
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Teofilin merupakan senyawa turunan ksantin yang digunakan luas dalam 

pengobatan asma terutama dikenal sebagai bronchialdilator yaitu relaksasi otot polos 

bronkus (Sunaryo, dkk, 1995 ). Teofilin sebagai bahan obat yang mencerminkan 

praktek farmasi yang terbaik masa kini serta menyajikan prosedur penetapan kadar dan 

pengujian bahan untuk menunjukkan kesesuaian dengan standar (Ansel, 1989). 

Kadar teofilin dapat ditetapkan dengan dengan beberapa metode, baik 

menggunakan metode klasik maupun metode modern. Metode klasik yang dapat 

digunakan dalam penetapan kadar teofilin adalah titrasi bebas air dengan 

menggunakan larutan baku asam perklorat, titik akhir dapat dilihat secara visual 

dengan indikator kristal violet atau secara potensiometri. Teofilin dapat juga 

ditetapkan kadarnya dengan titrasi kompleksometri bereaksi dengan ion Cu (II) 

berlebih membentuk garam amina dan kemudian dilakukan titrasi kembali dengan 

Complexon III, titik akhir dapat dilihat dengan suatu indikator.  Metode modern yang 

dapat digunakan dalam penentuan kadar teofilin, diantaranya dengan metode 

kolorimetri menggunakan pereaksi p–nitroanilin dan p–aminobenzensulfonicacid yang 

dapat dibaca absorbansinya pada panjang gelombang ( ) 510 nm dan 482 nm. Metode 

spektrofotometri UV dengan pelarut NaOH 0,1 N absorbansi dapat dibaca pada 

panjang gelombang 274 nm (Florey, 1975). 



Menurut Farmakope Indonesia edisi III (1979), penentuan kadar teofilin dapat 

lakukan dengan metode argentometri. Argentometri merupakan metode klasik yang 

cukup sederhana, namun dalam pelaksanaannya metode ini memerlukan waktu yang 

lama dan kurang efektif untuk penetapan kadar suatu zat yang kadarnya kecil, serta 

membutuhkan sampel dan pereaksi yang lebih banyak dibandingkan dengan metode 

spektrofotometri. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengembangan dan 

pemilihan metode alternatif yang paling baik dan sesuai. Metode yang baik seharusnya 

memenuhi kriteria, yaitu metode harus peka (sensitive), teliti (precise), tepat 

(accurate), selektif, dan praktis (Rohman dan Mursyidi, 2006). 

Dalam rangka pengembangan metode  serta pemilihan metode yang sesuai, 

maka penelitian mengenai penggunaan serta perbandingan metode tertentu untuk 

mengetahui perbedaan yang terdapat antara metode yang satu dengan yang lain masih 

diperlukan. Cara pengujian , baik uji kualitatif ataupun uji kuantitatif yang dimuat 

dalam Farmakope adalah cara yang dapat memberikan hasil yang sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan bagi masing-masing obat. Cara pengujian lain dapat 

dilakukan asalkan dapat dibuktikan memberikan hasil yang setidaknya sama dengan 

cara yang disebutkan Farmakope Indonesia, baik ketelitian maupun ketepatannya. Jika 

terdapat keraguan karena dilakukan cara lain ini, yang dianggap benar adalah cara 

Farmakope Indonesia (Anonim,1979). 

Metode alternatif yang digunakan adalah metode spektrofotometri dengan 

pereaksi Folin-Cioucalteu. Metode ini didasarkan pada reaksi reduksi oksidasi karena 

teofilin bersifat reduktor. Teofilin dapat bereaksi membentuk warna biru dengan 



pereaksi Folin – Cioucalteu. Senyawa berwarna tersebut dapat mengabsorbsi radiasi 

elektromagnetik pada daerah visibel. 

Dari informasi tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk menetapkan 

kadar teofilin secara spektrofotometri menggunakan pereaksi Folin – Cioucalteu 

dibandingkan dengan metode penetapan kadar teofilin secara argentometri seperti 

tertera dalam Farmakope Indonesia.   

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah senyawa berwarna hasil reaksi teofilin dengan pereaksi Folin-Cioucalteu 

dapat digunakan untuk penetapan kadar teofilin secara spektrofotometri sinar 

tampak  (visibel) ? 

2. Apakah metode spektrofotometri visibel untuk menetapkan kadar teofilin 

menggunakan pereaksi Folin-Cioucalteu memenuhi parameter analisis yaitu 

ketepatan, ketelitian dan kepraktisan yang sama dengan metode argentometri 

seperti tertera dalam Farmakope Indonesia edisi III ? 



C.   Tinjauan Pustaka 

1. Teofilin

Teofilin mempunyai nama kimia 1,3 dimetilksantina dengan rumus molekul 

C7H8N4O2. H2O dengan berat molekul 198,18 dengan rumus struktur seperti pada 
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Gambar 1. Struktur Teofilin (Anonim,1979) 

Teofilin merupakan suatu senyawa turunan dari ksantin. Teofilin mengandung 

tidak kurang dari 98,5 % dan tidak lebih dari 101,0 % C7H8N4O2 dihitung terhadap zat 

yang telah dikeringkan. Teofilin dalam bentuk murni merupakan serbuk hablur putih 

tidak berbau, pahit dan mantap di udara. Teofilin larut dalam lebih kurang 180  bagian 

air, lebih mudah larut dalam air panas, larut dalam lebih kurang 120 bagian etanol (95 

%) P, mudah larut dalam larutan  alkali hidroksida dan dalam amonia encer P 

(Anonim,1979). 

Efek terpenting ksantin ialah relaksasi otot polos bronkus, terutama bila otot 

bronkus dalam keadaan konstriksi, secara eksperimental akibat histamin atau secara 

klinis pada penderita asma bronkial. Dalam hal ini teofilin paling efektif menyebabkan 

peningkatan kapasitas vital. Oleh karena itu, teofilin sangat bermanfaat untuk 

pengobatan asma bronkial (Sunaryo, dkk, 1995 ). 



Turunan ksantin menghambat reabsorsi melalui tubulus dari ion Na+ dan Cl-

dan dengan demikian bekerja diuretik. Disamping itu meningkatkan suplai darah ke 

ginjal dan kemungkinan juga laju filtrasi primer. Teofilin mempunyai aktivitas 

diuretik terbesar, umumnya digunakan sebagai garam etilendiamin (Ebel,1992). 

Turunan ksantin selain berasal dari alam juga dapat dibuat menurut sintesis 

Traube yang dikembangkan sekitar tahun 1990. Cara síntesis yang sama dapat 

ditempuh pada pembuatan turunan pirimidin. Sintesis teofilin dapat dilihat pada 
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Gambar 2. Reaksi Sintesis Teofilin ( Ebel, 1992 ) 



Sebagai senyawa awal untuk pembuatan teofilin adalah N,N’–dimetilureum 

dan estersianasetat, dengan adanya asetat akan terkondensasi kemudian dalam suasana 

basa akan tersiklisasi menjadi 1,3 –dimetil-urasil. Dengan nitrasi dan reduksi 

menggunakan natrium ditionit akan didapat tururnan 5,6-diamino. Penutupan cincin 

imidazol terjadi melalui reaksi dengan asam format atau melalui pemanasan dengan 

formamida. Setelah itu dapat dilakukan nitrasi, reduksi, dan penutupan cincin 

menggunakan formamida sebagai pelarut dan pasangan reaksi tanpa isolasi hasil 

antara yang terjadi (Schunack,dkk,1990). 

Untuk mengetahui adanya senyawa teofilin menggunakan uji Murekside. 

Sistem cincin purin diuraikan secara oksidatif, sedangkan cicncin pirimidin akan tetap 

tidak berubah. Melalui kondensasi jembatan pirimidin kedua dengan gugus amino 

akan terjadi asam purpurat yang gugus metilnya tersubstitusi dengan penambahan 

amoniak akan berubah menjadi garam amonium yang berwarna violet. Dimana 

reaksinya terlihat pada gambar 3 
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Gambar 3. Reaksi Murekside (Roth dan Blaschke,1998) 



2.   Titrasi Argentometri 

Metode argentometri termasuk metode titrasi dimana terjadi endapan. Pada 

presipitasi makin kecil kelarutan garam yang terbentuk, makin sempurna reaksinya 

(Fatah dan Mursyidi,1982). 

Argentometri tergolong titrasi dimana hasil reaksi titrasinya merupakan 

endapan atau garam yang sukar larut. Prinsip dasarnya adalah reaksi pengendapan 

yang cepat mencapai kesetimbangan pada setiap penambahan titran, tidak ada 

pengotor yang mengganggu dan diperlukan indikator untuk melihat titik akhir titrasi. 

Pengendapan merupakan metode yang baik pada analisis. Faktor yang mempengaruhi 

pengendapan adalah kelarutan. Parameter yang penting adalah temperatur, sifat pelarut 

adanya ion pengotor, pH, hidrólisis, dan pengaruh kompleks (Khopkar,1990 ). 

Titrasi pengendapan didasarkan atas terjadinya pengendapan kuantitatif, yang 

dilakukan dengan penambahan larutan pengukur yang telah diketahui kadarnya pada 

larutan senyawa yang hendak ditentukan. Titik akhir titrasi tercapai bila semua bagian 

titran sudah membentuk endapan (Roth dan blaschke,1998). 

Metode – metode dalam titrasi argentometri : 

a. Metode Mohr 

Metode ini dapat digunakan untuk kadar flourida dan bromida dalam suasana netral 

dengan larutan baku perak nitrat dan penambahan larutan kalium kromat sebagai 

indikator. Pada permulaan titrasi akan terjadi endapan perak flourida dan setelah 

tercapai titik ekivalen maka penambahan sedikit perak nitrat akan bereaksi dengan 

kromat dengan membentuk endapan perak kromat yang berwarna merah.  



 b. Metode Volhard

Metode volhard dapat digunakan untuk menetapkan kadar klorida, bromida dan 

yodida dalam suasana asam. Caranya dengan menambahkan larutan baku perak nitrat 

berlebihan kemudian kelebihan perak nitrat dititrasi kembali dengan larutan baku 

tiosianat. Indikator yang digunakan adalah besi (III) amonium sulfat yang membentuk 

warna merah dari komplek besi  (III) tiosianat dalam lingkungan asam nitrat 0,5-1,5N. 

c. Metode K. Fajans 

Metode ini menggunakan indikator adsorbsi, sebagai kenyataan bahwa titik ekivalen 

indikator teradsorbsi oleh endapan. Indikator ini tidak memberikan perubahan warna 

kepada larutan, tetapi pada permukaan endapan menjadi berwarna (Fatah dan 

Mursyidi,1982).

3. Metode Spektrofotometri 

Spektrofotometri merupakan  pengukuran kadar senyawa atas dasar 

penyerapan energi cahaya oleh suatu sistem kimia sebagai fungsi dari panjang 

gelombang radiasi    (Day dan Underwood, 1986).  

Teknik spektroskopi adalah salah satu teknik analisis fisiko-kimia yang 

mengamati tentang interaksi antara atom atau molekul dengan radiasi elektromagnetik 

(REM). Radiasi elektromagnetik panjang gelombang 380 nm – 780 nm merupakan 

radiasi yang dapat diterima oleh panca indera mata manusia, sehingga dikenal sebagai 

cahaya tampak (visibel). Di luar rentang panjang gelombang cahaya tampak, REM 



sudah tidak dapat ditangkap oleh panca indera mata manusia (Mulja dan Suharman, 

1995).

Semua molekul dapat menyerap radiasi dalam daerah UV-tampak karena 

mereka mengandung elektron, baik sekutu maupun menyendiri, yang dapat 

dieksitasikan ke tingkat energi yang lebih tinggi. Panjang gelombang dimana absorpsi 

itu terjadi, bergantung pada betapa kuat elektron itu terikat dalam molekul. Elektron 

dalam suatu ikatan kovalen tunggal terikat dengan kuat, sehingga untuk eksitasinya 

diperlukan radiasi berenergi tinggi atau panjang gelombang pendek. Seperti alkana 

yang hanya mengandung ikatan tunggal C-H dan C-C mengalami transisi - *, yang 

berarti bahwa suatu elektron dalam orbital ikatan (bonding) sigma dieksitasikan ke 

orbital anti ikatan (antibonding) sigma (Day dan Underwood, 1986).    

Serapan cahaya oleh molekul dalam daerah sinar tampak tergantung pada 

struktur elektronik molekul. Penyerapan sejumlah energi menghasilkan transisi 

elektron dari orbital tingkat dasar ke orbital yang berenergi lebih tinggi dalam keadaan 

tereksitasi. Sistem atau gugus atom yang bertanggung jawab pada penyerapan cahaya 

disebut kromofor. Kromofor yang menyebabkan terjadinya transisi dari  ke * ialah 

sistem yang mempunyai elektron pada orbital , sedangkan kromofor yang 

menyebabkan transisi elektron n ke *, n ke * dan  ke * adalah sistem yang 

mempunyai elektron baik pada orbital molekul tidak mengikat (n) maupun pada 

orbital  (Mulja dan Suharman, 1995). Hal ini dapat dilihat pada gambar 4. 
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     Gambar 4. Diagram tingkat energi elektronik (Mulja dan Suharman, 1995). 

Pada senyawa organik dikenal pula gugus auksokrom, adalah gugus fungsional 

yang mempunyai elektron bebas, sehingga menyebabkan terjadinya transisi (n - *).

Terikatnya gugus kromofor akan mengakibatkan pergeseran pita absorbsi menuju ke 

arah panjang gelombang yang lebih panjang (pergeseran merah = batokromik) disertai 

peningkatan intensitas (efek hiperkromik) (Mulja dan Suharman, 1995).

Hukum Lambert – Beer menyatakan bahwa intensitas serapan yang diteruskan 

oleh larutan penyerap berbanding lurus dengan tebal dan kadar larutan (Skoog, 1985). 

cb10
Io
ItT    b . c . A

Keterangan : 

T : persen transmitan 

 Io : intensitas radiasi yang datang 

 It : intensitas radiasi yang    diteruskan 

 : absorbansi molar (Lt mol-1 cm-1)

 c : konsentrasi (mol Lt-1)

 b : tebal larutan (cm) 

 A : serapan 



Apabila suatu larutan mendapat radiasi sinar polikromatik yakni sinar yang 

terdiri dari beberapa macam warna, maka akan ada suatu sinar dengan panjang 

gelombang tertentu yang diserap, sedang yang lain diteruskan melalui larutan tersebut. 

Sinar yang mempunyai warna sama dengan larutan tidak diserap oleh larutan tersebut, 

tapi akan diteruskan. Warna yang diteruskan, sebenarnya merupakan warna dari 

larutan tersebut merupakan warna komplementer dari warna yang tidak diteruskan 

atau yang diserap. Beberapa warna dan warna komplementer dalam spektrum cahaya 

tampak tercantum dalam tabel 1. 

Tabel 1.Warna dan warna komplementer dalam spektrum cahaya tampak 

Panjang Gelombang 

(nm) 
Warna 

Warna 

Komplementer 

400 – 435 
Lembayung 

(violet)
Kuning-Hijau

435 – 480 Biru Kuning

480 – 490 Hijau-Biru Jingga

490 – 500 Biru-Hijau Merah

500 – 560 Hijau Ungu (purple) 

560 – 580 Kuning-Hijau Lembayung (violet) 

580 – 595 Kuning Biru

595 – 610 Jingga Hijau biru 

610 – 750 Merah Biru-Hijau

(Day dan Underwood, 1986) 



Spektrofotometri Visibel dapat digunakan untuk penentuan kadar terhadap 

sampel berupa larutan, gas atau uap. Untuk sampel berupa larutan perlu diperhatikan 

beberapa persyaratan pelarut yang dipakai,  yaitu : 

a. Pelarut yang dipakai pada struktur molekulnya tidak mengandung sistem ikatan 

rangkap terkonjugasi dan tidak berwarna. 

 b. Tidak terjadi interaksi dengan molekul senyawa yang dianalisis. 

 c. Kemurniannya harus tinggi. 

 d. Polaritas harus diperhatikan, sebab akan berpengaruh terhadap pergeseran   spektra molekul  (Mulja 

dan Suharman, 1995) 

Pada umumnya konfigurasi dasar setiap spektrofotometer berupa susunan peralatan optik 

yang terkonstruksi seperti terlihat pada gambar 5. 

SR M SK D A VD

Gambar 5. Rangkaian Alat Spektrofotometri (Mulja dan Suharman, 1995) 

Keterangan : 

SR = Sumber radiasi    D = Detektor 
M = Monokromator    A = Amplifier atau penguat 
SK = Sampel kompartemen  VD = Visual display atau monitor 

(Mulja dan Suharman, 1995) 

Pada dasarnya, senyawa kimia yang akan dianalisis secara spektrofotometri dapat dibedakan 

menjadi dua yakni senyawa yang harus direaksikan dengan suatu pereaksi dan senyawa yang tidak 

harus direaksikan dengan suatu pereaksi tetapi cukup dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Secara garis 

besar tahapan dalam analisis spektrofotometri adalah : 

1. Penentuan operating time (untuk spektrofotometri visibel), pada tahap ini dicari hubungan 

antara serapan dengan waktu. Pengukuran pada operating time, akan diperoleh hasil 

pembacaan serapan yang stabil karena dimungkinkan setelah operating time komplek warna 

terbentuk atau larutan berwarna yang terbentuk telah stabil. Diharapkan dari analisis dapat 



diperoleh waktu yang pasti untuk pembacaan serapan dari larutan yang diperiksa. Penentuan 

operating time akan mempengaruhi hasil pengukuran secara keseluruhan (Mulja dan 

Suharman, 1995).

2. Panjang gelombang serapan maksimum ( maks), adalah panjang gelombang suatu larutan 

dimana larutan tersebut memberikan serapan terbesar. Cara menentukan maks adalah dengan 

melakukan pembacaan serapan pada berbagai panjang gelombang, dan serapan terbesar pada 

panjang gelombang tertentu tersebut yang digunakan sebagai maks  (Mulja dan Suharman, 

1995).

3. Kurva baku, untuk membuat kurva baku pertama-tama kita membuat seri kadar yang dibaca 

serapannya pada saat operating time dan maks, kemudian dibuat persamaan garis linier 

(Y=BX+A) dari data konsentrasi vs serapan. Data konsentrasi sebagai sumbu x dan serapan 

sebagai sumbu y (Mulja dan Suharman, 1995).

4. Pengukuran serapan sampel (cuplikan), larutan cuplikan dibaca serapan dengan menggunakan 

maks dan setelah mencapai operating time, dan sebelumnya dilakukan pembacaan serapan 

untuk larutan blangko. Serapan yang terbaca dimasukkan sebagai Y pada persamaan kurva 

baku, maka dapat ditentukan kadar dari cuplikan tersebut (Mulja dan Suharman, 1995).

4. Penetapan kadar teofilin secara spektrofotometri sinar tampak (Visibel) menggunakan 

pereaksi Folin-Cioucalteu 

Penetapan kadar teofilin secara spektrofotometri sinar tampak (visibel) 

didasarkan atas pengukuran serapan cahaya warna yang terbentuk hasil dari reaksi 

antara teofilin yang merupakan senyawa reduktor yang akan mereduksi CuSO4 dalam 

suasana basa menjadi CuO. Penetapan kadar dengan Folin-Cioucalteu test disebut juga 

sebagai metode Lowry, yang mula-mula digunakan untuk menentukan kadar protein. 

Metode Lowry dapat mengukur kandungan protein cuplikan hingga 5 μg. Komplek 

warna biru yang terbentuk merupakan hasil reaksi antara Folin-Cioucalteu dengan 



endapan Cu2O. Asam fosfomolibdate fosfotungstat yang terdapat dalam pereaksi 

Folin-Cioucalteu direduksi oleh Cu2O menjadi molybdenum blue berwarna biru 

(Tranggono dan Setiaji, 1989). 

Reaksi yang terjadi pada metode Lowry ini dapat diaplikasikan untuk 

menetapkan kadar teofilin, karena teofilin merupakan senyawa reduktor. Pada suasana 

alkalis teofilin akan mereduksi CuSO4, menjadi Cu2O. Cu2O akan mereduksi asam 

fosfomolibdat fosfotungstat menjadi molybdenum blue berwarna biru. Komplek warna 

biru dapat diukur pada panjang gelombang 700-750 nm. Apabila pada reaksi  

sampel yang digunakan banyak atau terdapat endapan diperlukan pemanasan 100ºC 

selama 10 menit atau lebih. Walaupun pemanasan akan menurunkan absorbansi, tapi 

hasil akan reprodusibel dan mendekati nilai absorbansi zat standar (Colowick dan 

Kaplan, 1957). 

5. Validasi Metode Analisis 

Validasi metode analisis adalah suatu prosedur yang digunakan untuk 

membuktikan bahwa metode analisis tersebut secara taat asas memberikan hasil 

seperti yang diharapkan dengan kecermatan dan ketelitian yang memadai (Mulja dan 

Suharman, 1995). Parameter-parameter validasi metode antara lain: 

a.  Ketepatan (Accuracy)

Merupakan keterdekatan hasil yang diperoleh terhadap harga sebenarnya. Penentuan 

ketepatan metode analisis dilakukan dengan membandingkan kadar terukur dan kadar 

teoritis dari jumlah tertentu senyawa standar yang sengaja ditambahkan ke dalam 



sampel. Harga perbandingan itu disebut persen perolehan kembali (recovery) (Mulja 

dan Suharman, 1995). 

b.    Ketelitian (Precision)

Merupakan derajat kesamaan antar hasil yang terukur dari pengambilan sampel yang 

berulang dalam suatu sampel yang homogen menggunakan suatu metode analisis.  

Ketelitian dapat diukur sebagai simpangan baku (SD) atau simpangan baku relative 

(RSD) = koefisien variasi (CV) (Anonim, 1995). 

Persisi biasanya dinyatakan dengan Coeffisient of Variation (CV) dan Relative 

standard Deviation (RSD). Harga CV < 2% dapat dikatan metode tersebut 

memberikan presisi yang bagus (Mulja dan Hanwar, 2003) 

c. Linieritas (linearity) 

Merupakan rentang kadar terendah hingga kadar tertinggi yang ditentukan dengan 

metode analisis dan dihubungkan dengan tanggap detektor dengan koefisien korelasi 

(r) mendekati satu (Anonim, 1995). 

D. Hipotesis 

Teofilin merupakan senyawa reduktor. Pada suasana alkalis teofilin akan 

mereduksi CuSO4, menjadi Cu2O. Cu2O akan mereduksi asam fosfomolibdat 

fosfotungstat menjadi molybdenum blue berwarna biru Senyawa berwarna hasil reaksi 

teofilin dengan Folin-Cioucalteu dapat digunakan untuk menetapkan kadar teofilin 

dengan spektrofotometri sinar tampak. 


