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INTISARI 

Telah dilakukan validasi metode pengujian biuret pada pupuk urea di PT. 

Petrokimia Gresik secaraspektrofotometri UV-Visibel yang mengacu pada 

Analytical Manual M-204 ToyoEngineering Corporation dan Instruksi Kerja 

Analisis. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan kadar serta melakukan 

validasi metodepada pengujian biuret.Parameter validasi metode  dalam penelitian 

yaitu linearitas, Limit Of Detection (LOD) dan Limit Of Quantitation (LOQ), 

presisi, akurasi, dan estimasi ketidakpastian. Penelitian ini juga menggunaan uji 

statistika yang diantaranya yaitu uji perbandingan metode, uji homogenitas, uji 

stabilitas. Kadar biuret yang didapat pada pengujian ini yaitu 1,14 - 1,29% untuk 

pengujian biuret menggunakan metode Analytical Manual M-204 

ToyoEngineering Corporation  dan 0,81 - 1,21% untuk pengujian biuret 

menggunakan Instruksi Kerja Analisis. Validasi yang dilakukan pada kedua 

metode pengujian biuret berdasarkan parameter uji validasi didapatkan nilai 

linieritaspada kedua metode yang diakukan selama 4 hari sesuai dengan ketentuan 

karena nilai R
2
 > 0,995. Limit Of Detection (LOD) dan Limit Of Quantitation 

(LOQ) yang didapatkan sesuai dengan ketentuan karena hasil yang didapat masih 

dibawah kadar biuret. Pengujian kadar uji yang dilakukan selama 4 hari 

dinyatakan presisi kecuali pada hari ke-2 menggunakan metode Analytical 

Manual M-204 ToyoEngineering Corporation  karena %RSD < 2% .Hasil 

pengujian akurasi didapatkan keberagaman hasil selama 4 hari yaitu 84,91 ± 

1,98% untuk metode Manual M-204 ToyoEngineering Corporation dan 86,91 ±  

101,85% untuk metode Instruksi Kerja Analisis. Hasil statistikayang didapat 

diantaranya pada uji perbandingan metode menunjukkan tidak ada perbedaan 

signifikan antara kedua metode pengujian biuret , uji homogenitas menandakan 

bahwa sampel urea yang digunakan pengujian biuret bersifat homogen, dan uji 

stabilitasmenunjukkan hasil yang didapatkan selama 4 hari bersifat stabil. 
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