
  

 
 

 
 
 

PERATURAN 

 DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA 

                                     NOMOR   25/PER-DJPB/2016 

TENTANG 

PEDOMAN PENGUJIAN MUTU OBAT IKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, 

 

Menimbang : a. bahwa pengujian mutu obat ikan merupakan 
persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka 

penerbitan surat nomor pendaftaran obat ikan;  

  b. bahwa pengujian mutu diperlukan untuk 
pengawasan konsistensi mutu obat ikan terdaftar 

yang beredar melalui kegiatan pengujian mutu obat 
ikan sewaktu-waktu; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 

Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya 
tentang Pedoman Pengujian Mutu Obat Ikan; 

 

Mengingat   : 1. Undang–undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

  2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 
Nomor 8); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

111); 

  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 

136/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan 
Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan 
Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan; 

 

 

 



  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.14/MEN/2012 tentang Perubahan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan; 

  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.23/MEN/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.25/MEN/2015 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 - 
2019; 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN 

BUDIDAYA TENTANG PEDOMAN PENGUJIAN MUTU 
OBAT IKAN. 

 
 

Pasal 1 
 

Pedoman Pengujian Mutu Obat Ikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran 

Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 2 
 

Pedoman Pengujian Mutu Obat Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

merupakan acuan bagi lembaga pelaksana, produsen dan importir obat ikan 

dalam melaksanakan pengujian mutu obat ikan dan pengujian mutu obat ikan 

sewaktu-waktu. 

 

Pasal 3 
 

(1) Analisa pengujian mutu obat ikan/pengujian mutu obat ikan sewaktu-

waktu dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. 

(2) Hasil pengujian mutu obat ikan yang memenuhi persyaratan mutu apabila 

memenuhi ketentuan sebagai berikut :  

a. Hasil pengujian kualitatif memberikan hasil positif untuk zat aktif yang 

diuji; 

 

 

 

 



b. Hasil pengujian kuantitatif untuk obat ikan sediaan premik sebesar ≥ 

80%; dan 

c. Hasil pengujian kuantitatif untuk obat ikan sediaan farmasetik sebesar 

90-110%. 

 
 

Pasal 4 
 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur 

Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 4158/DPB/PB.430.D4/VII/03 tentang 

Syarat dan Tatacara Pengujian Mutu dan Pendaftaran Obat Ikan, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 5 

 
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

 
    Ditetapkan di Jakarta 

    pada tanggal 25 Februari 2016                                 
     

    DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, 
                             

Ttd 

 
    SLAMET SOEBJAKTO 

 
 

 
   Disalin sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, 

 
 

 
 

  Setiadi Heri Surono 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



LAMPIRAN I 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 
PERIKANAN BUDIDAYA 

NOMOR    25/PER-DJPB/2016 
TENTANG 
PEDOMAN PENGUJIAN MUTU OBAT IKAN 

 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

  

Dalam penerapan program peningkatan produksi yang menjadi 

program utama Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, peluang 

penggunaan obat ikan mempunyai nilai yang strategis mulai dari 

penyiapan lahan, penyiapan benih hingga proses produksi. Hal ini 

tentunya memerlukan ketersediaan obat ikan yang sesuai aturan dalam 

jumlah dan jenis yang cukup.  

Memperhatikan beragamnya jenis dan tujuan penggunaan obat 

ikan dalam pembudidayaan ikan, maka perlu dilakukan upaya 

pengendalian terhadap penyediaan, peredaran, dan penggunaan obat ikan 

dalam sebuah peraturan dan perundangan-undangan yang dapat 

dipedomani oleh masyarakat dan stakeholder.  Peraturan ini bertujuan 

agar obat ikan yang disediakan, diedarkan dan dipergunakan memenuhi 

persyaratan dari segi mutu, keamanan dan khasiatnya serta dampaknya 

terhadap ikan, manusia dan lingkungan. 

Penyediaan obat ikan dapat dilakukan melalui pembuatan di dalam 

negeri dan pemasukan dari luar negeri/impor yang dilakukan oleh 

produsen atau importir obat ikan.  Sebelum dimasukkan atau diedarkan 

di wilayah Republik Indonesia, obat tersebut wajib memiliki surat nomor 

pendaftaraan obat ikan. Salah satu persyaratan untuk memiliki surat 

nomor pendaftaran obat ikan tersebut adalah pengujian mutu yang 

dilakukan oleh laboratorium dalam negeri yang sudah terakreditasi.  

Pengujian mutu obat ikan dimaksudkan untuk menilai kesesuaian 

mutu obat ikan antara klaim pada label dengan pengujian di laboratorium 

yang dilakukan dalam rangka pendaftaran. Adapun pengujian mutu obat 

ikan sewaktu-waktu dimaksudkan untuk mengetahui mutu obat ikan 

yang beredar selanjutnya dibandingkan dengan mutu obat ikan pada saat 

didaftarkan. Hal ini dimaksudkan untuk bahan kebijakan pembinaan dan 

penerapan sanksi terhadap produsen/importer yang tidak mematuhi 

peraturan khususnya dalam menjaga konsistensi mutu obat ikan.   

 

 

 

 

 

 



Dalam rangka standarisasi metoda  pengujian mutu obat ikan dan   

agar pelaksanaan pengujian mutu obat ikan yang dilakukan memberikan 

hasil yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan 

pedoman pengujian mutu obat ikan yang dapat dipakai sebagai acuan bagi 

pelaksanaan pengujian mutu oleh laboratorium pengujian.  

 
1.2. Maksud dan Tujuan 

 

Pedoman pengujian mutu obat ikan dimaksudkan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan pengujian mutu di laboratorium dalam rangka 

pendaftaran obat ikan dan pengujian mutu obat ikan sewaktu terhadap 

obat ikan yang sudah beredar dengan tujuan agar metoda uji yang 

dipergunakan memenuhi standar yang dipersyaratkan.  

 
1.3. Pengertian  

 
a. Obat Ikan adalah sediaan yang dapat untuk mencegah dan/atau 

mengobati penyakit ikan, membebaskan gejala penyakit, atau 

memodifikai proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, 

farmasetik, premiks, probiotik dan bahan alami.  

b. Sediaan farmasetik adalah bahan anorganik maupun organik dan/atau 

reaksi sintesa kimia yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi, 

antara lain hormon, antibiotika, antibakteria, kemoterapetika, bahan 

celup, anti parasit, anti jamur, anthelmintik, diagnostika dan 

anestetika. 

c. Imbuhan pakan (feed additive) adalah bahan tambahan pakan yang 

secara alami tidak mengandung zat gizi atau nutrisi (nutrient) yang 

tujuan pemakaiannya antara lain memperindah warna ikan, 

pengaroma pakan dan pengawet pakan. 

d. Pelengkap pakan (feed supplement) adalah zat yang secara alami sudah 

terkandung dalam pakan tetapi jumlahnya perlu ditingkatkan dengan 

menambahkannya dalam pakan, antara lain asam amino, vitamin dan 

mineral. 

e. Sediaan Biologik adalah sediaan yang dihasilkan melalui proses biologi 

pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, 

mendiagnosa penyakit, atau mengobati penyakit dengan proses 

imunologik yang meliputi vaksin, sera (antisera), antigen dan bahan 

diagnostika biologik 

f. Sediaan probiotik adalah sediaan yang dihasilkan dari mikroba non 

patogenik yang secara alami ada dalam lingkungan di air dan dalam 

tubuh ikan yang bekerja dengan proses bioremediasi, biokontrol 

saluran cerna dan sebagai penyaing bakteri patogen antara lain bakteri 

Bacillus subtilis, Lactobacillus, Nitrosomonas dan Nitrobacter. 

 

 

 



g. Diagnostik adalah seperangkat alat dan atau zat yang digunakan untuk 

mendeteksi suatu kondisi dan atau kandungan zat tertentu. 

h. Obat alami adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa 

bahan tumbuhan, bahan asal hewan, bahan asal mineral, sediaan 

galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut tanpa penambahan 

zat kimia berdaya kerja obat dan khasiatnya hanya berdasarkan data 

empiris serta belum ada data klinis lengkap, antara lain ekstrak 

meniran dan ekstrak sambiloto. 

i. Etiket adalah tulisan langsung atau tulisan yang ditempelkan pada 

wadah atau bungkus yang memuat penandaan obat ikan. 

j. Batch adalah sejumlah obat ikan yang berasal dari satu produksi 

dalam waktu yang sama. 

k. Pengujian mutu obat ikan adalah proses untuk menilai kualitas, 

khasiat dan keamanan sediaan obat ikan yang dilakukan di 

laboratorium. 

l. Pengujian mutu obat ikan sewaktu-waktu adalah proses untuk menilai 

kualitas (mutu) obat ikan yang beredar yang dilakukan di laboratorium 

dan hasilnya dibandingkan dengan kualitas (mutu) obat ikan tersebut 

pada saat didaftarkan. 

m. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. 



BAB II 

PERSYARATAN PENGUJIAN MUTU 
 

2.1. Persyaratan  Administrasi dan Teknis 
 

a. Dokumen yang diserahkan oleh pemohon kepada institusi pelaksana 

pengujian mutu meliputi:   

1. Surat permohonan pengujian mutu dari pemohon yang 

ditandatangani oleh pimpinan perusahaan sesuai format (terlampir). 

2. Surat pengantar  pengujian mutu dari Direktur Kesehatan ikan dan 

Lingkungan kepada institusi pengujian mutu; 

3. Formulir A (komposisi obat ikan); 

4. Formulir C (pemeriksaan obat jadi berupa Certificate of Analysis dan 

metode pengujiannya);  

5. Keterangan tentang indikasi obat ikan. 

b. Sampel obat ikan;  

c. Apabila diperlukan, pemohon harus menyediakan baku pembanding 

material atau Certified Reference Material (CRM) untuk keperluan 

pengujian. 

 

2.2. Persyaratan Sampel Obat Ikan 
 

a. Memiliki nomor batch yang sama dalam setiap pengujian; 

b. Kemasan masih utuh dan belum kadaluwarsa (sediaan biologik 

minimal 1 tahun; sediaan farmasetik, premiks dan obat alami minimal 

6 bulan) serta mampu telusur; 

c. Jumlah sampel yang diperlukan untuk pengujian: 

- Bentuk sediaan serbuk : 4 kemasan produk dari batch yang sama 

- Bentuk sediaan cair : 5 kemasan produk dari batch yang sama 

d. Bentuk/volume kemasan diupayakan dalam kemasan kecil, apabila 

tidak tersedia kemasan kecil, maka dapat disediakan dengan tetap 

memperhatikan homogenitas dan kualitas obat ikan; 

e. Sampel dalam keadaan utuh dan tersegel; 

f.   Sampel dikirim dalam kondisi yang sesuai dengan ketentuan agar 

terjaga kualitasnya selama dalam pengiriman;  

g. Pengiriman sampel dilakukan oleh penanggungjawab teknis 

perusahaan obat ikan.  

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Pembiayaan  
 

a. Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pengujian 

mutu  obat ikan dibebankan kepada pemohon sesuai dengan peraturan 

yang berlaku; 

b. Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pengujian 

mutu  sewaktu-waktu obat ikan tidak dibebankan kepada pemohon. 



BAB III 

METODA PENGUJIAN MUTU SEDIAAN BIOLOGIK DAN PROBIOTIK 

 

3.1.  SEDIAAN BIOLOGIK (VAKSIN)  

 

3.1.1. Vaksin Bakteri 

 

Vaksin bakteri dapat diklasifikasikan menjadi vaksin inaktif (killed) dan 

vaksin aktif. Vaksin killed mengandung bakteri atau komponen 

imunogenik yang telah diinaktifkan atau berupa toksoid dimana 

toksisitas bakterinya sudah dikurangi sampai pada tingkat yang aman 

atau dihilangkan secara fisik atau secara kimia tanpa merusak sifat 

kekebalannya. Vaksin bakteri aktif dapat dibuat dari bakteri yang 

bersifat ganas, yang keganasannya telah dikurangi atau dari bakteri 

yang memiliki patogenitas yang rendah. Pengujian vaksin meliputi 

pengujian umum dan pengujian khusus. Kebutuhan pengujian untuk 

masing-masing jenis sediaan vaksin dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

  Tabel 1  Pengujian Mutu Sediaan Vaksin Bakteri 

No Jenis Pengujian 

Jenis Sediaan 

Vaksin inaktif (killed) Vaksin aktif 

Cair Kering beku Cair Kering beku 

1. Uji Fisik  Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

2. Uji Sterilitas   Ѵ Ѵ 

3. Uji Kemurnian  Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

4. Uji Kontaminasi  Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

5. Uji Kevakuman  Ѵ  Ѵ 

6. Uji Viabilitas  Ѵ Ѵ   

7. Uji Kelembaban  Ѵ  Ѵ 

 

- Uji Fisik 

Uji fisik dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara sifat fisik 

yang tertera pada data teknis dengan sifat fisik hasil pengujian.  

Metoda pengujian sebagai berikut : 

Pengujian dilakukan terhadap empat kemasan dengan parameter 

pengujian meliputi warna, keasaman (pH), volume, partikel asing dan 

homogenitasnya.  

Interpretasi Hasil  

Hasil pengujian dinyatakan memenuhi persyaratan apabila hasil 

pengujian seluruh sampel menunjukkan hasil yang sama dengan 

klaim dalam data teknis. 

 

- Uji Sterilitas 

Uji sterilitas dilakukan dengan tujuan untuk menentukan adanya 

kontaminasi bakteri pada sediaan sampel. Pengujian dilakukan 

terhadap 4 sampel obat ikan. 

 

 

 



Metoda pengujian sebagai berikut : 

a. Dalam setiap kemasan obat ikan dilakukan pengocokan hingga 

homogen. Selanjutnya terhadap masing-masing sampel diambil 

sejumlah 4 ml dengan spuit steril. 

b. Sebanyak 1 ml sediaan vaksin diinokulasikan pada media 

Thioglycolate (TGC). Untuk vaksin bakteri aktif, disamping 

diinokulasikan pada media TGC juga diinokulasikan pada media 

Hearth Infusion Agar (HIA) sebanyak 1 ml per tabung media. 

c. Dua tabung reaksi yang telah diinokulasi vaksin diinkubasikan 

pada suhu 22 °C dan dua tabung lainnya diinkubasikan pada suhu 

37 °C. Sedangkan untuk media HIA keempat tabung yang ada 

diinkubasikan pada suhu 30 °C. 

d. Pengamatan pertumbuhan bakteri dilakukan pada hari ke 3, hari ke 

7 dan hari ke 14. 

e. Untuk vaksin aktif, bakteri yang tumbuh dilakukan identifikasi. 

Interpretasi Hasil 

Vaksin inaktif dinyatakan memenuhi persyaratan apabila semua 

tabung tidak terlihat adanya pertumbuhan mikroorganisme. 

Sedangkan pada vaksin bakteri aktif dinyatakan memenuhi 

persyaratan apabila hasil identifikasi bakteri yang tumbuh memiliki 

kesamaan spesies bakteri dengan spesies bakteri yang terkandung 

dalam vaksin. 

 

- Uji Kemurnian 

Uji kemurnian bertujuan untuk mengevaluasi kemurnian bakteri 

dalam sediaan vaksin. Pengujian dilakukan dengan pemeriksaan 

mikroskopis terhadap sediaan preparat apus sampel obat ikan. 

Pemeriksaan dilakukan terhadap empat sampel obat ikan dalam satu 

batch. 

Metoda pengujian sebagai berikut : 

a. Pembuatan preparat apus (smear) vaksin dengan cara seperti pada 

Gambar 1. 

b. Pewarnaan giemsa 10% dalam Phosphate Buffer Saline (PBS) 

selama 30 menit. 

c. Pemeriksaan mikroskopik dengan masing-masing preparat 

sekurang-kurangnya 30 bidang pandang. 

Interpretasi Hasil 

Vaksin dinyatakan memenuhi syarat kemurniaan apabila pada setiap 

bidang pandang hanya ditemukan bakteri dengan morfologi yang sama 

dengan bakteri yang dimaksud. 

 

 

 

 

 



 
          
         Gambar 1. Cara Pebuatan Preparat apus/smear  

                          (ilustrasi gambar : M. Aziz Hakim) 

 
- Uji Kontaminasi 

Tujuan pengujian kontaminasi adalah untuk mengetahui status 

kontaminasi Mycoplasma spp. (khusus untuk vaksin yang 

menggunakan media telur ayam), Salmonella spp. dan jamur 

A. Uji Kontaminasi Mycoplasma spp. 

Metoda pengujian sebagai berikut : 

a. Uji kontaminasi Mycoplasma spp. dilakukan dengan cara 

meginokulasikan 1 ml sediaan vaksin bakteri ke dalam 10 ml 

media PPLO Broth (Pleuro Pneumonia Like Organism) yang 

dinkubasikan dalam kondisi anaerob pada suhu 35 ± 2 0C 

selama 14 hari. 

b. Pengamatan dilakukan pada hari ke 3, hari ke 7 dan hari ke 

14. 

c. Sebanyak 0,1 ml PPLO Broth yang telah diinokulasikan sediaan 

vaksin, inokulasikan kembali pada media PPLO Agar, kemudian 

diinkubasikan dalam kondisi anaerob pada suhu  

35 ± 2 0C selama 14 hari. 

d. Pengamatan pada media PPLO agar dilakukan setelah hari ke-

3, hari ke 7 dan hari ke 14  pasca inokulasi. 

Interpretasi Hasil 

Vaksin disimpulkan tidak ada kontaminasi oleh Mycoplasma 

apabila tidak ada pertumbuhan mikroorganisme tersebut pada 

semua media PPLO Agar. 

 

 

 

 

 

 

 



B. Uji Kontaminasi Salmonella sp 

Uji ini menggunakan 4 sampel, 2 kemasan yang akan di uji 

(sediaan vakum kering beku) dilarutkan ke dalam satu wadah 

pelarutnya (konsentrasi 2 kali waktu pemakaian valsin), dan 

dicampur hingga homogen.  

Metoda pengujian sebagai berikut : 

a. Sebanyak 5 ml sediaan diinokulasikan ke dalam 100 ml 

Tetrathionate Broth (TTB) dan Selenite Cystein Broth (SCB) 

(untuk vaksin kering beku). 

b. Sebanyak 10 ml sediaan diinokulasikan ke dalam 100 ml TTB 

dan SCB (untuk vaksin cair). 

c. Inkubasi pada suhu 370C selama 18-24 jam. Kemudian biakan 

dari masing-masing media cair diinokulasikan 0,1 ml pada 

media Hoektoen Enteric (HE) agar, Xylose Lysine Deoxycholate 

(XLD) agar dan Bismuth Sulfite Agar (BSA). Inkubasikan pada 

suhu 370C selama 18-24 jam. 

Interpretasi Hasil  

Vaksin dinyatakan memenuhi syarat apabila tidak menunjukkan 

adanya pertumbuhan bakteri Salmonella pada semua jenis media. 

 

C. Uji Kontaminasi Jamur 

Metoda pengujian sebagai berikut : 

a. Sebanyak 1 ml sediaan vaksin diinokulasikan ke dalam 10 ml 

media SDB (Saboroud Dextrose Broth) dan selanjutnya 

diinkubasikan pada suhu 18 0C – 25 0C selama 7 hari. 

b. Pada hari ke-7 sebanyak 0,1 ml SDB yang telah diinokulasikan 

sediaan obat, diinokulasikan kembali pada media SDA dan 

selanjutnya diinkubasikan pada suhu 18 0C – 25 0C selama 7 

hari. 

c. Pengamatan pertumbuhan jamur pada media SDA dilakukan 

pada hari ke-3 dan hari ke-7 pasca inokulasi. 

Interpretasi Hasil 

Vaksin disimpulkan tidak ada kontaminasi apabila tidak ada 

pertumbuhan jamur. 

 

- Uji Kevakuman 

Uji kevakuman bertujuan untuk mengetahui kevakuman kemasan 

sampel pada sediaan kering beku pada 4 (empat) sampel yang diuji.  

Metoda pengujian dapat dilakukan dengan metoda konvensional atau 

dengan menggunakan Tesla Coil Set.  

 

 

 

 

 

 



A. Tesla Coil Tes 

Metoda pengujian sebagai berikut : 

a. Pengujian dilakukan di ruang gelap 

b. Sejumlah  4 sampel obat yang akan diuji disiapkan.  

c. Dengan latar belakang yang gelap, dengan menggunakan Tesla 

Coil Test,  cahaya UV ( 254 nm atau 366 nm ) ditembakkan pada 

jarak 5 mm dari sampel. 

Interpretasi Hasil  

Dengan pengujian ini, sampel dinyatakan memenuhi syarat 

apabila sinar ultra violet dapat menembus ampul atau vial pada 

sediaan yang diuji. 

 

B. Konvensional 

Metoda pengujian sebagai berikut : 

a. Dilakukan dengan cara menyuntikkan spuit pada keempat 

sampel obat ikan. 

b. Gagang spuit ditarik sedemikian rupa sehingga terdapat ruang 

kosong didalam spuit tersebut. Dalam  kondisi ini spuit 

diinjeksikan ke dalam sampel obat yang diuji. 

Interpretasi Hasil  

Dengan pengujian ini kemasan sampel dinyatakan vakum apabila 

gagang spuit terhisap kearah kemasan sampel. 

 

- Uji Viabilitas (Inaktifasi) 

Uji ini dilakukan terhadap vaksin inaktif, dengan tujuan untuk 

mengetahui kemampuan tumbuh bakteri yang terkandung  dalam 

sediaan vaksin pada media agar selektif, media agar umum atau media 

yang diperkaya yang sesuai. Pengujian dilakukan terhadap 4 (empat) 

sampel obat ikan.   

Metoda pengujian sebagai berikut : 

a. Pada masing-masing sampel diambil sebanyak 0,1 ml untuk 

diinokulasikan pada media agar selektif, media agar umum atau 

media agar yang diperkaya yang sesuai dengan bakteri pada 

sediaan vaksin. 

b. Dilakukan inkubasi pada suhu 28 0C - 30 0C dengan waktu 

inkubasi sesuai dengan sifat pertumbuhan bakteri yang 

terkandung dalam vaksin. Selama masa inkubasi dilakukan 

pengamatan pertumbuha bakteri selama 1 hari sekali. 

Interpretasi Hasil 

Vaksin memenuhi standar viabilitas apabila hasil pemeriksaan 

menunjukkan tidak ada pertumbuhan bakteri pada semua media 

agar. 

 

 

 

 



- Uji Kelembaban 

Tujuan pengujian kelembaban adalah untuk mengetahui kadar air 

pada sampel vaksin yang berbentuk kering beku.  

Metoda pengujian dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Setiap sampel diuji menggunakan 3 botol timbang (sebelum botol 

timbang digunakan harus dipanaskan terlebih dahulu pada suhu 

60 °C selama 30 menit). Selanjutnya dilakukan penimbangan botol 

kosong. 

b. Sampel ditimbang sebanyak 0.2 g ± 10% dan dimasukkan ke dalam 

botol timbang. Kemudian dilakukan penimbangan kembali 

c. Botol yang telah terisi sampel dikeringkan dalam vakum drying oven 

pada suhu 60 °C dan tekanan lebih kecil 5 mmHg selama 3 jam. 

d. Setelah pengeringan selesai, tekanan vakum drying oven dibiarkan 

turun dengan cara masukkan udara kering, kemudian botol ditutup 

rapat 

e. Selanjutnya botol diambil dan disimpan dalam desikator selama 30 

menit, kemudian dilakukan penimbangan kembali. 

f. Dilakukan perhitungan hasil dengan menggunakan rumus 

Kelembaban (%) = 

 

Sampel dinyatakan memenuhi persyaratan uji apabila memiliki kadar 

air kurang dari 3%. 

 

3.1.2. Vaksin Virus 

Vaksin virus dapat diklasifikasikan menjadi vaksin inaktif (killed) dan 

vaksin aktif yang dilemahkan (attenuated). Vaksin virus inaktif 

mengandung virus yang telah diinaktifkan sedemikian rupa atau 

komponen antigenik sehingga imunogenisitasnya tetap dipertahankan. 

Vaksin virus aktif yang dilemahkan dibuat dari virus yang spesifik yang 

keganasannya telah dilemahkan atau dari virus yang memiliki 

patogenitas yang rendah tetapi mampu menimbulkan kekebalan 

terhadap virus yang patogen. Pengujian vaksin meliputi pengujian 

umum dan pengujian khusus. Kebutuhan pengujian untuk masing-

masing jenis sediaan vaksin dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Tabel 2  Pengujian Mutu Sediaan Vaksin Virus 

No Jenis Pengujian 

Jenis Sediaan 

Vaksin inaktif (killed) 
Vaksin aktif yang 

dilemahkan 

Cair Kering beku Cair Kering beku 

1. Uji Fisik Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

2. Uji Sterilitas Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

3. Uji Kontaminasi Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

4. Uji Kevakuman  Ѵ  Ѵ 

5. Uji Viabilitas Ѵ Ѵ   

6. Uji Kelembaban  Ѵ  Ѵ 

7. Uji Identitas Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

 

- Uji Fisik 

Uji fisik dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara sifat fisik 

yang tertera pada data teknis dengan sifat fisik hasil pengujian.  

Metoda pengujian sebagai berikut : 

Pengujian dilakukan terhadap empat kemasan dengan parameter 

pengujian meliputi warna, keasaman (pH), volume, partikel asing dan 

homogenitasnya.  

Interpretasi Hasil  

Hasil pengujian dinyatakan memenuhi persyaratan apabila hasil 

pengujian seluruh sampel menunjukkan hasil yang sama dengan 

klaim dalam data teknis. 

 

- Uji Sterilitas 

Uji sterilitas dilakukan dengan tujuan untuk menentukan adanya 

kontaminasi bakteri pada sediaan sampel. Pengujian dilakukan 

terhadap 4 sampel obat ikan. 

Metoda pengujian sebagai berikut : 

a. Dalam setiap kemasan obat ikan dilakukan pengocokan hingga 

homogen. Selanjutnya terhadap masing-masing sampel diambil 

sejumlah 4 ml dengan spuit steril. 

b. Sebanyak 1 ml sediaan vaksin diinokulasikan pada media 

Thioglycolate (TGC). Tabung reaksi yang telah diinokulasi virus 

diinkubasikan pada suhu 22 °C dan dua tabung lainnya 

diinkubasikan pada suhu 37 °C. 

c. Pengamatan pertumbuhan bakteri dilakukan pada hari ke 3, hari ke 

7 dan hari ke 14. 

 

 

 

 

 

 

 



Interpretasi Hasil 

Vaksin dinyatakan memenuhi persyaratan apabila semua tabung tidak 

terlihat adanya pertumbuhan mikroorganisme.  

 

- Uji Kontaminasi 

Tujuan pengujian kontaminasi adalah untuk mengetahui status 

kontaminasi Mycoplasma spp. (khusus untuk vaksin yang 

menggunakan media telur ayam), Salmonella spp. dan jamur 

A. Uji Kontaminasi Mycoplasma spp. 

Metoda pengujian sebagai berikut : 

a. Uji kontaminasi Mycoplasma spp. dilakukan dengan cara 

meginokulasikan 1 ml sediaan vaksin bakteri ke dalam 10 ml 

media PPLO Broth (Pleuro Pneumonia Like Organism) yang 

dinkubasikan dalam kondisi anaerob pada suhu 35 ± 2 0C 

selama 14 hari. 

b. Pengamatan dilakukan pada hari ke 3, hari ke 7 dan hari ke 

14. 

c. Sebanyak 0,1 ml PPLO Broth yang telah diinokulasi vaksin, 

inokulasikan kembali pada media PPLO Agar, kemudian 

diinkubasikan dalam kondisi anaerob pada suhu 35 ± 2 0C 

selama 14 hari. 

d. Pengamatan pada media PPLO agar dilakukan setelah hari ke-

3, hari ke 7 dan hari ke 14  pasca inokulasi. 

Interpretasi Hasil 

Vaksin disimpulkan tidak ada kontaminasi oleh Mycoplasma 

apabila tidak ada pertumbuhan mikroorganisme tersebut pada 

semua media PPLO Agar. 

 

B. Uji Kontaminasi Salmonella sp 

Uji ini menggunakan 4 sampel, 2 kemasan yang akan di uji 

(sediaan vakum kering beku) dilarutkan ke dalam satu wadah 

pelarutnya (konsentrasi 2 kali waktu pemakaian valsin), dan 

dicampur hingga homogen.  

Metoda pengujian sebagai berikut : 

a. Sebanyak 5 ml sediaan diinokulasikan ke dalam 100 ml 

Tetrathionate Broth (TTB) dan Selenite Cystein Broth (SCB) 

(untuk vaksin kering beku). 

b. Sebanyak 10 ml sediaan diinokulasikan ke dalam 100 ml TTB 

dan SCB (untuk vaksin cair). 

 

 

 

 

 

 



c. Inkubasi pada suhu 370C selama 18-24 jam. Kemudian biakan 

dari masing-masing media cair diinokulasikan 0,1 ml pada 

media Hoektoen Enteric (HE) agar, Xylose Lysine Deoxycholate 

(XLD) agar dan Bismuth Sulfite Agar (BSA). Inkubasikan pada 

suhu 370C selama 18-24 jam. 

Interpretasi Hasil  

Vaksin dinyatakan memenuhi syarat apabila tidak menunjukkan 

adanya pertumbuhan bakteri Salmonella pada semua jenis media. 

 
C. Uji Kontaminasi Jamur 

Metoda pengujian sebagai berikut : 

a. Sebanyak 1 ml vaksin diinokulasikan ke dalam 10 ml media 

SDB (Saboroud Dextrose Broth) dan selanjutnya diinkubasikan 

pada suhu 18 0C – 25 0C selama 7 hari. 

b. Pada hari ke-7 sebanyak 0,1 ml SDB yang telah diinokulasikan 

sediaan obat, diinokulasikan kembali pada media SDA dan 

selanjutnya diinkubasikan pada suhu 18 0C – 25 0C selama 7 

hari. 

c. Pengamatan pertumbuhan jamur pada media SDA dilakukan 

pada hari ke-3 dan hari ke-7 pasca inokulasi. 

Interpretasi Hasil 

Sediaan vaksin disimpulkan tidak ada kontaminasi apabila tidak 

ada pertumbuhan jamur. 

 

- Uji Kevakuman 

Uji kevakuman bertujuan untuk mengetahui kevakuman kemasan 

sampel pada sediaan kering beku pada 4 (empat) sampel yang diuji.  

Metoda pengujian dapat dilakukan dengan metoda konvensional atau 

dengan menggunakan Tesla Coil Set.  

a. Tesla Coil Tes 

Metoda pengujian sebagai berikut : 

a. Pengujian dilakukan di ruang gelap 

b. Sejumlah  4 sampel obat yang akan diuji disiapkan.  

c. Dengan latar belakang yang gelap, dengan menggunakan Tesla 

Coil Test,  cahaya UV ( 254 nm atau 366 nm ) ditembakkan pada 

jarak 5 mm dari sampel. 

 

 

 

 

 



Interpretasi Hasil  

Dengan pengujian ini, sampel dinyatakan memenuhi syarat apabila 

sinar ultra violet dapat menembus ampul atau vial pada sediaan 

yang diuji. 

 

 

b. Konvensional 

Metoda pengujian sebagai berikut : 

a. Dilakukan dengan cara menyuntikkan spuit pada keempat sampel 

obat ikan. 

b. Gagang spuit ditarik sedemikian rupa sehingga terdapat ruang 

kosong didalam spuit tersebut. Dalam  kondisi ini spuit 

diinjeksikan ke dalam sampel obat yang diuji. 

Interpretasi Hasil  

Dengan pengujian ini kemasan sampel dinyatakan vakum apabila 

gagang spuit terhisap kearah kemasan sampel. 

 

- Uji Viabilitas (Inaktifasi) 

Pengujian viabilitas dilakukan terhadap 3 sampel obat ikan yang 

diinokulasikan pada biakan (kultur) jaringan yang sesuai. Pengamatan 

dilakukan selama 24 jam.  

Interpretasi Hasil  

Vaksin dinyatakan memenuhi persyaratan viabilitas apabila hasil 

pemeriksaan menujukkan tidak ada pertumbuhan virus atau 

cytophatic effect (CPE) pada semua biakan (kultur) jaringan. 

 

- Uji Kelembaban 

Tujuan pengujian kelembaban adalah untuk mengetahui kadar air 

pada sampel vaksin yang berbentuk kering beku. Metoda pengujian 

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Setiap sampel diuji menggunakan 3 botol timbang (sebelum botol 

timbang digunakan harus dipanaskan terlebih dahulu pada suhu 

60 °C selama 30 menit). Selanjutnya dilakukan penimbangan botol 

kosong. 

b. Sampel ditimbang sebanyak 0.2 g ± 10% dan dimasukkan ke dalam 

botol timbang. Kemudian dilakukan penimbangan kembali 

c. Botol yang telah terisi sampel dikeringkan dalam vakum drying oven 

pada suhu 60 °C dan tekanan lebih kecil 5 mmHg selama 3 jam. 

d. Setelah pengeringan selesai, tekanan vakum drying oven dibiarkan 

turun dengan cara masukkan udara kering, kemudian botol ditutup 

rapat. 

 

 

 

 



e. Selanjutnya botol diambil dan disimpan dalam desikator selama 30 

menit, kemudian dilakukan penimbangan kembali. 

f. Dilakukan perhitungan hasil dengan menggunakan rumus 

Kelembaban (%) = 

 

Sampel dinyatakan memenuhi persyaratan uji apabila memiliki kadar 

air kurang dari 3%. 

 

- Uji Identitas  

Uji identitas vaksin aktif dilakukan dengan melakukan reaksi antara 

vaksin virus dengan antiserum monospesifik. Vaksin dinyatakan 

memenuhi persyaratan apabila dengan antiserum monospesifik 

memberikan reaksi netralisasi. 

 

3.1.3. Vaksin Sub Unit 

Vaksin sub unit merupakan vaksin yang dihasilkan melalui proses 

rekayasa genetika dengan mengambil suatu bagian protein virus atau 

vaksin yang diformulasikan hanya dengan beberapa komponen yang 

dimurnikan dari virus (tanpa memasukkan seluruh bagian virus) yang 

dikenali oleh antibodi. Kelompok vaksin sub unit disini adalah vaksin 

rekombinan, vaksin peptida dan vaksin DNA. Pengujian mutu untuk 

vaksin sub unit terdiri atas pengujian umum dan pengujian khusus 

seperti pada Tabel 3.  

 
Tabel 3 Pengujian Mutu Sediaan Vaksin Virus 

No Jenis Pengujian 
Bentuk Sediaan 

Cair Kering beku 

1. Uji Fisik Ѵ Ѵ 

2. Uji Sterilitas Ѵ Ѵ 

3. Uji Kontaminasi Ѵ Ѵ 

4. Uji Kevakuman  Ѵ 

5. Uji Kelembaban  Ѵ 

6. Uji Identitas Ѵ Ѵ 

 

- Uji Fisik 

Uji fisik dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara sifat fisik 

yang tertera pada data teknis dengan sifat fisik hasil pengujian.  

Metoda pengujian sebagai berikut : 

Pengujian dilakukan terhadap empat kemasan dengan parameter 

pengujian meliputi warna, keasaman (pH), volume, partikel asing dan 

homogenitasnya.  

 

 

 

 

 



Interpretasi Hasil  

Hasil pengujian dinyatakan memenuhi persyaratan apabila hasil 

pengujian seluruh sampel menunjukkan hasil yang sama dengan 

klaim dalam data teknis. 

 

- Uji Sterilitas 

Uji sterilitas dilakukan dengan tujuan untuk menentukan adanya 

kontaminasi bakteri pada sediaan sampel. Pengujian dilakukan 

terhadap 4 sampel obat ikan. 

Metoda pengujian sebagai berikut : 

a. Dalam setiap kemasan obat ikan dilakukan pengocokan hingga 

homogen. Selanjutnya terhadap masing-masing sampel diambil 

sejumlah 4 ml dengan spuit steril. 

b. Sebanyak 1 ml sediaan vaksin diinokulasikan pada media media 

Thioglycolate (TGC). Tabung reaksi yang telah diinokulasi vaksin 

diinkubasikan pada suhu 22 °C dan dua tabung lainnya 

diinkubasikan pada suhu 37 °C. 

c. Pengamatan pertumbuhan bakteri dilakukan pada hari ke 3, hari 

ke 7 dan hari ke 14. 

Interpretasi Hasil 

Vaksin dinyatakan memenuhi persyaratan apabila semua tabung tidak 

terlihat adanya pertumbuhan mikroorganisme.  

 

- Uji Kontaminasi 

Tujuan pengujian kontaminasi adalah untuk mengetahui status 

kontaminasi Mycoplasma spp. (khusus untuk vaksin yang 

menggunakan media telur ayam), Salmonella spp. dan jamur 

A. Uji Kontaminasi Mycoplasma spp. 

Metoda pengujian sebagai berikut : 

a. Uji kontaminasi Mycoplasma spp. dilakukan dengan cara 

meginokulasikan 1 ml sediaan vaksin bakteri ke dalam 10 ml 

media PPLO Broth (Pleuro Pneumonia Like Organism) yang 

dinkubasikan dalam kondisi anaerob pada suhu 35 ± 2 0C 

selama 14 hari. 

b. Pengamatan dilakukan pada hari ke 3, hari ke 7 dan hari ke 

14. 

c. Sebanyak 0,1 ml PPLO Broth yang telah diinokulasi vaksin, 

inokulasikan kembali pada media PPLO Agar, kemudian 

diinkubasikan dalam kondisi anaerob pada suhu 35 ± 2 0C 

selama 14 hari. 

d. Pengamatan pada media PPLO agar dilakukan setelah hari ke-

3, hari ke 7 dan hari ke 14  pasca inokulasi. 

 

 

 

 



Interpretasi Hasil 

Vaksin disimpulkan tidak ada kontaminasi oleh Mycoplasma 

apabila tidak ada pertumbuhan mikroorganisme tersebut pada 

semua media PPLO Agar. 

 

B. Uji kontaminasi Salmonella spp 

Uji ini menggunakan 4 sampel, 2 kemasan yang akan di uji 

(sediaan vakum kering beku) dilarutkan ke dalam satu wadah 

pelarutnya (konsentrasi 2 kali waktu pemakaian valsin), dan 

dicampur hingga homogen.  

Metoda pengujian sebagai berikut : 

a. Sebanyak 5 ml sediaan diinokulasikan ke dalam 100 ml 

Tetrathionate Broth (TTB) dan Selenite Cystein Broth (SCB) 

(untuk vaksin kering beku). 

b. Sebanyak 10 ml sediaan diinokulasikan ke dalam 100 ml TTB 

dan SCB (untuk vaksin cair). 

c. Inkubasi pada suhu 370C selama 18-24 jam. Kemudian biakan 

dari masing-masing media cair diinokulasikan 0,1 ml pada 

media Hoektoen Enteric (HE) agar, Xylose Lysine Deoxycholate 

(XLD) agar dan Bismuth Sulfite Agar (BSA). Inkubasikan pada 

suhu 370C selama 18-24 jam. 

Interpretasi Hasil 

Vaksin dinyatakan memenuhi syarat apabila tidak menunjukkan 

adanya pertumbuhan bakteri Salmonella pada semua jenis media. 

 

C. Uji kontaminasi jamur 

Metoda pengujian sebagai berikut : 

a. Sebanyak 1 ml vaksin diinokulasikan ke dalam 10 ml media 

SDB (Saboroud Dextrose Broth) dan selanjutnya diinkubasikan 

pada suhu 18 0C – 25 0C selama 7 hari. 

b. Pada hari ke-7 sebanyak 0,1 ml SDB yang telah diinokulasikan 

sediaan obat, diinokulasikan kembali pada media SDA dan 

selanjutnya diinkubasikan pada suhu 18 0C – 25 0C selama 7 

hari. 

c. Pengamatan pertumbuhan jamur pada media SDA dilakukan 

pada hari ke-3 dan hari ke-7 pasca inokulasi. 

Interpretasi Hasil 

Sediaan vaksin disimpulkan tidak ada kontaminasi apabila tidak 

ada pertumbuhan jamur. 

 

 

 

 

 

 

 



- Uji Kevakuman 

Uji kevakuman bertujuan untuk mengetahui kevakuman kemasan 

sampel pada sediaan kering beku pada 4 (empat) sampel yang diuji.  

Metoda pengujian dapat dilakukan dengan metoda konvensional atau 

dengan menggunakan Tesla Coil Set.  

A. Tesla Coil Tes 

Metoda pengujian sebagai berikut : 

a. Pengujian dilakukan di ruang gelap 

b. Sejumlah  4 sampel obat yang akan diuji disiapkan.  

c. Dengan latar belakang yang gelap, dengan menggunakan Tesla 

Coil Test,  cahaya UV ( 254 nm atau 366 nm ) ditembakkan pada 

jarak 5 mm dari sampel. 

Interpretasi Hasil  

Dengan pengujian ini, sampel dinyatakan memenuhi syarat 

apabila sinar ultra violet dapat menembus ampul atau vial pada 

sediaan yang diuji. 

B. Konvensional 

Metoda pengujian sebagai berikut : 

a. Dilakukan dengan cara menyuntikkan spuit pada keempat 

sampel obat ikan. 

b. Gagang spuit ditarik sedemikian rupa sehingga terdapat ruang 

kosong didalam spuit tersebut. Dalam  kondisi ini spuit 

diinjeksikan ke dalam sampel obat yang diuji. 

Interpretasi Hasil  

Dengan pengujian ini kemasan sampel dinyatakan vakum apabila 

gagang spuit terhisap kearah kemasan sampel. 

 

- Uji Kelembaban 

Tujuan pengujian kelembaban adalah untuk mengetahui kadar air 

pada sampel vaksin yang berbentuk kering beku. Metoda pengujian 

dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Setiap sampel diuji menggunakan 3 botol timbang (sebelum botol 

timbang digunakan harus dipanaskan terlebih dahulu pada suhu 

60 °C selama 30 menit). Selanjutnya dilakukan penimbangan botol 

kosong. 

b. Sampel ditimbang sebanyak 0.2 g ± 10% dan dimasukkan ke dalam 

botol timbang. Kemudian dilakukan penimbangan kembali 

c. Botol yang telah terisi sampel dikeringkan dalam vakum drying oven 

pada suhu 60 °C dan tekanan lebih kecil 5 mmHg selama 3 jam. 

d. Setelah pengeringan selesai, tekanan vakum drying oven dibiarkan 

turun dengan cara masukkan udara kering, kemudian botol ditutup 

rapat. 

 

 

 



e. Selanjutnya botol diambil dan disimpan dalam desikator selama 30 

menit, kemudian dilakukan penimbangan kembali. 

f. Dilakukan perhitungan hasil dengan menggunakan rumus 

Kelembaban (%) = 

 

Sampel dinyatakan memenuhi persyaratan uji apabila memiliki kadar 

air kurang dari 3%. 

 

- Uji Identitas  

Uji identitas vaksin dilakukan menggunakan PCR dengan primer yang 

sesuai untuk memastikan bahwa DNA yang digunakan memiliki 

identitas yang sama dengan virus yang menjadi target vaksin. 

 

3.2.  SEDIAAN BIOLOGIK (Interferensi RNA (RNAi)) 

Interferensi RNA merupakan teknologi untuk menghambat 

perkembangan (replikasi) virus dengan cara menon-aktifkan (interfere) 

gen tertentu. Pengujian mutu untuk RNAi adalah uji fisik, uji sterilitas, 

uji kandungan RNA dan uji identitas.  

- Uji Fisik 

Uji fisik dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara sifat fisik 

yang tertera pada data teknis dengan sifat fisik hasil pengujian.  

Metoda pengujian sebagai berikut : 

Pengujian dilakukan terhadap empat kemasan dengan parameter 

pengujian meliputi warna, keasaman (pH), volume, partikel asing dan 

homogenitasnya.  

Interpretasi Hasil  

Hasil pengujian dinyatakan memenuhi persyaratan apabila hasil 

pengujian seluruh sampel menunjukkan hasil yang sama dengan 

klaim dalam data teknis. 

 

- Uji Sterilitas 

Uji sterilitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya kontaminan 

bakteri pada produk. Metoda pengujian sterilitas adalah sebagai 

berikut : 

a. Ambil 10 µl produk dan inokulasikan pada media TSA. 

b. Inkubasikan pada suhu 370C selama 1 jam. 

c. Amati ada/tidaknya pertumbuhan bakteri di media. 

Interpetasi Hasil  

RNAi dikatakan steril jika tidak ada pertumbuhan bakteri pada media. 

 

 

 

 

 

 



- Uji Kandungan RNA 

Uji kandungan RNA dilakukan untuk menghitung berapa jumlah RNA 

yang terkandung pada produk. Metoda pengujian kandungan RNA 

adalah sebagai berikut : 

a. Ambil 1 µl larutan produk menggunakan pipet yang sudah 

disterilisasi. 

b. Letakkan larutan pada sample station spektrophotometer 

nanodrop. Lakukan analisa spectrophotometer pada panjang 

gelombang 260 nm dan 280 nm untuk menentukan kandungan 

dan kemurnian RNA.  

 

- Uji Identitas RNA 

Uji identitas RNA dilakukan dengan menggunakan PCR dengan primer 

yang sesuai untuk memastikan bahwa RNAi yang digunakan memiliki 

identitas yang sama. 

 

3.3.   SEDIAAN BIOLOGIK (KIT DIAGNOSTIK KUANTITATIF) 

Sediaan kit diagnostik digolongkan menjadi 2 golongan besar, yaitu kit 

diagnostik kualitatif dan kuantitatif. Pengujian kit meliputi uji 

linearitas, uji presisi, uji akurasi, uji batas deteksi dan kuantifikasi. 

- Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan linearitas 

antara nilai konsentrasi hasil uji (sumbu x) dengan crossing point 

(Cp)/cycle treshold (Ct) (sumbu y). Pengujian dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 

a. Larutan standar (kontrol positif) disiapkan dengan 5 tingkat 

pengenceran. 

b. Dilakukan pengujian terhadap standar sesuai dengan metode pada 

petunjuk penggunaan kit  dengan 7 kali pengulangan. 

c. Dibuat kurva kalibrasi hubungan antara x dan y dengan 

persamaan garis sebagai berikut : 

y = ax + b 

Keterangan : 

a = slope 

b = intercept 

x = konsentrasi hasil uji 

y = Cp atau Ct 

d. Ditentukan nilai regresi linearitas (R2)  

Interpretasi Hasil 

Kit diagnostik memenuhi persyaratan kualitas apabila nilai R2 

berkisar antara 0.98 sampai dengan 1. 

 

 

 

 

 



- Uji Presisi 

Uji presisi bertujuan untuk mengetahui tingkat ketelitian dari 

beberapa ulangan pengujian pada kondisi yang sama.  

Metoda pengujian adalah sebagai berikut : 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan kontrol positif dengan lima 

tingkat pengenceran, kontrol negatif serta sampel dengan metode 

sesuai dengan petunjuk pada label dan dilakukan 7 kali pengulangan 

oleh analis dan alat yang sama.  

Interpretasi Hasil 

Hasil pengujian dinyatakan memenuhi persyaratan presisi apabila:  

a. Efisiensi amplifikasi mempunyai nilai slope -3,10 sampai dengan -

3,58; 

b. Keterulangan (repeatability) untuk pengujian duplo harus 

mempunyai nilai Standar Deviasi (SD) Cq lebih kecil dari 0,5. 

 

- Uji Akurasi 

Uji Akurasi bertujuan untuk mengetahui besarnya penyimpangan 

hasil uji dari nilai sebenarnya. pengujian dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 

a. Siapkan larutan standar adisi ( sampel blanko yang dispike dengan 

larutan standar pada konsentrasi tertentu ) dengan cara sebagai 

berikut:  

1. Siapkan 5 sampel negatif (sampel berupa ekstrak DNA atau 

RNA); 

2. kemudian pada masing-masing sampel tambahkan  kontrol 

positif dengan konsentrasi akhir campuran masing-masing 

sebesar 5,10, 100, 1.000, 10.000 dan 100.000 copi (disesuaikan 

dengan dokumen produk yang akan diuji).  

b. Lakukan pengujian sesuai dengan metoda pada petunjuk 

penggunaan kit  dengan 7 kali pengulangan dan dilaksanakan oleh 

analis dan alat yang sama. 

c. Lakukan penentuan nilai akurasi dengan rumus sebagai berikut: 

Akurasi = %
X

XX

s

iis
100



 

Xs+i =  jumlah zat dalam contoh uji yang tambahkan 

 sejumlah standar 

Xi  = jumlah zat dalam contoh uji tanpa penambahan 

 sejumlah standar 

Xs  = jumlah standar yang tambahkan 

Interpretasi Hasil 

Kit diagnostik dinyatakan memenuhi persyaratan kualitas apabila 

mempunyai nilai akurasinya 90% sampai dengan 110%. 

 

 

 

 



- Batas Deteksi dan  Kuantifikasi  

Pengujian batas deteksi dan kuantifikasi bertujuan untuk mengetahui 

nilai batas deteksi dan batas kuantifikasi uji. Penentuan batas deteksi 

dan batas kuantifikasi dilakukan dengan cara perhitungan rataan nilai 

blanko (x0) pada uji akurasi dan nilai simpangan baku blanko (0) 

pada uji presisi, dengan menggunakan rumus: 

Batas deteksi (LoD)  = x0 + 30 

Batas kuantifikasi (LoQ) = x0 + 100 

Interpretasi Hasil 

Hasil pengujian harus memberikan nilai yang sama dengan klaim 

produk. 

 

3.4. SEDIAAN  BIOLOGIK (KIT DIAGNOSTIK KUALITATIF) 

- Uji Repitibilitas (Keterulangan) 

Uji keterulangan bertujuan untuk menentukan presisi ( tingkat 

kedapat ulangan suatu set hasil uji diantara hasil-hasil itu sendiri ), 

sehingga diketahui konsistensi hasil uji suatu metode uji. Pengujian 

dilakukan dengan melakukan pengujian oleh seorang analis sebanyak 

5 (lima) kali ulangan terhadap sampel positif dan sampel negatif 

dengan  peralatan  dan waktu yang sama. metoda pengujian dilakukan 

sesuai dengan metode yang tercantum dalam petunjuk.  

Interpretasi Hasil 

Kit diagnostik dinyatakan memenuhi syarat apabila : 

a. Hasil uji seluruh sampel positif menunjukkan hasil positif  

b. Hasil uji seluruh sampel negatif menunjukkan hasil negatif. 

 

- Limit Deteksi Minimum (LDM) 

Pengujian LDM bertujuan untuk menentukan batas konsentrasi 

terkecil analit yang dapat memberikan respon yang secara signifikan 

dapat dibedakan. Penentuan dilakukan dengan cara mengencerkan 

kontrol positif sampai dengan 5 kali tingkat pengenceran, kemudian 

dilakukan pengujian terhadap sampel oleh satu orang analis.  

Nilai MDL ditentukan berdasarkan tingkat pengenceran tertinggi yang 

masih menunjukkan hasil positif.  

Interpretasi Hasil 

Kit diagnostik dinyatakan memenuhi syarat apabila nilai MDL sesuai 

klaim produk. 

 

3.5. SEDIAAN PROBIOTIK 

Probiotik merupakan mikroba yang menguntungkan bagi ikan atau 

lingkungan budidaya, dapat berupa bakteri atau yeast. Pengujian 

probiotik meliputi pengujian umum dan pengujian khusus. Kebutuhan 

pengujian untuk masing-masing jenis sediaan probiotik dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

 

 



    Tabel 4 Pengujian Mutu Sediaan Probiotik 

         

No Jenis Pengujian Probiotik dengan kandungan mikroba 

  Bakteri Yeast Bakteri & Yeast 

1. Uji Umum    

 a. Uji Fisik Ѵ Ѵ Ѵ 

 b. Uji Kontaminasi    

 - Salmonella Ѵ Ѵ Ѵ 

 - Vibrio Ѵ Ѵ Ѵ 

 - Jamur Ѵ Ѵ Ѵ 

2. Uji Khusus    

 a. Uji kandungan 

mikroba 

Ѵ Ѵ Ѵ 

 b. Uji komposisi 

mikroba 

Ѵ Ѵ Ѵ 

 c. Uji Kemasan (untuk 

bentuk cair) 

Ѵ Ѵ Ѵ 

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Uji Fisik 

Uji fisik dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara sifat fisik 
yang tertera pada data teknis dengan sifat fisik hasil pengujian.  

Metoda pengujian sebagai berikut : 
Pengujian dilakukan terhadap empat kemasan dengan parameter 

pengujian meliputi warna, keasaman (pH), volume, partikel asing dan 
homogenitasnya.   
Interpretasi Hasil  

Hasil pengujian dinyatakan memenuhi persyaratan apabila hasil 
pengujian seluruh sampel menunjukkan hasil yang sama dengan 

klaim dalam data teknis. 
 

- Uji Kontaminasi 
Tujuan pengujian kontaminasi adalah untuk mengetahui status 
kontaminasi Salmonella spp. , Vibrio spp. dan jamur. 

A. Uji Kontaminasi Salmonella spp. 
Uji ini menggunakan 4 sampel dengan metoda pengujian sebagai 

berikut : 
a. Sebanyak 10 ml sediaan diinokulasikan ke dalam 100 ml TTB 

dan SCB. 
b. Inkubasi pada suhu 370C selama 18-24 jam. Kemudian biakan 

dari masing-masing media cair diinokulasikan 0,1 ml pada 
media Hoektoen Enteric (HE) agar, Xylose Lysine Deoxycholate 
(XLD) agar dan Bismuth Sulfite Agar (BSA). Inkubasikan pada 

suhu 370C selama 18-24 jam. 
Interpretasi Hasil  

Probiotik dinyatakan memenuhi persyaratan apabila tidak 
menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri Salmonella pada 

semua jenis media. 
 

B. Uji Kontaminasi Vibrio parahaemolyticus. 
Metoda pengujian sebagai berikut : 
a. Sebanyak 10 ml sediaan diinokulasikan ke dalam 100 ml Brain 

Hearth Infusion Broth (BHIB). 
 

 
 

 



b. Inkubasi pada suhu 28-30 0C selama 18-24 jam. Kemudian 

biakan dari masing-masing media cair diinokulasikan 0,1 ml 
pada media Thiosulphate Citrate Bile Salts Agar (TCBSA). 

Inkubasikan pada suhu 370C selama 18-24 jam. 
c. Identifikasi bakteri Vibrio spp yang tumbuh.  

Interpretasi Hasil  
Probiotik dinyatakan memenuhi persyaratan apabila tidak 
menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri Vibrio 

parahaemolyticus. 
 

C. Uji Kontaminasi Jamur 
Metoda pengujian sebagai berikut : 

a. Sebanyak 1 ml probiotik diinokulasikan ke dalam 10 ml media 
SDB (Saboroud Dextrose Broth) dan selanjutnya diinkubasikan 

pada suhu 18 0C – 25 0C selama 7 hari. 
b. Pada hari ke-7 sebanyak 0,1 ml SDB yang telah diinokulasikan 

sediaan obat, diinokulasikan kembali pada media SDA dan 

selanjutnya diinkubasikan pada suhu 18 0C – 25 0C selama 7 
hari. 

c. Pengamatan pertumbuhan jamur pada media SDA dilakukan 
pada hari ke-3 dan hari ke-7 pasca inokulasi. 

Interpretasi Hasil 
Probiotik disimpulkan memenuhi persyaratan apabila tidak ada 
pertumbuhan jamur. 

 
- Uji Kandungan Mikroba 

Uji kandungan untuk sediaan probiotik dilakukan dengan tujuan 
untuk mengetahui kesesuaian kepadatan bakteri pada sediaan 

probiotik sesuai klaim pada produk yang diuji dan ketentuan 
peraturan perundangan yang berlaku. Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan metode perhitungan angka lempeng total dengan cara 

sebagai berikut : 
a. Sediaan probiotik diencerkan secara bertingkat mulai dari 

pengenceran 10-1 sampai dengan 10-10 dengan menggunakan NaCl 
fisiologis. 

b. Pada setiap pengenceran diinokulasikan sejumlah satu ml masing-
masing ke dalam 3 cawan petri steril. 

c. Ke dalam cawan petri ditambahkan 20 ml media agar yang sesuai 

dengan jenis mikrobanya dan baru saja dibuat dan masih dalam 
kondisi hangat (media belum memadat, jenis media disesuaikan 

dengan jenis mikroba yang terkandung dalam probiotik). 
d. Setelah media memadat (kurang lebih selama 20 menit), cawan petri 

dibalik dan diinkubasikan pada suhu 30 °C selama 24-48 jam. 
Selanjutnya dilakukan perhitungan jumlah koloni bakteri. 

Interpretasi Hasil 

Probiotik dinyatakan memenuhi persyaratan apabila memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 

a. Jumlah mikroba dan/atau total mikroba sama atau lebih besar dari 
yang tertera pada label. 

b. Kandungan bakteri maksimal 5 spesies dengan kepadatan masing-   
masing paling sedikit 106 cfu/ml. 
 

 
 

 
 

 
 
 



- Uji Komposisi Mikroba 

Uji komposisi mikroba bertujuan untuk mengetahui kesesuaian 
komposisi spesies mikroba yang terkandung dalam probiotik sesuai 

klaim pada label. Prinsip pengujian adalah dengan melakukan 
pembiakan pada media yang  sesuai, pemurnian koloni, dan 
identifikasi berdasarkan karakteristik morfologi, sifat fisiologi dan 

karakteristik biokimiawi mikroba yang terkandung dalam probiotik.  
Interpretasi Hasil 

Probiotik memenuhi persyaratan apabila spesies bakteri hasil 
pemeriksaan sesuai dengan spesies bakteri yang tercantum pada label. 

 
- Uji Kemasan 

Uji kemasan bertujuan untuk mengetahui bahwa kemasan tidak 

mengalami perubahan seperti penggembungan setelah 2 minggu 
waktu penyimpanan.  

Interpretasi Hasil  
Probiotik dinyatakan memenuhi persyaratan apabila kemasan 

probiotik tidak gembung. 



BAB IV 

METODA PENGUJIAN MUTU SEDIAAN FARMASETIK, PREMIKS  

DAN OBAT ALAMI 

  

Obat yang digolongkan dalam sediaan farmasetik adalah obat-obat yang 

dihasilkan dari bahan organik, anorganik dan/atau melalui reaksi sintesis 

kimia yang digunakan berdasarkan daya farmakologinya. Obat-obat yang 

tergolong dalam sediaan ini antara lain antibakteri, desinfektan, antiseptik, 

anti parasit, anti jamur, anestesi dan anthelmetika.  

Sediaan premiks adalah obat-obat yang digunakan sebagai imbuhan 

pakan (feed additive) atau pelengkap pakan (feed supplement) yang 

pemberiannya lewat pakan. Selanjutnya obat alami merupakan obat yang 

bahan aktifnya berasal dari tumbuhan, hewan atu galenik atau campuran 

diantaranya. Persyaratan pengujian umum untuk ketiga jenis sediaan obat 

dapat dilihat pada Tabel 5.  

 
Tabel 5  Persyaratan pengujian umum sediaan Farmasetik, Premik dan Obat 

Alami 

No Jenis Pengujian 

Bentuk Sediaan Obat 
Farmasetik/Premik 

Obat Alami 

Steril Cair Serbuk Cair Serbuk 

1. Uji Fisik Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

2. Uji Sterilitas  Ѵ     

3. Uji Identitas Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

4. 
Uji Cemaran Logam 

Berat 

   Ѵ Ѵ 

5. Uji Kadar zat aktif Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ 

 

4.1. SEDIAAN FARMASETIK 
  

- Uji Fisik 

Uji fisik dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara sifat fisik yang 

tertera pada data teknis dengan sifat fisik hasil pengujian.  

Metoda pengujian sebagai berikut : 

Pengujian dilakukan terhadap empat kemasan dengan parameter 

pengujian meliputi bentuk, warna, keasaman (pH), volume dan 

homogenitasnya.  

Interpretasi Hasil 

Hasil pengujian dinyatakan memenuhi persyaratan apabila hasil 

pengujian seluruh sampel menunjukkan hasil yang sama dengan klaim 

dalam data teknis. 

 

 

 

 

 

 



- Uji Sterilitas 

Pengujian dilakukan dengan cara yang dirancang untuk menjamin tidak 

terjadinya kontaminasi mikroba. Untuk sediaan yang disterilkan dalam 

otoklaf pada suhu diatas 1210C, jumlah contoh yang digunakan dapat 

dikurangi. Jika isi tiap wadah 250 ml atau lebih, jumlah contoh yang 

digunakan dapat dikurangi menjadi 3.  

 

- Uji Fertilitas Medium 

a. Siapkan 4 tabung medium tioglikolat, pada 2 tabung diinokulasikan 

0,1 ml suspense kuman B. subtilis (1000 spora/ml). Pada 2 tabung 

yang lain diinokulasikan 0,1 ml suspense biakan Bacteriodes vulgates 

(1000 kuman/ml), inkubasi pada suhu 30-320C selama tidak kurang 

dari 7 hari.  

b. Siapkan 2 tabung medium soybean casein digest (SCD), inokulasikan 

0,1 ml suspensi biakan Candida albicans (1000 sel/ml), inkubasi 

pada suhu 22-250C selama tidak kurang dari 7 hari. 

Interpretasi Hasil  

Medium dikatakan memenuhi persyaratan, jika mikroba tidak dapat 

tumbuh. 

 

- Uji Efektifitas Medium 

a. Siapkan 2 tabung medium tioglikolat, pada masing-masing tabung 

tambah sediaan uji dengan volume seperti pada Tabel 6. Inkubasi 

pada suhu 30 – 320C selama tidak kurang dari 7 hari.  

Tabel 6 Jumlah zat uji yang diperlukan dalam uji efektifitas medium 

No Bentuk Jumlah zat uji dalam wadah Jumlah zat yang diperlukan 

untuk uji 

Kuman Jamur dan 

Ragi 

1. Cair Kurang dari 1 ml Semua isi Semua isi 

Tidak kurang dari 1 ml dan 

tidak kurang dari 4 ml 

Setengah isi Setengah isi 

Tidak kurang dari 4 ml dan 

tidak kurang dari 20 ml 

2 ml 2 ml 

Lebih dari 20 ml 10% dari isi 10% dari isi 

2. Serbuk Kurang dari 50 mg Semua isi Semua isi 

Tidak kurang dari 40 mg 

dan tidak lebih dari 200 mg 

Setengah isi Setengah isi 

Lebih dari 200 mg  100 mg 100 mg 

 

 

 



b. Siapkan 2 tabung medium soybean casein digest (SCD) dan 

sabouraud dextrose agar (SDA), pada masing-masing tabung tambah 

sediaan uji dengan volume seperti pada Tabel 6. Inkubasi pada suhu 

22 – 25oC selama 4 hari untuk SDA dan tidak kurang dari 7 hari 

untuk SCD. 

Interpretasi Hasil  

Zat uji dikatakan memenuhi persyaratan, jika pada masing-masing 

tabung tidak terdapat pertumbuhan mikroba.  

 

-  Uji Identitas  

1. Vitamin 
Vitamin A (Retinol) 

A. Metode  1  : Kromatografi Lapis Tipis  
a. Persiapan bahan uji : 

1. Larutan uji, berupa larutan yang mengandung 3,3 IU/µl dalam 

sikloheksan. 
2. Larutan Standar, berupa larutan standar retinol 10 mg/ml (3,3 

IU/µl) dalam sikloheksan. 
3. Lempeng : Silika gel 60 F254 

4. Fase gerak/larutan pengembang 
 Campuran antara eter dan sikloheksan dengan perbandingan  
 20 : 80 (v/v). 

b. Prosedur 
1. Sebanyak 3 µl larutan standard dan larutan sampel ditotolkan 

pada lempeng kromatografi silika gel secara terpisah, kemudian 
masukkan lempeng tersebut ke dalam bejana kromatografi yang 

dijenuhkan dengan kertas saring dan berisi fase gerak; 
2. Setelah fase gerak merambat sekitar 10 cm, kemudian diangkat 

lempeng dan dibiarkan kering di udara;dan 

3. Lakukan penyemprotan dengan larutan antimony (III) 
klorida.  

Interpretasi Hasil 
1. Terjadi bercak warna biru menunjukkan adanya retinol 

(pemeriksaan lakukan dengan cahaya ultraviolet 254 nm).  
2. Nilai Rf bercak utama berbeda-beda, tergantung dari bentuk 

retinol. Harga Rf untuk berbagai sediaan : bentuk alkohol 0,1; 

bentuk asetat 0,45; dan bentuk palmitat 0,7. 
 

B. Metode 2 : 
Pada 1 ml larutan dalam kloroform P yang mengandung lebih kurang 6 

µg vitamin A ditambahkan 10 ml antimon triklorida LP, kemudian 
dengan segera akan terjadi warna biru yang tidak mantap. 
 

Vitamin B1 (Thiamin hidroklorida) 
 Metode : 

1. Larutkan sejumlah zat setara 5 mg Thiamin hidroklorida dalam 
campuran 1 ml asam asetat dan 1 ml dari larutan 10% Natrium 

hidroksida, akan terbentuk warna kuning. 
2. Ketika dipanaskan, warna berubah menjadi coklat yang lama 

kelamaan akan terbentuk endapan hitam (sulfide). 

 
 

 
 

 
 

 
 



Vitamin B2 (Riboflavin) 

A. Metode 1 :  
1.   Larutkan larutan akhir yang disiapkan pada penetapan kadar 

riboflavin dengan metode spektrofotometri (#) dengan air 
menggunakan perbandingan 1 : 1; 

2.   Larutan menunjukkan absorbansi maksimum pada 223 nm, 267 

nm, 373 nm dan 444 nm; 
3.   Rasio absorbansi maksimum pada 373 nm sampai 267 nm 

adalah 0,31 sampai 0,33;dan 
4.   Rasio absorbansi maksimum pada 444 nm sampai 267 nm 

adalah 0,36 sampai 0,39. 
 

B. Metode 2 : 

Larutkan 1 mg dalam 100 ml air, dilihat dengan cahaya yang 
diteruskan, larutan berwama kuning pucat kehijauan, 

berfluorosensi hijau kekuningan intensif, yang dengan penambahan 
asam mineral atau alkali fluorosensi hilang. 

 
Vitamin B6 

          Metode Kromatografi Lapis Tipis 

1. Larutan uji (1) 
      Larutkan 1 gram zat uji dengan air sampai volume 10 ml. 

2. Larutan uji (2) 
Larutkan 1 ml larutan uji (1) dengan air sampai volume 10 ml.  

3. Larutan standar (a) 
Larutkan 0,1 g piridoksin hidroklorida dengan air sampai volume 10 
ml. 

4. Larutan standar (b) 
Encerkan 2,5 ml larutan uji (1) dengan air sampai batas volume 100 

ml. 
5. Fase gerak 

Campuran antara 9 volume amoniak, 13 volume metilen klorida 
(diklorometane), 13 volume tetrahidrofuran dan 65 volume aseton. 

6. Lempeng : silika gel 60 F254 

7. Prosedur : 
a. Totolkan secara terpisah 2µl dari setiap larutan 

b. Celupkan lempeng ke dalam fase gerak sampai bercak naik ke 
atas lempeng 

c. Angkat lempeng dan keringkan di udara 
d. Semprot lempeng dengan natrium karbonat (50g/l) dalam 

campuran 30 volume alkohol dan 70 volume air. Kemudian 

keringkannya.  
e. Semprot dengan diklorokuinon klorimida (1g/l) dalam alkohol. 

Interpretasi Hasil 
a. Periksa kromatogram yang terbentuk. 

b. Bercak utama pada kromatogram larutan uji sesuai pada tempat, 
warna dan ukuran bercak utama pada kromatogram larutan standar. 

c. Selain itu untuk identifikasi dan penetapan kadar, lempeng yang 

sudah dikeringkan setelah dicelupkan ke dalam fase gerak dapat 
langsung dianalisa dalam scanner kromatografi lapis tipis dengan 

optimasi panjang gelombang yang sesuai untuk pembacaan nilai Rf 
(waktu retensi/tambat) dan kadar vitamin. 

 
 
 

 
 

 
 



 

Vitamin B12 

         Metode Kromatografi Lapis Tipis : 
1. Lempeng : Silika gel 60 F254 

2. Larutan uji :  
     Larutkan 2 mg  zat uji dalam 1,0 ml campuran alkohol dan air 

dengan volume yang sama. 

3. Larutan standar :  
 Larutkan 2 mg standar sianokobalamin dalam 1,0 ml campuran 

alkohol dan air dengan volume yang sama. 
4. Fase gerak :  

     Campuran antara 9 volume larutan ammonia, 30 volume metanol dan 
45 volume metilen klorida (diklorometan,dcm) 

5. Prosedur :  

a. Totolkan secara terpisah 10 µl dari setiap larutan;  
b. Celupkan lempeng ke dalam fase gerak;dan  

c. Angkat lempeng dan keringkan di udara 
Interpretasi Hasil  

Bercak utama pada kromatogram yang diperoleh dari larutan uji sesuai 
pada tempat, warna dan ukuran terhadap  bercak utama yang diperoleh 
larutan standar.  

 
Vitamin C 

 Metode  Spektrofotometer : 
1. Sebanyak 0,1 g  dilarutkan ke dalam air sampai batas volume 100 ml,  

2. Pada 1 ml larutan ditambahkan 10 ml asam hidroklorida 0,1 M, 
kemudian tambahkan air sampai batas volume 100 ml. Selanjutnya 
lakukan pengukuran serapan maksimum pada panjang gelombang 

243 nm dengan segera. 
3. Hasil positif ditunjukkan dengan diperoleh spektrum serapan dengan 

serapan maksimum adalah +243. 
 

Vitamin D (Colecalciferol), C27H44O 
A. Metode 1  

Tambahkan 0,3 ml anhidrida asetat dan 0,1 ml asam sulfat pada 

larutan  0,5 mg sampel dalam 5 ml kloroform, kemudian kocok kuat-
kuat.           

Interpretasi Hasil  
Terjadi warna merah terang dan segera berubah menjadi violet, biru 

kemudian hijau. 
 

B. Metode 2: Kromatografi Lapis Tipis   

1. Buat larutan uji sebagai berikut : Buat cepat tanpa pemanasan 
larutan skualen 1 % b/v dalam kloroform yang mengandung 50 mg 

kolekalsiferol per ml.  
2. Buat larutan standar yang mengandung standar kolekalsiferol 

dalam pelarut dan kadar yang sama.  
3. Totolkan secara terpisah masing-masing 10 µ1 larutan uji dan 

larutan standar lebih kurang 2,5 cm dari tepi bawah lempeng 
kromatografi lapis tipis  silika gel 60 F254 setebal 0,25 mm.  

4. Masukkan lempeng ke dalam bejana yang telah dijenuhkan 

dengan campuran sikloheksan dan eter volume sama. 
5. Biarkan pelarut merambat lebih kurang 15 cm diatas garis 

penotolan. Pengujian lakukan ditempat gelap. Angkat lempeng, 
biarkan pelarut menguap, semprot dengan larutan asetil klorida 2 

% b/v dalam larutan antimon (III) klorida. 
 

 

 
 



 

 Interpretasi Hasil  
1. Kromatogram pada daerah larutan uji menunjukkan  jingga 

kekuningan (kolekalsiferol) dengan harga Rf sama seperti 
standar 

2. Pada bawah daerah kolekalsiferol terlihat daerah violet, 

merupakan daerah dari 7-dehidrokolekalsiferol. 
 

C. Metode 3  
Spektrum serapan inframerah zat yang didispersikan dalam kalium 

bromide P, pada rentang gelombang 2 µm – 12 µm, menunjukkan 
maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti 
Kolekalsiferol BPFI. 

 
D. Metode 4  

Spektrum serapan ultraviolet larutan (1 dalam 100.000) dalam etanol 
P, menunjukkan maksimum dan minimum hanya pada panjang 

gelombang yang sama seperti pada Kolekalsiferol BPFI, daya serap 
masing-masing pada panjang gelombang serapan maksimum lebih 
kurang 265 nm berbeda tidak lebih dari 3,0%. 

  

 Vitamin E            

 Metode Kromatogafi Lapis Tipis 

1. Larutan Uji 

Larutkan 10 mg zat uji dalam 2 ml sikloheksan 

2. Larutan Standar 

Larutkan 10 mg standar α-tokoferol dalam 2 ml sikloheksan 

3. Lempeng Silika gel 60 F254 atau yang sesuai. 
4. Fase Gerak 

Campuran antara eter dan sikloheksan dengan perbandingan 20 : 
80 v/v.  

5. Prosedur: 

a. Totolkan larutan uji dan larutan standar pada lempeng masing- 
masing sebanyak 2 µl dengan ketebalan 200 µm  

b. Celupkan lempeng ke dalam 10 ml larutan pengembang selama 
lebih kurang 6 menit 

c. Angkat lempeng dan biarkan kering di udara 
d. Masukkan lempeng ke dalam scanner kromatografi lapis tipis 

pada panjang gelombang 290 nm untuk membandingkan nilai Rf 

antara sampel dengan standar. 
Interpretasi Hasil  

Sampel mengandung vitamin E apabila mempunyai nilai Rf yang sama 
dengan standar. 
 

2. Antiseptik dan Desinfektan 
Iodine 
1. Encerkan 20 ml dengan air sampai batas volume 100 ml.  

2. Tambahkan beberapa tetes natrium tiosulfat 0,1 M pada 10 ml 
larutan, sampai warna iodium hilang.  

3. Pada 5 ml larutan, tambahkan 10 ml asam hidroklorida 1 M dan 5 
ml kalium dikromat 7,0% b/v.  

       Interpretasi Hasil  
       Terbentuk endapan merah. 

 

 
 

 
 



 

Benzalkonium klorida 
Pada 5 ml larutan 1 % b/v tambahkan 1 ml asam nitrat encer atau 

raksa (II) klorida. 
Interpretasi Hasil 
Terbentuk endapan putih yang larut dalam etanol (95 %). 

 
Formaldehid 

1. Campur 0,5 ml dengan 2 ml air dan 2 ml larutan perak nitrat dalam 
tabung.   

2. Tambahkan amoniak encer sampai sedikit alkali, panaskan di atas 
tangas air. 

Interpretasi Hasil  

Terbentuk endapan warna abu-abu.  
 

Glutaraldehid 
1. Buat larutan Ammonium perak nitrat : dengan cara  larutkan 2,5 g 

perak nitrat dalam 80 ml air, kemudian tambahkan ammonia 6 M 
setetes demi setetes sampai endapan larut dan encerkan dengan 
air sampai batas volume 100 ml, kemudian aduk secara perlahan.  

2. Tambahkan 2 ml amonium perak nitrat  pada 1 ml sediaan, dan 
aduk selama beberapa menit. 

   Interpretasi Hasil  
   Terbentuk endapan perak. 

Cuprum Sulfat 
Tembaga sulfat (CuSO4) bereaksi dengan asam klorida, pada reaksi 
ini larutan CuSO4 yang warnanya biru akan berubah menjadi hijau. 

 
3. Antibiotika 

Enrofloksasin 
a. Spektrum serapan inframerah sesuai dengan spectrum serapan 

standar enrofloxacin. 
b. Periksa kromatogram yang diperoleh pada penetapan kadar, waktu 

tambat larutan uji sama sengan waktu tambat larutan standar. 

 
Eritromisin 

     Metode 1 
     Pada 5 mg sediaan, tambahkan 2 ml asam sulfat, aduk perlahan    

lahan.         
     Interpretasi Hasil  
     Terjadi warna coklat kemerahan.        

     Metode 2 
a. Larutkan 3 mg sediaan dalam 2 ml aseton. 

b. Tambahkan 2 ml asam klorida, terjadi warna jingga yang  menjadi 
merah dan kemudian merah tua keunguan. 

c. Tambahkan 2 ml kloroform, aduk. Lapisan kloroform berwarna 
ungu. 
 

Tetrasiklin 
A. Metode 1 : Kromatografi Lapis Tipis 

1. Larutan Uji 
Larutkan dan encerkan 5 mg zat uji dalam metanol sampai 

volume 10 ml. 
 
 

 
 

 
 



2. Larutan Standar a 

Larutkan dan encerkan 5 mg standar tetrasiklin hidroklorida 
dalam metanol sampai volume 10 ml. 

3. Larutan Standar b 
Larutkan dan encerkan 5 mg standar tetrasiklin hidroklorida, 5 
mg demeklosiklin hidroklorida dan 5 mg oksitetrasiklin 

hidroklorida dalam metanol sampai volume 10 ml  
4. Lempeng : Silika gel 60 F254 

5. Fase gerak 
Campuran yang terdiri dari 20 volume asetonitril, 20 volume 

metanol dan 60 volume asam oksalat (63 g/l, atur pH dengan 
ammonia pekat). 

6. Prosedur 

a. Totolkan 1 µl setiap larutan secara terpisah pada lempeng 
silika gel. 

b. Celupkan lempeng ke dalam chamber yang berisi fase gerak 
sampai totolan naik ke bagian atas lempeng. 

c. Angkat lempeng dan keringkan di udara. 
d. Periksa kromatogram di bawah cahaya ultraviolet (254 nm). 

Interpretasi Hasil  

1. Pada kromatogram yang diperoleh dengan larutan standar b 
menunjukkan 3 bercak terpisah. 

2. Bercak utama pada kromatogram yang diperoleh dengan 
larutan uji adalah sama pada tempat dan ukuran terhadap 

bercak utama yang diperoleh dengan larutan standar a. 
 

B. Metode 2 

1. Pada 2 mg sediaan, tambahkan 5 ml asam sulfat, terbentuk 
warna merah-violet 

2. Tambahkan 2,5 ml air, terbentuk warna kuning. 
 

Oxytetrasiklin 
  Metode Kromatografi Lapis Tipis 

1. Lempeng : Silika gel 60 F254 

2. Fase gerak 
     Campur 6 volume air, 35 volume metanol dan 59 volume 

diklorometan. Atur pH 7,0 disodium edetat 10% v/v dengan 
sodium hidroksida 10 M.  

3. Larutan (1) 
     Zat uji Oksitetrasiklin hidroklorida 0,05% b/v dalam methanol. 
4. Larutan (2) 

     Standar oksitetrasiklin hidroklorida 0,05% b/v dalam methanol. 
5. Larutan (3) 

6. Standar oksitetrasiklin hidroklorida 0,05% b/v dan demeklosiklin 
hidroklorida 0,05% b/v dalam methanol. 

7. Prosedur 
a. Totolkan 1 µl setiap larutan secara terpisah pada lempeng silika 

gel. 

b. Celupkan lempeng ke dalam chamber yang berisi fase gerak 
sampai  totolan naik ke bagian atas lempeng. 

c. Angkat lempeng dan keringkannya di udara. 
d. Periksa kromatogram di bawah cahaya ultraviolet (365 nm). 

     
 
 

 
 

 
 



Interpretasi Hasil 

a. Bercak utama pada kromatogram yang diperoleh larutan (1) 
sesuai pada tempat, warna dan ukuran terhadap bercak utama 

yang diperoleh larutan (2). 
b. Kromatogram yang diperoleh pada larutan (3) menunjukkan dua 

bercak yang berbeda. 

 
- Uji Kadar  

1.  Vitamin 
Vitamin A (Retinol) 

Aktivitas vitamin A (Rumus Molekul : C20H30O,BM : 286.45)     
dinyatakan dalam satuan USP, international unit ekuivalen retinol 
atau ekuivalen β-karoten.  

A.  Metode 1 : 
1. Hasil identifikasi pada uji kualitatif dilanjutkan dengan 

penetapan kadar retinol dalam sampel dengan cara 
memasukkan lempeng silika ke dalam larutan pengembang dan 

kemudian diangkat dan dikering-anginkan.  
2. Lempeng silika dimasukkan ke dalam scanner KLT untuk 

pembacaan kadar retinol. 

 
B.  Metode 2 : 

1. Sampel sebanyak 25 – 100 mg dilarutkan ke dalam 5 ml pentan 
kemudian diencerkan dengan 2-propanol sampai konsentrasi 10 

– 15 IU/ml. 
2. Dilakukan pengukuran serapan maksimum pada panjang 

gelombang 326 nm. Selanjutnya lakukan penghitungan kadar 

vitamin A (dalam satuan IU/g) mengguakan rumus : 
   Kadar (IU/g) = (A326 x V x 1900) : (100 x m) 

Keterangan : 
A326 : serapan pada panjang gelombang 326 nm 

m : massa zat uji dalam gram 
V      : total volume yang digunakan sampai konsentrasi  

               10–15   IU/ml 

1900  : faktor konversi serapan spesifik ester dari retinol dalam  IU/g 
 

C.  Metode 3 : 
1. Dilakukan penimbangan, penghitungan atau penguukuran 

dengan seksama sejumlah sediaan uji setara dengan tidak 
kurang dari 0,15 mg vitamin A, tetapi tidak boleh mengandung 
lemak lebih dari 1 g; 

2. Bila sampel berbentuk padat yang tidak dapat disabunkan 
secara efisien dengan cara yang diberikan, 10 ml air direfluks di 

atas tangas uap selama lebih kurang dari 10 menit; 
3. Bagian padatan yang masih tertinggal dihancurkan dengan 

batang pengaduk kaca tumpul, kemudian dihangatkan selama 
lebih kurang 5 menit lagi. Selanjutnya dimasukkan ke dalam 
labu kaca borosilikat yang sesuai, kemudian ditambahkan 30 ml 

etanol P dan 3 ml larutan kalium hidroksida P ( 9 dalam 10); 
4. Dilakukan refluks dalam alat yang keseluruhannya terbuat dari 

kaca borosilikat selama 30 menit;  
5. Setelah dibiarkan dingin, ditambahkan 30 ml air, 

kemudiandimasukkan ke dalam corong pisah.Kemudian 
ditambahkan 4 g serbuk halus natrium sulfat dekahidrat P; 

 

 
 

 
 



6. Dilakukan ekstraksi dengan 150 ml eter P, kocok selama 2 menit  

7. Bila terbentuk emulsi diekstraklagi sebanyak 3 kali, tiap kali 
dengan 25 ml eter P; 

8. Ekstrak eter dikumpulkan dan apabila perlu dicuci dengan air 
50 ml air dengan menggoyang perlahan-lahan; 

9. Ulangi pencucian tiga kali, tiap kali dengan 50 ml air dengan 

menggoyang lebih kuat;  
10. Masukkan ekstrak eter yang telah dicuci ke dalam labu ukur 

250 ml, ditambahkan eter P sampai tanda; 
11. Sebanyak 25,0 ml ekstrak eter diuapkan sampai lebih kurang 5 

ml dengan bantuan  aliran gas inert atau hampa udara (tanpa 
pemanasan), kemudian dilanjutkan penguapan hingga lebih 
kurang 3 ml;  

12. Residu dilarutkan dalam isopropanol P secukupnya hingga kadar 
vitamin A antara 3 µg dan 5 µg per ml atau memberikan serapan 

0,5 hingga 0,8 pada 235 nm; 
13. Serapan larutan diukur pada panjang gelombang 310 nm, 325 

nm dan 334 nm menggunakan kuvet atau sel kuarsa dan 
gunakan isopropanol P sebagai blangko. 

                Interpretasi Hasil 

Sediaan mengandung tidak kurang dari 80% dari klaim komposisi 
yang tertera pada etiket. 

 
Vitamin C  (Ascorbic Acid) 

  Metode Volumetri 
1. Sampel yang mengandung setara 0,2 gram asam askorbat 

dilarutkan ke dalam campuran 80 ml aquabidest dan 10 ml asam 

sulfat 10% (v/v), kemudian ditambahkan 1 ml larutan kanji ke 
dalam campuran tersebut. 

2. Dilakukan titrasi dengan iodium 0,1 N hingga terbentuk warna 
biru. 

3. Setiap ml 0,1N iodium (I2) setara 8,81 mg C6H806(asam askorbat) 
 Interpretasi Hasil  
 Sediaan mengandung tidak kurang dari 80% klaim komposisi yang 

tertera  pada etiket. 
 

Vitamin D (Colecalciferol) 
A. Metode 1: Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 

1. Fase gerak :  metanol – air (95 : 5) 
2. Detektor :  UV-Vis, panjang gelombang 260 nm 
3. Kolom : Oktadesilsilan/C18 RP 

4. Larutan standar 
a. Timbang dengan seksama lebih kurang 100 mg ergosterol 

b. Masukkan ke dalam labu ukur 100ml dan encerkan dengan 
metanol sedikit demi sedikit sambil  kocok hingga larut dan 

encerkan hingga garis batas. 
c. Pipet 1 ml larutan tersebut dan masukkan ke labu ukur 10 

ml,encerkan dengan metanol sampai batas,kocok hingga 

homogen(100 ppm). 
5. Larutan sampel 

a. Timbang sejumlah sampel yang setara dengan 100 mg 
ergosterol. 

b. Lakukan pengenceran seperti yang lakukan pada standar 
sehingga diperoleh konsentrasi akhir ergosterol lebih kurang 
100 ppm. 

 
 

 
 



6. Prosedur  

a. Suntikkan secara terpisah sejumlah volume sama (5 hingga 
10µl) larutan standar dan larutan uji ke dalam kromatograf.  

b. Ukur respons puncak utama larutan uji dan larutan baku. 
c. Hitung jumlah dalam mg, C28H44O dengan rumus : 

0,25 C = 

 
    Keterangan: 

C adalah kadar Ergokalsiferol BPFI dalam µg per ml larutan  
baku;  

As dan AStd berturut-turut adalah area puncak larutan uji dan 
larutan standar. 

 

B. Metode 2:  Kromatografi Lapis Tipis 
1. Dari metode KLT untuk identifikasi kolekalsiferol, kemudian 

lanjutkan dengan penetapan kadar kolekalsiferol dalam sampel.  
2. Masukkan Lempeng silika gel ke dalam larutan pengembang 

kemudian angkat dan kering anginkan. 
3. selanjutnya masukkan lempeng silika gel tersebut ke dalam 

scanner KLT untuk pembacaan kadar kolekalsiferol. 

      Interpretasi Hasil 
Sediaan mengandung tidak kurang dari 80% dari klaim  komposisi 

pada etiket (sebagai kolekalsiferol atau ergokalsiferol). 
 

Vitamin B1 (Thiamin hidroklorida) 
    Metode Kromatografi  Cair Kinerja Tinggi (KCKT)  

1. Larutan Pengencer 

Campuran yang terdiri dari air, asetonitril dan asam asetat glasial 
dengan perbandingan 94:5:1 

2. Fase Gerak 
  Campuran yang terdiri dari air, metanol dan asam asetat glasial 

(73:27:1) yang mengandung 140 mg natrium 1-heksansulfonat per 
100 ml. 

3. Larutan standar . 

a. Tambahkan 180 ml larutan pengencer pada 20 mg standar 
tiamin hidroklorida; 

b. Rendam labu dalam penangas air pada suhu 65-70 0C selama 10 
menit sambil aduk sampai larut;dan 

c. Dinginkan dengan segera dalam air dingin selama 10 menit pada 
suhu ruang, kemudian encerkan dengan larutan pengencer 
sampai batas volume 200 ml dan aduk. 

4. Larutan Uji 
a. Tambahkan 25 ml larutan pengencer pada sediaan setara 2,5 

mg tiamin dan aduk selama 30 detik sampai larut.  
b. Rendam tabung sentrifus dalam penangas air pada suhu 65-70 

0C, kemudian panaskanselama 5 menit dan aduk selama 30 
detik.  

c. Masukkan kembali tabung ke dalam penangas air, panaskan 

kembali selama 5 menit dan aduk selama 30 detik. 
d. Saring larutan, kemudian dinginkan pada suhu ruang. 

5. Kolom. Oktadesilsilil, ukuran 25 cm x 3,9 mm atau yang sesuai. 
6. Laju Alir. 1 ml/menit 

7. Detektor. Spektrofotometer pada panjang gelombang 240 nm 
 
 

 
 

 
 

As 

Astd 



8. Prosedur : 

a. Injeksikan 25 µl larutan standar dan larutan uji 
b. Baca serapan pada panjang gelombang 240 nm 

                 Interpretasi Hasil 
                Hitung kadar (mg) dengan rumus : 
                Kadar (mg) = 25 C (As / Astd) 

                Keterangan : 
                   C  :  konsentrasi tiamin dalam larutan standar (mg/ml) 

                  As  : area puncak larutan uji 
                  Astd  : area puncak larutan standar 

                Interpretasi Hasil  
Sediaan mengandung tidak kurang dari 80% dari jumlah yang tertera 
pada etiket untuk tiamin sebagai tiamin hidroklorida atau tiamin 

mononitrat. 
 

Vitamin B2 (Riboflavin) 
A.  Metode 1 : Spektrofotometri 

1. Suspensikan 65 mg sediaan  ke dalam 5 ml air ke dalam labu 
ukur gelap 500 ml, memastikan basah seluruhnya. 

2. Kemudian larutkan dalam 5 ml larutan natrium hidroksida R*, 

dan campur hingga homogen.  
3. Tambahkan 100 ml air dan 2,5 ml asam asetat glasial dan 

encerkan sampai volume 500 ml dengan air. 
4. Masukkan 20 ml larutan tersebut ke dalam labu ukur gelap 200 

ml, tambahkan 3,5 ml larutan natrium asetat 14 g/l dan 
encerkan sampai volume 200 ml dengan air. (#) 

5. Ukur serapan pada panjang gelombang maksimum pada 444 

nm. 
6. Hitung kandungan C17H20N4O6 

     Larutan R* : larutkan 8,5 g natrium hidroksida dalam air sampai   
volume 100 ml. 

         Interpretasi Hasil 
Sediaan mengandung tidak kurang dari 80% dari jumlah yang 
tertera pada etiket untuk riboflavin. 

 
B. Metode 2 :  Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 

1. Larutan Pengencer 
Campuran antara  air, asetonitril dan asam asetat glasial dangan  

perbandingan 94:5:1 
2. Fase Gerak 

Campuran antara air, metanol dan asam asetat glasial (73:27:1) 

yang mengandung 140 mg natrium 1-heksansulfonat per 100 ml. 
3. Larutan standar . 

a. Tambahkan 180 ml larutan pengencer pada 20 mg standar 
riboflavin. 

b. Rendam labu dalam penangas air pada suhu 65-70oC selama 
10 menit sambil aduk sampai larut.  

c. Dinginkan segera dalam air dingin selama 10 menit pada 
suhu ruang, encerkan dengan larutan pengencer sampai 
batas volume 200 ml dan aduk. 

4. Larutan Uji 
a. Tambahkan 25 ml larutan pengencer pada sediaan setara 

2,5 mg riboflavin dan aduk selama 30 detik sampai larut.  
 

 
 
 

 
 



b. Rendam tabung sentrifus dalam penangas air pada suhu 65-

70oC, panaskan selama 5 menit dan aduk selama 30 detik.  
c. Masukkan kembali tabung ke dalam penangas air, panaskan 

kembali selama 5 menit dan aduk selama 30 detik. 
d. Saring larutan kemudian dinginkan pada suhu ruang. 

5. Kolom. Oktadesilsilil, ukuran 25 cm x 3,9 mm atau yang sesuai. 

6. Laju Alir. 1 ml/menit 
7. Detektor. Spektrofotometer pada panjang gelombang 240 nm. 

8. Prosedur : 
a. Keterangan : Injeksikan 25 µl larutan standar dan larutan uji 

b. Baca serapan pada panjang gelombang 240 nm 
c. Hitung kadar (mg) dengan rumus : 

Kadar (mg) = 25 C (As / Astd) 

Keterangan: 
C  : konsentrasi riboflavin dalam larutan standar (mg/ml) 

As  : area puncak larutan uji 
Astd : area puncak larutan standar  

   Interpretasi Hasil 
Sediaan mengandung tidak kurang dari 80% dari jumlah yang 
tertera pada etiket untuk riboflavin. 

 
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) 

A. Metode 1  Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 
1. Larutan Pengencer 

Campuran yang terdiri dari air, asetonitril dan asam asetat glasial 
dengan perbandingan 94:5:1. 

2. Fase Gerak 

Campuran yang terdiri dari air, metanol dan asam asetat glasial 
(73:27:1) yang mengandung 140 mg natrium 1-heksansulfonat 

per 100 ml. 
3. Larutan standar  

a. Tambahkan 180 ml larutan pengencer pada 20 mg standar 
pyridoksin hidroklorida.   

b. Rendam labu dalam penangas air pada suhu 65-70 0C selama 

10 menit sambil aduk sampai larut.  
c. Dinginkan segera dalam air dingin selama 10 menit pada 

suhu ruang, encerkan dengan larutan pengencer sampai 
batas volume 200 ml dan aduk. 

4. Larutan Uji 
a. Tambahkan 25 ml larutan pengencer pada sediaan setara 

2,5 mg pyridoksin hidroklorida dan aduk selama 30 detik 

sampai larut.  
b. Rendam tabung sentrifus dalam penangas air pada suhu 65-

70 oC, panaskan selama 5 menit dan aduk selama 30 detik.  
c. Masukkan kembali tabung ke dalam penangas air, panaskan 

kembali selama 5 menit dan aduk selama 30 detik. 
d. Saring larutan kemudian dinginkan pada suhu ruang.  

5. Kolom. Oktadesilsilil, ukuran 25 cm x 3,9 mm atau yang sesuai. 

6. Laju Alir. 1 ml/menit 
7. Detektor. Spektrofotometer pada panjang gelombang 240 nm 

8. Prosedur : 
a. Injeksikan 25 µl larutan standar dan larutan uji 

b. Baca serapan pada panjang gelombang 240 nm 
 
 

 
 

 
 



c. Hitung kadar (mg) dengan rumus : 

        Kadar (mg) = 25 C (As / Astd) 
        Keterangan : 

  C  :  konsentrasi tiamin dalam larutan standar (mg/ml) 
  As : area puncak larutan uji 
  Astd : area puncak larutan standar 

         Interpretasi Hasil 
Sediaan mengandung tidak kurang dari 80% dari jumlah yang 

tertera pada etiket untuk piridoksin hidroklorida. 
 

B. Metode 2 : Asam-basa  
1. Timbang seksama 100 mg, masukkan dalam labu takar 50 ml,  
2. Larutkan dalam air sampai batas, tambahkan 2-3 tetes larutan 

brom thymol biru ke dalam 20 ml larutan, 
3. Titrasi menggunakan mikroburet, dengan larutan NaOH 0,1 N 

sampai timbul warna biru muda. 
4. 1 ml larutan NaOH 0,1 N setara dengan 0,02056 g pyridoxin 

HCl. 
 

C. Metode 3: Titrasi bebas air  

1. Timbang seksama 400 mg, larutkan dalam campuran 10 ml 
asam asetat glasial P dan 10 ml larutan raksa (II) asetat P,  

2. Hangatkan sedikit hingga larut.  
3. Dinginkan hingga suhu kamar,  

4. Tambahkan 2 tetes larutan kristal violet P,   
5. Titrasi dengan asam perklorat 0,1 N. Lakukan penetapan 

blanko. 

6. 1 ml asam perklorat 0,1 N setara dengan 20,56 mg 
C8H11NO3.HCl. 

 
Vitamin B12 (Cyanocobalamine)  

A. Metode  1 Spektrofotometri :  
1. Larutkan zat uji setara dengan 25 mg (Cyanocobalamine) dalam 

air secukupnya hingga 1000 ml.  

2. Ukur serapan pada maksimum 361 nm. Hitung kadar 
C63H88CoN14O14P; A (1 %, 1 cm)  pada maksimum 361 nm adalah 207. 

B.  Metode 2:  Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 
1. Fase gerak. 

          Campuran air dan metanol (65:35). 
2. Larutan Standar 

Larutkan standar sianokobalamin dalam air sampai 

konsentrasi 10 µg/ml. Encerkan stok larutan dengan air 
sampai konsentrasi 1 µg/ml. 

3. Larutan Uji 
Larutkan dan encerkan sediaan setara 100 µg sianokobalamin 

dengan air sampai batas volume  250 ml. Kemudian saring. 
Hasil saringan adalah larutan uji. 

4. Detektor  
     Spektrofotometer pada panjang gelombang 550 nm 

5. Kolom. Oktadesilsilil 5 µm, ukuran 15 cm x 4,6 mm atau yang 

sesuai. 
 

 
 

 
 
 

 
 



6. Prosedur  

Injeksikan  200 µl untuk masing-masing larutan standar dan 
larutan uji. 

Interpretasi Hasil 
a. Hitung kadar ( µg ) dengan rumus : 

       = 100 C (As / Astd) 

Keterangan : 
      C    : konsentrasi sianokobalamin dalam larutan standar (µg/ml) 

      As   : area puncak larutan uji 
        Astd : area puncak larutan standar 

b. Sediaan mengandung Sianokobalamin tidak kurang dari 80% 
dari   jumlah yang tertera pada etiket. 
 

Vitamin E (Alpha Tocopherol)  
A. Metode 1: Kromatografi gas  

1.  Larutan standar 
a. Timbang dengan seksama lebih kurang 100 mg tokoferol 

b. Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan encerkan dengan 
metanol sedikit demi sedikit sambil  kocok hingga larut dan 
kemudian encerkanhingga garis batas 

c. Pipet 1 ml larutan tersebut dan masukkan ke labu ukur 10 
ml, kemudian encerkan dengan metanol sampai batas, lalu 

kocok hingga homogen(100 ppm). 
2.  Larutan uji 

a. Timbang sejumlah sampel yang setara dengan 100 mg 
tokoferol 

b. Lakukan pengenceran seperti yang lakukan pada standar 

sehingga diperoh konsentrasi akhir ergosterol lebih kurang 
100 ppm. 

3.  Kolom 
a.  SE –  303% dalam gas-krom Q 100/120 mish.  

b.  SE –  301,5% dalam chromosorb W 60/80 mish.  
c.  Panjang kolom 3 m.  

4.  Gas pembawa : gas N2 UHP.  

5.  Kecepatan aliran : 40 ml/menit  
6.  Suhu kolom  : 230 oC 

7.  Suhu injektor : 300 oC 
8.  Suhu Detektor : 300 oC 

9.  Detektor  : FID 
 

B. Metode 2:  Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

1.  Larutan standar 
a. Timbang dengan seksama lebih kurang 100 mg tokoferol. 

b. Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan encerkan dengan 
metanol sedikit demi sedikit sambil  kocok hingga larut dan 

encerkan hingga garis batas. 
c. Pipet 1 ml larutan tersebut dan masukkan ke labu ukur 10 

ml, encerkan dengan metanol sampai batas,kocok hingga 

homogen(100 ppm). 
2.  Larutan uji 

a. Timbang sejumlah sampel yang setara dengan 100 mg 
tokoferol 

b. Lakukan pengenceran seperti yang lakukan pada standar 
sehingga diperoleh konsentrasi akhir tokoferol lebih kurang 
100 ppm. 

 
 

 
 



3.  Kolom    : C18-RP (L1)  

4.  Fase gerak   : Metanol –  Air 
5.  Kecepatan aliran  : 1 ml/menit.  

6.  Panjang gelombang  : 240 nm. 
 

C. Metode 3:  Kromatografi Lapis Tipis 

1. Dari metode KLT untuk identifikasi α-tokoferol, kemudian 
lanjutkan dengan penetapan kadarα-tokoferol dalam sampel.  

2. Masukkan lempeng silika gel ke dalam larutan pengembang 
kemudian angkat dan kering anginkan,  

3. masukkan ke dalam scanner KLT pada panjang gelombang 290 
nm untuk pembacaan kadarα-tokoferol. 

Interpretasi Hasil  
Sediaan mengandung tidak kurang dari 80% dari jumlah yang tertera 
pada etiket untuk vitamin E sebagai α-tokoferol atau α-tokoferil asetat 

atau α-tokoferil suksinat. 
 

Vitamin A, D dan E  
    Metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 

1. Fase gerak  : metanol – air (97 : 3) 
2. Detektor : UV – Vis, panjang gelombang : 260 nm 

3. Kolom : Oktasilsilan (C8 RP) 
4. Larutan standar 

a. Timbang dengan seksama masing – masing vitamin A/D/E lebih 

kurang 100 mg.  
b. Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan encerkan dengan 

metanol sedikit demi sedikit sambil  kocok hingga larut dan 
encerkan  hingga garis batas. 

c. Pipet 1 ml larutan tersebut dan masukkan ke labu ukur 10 ml, 
kemudian encerkan dengan metanol sampai batas,kocok hingga 
homogen (100 ppm). 

5. Larutan uji 
a. Timbang sejumlah sampel yang setara dengan 100 mg salah satu 

vitaminA/D/E. 
b. Lakukan pengenceran seperti yang lakukan pada standar 

sehingga diperoleh konsentrasi akhir salah satu vitamin A/D/E 
lebih kurang 100 ppm. 

6. Prosedur  

a. Suntikkan secara terpisah sejumlah volume sama (20 µl) larutan      
baku dan larutan uji ke dalam kromatograf.  

b. Ukur respons puncak utama larutan uji dan larutan baku. 
     Hitung jumlah dalam mg, C28H44O dengan rumus : 

      Kadar (mg) =  C (As / Astd) 
           C adalah kadar baku pembanding vitamin A/D/E dalam mg per 

ml larutan baku; As dan Astd berturut-turut adalah area puncak 

larutan uji dan larutan baku 
Vitamin B1, B2, B6, dan C 

        Metode Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 
1. Fase gerak :  

Air : methanol : asam asetat glacial (73 : 27 : 1) yang mengandung 
140 mg natrium 1-heksansulfonat per 100 ml. 

2. Larutan Pengencer :  

Air : asetonitril : asam asetat glacial (94 : 5 : 1) 
 

 
 

 
 
 



3. Detektor : UV – Vis, panjang gelombang 240 nm 

4. Kolom : Oktadesilsilan (C18 RP) 
5. Larutan standar: 

a. Timbang dengan seksama masing – masing vitamin 
B1/B2/B6//C lebih kurang 100 mg;  

b. Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan encerkan dengan 

larutan pengencer sekitar 50 ml; 
c. Rendam labu dalam penangas air pada suhu 65 – 70 0C selama 

10 menit sambil diaduk sampai larut; 
d. Dinginkan segera dalam air dingin selama 10 menit pada suhu 

ruang, kemudian encerkan dengan larutan pengencer sampai 
tanda tera, aduk hingga homogen; dan 

e. Pipet 1 ml larutan tersebut dan masukkan ke labu ukur 

10ml,encerkan dengan larutan pengencer sampai batas,kocok 
hingga homogen(100 ppm). 

6. Larutan uji 
a. Timbang sejumlah sampel yang setara dengan 100 mg salah satu 

vitamin B1/B2/B6/C; 
b. Masukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan encerkan dengan 

larutan pengencer sekitar 50 ml; 

c. Rendam labu dalam penangas air pada suhu 65 – 70 0C selama 5 
menit aduk selama 30 detik; 

d. Masukkan kembali tabung ke dalam penangas air, panaskan 
kembali selama 5 menit; 

e. Dinginkan segera dalam air dingin selama 10 menit pada suhu 
ruang, kemudian encerkan dengan larutan pengencer sampai 
tanda tera, aduk hingga homogeny; 

f. Saring dengan syringe filter porositas 0,2 µm atau 0,45 µm; dan 
g. Lakukan pengenceran seperti yang lakukan pada standar 

sehingga diperoleh konsentrasi akhir salah satu vitamin 
B1/B2/B6/B12/C lebih kurang 100 ppm. 

7. Prosedur  
a. Suntikkan secara terpisah sejumlah volume sama (20 µl) larutan 

baku dan larutan uji ke dalam kromatograf.  

b. Ukur area puncak utama larutan uji dan larutan baku. 
c. Hitung jumlah dalam mg, C28H44O dengan rumus : 

   Kadar (mg) =  C (As / Astd) 
   Keterangan: 

C adalah kadar baku pembanding vitamin B1/B2/B6/B12/C 
dalam mg per ml larutan baku; 
As dan Astd berturut-turut adalah area puncak larutan uji dan 

larutan baku. 
 

2.      ANTISEPTIK DAN DESINFEKTAN  
- Iodine  

            Pengujian dengan menggunakan titrasi, dengan prosedur sebagai 
berikut : 
1. Tambahkan 10 ml air pada 20 ml larutan, dan lakukan titrasi 

menggunakan natrium tiosulfat  0,1 M dengan larutan kanji sebagai 
indikator.  

2. Setiap ml 0,1M natrium tiosulfat setara 0,01269 g Iodin. 
 Interpretasi Hasil 

  Sediaan mengandung iodium antara 0,85% b/v sampai 1,2% b/v 
 
 

 
 

 
 



- Kalium iodida 

             Pengujian dengan menggunakan titrasi, dengan prosedur sebagai 
berikut : 

1. Tambahkan 20 ml air  dan 40 ml asam klorida pada 10 ml larutan; 
2. Lakukan titrasi menggunakan kalium iodida 0,05 M sampai 

larutan berubah menjadi coklat pucat, tambahkan 1 ml larutan 

amaranth (pewarna ionik) dan lanjutkan titrasi sampai wama 
merah berubah menjadi kuning pucat;  

3. Jumlah ml kalium iodida 0,05 M yang terpakai, disubstraksikan 
dengan seperempat jumlah ml natrium tiosulfat 0,1 M yang 

digunakan dalam penetapan iodium;  
4. Setiap ml setara 0,01660 g KI. 

 

- Benzalkonium klorida  
Pengujian dengan menggunakan titrimetri, dengan prosedur sebagai 

berikut : 
1. Masukkan sediaan setara lebih kurang 500 mg benzalkonium 

klorida anhidrat ke dalam labu 250 ml yang berisi 25 ml kloroform;  
2. Jika larutan benzalkonium klorida terlalu encer, dipekatkan lebih 

dahulu diatas penangas air; 

3. Tambahkan 10 ml larutan segar dan tidak berwarna kalium iodat 5 
% b/v; 

4. Tutup, kocok baik-baik, biarkan terpisah, kemudian buang  lapisan 
kloroform;  

5. Diekstrak 3 kali, tiap kali dengan 10 ml kloroform, tiap kali lapisan 
kloroform dipisahkan; 

6. Lapisan air dipindahkan ke dalam labu erlenmeyer 250 ml 

bersumbat kaca, mencuci corong pemisah 3 kali, tiap kali dengan 5 
ml air; 

7. Cairan cucian dikumpulkan dengan ekstrak air, tambahkan 40 ml 
asam klorida pekat yang telah didinginkan dalam es; 

8. Titrasi dengan 0,05 M kalium iodat hingga larutan berwarna coklat 
muda; 

9. Tambahkan 5 ml kloroform, tutup, kemudian kocok;  

10. Titrasi dilanjutkan secara perlahan-lahan sambil kocok setiap 
penambahan, hingga lapisan kloroform bebas dari iodium dan 

lapisan air kuning jernih;  
11. Lakukan percobaan blanko menggunakan campuran 20 ml air, 10 

ml larutan segar dan tidak berwarna kalium iodida 5 % b/v, 40 ml 
asam klorida pekat yang telah didinginkan dalam es dan 5 ml 
kloroform; 

12. Setiap ml 0,05 M kalium iodat setara dengan 36 mg benzalkonium 
klorida. 

Interpretasi Hasil 
Sediaan mengandung Benzalkonium klorida tidak kurang dari 90% 

b/v dan tidak lebih dari 110% b/v dari jumlah yang tertera pada 
etiket. 
 

- Formaldehide 
             Pengujian dengan menggunakan titrimetri, dengan prosedur sebagai 

berikut : 
1. Pada labu100 ml yang mengandung 2,5 ml air dan 1 ml dari 

natrium hidroksida encer, tambahkan 1,0 g larutanuji, aduk dan 
encerkan dengan air sampai batas volume 100 ml.  

 

 
 

 



2. Pada 10,0 ml larutan tambah 30,0 ml iodium0,05M. Aduk dan 

tambah 10 ml natrium hidroksida encer.  
3. Setelah 15 menit, tambah 25 ml asam sulfat encer dan 2 ml 

larutan kanji.  
4. Titrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 M sampai larutan jernih. 
5. Setiap ml iodium 0,05 M setara dengan 1,501 mg CH20. 

   Interpretasi Hasil 
Sediaan mengandung tidak kurang dari 34,5% b/b dan tidak lebih 

dari 38% b/b formaldehyde.  
 

- Glutaraldehide : 
Metode  dengan Titrimetri : 
1. Tambahkan 100 ml hidroksilamin hidroklorida 7 % v/v yang 

sebelumnya dinetralkan terhadap bromofenol biru dengan natrium 
hidroksida 1 M pada 10 ml sediaan, kemudian diamkan selama 30 

menit; 
2. Tambahkan 20 ml petroleum benzin (suhu didih 40 – 60oC), titrasi 

dengan natrium hidroksida 1 M sampai warna pada fase air sesuai 
larutan hidroksilamin hidroklorida 7% v/v yang telah dinetralkan 
terhadap bromofenol biru dengan natrium hidroksida 1 M; dan 

3. Setiap ml natrium hidroksida setara dengan 50,05 mcg C5H8O2. 
Interpretasi Hasil 

Sediaan mengandung glutaraldehide tidak kurang dari 90% dan tidak 
lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. 

 
- Cuprum sulfat : 

1. Larutan Na2S2O3 0,1 N 

a. Timbang Na2S2O3 sebanyak 25 gram 
b. Masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL, larutkan dengan 

aquades sampai tanda tera. 
c. Kocok hingga homogen. 

2. Standarisasi larutan Na2S2O3 0,1 N dengan K2Cr2O7 
a. Timbang K2Cr2O7 sebanyak 0,4 gram dan larutkan dengan 

aquades hingga volume 100 mL. 

b. Ambil  25 mL larutan K2Cr2O7 dan masukkan ke dalam 
Erlenmeyer 

c. Tambahkan 0,3 gram KI  
d. Tambahkan 6 mL HCl pekat 

e. Lakukan titrasi I2 yang dibebaskan dengan larutan Na2S2O3 
dari buret sampai timbul warna kuning hijau (kuning jerami). 

f. Tambahkan larutan kanji sebanyak 1 mL hingga timbul warna 

biru.  
g. Titrasi terus dilanjutkan hingga warna biru tepat hilang sebagai 

titik akhir titrasi. 
Prosedur  : 

1. Serbuk CuSO4 ditimbang sebanyak lebih kurang  250 mg, 
masukkan ke dalam erlemeyer. 

2. Tambahkan air suling sebanyak 15 ml. 

3. Tambahkan Asam asetat encer sebanyak 2 ml. 
4. Tambahkan 1 g KI ke dalam erlenmeyer. 

5.  Larutan tersebut dititrasi dengan larutan baku Na2S2O3 0,1 N 
sampai coklat muda. 

6. Tambahkan larutan kanji/amilum 0,75 ml ke dalam Erlenmeyer. 
 
 

 
 

 



7. Larutan tersebut dititrasi lagi dengan larutan baku Na2S2O3 0,1 N 

sampai endapan biru tepat hilang. 
8. Larutan Na2S2O3 yang terpakai dicatat volumenya. 

9. Prosedur ini diulang satu kali lagi (duplo). 
10. Kadar kristal tembaga (II) sulfat dihitung 1 ml natrium tiosulfat 0,1 

N setara dengan 24,97 mg CuSO4. 

Interpretasi hasil  
Sediaan mengandung tembaga sulfat tidak kurang dari 90% dan tidak 

lebih dari 110% dari jumlah yang tertera pada etiket. 
 

3. ANTIBIOTIKA 
- Enrofloxacine 

A. Metode 1 dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 

1. Larutan Uji 
a. Sediaan setara 5 mg enrofloksasin tambah dengan 100 ml 

asetonitril (50 ppm); 
b. Kemudian larutan uji diencerkan dengan cara Pipet 5 ml 

larutan uji dan masukkan ke dalam labu ukur 50 ml;  
c. Tepatkan hingga tanda tera dengan asetonitril dan 

homogenkan; dan 

d. Saring larutan sebelum diinjeksikan ke dalam KCKT. 
2. Larutan Stok Standar 

Pada 5 mg standar enrofloksasin tambahkan 100 ml asetonitril. 
3. Larutan Standar Kerja 

a. Larutan stok standar dipipet sebanyak 1, 3, 5, 8 dan 10 ml;  
b. Masukkan masing-masing ke dalam labu ukur 50 ml; dan  
c. Tambahkan asetonitril sampai tepat tanda tera kemudian 

dihomogenkan sehingga diperoleh kadar 1, 3, 5, 8 dan 10 
mg/L.    

4. Kolom.  
C-18 5 µm, ukuran 25 cm x 4,6 mm atau yang sesuai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5. Fase Gerak 
Campur 1 volume asetonitril, 10 volume asam asetat 5% v/v dan 
6 volume metanol. 

6. Detektor Spektrofotometer pada panjang gelombang 254 nm dan 
330 nm. 

7. Injeks 20 µl dari setiap larutan. 
    Interpretasi Hasil 

a. Untuk identifikasi lakukan dengan periksa kromatogram yang 
diperoleh pada penetapan kadar, waktu retensi/tambat (Rf) 
larutan uji sama dengan waktu tambat larutan standar. 

b. Kadar enrofloksasin tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 
110% dari jumlah yang tertera pada etiket. 

 
B.  Metode 2 dengan Spektrofotometer 

1. Larutan standar 
a. NaOH 0,1 N: larutkan 4 g sodium hidroksida dalam 1000 ml 

air suling;  

b. Larutan stok standar (1000 ppm) 
  Timbang 10 mg standar enrofloksasin kemudian 

melarutkannya dalam 10 ml NaOH 0,1 N; 
c. Larutan standar kerja 1 (100 ppm) 

     Pipet 1 ml larutan stok standar ke dalam labu ukur 10 ml, 
kemudian ditambahkan 9 ml NaOH 0,1 N; dan 

 

 
 

 
 



d. Larutan standar kerja 2 (10 ppm) 

     Pipet 1 ml larutan standar kerja 1 ke dalam labu ukur 10   
ml, kemudian ditambahkan 9 ml NaOH 0,1 N. 

2. Sampel 
a. Larutan uji 1000 ppm 
     Timbang sejumlah sampel setara 100 mg enrofloksasin, 

kemudian melarutkannya dalam 100 ml NaOH 0,1 N, dan 
diaduk hingga homogen. 

b. Larutan uji 100 ppm 
     Pipet 1 ml larutan uji 1000 ppm ke dalam labu ukur 10 ml, 

kemudian menambahkan 9 ml NaOH 0,1 N dan diaduk 
hingga homogen.  

c. Larutan uji 10 ppm 

     Pipet 1 ml larutan uji 100 ppm ke dalam labu ukur 10 ml, 
kemudian menambahkan 9 ml NaOH 0,1 N dan diaduk 

hingga homogen. 
3. Prosedur 

a. Masukkan larutan standar 10 ppm dan larutan sampel 10 
ppm ke dalamkuvet. 

b. Baca absorbansi masing-masing larutan  pada panjang 

gelombang 269 nm. 
c. Perhitungan Kadar 

     Dihitung dengan persamaan berikut: 
Kadar =  Abs spl x C std x % kemurnian standar 

Abs std x C spl 
                  Interpretasi Hasil 

a. Spectrum serapan sampel tidak boleh lebih dari 3% dibanding 

dengan standar. 
b. Kadar enrofloksasin tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 

110% dari jumlah yang tertera pada etiket. 
 

- Eritromisin 

A. Metode penetapan hayati antibiotika 

1. Persiapan larutan dapar (Dapar No 4) 

a. Larutkan kalium dihidrogen fosfat 13,3 gram dan kalium 

hidroksida 6,2 gram dengan aquadest hingga 1000 ml;dan 

b. Atur pH larutan menjadi 8,0 + 0,1. 

2. Pembuatan larutan stok standar 

a. Timbang 5,0 mg standar jenis antibiotik dan masukkan ke 

dalam labu ukur 50 ml; 

b. Tambahkan  metanol 10% 5 ml;dan 

c. Tambahkan  larutan dapar no.4  hingga tanda tera dan 

homogenkan. 

3. Pembuatan larutan standar konsentrasi rendah 

a. Ambil 0,25 ml larutan stok standar dan masukkan ke dalam 

labu ukur 50 ml, kemudian tambahkan larutan dapar no.4 

sampai tanda tera dan homogenkan, sehingga didapat 

konsentrasi 0,5 µg/ml;dan 

 

 

 

 

 



b. Saring larutan tersebut dengan filter bakteri (0,45µm). 

4. Pembuatan larutan standar konsentrasi tinggi 

a. Ambil 1 ml larutan stok standar dan masukkan ke dalam 

labu ukur 50 ml, kemudian tambahkan larutan dapar no.4 

sampai tanda tera dan homogenkan, sehingga didapat 

konsentrasi 2 μg/ml; dan 

b. Saring larutan tersebut dengan filter bakteri (0,45µm). 

5. Pembuatan larutan uji 

a. Timbang sampel setara 5,0 mg sediaan antibiotik yang akan 

diuji dan masukkan ke dalam labu ukur 50 ml; 

b. Tambahkan  metanol 10% 5 ml; 

c. Tambahkan  larutan dapar no.4 hingga tanda tera dan 

dihomogenkan;  

d. Ambil 0,25 ml larutan kemudian encerkan dengan larutan 

dapar no.4 sampai volumenya 50 m1, sehingga didapat 

konsentrasi 0,5 μg/ml ( konsentrasi rendah); 

e. Saring larutan tersebut dengan filter bakteri 0,45 µm (larutan 

konsentrasi rendah); 

f. Ambil 1 ml larutan stok kemudian encerkannya dengan 

larutan dapar no.4 sampai volumnya 50 ml, sehingga didapat 

konsentrasi 2 μg/ml (konsentrasi tinggi);dan 

g. Saring larutan tersebut dengan filter bakteri 0,45 µm (larutan 

konsentrasi tinggi).  

6. Persiapan medium 

a. Medium 8 dibuat dengan cara larutkan Pepton 6 gram; Beef 

extract 1,5 gram; Yeast extract 34 gram; D (+) glukosa 1 

gram; dan agar 15 gram; dengan aquadest hingga 1000 ml; 

b. kemudian atur pH menjadi 8,0 ± 0.1; dan 

c. Panaskan semua bahan sampai larut sempuma dengan suhu 

l00 0C, kemudian autoclave pada suhu 121 0C selama 15 

menit. 

7. Pembuatan lapisan dasar (base layer) 

a. Siapkan 3 cawan petri steril; 

b. Isi/tuangkan 10 ml medium 5  pada setiap cawan dengan 

sebagai lapisan dasar; 

c. Ratakan lapisan agar menutupi seluruh permukaan atas 

cawan petri dengan cara memutar-mutar cawan petri ke 

kanan dan ke kiri dengan hati-hati di atas bidang rata; dan 

d. Biarkan beberapa saat hingga membeku. 

8. Pembuatan lapisan pembenihan (seed layer) 

a. Sediakan 3 tabung reaksi steril; 

 

 

 

 



b. Isi masing-masing tabung dengan 4 ml medium 5 sebagai 

lapisan pembenihan (seed layer) yang telah dicairkan; 

c. Masukkan 1 ml suspensi mikroorganisme uji (lampiran) yang 

setara dengan 106 sel/ml setelah suhu mencapai 45 oC -60 

oC;  

d. Homogenkan larutan, setelah itu tuangkan pada setiap 

cawan petri yang sudah berisi lapisan dasar; 

e. Ratakan pada seluruh permukaan lapisan dasar, dengan cara 

goyangkan cawan petri ke kanan dan ke kiri beberapa kali 

dengan hati-hati;dan 

f. Biarkan  beberapa saat hingga membeku. 

9. Penetesan antibiotic standar (s) dan antibiotic uji (u) pada 

cakram kertas 

a. Siapkan 4 cawan petri steril; 

b. Ambil 12 buah cakram kertas secara aseptis; 

c. Susun ke dalam cawan petri steril, masing-masing 3 buah 

cakram kertas; 

d. Teteskan larutan  pada keduabelas cakram kertas, masing-

masing sebanyak 20 µl menggunakan pipet mikro, sesuai 

dengan masing-masing konsentrasi; 

e. Pindahkan cakram kertas ke dalam seed layer sesuai dengan 

pola yang telah dibuat ( berurutan mulai dari larutan standar 

konsentrasi tinggi, larutan standar konsentrasi rendah, 

kemudian larutan sampel konsentrasi tinggi dan larutan 

sampel konsentrasi rendah); 

f. Biarkan beberapa saat sampai cawan kertas melekat 

sempurna pada seed layer;dan 

g. Masukkan ketiga cawan petri tersebut dalam inkubator 

kemudian inkubasikan selama 18-24 jam pada suhu 37 oC. 

10. Hasil Pengujian 

Hasil pengujian potensi ditentukan dengan cara ukur diameter 

zona hambat larutan standar dan larutan sampel, dengan 

rumus sebagai berikut: 

LogP =  x Log4 

Keterangan :  

P  : potensi antibiotik (%) 

UH  : diameter sampel konsentrasi tinggi 

UL  : diameter sampel konmsentrasi rendah 

SH  : diameter standar konsentras tinggi 

SL   : diameter standar konsentrasi rendah 

 

 

 

 

 



       Interpretasi Hasil  

 Persyaratan uji kelulusan untuk sediaan antibiotik yaitu 95 -   

105%. 

B. Metode 2  : Kromatografi  Cair Kinerja Tinggi 

1. Dapar fosfat pH 7,0 

Campur 82,4 ml dinatrium hidrogen ortofosfat (7,15% b/v) 

dengan 17,6 ml asam sitrat (2,1% b/v). 

2. Larutan Uji  

Larutkan dan encerkan 40 mg zat uji dalam campuran 1 volume 

metanol dan 3 volume dapar fosfat pH 7 sampai volume 10 ml. 

3. Larutan  Standar (a) 

Larutkan dan encerkan 40 mg standar eritromisin A dalam 

campuran 1 volume metanol dan  3 volume dapar fosfat pH 7 

sampai volume 10 ml. 

4. Larutan standar (b) 

Larutkan dan encerkan 10 mg standar eritromisin B dan 10 mg 

standar eritromisin C dalam campuran 1 volume metanol dan 3 

volume dapar fosfat pH 7 sampai volume 50 ml. 

5. Kolom. Kopolimer stiren-divinilbenzen 8 µm, ukuran 25 cm x 4,6 

mm atau yang sesuai, suhu 70oC. 

6. Fase gerak 

Pada 50 ml dikalium hidrogen fosfat (35 g/l, atur pH 9,0 ± 0,05 

dengan asam fosfat encer), tambahkan 400 ml air, 165 ml 2-

metil-2-propanol dan  30 ml  asetonitril dan encerkan dengan air 

sampai batas volume 1000 ml. 

7. Prosedur  

a. Injeksikan 20 µl  larutan uji dan larutan standar  (a) dan (b) 

dengan laju alir 2 ml/menit; 

b. Deteksi dilakukan pada panjang gelombang 215  nm;dan 

c. Hitung % eritromisin A pada kromatogram yang diperoleh 

dengan larutan standar (a); dan hitung % eritromisin B dan C 

pada kromatogram yang diperoleh dengan larutan standar 

(b). 

Interpretasi Hasil 

a. Sediaan mengandung eritromisin A, eritromisin B dan 

eritromisin C tidak kurang dari 93% dan tidak lebih dari 102% 

(zat anhidrat), eritromisin B tidak lebih dari 5% dan eritromisin 

C tidak lebih dari 5%. 

b. Kesesuaian sistem larutan standar (a): standar deviasi tidak 

lebih dari 1,2% untuk 6 kali injek. 

 

 

 

 

 

 



- Tetrasiklin 

A. Metode penetapan hayati antibiotika 

1. Persiapan larutan dapar (Dapar No 1) 

a. Larutkan kalium dihidrogen fosfat 13,6 gram dengan 

aquadest hingga 1000 ml;dan 

b. Atur pH larutan menjadi 4,5+ 0,1. 

2. Pembuatan larutan stok standar 

a. Timbang 5,0 mg standar jenis antibiotik dan masukkan ke 

dalam labu ukur 50 ml;dan 

b. Tambahkan  larutan dapar no.1  hingga tanda tera dan 

homogenkan. 

3. Pembuatan Larutan Standar Konsentrasi Rendah  

a. Ambil 5 ml larutan stok standar dan masukkan ke dalam 

labu ukur 50 ml, kemudian tambahkan larutan dapar no.1 

sampai tanda tera dan homogenkan, sehingga didapat 

konsentrasi 10 µg/ml;dan 

b. Saring larutan tersebut dengan filter bakteri (0,45µm). 

4. Pembuatan Larutan Standar Konsentrasi Tinggi  

a. Ambil 20 ml larutan stok standar dan masukkan ke dalam 

labu ukur 50 ml, kemudian tambahkan larutan dapar no.1 

sampai tanda tera dan homogenkan, sehingga didapat 

konsentrasi 40 μg/ml;dan 

b. Saring larutan tersebut dengan filter bakteri (0,45µm). 

5. Pembuatan Larutan Uji 

a. Timbang sampel setara 5,0 mg sediaan antibiotik yang akan 

diuji dan masukkan ke dalam labu ukur 50 ml; 

b. Tambahkan  larutan dapar no.1 hingga tanda tera dan 

dihomogenkan;  

c. Ambil 5 ml larutan kemudian encerkan dengan larutan 

dapar no.1 sampai volumenya 50 m1, sehingga didapat 

konsentrasi 10 μg/mL ( konsentrasi rendah);  

d. Saring larutan tersebut dengan filter bakteri 0,45 µm 

(larutan konsentrasi rendah); 

e. Ambil 20 ml larutan stok kemudian encerkannya dengan 

larutan dapar no.1 sampai volumnya 50 ml, sehingga 

didapat konsentrasi 40 μg/ml (konsentrasi tinggi);dan 

f. Saring larutan tersebut dengan filter bakteri 0,45 µm 

(larutan konsentrasi tinggi).  

6. Persiapan Medium 

a. Medium 5 dibuat dengan cara larutkan Pepton 6 gram; Beef 

extract 1,5 gram; Yeast extract 34 gram; D (+) glukosa 1 

gram; dan agar 15 gram; dengan aquadest hingga 1000 ml; 

 

 

 

 



b. Kemudian atur pH menjadi 6,5 ± 0.1;dan 

c. Panaskan semua bahan sampai larut sempuma dengan 

suhu l00 oC, kemudian autoclave pada suhu 121 oC selama 

15 menit. 

7. Pembuatan Lapisan Dasar (Base Layer) 

a. Siapkan 3 cawan petri steril; 

b. Isi/tuangkan 10 ml medium 5  pada setiap cawan dengan 

sebagai lapisan dasar; 

c. Ratakan lapisan agar menutupi seluruh permukaan atas 

cawan petri dengan cara memutar-mutar cawan petri ke 

kanan dan ke kiri dengan hati-hati di atas bidang rata;dan 

d. Biarkan beberapa saat hingga membeku. 

8. Pembuatan lapisan pembenihan (seed layer) 

a. Sediakan 3 tabung reaksi steril; 

b. Isi masing-masing tabung dengan 4 ml medium 5 sebagai 

lapisan pembenihan (seed layer) yang telah dicairkan; 

c. Masukkan 1 ml suspensi mikroorganisme uji (lampiran) yang 

setara dengan 106 sel/ml setelah suhu mencapai 45 oC -60 

oC;  

d. Homogenkan larutan, setelah itu tuangkan pada setiap 

cawan petri yang sudah berisi lapisan dasar; 

e. Ratakan pada seluruh permukaan lapisan dasar, dengan 

cara goyangkan cawan petri ke kanan dan ke kiri beberapa 

kali dengan hati-hati;dan 

f. Biarkan  beberapa saat hingga membeku. 

9. Penetesan antibiotik standar (s) dan antibiotik uji (u) pada 

cakram kertas 

a. Siapkan 4 cawan petri steril; 

b. Ambil 12 buah cakram kertas secara aseptis; 

c. Susun ke dalam cawan petri steril, masing-masing 3 buah 

cakram kertas; 

d. Teteskan larutan  pada keduabelas cakram kertas, masing-

masing sebanyak 20 µl menggunakan pipet mikro, sesuai 

dengan masing-masing konsentrasi; 

e.  Pindahkan cakram kertas ke dalam seed layer sesuai 

dengan pola yang telah dibuat ( berurutan mulai dari larutan 

standar konsentrasi tinggi, larutan standar konsentrasi 

rendah, kemudian larutan sampel konsentrasi tinggi dan 

larutan sampel konsentrasi rendah); 

f. Biarkan beberapa saat sampai cawan kertas melekat 

sempurna pada seed layer;dan 

 

 

 

 



g. Masukkan ketiga cawan petri tersebut dalam inkubator 

kemudian inkubasikan selama 18-24 jam pada suhu 37 oC. 

10. Hasil Pengujian 

 Hasil pengujian potensi ditentukan dengan cara ukur diameter 

zona hambat larutan standar dan larutan sampel, dengan 

rumus sebagai berikut: 

LogP =  x Log4 

Keterangan : 

P : potensi antibiotik (%) 

UH : diameter sampel konsentrasi tinggi 

UL : diameter sampel konmsentrasi rendah 

SH : diameter standar konsentras tinggi 

SL : diameter standar konsentrasi rendah 

Interpretasi Hasil  

Persyaratan uji kelulusan untuk sediaan antibiotik yaitu 95 - 

105%. 

 

B. Metode 2 : Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

1. Larutan Uji 

      Larutkan dan encerkan 25 mg zat uji dalam asam hidroklorida 

0,01 M sampai batas volume 25 ml. 

2. Larutan Standar  (a) 

      Larutkan dan encerkan 25 mg standar tetrasiklin hidroklorida 

dalam asam hidroklorida 0,01 M sampai batas volume 25 ml. 

3. Larutan Standar  (b) 

      Larutkan dan encerkan 12,5 mg standar 4-epitetrasiklin 

hidroklorida dalam asam hidroklorida 0,01 M sampai batas 

volume 50 ml. 

4. Larutan Standar (c) 

     Larutkan dan encerkan 10 mg standar anhidrotetrasiklin 

hidroklorida dalam asam hidroklorida 0,01 M sampai batas 

volume 100 ml. 

5. Larutan Standar (d) 

      Larutkan 10 mg standar 4-epitetrasiklin hidroklorida dalam 

asam hidroklorida 0,01 M sampai batas volume 50 ml. 

6. Larutan Standar (e) 

Campur 1 ml larutan standar (a), 2 ml larutan standar (b), 5 

ml larutan standar (d) dan encerkan dengan asam 

hidroklorida 0,01 M sampai batas volume 25 ml. 

7. Larutan Standar (f) 

 

 

 



8. Campur 40 ml larutan standar (b), 2 ml larutan standar (c), 5 

ml larutan standar (d) dan encerkan dengan asam 

hidroklorida 0,01 M sampai batas volume 200 ml. 

9. Larutan Standar (g) 

10. Encerkan 1 ml larutan standar (c) dengan asam hidroklorida 

0,01 M sampai batas volume 50 ml. 

11. Kolom. Kopolimer stiren-divinilbenzen 8 µm, ukuran 25 cm x 

4,6 mm atau yang sesuai, suhu 60oC. 

12. Fase gerak. 

Larutkan dan encerkan 80 g 2-metil-2-propanol dengan 200 

ml air, tambah 100 ml dikalium hidrogen fosfat (35 g/l, atur 

pH 9,0 dengan asam fosfat encer), 200 ml tetrabutilamonium 

hidrogen sulfat (10 g/l, atur pH 9,0 dengan natrium 

hidroksida encer), 10 ml natrium edetat (40 g/l, atur pH 9,0 

dengan natrium hidroksida encer) dan encerkan dengan air 

sampai batas volume 1000 ml.   

13. Prosedur  

a. Injeksi 20 µl larutan uji dan larutan standar (e), (f) dan (g) 

dengan laju alir 1 ml/menit;dan 

b. Deteksi dilakukan pada panjang gelombang 254 nm. 

    Interpretasi Hasil 

1. Sediaan mengandung tetrasiklin hidroklorida tidak kurang dari 

95% dan tidak lebih dari 102% dari jumlah yang tertera pada 

etiket. 

2. Resolusi tidak kurang dari 2,5 antara puncak ketidakmurnian A 

(puncak ke-1) dan tetrasiklin (puncak ke-2), tidak kurang dari 8 

antara puncak tetrasiklin dan ketidakmurnian D (puncak ke-3) 

pada kromatogram yang diperoleh dengan larutan standar (e). 

Jika diperlukan, atur konsentrasi 2-metil-propanol dalam fase 

gerak. 

3. Perbandingan puncak gangguan. Tidak kurang dari 3 untuk 

puncak utama pada kromatogram yang diperoleh dengan 

larutan standar (g) 

     faktor simetri. Tidak lebih dari 1,25 untuk puncak tetrasiklin 

pada kromatogram yang diperoleh dengan larutan standar (e). 

 

- Oxytetrasiklin 

A. Metode 1 dengan Kromatografi Lapis Tipis 

Lempeng silika gel pada tahap identifikasi setelah dikeringkan di 

udara masukkan ke dalam scanner kromatografi lapis tipis untuk 

dianalisis kadarnya dengan optimasi panjang gelombang untuk 

pembacaan kromatogram yang sesuai. 

 

 

 

 



Interpretasi Hasil 

Kadar oksitetrasiklin tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 

110% dari jumlah yang tertera pada etiket. 

 

B. Metode 2 dengan Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 

1. Larutan (1) 

Zat uji yang mengandung oksitetrasiklin 0,005% b/v (50 ppm) 

dalam asam hidroklorida 0,1 M. 

2. Larutan (2) 

Standar oksitetrasiklin hidroklorida 0,005% b/v (50 ppm) 

dalam asam hidroklorida 0,1 M 

3. Larutan (3) 

Standar epiksitetrasiklin 0,1% b/v (1000 ppm) dalam asam 

hidroklorida 0,1 M. 

4. Larutan (4) 

Standar tetrasiklin hidroklorida 0,1% b/v (1000 ppm) dalam 

asam hidroklorida 0,1 M. 

5. Larutan (5) 

Encerkan campuran (yang mengandung 6 ml standar 

oksitetrasiklin 0,1% b/v dalam asam hidroklorida 0,1 M, 4 ml 

larutan (3) dan 12 ml larutan (4)) dengan asam hidroklorida 

sampai volume 100 ml. 

6. Larutan Standar Kerja Campuran 

a. Pipet 10, 20, 25 dan 35 ml larutan (5), kemudian masing-

masing masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.  

b. Tambahkan HCl 0,1 M sampai tanda tera dan dihomogenkan 

sehingga diperoleh kadar 0,6; 1,2; 1,5 dan 2,1 mg/l.  

7. Kolom. PLRP-S 100 A 8-10 µm, ukuran 25 cm x 4,6 mm atau 

yang sesuai. 

8. Fase gerak 

a. Pada 50 g 2 metilpropan-2-ol, tambahkan 200 ml air, 60 ml 

dapar fosfat 0,33 M pH 7,5; 50 ml tetrabutilamonium 

hydrogen sulfat 1,0% dan 10 ml dinatrium edetat 0,04% b/v 

(atur pH 7,5 dengan natrium hidroksida 2 M).  

b.  Encerkannya dengan air sampai batas volume 1000 ml. 

9. Prosedur  

a. Injeksi larutan standar kerja campuran dengan laju alir 1 

ml/menit. 

b. Deteksi lakukan pada panjang gelombang 254 nm. 

 

 

 

 

 

 

 



      Interpretasi Hasil 

a. Sediaan mengandung oksitetrasiklin hidroklorida tidak kurang 

dari 95% dan tidak lebih dari 105% dari jumlah yang tertera 

pada etiket. 

b. Faktor resolusi antara puncak pertama (4-epitetrasiklin) dan 

puncak kedua (oksitetrasiklin) adalah 4,0; faktor resolusi 

antara puncak kedua dan puncak ke tiga (tetrasiklin) adalah 

5,0 (jika perlu kurangi isi 2 metilpropan-2-ol dalam fase gerak 

untuk meningkatkan resolusi); factor simetri dari puncak 

oksitetrasiklin tidak lebih dari 1,25. 

 

4.2.  SEDIAAN PREMIK 

1. Mineral 

Iodium (I) 

Metode Titrasi 

1. Larutan brom 

Pada 20 ml brom dalam botol, tambahkan 100 ml air.Kemudian 

botol disumbat dan kocok.Biarkan selama 30 menit dan 

gunakan supernatan. 

2. Prosedur 

a. Pindahkan sediaan setara 3 mg iodide ke dalam krusibel 

nikel. 

b. Tambahkan 5 g natrium karbonat, 5 ml larutan natrium 

hidroksida (50% b/v) dan 10 ml etanol. 

c. Panaskan krusibel di atas penangas air untuk menguapkan 

etanol, kemudian keringkan krusibel pada suhu 100 0C 

selama 30 menit. 

d. Pindahkan krusibel dengan isinya ke dalam tungku perapian 

dan panaskan dengan suhu 500 0C selama 15 menit. 

Pemanasan di atas suhu 500 0C mungkin diperlukan untuk 

memastikan perubahan menjadi karbondioksida sempurna 

dari semua bahan organic].  

e. Krusibel lalu didinginkan, tambah 25 ml air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

tutup krusibel dengan gelas arloji dan didihkan dengan 

pelahan-lahan selama 10 menit. 

f.   Saring dan bilas krusibel dengan air mendidih, kumpulkan 

hasil saringan dan air bilasan dalam gelas piala. 

g. Tambahkan asam fosfat sampai larutan netral terhadap 

metal jingga, kemudian tambahkan 1 ml asam fosfat. 

h. Tambahkan larutan brom berlebih dan didihkan larutan 

sampai tidak berwarna. 

 

 

 

 



i. Tambahkan beberapa Kristal asam salisilat dan dinginkan 

larutan sampai suhu 20 0C. 

j. Tambahkan 1 ml asam fosfat dan 0,5 g kalium iodide.  

k. Titrasi iodium bebas menggunakan natrium tiosulfat 0,005 

M, dan larutan kanji sebagai indikator sampai tidak 

berwarna. 

             Hitung kadar (µg), iodide menggunakan persamaan: 

              Kadar = 105,8 VN/0,005 

             Keterangan : 

V : volume (ml) dari natrium tiosulfat 

M : molaritas natrium tiosulfat 

  

2. Kalium (K) 

Metode Spektrofotometer Serapan Atom 

1. Larutan standar 

a. Encerkan  larutan stok standar kalium dengan HNO3 

0,125M sampai konsentrasi 10 µg/ml; 

b. Pipet 5,0; 10,0; 15,0; 20,0 dan 25,0 larutan standar dan 

masukkan ke dalam labu 100 ml;dan 

c. Encerkan dengan HNO3 0,125 M sampai konsentrasi 0,5; 

1,0;1,5; 2,0 dan 2,5 µg/ml.  

 

2. Larutan uji 

a. Timbang dengan seksama 5 mg sampel dalam krusibel 

porselin; 

b. Panaskan pada 550 0C selama 6 – 12 jam lalu didinginkan; 

c. Tambahkan 60 ml HNO3 dan didihkan di atas penangas air 

selama 30 menit sambil dibilas permukaan bagian dalam 

krusibel dengan HNO3 6 M, kemudian didinginkan;dan 

d. Pindahkan larutan ke dalam labu 100 ml, dan bilas krusibel 

dengan sedikit HNO3 6 M dan masukkan hasil bilasan ke 

dalam labu. 

e. Encerkan dengan air sampai batas volume 100 ml, aduk dan 

saring, 5 ml hasil saringan pertama dibuang. 

 

3. Encerkan larutan dengan HNO3 0,125 M sampai konsentrasi 2 

µg/ml 

Hitung kadar (mg/ml) dengan persamaan berikut: 

Kadar = 0,001 CD 

Keterangan : 

C : kadar yang diperoleh dari hasil pengukuran (mg/ml) 

D : faktor pelarut yang digunakan untuk Siapkan larutan uji. 

 

 

 

 



3. Kalsium (Ca) 

Metode Spektrofotometer Serapan Atom 

1. Larutan stok standar kalsium 

a. Pada 40 mg kalsium karbonat (sebelumnya dikeringkan pada 

suhu 300 0C selama 3 jam dan dinginkan dalam desikator 

selama 2 jam), larutkan dalam 25 ml HNO3 1 M;dan 

b. Kemudian didihkan untuk menghilangkan karbon dioksida 

dan kemudian encerkan dengan air sampai konsentrasi 

kalsium 400 µg/ml. 

 

2. Larutan standar 

a. Encerkan  larutan stok standar kalsium dengan HNO3 0,125 

M sampai konsentrasi kalsium 100 µg/ml; 

b. Pipet larutan standar masing-masing 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 dan 

3,0 ml;dan 

c. Encerkan dengan HNO3 0,125 M sampai konsentrasi 

kalsium 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 dan 3,0 µg/ml.  

 

3. Larutan uji 

a. Timbang dengan seksama 5 mg sampel dalam krusibel 

porselin;  

b. Panaskan pada 550 0C selama 6 – 12 jam lalu didinginkan; 

c. Tambahkan 60 ml asam hidroklorida dan didihkan di atas 

penangas air selama 30 menit sambil dibilas permukaan 

bagian dalam krusibel dengan HNO3 6 M, kemudian 

didinginkan; 

d. Pindahkan larutan ke dalam labu 100 ml, dan bilas krusibel 

dengan sedikit HNO3 6 M dan masukkan hasil bilasan ke 

dalam labu; 

e. Encerkan dengan air sampai batas volume 100 ml, aduk dan 

saring, 5 ml hasil saringan pertama dibuang;dan 

f. Encerkan larutan dengan HNO3 0,125 M sampai konsentrasi 

2 µg/ml, kemudian tambahkan 1 ml larutan lanthanum 

klorida setiap 100 ml volume akhir. 

 

4. Hitung kadar (mg/ml) dengan persamaan: 

       Kadar = 0,001 CD 

Keterangan : 

C : kadar yang diperoleh dari hasil pengukuran (mg/ml) 

D : faktor pelarut yang digunakan untuk Siapkan larutan uji. 

 

 

 

 

 

 



4. Magnesium (Mg) 

Metode Spektrofotometer Serapan Atom 

1. Larutan standar 

a. Encerkan stok standar magnesium dengan HNO3 0,125 M 

sampai konsentrasi 20 µg/ml. 

b. Pipet larutan tersebut masing-masing 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 dan 

3,0 ml dan masukkan ke dalam labu 100 ml.  

c. Encerkannya dengan HNO3 0,125 M sampai konsentrasi 0,2; 

0,3; 0,4; 0,5 dan 0,6 µg/ml. 

2. Larutan uji 

Lakukan seperti dalam pengujian kalsium, kecuali untuk 

persiapan larutan uji mengandung 0,4 µg/ml. 

3. Hitung kadar (mg/ml) dengan persamaan: 

Kadar = 0,001 CD 

Keterangan : 

C : kadar yang diperoleh dari hasil pengukuran (mg/ml) 

D : faktor pelarut yang digunakan untuk Siapkan larutan uji. 

 

5. Mangan (Mn) 

Metode Spektrofotometer Serapan Atom 

1. Larutan standar 

a. Encerkan 10 ml larutan stok standar mangan dengan asam 

nitrat HNO3 0,125 M sampai konsentrasi 50 µg/ml. 

b. Pipet 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 dan 4,0 ml larutan standar dan 

masukkan ke dalam labu terpisah. 

c. Encerkan dengan HNO3 0,125 M sampai konsentrasi 0,5; 

0,75; 1,0; 1,5 dan 2,0 µg/ml. 

2. Larutan uji 

Lakukan seperti dalam pengujian kalsium, kecuali untuk 

persiapan larutan uji mengandung 1 µg/ml  

Hitung kadar (mg/ml) dengan persamaan berikut: 

Kadar = 0,001 CD 

Keterangan : 

C :  kadar yang diperoleh dari hasil pengukuran (mg/ml) 

D : faktor pelarut yang digunakan untuk Siapkan larutan uji. 

 

6. Selenium (Se) 

     Metode Spektrofotometer Serapan Atom 

1. Larutan Pengencer 

Larutkan 40 gram ammonium klorida dalam 2000 ml air. 

 

 

 

 

 

 



2. Larutan stok standar selenium 

Perhatian: selenium adalah beracun, tangani dengan hati-hati!!! 

a. Larutkan 1 gr selenium dalam volume minimum asam nitrat;  

b. Uapkan hingga kering, kemudian tambahkan 2 ml air dan 

uapkan hingga kering;  

c. Ulangi proses sebanyak 3 kali;dan 

d. Larutkan residu dalam asam hidroklorida 3M, pindahkan ke 

dalam labu 1000 ml, kemudian encerkan dengan asam 

hidroklorida 3 M sampai konsetrasi 1000 µg/ml. 

3. Larutan standar 

a. Encerkan 10 ml larutan stok standar selenium dengan air 

konsentrasi 100 µg/ml; 

b. Pipet 5,0; 10,0; dan 25,0 ml larutan standar dan masukkan 

masing-masing ke dalam labu 100 ml, dan tambahkan 5 ml 

asam perklorat pada setiap labu;dan 

c. Didihkan larutan selama 15 menit, lalu dinginkan pada 

suhu ruang dan encerkan dengan air sampai konsentrasi 

5,0; 10,0 dan 25,0 µg/ml. 

4. Larutan uji 

a. Pada sediaan setara dengan 1000 µg selenium, tambahkan 

12 ml asam nitrat; 

b. Secara hati-hati aduk dan sonikasi selama 10 menit atau 

sampai larut; 

c. Didihkan larutan selama 15 menit dan didinginkan pada 

suhu ruang; 

d. Secara hati-hati tambahkan 8 ml asam perklorat, botol 

dipanaskan sampai terlihat asap dan aduk; 

e. Ulangi pemanasan dan aduk sampai jernih, kemudian 

dinginkan pada suhu ruang;dan 

f. Pindahkan larutan ke labu 50 ml dengan bantuan larutan 

pengencer dan encerkan dengan larutan pengencer sampai 

volume 50 ml dan aduk. 

5. Hitung kadar selenium (mg/ml) dengan rumus: 

Kadar = 0,001 CD 

Keterangan : 

C : kadar yang diperoleh dari hasil pengukuran (mg/ml) 

D : faktor pelarut yang digunakan untuk Siapkan larutan uji. 

 

7. Seng (Zn) 

Metode Spektrofotometer Serapan Atom 

1. Larutan standar  

a. Encerkan larutan stok standar seng dengan HNO3 0,125 M 

sampai konsentrasi 50 µg/ml; 

 

 



b. Pipet larutan standar dan masukkan ke labu 100 ml masing-

masing 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 dan 5,0 ml;dan 

c. Encerkan masing-masing dengan HNO3 0,125 M sampai 

konsentrasi 0,5; 1,0;1,5; 2,0 dan 2,5 µg/ml.  

2. Larutan uji 

a. Timbang dengan seksama 50 mg sediaan dalam krusibel 

porselin;  

b. Panaskan pada 550oC selama 6 – 12 jam lalu didinginkan; 

c. Tambahkan 60 ml HNO3 dan didihkan di atas penangas air 

selama 30 menit sambil dibilas permukaan bagian dalam 

krusibel dengan HNO3 6 M, kemudian dinginkan; 

d. Pindahkan larutan ke dalam labu 100 ml, dan bilas krusibel 

dengan sedikit HNO3 6 M dan masukkan hasil bilasan ke 

dalam labu;dan 

e. Encerkan dengan air sampai batas volume 100 ml, aduk dan 

saring, 5 ml hasil saringan pertama dibuang. 

3. Hitung kadar seng (mg/ml) dengan persamaan berikut: 

Kadar = 0,001 CD 

Keterangan : 

C : kadar yang diperoleh dari hasil pengukuran (mg/ml) 

D : faktor pelarut yang digunakan untuk Siapkan larutan uji. 

 

8. Tembaga (Cu) 

Metode Spektrofotometer Serapan Atom 

1. Larutan Standar 

a. Encerkan 10 ml larutan stok standar tembaga dengan HNO3 

0,125 M sampai konsentrasi 100 µg/ml; 

b. Pipet larutan standar dan masukkan masing-masing ke 

dalam labu 200 ml secara terpisah sebanyak 1,0; 2,0; 4,0; 

6,0 dan 8,0 ml;dan 

c. Kemudian encerkan dengan air sampai konsentrasi 0,5; 1,0; 

3,0; dan 4,0 µg/ml. 

2. Larutan Uji 

a. Timbang dengan seksama 50 mg sediaan dalam krusibel 

porselin;  

b. Panaskan pada 550oC selama 6 – 12 jam lalu dinginkan; 

c. Tambahkan 60 ml HNO3 dan didihkan di atas penangas air 

selama 30 menit sambil dibilas permukaan bagian dalam 

krusibel dengan HNO3 6 M, kemudian didinginkan; 

d. Pindahkan larutan ke dalam labu 100 ml, dan bilas krusibel 

dengan sedikit HNO3 6 M dan masukkan hasil bilasan ke 

dalam labu;dan 

 

 

 



e. Encerkan dengan air sampai batas volume 100 ml, aduk dan 

saring, 5 ml hasil saringan pertama dibuang. 

3. Hitung kadar tembaga (mg/ml) dengan persamaan berikut: 

Kadar = 0,001 CD 

Keterangan : 

 C  : kadar yang diperoleh dari hasil pengukuran (mg/ml) 

 D : faktor pelarut (faktor pengenceran) yang   digunakan untuk             

Siapkan larutan uji. 

 

4.3. OBAT ALAMI (HERBAL) 

- Uji Cemaran Logam Berat 

1. Uji Cemaran Logam Timbal dengan Metode Spektrofotometer 

Serapan Atom 

A. Pembuatan Larutan Uji 

1. Homogenkan contoh uji, pipet 50 mL contoh uji dan 

masukkan ke dalam Erlenmeyer 100 mL. 

2. Tambahkan 5 mL HNO3 pekat, tutup Erlenmeyer dengan 

corong. 

3. Panaskan perlahan-lahan sampai sisa volumenya 15 mL – 

20 mL. 

4. Jika destruksi belum sempurna (tidak jernih), maka 

tambahkan lagi 5 mL HNO3 pekat, kemudian tutup 

Erlenmeyer dengan corong dan panaskan lagi. Lakukan 

proses ini secara berulang sampai semua logam larut yang 

terlihat dari warna endapan dalam contoh uji menjadi agak 

putih atau contoh uji menjadi jernih. 

5. Bilas corong dan masukkan air bilasan ke dalam 

Erlenmeyer. 

6. Pindahkan contoh uji ke dalam labu ukur 50 mL (saring bila 

perlu) dan tambahkan akuades sampai tanda tera dan 

dihomogenkan. 

7. Contoh uji siap diukur absorbansinya. 

 

B. Prosedur Pengujian  

1. Membaca absorbansi larutan uji dan larutan standar 

2. Menghitung kadar timbal (mg/L) dengan persamaan : 

        Kadar Pb (mg/L) =  C x D 

                     Keterangan :  

      C :  kadar yang diperoleh dari hasil pengukuran (mg/L) 

 D : faktor pelarut yang digunakan untuk menyiapkan larutan 

uji. 

 

 

 

 



2. Uji Cemaran Logam Kadmium Dengan Metode  Spektrofotometer 

Serapan Atom 

A. Pembuatan Larutan Uji 

1. Homogenkan contoh uji, pipet 50 mL contoh uji dan 

masukkan ke dalam Erlenmeyer 100 mL. 

2. Tambahkan 5 mL HNO3 pekat, tutup Erlenmeyer dengan 

corong. 

3. Panaskan perlahan-lahan sampai sisa volumenya 15 mL – 20 

mL. 

4. Jika destruksi belum sempurna (tidak jernih), maka 

tambahkan lagi 5 mL HNO3 pekat, kemudian tutup 

Erlenmeyer dengan corong dan panaskan lagi. Lakukan 

proses ini secara berulang sampai semua logam larut yang 

terlihat dari warna endapan dalam contoh uji menjadi agak 

putih atau contoh uji menjadi jernih. 

5. Bilas corong dan masukkan air bilasan ke dalam Erlenmeyer. 

6. Pindahkan contoh uji ke dalam labu ukur 50 mL (saring bila 

perlu) dan tambahkan akuades sampai tanda tera dan 

dihomogenkan. 

7. Contoh uji siap diukur absorbansinya 

 

B. Prosedur Pengujian  

1. Membaca absorbansi larutan uji dan larutan standar 

2. Menghitung kadar kadmium (mg/L) dengan persamaan : 

Kadar Cd (mg/L) =  C x D 

Keterangan :  

C :  kadar yang diperoleh dari hasil pengukuran (mg/L) 

D : faktor pelarut yang digunakan untuk menyiapkan larutan  

uji. 

 

3. Uji Cemaran Logam Merkuri Dengan Metode Spektrofotometer 

Serapan Atom 

A. Persiapan dan Pengawetan Sediaan Uji 

1. Saring air suling bebas merkuri dengan kertas saring bebas 

merkuri yang berukuran 0,45 µm; tamping hasil saringan. 

Larutan ini digunakan sebagai blanko penyaringan. 

2. Apabila sediaan uji keruh atau banyak mengandung padatan 

suspensi, saring dengan kertas saring bebas merkuri yang 

berukuran pori 0,45 µm.  

3. Masukkan sediaan uji ke dalam botol gelas gelap borosilikat 

yang bebas merkuri. 

 

 

 



4. Apabila sediaan uji tidak dapat segera dianalisis maka sediaan 

uji diawetkan dengan 1 ml KMnO4 – H2SO4 per 300 ml sediaan 

uji. 

B. Pembuatan Larutan Baku/Standar Merkuri 

1. Pembuatan larutan baku merkuri 10 mg/l 

2. Pembuatan larutan baku merkuri 100 µg/l 

3. Pembuatan larutan kerja merkuri kadar 0; 2; 4; 6; 8 dan 10 

µg/l 

C. Pembuatan Kurva Kalibrasi 

1. Masukkan 50 ml masing-masing larutan kerja merkuri ke 

dalam Erlenmeyer 100 ml.   

2. Tambahkan masing-masing 2 ml H2SO4 p 

3. Tambahkan 2 ml HNO3 p sambil dikocok perlahan-lahan. 

4. Tambahkan 10 ml KMnO45% (sampai warna KMnO4 tidak 

hilang). 

5. Tambahkan 2 ml K2S2O8 5%  

6. Panaskan dalam penangas air (water bath) pada temperatur 

90 oC selama 2 jam. 

7. Dinginkan kemudian tambahkan hidroksilamin hidroklorida 

sampai warna KMnO4 hilang 

8. Tepatkan volume akhir menjadi 80 ml dengan menambahkan 

air suling bebas merkuri. 

9. Larutan kerja merkuri siap diukur. 

D. Pembuatan Larutan Uji, Blanko Pengukuran dan Larutan Kontrol 

1. Pipet 50 ml sediaan uji, 50 ml air suling bebas merkuri dan 

50 ml larutan blanko penyaringan, masukkan masing-masing 

ke dalam Erlenmeyer 100 ml. 

2. Tambahkan masing-masing 2 ml H2SO4 p 

3. Tambahkan 2 ml HNO3 p sambil dikocok perlahan-lahan. 

4. Tambahkan 10 ml KMnO45% (sampai warna KMnO4 tidak 

hilang). 

5. Tambahkan 2 ml K2S2O8 5%. 

6. Panaskan dalam penangas air (water bath) pada temperatur 

90oC selama 2 jam. 

7. Dinginkan kemudian tambahkan hidroksilamin hidroklorida 

sampai warna KMnO4 hilang. 

8. Tepatkan volume akhir menjadi 80 ml dengan menambahkan 

air suling bebas merkuri. 

9. Sediaan siap untuk diuji.  

 

 

 

 

 

 

 



10. Lakukan analisis secara duplo. 

11. Pembuatan spike matriks : 

a. Pada 48 ml sediaan uji tambahkan 2,0 ml larutan blanko 

100 µg/l.  

b. Pada 48 ml sediaan uji tambahkan 2,0 ml air suling bebas 

merkuri. 

c. Lakukan langkah seperti pada pembuatan larutan uji 

(point b1 – b8). 

 

E. Prosedur Pengujian 

1. Optimalkan alat Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) sesuai 

petunjuk penggunaan alat. 

2. Masukkan semua larutan yang telah dipreparasi ke dalam 

botol yang berada pada alat Spektrofotometer Serapan Atom 

(SSA) untuk pengujian merkuri. 

3. Tambahkan 10 ml NaBH4, segera tutup dan ukur 

absorbansinya pada panjang gelombang optimal sekitar 253,7 

nm. 

4. Membaca absorbansi larutan uji dan larutan kerja merkuri. 

 

- Uji Cemaran Mikroba 

1. Penentuan Angka Lempeng Total (ALT) 

A. Preparasi Contoh  

Dengan menerapkan teknik aseptis, contoh diambil secara acak 

dan dipotong kecil-kecil hingga berat masing-masing contoh 

yang akan diuji sesuai ketentuan pada Tabel 7. 

 

Tabel 7   Berat contoh yang diambil untuk diuji 

Berat Contoh Berat Contoh yang akan diuji 

< 1 kg atau 1 L 100 g atau 100 ml 

1 kg atau 1 L – 4,5 kg atau 

4,5 L 

300 g atau 300 ml 

>4,5 kg atau 4,5 L 500 g atau 500 ml 

 
1. Untuk contoh dengan berat ≤ 1 kg atau 1 L sampai dengan 

4,5 kg atau 4,5 L timbang contoh padat sebanyak 25 g atau 

contoh cair sebanyak 25 ml dari contoh yang akan diuji, 

kemudian masukkan dalam wadah atau plastic steril dan 

tambahkan 225 ml larutan butterfield’s phosphate buffered. 

2. Untuk contoh dengan berat ≥ 4,5 kg atau 4,5 L timbang 

contoh padat sebanyak 50 g atau contoh cair sebanyak 50 

ml dari contoh yang akan diuji, kemudian masukkan dalam 

wadah atau plastic steril dan tambahkan 450 ml larutan 

butterfield’s phosphate buffered. 

 

 



3. Homogenkan selama 2 menit. Homogenat ini merupakan 

larutan pengenceran 10-1. Ambil 1 ml homogenate dengan 

pipet steril dan masukkan ke dalam 9 ml larutan 

butterfield’s phosphate buffered untuk mendapatkan 

pengenceran 10-2.  

4. Siapkan pengenceran selanjutnya (10-3) dengan mengambil 1 

ml contoh dari pengenceran 10-2 ke dalam 9 ml larutan 

butterfield’s phosphate buffered. 

5. Pada setiap pengenceran dilakukan pengocokan minimal 25 

kali. 

6. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk pengenceran 10-4, 

10-5 dan seterusnya sesuai kondisi contoh. 

 

B. Prosedur 

1. Pipet 1 ml dari setiap pengenceran 10-1, 10-2 dst dan 

masukkan ke dalam cawan petri steril. Lakukan secara 

duplo untuk setiap pengenceran. 

2. Tambahkan 12 – 15 ml Plate Count Agar (PCA) yang sudah 

didinginkan dalam waterbath hingga mencapai suhu  45 oC ± 

1 oC ke dalam masing-masing cawan yang sudah berisi 

contoh. 

3. Supaya contoh dan media PCA tercampur sempurna 

lakukan pemutaran cawan ke depan ke belakang dan ke kiri 

ke kanan. 

4. Setelah agar menjadi padat, untuk penentuan 

mikroorganisme aerob inkubasi cawan-cawan tersebut 

dalam posisi terbalik dalam incubator selama 48 jam ± 2 jam 

pada suhu 22 oC ± 1 oC (psikrofilik), 35 oC ( mesofilik), 45 oC 

(termofilik). 

5. Untuk penentuan mikroorganisme anaerob, inkubasi cawan-

cawan tersebut dalam posisi terbalik dalam anaerobik jar 

dan masukkan ke dalam incubator selama 48 jam ± 2 jam 

pada suhu 22 oC ± 1 oC (psikrofilik), 35 oC ( mesofilik), 45 oC 

(termofilik). 

Catatan :  

 untuk menghindari berkurangnya populasi bakteri akibat 

panas yang berlebihan maka media agar yang akan dituang 

mempunyai suhu 45 oC ± 1 oC 

 untuk pengujian bakteri termofilik, penambahan media PCA  

ke dalam cawan sebanyak 40 – 50 ml. 

 

 

 

 

 

 



C. Pembacaan dan Penghitungan Koloni pada Cawan Petri 

1. Cawan yang mengandung jumlah 25 koloni – 250 koloni dan 

bebas speader 

Catat pengenceran yang digunakan dan hitung jumlah total 

koloni. 

Perhitungan Angka Lempeng Total sebagai berikut : 

 

Dengan : 

N : jumlah koloni produk, dinyatakan dalam koloni per ml 

          atau koloni per g 

Σ C : jumlah koloni pada semua cawan yang dihitung 

n1 : jumlah cawan pada pengenceran pertama yang 

dihitung 

n2 : jumlah cawan pada pengenceran kedua yang dihitung 

d : pengenceran pertama yang dihitung 

2. Cawan dengan Jumlah Koloni Lebih Besar dari 250 

Bila jumlah koloni per cawan lebih besar dari 250 pada 

seluruh pengenceran maka dilaporkan hasilnya sebagai 

terlalu banyak untuk dihitung (TBUD), tetapi jika salah satu 

pengenceran mempunyai jumlah koloni mendekati 250 

laporkan sebagai perkiraan ALT. 

 

2. Penentuan Coliform dan Escherichia coli 

A.  Preparasi Contoh 

Dengan menerapkan teknik aseptis, contoh diambil secara 

acak dan dipotong kecil-kecil hingga berat masing-masing 

contoh yang akan diuji sesuai ketentuan pada Tabel 8. 

Contoh beku dilelehkan pada saat akan dianalisa dan 

pelelehan dilakukan selama 18 jam pada suhu sekitar 2 0C – 5 

0C atau suhu di bawah 45 oC dan tidak lebih dari 15 menit. 

 

Tabel 8  Berat contoh yang diambil untuk diuji 

Berat Contoh Berat Contoh yang akan diuji 

< 1 kg atau 1 L 100 g atau 100 ml 

1 kg atau 1 L – 4,5 kg atau 
4,5 L 

300 g atau 300 ml 

>4,5 kg atau 4,5 L 500 g atau 500 ml 

 

1. Untuk contoh dengan berat ≤ 1 kg atau 1 L sampai dengan 

4,5 kg atau 4,5 L timbang contoh padat sebanyak 25 g atau 

contoh cair sebanyak 25 ml dari contoh yang akan diuji, 

kemudian masukkan dalam wadah atau plastic steril dan 

tambahkan 225 ml larutan butterfield’s phosphate buffered. 

 

 

 



2. Untuk contoh dengan berat ≥ 4,5 kg atau 4,5 L timbang 

contoh padat sebanyak 50 g atau contoh cair sebanyak 50 

ml dari contoh yang akan diuji, kemudian masukkan dalam 

wadah atau plastic steril dan tambahkan 450 ml larutan 

butterfield’s phosphate buffered. 

3. Homogenkan selama 2 menit. Homogenate ini merupakan 

larutan dengan pengenceran 101. 

 

B. Prosedur Analisa 

1. Uji Pendugaan coliform (Presumptive coliform) 

a. Siapkan pengenceran 102 dengan cara melarutkan 1 ml 

larutan 101 ke dalam 9 ml larutan pengencer butterfield’s 

phosphate buffered. Lakukan pengenceran selanjutnya 

sesuai dengan pendugaan kepadatan populasi contoh. 

Pada setiap pengenceran dilakukan pengocokan minimal 

25 kali. 

b. Pindahkan dengan menggunakan pipet steril sebanyak 1 

ml larutan dari setiap pengenceran ke dalam 3 seri atau 5 

seri tabung lauryl tryptose broth (LTB) yang berisi tabung 

Durham. 

c. Inkubasi tabung-tabung tersebut selama 48 jam ± 2 jam 

pada suhu 35 oC ± 1 oC. Perhatikan gas yang terbentuk 

setelah inkubasi 24 jam dan inkubasikan kembali 

tabung-tabung negative selama 24 jam. Tabung positif 

ditandai dengan kekeruhan dan gas dalam tabung 

Durham.    

d. Lakukan “Uji penegasan coliform” untuk tabung-tabung 

positif. 

 

2. Uji Penegasan coliform (confirmed coliform) 

a. Inokulasikan tabung-tabung LTB yang positif ke tabung-

tabung BGLB yang berisi tabung Durham dengan 

menggunakan jarum ose. Inkubasi BGLB Broth yang 

telah diinokulasi selama 48 jam ± 2 jam pada suhu 35 oC 

± 1 oC. 

b. Periksa tabung-tabung BGLB yang menghasilkan gas 

selama 48 jam ± 2 jam pada suhu 35 oC ± 1 oC. Tabung 

positif ditandai dengan kekeruhan dan gas dalam tabung 

Durham. 

 

 

 

 

 

 



c. Tentukan nilai angka paling memungkinkan (APM) 

berdasarkan jumlah tabung-tabung BGLB yang positif 

dengan menggunakan Angka Paling Memungkinkan 

(APM). Nyatakan nilainya sebagai “ APM/g coliform”. 

 

3. Uji pendugaan Escherichia coli (faecal coliform, presumptive 

Escherichia coli) 

a. Inokulasikan dari setiap tabung LTB yang positif ke 

tabung-tabung EC Broth yang berisi tabung Durham 

dengan menggunakan jarum ose. Inkubasi EC Broth 

dalam waterbath sirkulasi selama 48 jam ± 2 jam pada 

suhu 45 oC ± 0,5 oC. Waterbath harus dalam keadaan 

bersih, air di dalamnya harus lebih tinggi dari tinggi 

cairan yang ada dalam tabung yang akan diinkubasi. 

b. Periksa tabung-tabung EC Broth yang menghasilkan gas 

selama 24 jam ± 2 jam, jika negative inkubasi kembali 

sampai 48 jam ± 2 jam. Tabung positif ditandai dengan 

kekeruhan dan gas dalam tabung Durham. 

c. Tentukan nilai angka paling memungkinkan (APM) 

berdasarkan jumlah tabung-tabung EC yang positif 

dengan menggunakan Angka Paling Memungkinkan 

(APM). Nyatakan nilainya sebagai “ APM/g faecal 

coliform”. 

 

4. Uji Penegasan Escherichia coli(confirmed Escherichia coli) 

a. Dari tabung-tabung EC Broth yang positif dengan 

menggunakan jarum ose gores ke LEMB agar. Inkubasi 

selama 24 jam ± 2 jam pada suhu 35 oC ± 1 oC. 

b. Koloni Escherichia coli terduga memberikan ciri yang khas 

(typical) yaitu hitam pada bagian tengah dengan atau 

tanpa hijau metalik. 

c. Ambil lebih dari satu koloni (typical) Escherichia coli dari 

masing-masing cawan Levine’s Eosin Methylen Blue 

(LEMB) dan goreskan ke media PCA miring dengan 

menggunakan jarum tanam. Inkubasi selama 24 jam ± 2 

pada suhu 35 oC ± 1 oC. 

d. Jika koloni yang khas (typical) tidak ada, pindahkan 1 

atau lebih koloni yang tidak khas (typical) Escherichia coli 

ke media PCA miring. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Uji Morfologi 

Lakukan uji morfologi dengan melakukan pewarnaan gram 

dari setiap koloni Escherichia coli terduga. Biakan diambil 

dari PCA yang telah diinkubasi selama 24 jam (butir d.1 uji 

penegasan Escherichia coli). Dengan menggunakan 

mikroskop, bakteri Escherichia coli termasuk bakteri gram 

negatif, berbentuk batang pendek atau coccus. 

 

6. Uji Biokimia 

Interpretasi hasil secara biokimia dapat dilihat pada Tabel 9. 

a. Produksi Indol (I) 

Inokulasi 1 ose dari PCA miring (butir d.1 uji penegasan 

Escherichia coli) ke dalam tryptone broth inkubasi selama 

24 jam ± 2 pada suhu 35 oC ± 1 oC. Uji Indol dilakukan 

dengan menambahkan 0,2 ml – 0,3 ml pereaksi Kovacs. 

Reaksi positif jika terbentuk cincin merah pada lapisan 

bagian atas media dan negative bila terbentuk cincin 

warna kuning. 

b. Uji voges proskauer (VP) 

Inokulasikan 1 ose PCA miring ke dalam MRVP Broth. 

Inkubasi selama 48 jam ± 2 jam pada suhu 35 oC ± 1 oC. 

Pindahkan sebanyak 1 ml dari setiap MRVP Broth yang 

tumbuh ke tabung reaksi ukuran 13 mm x 100 mm steril 

dan tambahkan 0,6 ml larutan alpha naphtol dan 0,2 ml 

40% KOH, kocok, tambahkan sedikit kristal keratin 

untuk mempercepat reaksi. Kocok kembali dan diamkan 

selama 2 jam. Reaksi positif jika terbentuk warna merah 

muda eosin sampai merah delima (ruby).  

c. Uji Methyl Red (MR) 

Inkubasikan kembali MRVP Broth (pada uji voges 

proskauer) selama 48 jam ± 2 jam pada suhu 35 oC ± 1 

oC. Tambahkan 5 tetes indicator Methyl Red pada setiap 

MRVP Broth. Reaksi positif jika terbentuk warna merah 

dan negative jika terbentuk warna kuning. 

d. Uji Sitrat 

Goreskan 1 ose dari PCA miring miring (butir d.1 uji 

penegasan Escherichia coli) ke permukaan simmon citrate 

agar. Inkubasi selama 96 jam ± 2 jam pada suhu 35 oC ± 

1 oC. Reaksi positif jika terjadi pertumbuhan dan media 

berubah warna menjadi biru, reaksi negative jika tidak 

ada pertumbuhan dan media tetap hijau. 

 

 

 

 

 



e. Produksi Gas dari Laktosa 

Inokulasikan 1 ose dari PCA miring (butir d.1 uji 

penegasan Escherichia coli) ke dalam LTB. Inkubasi 

selama 48 jam ± 2 jam pada suhu 35 oC ± 1 oC reaksi 

positif jika menghasilkan gas pada tabung Durham. 

 

Tabel 9  Interpretasi Hasil Pengujian E. coli 

Kriteria Biotipe 1 Biotipe 2 

Gas pada 

tabung LTB 

+ + 

Indol + - 

MR + + 

VP - - 

Citrat - - 

Uji Morfologi Gram negatif, 

bentuk batang 
pendek tidak 

berspora 

Gram negatif, bentuk 

batang pendek tidak 
berspora 

 
3. Penentuan Salmonella 

A. Preparasi Contoh 

Dengan menerapkan teknik aseptis, contoh diambil secara acak 

dan dipotong kecil-kecil hingga berat masing-masing contoh 

yang akan diuji sesuai ketentuan pada Tabel 10. 

Contoh beku dilelehkan pada saat akan dianalisa dan pelelehan 

dilakukan selama 18 jam pada suhu sekitar 2 oC - 5 oC atau 

suhu di bawah 45 oC dan tidak lebih dari 15 menit. 

 
Tabel 10  Berat contoh yang diambil untuk diuji 

Berat Contoh Berat contoh yang diuji 

< 1 kg atau 1 L 100 g atau 100 ml 

1 kg atau 1 L – 4,5 kg 
atau 4,5 L 

300 g atau 300 ml 

> 4,5 kg atau 4,5 L 500 g atau 500 ml 

B. Pra Pengkayaan  

Metoda ini didasarkan pada analisa 25 g atau 25 ml contoh 

dengan perbandingan1:9 untuk contoh dan media pengkayaan. 

Jika pengujian dilakukan secara komposit,tambahkan media 

pengkayaan yang cukup untuk menjaga perbandingan 1:9. 

1. Untuk contoh dengan berat lebih kecil atau sama dengan 1 

kg atau 1L sampai dengan 4,5 kg atau 4,5 L timbang contoh 

padat sebanyak 25 g atau  contoh cair sebanyak 25 ml dari 

contoh yang akan diuji,kemudian masukkan dalam wadah 

atau plastik steril dan tambahkan 225 ml larutan Lactose 

Broth. 

 

 

 

 

 

 



2. Untuk contoh  dengan berat lebih besar dari 4,5 kg atau 4,5 

L  timbang contoh padat sebanyak 50 g atau contoh cair 

sebanyak 50 ml, kemudian masukkan dalam wadah atau 

plastik steril dan tambahkan 450ml larutan Lactose Broth. 

3. Homogenkan contoh selama 2 menit untuk dianalisa. 

Secara aseptis, pindahkan larutan contoh dalam wadah 

steril yang  sesuai dan biarkan  pada suhu ruang selama 60 

menit dengan wadah tertutup. Kocok perlahan dan bila 

perlu tentukan pH  sampai (6,8 ± 0,2). Kocok rata dan 

kendurkan tutup wadah secukupnya. Inkubasi 24 jam ± 2 

jam pada suhu 35 °C ± 1°C. Lanjutkan pengujian sesuai 

dengan prosedur. 

C. Pengkayaan 

1. Kencangkan tutup wadah dan kocok perlahan contoh yang 

diinkubasi. Untuk produk dengan tingkat kontaminasi 

tinggi, pindahkan 0,1ml larutan contoh ke dalam 10 ml 

Rappaport-Vassiliadis (RV) medium dan1ml larutan contoh 

kedalam 10 ml Tetrathionate Broth (TTB). Untuk jenis produk 

lain, pindahkan 1ml larutan contoh kedalam masing-

masing10 ml SCB dan10 ml TTB. 

2. Inkubasi media pengkayaan selektif sebagai berikut : 

Untuk produk dengan tingkat kontaminasi tinggi, inkubasi 

RV medium selama 24jam ± 2 jam pada suhu 42 °C ± 0,2 °C 

(Waterbath). Inkubasi TTB selama 24 jam ± 2 jam pada suhu 

43 °C ± 0,2 °C (Waterbath). Untuk jenis produk perikanan 

lain, inkubasi TTB dan SCB selama 24 jam ± 2 jam pada 

suhu 35 °C ± 1 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

D. Isolasi Salmonella 

1. Kocok tabung (dengan vortex) dan dengan mengggunakan 

jarum loop (3mm) gores TTB yang diinkubasi ke  dalam 

media Hektoen enteric (HE), Xylose lysine deoxycholate 

(XLD) dan Bismuth sulfite agar (BSA). Siapkan  BSA sehari 

sebelum digunakan dan simpan ditempat gelap pada 

suhu ruang.  

2. Gores kedalam media yang sama dari RVBroth atau SCB. 

3. Inkubasi cawan BSA, HE dan XLD selama 24 jam pada suhu 

35 °C ± 1°C. 

4.  Amati kemungkinan adanya koloni Salmonella: 

a. Pengamatan morfologi koloni Salmonella yang khas 

(typical) 

 

 

 

 

 

 



 Ambil 2 atau lebih koloni Salmonella dari masing-masing 

media Agar selektif setelah 24 jam ± 2 jam inkubasi. 

Koloni-koloni Salmonella yang khas (typical) adalah 

sebagai berikut: 

1) Hektoen enteric (HE) Agar 

 Koloni hijau kebiruan sampai biru dengan atau tanpa 

inti hitam. Umumnya kultur Salmonella membentuk 

koloni  besar,  inti hitam mengkilat atau hampir 

seluruh koloni terlihat berwarna hitam. 

2) Xylose lysine deoxycholate (XLD) Agar 

     Koloni merah jambu (pink) dengan atau tanpa  inti 

hitam.Umumnya kultur Salmonella membentuk koloni 

besar, inti hitam  mengkilat atau hampir seluruh  

koloni terlihat berwarna hitam. 

3) Bismuth sulfite agar (BSA).   

     Koloni coklat, abu-abu  atau hitam;  kadang-kadang 

metalik. Biasanya media di sekitar koloni pada 

awalnya berwarna coklat, kemudian berubah menjadi 

hitam (halo effect) dengan makin lamanya waktu 

inkubasi. Apabila koloni yang khas (typical) tumbuh 

pada BSA setelah 24 jam ± 2 jam inkubasi, ambil 2 

koloni atau lebih. Inkubasikan kembali media BSA  

selama 24 jam ± 2 jam. Setelah 48 jam ± 2 jam, ambil 

2 atau lebih koloni yang khas (typical) yang tumbuh 

pada media BSA. Pengambilan ini dilakukan hanya 

bila koloni yang tumbuh pada media BSA yang 

diinkubasi selama 24 jam ± 2 jam memberikan reaksi 

yang tidak  sesuai  pada TSI dan LIA, yang menjadikan 

kultur ini dinyatakan sebagai bukan Salmonella. Lihat 

butir 6) dan 7) dibawah untuk keterangan lebihlanjut 

dalam menginterpretasikan reaksi TSI dan LIA. 

b. Pengamatan morfologi koloni Salmonella yang tidak khas 

(typical) 

            Ciri-ciri koloni Salmonella yang tidak khas adalah: 

1) HE dan XLD Agar 

Beberapa  kultur Salmonella membentuk koloni 

berwarna kuning dengan atau tanpa inti hitam. Jika 

tidak ada koloni khas yang tumbuh pada media HE 

dan XLD setelah inkubasi 24 jam ± 2 jam, ambil 2 

atau lebih koloni yang tidak khas. 

 

 

 

 

 

 



2) BSA 

Koloni yang tidak khas membentuk koloni berwarna 

hijau dengan sedikit atau tanpa warna kehitaman 

disekitar media. Jika tidak ada koloni yang khas atau 

koloni terduga pada media BSA setelah inkubasi 24 

jam ± 2 jam, jangan mengambil koloni, tapi inkubasi 

kembali media selama 24 jam ± 2 jam. Jika tidak ada 

koloni yang khas atau koloni tersangka pada media 

BSA setelah inkubasi 48 jam ± 2 jam, ambil 2 atau 

lebih koloni yang tidak khas. 

5. Ambil secara hati-hati bagian tengah koloni dengan 

menggunakan jarum inokulasi steril dan goreskan 

kepermukaan media TSIA dengan cara menggores agar 

miring dan menusuk agar tegak.Tanpa mengambil 

kolonibaru, gunakan jarum yang sama untuk menggores 

media LIA dengan cara menusuk agar tegak lebih dahulu, 

setelah itu goreskan pada agar miring. Karena reaksi Lysine 

Decarboxylase sangat anaerobik, LIA miring harus 

mempunyai tusukan yang dalam (4 cm). Simpan media agar 

selektif yang telah diambil koloninya pada suhu 5°C – 8°C. 

6. Inkubasi  TSI  dan  LIA  selama  24  jam  ±  2  jam pada  

suhu 35 °C  ±  1 °C dengan membiarkan tutup sedikit 

kendur untuk mencegah terbentuknya H2S yang berlebihan. 

Pada TSI, kultur Salmonella  yang  khas memberikan  reaksi  

alkalin (merah)  pada  goresan  agar miring  dan  asam  

(kuning)  pada  tusukan  agar  tegak,  dengan  atau  tanpa  

H2S  (warna kehitaman pada agar). Pada LIA, kultur 

Salmonella yang khas memberikan reaksi alkaline (ungu) 

pada keseluruhan tabung. Reaksi yang benar-benar kuning 

pada tusukan dinyatakan sebagai kultur negatif. Jangan 

hanya melihat diskolorisasi pada tusukan untuk 

menyatakan kultur negatif. Umumnya kultur Salmonella 

membentuk H2S pada LIA. Beberapa kultur non Salmonella 

membentuk reaksi merah bata pada agar miring LIA. Reaksi 

TSI dan LIA ada pada Tabel 11.  

 Tabel 11  Reaksi biokimia Salmonella pada TSI dan LIA 

Media Agar Miring Agar Tegak H2S 

TSI Alkalin/K 

(merah) 

Asam/A 

(kuning) 

+/- 

LIA Alkalin/K 
(ungu) 

Alkalin/K 
(ungu) 

+/- a 

a umumnya kultur Salmonella membentuk H2S pada 

LIA 

 

 
 

 
 



7. Semua kultur yang memberikan reaksi alkalin pada tusukan 

agar tegak LIA, tanpa memperhatikan reaksi TSI, harus 

dipertimbangkan sebagai potensial Salmonella dan harus 

dilakukan uji biokimia dan serologi. Kultur yang 

memberikan reaksi asam pada tusukan agar tegak LIA dan 

alkalin pada agar miring serta asam pada tusukan agar 

tegak TSI harus juga dipertimbangkan sebagai potensial 

Salmonella dan harus dilakukan uji biokimia dan serologi. 

Kultur yang memberikan reaksi asam pada tusukan agar 

tegak LIA dan asam baik pada goresan agar miring dan 

tusukan agar  tegak  pada TSI, dapat dinyatakan sebagai 

bukan Salmonella. Lakukan pengujian  biokomia dan 

serologi terhadap kultur presumtif-positif TSI sesuai butir 8)  

untuk  menentukan  adanya  Salmonella  termasuk  

Salmonella  arizonae.  Bila kultur TSI tidak memberikan 

reaksi typical Salmonella (alkalin pada goresan agar miring 

dan asam pada tusukan agar tegak), ambil koloni terduga 

tambahan lainnya dari cawan media selektif dan goreskan ke 

permukaan media TSI dan LIA sesuai point 5). 

8. Lakukan uji  biokimia dan serologi terhadap : 

a. Tiga kultur presumtif-positif TSI dari 1 set media 

selektif (HE, XLD dan BSA) yang digoreskan dari 

SCB (atau  RV Broth untuk  produk  dengan  tingkat 

kontaminasi tinggi) jika ada, dan tiga kultur 

presumtif-positif TSI dari media selektif yang 

digoreskan dari TTB jika ada. 

b. Jika tiga kultur presumtif-positif TSI tidak terisolasi 

dari 1 set media selektif, uji kultur presumtif-positif 

TSI yang lain.  Uji sedikitnya 6 kultur TSI untuk setiap 

contoh yang dianalisa. 

E. Identifikasi Salmonella 

1. Kultur Campuran 

Apabila kultur pada TSIA terlihat tercampur, maka 

goreskan kembali ke dalam media HE atau XLD agar. 

Inkubasi selama 24 jam ± 2 jam pada suhu 35 °C ± 1 °C. 

Peneguhan diagnose untuk Salmonella sp dapat dilihat 

pada tabel 12. Amati  koloni yang diduga Salmonella: 

a. HE  agar;  Koloni  hijau  kebiruan  sampai  biru  dengan  

atau  tanpa  inti  hitam.  Pada umumnya  kultur  

Salmonella  membentuk  koloni  besar,  inti  hitam  

mengkilat  atau  hampir seluruh koloni terlihat berwarna 

hitam. 

 

 

 

 



b. XLD agar; Koloni merah jambu (pink) dengan atau 

tanpa inti hitam. Pada umumnya kultur Salmonella 

membentuk koloni besar, inti hitam mengkilat atau 

hampir seluruh koloni terlihat berwarna hitam. 

Pindahkan sedikitnya 2 koloni terduga Salmonella  pada 

media TSI dan LIA seperti pada butir isolasi Salmonella. 

2. Kultur Murni 

Uji urease dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai 

berikut: 

a. Uji Urease (konvesional). 

Pindahkan 1 ose penuh dari masing-masing presumtif 

positif TSIA miring ke dalam Urea Broth. Inkubasikan 

selama 24 jam ± 2 jam pada suhu 35 °C ± 1 °C. 

b. Uji Urease (cepat) 

Pindahkan 1 ose dari masing-masing presumtif positif 

TSIA miring kedalam Rapid Urea Broth.  Inkubasikan  

selama  2  jam  dalam  water  bath  pada  suhu  37 °C  ±  

0,5 °C.    Reaksi Salmonella yang khas untuk uji urease  

memberikan hasil negatif (tidak terjadi perubahan 

warna). 

3. Uji Serologi Polyvalent Flagellar (H) 

a. Uji ini dapat juga dilakukan setelah uji biokimia seperti 

yang diuraikan pada butir 4). (Uji kultur urease negatif). 

Pindahkan 1ose dari masing-masing TSIA yang 

memberikan reaksi urease negatif kedalam: 

1) 5 ml BHI Broth, dan inkubasi selama 4 jam - 6 jam 

pada suhu 35 °C ± 1 °C sampai terlihat 

pertumbuhan. Tambahkan 2,5 ml larutan 

formanilized  Physiological  Saline ke dalam BHI Broth. 

2) 5 ml tryticase soy -Tryptose Broth (TSTB) dan 

inkubasi selama 24 jam ± 2 jam pada suhu  35 °C  ±  

1 °C.  Tambahkan  2,5  ml  larutan  formanilized  

Physiological  Saline  ke dalam TSTB (untuk diuji 

pada hari berikutnya). 

b. Siapkan  2  kultur  dari   TSI   (contoh   dan   kontrol)   

yang  telah  diberi  formanilized Physiological Saline dan 

uji dengan Salmonella Polyvalent Flagellar (H) antisera. 

Masukkan ± 0,5 ml larutan Salmonella Polyvalent 

Flagellar (H) antisera dalam tabung serologi 10 x 75 mm 

atau 13 x 100 mm.  

 

 

 

 

 

 



Tambahkan  0,5 ml antigen yang akan diuji (butir 1 dan 

2). Siapkan kontrol saline dengan mencampur 0,5 ml 

formanilized Physiological  Saline  dengan  0,5  ml  

formalinized  antigen.  Inkubasikan   campuran tersebut 

dalam waterbath pada suhu 48 °C – 50 °C. Amati setiap 

interval waktu 15 menit dan amati hasilnya selama1 

jam. 

1) Positif   apabila   terjadi   penggumpalan   dalam   uji   

campuran   dan   tidak   ada  penggumpalan dalam 

kontrol. 

2) Negatif   apabila tidak ada penggumpalan dalam uji 

campuran dan tidak ada penggumpalan dalam 

kontrol. 

c. Perlakuan terhadap kultur yang memberikan hasil uji 

serologi flagellar (H) negatif. 

Bila reaksi biokimia dari kultur serologi flagellar (H) 

negatif menunjukkan bahwa kultur tersebut adalah 

Salmonella, penggumpalan flagellar (H) negatif mungkin 

disebabkan karena  organisme  nonmotil  atau  karena  

kurang  cukupnya  perkembangan  antigen flagellar.  

Perlakukan  kultur  sebagai  berikut:  inokulasi  Motility  

Test  Medium  dalam petridish dengan menggunakan 

koloni yang tumbuh pada TSI miring. Inokulasi dengan 

cara menusuk media sekali sekitar 10 mm dari bagian 

tepi cawan sedalam 2 mm - 3 mm.  Jangan  menusuk  

sampai  dasar  cawan  atau  menginokulasi  bagian  yang  

lain. Inkubasi selama 24 jam pada suhu 35 °C ± 1 °C. 

Bila organisme berpindah sejauh 40 mm atau lebih 

lakukan uji ulang sebagai berikut: 

1) inokulasi dengan menggunakan jarum inokulasi 

sejumlah pertumbuhan terjauh ke dalam Trypticase 

Soy-Trytose Broth. 

2) ulangi pengujian Polyvalent Flagellar (H), bila tidak 

terjadi pergerakkan setelah 24 jam pertama, 

inkubasi kembali selama 24 jam pada suhu 35 °C ± 

1 °C; bila masih tidak bergerak inkubasi sampai 5 

hari pada suhu 25 °C. 

3) nyatakan kultur sebagai tidak bergerak (nonmotile) 

bila semua uji di atas masih tetap negatif, bila 

kultur memberikan reaksi flagellar (H) negatif  tetapi 

memberikan reaksi biokimia positif,  kirim kultur 

untuk diuji serotyping. 

 

 

 

 



4.  Pengujian Kultur Urease Negatif   

a. LDB 

Uji ini dilakukan hanya jika reaksi LIA meragukan. 

Pindahkan 1 ose dari TSI ke dalam media LDB. 

Kendurkan tutupnya  dan inkubasi selama 48 jam ± 2 

jam pada suhu 35 °C ± 1 °C, tetapi amati setelah 24 

jam. Salmonella memberikan reaksi alkalin ditandai 

dengan warna ungu pada seluruh media. Reaksi 

negatif ditunjukkan dengan warna kuning pada 

seluruh media. Jika hasil reaksi tidak menunjukkan 

warna kuning atau ungu, tambahkan beberapa tetes 

0,2% bromocresol purple dye dan amati perubahan 

warnanya. 

b. Phenol red dulcitol atau purple Broth base dengan 

0,5% dulcitol 

Pindahkan  1  ose  dari  TSI  ke  dalam  media  dulcitol  

Broth.  Kendurkan  tutupnya  dan inkubasi selama 48 

jam ± 2 jam pada suhu 35°C ± 1°C, tetapi amati 

setelah 24 jam.  

Pada umumnya Salmonella memberikan hasil positif, 

ditandai dengan pembentukan gas dalam  tabung  

Durham  dan  pH  asam  (kuning)  pada  media.  

Reaksi  negatif  ditandai dengan  tidak  terbentuknya  

gas  pada  tabung  Durham  dan  warna  merah  

(phenol  red sebagai indikator) atau ungu (bromocresol 

purple sebagai indikator) pada seluruh media. 

c. TB 

Pindahkan 1 ose dari TSI ke dalam media Tryptone 

Broth (TB). Inkubasi selama 24 jam pada suhu 35 °C ± 

1 °C dan selanjutnya ikuti prosedur di bawah ini: 

1) Potasium Cyanida (KCN) Broth 

Pindahkan  1 ose dari TB 24 jam kedalam media 

KCN Broth. Tutup tabung rapat-rapat dan lapisi 

dengan kertas parafilm.  Inkubasikan selama 48 

jam ± 2 jam pada suhu  35 °C  ±  1 °C  tetapi  amati  

setelah  24  jam.  Hasil  positif  ditunjukkan  dengan 

adanya pertumbuhan  (ditandai dengan adanya  

kekeruhan). Umumnya  Salmonella tidak tumbuh 

pada media ini yang ditandai dengan tidak 

terjadinya kekeruhan. 

 

 

 

 

 

 



2) Malonate Broth 

Pindahkan 1 ose dari TB 24 jam kedalam media 

Malonate Broth. Inkubasikan selama 48 jam ± 2 jam 

pada suhu 35 °C ± 1°C, tetapi amati setelah 24 jam.  

Kadang-kadang tabung Malonate Broth yang tidak 

diinokulasi berubah menjadi biru. Oleh karena  itu 

gunakan Malonate Broth sebagai kontrol. Reaksi 

positif ditandai dengan perubahan warna menjadi  

biru. Umumnya  Salmonella  memberikan  reaksi  

negatif  (hijau  atau tidak ada perubahan warna) 

pada Broth ini. 

3) Uji Indol 

Pindahkan 5 ml TB 24 jam kedalam tabung kosong 

dan tambahkan 0,2 ml – 0,3 ml Reagent Kovac’s. 

Amati segera setelah penambahan reagen. Reaksi 

positif ditandai dengan terbentuknya cincin merah  

pada permukaan  media. Umumnya Salmonella 

memberikan reaksi  negatif (tidak terbentuk cincin 

merah). Reaksi yang warnanya berada antara orange 

dan pink dinyatakan sebagai ±. 

Tabel 12  Reaksi Biokimia Dan Serologi Untuk Salmonella sp 

No Pengujian Hasil Salmonella 
Reaksi 

spesiesa 
Positif Negatif 

1. Glucose (TSI) Tusukan 
kuning 

Tusukan 
merah 

+ 

2. Lysine 
Decarboxylase 

(LIA) 

Tusukan 
ungu 

Tusukan 
kuning 

+ 

3. H2S (TSI dan 

LIA) 

Hitam Tidak hitam + 

4. Urease Warna ungu 

sampai merah 

Tidak ada 

perubahan 
warna 

- 

5. Lysine 
Decarboxylase 

Broth (LDB) 

Warna ungu Warna kuning + 

6. Phenol red 

Dulcitol Broth 

Warna kuning 

dan/atau gas 

Tidak ada 

pembentukan 

gas dan tidak 
terjadi 

perubahan 

warna 

+b 

7. KCN Broth Pertumbuhan Tidak ada 

pertumbuhan 

- 

8. Malonate Broth Warna biru Tidak ada 
perubahan 

warna 

-c 

9. Uji Indol Warna violet 

pada 

permukaan 

Warna kuning 

pada 

permukaan 

- 

10. Uji serologi 

Polyvalent 
Flagellar (H) 

Penggumpalan Tidak ada 

penggumpala
n 

 

 

 



 

No Pengujian Hasil Salmonella 
Reaksi 
spesiesa 

Positif Negatif 

11. Uji serologi 
Polyvalent 

Somatic (O) 

Penggumpalan Tidak ada 
Penggumpala

n 

+ 

12. Phenol red 
lactose Broth 

Warna kuning 

dan/atau gas 

Tidak ada 

pembentukan 
gas dan tidak 

terjadi 

-c 

13. Phenol red 
sucrose Broth 

Warna kuning 

dan/atau gas 

Tidak ada 

pembentukan 

gas dan tidak 
terjadi 

perubahan 

warna 

- 

14. Uji Voges 

Proskauer 

Merah muda 

sampai merah 

Tidak ada 

perubahan 
warna 

- 

15. Uji Methyl Red Warna merah 
menyebar 

Warna kuning 
menyebar 

+ 

16. Simmons 

Citrate 

Ada 

pertumbuhan, 

warna biru 

Tidak ada 

pertumbuhan 

dan tidak ada 

perubahan 
warna 

V 

a +, 90% atau lebih positif dalam 1 atau 2 hari; 

   -, 90% atau lebih negative dalam 1 atau 2 hari; 
V, variable 
b, mayoritas dari kultur Salmonella arizonae : negative 
c, mayoritas dari kultur Salmonella arizonae : positif 

 

4) Uji serologi Polyvalent Flagellar (H) 

Jika uji serologi Polyvalent Flagellar (H) belum 

dilakukan, maka pengujian pada butir 3  dapat 

dilakukan pada tahap ini. 

5) Nyatakan kultur sebagai bukan Salmonella bila 

reaksi Indol dan flagellar (H) negatif, atau KCN positif 

dan LDB negatif. 

5. Uji serologi Polyvalent Somatic (O) 

Ambil 1 ose kultur dari TSI yang telah diinkubasikan 

selama 24 jam – 48 jam dan letakkan diatas gelas 

preparat, kemudian tetesi dengan larutan saline 0,85% 

steril dan emulsikan.  Letakkan  1  tetes  Salmonella  

Polyvalent  Somatic  (O)  antiserum  disamping suspensi 

koloni. Campurkan koloni antiserum sedikit demi sedikit 

dengan  suspensi koloni sampai tercampur sempurna. 

Lakukan kontrol dengan menggunakan larutan saline dan 

antiserum. Miringkan campuran tersebut ke kiri dan ke 

kanan, dan amati segera pada latar belakang yang gelap.  

 

 

 

 

 

 



Amati hasil uji sebagai berikut: 

1) Positif  apabila  terjadi  penggumpalan  pada  larutan 

kultur  dan tidak  terjadi    penggumpalan pada larutan 

kontrol. 

2) Negatif apabila tidak terjadi penggumpalan baik pada 

larutan kultur maupun larutan kontrol. 

6. Uji biokimia tambahan 

Nyatakan sebagai Salmonella, kultur yang memberikan 

reaksi yang khas seperti pada pada Tabel 3 butir 1 – 11. 

Jika 1 kultur TSI dari setiap contoh yang diuji 

menunjukkan Salmonella, uji  biokimia  tambahan  tidak  

diperlukan.  Kultur  yang  memberikan  reaksi  positif  

pada  uji serologi flagellar (H) tapi tidak menunjukkan 

karakteristik Salmonella pada uji biokimia, harus 

dimurnikan seperti pada butir kultur campuran diatas dan 

uji kembali mulai pada butir kultur murni.. 

Lakukan uji tambahan  berikut ini terhadap kultur yang 

tidak memberikan reaksi yang khas seperti pada Tabel 3. 

a. Phenol red lactose atau purple Lactose Broth. 

1) Pindahkan 1 ose dari TSIA  miring yang telah 

diinkubasi selama 24 jam – 48 jam kedalam 

phenol red lactose atau purple Lactose Broth. 

Inkubasi selama 48 jam ± 2 jam pada suhu 35 °C 

± 1 °C, tetapi amati setelah 24 jam. 

Positif, apabila terjadi pembentukan asam 

(kuning) dan gas pada tabung  Durham. Apabila   

hanya   terjadi   pembentukan   asam,   maka   

dapat   dinyatakan   positif. Umumnya   

Salmonella   memberikan   hasil   negatif   

ditunjukkan   dengan   tidak terbentuknya  gas  

pada  tabung Durham  dan  warna  merah  

(phenol  red  sebagai indikator) atau ungu 

(bromcresol purple sebagai indikator) pada 

seluruh media. 

2) Nyatakan sebagai bukan Salmonella jika kultur 

memberikan reaksi lactose positif, kecuali kultur 

yang memberikan reaksi asam pada  tusukan 

agar tegak  TSI dan reaksi alkalin pada tusukan 

agar tegak LIA, atau reaksi positif pada Malonate 

Broth. 

 

 

 

 

 

 



b. Phenol red sucrose atau purple sucrose Broth. 

1) Pindahkan 1 ose dari TSIA miring yang telah di 

inkubasi selama 24 jam – 48 jam kedalam phenol 

red sucrose atau purple sucrose Broth. Inkubasi 

selama 48 jam ± 2 jam pada suhu 35 °C ± 1 °C, 

tetapi amati setelah 24 jam. 

Positif, apabila terjadi pembentukan asam 

(kuning) dan gas pada tabung Durham. 

Apabila   hanya   terjadi   pembentukan   asam,   

maka   dapat   dinyatakan   positif. Umumnya 

Salmonella memberikan hasil negatif, 

ditunjukkan dengan tidak terbentuknya  gas  

pada  tabung  Durham  dan  warna  merah  

(phenol  red  sebagai indikator) atau ungu 

(bromcresol purple sebagai indikator) pada 

seluruh media. 

2) Nyatakan sebagai bukan Salmonella jika kultur 

memberikan reaksi sucrose positif, kecuali kultur 

yang memberikan reaksi asam pada  tusukan 

agar tegak  TSI dan reaksi alkalin pada LIA. 

c. Methyl Red - Voges-Proskauer (MR – VP) Broth. 

 Pindahkan 1 ose dari TSIA miring ke dalam media 

MR-VP Broth dan inkubasikan selama 48 jam ± 2 

jam pada suhu 35 °C ± 1 °C. 

1) Lakukan uji VP pada suhu ruang sebagai berikut: 

Pindahkan 1 ml MR-VP Broth yang telah 

diinkubasi selama 48 jam ± 2 jam pada suhu 35 

°C ± 1 °C ke dalam tabung reaksi steril dan 

inkubasikan kembali MR-VP Broth selama 48 

jam ± 2 jam pada suhu 35 oC ± 1 oC untuk 

pengujian MR. Tambahkan 0,6 ml Alpha 

Alphanaphtol dan kocok. Tambahkan 0,2 ml 

larutan 40% KOH  dan  kocok  kembali.  Untuk  

mempercepat  reaksi  tambahkan  sedikit  kristal 

kreatin, dan amati hasilnya setelah 4 jam. 

Perubahan warna menjadi merah muda eosin 

sampai merah mirah delima (ruby) pada media 

menunjukkan reaksi positif. Umumnya 

Salmonella memberikan reaksi VP negatif. 

 

 

 

 

 

 

 



2) Uji Methyl Red (MR) 

Tambahkan 5 tetes - 6 tetes indikator  MR kedalam 

media MR - VP yang telah  diinkubasi   selama  96   

jam.  Amati   hasilnya   dengan   segera.   Umumnya 

Salmonella  memberikan   reaksi  positif,  ditandai  

dengan  terjadinya  difusi  warna merah pada media. 

Terjadinya warna kuning menunjukkan reaksi 

negatif. 

Nyatakan sebagai bukan Salmonella kultur yang 

memberikan reaksi KCN dan VP  positif serta MR 

negatif. 

d. Simmon Citrate Agar 

Pindahkan 1 ose dari  TSIA miring  kedalam media 

Simmon Citrate Agar miring dengan cara menggores 

agar miring dan menusuk agar tegak.  

Inkubasikan selama 96 jam ± 2 jam pada suhu 35 oC ± 

1 oC. 

 Positif, apabila terjadi pertumbuhan  yang biasanya 

diikuti dengan perubahan warna dari hijau menjadi 

biru. Umumnya Salmonella memberikan hasil uji citrate 

positif. 

 Negatif, apabila tidak ada atau sedikit sekali 

pertumbuhan dan tidak terjadi perubahan warna. 

Tabel 13  Kriteria Untuk Pemisahan Kultur Non Salmonella sp. 

No Jenis Uji Hasil 

1. Urease Positif (warna ungu sampai 

merah) 

2. Indol dan Polyvalent Flagellar 
(H) 

Positif (warna merah pada 
permukaan), Negatif (tidak 

ada penggumpalan) 

3. Lysine Decarboxylase dan 

KCN 

Negatif (warna kuning), 

positif (ada pertumbuhan) 

4. Phenol Red Lactose Broth Positif (warna kuning 

dan/atau gas)a,b 

5. Phenol Red Sucrose Broth Positif (warna kuning 

dan/atau gas)b 

6 Voges-proskauer dan Methyl 
Red 

Positif (merah muda sampai 

merah), negatif (warna 
kuning menyebar) 

Dengan : 
a Uji Malonate Broth lebih lanjut untuk menentukan jika biakan 

tersebut Salmonella arizonae 
b Lakukan uji Malonate Broth lebih lanjut untuk menentukan 

adanya Salmonella arizonae, jangan membuang kultur broth yang 

positif jika LIA menunjukkan reaksi Salmonella yang khas, 

lakukan pengujian lebih lanjut untuk menentukan adanya pakteri 

Salmonella. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



Interpretasi Hasil : 

Sediaan tidak boleh mengandung Salmonella. (UNIDO, 
United Nation Development Organization, 1990). 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL 
PERIKANAN BUDIDAYA 

NOMOR   25/PER-DJPB/2016 
TENTANG 
PEDOMAN PENGUJIAN MUTU OBAT IKAN 

 
 

 
Larutan Dapar, Jenis Medium Uji, Jenis Antibiotik, Kuman Uji dan 

Pengenceran Sediaan, Pengenceran Standar Antibiotik. 
 
1. Larutan Dapar 

 

2. Jenis Medium Uji 

 Medium No. pH Komposisi Jumlah (g/l) 

5 6,5+ 0,1 

Pepton  6 

Beef extract  1,5 

Yeast extract  3 

D (+) glukosa  1 

Agar 15 

8 8,0 + 0,1 

Pepton  6 

Beef extract  1,5 

Yeast extract  3 

D (+) glukosa  1 

Agar 15 

21 8,5 + 0,1 

Pepton  6 

Beef extract  1,5 

Yeast extract  3 

D (+) glukosa  1 

Agar 15 

 
3. Jenis Antibiotik, Kuman Uji dan Pengenceran Sediaan 

Jenis Antibiotik Kuman Uji 
Medium 

No. 

Larutan 

Dapar No. 

Kadar Larutan Akhir 

Tinggi (µg) Rendah (µg) 

Eritomisin 

M. luteus 

9341 

8 4 2  0,5  

S. epidermidis 

12228 

8 4 2  0,5  

Oksitetrasiklin 

M. luteus 

9341 

5 1 40  10  

2) Cereus117

78 

21 1 40  10  

Tetrasiklin 

M. luteus 

9341 

5 1 40  10  

K. 
pneumoniae 

5 1 40  10  

 
 

 
 
 

 
 

Larutan Dapar No. pH Komposisi Jumlah (g/l) 

1 4,5+ 0,1 

Kalium 

dihidrogen 
fosfat 

13,6 

4 8,0+ 0,1 

Kalium 
dihidrogen 

fosfat 

13,3 

Kalium 

hidroksida 

6,2 



4. Pengenceran Standar antibiotika 

Jenis Standar Pelarut Larutan 

Stok/ml 

Pelarut sampai 

konsentrasi uji 

Eritomisin 
Metanol 10 % 1000 µg 4 

Larutan Dapar No.4   

Oksitetrasiklin Air/aquades 1000 µg 1 

Tetrasiklin Air/aquades 1000 µg 1 
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