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Abstrak
Natrium alendronat merupakan salah satu obat yang dapat digunakan
untuk
osteoporosis yang termasuk golongan bifosfonat. Penelitian ini
bertujuan untuk memperoleh kondisi yang optimal dari pembentukan
senyawa derivat antara natrium alendronat dengan dansil klorida. Reaksi
pembentukan senyawa derivat menggunakan dapar natrium karbonat 0,1 M
pada pH 10,0 dengan penambahan dansil klorida sebanyak 270 µL kemudian
dicampur dengan menggunakan termomixer pada temperatur 50 0C selama
50 menit, dan waktu selesai reaksi (kestabilan senyawa derivat) pada menit
ke 30. Pembentukan senyawa derivat dianalisis menggunakan kromatografi
cair kinerja tinggi dengan kolom C18, fase gerak yang digunakan adalah
asetonitril-metanol-dapar (25 mM KH2PO4 dan 25 mM asam sitrat) (20:
15:65;v/v); kecepatan alir 1,0 mL/menit; dideteksi pada panjang gelombang
eksitasi 320 nm dan emisi 495 nm . Waktu retensi natrium alendronat
19,758 menit, pada rentang konsentrasi 0,2-1 µg/mL dihasilkan kurva
kalibrasi yang linier dengan koefisien korelasi (r) 0,9995 dan limit kuantitasi
0,114 µg/mL.
Kata kunci : KCKT, natrium alendronat, dansil klorida, fluoresensi

Abstract
Sodium alendronate is one of biphosphonate group drugs for the
treatment of osteoporosis,. The aim of this research was to obtain the
optimum condition for forming derivative of sodium alendronate with dansyl
chloride. By adding 270 µL dansyl chloride to 0.1 M sodium carbonate buffer
at pH 10.0 mixing with thermomixer at 50.oC for 50 minutes, resulted in a
stable derivative within 30 minutes. The compound was analysed by high
performance liquid chromatography method using C18 column acetonitrilemethanol-buffer (25 mM KH2PO4 and 25 mM citric acid) (20:15:65;v/v) as
mobile phase at a flow rate of 1.0 mL/minute; (detected at wavelength of
excitation 320 nm and emission 495 nm). The retention time of the
derivative was 19.758 minutes, the calibration’s curve was linear at
concentration range of 0.2-1 µg/mL with coefficient of correlation (r) 0.9995
and limit of quantitation 0.114 µg/mL.
Key word : HPLC, sodium alendronat, dansyl chloride, fluorescence
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Pendahuluan
Dewasa ini, masalah osteoporosis
semakin menjadi perhatian dunia termasuk
Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya usia harapan hidup. Di Indonesia terjadi
peningkatan usia harapan hidup dari 3,96.%
pada tahun 1950 menjadi 4,31.% pada tahun
1995 dan 15,75.% pada tahun 2000, tetapi di
pihak lain terjadi pula peningkatan penyakit
yang menyertainya antara lain osteoporosis.
Menurut WHO, osteoporosis adalah penurunan densitas tulang, kerusakan struktur tulang,
dan meluasnya kerapuhan tulang sehingga
menurunkan kekuatan tulang, menyebabkan
tulang menjadi rapuh dan menjadi patah.
Osteoporosis dengan manifestasi berkurangnya
kepadatan massa tulang merupakan masalah
pada proses penuaan (aging process) terutama
pada wanita. Dalam hal ini, akibat pengeroposan massa tulang sering terjadi fraktur pada
organ tubuh antara lain pada tulang belakang,
tulang paha, tulang lengan, tulang pinggul, dan
tulang dada ( Rahman, 2004 ; Farid, 1995).
Pengobatan osteoporosis banyak menggunakan obat yang termasuk golongan
bifosfonat (penghambat osteoklas) antara lain
dinatrium etidronat, pamindronat, tiludrinat,
risedronat, klodronat, zoledronat dan natrium
alendronat (Anonim,2005). Natrium alendronat
digunakan untuk perawatan dan pengobatan
osteoporosis pada wanita postmenopause, pria
dengan kepadatan tulang yang rendah, paget’s
disease yaitu suatu keadaan dimana osteoklas
tidak normal sehingga menyebabkan terjadinya
perubahan struktur tulang, hiperkalsemia
karena tumor dan displasia (Joel et al., 2001).
Pada analisis natrium alendronat memerlukan suatu langkah derivatisasi, hal ini karena
natrium alendronat tidak memiliki gugus
kromofor pada strukturnya. Metode analisis
natrium alendronat yang telah dilakukan dan
dipublikasikan,
menggunakan
LC-MS
(Krivanek et al., 2003 ; Qin X.Z et al., 1994)
yang sensitif tetapi memerlukan biaya yang
mahal untuk penyediaan sarana dan pengoperasiannya. Metode analisis yang paling
sering digunakan adalah dengan menggunakan
kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT)
detektor fluoresensi karena memiliki tingkat
kepekaan yang tinggi, daya pisahnya baik dan
waktu analisis yang cepat. Untuk metode
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analisis dengan menggunakan detektor elektrokimia natrium alendronat diderivatisasi dengan
menggunakan pereaksi 2,3 naftalen dikarboksialdehid (NDA) dan N-asetil-D-penisilamin
(NAP) (Yun, et al., 2006), sedangkan untuk
detektor fluoresensi pada saat ini hanya
digunakan pereaksi 9-fluorenilmetil kloroformat
(FMOC) (Ptacek et al., 2002).
Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengembangkan suatu metode analisis dengan
menggunakan pereaksi dansil klorida sebagai
penderivat, hal ini didasarkan pada sifat kimia
dari dansil klorida yang dapat bereaksi dengan
gugus amin primer pada natrium alendronat
membentuk suatu senyawa yang berfluoresensi
( Coopex and Laurence, 2000 ; Karl and John,
1993).
Metodologi
Bahan

Natrium alendronat (Sigma-Aldrich), dansil
klorida (Sigma-Aldrich), aquabidestilata (Ikapharmindo Putramas), asetonitril pro HPLC (Merck),
metanol pro HPLC (Merck), aseton PA (Merck),
natrium karbonat (Merck), natrium hidrogen
karbonat (Merck), kalium dihidrogen fosfat (Merck),
asam sitrat (Merck), natrium sitrat (Merck)
Alat

Alat Kromatografi Cair Kinerja Tinggi
(KCKT) merek Shimadzu model HIC-6A dengan
detektor fluoresensi RF-535(Shimadzu), kolom C18
Supelcosil 5 µm 25 cm x 4,6 mm dan pemroses data
C-R4A chromatopac (Shimadzu); spektrofluorometer (Hitachi); timbangan analitik; tabung
sentrifugasi 1,5.mL; sentrifugator (Profuge);
termomixer (Effendorf); transfer pet (Effendorf); Syringe
(Hamilton, Co Nevada); botol coklat; pH meter;
pipet volume; aluminium foil; alat-alat gelas;
ultrasonik (Bronson).
Cara kerja

Pencarian kondisi untuk analisis natrium
alendronat yang diderivatisasi dengan dansil
klorida
A. Penentuan panjang gelombang larutan dansil
klorida

Larutan dansil klorida yang siap pakai diukur
intensitasnya dengan menggunakan spektrofluorometer.
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B. Pembentukan senyawa derivatisasi

1) Penentuan pH dapar natrium karbonat
terhadap pembentukan senyawa derivat
Larutan standar natrium alendronat
sebanyak 150 µL dengan konsentrasi 1 µg/mL
dimasukkan ke dalam tabung sentrifugasi 1,5
mL lalu ditambah 100 µL dapar natrium
karbonat 0,1M (pH= 9; 9,2; 9,5; 9,7; 10; 10,5;
dan 11) dan 270 µL dansil klorida (reaksi
dilakukan di dalam ruangan gelap). Tabung
ditutup rapat dengan aluminium foil, campur
dengan menggunakan termomixer 1400 rpm
selama 50 menit dengan temperatur 50.0C
kemudian disentrifugasi 10.000 rpm selama
2,5 menit dan suntikkan sebanyak 50 µL pada
kolom C18 dengan fase gerak asetonitrilmetanol-dapar (25 mM KH2PO4 dan 25 mM
asam sitrat) (20:15:65, v/v) dengan kecepatan
alir 1.mL/menit. Intensitas derivat diukur
pada panjang gelombang terpilih.
2) Penentuan jumlah dansil klorida terhadap
pembentukan senyawa derivat
Larutan standar natrium alendronat
sebanyak 150 µL dengan konsentrasi 1 µg/mL
dimasukkan ke dalam tabung lalu ditambah
100 µL dapar natrium karbonat 0,1 M (pH
yang terpilih pada percobaan 1) dan 0,1; 0,27;
0,405 dan 0,54.mL dansil klorida (reaksi
dilakukan di dalam ruangan gelap). Tabung
ditutup rapat dengan aluminium foil, campur
dengan menggunakan termomixer 1400 rpm
dengan temperatur 50.0C selama 50 menit
kemudian disentrifugasi 10.000 rpm selama
2,5 menit dan suntikkan sebanyak 50 µL pada
kolom KCKT
3) Penentuan temperatur terhadap pembentukan senyawa derivat
Larutan standar natrium alendronat
sebanyak 150 µL dengan konsentrasi 1 µg/mL
dimasukkan ke dalam tabung sentrifugasi 1,5
mL lalu ditambah 100 µL dapar natrium
karbonat 0,1 M (pH yang terpilih pada
percobaan 1) dan ditambah larutan dansil
klorida yang terpilih pada percobaan 2 (reaksi
dilakukan di dalam ruangan gelap). Tabung
ditutup rapat dengan aluminium foil, campur
dengan menggunakan termomixer 1400 rpm
dengan temperatur 40, 45, 50 dan 55.0C
selama 50 menit kemudian disentrifugasi
10.000 rpm selama 2,5 menit dan suntikkan
sebanyak 50 µL pada kolom KCKT
4) Penentuan waktu terhadap pembentukan
senyawa derivat
Larutan standar natrium alendronat
sebanyak 150 µL dengan konsentrasi 1 µg/mL
dimasukkan ke dalam tabung sentrifugasi
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1,5 mL lalu ditambah 100 µL dapar natrium
karbonat 0,1 M (pH yang terpilih pada
percobaan 1) dan ditambah larutan dansil
klorida yang terpilih pada percobaan 2 (reaksi
dilakukan di dalam ruangan gelap). Tutup
rapat tabung dengan aluminium foil, campur
dengan menggunakan termomixer 1400 rpm
dengan temperatur yang terpilih pada
percobaan 3 selama 40, 50, 70, dan 90 menit
kemudian disentrifugasi 10.000 rpm selama
2,5 menit dan suntikkan sebanyak 50 µL pada
kolom KCKT
5) Penentuan kestabilan senyawa derivat 99
yang terbentuk
Larutan standar natrium alendronat
sebanyak 150 µL dengan konsentrasi 1 µg/mL
dimasukkan ke dalam tabung lalu ditambah
100 µL dapar natrium karbonat 0,1M (pH
yang terpilih pada percobaan 1) dan ditambah
larutan dansil klorida yang terpilih pada
percobaan 2 (reaksi dilakukan di dalam
ruangan gelap). Tutup rapat tabung dengan
aluminium foil, campur dengan menggunakan
termomixer 1400 rpm dengan temperatur yang
terpilih pada percobaan 3 selama waktu yang
terpilih pada percobaan 4 kemudian
disentrifugasi 10.000 rpm selama 2,5 menit
dan suntikkan sebanyak 50.µL pada kolom
KCKT. Intensitas derivat yang terbentuk
diukur pada interval waktu 30, 60, dan 90
menit.
C. Penentuan komposisi fase gerak

Larutan standar natrium alendronat sebanyak
150 µL dengan konsentrasi 1 µg/mL dimasukkan
kedalam tabung sentrifugasi 1,5 mL kemudian
diderivatisasi dengan dansil klorida sesuai dengan
kondisi yang sudah optimum lalu disuntikkan
sebanyak 50 µL pada kolom C18 dengan komposisi
fase gerak sebagai berikut :
1) Asetonitril-metanol-dapar (25 mM KH2PO4
dan 25 mM asam sitrat) (20:15:65, v/v)
2) Asetonitril-metanol-dapar (25 mM KH2PO4
dan 25 mM asam sitrat) (25:15:60, v/v)
3) Asetonitril-metanol-dapar (50 mM KH2PO4
dan 25 mM asam sitrat) (20:15:65, v/v)
4) Asetonitril-metanol-dapar (50 mM KH2PO4)
(20:15:65, v/v)
5) Asetonitril-metanol-dapar (100 mM KH2PO4)
(20:15:65, v/v)
6) Asetonitril-dapar (25 mM KH2PO4 dan 25 mM
asam sitrat) (40:60, v/v)
7) Asetonitril-dapar (25 mM KH2PO4 dan 25 mM
asam sitrat) (35:65, v/v)
8) Asetonitril-dapar (25 mM KH2PO4 dan 25 mM
asam sitrat) (30:70, v/v)
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Kecepatan alir yang digunakan yaitu 1,0 mL/menit.
Kemudian catat waktu retensi, jumlah lempeng
teoritis, HETP dan faktor ikutan.

Pembentukan senyawa derivatisasi dengan
dansil klorida

D. Penentuan kecepatan aliran fase gerak
terhadap waktu retensi senyawa derivatisasi

Larutan standar natrium alendronat
sebanyak 150 µL dengan konsentrasi 1 µg/mL
dimasukkan ke dalam tabung sentrifugasi 1,5 mL
lalu diderivatisasi dengan dansil klorida sesuai
dengan kondisi yang sudah optimum lalu
disuntikkan sebanyak 50 µL pada kolom C18 dan
alirkan dengan fase gerak terpilih dengan variasi
kecepatan ( 0,8; 1; 1,2 dan 1,5 mL/menit)
kemudian catat waktu retensi, jumlah plat
teoritis, hitung HETP dan faktor ikutan.

E. Pengujian linieritas

Larutan natrium alendronat diencerkan
dengan fase gerak terpilih dengan rentang
konsentrasi 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; dan 1 µg/mL
kemudian diderivatisasi sesuai dengan kondisi
yang sudah optimum, selanjutnya disuntikkan
sebanyak 50 µL ke alat KCKT dengan fase gerak
dan kecepatan aliran terpilih. Buat kurva
persamaan regresi linier melalui perbandingan
luas puncak terhadap konsentrasi natrium
alendronat dalam larutan dari masing-masing
konsentrasi. Dihitung nilai r (koefisien korelasi)
dari zat tersebut.
F. Pengujian limit deteksi dan limit kuantitatif

Batas deteksi dan kuantitasi dihitung secara
statistikal garis regresi linier dari kurva kalibrasi.
Nilai pengukuran akan sama dengan nilai b pada
garis linier y= a + bx, sedangkan simpangan
baku balangko sama dengan simpangan baku
residual Sy/x.

Hasil Dan Pembahasan
Penetapan panjang gelombang analisis

Detektor yang digunakan untuk analisis
natrium alendronat adalah detektor fluoresensi
karena penderivat yang digunakan merupakan
pereaksi
fluorogenik.
Analisis
natrium
alendronat memerlukan suatu langkah derivatisasi, . karena natrium alendronat tidak memiliki
gugus kromofor. Pemilihan panjang gelombang
analisis sangat penting untuk meningkatkan
sensitivitas dan selektivitas. Berdasarkan
spektrum serapan yang diperoleh, panjang
gelombang 320 nm dipilih sebagai panjang
gelombang eksitasi dan 495 nm dipilih sebagai
panjang gelombang emisi.
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Gambar 1. Reaksi antara amin primer pada natrium
alendronat dengan dansil klorida.
A. Penentuan pH dapar natrium karbonat
terhadap pembentukan senyawa derivat

Penentuan pH dapar natrium karbonat
untuk pembentukan senyawa derivat sangat
penting agar senyawa derivat yang terbentuk
merupakan senyawa yang diharapkan dan
bukan hasil samping dari reaksi. Reaksi
derivatisasi berlangsung pada pH basa, senyawa
derivat dapat terbentuk dalam range pH 9-11.
Berdasarkan hasil pengamatan pH yang
optimum untuk pembentukan senyawa derivat
dari natrium alendronat adalah pH 10. Bila pH
terlalu basa akan memberikan hasil yang kurang
baik terhadap senyawa derivat karena yang akan
terbentuk bukanlah senyawa derivat yang
diinginkan melainkan senyawa sulfonat. Kurva
hubungan antara pH dapar karbonat dengan
area senyawa derivat yang terbentuk dapat
dilihat pada Gambar 2.
B.

Penentuan jumlah dasil klorida
pembentukan senyawa derivat

Pada
penderivat
memiliki
penderivat

terhadap

saat mereaksikan suatu pereaksi
dengan
senyawa yang
tidak
kromofor
sebaiknya
pereaksi
yang
digunakan
berlebih.
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Gambar 2. Kurva hubungan antara pH dapar natrium karbonat dengan area
senyawa derivat yang terbentuk.

Gambar 3. Kurva hubungan antara jumlah dansil klorida dengan area senyawa
derivat yang terbentuk.

Gambar 4. Kurva hubungan antara temperatur dengan area senyawa derivat
yang terbentuk.
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Reaksi pembentukan senyawa derivat akan
optimum apabila jumlah dari dansil klorida
yang ditambahkan 8 kali dari jumlah natrium
alendronat. Dari hasil pengamatan dengan
jumlah dansil klorida 270 µL (8 kali jumlah
natrium alendronat) telah dapat membentuk
suatu senyawa derivat yang sempurna walaupun
masih dapat dilihat adanya serapan dari
kelebihan larutan dansil klorida. Kurva
hubungan antara jumlah dansil klorida yang
ditambahkan dengan area senyawa derivat yang
terbentuk dapat dilihat pada Gambar 3.
C.

Penentuan temperatur
tukan senyawa derivat

terhadap

pemben-

Pengaruh temperatur pada reaksi
pembentukan senyawa derivat sangat penting,

pada temperatur 25-55 0C kecepatan hidrolisis
dari pembentukan senyawa derivat akan
meningkat. Dari hasil pengamatan, temperatur
50 0C.
merupakan temperatur yang optimum
untuk pembentukan senyawa derivat. Bila
temperatur reaksi terlalu tinggi akan
memberikan hasil yang kurang baik terhadap
pembentukan senyawa derivat karena senyawa
derivat
yang terbentuk akan terhidrolisis
kembali, hal ini dapat diamati dari area senyawa
derivat yang terbentuk menjadi lebih kecil.
Begitu pula apabila temperatur reaksi yang
terlalu rendah, pembentukan senyawa derivat
belum optimum sehingga sehingga area yang
dihasilkan tidak optimum. Kurva hubungan
antara temperatur dengan area senyawa derivat
yang terbentuk dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 5. Kurva hubungan antara waktu pembentukan senyawa derivat
dengan area senyawa derivat yang terbentuk

Gambar 6. Kurva hubungan antara waktu selesai reaksi dengan area
senyawa derivat yang terbentuk
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Gambar 7. Kromatogram larutan natrium alendronat yang telah diderivatisasi
dengan larutan dansil klorida 2,5 mg/mL.
D.

Penentuan waktu
senyawa derivat

terhadap

pembentukan

Diperlukan waktu inkubasi agar senyawa
derivat yang terbentuk sempurna. Dari hasil
pengamatan pembentukan senyawa derivat
sempurna setelah inkubasi selama 50 menit.
Semakin lama waktu inkubasi, senyawa derivat
yang dihasilkan menjadi kurang baik karena
senyawa derivat yang telah terbentuk dapat
terhidrolisis kembali dan jika waktu inkubasi
dibawah 50 menit senyawa derivat yang
terbentuk juga belum optimum. Kurva
hubungan antara waktu pembentukan senyawa
dengan area senyawa derivat yang terbentuk
dapat dilihat pada Gambar 5.
E. Penentuan kestabilan
yang terbentuk

senyawa

derivatisasi

Senyawa derivat yang terbentuk cukup
stabil, pada menit ke 30, 60 dan 90, waktu
retensi dan area yang diperoleh tidak
mengalami perubahan yang terlalu signifikan.
Pada optimasi pembentukan senyawa derivat
dari natrium alendronat reaksi dilakukan di
ruangan gelap untuk mencegah terurainya
senyawa derivat yang terbentuk dan
memerlukan termomixer karena pembentukan
senyawa derivat harus dengan pengocokan yang
konstan. Pada menit ke 30 ditetapkan sebagai
kondisi analisis yang terpilih karena pada menit
ke 30 perubahan area dari senyawa derivat yang
terbentuk tidak mengalami perubahan yang
terlalu signifikan. Kurva hubungan antara
94

waktu kestabilan senyawa dengan area senyawa
derivat yang terbentuk dapat dilihat pada
Gambar 6.
Penentuan kondisi kromatografi

Komposisi fase gerak asetonitrilmetanol-dapar (25 mM KH2PO4 dan 25 mM
asam sitrat) (20:15:65, v/v) ditetapkan sebagai
komposisi fase gerak yang terpilih untuk
analisis natrium alendronat karena menghasilkan jumlah pelat teoritis yang besar dengan nilai
HETP dan faktor ikutan yang kecil. Pemilihan
kecepatan alir digunakan untuk menunjukkan
kondisi optimal hasil kromatogram yang
terbentuk, berdasarkan pengamatan dengan
kecepatan alir 1 mL/menit menunjukkan waktu
retensi, nilai HETP dan faktor ikutan yang
cukup baik.

Uji linieritas

Linieritas merupakan suatu metode
pengukuran untuk melihat seberapa baiknya
hubungan respon dari berbagai konsentrasi
pada suatu kurva kalibrasi untuk menghasilkan
suatu garis lurus. Dari hasil uji linieritas larutan
natrium alendronat di dalam standar dengan
rentang konsentrasi 0,2 hingga 1.µg/mL
menunjukkan
bahwa
larutan
natrium
alendronat menghasilkan koefisien korelasi (r)
sebesar 0,9995 dan dapat disimpulkan bahwa
pembentukan senyawa derivat antara natrium
alendronat dengan dansil klorida memenuhi uji
linieritas.
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Uji limit deteksi dan kuantitasi

Limit deteksi dan kuatitasi penting untuk
mengetahui batas terendah konsentrasi suatu
zat yang masih dapat ditentukan dengan
metode yang digunakan secara akurat dan
presisi. Semakin kecil limit deteksi limit deteksi
dan kuantitasi menunjukkan bahwa metode
yang digunakan semakin sensitif. Perhitungan
limit deteksi dan kuantitasi natrium alendronat
dilakukan dengan menghitung secara statistik
melalui garis regresi linier dari kurva kalibrasi.
Limit deteksi untuk larutan natrium alendronat
diperoleh pada konsentrasi 0,034 µg/mL dan
limit kuantitasi diperoleh pada konsentrasi
0,114 µg/mL.

Kesimpulan
Kondisi optimal untuk pembentukan
senyawa derivat antara natrium alendronat
dengan dansil klorida, reaksi optimum pada pH
10,0 dengan penambahan dansil klorida
sebanyak 270 µL dan dilakukan pengocokan
dengan
menggunakan
temomixer
pada
temperatur 50.0C selama 50 menit dan waktu
selesai reaksi (kestabilan senyawa derivat) pada
menit ke 30. Kondisi optimal analisis digunakan
fase gerak asetonitril-metanol-dapar (25 mM
KH2PO4 dan 25 mM asam sitrat) (20:15:
65; v/v), kecepatan alir 1 mL/menit. Dideteksi
pada panjang gelombang eksitasi 320 nm dan
emisi 495 nm dengan menggunakan detektor
fluoresensi, waktu retensi natrium alendronat
19,758 menit.
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