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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

 

Tablet besi (II) sulfat atau ferro sulfat merupakan preparat yang 

digunakan untuk mengatasi anemia terutama anemia defisiensi besi. Anemia 

defisiensi besi adalah anemia yang disebabkan oleh kurangnya zat besi dalam 

tubuh, sehingga kebutuhan zat besi untuk eritropoeisis tidak cukup. 

Zat besi (Fe) sangat diperlukan oleh tubuh antara lain untuk 

pertumbuhan, bekerjanya berbagai macam enzim dalam tubuh dan yang paling 

penting digunakan untuk pembentukan hemoglobin. Selain itu kekurangan zat 

besi dapat menyebabkan gangguan susunan syaraf pusat, dapat mengurangi 

prestasi kerja, kecerdasan terhambat, menurunnya kekebalan terhadap infeksi 

(Demaeyer,1993). 

Prevalensi anemia defisiensi besi di Indonesia masih tergolong cukup 

tinggi, kira – kira sekitar 43% anak-anak dan 51% ibu hamil (Demaeyer, 1993). 

Pengobatan anemia dengan perubahan makanan saja tidak cukup sehingga 

alternatif pengobatan lain diberikan tablet zat besi. Tingginya prevalensi anemia 

di Indonesia menyebabkan kebutuhan  tablet zat besi yaitu ferro sulfat sebagai 

preparat untuk mengatasi anemia defisiensi besi menjadi meningkat. Hal ini dapat 

menjadi dorongan bagi industri – industri farmasi untuk meningkatkan produksi 

besi (II) sulfat.  
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Obat sebelum beredar dipasaran, harus diuji dulu mutu dan kualitasnya. 

Pemeriksaan mutu suatu sediaan dalam bidang kefarmasian mutlak diperlukan 

untuk menjamin bahwa tiap obat mengandung bahan yang benar dengan mutu dan 

jumlah yang telah ditetapkan dan dibuat pada kondisi yang tetap dan mengikuti 

prosedur standar sehingga obat tersebut senantiasa memenuhi spesifikasi yang 

telah ditetapkan untuk identitas, kadar, kemurnian, mutu, dan keamanannya 

(Anonim, 2001). Pemilihan metode merupakan masalah yang terpenting didalam 

setiap analisis, karena metode yang akan dipilih itu merupakan pencerminan dari 

beberapa faktor. Faktor – faktor tersebut antara lain: tujuan analisis, macam 

bahan, jumlah bahan yang akan dianalisis, ketepatan dan ketelitian yang 

diinginkan, lamanya waktu yang diperlukan untuk analisis serta peralatan yang 

tersedia (Mursyidi dan Rohman, 2006).  

Penetapan kadar tablet besi (II) sulfat dalam Farmakope Indonesia Edisi 

IV dilakukan dengan metode serimetri. Serimetri merupakan metode konvensional 

yang  pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama dan kurang peka (sensitive) 

untuk penetapan kadar suatu zat yang kadarnya relatif kecil. Bahan-bahan yang 

digunakan pada serimetri juga mahal (Roth dan Blaschke, 1998). 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 

(Mursyidi dan Rohman, 2006). Dalam rangka pengembangan metode serta 

pemilihan metode yang sesuai, maka penelitian mengenai penggunaan serta 

perbandingan metode tertentu untuk mengetahui perbedaan yang terdapat antara 
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metode yang satu dengan yang lain masih diperlukan, sehingga pada penelitian ini 

dicoba menggunakan metode spektrofotometri visibel dengan pereaksi kalium 

permanganat dan asam salisilat (KMnO4-salisilat). 

Pada penelitian sebelumnya oleh Eng Chan Kim dan V.I. Nikolaev 

tahun 1995 melakukan penelitian penetapan Fe (besi) dalam obat menggunakan 

berbagai macam metode antara lain serimetri, permanganometri, spektrofotometri 

dan spektrofotometri serapan atom menghasilkan relative error 0,079% pada 

serimetri, 0,085% permanganometri, 2,425% spektrofotometri dan 0,862% 

spektrofotometri serapan atom. Berdasarkan penelitian tersebut pada metode 

titrimetri mempunyai akurasi yang tinggi dengan nilai relative errornya < 5%.    

Metode spektrofometri visibel merupakan metode modern yang lebih 

mengarah pada penggunaan alat atau instrumen yang canggih. Pada metode ini 

jumlah sampel yang diperlukan sedikit dan waktu pengerjaannya relatif cepat. 

Besi (II) sulfat dengan bantuan kalium permanganat akan mengalami oksidasi dari 

besi (II) menjadi besi (III) pada suasana asam (Mursyidi dan Rohman, 2006). Besi 

(III) yang terbentuk direaksikan dengan asam salisilat akan terbentuk warna ungu 

yang stabil pada pH kurang dari 6 (Ogawa dan Tobe, 1966). Senyawa berwarna 

tersebut bisa mengabsorbsi radiasi elektromagnetik pada daerah visibel. Metode 

spektrofotometri visibel merupakan metode baru sehingga perlu dilakukan 

validasi metode yang meliputi akurasi, ripitabilitas dan linieritas. Dalam 

Farmakope Indonesia menyebutkan bahwa suatu metode baru hanya dapat 

digunakan apabila metode tersebut sekurang – kurangnya memberikan ketepatan, 
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ketelitian, dan selektifitas yang sama dengan metode resmi dalam Farmakope 

Indonesia (Anonim, 1995).   

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah tablet besi (II) sulfat dapat ditetapkan dengan metode spektrofotometri 

visibel menggunakan pereaksi KMnO4-salisilat ? 

2. Apakah penetapan kadar tablet besi (II) sulfat secara spektrofotometri visibel 

dapat memenuhi parameter validasi yang dipersyaratkan dibandingkan dengan 

metode serimetri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Membuktikan bahwa kadar tablet besi (II) sulfat dapat ditetapkan kadarnya 

dengan spektrofotometri visibel menggunakan pereaksi KMnO4-salisilat. 

2. Membandingkan apakah penetapan kadar tablet besi (II) sulfat dengan 

spektrofotometri visibel memenuhi parameter analisis yang sama dengan 

metode serimetri yang tertera pada Farmakope Indonesia Edisi IV. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Besi (II) Sulfat 

Besi (II) sulfat mempunyai komposisi kimia FeSO4. Nama lain dari besi 

(II) sulfat adalah ferro sulfat, copperas atau green vitriol (Anonim, 2007). 
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Pemeriannya berupa serbuk hablur atau granul warna hijau kebiruan, tidak berbau 

dan rasa seperti garam, segera teroksidasi dalam udara lembab, pH lebih kurang 

3,7. Kelarutannya mudah larut dalam air, tidak larut dalam etanol dan sangat 

mudah larut dalam air mendidih (Anonim, 1995). Besi (II) sulfat dapat ditemukan 

dalam bentuk alami. Beberapa macam molekul dari besi (II) sulfat antara lain 

monohidrat (FeSO4.H2O), tetrahidrat (FeSO4.4H2O), pentahidrat (FeSO4.5H2O), 

dan heptahidrat (FeSO4.7H2O) (Anonim, 2007). Khasiat dari besi (II) sulfat yaitu 

digunakan untuk terapi anemia defisiensi besi. Penyebab anemia defisiensi besi 

antara lain malnutrisi, hambatan absorpsi, pendarahan dan hamil berulang kali. 

Gejala klinis dari anemia karena defisiensi besi adalah kelemahan, fatigue, sulit 

bernapas waktu berolahraga, kepala pusing, nausea, penurunan nafsu makan, kulit 

dan selaput lendir terlihat pucat (Darmono, 1995).   

2. Serium (IV) Sulfat 

Unsur serium (nomor atom 58) dapat berada hanya dalam dua keadaan 

oksidasi +4 dan +3. Dalam keadaan kuadrivalen serium merupakan zat pengoksid 

yang kuat. Larutan garam serium (IV) berwarna kuning, larutan garam serium 

(III) lebih kurang berwarna kuning lemah. Warna ini pada pencapaian titik 

ekuivalen titrasi serimetri tidak berubah secara signifikan maka pada titrasi 

serimetri digunakan indikator redoks yaitu indikator ortofenantrolin (Day and 

Underwood, 2001).  

Indikator ortofenantrolin merupakan indikator redoks yang baik, karena 

hampir memenuhi semua persyaratan sebagai indikator redoks yang baik. 

Perubahan warnanya sangat tajam, larutannya mudah dibuat dan cukup mantap 
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N N

selama penyimpanan (Rivai, 1995). Indikator ini merupakan kompleks yang 

berwarna merah terang, terbentuk dari kombinasi ortofenantrolin basa dengan ion 

besi (II). 

 
 
 
 3                                     + Fe2+ → [ (C12H8N2)3Fe]2+           (1) 

 

 Kompleks ini dengan mudah teroksidasi menjadi kompleks ion 

ortofenantrolin-besi (III) yang reversibel dan berwarna biru. 

[(C12H8N2)3Fe]2+  [(C12H8N2)Fe]3+ + e-   (2) 

merah     biru muda 

Serimetri dibandingkan dengan percobaan oksidimetri lainnya 

memberikan keuntungan antara lain : 

1) Larutan garam serium (IV) sangat stabil pada penyimpanan yang lama 

2) Larutan serium (IV) sulfat kurang berwarna sehingga tidak mengkaburkan 

pengamatan titik akhir dengan indikator.  

3) Hanya ada satu keadaan oksidasi Ce (III) dimana ion Ce (IV) direduksi 

 Kerugian pada serimetri yaitu mahalnya harga serium (IV) sulfat (Roth 

dan Blaschke, 1998). Pada serimetri larutan baku yang digunakan serium (IV) 

sulfat. Larutan serium (IV) sulfat dalam asam sulfat encer merupakan zat 

pengoksidasi yang kuat dan stabil karena larutan serium (IV) sulfat jika direduksi 

selalu menghasilkan ion serium (III) 

Ce4+ + e → Ce3+        (3) 
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Larutan serium (IV) sulfat dalam asam klorida pada suhu didih tidak stabil 

karena terjadi reduksi oleh asam dan terjadi pelepasan klorin menurut reaksi 

berikut : 

2Ce4+ + 2Cl- → 2Ce3+ + Cl2      (4)   

Reaksi ini pada pendidihan berjalan cepat, oleh karena itu jika diperlukan 

pendidihan maka digunakan asam sulfat, kalau pada suhu kamar dapat digunakan 

asam klorida encer. Penggunaan asam fluorida tidak dapat dilakukan karena akan 

membentuk kompleks dengan larutan serium (IV) sulfat yang sangat stabil dan 

warna kuning dari larutan serium (IV) sulfat akan hilang. Pada kebasaan yang 

relatif rendah mudah terjadi hidrolisis dari garam serium (IV) sulfat menjadi 

serium hidroksida yang mengendap. Oleh karena itu, titrasi dengan larutan serium 

(IV) sulfat harus dilakukan pada media asam kuat (Gandjar dan Rohman, 2007). 

Serimetri dapat digunakan untuk menetapkan kadar beberapa senyawa 

diantaranya besi (II) sulfat. Pada penetapan kadar besi (II) sulfat reaksi yang 

terjadi adalah : 

Fe2+ + Ce4+ → Ce3+ + Fe3+       (5) 

Dari reaksi ini dapat diketahui bahwa berat ekivalen (BE) dari besi (II) 

sulfat adalah sama dengan berat molekulnya karena tiap 1 molekul besi (II) sulfat 

setara dengan 1 mol serium (IV) yang berarti setara dengan 1 elektron sehingga 

valensinya 1 (Mursyidi dan Rohman, 2006). 
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3. Kalium Permanganat 

Kalium permanganat (KMnO4) merupakan oksidator kuat dalam larutan 

yang bersifat asam. Biasanya digunakan pada medium asam 0,1 N. Reaksi antara 

kalium permanganat dan besi (II) sebagai berikut : 

5 Fe2+ + MnO4
- + 8 H+ → 5 Fe3+ + Mn2+ + 4 H2O     (6) 

(Rivai, 1995) 

Asam sulfat merupakan asam yang paling cocok digunakan sebagai 

pelarutnya karena jika digunakan asam klorida maka kemungkinan sebagian 

permanganatnya digunakan untuk pembentukan klorin seperti reaksi dibawah ini : 

2 MnO4
-  + 16 H+ + 10 Cl- → 2 Mn2+ + 5Cl2 + 8H2O       (7) 

Kalium permanganat mempunyai kestabilan yang terbatas. Adanya 

aquades umumnya mengandung zat – zat organik yang dapat mereduksi, maka 

sering terjadi peruraian sendiri dalam penyimpanan. Kalium permanganat jika 

digunakan sebagai oksidator dalam larutan alkalis kuat maka ada dua 

kemungkinan reaksi yaitu pertama reaksi yang berjalan relatif cepat akan 

terbentuk MnO4
2- dan reaksi kedua berlangsung relatif lambat akan terbentuk 

MnO2 (Gandjar dan Rohman, 2007). 

4. Metode Spektrofotometri 

Teknik spektroskopi adalah salah satu teknik analisis fisika-kimia yang 

mengamati tentang interaksi antara atom atau molekul dengan radiasi 

elektromagnetik (REM). Radiasi elektromagnetik panjang gelombang 380 mm – 

780 mm merupakan radiasi yang dapat diterima oleh panca indera mata manusia, 

sehingga dikenal sebagai cahaya tampak (visibel). Diluar rentang panjang 
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gelombang cahaya tampak, REM sudah tidak dapat ditangkap oleh panca indera 

mata manusia (Mulja dan Suharman, 1995). 

Spektrofotometer adalah alat yang terdiri atas spektrometer dan fotometer. 

Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang 

tertentu dan fotometer adalah alat untuk mengukur intensitas cahaya yang 

ditransmisikan atau diabsorpsi. Jadi spektrofotometer digunakan untuk mengukur 

energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan atau 

diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang (Khopkar, 1990). 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Skematis Spektrofotometer UV-Vis (Watson, 1999)  

Secara skematis pola kerja spektrofotometer UV-VIS (Gambar 1) adalah sebagai 

berikut: 

a. Sumber-sumber lampu, lampu deuterium digunakan untuk daerah UV pada 

panjang gelombang dari 190 – 350 nm, sementara lampu halogen kuarsa atau 

lampu tungsten digunakan untuk daerah visibel pada panjang gelombang 

antara 350 – 800 nm. 

b. Monokromator digunakan untuk mendipersikan sinar ke dalam komponen-

komponen panjang gelombangnya yang selanjutnya akan dipilih oleh celah. 

Sumber 

lampu 

Celah 
(slit) 

Celah 
(slit)

Wadah 
sampel

Detektor 
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c. Detektor berfungsi mengubah sinyal radiasi yang diterima menjadi sinyal 

elektronik. 

Prinsip spektrofotometri didasarkan adanya interaksi dari energi radiasi 

elektromagnetik dengan zat kimia. Dengan mengetahui interaksi yang terjadi, 

dikembangkan teknik-teknik analisis kimia yang memanfaatkan sifat-sifat dari 

interaksi tersebut (Sudarmadji dkk., 1996) 

Dalam mempelajari analisis kuantitatif dan absorbsi, berkas radiasi 

dikenakan pada sampel dan kemudian intensitas radiasi yang diteruskan atau 

ditransmisikan diukur. Radiasi yang diabsorbsi oleh sampel ditentukan dengan 

membandingkan intensitas dari berkas radiasi yang diteruskan bila ada zat 

penyerap. Jika radiasi mengenai sampel memiliki energi sesuai dengan yang 

dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya perubahan energi, maka terjadilah 

absorbsi (Sudarmadji dkk., 1996). 

Penentuan kadar secara spektrofotometri sinar tampak dilakukan dengan 

mengukur absorbansi maksimum. Apabila senyawa fisik tidak berwarna maka 

senyawa diubah dulu menjadi senyawa berwarna melalui reaksi kimia dan 

absorbansi ditentukan dalam daerah sinar tampak (Roth dan Blaschke, 1998). 

Hukum Lambert-Beer menyatakan bahwa intensitas yang diteruskan oleh 

larutan zat penyerap berbanding lurus dengan tebal dan konsentrasi larutan. Hal 

tersebut sesuai dengan persamaan : 

A = a . b . c       (8) 

A = Log Io/I       (9) 

Yang mana : 
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A  = absorban 
a   = absorptivitas 
b  = tebal kuvet (cm) 
c   = konsentrasi 
Io  = intensitas mula-mula 
I   = intensitas sinar yang melewati media 
 

Kuantitas spektroskopi yang diukur biasanya adalah transmitans (T) = I/Io 

dan absorbansi (A) yang mana A = Log 1/T. Absorbtivitas (a) merupakan suatu 

konstanta yang tidak tergantung pada konsentrasi, tebal kuvet, dan intensitas 

radiasi yang mengenai larutan sampel. Absorptivitas tergantung pada suhu, 

pelarut, struktur molekul, dan panjang gelombang radiasi. Satuan a ditentukan 

oleh satuan-satuan b dan c. Jika satuan c dalam molar (M) maka absorptivitas 

disebut dengan absortivitas molar dan disimbolkan dengan ε   dengan satuan M-

1cm-1 atau liter mol-1cm-1. Jika c dinyatakan dengan persen berat/volume 

(g/100ml) maka absorptivitas  dapat ditulis dengan E 1%
1cm. 

Dalam hukum Lambert-Beer tersebut ada beberapa pembatasan yaitu: 

a. Sinar yang digunakan dianggap monokromatis  

b. Penyerapan terjadi dalam suatu volume yang mempunyai penampang luas 

yang sama  

c. Senyawa yang menyerap dalam larutan tersebut tidak tergantung terhadap 

yang lain dalam larutan tersebut  

d. Tidak terjadi peristiwa fluoresensi atau fosforesensi 

e. Indeks bias tidak tergantung pada konsentrasi larutan 

(Gandjar dan Rohman, 2007).   

Apabila suatu larutan mendapat radiasi berupa sinar polikromatik yaitu 

sinar yang terdiri atas beberapa macam warna (polikromatis), maka hanya sinar 
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dengan panjang gelombang tertentu yang diserap, sedangkan sinar dengan 

panjang gelombang lain diteruskan melalui larutan tersebut. Sinar mempunyai 

warna yang tidak diserap, akan diteruskan. Warna yang diteruskan sebenarnya 

adalah warna larutan tersebut, sedangkan warna komplementer dari warna itu 

tidak diteruskan atau yang diserap yaitu warna seperti yang terlihat oleh mata 

(Sudarmadji dkk., 1996). 

Tahapan-tahapan dalam analisis spektrofotometri secara garis besar adalah  

a. Pembentukan molekul yang dapat menyerap sinar UV-VIS 

Hal ini perlu dilakukan jika senyawa yang dianalisis tidak menyerap pada 

daerah tersebut. Cara yang digunakan adalah dengan merubah menjadi senyawa 

lain atau direaksikan dengan reaksi tertentu. Pereaksi yang digunakan harus 

memenuhi beberapa persyaratan yaitu : 

1) Reaksinya selektif dan sensitif 

2) Reaksinya cepat, kuantitatif, dan reproduksibel 

3) Hasil reaksi stabil dalam jangka waktu yang lama. 

b. Waktu operasional (operating time) 

Cara ini biasa digunakan untuk pengukuran hasil reaksi atau pembentukan 

warna. Tujuannya adalah untuk mengetahui waktu pengukuran yang stabil. Waktu 

operasional ditentukan dengan mengukur hubungan antara waktu pengukuran 

dengan absorbansi larutan (Gandjar dan Rohman, 2007). Pengukuran pada 

operating time akan diperoleh hasil pembacaan serapan yang stabil karena 

dimungkinkan setelah operating time kompleks warna yang terbentuk telah stabil. 



13 

 

 

 

Penentuan operating time akan mempengaruhi hasil pengukuran secara 

keseluruhan (Mulja dan Suharman, 1995). 

c. Pemilihan panjang gelombang 

Panjang gelombang yang digunakan untuk analisis kuantitatif adalah 

panjang gelombang yang mempunyai absorbansi maksimal. Untuk memilih 

panjang gelombang maksimal, dilakukan dengan membuat kurva hubungan antara 

absorbansi dengan panjang gelombang dari suatu larutan baku pada konsentrasi 

tertentu (Gandjar dan Rohman, 2007). Pengertian λmaks adalah panjang gelombang 

suatu larutan dimana larutan tersebut memberikan serapan terbesar. Cara 

menentukan λmaks adalah dengan melakukan pembacaan serapan pada berbagai 

panjang gelombang dan serapan terbesar pada λ tertentu tersebut digunakan 

sebagai λmaks (Mulja dan Suharman, 1995).  

d. Pembuatan kurva baku 

Dibuat seri larutan baku dari zat yang akan dianalisis dengan berbagai 

konsentrasi. Masing-masing absorbansi larutan dengan berbagai konsentrasi 

diukur, kemudian dibuat kurva yang merupakan hubungan antara absorbansi 

dengan konsentrasi. 

e. Pembacaan absorbansi sampel atau cuplikan 

Absorban yang terbaca pada spektrofotometer hendaknya antara 0,2 

sampai 0,8 atau 15 % sampai 70 % jika dibaca sebagai transmitans. Anjuran ini 

berdasarkan anggapan bahwa kesalahan dalam pembacaan T adalah 0,005 atau 0,5 

% (Gandjar dan Rohman, 2007). 
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5. Validasi Metode Analisis 

Suatu metode analisis harus divalidasi untuk melakukan verifikasi bahwa 

parameter-parameter kinerjanya cukup mampu untuk mengatasi problem analisis, 

karenanya suatu metode harus divalidasi ketika metode baru dikembangkan untuk 

mengatasi problem analisis tertentu atau metode yang sudah baku direvisi untuk 

menyesuaikan perkembangan atau untuk mendemonstrasikan kesetaraan antar dua 

metode seperti antara metode baru dan metode baku. 

Parameter-parameter validasi antara lain : 

a) Akurasi (ketepatan) 

Akurasi merupakan ketepatan metode analisis atau kedekatan antara nilai 

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

rujukan. Penentuan ketepatan dan kadar teoritis dari jumlah tertentu senyawa 

standar yang sengaja ditambahkan ke dalam sampel. Harga perbandingan ini 

disebut persen perolehan kembali (recovery). Nilai keberterimaan adalah RSD < 

1% dan nilai recovery antara 98-102% (Miller dan Ermer, 2005). 

b) Ripitabilitas  

Ripitabilitas merupakan parameter untuk melihat tingkat kedekatan hasil 

uji pada hari yang sama, sampel yang sama, analis yang sama atau pada kondisi 

kerja yang normal. Ripitabilitas sering kali diekspresikan dengan SD (standard 

deviation) atau RSD (relative standard deviation) dari serangkaian data, dan 

kriteria keberterimaannya RSD < 2% (Miller dan Ermer, 2005).  
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c) Spesifikasi 

Spesifikasi merupakan kemampuan untuk mengukur analit yang dituju 

secara tepat dan spesifik dengan adanya komponen – komponen lain dalam 

matriks sampel seperti ketidakmurnian produk degradasi dan komponen matrik 

d) Batas Deteksi (Limit of Detection, LOD) 

Batas deteksi didefinisikan sebagai konsentrasi analit terendah dalam 

sampel yang masih dapat dideteksi, meskipun tidak selalu dapat dikuantifikasi. 

Batas deteksi dapat dihitung berdasarkan pada standar deviasi (SD) respon dan 

kemiringan (slope,S) kurva baku pada level yang mendekati LOD sesuai dengan 

rumus , LOD = 3,3 (SD/S). Standar deviasi respon dapat ditentukan berdasarkan 

pada standar deviasi blanko, pada standar deviasi residual dari garis regresi atau 

standar deviasi intersep y pada garis regresi.  

e) Batas kuantifikasi (Limit of Quantification, LOQ) 

Batas kuantifikasi didefinisikan sebagai konsentrasi analit terendah dalam 

sampel yang dapat ditentukan dengan presisi dan akurasi yang dapat diterima pada 

kondisi operasional metode yang digunakan. LOQ dapat dihitung dengan rumus 

LOQ = 10(SD/S) (Gandjar dan Rohman, 2007).  

f) Liniearitas  

Linieritas merupakan parameter yang dipakai untuk melihat respon metode 

terhadap perubahan jumlah sampel. Pada parameter ini akan terlihat apakah 

dengan kenaikan jumlah sampel akan menaikkan respon (respon bisa dalam 

bentuk absorbansi, volume titran atau peak area). 
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Pengerjaan parameter ini, dengan membuat sejumlah sampel range 

kadarnya antara 70 % - 130 %. Data kadar kemudian diolah dengan menggunakan 

linier regresion antara kadar terhitung dengan volume titran/absorbansi. Kemudian 

hitung nilai r-nya. Kriteria keberterimaannya adalah jika r > 0,98 (Gandjar dan 

Rohman, 2007). 

 

E. LANDASAN TEORI 

Tablet besi (II) sulfat mengandung besi (II) sulfat yang digunakan untuk 

terapi anemia defisiensi besi. Pada Farmakope Indonesia Edisi IV penetapan kadar 

tablet besi (II) sulfat dilakukan dengan metode serimetri (Anonim, 1995). Pada 

serimetri larutan baku yang digunakan serium (IV) sulfat dengan indikator 

ortofenantrolin. Kelemahan dari serimetri yaitu mahalnya harga serium (IV) sulfat 

(Roth dan Blaschke, 1998). Oleh karena itu dilakukan metode pengembangan 

baru untuk penetapan kadar tablet besi (II) sulfat. Dalam penelitian ini dicoba 

menggunakan metode spektrofotometri visibel. 

Metode spektrofotometri visibel merupakan metode modern yang lebih 

mengarah pada penggunaan alat atau instrumen yang canggih. Prinsip 

spektrofotometri didasarkan adanya interaksi dari energi radiasi elektromagnetik 

dengan zat kimia (Sudarmadji dkk., 1996). Apabila senyawa fisik tidak berwarna 

maka senyawa diubah dulu menjadi senyawa berwarna melalui reaksi kimia dan 

absorbansi ditentukan dalam daerah sinar tampak (Roth dan Blaschke, 1998).  

Pada metode spektrofotometri visibel ini dengan memanfaatkan sifat dari 

besi (III) yang spesifik jika direaksikan dengan asam salisilat akan membentuk 
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kompleks warna ungu. Untuk memperoleh ion besi (III) maka besi (II) sulfat 

harus dioksidasi terlebih dahulu. Oksidator yang digunakan untuk mengoksidasi 

besi (II) menjadi besi (III) yaitu kalium permanganat. Kalium permanganat ini 

akan mengoksidasi sempurna dalam suasana asam kemudian besi (III) yang 

terbentuk direaksikan dengan asam salisilat akan membentuk kompleks warna 

ungu. 

Spektrofotometri merupakan metode yang baru sehingga perlu dilakukan 

validasi metode yang meliputi akurasi, ripitabilitas dan linieritas. Dalam 

Farmakope Indonesia menyebutkan bahwa suatu metode baru hanya dapat 

digunakan apabila metode tersebut sekurang – kurangnya memberikan ketepatan, 

ketelitian, dan selektifitas yang sama dengan metode resmi dalam Farmakope 

Indonesia.   

 

F. HIPOTESIS 

1. Tablet besi (II) sulfat dapat ditetapkan kadarnya dengan spektrofotometri 

visibel menggunakan pereaksi KMnO4–salisilat.  

2. Penetapan kadar tablet besi (II) sulfat dengan spektrofotometri visibel 

memenuhi parameter analisis yang sama dengan metode serimetri yang tertera 

pada Farmakope Indonesia Edisi IV. 
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