkan Candida albicans dan 

Candida spesies yang lain. Untuk pengobatan candida spesies, nistatin dapat 

digunakan secara topikal pada kulit atau membran mukosa (rongga mulut, vagina) 

dan dapat juga diberikan secara oral utuk pengobatan kandidosis gastrointestinal. 

Informasi spesialit obat pada tahun 2012 menyatakan nystatin merupakan obat 
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antijamur yang mempunyai aktifitas sebagai fongistatik atau fongisidal pada berbagai 

jamur dan yeest yang patugen dan non pathogen. Nystatin aktif terhadap candida 

albicans, C. krusei , C. parapsilosis, C. pseudotropicalis, C. guiliermondii, dan 

C.tropicalis. 

Informasi spesialit obat pada tahun 2012 menyatakan sediaan nystatin dapat 

menjadi rusak oleh panas, cahaya, kelembaban atau udara. Paparan tablet terhadap 

suhu lebih dari 40oC dan penyimpana suspensi oral pada suhu dingin harus di hindari. 

Serbuk nystatin harus di simpan dalam wadah tertutup rapat, kedap cahaya dan 

disimpan pada suhu 2 – 8oC. nystatin dapat di berikan dengan berbagai cara: 

1. Nystatin digunakan secara topical pada kulit sebagai krim, salep, powder dan 

diaplikasikan secara topical didalam mulut sebagai suspense oral. 

2. Diberikam secara intra vagina sebagai tablet vagina. 

3. Nystatin dibetrikan secara oral sebagai tablet salut film  

4. Untuk pemgobatan infeksi candida pada kaki, pauder ditaburkan pada kaki 

dan didalam sepatu dan kaos kaki 

3.1.2 HPLC (High Performance Liquid Chromatography) 

Metode analisa yang sekarang ini banyak digunakan adalah metode High 

Performance Liquid Chromatography (HPLC). Metode tersebut mampu memberikan 

data baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan tepat dan teliti dibandingkan 

metode analisa yang lain. Meskipun demikian kelemahan dari metode ini adalah 

biaya yang diperlukan relatif lebih mahal.  
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Pada instrument High Performance Liquid Chromatography terdapat berbagai 

macam detector. Pemilihgan suatu detector disesuaikan dengan sifat kimia dari 

sampel, kemungkinan gangguan yang terjadi, batas deteksi, ketersediaan serta biaya. 

Adapin macam – macam detector diantaranya (Prathap dkk, 2013): 

a. Detector UV-Vis 

b. Detector fluoresens 

c. Detector indeksbias  

d. Detector elektrokimia 

Akhir akhir ini, untuk pemurnian senyawa organik sekala besar, teknik HPLC 

(High Performance Liquid Chromatography) lebih sering digunakan. Beberapa 

kelebihan yang dimiliki HPLC (High Performance Liquid Chromatography) 

sehingga menjadikannya sebagai pilihan yang tepat dalam dunia penentuan atau 

pemisahan ion ataupun logam diantaranya (Ardianingsih, 2009): 

a. Kecepatan dalam analisis suatu sampel menjadi aspek yang sangat 

penting dalam hal analisis ion yaitu untuk mengurangi biaya, bisa 

menghasil kan data yang akurat dan cepat dan bisa mengurangi limbah 

yang dihasilkan dari penggunaan eluen  

b. Sensitivitasnya tinggi. Perkembangan teknologi mikro prosessor yang 

dikombinasi dengan efisiensi kolom pemisah, mulai ukuran diameter 

dalam millimeter sampai skala mikro membuat pendeteksian ion dalam 

sampel menjadi lebih baik meskipun jumlah sampel yang diinjeksikan 

kedalam kolom pemisah sangat sedikit  
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c. Selektivitasnya tinggi sehingga dapat menganalisis senyawa organik 

maupun senyawa anorganik  

d. Teknik pendeteksiannya secara serempak untuk memperkecil jumlah 

limbah yang dihasilkan, memperpendek waktu analisis serta 

memaksimalkan hasil yang diinginkan 

e. Kolom pemisahnya stabil  

Keterbatasan metode HPLC (High Performance Liquid Chromatography) 

adalah untuk identifikasi senyawa, kecuali jika HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography) dihubungkan dengan spektrofotometer massa (MS). Keterbatasan 

lainnya adalah jika sampelnya sangat kompleks, maka resolusi yang baik sulit 

diperoleh. Instrumental HPLC (High Performance Liquid Chromatography) pada 

dasarnya terdiri atas delapan komponen pokok yaitu: wadah fase gerak, sistem 

penghantaran fase gerak, alat untuk memasukan sampel, kolom, detektor, wadah 

penampung buangan fase gerak, tabung penghubung dan suatu komputer atau 

integrator atau perekam (Gandjar dan Rohman, 2007). 

Analisis dengan HPLC (High Performance Liquid Chromatography) , fasa 

gerak yang digunakan harus bebas dari gas, sehingga perlu dilakukan proses 

penghilangan  gas (degassing) terlebih dahulu sebelum proses pemisahan. 

Penghilangan gas ini diperlukan untuk menghindari noise pada detektor terutama fasa 

organik berair. Proses penghilangan gas ini diperlukan juga untuk menghindari 

gelembung udara jika pelarut yang berbeda dicampurkan. Degassing dapat dilakuikan 
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dengan beberapa cara seperti pemakuman diatas fasa gerak, pemanasan sambil 

diaduk, ultarassonic danlainnya (Poole, 1994). 

3.2  Hipotesis Penelitian 

1. Validasi penetapan kadar Nystatin dengan metode HPLC (High Performance 

Liquid Chromatography) menggunakan fase diam yang berupa column C18 

dan fase geraknya campuran dari larutan Acetonitril : Larutan  Buffer dengan 

perbandingan (33,4 : 66,6) 

2. Validasi penetapan kadar Nystatin dengan metode HPLC (High Performance 

Liquid Chromatography) memenuhi persyaratan system suitability, 

selektivitas, linieritas, presisi, akurasi, limit deteksi dan stabilitas 

3. Validasi metode penetapan kadar Nystatin dengan metode HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography) dapat diaplikasikan pada tablet 

Nystatin salut gula 500.000 IU 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Alat dan Bahan 

4.1.1 Alat 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah HPLC Alliance 2695 PDA 

2998 Waters, neraca analitik AG 245 Mettler Toledo, vakum Gast Manufacturing, 

kolom X Terra® MS C18 5µm, Penyaring 0,45 µm GHP Acrodisl GF, gelas ukur 

1000 mL (pyrex), gelas ukur 10 mL (pyrex), labu ukur 10 mL (iwaki), labu ukur 25 

mL (iwaki), labu ukur 50 mL (iwaki), labu ukur 100 mL (iwaki), gelas beker 100 mL 

(pyrex), gelas beker 500 mL (pyrex), vial HPLC, corong gelas (pyrex). 

4.1.2 Bahan 

Nystatin WS 14/01/0358 (5571,8 iu/mg), acetonitril (Merck), dimetil 

sulfoksida (Merck), plasebo nystatin, aqua pro injeksi, akuades. 

4.2 Sampel 

Nystatin tablet salut gila dengan kadar 500.000 IU 

4.3 Cara Kerja 

4.3.1 Metode Pemeriksaan 

 Sistem kromatografi 

 Kolom   : Xterra C18 4,6 x 250 mm, 5 um 

 Fase gerak  : Acetonitril : Larutan  Buffer (33,4 : 66,6) 

 Laju alir  : 1,0 mL/menit 

 Detector  : UV 
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 Panjang gelombang : 305 nm 

 Volume injeksi : 1,0 µL 

 Suhu kolom  : 30o C 

 Pelarut   : Dimetil sulfoksida (DMSO) 

4.3.2 Pembuatan larutan 

4.3.2.1 Larutan buffer pH 3,85 

Ditimbang Ammonium Asetat 3,85 gram dilarutkan dengan aqua pro injeksi 

hingga volume 666 ml kemudian dihomogenkan. 

4.3.2.2 Larutan standar kadar 100%  

Ditimbang secara akurat 101,3 mg Nystatin masukkan dalam labu ukur 50 ml, 

ditambahkan 20 ml pelarut. Disonikasi selama 5 menit,  ditambahkan dengan 

pelarut hingga tanda (Konsentrasi Nystatin 500.000 IU) Disaring dengan filter 

0,45 µm dan dimasukkan vial. 

4.3.2.3 Larutan sampel kadar 100% (setara 1 tablet) 

Ditimbang 20 sampel produk, gerus hingga homogen. Ditimbang setara satu 

tablet. Dimasukkan dalam labu ukur 50 ml, tambahkan pelarut 20 ml sonikasi 

selama 10 menit. Ditambahkan pelarut hingga tanda batas. Disaring dengan 

filter 0,45 µm dan dimasukkan vial. 

4.3.2.4 Larutan placebo kadar 100% (setara 1 tablet) 

Timbang plasebo setara bobot satu tablet nystatin. Dimasukkan dalam labu 

ukur 50 ml, ditambahkan pelarut 20 ml pelarut. Disonikasi selama 10 menit. 
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Ditambahkan pelarut hingga tanda. Disaring dengan filter 0,45 µm dan 

dimasukkan vial. 

4.3.3 Sistem suitability 

 Dibuat larutan system suitability. Diinjeksikan pada kolom sebanyak 7 kali. 

Dicatat kromatogram respon puncak pada sistem kromatografi. Hitung simpang baku 

relative area dan waktu retensi, resolusi, tailing factor, dan pelat teoretis. 

4.3.4 Selektivitas 

 Dibuat pelarut, larutan fase gerak, larutan placebo, pelarut, larutan standar 100 

%, dan larutan sampel 100%. Diinjeksikan tiap larutan dan pelarut ke dalam sistem 

kromatografi. Lakukan overlay kromatogram 

4.3.5 Penetapan Linieritas 

1. Dibuat larutan standar induk dengan menimbang secara akurat 202,06 mg 

Nystatin masukkan kedalam labu ukur 50 ml, ditambahkan 20 ml Dimetil 

Sulfoksida dan disonikasi 10 menit, ditambahkan pelarut hingga tanda batas 

labu ukur. 

2. Dibuat seri larutan standar bertingkat dengan konsentrasi 20%, 40%, 60%, 

80%, 100%, 120% dan 140% Nystatin tablet salut gula dengan cara 

mengambil larutan Nystatin standar induk sesuai dengan tabel berikut: 
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Tabel 3. Pembuatan Larutan Seri Standar Bertingkat 

Konsentrasi 

larutan 

Pemipetan Nystatin 

standar (mL) 

Volume akhir larutan 

(mL) 

20% 1,0 10 

40% 2,0 10 

60% 3,0 10 

80% 4,0 10 

100% 5,0 10 

120% 6,0 10 

3. Homogenkan larutan lalu saring dengan mikrofilter 0,45 µm. 

4. Injeksikan tiap larutan contoh sebanyak 3x ke dalam sistem kromatografi. 

Catat kromatogramnya dan ukur respon puncak utama. 

4.3.6 Penetapan Akurasi 

` Dipreparasi larutan standar Nystatin 80%, 100% dan 120%. Buat serangkaian 

larutan yang masing-masing mengandung 80%, 100%, dan 120% Nystatin dengan 

menimbang 3 x replikasi penimbangan sejumlah tertentu baku kerja dan larutan 

plasebo sesuai dengan preparasi sebagai berikut : 

Tabel 4. Pembuatan Larutan Standar Nystatin 80%, 100% dan 120% 

No Larutan 

Penambahan 

Larutan 

Standar 

Nystatin 

(mL) 

Penimbangan 

Placebo (mg) 

Penambahan 

Pelarut ad 

(mL) 

1 Larutan Akurasi 80% 8,0 206,885 20,0 

2 Larutan Akurasi 100% 10,0 206,885 20,0 

3 Larutan Akurasi 120% 12,0 206,885 20,0 
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Disaring dengan filter 0,45 µm Diinjeksikan tiap larutan ke dalam sistem 

kromatografi. Dicatat kromatogramnya dan ukur respon puncak utama. Hitung % 

recovery. 

4.3.7 Penetapan presisi 

 Buat larutan standar 100% Buat larutan sampel 100 %. Replikasi sebanyak 7 

kali pengulangan. Injeksikan tiap larutan contoh ke dalam kolom kromatografi 

berdasarkan sistem kromatografi, dicatat kromatogramnya dan diukur respon puncak 

utama. 

4.3.8 Penetapan presisi antara 

 Buat larutan standar 100% Buat larutan sampel 100 %. Replikasi sebanyak 7 

kali pengulangan. Injeksikan tiap larutan contoh ke dalam kolom kromatografi 

berdasarkan sistem kromatografi, dicatat kromatogramnya dan diukur respon puncak 

utama. Dilakukan pada waktu yang berbeda dengan penetapan presisi. 

4.3.9 Robustness 

Variasi laju alir fasa gerak: 

Dibuat larutan uji dengan kadar 100% dan replikasi sebanyak 3 kali 

pengulangan. Diinjeksikan setiap larutan kedalam system kromatografi dengan variasi 

laju alir 0,8 mL/menit; 1,0 mL/menit dan 1,2 mL/menit. Dicatat kromatogram dan 

diukur respon puncak utama. 
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4.3.10 Uji stabilitas larutan 

 Dibuat larutan uji dengan konsentrasi 100% dan replikasi sebanyak 3 kali 

pengulangan. Diinjeksikan tiap larutan contoh ke dalam kolom kromatografi 

berdasarkan sistem kromatografi dengan variasi watu jam ke-0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 , 

dicatat kromatogramnya dan diukur respon puncak utama. Disimpan larutan pada 

suhu 20oC. 

4.3.11 Estimasi ketidakpastian pengukuran 

Penentuan Estimasi Ketidakpastian Pengukuran menurut EURACHEM pada 

Tahun 2000 adalah sebagai berikut: 

1. Dibuat skema 

2. Dibuat rumus penetapan kadar 

3. Dibuat diagram tulang ikan 

4. Dihitung ketidakpastian baku 

5. Dihitung ketidakpastian gabungan  

6. Dihitung ketidakpastian diperluas 

 

4.3.12 Syarat keberterimaan 

1. Sistem Suitability  

Simpangan baku relative ≤ 2,0% 

Tailing factor (T) ≤ 2 

Jumlah pelat teoritis (N) ≥ 1000 

2. Selektivitas 
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Tidak ada puncak asing yang menggangu puncak utama. Untuk puncak 

yang berdekatan dengan puncak utama. 

3. Linieritas dan rentang 

r ≥ 0,998 

Nilai rentang diambil dari berdasarkan seri konsentrasi yang mremenuhi 

persyaratan linier. 

4. Akurasi 

Persen recovery 98% - 102% 

Simpangan baku relative  tiap level ≤ 2,0% 

5. Presisi 

Simpangan baku relative ≤ 2,0% 

Acceptance Criteria 90 – 140% 

6. Presisi antara 

Simpangan baku relative ≤ 2,0% 

7. Robustness 

Simpangan baku relative ≤ 2,0% 

8. Stabilitas larutan 

Simpangan baku relative ≤ 2,0% 

larutan stabil minimal 6 jam 

  

  



 
 

39 
 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menentukan hasil validasi penetapan 

kadar nystatin dalam tablet nystatin salut gula 500.000 IU dengan menggunakan 

metode HPLC (High Performance Liquid Chromatography) dan menentukan nilai 

ketidakpastian pada metode penetapan kadar tersebut. Pada penelitian ini 

menggunakan beberapa parameter yakni spesifitas, selektifitas, batas deteksi dan 

batas kuantifikasi, linieritas, akurasi, presisi, presisi antara, robustness dan uji 

stabilitas larutan. 

Pada penentuan kadar nystatin dalam tablet nystatin salut gula 500.000 IU 

menggunakan instrumental HPLC (High Performance Liquid Chromatography) 

ALLIANCE 2695 PDA 2998 WATERS menggunakan detektor UV pada panjang 

gelombang 305 nm. Fase diam yang digunakan pada penelitian ini adalah kolom C18 

Xterra 4.6 x 250 mm, sedangkan fase gerak yang digunakan adalah larutan buffer 

(66.6) : acetonitril (33.4) dengan laju alir 1.0 mL/menit dan volume injeksinya 1.0µL. 

Pelarut yang digunakan dalam penelitian ini adalah dimetil sulfoksida (DMSO) yang 

merupakan pelarut dengan sifat asam lemah dan merupakan pelur polar apriotik.  

Berdasarkan tingkat kepolaran pada fase gerak dan fase diam yang digunakan, 

maka sistem kromatografi yang diterapkan adalah sistem kromatografi fase terbalik 

dimana fase gerak yang digunakan lebih polar dibandingkan fase diamnya yaitu 

kolom C18. Penambahan acetonitril sebagai fase geraknya adalah untuk menambah 
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eluent strength dari fase gerak yang digunakan, dimana acetronitril memiliki eluent 

strength yang lebih kuat dibandingkan dengan larutan sejenisnya seperti methanol 

yaitu 1,0 (Sadek, 2002). Fase gerak yang digunakan mengandung larutan buffer 

dimana larutan buffer tersebut digunakan dalam sistem HPLC (High Performance 

Liquid Chromatography) apabila analit merupakan senyawa yang mudah terionisasi 

dengan adanya pengaruh pH. Menurut Ayesa pada Tahun 2011 fungsi dari larutan 

buffer tersebut adalah untuk mempertahankan pH sistem, sehingga analit akan berada 

pada satu bentuk ionisasi.  

Penetapan metode validasi ini menggunakan detektor UV-Vis yang 

merupakan salah satu detektor yang sering digunakan dalam penetapan metode 

menggunakan HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Menurut Kar 

pada tahun 2005, detector tersebut didasarkan pada penyerapan radiasi ultraviolet 

(UV) dan sinar tampak (Visibel) pada kisaran panjang gelombang 190 nm sampai 

800 nm oleh spesies solute yang mempunyai struktur – struktur atau gugus – gugus 

kromoforik. Sel detector umumnya berupa tabung dengan diameter I mm dan panjang 

celah optiknya 10 mm, serta diatur sedemikian rupa sehingga mampu menghilangkan 

pengaruh indeks bias yang dapat merubah absorbansi yang terukur. Menurut pendapat 

Rohman pada tahun 2009, menyatakan bahawa detektor harus memiliki karakteristik 

dan memiliki respon terhadap solute yang cepat dan reprodusibel, sensitifitas tinggi, 

stabil, memiliki volume sel yang kecil sehingga mampu meminimalkan pelebaran pit, 

sinyal yang dihasilkan berbanding lurus dengan konsentrasi solute, tidak peka 

terhadap perubahan suhu dan kecepatan alir fase gerak. 
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6.1 Uji Selektifitas 

 Uji selektifitas merupakan tahapan pertama yang dilakukan pada penelitian 

ini. Uji spesifitas dilakukan dengan cara menginjeksikan beberapa larutan yaitu 

larutan sampel nystatin tablet salut gula 500.000 IU, larutan standar 100%, larutan 

placebo, larutan fase gerak dan pelarut yang digunakan dalam sistem kromatografi 

HPLC (High Performance Liquid Chromatography). Pada uji spesifitas diperoleh 

beberapa kromatogram dari beberapa larutan yang diinjeksikan sebagai berikut: 

Puncak dari larutan sampel diperoleh waktu retensi 9,129 menit dan puncak dari 

standar nystatin 100% diperoleh waktu retensi 9,146 menit, sedangkan pada larutan 

lainnya tidak diperoleh puncak kromatogram pada waktu retensi nystatin karena tidak 

terdapat gugus kromofor didalamnya sehingga tidak muncul puncak yang sama. 

Adanya perbedaan waktu retensi pada larutan standar dan larutan sampel dikarenakan 

adanya kandungan PEG dalam bahan tambahan atau bahan pengisi obat yang 

rantainya hampir sama dengan analit yang digunakan. Berikut ini merupakan 

kromatogram hasil penelitian: 

 

 

 

 

 

(a) 
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(b) 

 

 

 

 

(c) 

 

 

 

 

(d) 

 

 

 

 

(e) 

Gambar 6. Kromatogram (a) standar nystatin dengan kadar 5571,8 iu/mg (b) sampel 

nystatin tablet salut gula 500.000 IU (c) fase gerak (d) placebo 100% (e) pelarut 

DMSO atau dimetil sulfoksida 
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6.2 Sistem suitability 

 Sistem suitability dilakukan dengan menginjeksikan larutan standar nystatin 

100% sebanyak tujuh kali replikasi dengan hasil kromatogram sebagai berikut: 

Pada uji sistem suitability diperoleh hasil %RSD yang dihitung dengan cara membagi 

nilai standar deviasi (SD) dengan dengan nilai rata – rata pengukuran ( �̅� ) dan 

diperoleh pada waktu retensi sebesar 0,570, dan luas area sebesar 0,280. Kemudian 

dihitung Tailing factor (T), suatu situasi yang menunjukan kinerja yang kurang baik 

adalah ketika ditemanukan suatu puncak yang mengalami pengekoran (tailing) 

sehingga menyebabkan puncak tidak setangkup atau tidak simetris. Jika puncak yang 

akan dikuantifikasi adalah asimetri (tidak setangkup), maka suatu perhitungan 

asimetrisitas merupakan cara yang berguna untuk mengontrol atau mengkarakterisasi 

sistem kromatografi. Peningkatan puncak yang asimetris akan menyebabkan 

penurunan nilai resolusi, batas deteksi dan nilai presisi.  

 

 

 

 

Gambar 7. Perhitungan tailing factor 

Dari cara perhitungan pada Gambar 7 diperoleh hasil sebesar 0,19. Kromatogram 

yang memberikan harga TF =1 menunjukkan bahwa kromatogram tersebut bersifat 

setangkup atau simetris. Harga TF > 1 menunjukkan bahwa kromatogram mengalami 
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pengekoran (tailing).  Semakin besar harga TF maka kolom yang dipakai semakin 

kurang efisien. Dengan demikian harga TF dapat digunakan untuk melihat efisiensi 

kolom kromatografi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Kromatogram hasil penetapan sistem suitability sampel nytatin tablet 

salut gula 500.000 IU 

 

Pada kromatogram dalam Gambar 8 diperoleh nilai resolusi sebesar 1,56 

yang berarti memiliki pemisahan puncak yang baik. Resolusi didefinisikan sebagai 

perbedaan antara waktu retensi 2 puncak yang saling berdekatan (ΔtR = tR2-tR1) dibagi 

dengan rata-rata lebar puncak (W1 + W2)/2. Nilai Rs harus mendekati atau lebih dari 

1,5 karena akan memberikan pemisahan puncak yang baik (base line resolution). 

Ukuran efisiensi  kolom adalah jumlah lempeng (plate number, N) diperoleh sebesar 

1100 dimana angka tersebut sesuai dengan syarat keberterimaannya yaitu dibawah 

2000 yang didasarkan pada konsep lempeng teoritis pada distilasi. Jumlah lempeng 

(N) dihitung dengan: 
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𝑁 = (
tR

𝜎1
)

2

 

Nilai N juga dapat dihitung dengan: 

𝑁 = 16 (
𝑡𝑅

𝑊𝑏
)

2

 

𝑁 = 5,54 (
𝑡𝑅

𝑊
ℎ
2

)

2

 

keterangan: 

tR : waktu retensi solut 

σt : simpangan baku lebar puncak 

Wh/2 : lebar setengah tinggi puncak 

Wb : lebar dasar puncak 

6.3 Penetapan linieritas 

 Pada uji linieritas dalam penelitian ini dibuat larutan standar dengan kadar 

20% hingga 120% kemudian diinjeksikan dengan tiga kali replikasi. Berikut ini 

merupakan hasil uji linieritas larutan baku nystatin: 

Berdasarkan hasil uji linieritas yang ada pada Tabel 5 diperoleh r=0,998346. 

kriteria keberterimaan nilai r pada uji linieritas menurut United States Pharmacopeia 

adalah ≥0,998, yang berarti hasil dari uji linieritas yang dilakukan sesuai dengan 

syarat keberterimaan menurut United States Pharmacopeia. Pada uji linieritas juga 

diperoleh nilai intercept sebesar 1009525,3 dan nilai slope sebesar 544019,965. 
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Berdasarkan hasil dari uji linieritas yang didapatkan menunjukkan bahwa adanya 

hubungan linier antara kadar standar nystatin dengan luas area yang diperoleh. 

Tabel 5. Hasil penetapan linieritas 

No Kadar (%) Luas Area Rata - rata Luas Area 

1 20 

11088244 

11301106 11402747 

11412327 

2 40 

22886886 

22841292 22870098 

22766892 

3 60 

34437246 

34420032.67 34482302 

34340550 

4 80 

45283922 

45134873.67 45148409 

44972290 

5 100 

54784690 

54556311.67 54219379 

54664866 

6 120 

63441205 

63286596 63164426 

63254157 

Equation y = 544019.965x + 1009525.300 

R 0.998346 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Kurva kalibrasi uji linieritas 
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6.4 Penetapan batas deteksi dan batas kuantifikasi 

 Penentuan batas deteksi (LOD) dan batas kuantifikasi (LOQ) dilakukan 

setelah didapatkan hasil dari uji linieritas kemudian diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 6. Data perolehan untuk perhitungan LOD dan LOQ 

Yi Yc (Yi-Yc) (Yi-Yc)2 

11301106 11889905.3 -588799.3 3.46685 x 1011 

22841292 22770285.3 71006.7 5041951445 

34420032.7 33650665.3 769367.4 5.91926 x 1011 

45134873.7 44531045.3 603828.4 3.64609 x 1011 

54556311.7 55411425.3 -855113.6 7.31219 x 1011 

63286596 66291805.3 -3005209.3 9.03128 x 1012 

Rata - rata 1.84513 x 1012 

 

Dari data yang diperoleh pada Tabel 6 yang dimaksud dengan Yi adalah luas area 

yang diperoleh pada variasi konsentrasi 20% hingga 120%, sedangkan yang 

dimaksud Yc adalah luas area secara teoritis. Dari data yang diperoleh pada tabel 6 

juga dihitung standar deviasi residual (Sy/x) dengan rumus sebagai berikut: 

𝑆𝑦

𝑥
=  √∑(𝑌𝑖−𝑌𝑐)2

𝑛−2
  ………..(6.4.1 ) 

Setelah diperoleh standar deviasi residual (Sy/x) sebesar 679190,8118 kemudian 

menghitung batas  deteksi (LOD) dan batas kuantifikasi (LOQ) dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝐿𝑂𝐷 =
3×𝑆

𝑦

𝑥

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒
   ………..(6.4.2) 
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𝐿𝑂𝑄 =  
10 ×𝑆

𝑦

𝑥

𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒
  ………..(6.4.3) 

Dari persamaan (6.4.2) dan persamaan (6.4.3) diperoleh hasil batas deteksi (LOD) 

sebesar 3,745% dan batas kuantifikasi (LOQ) sebesar 12,484%. 

6.5 Penetapan akurasi 

Penentuan akurasi dilakukan pada tiga variasi konsentrasi larutan yaitu 80%, 100% 

dan 120% dengan masing – masing tiga kali replikasi. Berikut ini merupakan data 

hasil uji penetapan akurasi nystatin 

Tabel 7. Hasil penetapan akurasi 

Larutan Kadar 
Rata – rata 

kadar 

Larutan baku 80% 0 

Akurasi 80% 

replikasi 1 
99.27 

99.15 
Akurasi 80% 

replikasi 2 
99.43 

Akurasi 80% 

replikasi 3 
98.74 
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Larutan baku 100% 0 

Akurasi 100% 

replikasi 1 
100.93 

99.94 
Akurasi 100% 

replikasi 2 
100.11 

Akurasi 100% 

replikasi 3 
98.78 

Larutan baku 120% 0 

Akurasi 120% 

replikasi 1 
99.89 

99.52 

Akurasi 120% 

replikasi 2 
99.69 

Akurasi 120% 98.99 
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replikasi 3 

 

Dari data pada Tabel 7 rata – rata kadar diperoleh dengan rumus sebagai 

berikut dan hasil perhitungan dapat dilihan pada Lampiran 5. 

%𝑅𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 =
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑛𝑦𝑎
 

Larutan dengan kadar 80% memperoleh %recovery sebesar 99.15%, larutan 

dengan kadar 100% memperoleh &recovery sebesar 99.94% dan larutan dengan 

kadar 120% memperoleh %recovery sebesar 99.52%. Uji akurasi yang dilakukan 

merupakan salah satu metode simulasi (Spiked Placebo Recovery) yaitu salah satu 

metode penentuan akurasi suatu larutan dengan membandingkan sejumlah analit 

bahan murni (senyawa pembanding kimia) dengan larutan campuran analit bahan 

murni dengan placebo (Harmita, 2004). Kriteria keberterimaan untuk metode validasi 

ini adalah 98% - 102%, sehingga hasil dari data yang diperoleh memenuhi 

persyaratan. 

 

6.6 Penetapan presisi dan presisi antara 

Penetapan nilai presisi dan presisi antara dilakukan dengan cara yang sama 

yaitu dengan cara menyiapkan larutan sampel dengan kadar 100% sebanyak 

tujuh kali replikasi dan masing – masing replikasi diinjeksikan sebanyak tiga 

kali. Hasil dari kadar nystatin pada penetapan presisi dapat disaksikan pada 

Tabel 8. 
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Tabel 8. Hasil penetapan presisi 

Pengulangan Kadar (%) 

1 94,78 

2 95,40 

3 93,58 

4 94,39 

5 94,60 

6 93,50 

7 94,20 

 

Dari Tabel 8 yang sudah dilampirkan diperoleh nilai %RSD dari uji presisi 

adalah 0.710%. Hasil %RSD yang diperoleh sesuai dengan persyaratan yaitu <2% 

dan perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 3. Setelah dilakukan penetapan presisi 

kemudian dilakukan penetapan presisi antara. Penetapan presisi antara dilakukan 

dengan cara yang sama tetapi dalam waktu atau hari yang berbeda. Pada penetapan 

presisi antara dalam penelitian ini dilakukan 24 jam setelah didapatkannya hasil dari 

penetapan presisi dengan hasil yang dapat disaksikan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Hasil penetapan presisi antara 

Pengulangan Kadar (%) 

1 94,95 

2 91,60 

3 92,76 

4 91,63 

5 94,61 

6 91,61 

7 93,68 

 

Dari Tabel 9 yang sudah dilampirkan diperoleh nilai %RSD dari uji presisi 

adalah 1.564%. Hasil %RSD yang diperoleh sesuai dengan persyaratan yaitu <2% 
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dan perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 4. Hasil yang diperoleh pada Tabel 8 

dan Tabel 9 kemudian digabungkan untuk mengetahui bahwa dari kedua analisis 

penetapan presisi dan presisi antara yang dilakukan dalam waktu atau hari yang sama 

tetap menghasilkan data yang baik sesuai dengan syarat keberterimaannya dan hasil 

data penggabungan yang diperoleh dapat disaksikan pada Tabel 10. 

Tabel 10. Hasil penggabungan antara presisi dengan presisi antara 

Replikasi 
Kadar (Presisi) 

Kadar (Presisi 

Antara) 

(%) (%) 

1 94.78 94.95 

2 95.40 91.60 

3 93.58 92.76 

4 94.39 91.63 

5 94.60 94.61 

6 93.50 91.61 

7 94.20 93.68 

Rata-rata 93.7 

RSD (%) 1.39 

 

Dari tabel 10 yang merupakan gabungan hasil data dari uji presisi dan uji 

presisi antara adalah 1.39%. Hasil %RSD yang diperoleh sesuai dengan persyaratan 

yaitu <2%. 

6.7  Robustness (Uji ketahanan) 

Uji robustness dilakukan dengan mempersiapkan larutan sampel dengan kadar 

100% kemudian diinjeksikan dalam sistem kromatografi dengan variasi laju alir yaitu 

0.8 mL/menit, 1.0 mL/menit dan 1.2 mL/menit. Perolehan hasil uji ketahanan 

(robustness) pada penetapan kadar nystatin dapat disaksikan pada Tabel 11. 
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Tabel 11. Hasil uji ketahanan (robustness) dengan variasi laju alir 

No Variasi Laju Alir Kadar (%) 

1 0,8 mL/menit 113,80 

2 1,0 mL/menit 94,59 

3 1,2 mL/menit 77,43 

 

Dari data pada Tabel 11 dapat dinyatakan bahwa variasi laju alir 

mempengaruhi hasil dari penelitian yang dilakukan dan perhitungan dapat dilihat 

pada Lampiran 6. Penurunan tersebut diakibatkan oleh hubungan interaksi larutan 

yang terjadi didalam sistem kromatografinya, yaitu semakin cepat laju alir yang 

digunakan maka semakin sedikit kemungkinan analit berinteraksi dengan fase gerak 

dan kolom pada saat proses analisis didalam sistem kromatogram. 

 

 

6.8 Uji stabilitas larutan 

Penetapan stabilitas larutan dilakukan dengan menyiapkan sampel dengan kadar 

100% kemudian diijeksikan kedalam sistem kromatografi dan diamati luas areanya 

serta penurunan kadarnya selama 24 jam. Hasil uji stabilitas larutan sampel nystatin 

dapat disaksikan pada Tabel 12. 

Tabel 12. Hasil uji stabilitas larutan 

No Waktu (jam) Kadar (%) 

1 0 91,61 

2 4 89,17 

3 8 88,30 

4 12 87,45 
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5 16 86,58 

6 20 84,91 

7 24 84,02 

 

Dari data pada Tabel 12 dapat ditarik kesimpulan bahwa larutan sampel 

nystatin 500.000 IU mengalami penurunan kadar pada setiap jam nya dan hasil 

perhitungan dapat disaksikan dalam Lampiran 7. Penurunan kadar tersebut dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor misalkan kelembapan, suhu, dan cahaya yang ada 

pada ruang penyimpanan sampel dalam instrumen. Penurunan kadar tersebut 

dianggap baik karena, larutan tersebut baiknya mengalami penurunan pada waktu 

lebih dari 6 jam. 

6.9 Estimasi Ketidakpastian Pengukuran 

 Nilai estimasi ketidakpastian pengukuran ditentungan dengan beberapa 

tahapan, yang pertama yaitu menentukan rumus penetapan kadar pada persamaan 

dibawah. Dimana y merupakan luas area dari analit, a merupakan intercept dan b 

merupakan slope yang diperoleh dari penetapan linieritas. 

𝑥 =  
𝑦 − 𝑎

𝑏
 

Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan diagram tulang ikan, dimana didalam 

diagram tulang ikan memuat beberapa faktor terjadinya ketidakpastian pengukuran 

tersebut. 

 

            x 

        x’ 
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    pengulangan (presisi) 

 

Kemudian menghitung ketidakpastian baku untuk konsentrasi kurva dengan 

persamaan dibawah dan diperoleh hasil sebesar 50,923, dimana Y merupakan luas 

area yang diperoleh, b merupakan slope, p banyaknya pengulangan analisis sampel 

dan n merupakan banyaknya pengulangan standar yang diuji. 

 

(C0) = Sxx = 
𝑠

𝑦

𝑥

𝑏
 ×  √

1

𝑝
+  

1

𝑛
 +  

( �̅�𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒−�̅�𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟)2 

𝑏2 × ∑( 𝑋𝑖−𝑋𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎)2 

Nilai ketidakpastian pengukuran pada faktor pengulangan (presisi) diperoleh sebesar 

0,0956 yang diperoleh dengan cara membagi nilai standar deviasi dengan akar 

banyaknya pengulangan sampel yang diuji. 

𝐾𝑃 =  
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖

√𝑛
 

Setelah diperoleh setiap nilai ketidakpastian baku pada masing – masing faktor, 

dilakukan perhitungan ketidakpastian penggabungan. Nilai ketidakpastian standar 

relative (µx/x) merupakan nilai yang diperoleh dari tiap nilai ketidakpastian dibagi 

dengan nilai yang diukur. 

𝜇𝐺

𝐶𝑜
=  √(

𝜇𝑥

𝑥
)

2

 

Penentuan nilai ketidakpastian diperluas diperoleh dengan cara 
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U = µG × k 

Faktor cakupan (k) yang dipakai dalam perhitunga tersebut nilainya adalah 2 

menggunakan tingkat kepercayaan 95% dengan hasil iu/mg. dari beberapa tahap 

perhitungan diperoleh nilai estimasi ketidakpastian pengukurannya sebesar 75,08 

iu/mg.



 
 

54 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Validasi penentuan kafar nystatin dalam nystatin tablet salu gula dengan kadar 

500.000 IU menggunakan metode HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography) dengan menggunakan kolon C18 sebagai fase diamnya, fase gerak 

Acetonitril : larutan buffer (33,4 : 66,6), dengan laju alir 1,0 mL/menit, menggunakan 

detektor UV-Vis pada panjang gelombang 305 nm sesuai dengan parameter validasi 

yang meliputi selektifitas, sistem suitability, akurasi, presisi, presisi antara, linieritas 

dengan hasil yang sesuai dengan syarat keberterimaan serta diperoleh nilai estimasi 

ketidakpastian pengukurannya sebesar 75,08 iu/mg. 

6.2 Saran 

 Sebaiknya perlu dilakukan optimasi penelitian penetapan kadar Nystatin 

dalam Nystatin tablet salut gula dengan perubahan fasa geraknya dan system 

kromatografinya serta preparasi sampelnya. 
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Lampiran 1 

 

PERHITUNGAN PEMBUATAN LARUTAN SERI STANDAR 

Larutan seri standar dibuat dengan membuat larutan standar induk 200% dengan 

menimbang secara akurat 202,06 mg Nystatin masukkan kedalam labu ukur 50 ml, 

ditambahkan 20 ml Dimetil Sulfoksida dan disonikasi 10 menit, ditambahkan pelarut 

hingga tanda batas labu ukur. 

1. Standar 20% 

V1 × N1 = V2 × N2 

 V1 = 
10 𝑚𝐿 ×20%

200%
 

 V1 = 1,0 mL 

2. Standar 40% 

V1 × N1 = V2 × N2 

 V1 = 
10 𝑚𝐿 ×40%

200%
 

 V1 = 2,0 mL 

3. Standar 60% 

V1 × N1 = V2 × N2 

 V1 = 
10 𝑚𝐿 ×60%

200%
 

 V1 = 3,0 mL 
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4. Standar 80% 

V1 × N1 = V2 × N2 

 V1 = 
10 𝑚𝐿 ×80%

200%
 

 V1 = 4,0 mL 

5. Standar 100% 

V1 × N1 = V2 × N2 

 V1 = 
10 𝑚𝐿 × 100%

200%
 

 V1 = 5,0 mL 

6. Standar 120% 

V1 × N1 = V2 × N2 

 V1 = 
10 𝑚𝐿 × 120%

200%
 

 V1 = 6,0 mL 

 

TABEL PEMBUATAN LARUTAN SERI STANDAR UNTUK PENETAPAN 

LINIERITAS 

Konsentrasi 

larutan 

Pemipetan Nystatin 

standar (mL) 

Volume akhir larutan 

(mL) 

20% 1,0 10 

40% 2,0 10 
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60% 3,0 10 

80% 4,0 10 

100% 5,0 10 

120% 6,0 10 
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Lampiran 2 

 

PERHITUNGAN LOD DAN LOQ 

1. Perhitungan Yc 

Larutan seri standar 20% 

y = bx + a 

y = 544019,965 × 20% × 1009525,3 

y = 11889924,6 

Larutan seri standar 40% 

y = bx + a 

y = 544019,965 × 40% × 1009525,3 

y = 22770323,2 

Larutan seri standar 60% 

y = bx + a 

y = 544019,965 × 60% × 1009525,3 

y = 33650723,2 

Larutan seri standar 80% 

y = bx + a 

y = 544019,965 × 80% × 1009525,3 

y = 44531122,5 

Larutan seri standar 100% 

y = bx + a 
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y = 544019,965 × 100% × 1009525,3 

y = 55411521,8 

Larutan seri standar 120% 

y = bx + a 

y = 544019,965 × 120% × 1009525,3 

y = 66291921,1 

Seri 

standar 
Yi Yc (Yi-Yc) (Yi-Yc)2 

20% 11301106 11889924.6 -588818.6 3.46707 × 1011 

40% 22841292 22770323.9 70968.1 5036471218 

60% 34420032.7 33650723.2 769309.5 5.91837 × 1011 

80% 45134873.7 44531122.5 603751.2 3.64516 × 1011 

100% 54556311.7 55411521.8 -855210.1 7.31384 × 1011 

120% 63286596 66291921.1 -3005325.1 9.03198 × 1012 

Rata - rata 1.84524 × 1012 

 

𝑆𝑦

𝑥
=  √∑(𝑌𝑖−𝑌𝑐)2

𝑛−2
 =  √

1,84524 ×1012

6−2
 = 679190,6949  

LOD =  
3 ×S

y

x

slope
=  

3 × 679190,6949 

544019,965
 = 3,7454% 

LOQ =  
10 ×S

y

x

slope
=  

10 × 679190,6949 

544019,965
 = 12, 4846% 
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Lampiran 3 

 

PERHITUNGAN PRESISI 

No Luas Area Rata - rata area Kadar 

1 

52734269 

52573232.0 94.78 52600646 

52384781 

2 

53041532 

52911242.7 95.40 52681907 

53010289 

3 

51884010 

51920349.3 93.58 52006903 

51870135 

4 

52137299 

52386923.0 94.39 52505780 

52517690 

5 

52552892 

52474950.7 94.60 52509337 

52362623 

6 

51867797 

51876541.0 93.50 51885285 

51925993 

7 

52503082 

52256793.5 94.20 52264199 

52333900 

 

1. Replikasi 1 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
52573232.0−1009525,3

544019,965
= 94.78% 
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2. Replikasi 2 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
52911242,7−1009525,3

544019,965
= 95,40% 

3. Replikasi 3 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
51920349,3−1009525,3

544019,965
= 93,58% 

4. Replikasi 4 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
52386923−1009525,3

544019,965
= 94,44% 

5. Replikasi 5 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
52474950,7−1009525,3

544019,965
= 94,60% 

6. Replikasi 6 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
51876541−1009525,3

544019,965
= 93,50% 
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7. Replikasi 7 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
52256793,5−1009525,3

544019,965
= 94,20% 
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Lampiran 4 

 

PERHITUNGAN PRESISI ANTARA 

No Area Rata - rata area Kadar 

1 

52711531 

52664819.0 94.95 52695771 

52587155 

2 

50957388 

50839620.7 91.60 50837638 

50723836 

3 

51501483 

51474580.0 92.76 51459700 

51462557 

4 

50856571 

50856514.7 91.63 50840024 

50872949 

5 

52432361 

52480834.3 94.61 52451582 

52558560 

6 

50856571 

50848297.5 91.61 50840024 

50872949 

7 

52292703 

51972616.0 93.68 52376890 

52347922 

 

1. Replikasi 1 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
52664819−1009525,3

544019,965
= 94,95% 
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2. Replikasi 2 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
50839620,7−1009525,3

544019,965
= 91,60% 

3. Replikasi 3 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
51474580−1009525,3

544019,965
= 92,76% 

4. Replikasi 4 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
50856514,7−1009525,3

544019,965
= 91,63% 

5. Replikasi 5 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
52480834,3−1009525,3

544019,965
= 94,61% 

6. Replikasi 6 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
50848297,5−1009525,3

544019,965
= 91,61% 
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7. Replikasi 7 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
51972616−1009525,3

544019,965
= 93,68% 
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Lampiran 5 

 

PERHITUNGAN PEROLEHAN KEMBALI PADA PENETAPAN AKURASI 

Larutan Area Rata - rata Area Kadar 
Rata - rata 

kadar 

Larutan 

baku 80% 

55837365 

55829209 0 56000897 

55649366 

Akurasi 80% 

replikasi 1 

55493515 

55421347 99.27 

99.15 

55646887 

55123638 

Akurasi 80% 

replikasi 2 

55568563 

55512423 99.43 55686773 

55281934 

Akurasi 80% 

replikasi 3 

55307538 

55124922 98.74 55133194 

54934033 

Larutan 

baku 100% 

54405445 

54237700 0 54147287 

54160367 

Akurasi 

100% 

replikasi 1 

54600876 

54739840 100.93 

99.94 

54831939 

54786706 

Akurasi 

100% 

replikasi 2 

54312604 

54296894 100.11 54287687 

54290390 

Akurasi 

100% 

replikasi 3 

53732717 

53575436 98.78 53294313 

53699278 

Larutan 

baku 120% 

72805578 

73425308 0 73912221 

73558125 

Akurasi 

120% 

73233873 
73343726 99.89 99.52 

73531218 
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replikasi 1 73266086 

Akurasi 

120% 

replikasi 2 

73375152 

73200082 99.69 72917818 

73307275 

Akurasi 

120% 

replikasi 3 

72359504 

72680375 98.99 72839150 

72842471 

 

%Recovery =
luas area yang diperoleh

luas area sebenarnya
× 100% 

1. Akurasi 80% replikasi 1 

       %Recovery =
55421347

55829209
 × 100% = 99,27% 

2. Akurasi 80% replikasi 2 

       %Recovery =
55512423

55829209
 × 100% = 99,43% 

3. Akurasi 80% replikasi 3 

       %Recovery =
55124922

55829209
 × 100% = 98,74% 

4. Akurasi 100% replikasi 1 

       %Recovery =
54729840

54237700
 × 100% = 100,93% 

5. Akurasi 100% replikasi 2 

       %Recovery =
55421347

54237700
 × 100% = 100,11% 

6. Akurasi 100% replikasi 3 

       %Recovery =
54296894

54237700
 × 100% = 98,78% 
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7. Akurasi 120% replikasi 1 

       %Recovery =
73343726

73425308
 × 100% = 99,89% 

8. Akurasi 120% replikasi 2 

       %Recovery =
73200082

73425308
 × 100% = 99,69% 

9. Akurasi 120% replikasi 3 

       %Recovery =
72680375

73425308
 × 100% = 98,99% 
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Lampiran 6 

 

PERHITUNGAN ROBUSTNESS 

No Variasi Laju Alir Area 
Rata - rata 

Area 
Kadar 

1 0.8 mL/menit 

62698614 

62921175.43 113.8 63576638.3 

62488274 

2 1.0 mL/menit 

52573232 

52468274.67 94.59 52911242.7 

51920349.3 

3 1.2 mL/menit 

40611644 

41113490.33 77.43 41630601.3 

41098225.7 

 

1. Variasi laju alir 0,8 mL/menit 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
62921175,43−1009525,3

544019,965
= 113,8% 

2. Variasi laju alir 1,0 mL/menit 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
52468274,67−1009525,3

544019,965
= 94,59% 

3. Variasi laju alir 1,2 mL/menit 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
41113490,33−1009525,3

544019,965
= 77,43% 
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Lampiran 7 

 

PERHITUNGAN UJI STABILITAS LARUTAN 

No 
Waktu 

(jam) 
Luas Area 

Rata - rata 

Area 
Kadar (%) 

1 0 

50839620.7 

50848144.3 91.61 50856514.7 

50848297.5 

2 4 

46598971 

49519484 89.17 52126732 

49832749 

3 8 

46051895 

49047310.67 88.3 51718595 

49371442 

4 12 

45607301 

48586208.33 87.45 50942803 

49208521 

5 16 

45235311 

48110207.33 86.58 50667378 

48427933 

6 20 

44343261 

47200612 84.91 49566554 

47692021 

7 24 

43961134 

46716166.33 84.02 49088425 

47098940 

 

1. Stabilitas pada waktu 0 jam 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
50848144,3−1009525,3

544019,965
= 91,61% 
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2. Stabilitas pada waktu 4 jam 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
49519484−1009525,3

544019,965
= 89,17% 

3. Stabilitas pada waktu 8 jam 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
49047310,76−1009525,3

544019,965
= 88,3% 

4. Stabilitas pada waktu 12 jam 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
48586208,33−1009525,3

544019,965
= 87,45% 

5. Stabilitas pada waktu 16 jam 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
48110207,33−1009525,3

544019,965
= 86,58% 

6. Stabilitas pada waktu 20 jam 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
47200612−1009525,3

544019,965
= 84,91% 
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7. Stabilitas pada waktu 24 jam 

y = 544019,965x +1009525,3 

x = 
46716166,33−1009525,3

544019,965
= 84,02% 
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Lampiran 8 

 

PERHITUNGAN ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN 

 

𝑆𝑦

𝑥
=  √∑(𝑌𝑖−𝑌𝑐)2

𝑛−2
 =  √

1,84524 ×1012

6−2
 = 679190,6949 

1. Untuk konsentrasi kurva (x)  

Dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

(C0) = Sxx = 
𝑠

𝑦

𝑥

𝑏
 ×  √

1

𝑝
+  

1

𝑛
 +  

( �̅�𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒−�̅�𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟)2 

𝑏2 × ∑( 𝑋𝑖−𝑋𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎)2 

(C0) = Sxx = 
679190,8118

544019,965
 ×  √

1

7
+  

1

6
 +  

( 52342861,7−38590035,35)2

544019,9652 × 0,3842
 

(C0) = Sxx = 1,2484  ×  √
1

7
+  

1

6
 +  

1,8914 ×1014 

1,1370 ×1011  

(C0) = Sxx = 1,2484 × 40,7885 

(C0) = Sxx = 50,923 

2. Untuk repeatabilitas (pengulangan/presisi) 

Untuk faktor pengulangan dihitung dengan cara membagi angka standar 

deviasi dengan akar dari nilai banyaknya pengulangan yang dilakukan. 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖

√𝑛
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Standar deviasi diperoleh dengan rumus berikut: 

𝑆2 =  
∑ (𝑋𝑖 − 𝑋𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

TABEL DATA PEROLEHAN KADAR PADA SAMPEL UNTUK 

PERHITUNGAN STANDAR DEVIASI 

Xi (Xi – Xrata-rata) (Xi – Xrata-rata)2 

94,78 0,43 0,1849 

95,40 1,05 1,1025 

93,58 -0,77 0,5929 

94,39 0,04 0,0016 

94,60 0,25 0,0625 

93,50 -0,85 0,7225 

94,20 -0,15 0,0225 

 

Maka diperoleh  ∑ (𝑋𝑖 − 𝑋𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎)2𝑛
𝑖=1 =  0,3842  

𝑆2 =  
0,3842

7 − 1
 

𝑆   =  √0,0640333 

𝑆   =   0,253048 

Kemudian dihitung estimasi ketidakpastian pengukurannya 

𝐾𝑃 =  
0,253048

√7
 

𝐾𝑃 = 0,09564 
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Berikutnya dilakukan perhitungan ketidakpastian gabungan  

𝜇𝐺

𝐶𝑜
=  √(

𝜇𝑥

𝑥
)

2

 

𝜇𝐺 = 𝐶𝑜 ×  √(
𝜇𝑥

𝑥
)

2

 

𝜇𝐺 = 50,923 × √(
0,09564

94,35
)

2

+ (
50,923

69,08
)

2

   

𝜇𝐺 = 50, 923 × 0,7372 

𝜇𝐺 = 37,54  

Tahap yang terakhir dihitung ketidakpastian diperluas  

𝑈 =  𝜇𝐺 × 𝑘 

𝑈 = 37,54 × 2 

𝑈 = 75,08 𝑖𝑢/𝑚𝑔 
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Lampiran 9 

 

KUMPULAN GAMBAR PADA SAAT PENELITIAN BERLANGSUNG 

1. Sampel obat nystatin tablet salut gula 500.000 IU 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Bahan pengisi tablet (placebo) yang digunakan 
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3. Preparasi larutan uji untuk penetapan linieritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Preparasi larutan uji untuk penetapan akurasi 

 

   Tanpa Plasebo   Menggunakan Plasebo  
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5. Sampel yang sudah dimasukkan dalam vial HPLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Instrumen HPLC yang digunakan 
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7. Fase diam (kolom) yang digunakan 

 

 

 


