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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sediaan farmasi yang beredar di pasaran terdiri dari beberapa campuran zat 

berkhasiat. Campuran ini bertujuan untuk meningkatkan efek terapi dan 

kemudahan dalam pemakaian. Salah satu campuran zat aktif yang sering 

digunakan adalah parasetamol dan kofein yang berkhasiat sebagai analgetik 

dan antipiretik (Damayanti et al., 2003).  

Parasetamol merupakan metabolit fenasetin dengan efek analgetik ringan 

sampai sedang, dan antipiretik yang ditimbulkan oleh gugus aminobenzen, 

sedangkan kofein adalah basa lemah yang merupakan turunan xantin, memiliki 

gugus metil dan berefek stimulasi susunan saraf pusat serta dapat memperkuat 

efek analgetik dari parasetamol (Ganiswarna, 1995 ; Sudjadi dan Rahman, 

1994). 

Sediaan obat yang mengandung kobinasi parasetamol dan kofein banyak 

ditemukan di pasaran seperti tablet Bodrex®, Oskadon®, dan Panadol®, 

dengan indikasi yaitu memberikan efek analgetik dan antipiretik pada sakit 

kepala, sakit gigi maupun demam. Penggunaan obat ini semakin meningkat 

sehingga penting untuk mengawasi kandungannya dalam formulasi farmasetik 

untuk menjamin pencapaian efek terapi yang lebih baik dan penurunan 

toksisitas (BPOM, 2008; Tsvetkova et al., 2013) Kombinasi obat dalam 

sediaan multikomponen harus memenuhi persyaratan mutu, efikasi dan 

keamanan yang dapat dilakukan dengan beberapa analisis, salah satunya 

penentuan kuantitatif kadar obat dalam sediaan untuk memastikan obat 

mengandung jumlah yang sesuai etiket agar dapat memberikan efek yang 

diinginkan (Chaudhary, 2011). Pada beberapa literatur penetapan kadar 

parasetamol dalam tablet kombinasi parasetamol dengan kofein dapat 

dilakukan dengan beberapa metode, yaitu secara spektrofotometri ultraviolet – 
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sinar visibel, metode kromatografi cair kinerja tinggi dan metode 

spektrofluorometri. 

 Menurut penelitian Aktas dan Kitis (2014), metode spektrofotometri 

ultraviolet - visibel merupakan metode yang sederhana, memerlukan biaya 

yang cukup rendah, namun membutuhkan lebih banyak waktu dan upaya dalam 

mengerjakan preparasi sampel. Menurut Levent (2002) mengatakan metode 

kromatografi cair kinerja tinggi merupakan metode alternatif yang memiliki 

kepekaan analisis tinggi namun memerlukan biaya relatif mahal. Selain itu, 

menurut Altair (2006), mengatakan metode spektrofluorometri merupakan 

metode yang cepat dan tidak memerlukan preparasi sebelumnya dan langkah 

derivatisasi tidak diperlukan. 

Spektrofotometer FTIR (Fourier Transform Infrared) merupakan salah satu 

instrument yang banyak digunakan untuk mengetahui spektrum vibrasi 

molekul yang dapat digunakan untuk memprediksi struktur senyawa kimia 

(Sulistyani, 2018). Spektroskopi IR (Infrared) memungkinkan untuk 

digunakan dalam deteksi suatu sampel karena spektra tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif (Hof, 2003). Saat ini 

metode spektroskopi FTIR secara simultan belum tersedia dalam farmakope 

untuk penetapan kadar campuran parasetamol dan kofein. Metode yang 

tersedia terbatas hanya untuk pengujian tunggal parasetamol maupun kofein 

dan pengujian kombinasi parasetamol dan kofein (Sulistyani, 2018). 

Spektroskopi inframerah merupakan metode yang analisisnya cepat, efektif, 

non destruktif, sensitif dan memerlukan preparasi yang sederhana serta 

penggunaan reagen kimia dan pelarut dalam jumlah sedikit (Che Man & 

Mirgani, 2011). 

Pada penelitian ini menggunakan sel Attenuated Total Reflectance (ATR) 

adalah teknik cepat yang merupakan langkah awal yang berguna untuk 

mengkarakterisasi material. Kelebihan dari ATR adalah persiapan sampel yang 

sederhana, memerlukan sedikit sampel karena pada sampel cair teknik 

pengerjaannya dengan meneteskan sedikit sampel pada Kristal ATR, tanpa 

penggunaan KBr grinding serta perbedaan ukuran partikel diabaikan 

(Thompson et al., 2009). ATR didasarkan pada fenomena refleksi internal 
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total, dan mengukur perubahan yang terjadi dalam sinar inframerah yang 

dipantulkan internal dalam interaksi dengan sampel melalui Zink Selenium 

(ZnSe) Kristal atau berlian (Bruno, 1999). 

 Salah satu teknik menganalisis hasil FTIR adalah dengan menggunakan 

teknik kalibrasi multivariat yang merupakan bagian dari kemometrik. 

Kemometrik merupakan teknik alternatif yang sangat cocok untuk prosedur 

pemisahan dan deteksi dalam analisis senyawa kimia. Pada penelitian ini 

kalibrasi multivariat yang digunakan adalah Principal Component Analysis 

(PCA) dan Partial Least Square (PLS). Principal Component Analysis (PCA) 

merupakan suatu teknik untuk mengurangi banyaknya data, ketika terdapat 

suatu korelasi antar data (Rohman, 2014). Partial Least Square (PLS) 

merupakan salah satu kemometrika yang didasarkan pada metode regresi yang 

dapat menghubungkan antara spektra vibrasional dengan sampel. 

Dari uraian tersebut menjadi alasan penelitian ini dilakukan yaitu untuk 

mengetahui dan menetapkan kadar obat parasetamol dan kofein dalam tablet 

kombinasi parasetamol dan kofein dengan menggunakan spektroskopi Fourier 

transform infrared (FTIR) dengan sel ATR (Attenuated Total Reflectance) 

yang dikombinasikan dengan kemometrik. Keuntungan teknik spektroskopi 

FTIR ialah berpotensi sebagai metode analisis yang cepat karena dapat 

dilakukan secara langsung pada sampel tanpa adanya tahapan pemisahan 

terlebih dahulu (Bunaciu et al., 2011). Kekurangan yang dapat ditimbulkan 

dengan menggunakan spektroskopi FTIR yaitu dalam hal interpretasi secara 

visual dan langsung menjadi sulit akibat adanya tumpang tindih spektrum 

serapan dari molekul-molekul dalam sampel, sehingga untuk memudahkannya 

diperlukan bantuan teknik kemometrika (Gad et al., 2012). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah metode spektroskopi FTIR kombinasi kemometrik dapat 

digunakan untuk penetapan kadar parasetamol dan kofein dalam tablet 

kombinasi parasetamol dan kofein ? 
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2. Bagaimana validasi metode spektroskopi FTIR yang digunakan untuk 

menetapkan kadar parasetamol dan kofein dalam tablet kombinasi 

parasetamol dan kofein ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui penggunaan metode spektroskopi FTIR kombinasi 

kemometrik dapat digunakan untuk menetapkan kadar parasetamol dan 

kofein dalam tablet kombinasi parasetamol dan kofein. 

2. Untuk mengetahui validasi metode spektroskopi FTIR yang digunakan 

untuk menetapkan kadar parasetamol dan kofein dalam tablet kombinasi 

parasetamol dan kofein 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah 

mengenai validasi metode penetapan kadar parasetamol dan kofein dalam 

tablet kombinasi parasetamol dan kofein secara spektroskopi FTIR 

kombinasi kemometrik. 

2. Memberikan alternatif metode analisis untuk menetapkan kadar 

parasetamol dan kofein dalam tablet kombinasi parasetamol dengan kofein 

menggunakan metode spektroskopi FTIR kombinasi kemometrik. 
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