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BAB III

METODE PENELITIAN

BAB IIIMETODE PENELITIAN
A. Bahan dan Alat

1. Bahan

Bahan yang digunakan adalah standar karbamazepin murni, HCl 0,1 N, 

aquadest, 1 macam tablet karbamazepin generik berlogo (A) dengan no batch: 

1106007, serta tablet karbamazepin generik bermerek (B) dengan no batch: 

320960901 sebagai produk obat copy dan tablet karbamazepin generik 

bermerek (C) dengan no batch: 3034 sebagai produk inovator. Sampel yang 

digunakan adalah tablet karbamazepin dengan kekuatan sediaan 200 mg.

2. Alat

Alat yang digunakan adalah hardness tester (Vanguard/YD-2),  friabilator, 

timbangan elektrik (Metter / PL303), alat uji disolusi (Erweka DT 700), alat 

uji disintegrasi (Erweka ZT 502), spektrofotometer UV (1800 Shimadu), 

jangka sorong, alat-alat gelas, pipet volume.
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B. Cara Penelitian

1. Skema jalannya penelitian

Skema jalannya penelitian dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Skema Jalannya Penelitian.

Tablet karbamazepin 200 mg generik 

berlogo, generik bermerek dan inovator

Penetapan 
kadar zat aktif

Uji sifat 
fisik tablet

a. Uji keseragaman 
Bobot

b. Uji keseragaman 
Ukuran

c. Uji kekerasan tablet
d. Uji waktu hancur

a. Pembuatan 
larutan stok

b. Penentuan 
panjang 
gelombang  
serapan 
maksimum

c. Pembuatan 
kurva baku

d. Penetapan 
kadar tablet

e. Verifikasi 
Metode

DisolusiTerba
nding

a. Pembuatan 
larutan stok 
karbamazepin

b. Penentuan 
panjang 
gelombang 
serapan 
maksimum

c. Pembuatan kurva 
baku 
karbamazepin

d. Penentuan kadar 
karbamazepin 
terdisolusi

Data

Analisis data



20

2. Uji sifat fisik tablet

a. Keseragaman bobot

Dua puluh tablet dari produk A, B dan Cdiambil dan kemudian 

ditimbang masing-masing tablet. Dihitung bobot rata-rata dan 

peyimpangan terhadap bobot rata-rata tercantum pada tabel V(7).

b. Keseragaman ukuran

Dua puluh tablet dari  produk A, B dan C produk tablet karbamazepin 

diambil. Diameter dan ketebalan masing-masing tablet diukur dengan 

alat jangka sorong(7).

c. Uji kekerasan

Enam tablet produk A, B dan C diambil dan diletakkan diantara plat 

mesin uji kekerasan (hardness tester). Tombol start ditekan kemudian 

ditunggu hingga tablet hancur oleh plat mesin tersebut. Nilai kekerasan 

dilihat pada layar. Kekerasan diukur berdasarkan luas permukaan tablet 

dengan menggunakan beban yang dinyatakan dalam kg. Satuan 

kekerasan adalah kg/cm2(7).

d. Uji waktu hancur

Pengujian waktu hancur dilakukan dengan menggunakan disintegration 

tester. Diambil 6 tablet dari setiap produk tablet karbamazepin generik 

berlogo, generik bermerek dan inovator. Tablet dimasukkan dalam tiap 

tube, ditutup dengan penutup dan dinaik turunkan keranjang tersebut 

dalam air dengan suhu 37± 2°C. Pencatatan waktu dimulai pada saat alat 

dijalankan hingga tidak ada lagi fragmen tablet yang terdapat pada atas 

kasa(7). 

3. Uji keseragaman kandungan

a. Pembuatan larutan stok100 ppm

Ditimbang saksama 12,5 mg karbamazepin murni,dilarutkan dengan 

etanol 95%(11). Larutandimasukkan dalam labu takar 25 ml kemudian 

ditambahkan etanol 95% hingga tanda batas. Diambil 2 ml larutan dan 

kemudian dimasukkan dalam labu ukur 25 ml. Larutan ditambahkan 

etanol 95% hingga tanda batas.
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b. Penentuan panjang gelombang serapan maksimum

Dibaca larutan stok yang telah dibuat pada spektrofotometer UV hingga 

diperoleh serapan antara 0,2-0,8 pada kisaran panjang gelombang 200 –

400 nm.

c. Pembuatan kurva baku

Dari larutan stok 100 ppm diambil 0,4 ml; 0,8 ml; 1 ml; 1,2 ml; 1,4 ml: 

dan 1,6 mldimasukkan dalam labu ukur 10 ml, selanjutnya diencerkan 

dengan etanol 95% sehingga diperoleh beberapa seri konsentrasi 4 ppm, 

8 ppm, 10 ppm, 12 ppm, 14 ppm, 16 ppm. Serapan dibaca pada panjang 

gelombang maksimum.

d. Penetapan kadar tablet

Diambil dua puluh obat dari masing-masing produk A, B dan C

kemudian digerus. Ditimbang seksama sejumlah serbuk yang setara 

dengan 15 mg  karbamazepin kemudian dimasukkan dalam labu 

erlenmeyer dan ditambahkan 15 mletanol 95%.Larutan dipanaskan 

hingga mendidih. Larutan yang panas didinginkan selama 10 menit dan 

ditutup. Larutan disaring dan dimasukkan dalam labu ukur 100 ml. 

Dibilas saringan dan labu menggunakan etanol 95%(7).Larutan ditambah 

etanol 95% hingga tanda batas. Diambil 0.5 ml larutan dimasukkan 

dalam labu ukur 25 ml. Serapan dibaca dengan spektrofotometer UV 

pada panjang gelombangmaksimum ± 254 nm. Dilakukan replikasi 

sebanyak tiga kali.

4. Verifikasi metode

a. Linearitas

Linearitas dapat diukur berdasarkan data yang diperoleh dari kurva baku, 

kemudian ditentukan koefisien korelasinya (r)(14).

b. Penentuan presisi

Penentuan presisi dilakukan terhadap 6 replika sampel. Standard 

deviation (SD) dan relative standard deviation (RSD) dapat ditentukan 

dengan rumus 10 dan 11(14). Larutan dengan konsentrasi 12 ppm dibuat 

dengan mengambil 1,2 ml dari larutan stok 100 ppm dan dimasukkan 

labu ukur 10 ml dan etanol 95% sampai tanda batas. Serapan dibaca 
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dengan spektrofotometer UV pada panjang gelombang serapan 

maksimum.

c. Penentuan akurasi

Penentuan akurasi dilakukan dengan metode penambahan baku (standar 

adisi). 

1) Perolehan kembali 80 %, 100% dan 120%

Ditimbang seksama 15 mg karbamazepin murni dan serbuk sampel 

tablet yang setara dengan 12 mg karbamazepin untuk mendapatkan 

akurasi 80%. Sedangkan untuk mendapatkan akurasi 100% serbuk 

sampel yang ditimbang setara dengan 15 mg karbamazepin, dan 

setara dengan 18 mg karabamazepin untuk mendapatkan akurasi 

120%. Serbuk Dimasukkan dalam erlenmeyer, ditambahkan 15 ml 

etanol 95%. Dipanaskan hingga mendidih. Larutan yang panas 

didinginkan selama 10 menit dan ditutup.Dibilas saringan dan 

erlenmeyer menggunakan etanol 95%(7). Larutan dimasukkan dalam 

labu ukur 25 ml kemudian ditambah etanol 95% hingga tanda batas. 

Diambil 0,1 ml larutan dimasukkan dalam labu ukur 25 ml. Serapan 

dibaca dengan spektrofotometer UV pada panjang gelombang 

maksimum ± 254 nm. Dilakukan replikasi sebanyak tiga kali.

5. Disolusi terbanding

a. Pembuatan larutan stok karbamazepin 100 ppm

Ditimbang saksama12,5 mg karbamazepin dalam labu ukur 25 ml, 

kemudian ditambahkan medium disolusi HCl 0,1 N hingga tanda batas 

dan homogenkan. Diambil 5 ml larutan dimasukkan dalam labu ukur 25 

ml, kemudian ditambahkan HCl 0,1 N hingga tanda batas dan 

dihomogenkan.

b. Penentuan panjang gelombang serapan maksimum

Larutan stok karbamazepin yang telah dibuat dibaca pada kisaran 

panjang gelombang 200 – 400 nm.

c. Pembuatan kurva baku karbamazepin

Dari larutan stok karbamazepin 100 ppm, diambil 1,2 ml; 1,6; 2,0; 3,0; 

4,0 ml selanjutnya diencerkan dengan HCl 0,1 N dalam labu ukur 10 ml 
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sehingga diperoleh beberapa seri konsentrasi 12 ppm, 16 ppm, 20 ppm, 

30 ppm, 40 ppm. Serapan dibaca pada panjang gelombang maksimum ± 

285 nm.

d. Penentuan kadar karbamazepin terdisolusi

Dalam bejana disolusi dimasukkan medium disolusi HCl 0,1 Nsebanyak 

900 ml dan diatur suhunya 37±0,5°C. Pasang alat pengaduk yang  

berbentuk  dayung, atur putaran pengaduk dengan kecepatan 50 rpm 

selama 60 menit. Setelah  suhu  tercapai,  masukkan tablet karbamazepin 

dalam bejana disolusi dan hidupkan alat. Larutan  diambil sebanyak 5 ml 

pada menit ke 10, 15, 30, 45 dan 60(11). Setiap pengambilan larutan 

kemudian diganti dengan medium dengan suhu yang sama sebanyak 5 ml 

sehingga volumenya tetap. Serapan larutan diukur pada panjang 

gelombang maksimum dan kadar dihitung dengan persaman kurva baku 

yang telah diperoleh. 

C. Analisis Hasil

1. Verifikasi metode

a. Akurasi

Rata-rata perolehan kembali analit harus 95-105% pada tiap level 

konsentrasi(17).

b. Presisi

Presisi diekspresikan sebagai relative standard deviation (RSD). 

Nilai RSD yang disyaratkan adalah kurang dari 2%(14,17).

c. Linearitas

Hubungan linier yang ideal jika dicapai nilai b = 0 dan r = ± 1 

(0.999) bergantung pada arah garis(14,17).

2. Data uji sifat fisik

Data yang diperoleh dari hasil pengukuran diameter, ketebalan, bobot 

tablet, disintegrasi, dan kekerasanpada tiap produknya dibandingkan 

dengan Farmakope dan USP.Data pada uji bobot dihitung persen CV 

dengan menggunakan rumus 5.
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3. Data penetapan kadar

Data yang diperoleh pada penetapan kadar dihitung sehingga diketahui 

kadar zat aktif per tabletnya. Kadar kemudian dibandingkan dengan USP 

yang menyatakan bahwa tidak lebih dari 108% dan tidak kurang dari 

92% dari kadar yang tertera pada etiket(4).

4. Data uji disolusi

Hasil absorbansi pada hasil uji disolusi pada tiap waktunya dihitung 

persen terdisolusi. Nilai Q dibandingkan dengan USP yang menyatakan 

bahwa tidak kurang dari 75% karbamazepin terlarut dalam 60 menit. 

Persen terdisolusi padamasing-masing waktu pada tiap produknya 

digunakan untuk analisis dengan menggunakan metode f2 (faktor 

kemiripan) dan f1 (faktor perbedaan).


