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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hasil Penelitian Sebelumnya 

Menurut Penelitian (Altair et al., 2006) prosedur spektrofluorimetri untuk 

penentuan parasetamol dan kofein secara simultan dalam formulasi padat 

menggunakan kalibrasi multivariat Partial Least Square (PLS). Metode ini 

cepat dan tidak memerlukan persiapan sebelumnya, dan langkah derivatisasi 

parasetamol tidak diperlukan, karena itu beberapa keterbatasan yang terdapat 

pada prosedur analitik tradisional, seperti langkah–langkah laboratorium 

intensif, peningkatan waktu analisis, dan penggunaan reagen yang tinggi 

diminimalkan. Pendekatan ini memungkinkan untuk analisis kuantifikasi 

secara simultan pada parasetamol dan kofein.  

Menurut Penelitian (Acheampong, 2015) asam asetilsalisilat dan 

parasetamol sering dikombinasikan dengan kofein untuk menghilangkan nyeri, 

demam dan radang. Metode yang digunakan yaitu RP – HPLC (Reversed 

Phase – High Performance Liquid Chromatography). Metode ini akurat 

dengan nilai perolehan kembali (Recovery), ketelitian dan linearitas memenuhi 

syarat. Pada metode ini memerlukan preparasi sampel yang rumit, 

membutuhkan banyak alat dan bahan, dan biaya yang relatif mahal. 

Menurut Penelitian (Dzulfianto et al., 2017) menggunakan spektroskopi UV 

dengan kombinasi kalibrasi multivariat partial least square (PLS) untuk 

analisis simultan parasetamol, propyphenazone, dan kofein dalam sediaan 

tablet. Metode ini cepat dan menjanjikan untuk formula tetap, namun jika 

digunakan dalam formulasi lain, model ini harus dikembangkan kembali. 

      Menurut Penelitian (Aktas dan Kitis, 2014) penentuan kofein secara 

simulltan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis kombinasi 

kemometrik dapat diterapkan untuk analisis obat dalam formulasi tablet tanpa 

tahap pemisahan terlebih dahulu. Penelitian ini tidak membutuhkan waktu 

yang lama dalam preparasinya dan memiliki nilai presisi dan akurasi yang baik. 
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B. Landasan Teori 

1. Parasetamol 

a. Pengertian Parasetamol 

      Asetaminofen adalah paraaminofenol yang merupakan metabolit 

fenasetin dan telah digunakan sejak tahun 1893 (Sunaryo, 1995). 

Asetaminofen (parasetamol) mempunyai daya kerja analgesik, antipiretik, 

tidak mempunyai daya kerja anti radang dan tidak menyebabkan iritasi 

serta peradangan lambung (Sartono, 1993). Hal ini disebabkan parasetamol 

bekerja pada tempat yang tidak terdapat peroksid sedangkan pada tempat 

inflamasi terdapat lekosit yang melepaskan peroksid sehingga efek anti 

inflamasinya tidak bermakna. Parasetamol berguna untuk nyeri ringan 

sampai sedang, seperti nyeri kepala, mialgia, nyeri paska melahirkan dan 

keadaan lain (Katzung, 1992). 

b. Struktur Kimia Parasetamol 

 

 

Gambar 2.1  : Struktur Kimia Parasetamol (Depkes RI, 2014) 

c. Sifat – Sifat Parasetamol 

      Menurut (Depkes RI, 2014) parasetamol mengandung tidak kurang dari 

98,0% dan tidak lebih dari 101,0% C8H9NO2, dihitung terhadap zat 

anhidrat. Sifat fisika dari pasasetamol yaitu : 

Pemerian  : Serbuk hablur, putih; tidak berbau; rasa sedikit pahit. 

Kelarutan  :  Larut dalam air mendidih dan dalam natrium 

hidroksida 1 N; mudah larut dalam etanol. 

Jarak Lebur  :  Antara 168o dan 172o 

Sinonim   :   4’-Hidroksiasetanilida 

Berat Molekul   :  151,16 

Rumus Empiris  :  C8H9NO2 
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d. Indikasi 

      Parasetamol merupakan pilihan lini pertama untuk penanganan demam 

(antipiretik) dan nyeri (analgetik). Parasetamol digunakan untuk nyeri 

ringan sampai sedang (Cranswick, 2000). Parasetamol berguna untuk nyeri 

ringan sampai sedang, seperti nyeri kepala, mialgia, nyeri paska melahirkan 

dan keadaan lain (Katzung, 1992). 

e. Kontraindikasi 

      Kontraindikasi obat parasetamol yaitu pada penderita gangguan fungsi 

hati, gangguan fungsi ginjal, ketergantungan alkohol (BPOM, 2008). 

f. Sediaan dan Dosis 

      Parasetamol tersedia dalam bentuk tablet, sirup maupun kombinasi 

dengan obat lain. Dosis parasetamol  (BPOM, 2008) adalah : 

Dosis oral : 0,5 – 1 gram setiap 4 – 6 jam hingga maksimum 4 gram per 

hari; anak – anak umur 2 bulan 60 mg untuk pasca imunisasi pireksia; 

sebaliknya dibawah umur 3 bulan (hanya dengan saran dokter) 10 mg/kg 

bb (5 mg/kg bb jika jaundice); 3 bulan – 1 tahun 60 – 120 mg, 1-5 tahun 

120 – 250 mg, 6 -1 2 tahun 250 – 500 mg. Dosis ini dapat diulangi 4 – 6 

jam jika diperlukan (maksimum 4 kali dosis dalam 24 jam). Sediaan yang 

beredar di pasaran dalam bentuk tablet yaitu 100 mg dan 500 mg. 

g. Mekanisme 

      Semua obat analgetik non opioid bekerja melalui penghambatan 

siklooksigenase (Brune, 1990). Parasetamol menghambat siklooksigenase 

sehingga konversi asam arakhidonat menjadi prostaglandin terganggu. 

Setiap obat menghambat siklooksigenase secara berbeda (Sunaryo, 1995). 

Parasetamol menghambat siklooksigenase pusat lebih kuat dari pada 

aspirin, inilah yang menyebabkan parasetamol menjadi obat antipiretik 

yang kuat melalui efek pada pusat pengaturan panas. Parasetamol hanya 

mempunyai efek ringan pada siklooksigenase perifer (Dipalma, 1986) yang 

menyebabkan parasetamol hanya menghilangkan atau mengurangi rasa 

nyeri ringan sampai sedang.  
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Parasetamol tidak mempengaruhi nyeri yang ditimbulkan efek 

langsung prostaglandin, ini menunjukkan bahwa parasetamol menghambat 

sintesa prostaglandin dan bukan menghambat langsung prostaglandin. Obat 

ini menekan efek zat pirogen endogen dengan menghambat sintesa 

prostaglandin, tetapi demam yang ditimbulkan akibat pemberian 

prostaglandin tidak dipengaruhi, demikian pula peningkatan suhu oleh 

sebab lain, seperti latihan fisik (Sunaryo, 1995). 

 

2. Kofein 

a. Pengertian Kofein 

      Kofein merupakan senyawa kimia alkaloid yang terkandung secara 

alami pada lebih dari 60 jenis tanaman terutama teh (1-48%), kopi (1-

1,5%), dan biji kola (2,7-3,6%). Kofein diproduksi secara komersial 

dengan cara ekstraksi dari tanaman tertentu serta diproduksi secara sintesis. 

Kebanyakan produksi kofein bertujuan untuk memenuhi industry 

minuman. Kofein juga digunakan sebagai penguat rasa atau bumbu pada 

berbagai industri makanan (Misra et al., 2008). 

      Kofein adalah derivat xantin yang mengandung gugus metil, 

merupakan perangsang susunan saraf pusat yang paling kuat. Kofein 

terdapat dalam kopi yang didapat dari biji Coffea Arabica dan teh dari daun 

Thea sinensis. Orang yang meminum kofein akan merasakan tidak begitu 

mengantuk, tidak begitu lelah, daya pikirnya lebih cepat dan lebih jernih 

akan tetapi kemampuannya berkurang dalam pekerjaan yang memerlukan 

koordinasi otot halus, ketepatan waktu, atau ketepatan hitung. Efek diatas 

timbul pada pemberian kofein 85-250 miligram atau 1-3 cangkir kopi 

(Sunaryo, 1995).  
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b. Struktur Kimia Kofein 

Gambar 2.2 : Struktur kimia kafein (Depkes RI, 1995) 

c. Sifat – Sifat Kofein 

      Menurut (Depkes RI, 1995) kofein berbentuk anhidrat atau hidrat yang 

mengandung satu molekul air. Mengandung tidak kurang dari 98,5% dan 

tidak lebih dari 101,0%  C8H10N4O2,  dihitung terhadap zat anhidrat. 

Pemerian  :  Serbuk putih atau bentuk jarum mengkilat putih; 

biasanya menggumpal; tidak berbau; rasa pahit. 

Larutan bersifat netral terhadap kertas lakmus. Bentuk 

hidratnya mekar di udara. 

Kelarutan  :  Agak sukar larut dalam air, dalam etanol; mudah larut 

dalam kloroform; sukar larut dalam eter. 

Sinonim  :  7,3,7-Trimetil xantin 

Berat Molekul  :  194,19 – 212,21 

Rumus Empiris  :   C8H10N4O2 

d. Kandungan Kofein pada Beberapa Produk Obat 

Tabel 2.1 : Kandungan Kofein pada Beberapa Produk Obat (Sianturi, 2001) 

Obat Kandungan Kofein 

Beberapa obat analgetika 25-65 mg/tablet 

Beberapa obat antiinfluenza 7,5 -50 mg/tablet 

Beberapa tonikum 2,5-7,5 mg/sendok the 

Cafergot (antimigrain) 100 mg/tablet 

Aludonna (antasida) 7,5 mg/tablet 

 

      Obat – obat analgetika yang mengandung kombinasi parasetamol dan 

kofein seperti oskadon, bodrex, poldan, prodol, bodrex migra, bodrex extra 

dan panadol extra (Hardjosaputra et al., 2008). 
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e. Mekanisme Kerja Kofein 

      Xantin lebih banyak digunakan dalam bidang non medik dari pada di 

bidang medik (Craig, 1982). Efek kofein terutama pada susunan saraf pusat 

dan sistem kardiovaskuler. Kofein merupakan perangsang saraf pusat yang 

paling aktif (Pradhan, 1986). Dosis terapi kofein akan menyebabkan 

vasodilatasi pembuluh darah perifer yang bersamaan dengan peningkatan 

curah jantung yang mengakibatkan bertambahnya aliran darah. Kadar 

rendah kofein dalam plasma akan menurunkan denyut jantung dan 

sebaliknya, kadar kofein yang lebih tinggi menyebabkan takikardi bahkan 

pada individu yang sensitif menyebabkan aritmia, misalnya kontraksi 

ventrikel yang prematur. Efek kofein terhadap sekresi lambung tergantung 

pada spesies dan dosisnya. Penggunaan pada manusia relatif sensitif pada 

dosis sedang baik pemberian oral maupun parenteral menyebabkan sekresi 

asam lambung dan pepsin (Sunaryo, 1995). 

f. Efek Fisiologis Kofein 

      Methylxanthine memiliki efek pada sistem saraf pusat, sistem 

kardiovaskuler, ginjal, dan otot-otot rangka serta otot polos. 

1) Efek pada sistem saraf pusat 

Dalam dosis rendah sampai sedang, methylxanthine terutama kofein 

menyebabkan peningkatan kortikal dengan meningkatkan kewaspadaan 

dan penundaan kelelahan. Kofein tidak langsung meningkatkan 

metabolisme energi dalam tubuh, bahkan konsumsi jangka panjang akan 

menekan metabolisme energi, yang dapat menyebabkan kelelahan 

adrenal. Bila dosis methylxanthine ditinggikan, akan menyebabkan 

gugup, gelisah, insomnia, tremor, hyperethesia, kejang lokal atau kejang 

umum (Syarif et al., 2009). 

2) Efek pada sistem kardiovaskuler  

Methylxanthine memiliki efek kronotopik dan inotropic positif secara 

langsung pada jantung. Pada konsentrasi rendah, efek ini timbul akibat 

daripada peningkatan pelepasan katekolamin yang disebabkan oleh 

penghambatan reseptor adenosin presinaptik. Kofein juga menyebabkan 
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dilatasi pembuluh darah termasuk pembuluh darah koroner dan 

pulmonal (Syarif et al., 2009). 

3) Efek pada ginjal  

Semua xantin meningkatkan produksi urin. 

4) Efek pada otot polos 

Efek terpenting xantin ialah relaksasi otot polos bronkus, terutama bila 

otot bronkus dalam keadaan konstriksi secara ekperimental akibat 

histamine atau secara klinis pada pasien asma bronkial (Syarif et al., 

2009). 

5) Efek pada otot rangka 

Dalam keadaan terapi, kofein dapat memperbaiki kontraktilitas dan 

mengurangi kelelahan otot diafragma pada orang normal maupun pada 

pasien yang menderita penyakit paru obstruktif kronis (Syarif et al., 

2009). 

 

3. Kombinasi Parasetamol dan Kofein 

Kofein tersedia dalam kombinasi dengan obat - obat analgetik antipiretik 

seperti parasetamol dan aspirin. Kombinasi ini telah luas penggunaannya baik 

berupa obat yang diperoleh dengan resep maupun tanpa resep dokter. Kofein 

bila digunakan dalam dosis tunggal tidak mempunyai efek analgesik 

(Reidenberg, 1994). Kofein dapat digunakan pada pengobatan beberapa 

macam sakit kepala meskipun tidak termasuk golongan obat penghilang rasa 

sakit. Kofein digunakan dalam campuran obat penghilang rasa sakit, khususnya 

sakit kepala vaskuler dimana kofein mempunyai efek kerja kontraksi (Sartono, 

1993). 

 

4. Spektrofotometri Inframerah 

Analisis produk – produk farmasi mencakup semua aspek yang terkait 

dengan penjaminan mutu bahan aktif farmasetik (Active Pharmaceutical 

Ingredients, API) dan produk akhir. Saat ini spektroskopi inframerah (IR) 

terutama dikombinasikan dengan perangkat lunak kemometrik telah 
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berkembang menjadi salah satu metode yang digunakan secara luas dalam 

bidang analisis farmasi (Rohman, 2014). 

Spektroskopi Inframerah adalah salah satu teknik spektroskopi yang paling 

umum digunakan oleh kimia organik dan anorganik. Spektroskopi IR 

memungkinkan untuk digunakan dalam deteksi suatu sampel karena spektra 

tersebut dapat dimanfaatkan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. (Hof, 

2003). Saat ini perkembangan transformasi fourier, spektroskopi FTIR 

digunakan secara luas dalam bidang farmasi, makanan, lingkungan dan 

sebagainya (Che Man et al., 2010). Menurut Rohman (2014), spektra IR dapat 

dibagi dalam 3 daerah : 

Tabel 2.2 : Pembagian Spektra IR (Rohman, 2014) 

Daerah Panjang Gelombang (nm) Bilangan Gelombang (cm-1) 

IR dekat 800 – 2.500 12.500 – 4.000 

IR tengah 2.500 – 25.000  4.000 – 400 

IR jauh 25.000 – 1.000.000 400 – 10  

      Daerah yang paling penting untuk analisis kualitatif sistem organik adalah 

IR tengah dimana kebanyakan vibrasi dasar ditemukan pada daerah ini. 

Sementara itu, daerah IR dekat pada umumnya digunakan untuk konfirmasi 

struktur kimia, sedangkan daerah IR jauh sangat terbatas penggunaannya 

(Rohman, 2014). 

      Menurut (Davis dan Mauer, 2010) spektroskopi inframerah tengah 

merupakan metode yang didasarkan pada interaksi radiasi inframerah dengan 

sampel. Radiasi inframerah dilewatkan melewati sampel, panjang gelombang 

spesifik diserap karena ikatan kimia pada material (stretching) dan 

pembengkokan (bending). Gugus fungsi yang ada dalam suatu molekul 

cenderung menyerap radiasi inframerah pada kisaran bilangan gelombang yang 

sama terlepas dari struktur lain dalam molekul. Puncak spektrum juga 

diturunkan dari penyerapan perubahan energi vibrasi pada daerah inframerah. 

Jadi, ada hubungan antara posisi pita inframerah dengan struktur kimia dalam 

molekul. 

      Spektrum IR merupakan jenis spektrum yang bersifat (1) spesifik terhadap 

suatu molekul; (2) sidik jari (fingerprint); (3) kuantitatif, yang mana intensitas 

puncak berkolerasi dengan konsentrasi; (4) non-destruktif (tidak merusak), 
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yang berarti bahwa pada jenis penanganan sampel tertentu seperti dengan 

Attenuated Total Reflectance (ATR), sampel yang telah dianalisis IR dapat 

dianalisis dengan metode analisis lain; (5) bersifat universal, dalam persyaratan 

pengambilan sampelnya baik sampel padat, cair, gas, sampel anatara padat dan 

cair atau gas (Stuart, 2004). 

      Komponen dasar spektrofotometer FTIR adalah sumber sinar, 

interferometer, sampel, detektor penguat (amplifier), pengubah analog ke 

digital, dan komputer. Radiasi muncul dari sumber sinar yang dilewatkan 

melalui interferometer ke sampel yang akan dideteksi sebelum mencapai 

detektor. Setelah terjadi amplifikasi sinyal, data dikonversi ke dalam bentuk 

digitalnya, kemudian ditransfer ke komputer untuk transformasi Fourier 

(Stuart, 2004). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 : Komponen utama yang digunakan dalam spektroskopi FTIR  

(Stuart, 2004) 

1) Sumber sinar 

      Spektrofotometer FTIR menggunakan sumber sinar Globar atau Nerst 

untuk daerah IR tengah. Jika spektra jauh juga akan diukur, lampu merkuri 

tekanan tinggi dapat digunakan. Untuk IR dekat, lampu – lampu tungsten - 

hidrogen dapat digunakan sebagai sumber sinar. 

2) Interferometer 

      Interferometer dirancang oleh Albert Abraham Michelson pada tahun 

1891. Tujuan interferometer adalah untuk membawa berkas sinar lalu 

memecahnya kedalam dua berkas sinar, dan membuat salah satu berkas 

sinar berjalan dengan jarak yang berbeda dengan yang lain.  

Sumber 

sinar 

Detektor Penguat 

(Amplifier) 

Pengubah 

analog ke digital 

Interferometer 

Komputer 

Sampel 
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      Interferometer Michelson mempunyai 2 buah cermin yakni cermin statis 

(tidak bergerak) dan cermin yang selalu bergerak. Di antara 2 cermin ini 

terdapat pemecah berkas sinar (beam splitter) yang dirancang untuk 

mentransmisikan setengah radiasi yang mengenainya dan merefleksikan 

atau memantulkan setengah radiasi yang lain. Hasilnya, sinar yang 

ditransmisikan oleh beam splitter akan mengenai cermin statis, sementara 

sinar yang direfleksikan akan mengenai sinar bergerak. Dua berkas sinar 

tersebut akan dipantulkan dari cermin – cermin ini, kembali ke beam splitter 

dimana keduanya akan bergabung kembali dan akan melakukan interfensi. 

Setengah berkas sinar yang dipantulkan dari cermin statis ditransmisikan 

melalui beam splitter, sementara setengahnya dipantulkan kembali ke arah 

sumber sinar. Berkas sinar yang muncul dari interferometer pada 90o  ke 

berkas sinar yang masuk disebut dengan berkas sinar yang ditransmisikan 

dan merupakan berkas sinar yang terdeteksi dalam spektrofotometer FTIR. 

3) Detektor 

      Terdapat 2 jenis detektor yang umum digunakan pada spektrofotometer 

IR.  Detektor normal pada penggunaan rutin adalah piroelektrik yang di 

dalamnya terdapat deuterium triglisin sulfat (DTGS) pada jendela alkali 

halide yang tahan terhadap panas. Untuk pekerjaan yang memerlukan 

sensitivitas lebih, digunakan detektor merkuri cadmium telluride (MCT), 

tetapi detektor ini harus didinginkan pada suhu nitrogen cair. Untuk 

pengukuran spektra IR di daerah dekat (NIR), detector yang digunakan 

adalah fotokonduktor timbal sulfida. 

4) Komputer 

      Komputer merupakan komponen yang krusial dalam instrument 

spektrofotometer FTIR modern. Komputer akan mengendalikan instrument 

seperti kecepatan, batas, serta awal dan akhir scanning. Komputer akan 

membaca spektra dari instrument begitu spektrum telah digitalisasikan. 

Komputer juga dapat digunakan untuk memanipulasi spektrum misalnya 

untuk melakukan derivatisasi, pengurangan dan penjumlahan spektra, serta 

untuk melakukan overlay antarspektra (Stuart, 2004). 
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      Teknik berbeda yang digunakan untuk memperoleh spektrum IR menurut 

(Frank AS, 1997) yaitu :  

1) Teknik KBr  

      Pelet digunakan untuk sampel padat yang sulit meleleh atau larut dalam 

setiap pelarut pemancar IR yang sesuai. Spektrum IR yang dihasilkan oleh 

teknik pelet sering menunjukkan pita pada 3450 dan 1640 cm–1 karena 

kelembaban yang diserap. 

2)  Teknik ATR (Attenuated Total Reflectance) 

      Spektrum IR dari sampel yang tidak mudah diperiksa dengan metode 

transmisi normal dapat diperoleh dengan spektroskopi ATR. Sampel biasanya 

ditempatkan dalam kontak dekat dengan kristal indeks bias tinggi yang lebih 

padat seperti seng selenide, thallium bromide-thallium iodide (krs-5), atau 

germanium. Sistem ATR mengukur perubahan yang terjadi pada berkas IR 

yang direfleksikan secara keseluruhan saat berkas bersentuhan dengan 

sampel. ATR (Attenuated Total Reflectance) merupakan teknik yang baik dan 

tangguh untuk sampling IR. ATR berguna untuk sampling permukaan bahan 

yang halus, dimana bahan tersebut sangat tebal atau buram untuk pengukuran 

IR dengan transmisi. Teknik ATR bersifat nondestruktif, preparasi sampel 

sedikit dan tidak memerlukan preparasi sampel, dan cepat. ATR dapat 

mengukur padatan, cairan, polimer dan bahan organik lain (Sun, 2008). 

      Prinsip ATR yaitu dimana sampel diteteskan pada Kristal ZnSe yang 

terdapat pada spektroskopi FTIR, sinar inframerah akan melewati medium 

dengan indeks bias yang tinggi ke medium indeks bias rendah yaitu dari 

Kristal ZnSe menuju sampel. Sebagian sinar akan dipantulkan kembali ke 

sampel pada sudut tertentu sebagian besar gelombang sinar dipantulkan 

kembali yang disebut dengan total internal reflection. Pada kondisi ini 

sebagian kecil energi akan terlepas dari Kristal dan berpindah melewati 

bagian bawah kristal dalam bentuk gelombang. Dengan adanya pelepasan 

energi ini akan menyebabkan intensitas sinar yang dipantulkan menjadi 

berkurang disebut dengan kondisi ATR (Attenuated Total Reflactane). 
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3) Reflektansi Spesular 

      Reflektansi spesular merupakan metode non-destruktif untuk mengukur 

lapisan tipis pada substrat yang selektif dan halus tanpa persiapan sampel. 

Pada dasarnya melibatkan cermin seperti refleksi dan menghasilkan 

pengukuran refleksi untuk bahan reflektif. Lapisan permukaan tipis dalam 

rentang nanometer ke mikrometer dapat diperiksa secara rutin dengan sudut 

penggembalaan  masing – masing (biasanya 70 hingga 85 °) atau sudut 

pandang 30 °. 

4)  DRIFT Spektra (Diffuse Reflectance) 

      Sebuah alternatif untuk teknik pellet atau mull yang ditekan yang 

terutama digunakan untuk memperoleh spektrum IR bubuk dan padatan 

permukaan kasar seperti batu bara, kertas, dan kain. Aksesori refleksi khusus 

dirancang untuk mengumpulkan dan memfokuskan ulang cahaya yang 

tersebar secara diffuse yang dihasilkan oleh cermin ellipsoidal yang besar, 

sambil meminimalkan atau menghilangkan pantulan specular, yang 

mempersulit dan merusak spektrum IR. Teknik energi terbatas ini tidak 

populer sampai munculnya instrumen FTIR. Teknik ini sering disebut 

reflektansi diffuse inframerah Fourier transform spectroscopy (DRIFTS). 

5) Spektroskopi Fotoakustik (PAS) 

      Perpanjangan yang berguna dari spektroskopi IR, cocok untuk memeriksa 

sampel yang sangat menyerap yang sulit untuk dianalisis dengan teknik IR 

konvensional. Ukuran dan bentuk sampel tidak kritis. Spektra PAS dapat 

diperoleh dengan preparasi sampel minimal dan tanpa perubahan fisik dari 

berbagai sampel seperti bubuk, pelet polimer, lem viskos, kristal tunggal, dan 

serat tunggal. 
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      Korelasi antara jenis vibrasi gugus fungsional dan frekuensi terdapat pada tabel 

2.3. 

Tabel 2.3 : Korelasi antara jenis vibrasi gugus fungsional dan frekuensi (Pavia cit 

Rohman, 2014) 

Gugus Jenis vibrasi Frekuensi (cm-1) Intensitas 

C – H 

Alkana (ulur) 3000 – 2850 Kuat 

CH3 (tekuk) 1450 dan 1375 Medium 

CH2 (tekuk) 1465 Medium 

Alkena (ulur) 

Alkena (tekuk, keluar 

bidang) 

3100 – 3000 

1000 – 650 

Medium 

Kuat 

Aromatis (ulur) 

Aromatis (tekuk, keluar 

bidang) 

3150 – 3050 

900 – 690 

Kuat 

Kuat 

Alkuna (ulur) ± 3300 Kuat 

Aldehid 2900 – 2800 

2800 – 2700 

Lemah 

Lemah 

C – C Alkana 1200 Sedang 

C = C 
Alkena 1680 – 1600 Medium - Lemah 

Aromatis 1600 dan 1475 Medium - Lemah 

C ≡ C Alkuna 2250 – 2100 Medium - Lemah 

C = O 

Aldehid 1740 – 1720 Kuat 

Keton 1725 – 1705 Kuat 

Asam karboksilat 1725 – 1700 Kuat 

Ester 1750 – 1730 Kuat 

Amida 1680 – 1630 Kuat 

Anhidrida 1810 dan 1760 Kuat 

Asil klorida 1800 Kuat 

C – O 
Alcohol, eter, ester, asam 

karboksilat, anhidrida 

1300 – 1000 Kuat 

 

 

O – H 

Fenol 

Bebas 

Terikat hydrogen 

Asam – asam karboksilat 

 

 

3650 – 3600 

3400 – 3200 

3400 – 2400 

 

 

Medium 

Medium 

Medium 

N – H 

Amin primer, amin 

sekunder, amida 

Ulur 

Tekuk 

 

 

3500 – 3100 

1640 – 1550 

 

 

Medium 

Medium - Kuat 

C – N Amina 1350 – 1000 Medium - Kuat 

C = N Imina dan oksim 1690 – 1640 Medium - Kuat 

C ≡ C Nitril 2260 – 2240 Medium 

    

 

X = C = Y 

Alena, ketene, isosianat, 

isotiosianat 

2270 – 1940 Medium – Kuat 

N = O Nitro (R – NO2) 1550 dan 11350 Kuat 

S = H Merkaptan 2250 Lemah 

S = O 

Sulfoksida 1050 Kuat 

Sulfon, sulfonil klorida, 

sulfat, sulfonamide 

1375 – 1300 dan 

2350 – 1140 

Kuat 

C – X 

Fluorida 1400 – 1000 Kuat 

Klorida 785 – 540 Kuat 

Bromide, iodide < 667 Kuat 
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Bentuk – bentuk vibrasi menurut (Rohman, 2014) : 

1) Vibrasi Ulur (Stretching)   

      Stretching adalah vibrasi sepanjang ikatan sehingga terjadi perpanjangan 

atau pemendekan ikatan. Dalam stretching terdapat 2 macam  

a)  Uluran simetris (symmetrical stretching) merupakan unit struktur 

bergerak bersamaan dan searah dalam satu bidang datar.  

b) Uluran asimetris (antisymmetrical stretching) merupakan unit struktur 

bergerak bersamaan dan tidak searah tetapi masih dalam satu bidang datar. 

2) Vibrasi Tekuk (bending vibrasion)  

      Vibrasi tekuk merupakan vibrasi yang disebabkan oleh sudut ikatan 

sehingga terjadi pembesaran atau pengecilan sudut ikatan. Vibrasi tekuk 

terbagi menjadi empat bagian. 

a) Vibrasi guntingan (scissoring) merupakan unit struktur bergerak 

mengayun simetris dan masih dalam bidang datar. 

b) Vibrasi pelintiran (twisting) merupakan unit terstruktur berputar 

mengelilingi ikatan yang menghubungkan molekul induk dan berada di 

dalam bidang datar. 

c) Vibrasi goyangan (rocking) merupakan unit struktur bergerak mengayun 

asimetris tetapi masih dalam bidang datar. 

d) Vibrasi kibasan (wagging) merupakan unit terstruktur bergerak menibas 

keluar dari bidang datar. 

 

5. Kemometrik 

      Menurut (Massart, 1988) analisis kemometrika adalah disiplin ilmu yang 

menggunakan matematika dan statiska untuk merancang atau memilih 

prosedur – prosedur ekperimental yang optimal, untuk memberikan informasi 

kimia yang relevan yang maksimal dengan melakukan analisis data, dan untuk 

memperoleh pengetahuan terkait dengan sistem – sistem kimiawi.  

      Kemometrika banyak berkaitan dengan pengukuran data multivariat 

(Adams, 2004). Data multivariat adalah data yang dihasilkan dari pengukuran 

banyak variabel pada satu sampel yang sama. Salah satu penggunaan data 

multivariat dalam analisis secara spektroskopi IR adalah untuk melakukan 
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analisis campuran obat dengan menggunakan kisaran frekuensi yang lebar 

(misalnya pada frekuensi 4.000 – 400 cm-1), sehingga jumlah variabel disini 

sangat banyak.  

      Berdasarkan jumlah variabelnya, kalibrasi dikelompokkan menjadi 

kalibrasi univariat dan kalibrasi multivariate. Kalibrasi univariat merupakan 

kalibrasi yang jumlah variabelnya adalah satu, misalnya dalam melakukan 

prediksi konsentrasi obat dengan menggunakan data absorbansi disatu bilangan 

gelombang tertentu. Kalibrasi multivariate menggunakan banyak variabel 

untuk melakukan prediksi. Kemometrik banyak berkaitan dengan kalibrasi 

multivariate (Rohman, 2014). Dalam analisis data spektroskopi FTIR, kalibrasi 

multivariat yang dapat digunakan yaitu PLS (Partial Least Square) dan PCA 

(Principle Component Analysis). Pada penggunaan PLS (Partial Least Square) 

digunakan untuk menganalisis kuantitatif dengan membuat kalibrasi dan PCA 

(Principle Component Analysis) sebagai analisis kualitatif dengan prinsip 

mencari komponen utama yang merupakan kombinasi linier peubah asli. 

a. PCA (Principle Component Analysis) 

      PCA merupakan metode analisis untuk membangun model multivariat 

linier pada data yang kompleks. Pengembangan metode PCA dilakukan 

dengan menggunakan vector basis orthogonal, atau disebut dengan 

komponen utama (principal component). Tujuan utama PCA yaitu untuk 

mengeliminasi komponen utama yang terkait dengan noise, sehingga dapat 

meminimalkan efek dari kesalahan pengukuran. Komponen utama 

merupakan komponen yang dapat mengekstrak informasi sebanyak-

banyaknya dari suatu data. First principal component (PC1) digunakan 

untuk menunjukan variasi terbanyak dalam suatu kelompok data. Second 

principal component (PC2) menunjukkan variasi terbesar kedua dari 

serangkaian variabel, begitu seterusnya (Rohman, 2014). 

      PCA merupakan teknik reduksi data multivariat ketika antar variabel 

terjadi korelasi. PCA memudahkan dalam visualisasi pengelompokan data, 

evaluasi awalan kesamaan antar kelompok dan menemukan faktor dibalik 

pola yang teramati melalui korelasi dengan sarana faktor kimia atau fisika-

kimia (Miller dan Miller, 2010). 
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b. PLS (Partial Least Square) 

      Analisis kuantitatif data spektroskopi dan elektrokimia telah banyak 

menggunakan teknik kalibrasi multivariat, salah satunya yaitu PLS (Partial 

Least Square). PLS menggunakan kombinasi linier dari variabel prediksi 

daripada variabel aslinya. Variabel yang memiliki korelasi tinggi dengan 

variabel respon diberi bobot lebih karena akan lebih efektif dalam 

perkiraan. Dengan cara ini kombinasi linier dari prediksi dipilih dan sangat 

berhubungan dengan variabel prediksi (Miller dan Miller, 2005) 

      Regresi PLS memberikan kelebihan berupa pembentukan komponen 

regresi PLS yang dapat menggambarkan korelasi antara variabel x dan y. 

setiap komponen pada regresi PLS diperoleh dengan memaksimalkan 

kovarian antara variabel y dengan setiap fungsi linier yang memungkinkan 

dari variabel x. dalam analisis dengan spektroskopi FTIR, PLS sering 

digunakan untuk mengekstrak informasi dari spektra yang kompleks 

dengan puncak – puncak yang tumpah tindih, adanya impurities dan adanya 

noise dari instrument spektrofotometer FTIR (Rohman, 2014). 

      Evaluasi dari kalibrasi PLS dapat menggunakan root mean square error 

of calibration (RMSEC) , root mean square error of cross validation 

(RMSECV), dan koefisien determinasi (R2). Nilai root mean square error 

of calibration (RMSEC) menunjukan selisih kadar terukur dengan kadar 

sebenarnya sehingga semakin rendah nilai RMSEC maka model kalibrasi 

semakin baik karena faktor kesalahannya semakin kecil (Rohman, 2014). 

Koefisien determinasi atau R2 merupakan alat untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen 

(Ghozali, 2012). Nilai R2 dikatakan memiliki kemampuan prediksi yang 

baik jika nilainya mendekati 1 (Harmita, 2004).  

      Kinerja prediksi dapat divalidasi dengan menggunakan validasi silang 

menggunakan teknik leave-one-out. Dalam teknik ini, nilai sampel pertama 

dibuang dari serangkaian data dan nilai-nilai sampel tersisa digunakan 

untuk menemukan persamaan prediksi. Sampel yang dihilangkan 

selanjutnya dihitung dengan model PLS baru yang dikembangkan. 

Prosedur ini dilakukan berulang kali, menghilangkan satu persatu sampel 
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kalibrasi hingga didapatkan harga R2 yang sesuai dengan yang diinginkan 

(Rohman dan Che Man, 2011). Selanjutnya perbedaan nilai sebenarnya 

dengan nilai terprediksi untuk tiap sampel dihitung. Total kuadrat nilai-

nilai ini disebut predicted residual error sum of squares (PRESS). Nilai 

predicted residual error sum of squares (PRESS) adalah nilai yang 

menunjukkan kesalahan prediksi pada saat pemodelan dan merupakan 

bagian dari validasi untuk model kalibrasi multivariate PLS (Gulo, 2016). 

Semakin dekat nilai PRESS ke nilai nol (0), maka daya prediktif model 

semakin baik (Rohman, 2014). Untuk mengevaluasi kesesuaian model 

prediksi pada cross validation dapat diketahui dengan menghitung nilai 

RMSECV (root mean square error of cross validation (Rohman, 2014). 

      Nilai R2 menunjukkan seberapa besar variansi dari setiap variabel Y 

(konsentrasi) yang mampu dijelaskan oleh variabel independen (X).  

Kalibrasi multivariat PLS telah banyak digunakan seperti yang telah 

dilakukan oleh Gulo (2016) untuk mengolah data spektrofotometri UV dari 

parasetamol, guafenesin dan klorfeniramin maleat pada sediaan sirup. 

Selain itu, Aktas dan Kitis (2014) juga telah menggunakan PLS untuk 

mengolah data spektrofotometri UV dari parasetamol dan kofein pada 

sediaan padat. 
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6. Kerangka Konsep 

 

Gambar 2.4 : Kerangka Konsep 

7. Hipotesis 

      Metode spektrofotometri FTIR dengan sel ATR kombinasi kemometrik 

dapat digunakan untuk penetapan kadar parasetamol dan kofein dalam tablet 

kombinasi secara simultan. 

Pengambilan Sampel Tablet Kombinasi Parasetamol Dan Kofein Dari 
Beberapa Apotek Di Purwokerto

Penyusunan Kurva Kalibrasi 

Validasi Metode Analisis 

R2, RMSEC, RMSECV, PRESS

Penetapan kadar parasetamol dan kofein dalam tablet kombinasi secara 
simultan menggunakan metode spektrofotometri FTIR dengan sel ATR 

(Attenuated Total Reflectance) kombinasi kemometrik
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