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ABSTRACT 
The determination of residual pesticides beta sifiutrin in potato (Solanum tuberosum L) 
was conducted by Gas Chromatography (GC). The separation was conducted on a 08-1 
(30mxO.25mmxO.25pm) coloum, using a nitrogen gas as mobile phase at flow rate of 25 
mUmin. The determination of beta sifiutrin in potato with GC was based on the 
verification method. The detection was ECO detector. Verification parameters tested were 
linearity, accuracy, precision, limit of detection (LOO), and limit of quantitation (LOO). 
Linearity had a correlation coelficient (r) of 0.9992. Accuracy had a recovery value of 
99.49%. Precision had a value of relative standard deviation (% RSO) of 2.48%. The limit 
of detection (LOO) and limit of quantitation (LOO) obtained was 0.001305 and 0.00435 
mg/kg. The result of this research showed that the method of determination of residual 
pesticides beta siflutrin in potato with GC can be used as a routine analysis. 

Key words: verification, beta siflutrin, GC, potato 

PENDAHULUAN 

Latar belakang 

Kentang merupakan salah satu ~enis tanaman umbi yang dapat memproduksi 
makanan bergizi lebih banyak dan lebih cepa!, namun membutuhkan hamparan lahan 
lebih sedikit dibandingkan dengan ta'naman lainnya. Menurut Samadi (2007) umbi 
kentang memiliki manlaat yang sama dengan jenis-jenis sayuran lainnya. Melihat 
kandungan gizinya, kentang merupakan sumber utama karbohidrat. Sebagai sumber 
utama karbohidrat kentang sangat bermanlaat untuk meningkatkan energi dalam tubuh. 
Selain untuk konsumsi, kentang dapat dijadikan bahan baku untuk industri alahan 
makanan. Oleh sebab itu , produksi kentang perlu ditingkatkan secara kualitas maupun 
kuantitas. Faktor penghambat peningkatan produksi kentang antara lain karena kendala 
dalam budidaya kentang, mulai dari benih, hama dan penyakit, untuk mengendalikan 
hama atau serangga pada kentang petani masih mengandalkan penggunaan insektisida 
kimia sintesis (Mandie et al. 2005) 

Salah satu jenis insektisida yang banyak 'digunakan oleh petani kentang yaitu 
beta siftutrin karena dosis penggunaannya rendah, kerja yang sangat cepat karena 
bekerja sebagai racun kontak dan racun lambung serta mempunyai spektrum yang luas. 
Penggunaan pestisida beta siftutrin pada kentang biasanya digunakan untuk 
mengendalikan hama Thrips palmi, serangga perusak tanaman Plusia chalcites, dan 
serangga perusak daun Lamprosema indicata (Pusat Perizinan dan Investasi 2010). 

Peranan pestisida dalam' meningkatkan hasil produksi pertanian memang tidak 
terbantahkan. Pengaruh penggunaan pestis ida yang benar akan sangat cepat terlihat 
pada penurunan populasi hama dan penyakit tanaman. Manlaat pestisida yang sangat 
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cepat dirasakan ini membuat petani menggantungkan harapan terlalu besar terhadap 
pestisida. Akibatnya, petani menjadikan pestisida sebagai satu-satunya andalan dalam 
mengendalikan hama dan penyakit tanaman (Novizan 2002; Ramesh dan Murthy 2013). 
Penggunaan pestisida yang tidak bijaksana dikhawatirkan menimbulkan residu pestisida 
pad a produk sayuran (Chowdhury et a/. 2013), terutama kentang relatif tinggi, biaya 
produksi meningkat, bahaya terhadap kesehatan pekerja, juga menyebabkan 
pencemaran lingkungan (Cesnik et a/. 2006) 

Pada penelitian ini dilakuk,Jn anilisis residu pestisida beta siflutrin secara 
Kromatografi Gas (KG). Kelebihan" anal isis menggunakan kromatografi gas adalah 
memiliki sensitivitas yang tinggi dan relatif cepat (Day and Underwood 2002; Sun et a/. 

2006). Pemisahan menggunakan kromatografi gas biasanya digunakan untuk senyawa
senyawa yang mudah menguap, dim ana pemisahan sampel terjadi di dalam kolom. 
Komponen-komponen yang akan dipisahkan didistribusikan diantara fase diam dan fase 
gerak. Suatu kromatografi gas yang baik terdiri dari komponen-komponen penting yaitu 
gas pembawa dan regulator tekanan, injektor, kolom, oven, detektor, dan pencatat signal 
(Rouessac dan Annick 2007; Orejueta dan Silva 2004). 

Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah memverifikasi metode penentuan residu 

pestisida beta siflutrin dalam kentang (Solanum Tuberosum L) secara Kromatografi Gas. ,. 

METODOLOGI 

Bahan dan alat 
Bahan-bahan yang digunakan ialah kentang, alumunium foil , standar beta sifiutrin 

99.8%, aseton, diklorometana, petroleum eter 40-60°C , isooktan. campuran 
isooktan:toluene (90:10 v/v), gas Nitrogen UHP, dan akuades. 

Alat-alat yang digunakan terdiri dari neraca analitik, sudip, pisau, gelas piala 300 
mL dan 500 mL, labu Erlenmeyer 250 mL, labu takar 5 mL, 10 mL, 20 mL dan 25 mL, 
bulp, tabung reaksi asah 10 mL, labu asah 100 mL, rotary evaporator R-124. tabung vial. 
pipet tetes, pipet mohr 2 mL, pipet volumetrik 1 mL dan 0,5 mL, Ultra Turax T25 basic, 

syringe dan kromatografi gas Agilent series 7890A dilengkapi dengan detector fj-ECD. 

Metode analisis 
Metode analisis yang dilakukan terdiri dari uji linearitas, uji akurasi, uji presisi, uji 

batas deteksi dan uji batas kuantitasi. Penentuan kadar residu pestisida beta siflutrin 
ditentukan dengan menggunakan kolom DB-1 (30m'0.25mm'0.25fjm), fase gerak gas 
nitrogen dengan laju alir 25 mUmenit, flow coloum 2 mUmenit, suhu injektor 250°C, suhu 
detektor 300°C, volume injeksi 1 fjL dan detector fj-ECD. Hasil yang diperoleh 
dibandingkan dengan standar beta siflutrin. 

Pembuatan larutan standar induk beta siflutrin 
Pembuatan larutan induk standar dilakukan dengan cara standar beta siflutrin 

dengan kemurnian 99.8% ditimbang sebanyak 10.90 mg dan dilarutkan dengan isooktan 
" sampai tanda tera dalam labu takar 10 mL. Selanjutnya dibuat deret standar beta siflurtin 

dengan cara pengenceran bertahap, konsentrasi yang dibuat masing-masing 103.3410; 
10.3342; 1.0334; 0.1033; 0.0207 ng/fjL yang dilarutkan dengan menggunakan isooktan. 
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Uji linearitas 
Uji linearitas dilakukan dengan cara membuat deret standar beta siflutrin dengan 

konsentrasi 0.0176; 0.0289; 0.0552; 0.4134; dan 0.5787 ng/~L yang dibuat dari hasil 
pengenceran deret standar yang telah dibuat sebelumnya. Larutan dibuat dengan cara 
melarutkannya dengan isooktan. Setelah itu, larutan siap di injek ke dalam kromatografi 

~ gas dengan volume 1 ~L. 

Uji akurasi 
Uji akurasi dilakukan dengan cara sampel kentang yang telah di cuci dikupas 

kulitnya, dan dipotong kecil-kecil. Sebanyak enam gelas piala 300 mL disiapkan dan 
diberi nomor 0-5. Sampel kentang yang telah dihaluskan kemudian masing-masing 
ditimbang sebanyak ±15 gram dan dimasukan ke dalam masing-masing gelas piala. 
Gelas pial a nomor 1-5 ditambahkan dengan standar beta siflutrin dengan volume dan 
konsentrasi secara berturut-turut 0.3 mL, 1.0334 ng/~L; 0.5 mL; 1.0334 ng/~L; 0.9mL, 
1.0334 ng/~L; 0.7mL, 10.3341 ng/IlL, dan 1 mL, 10.3341 ng/~L , sementara gelas piala 
dengan nomor 0 digunakan untuk blangko. Setelah itu, sampel di kocok didiamkan 
selama ±1jam. _ 

Setelah satu jam dimasukkan ke dalam gelas piala 0-6 masing-masing 
ditambahkan dengan 30 mL aseton, kemudian larutan di haluskan dengan Ultra Turax 
dengan kecepatan 11000 rpm/men it selama 1 meni!. Larutan kemudian ditambahkan 
dengan 30 mL diklorometan dan 30 mL petroleum eter 40-60·C dan diekstraksi dengan 
menggunakan Ultra Turax dengan kecepatan 11000 rpm/menit selama 5 meni!. Setelah 
itu larutan didiamkan selama ±2 jam hingga terbentuk 2 lapisan. Lapisan organik dari 
masing-masing gelas piala kemudian di pipet sebanyak 25 mL dan dimasukan ke dalam 
labu bulat asah yang selanjutnya diuapkan menggunakan rotary evavorator dengan suhu 
penangas air ±40·C sampai hampir kering. Setelah itu larutkan residu dalam 5 mL 
isooktan:toluene (90:10 v/v) ke dalam tabung reaksi 10 mL. Masing-masing larutan 
kemudian diinjeksikan ke dalam kromat~grafi gas dengan volume injeksi 1 ilL. 

Uji batas deteksi (LOD). Batas kuantitasi (LOQ). dan presis; 
Penetapan batas deteksi dan. batas kuantitatif dilakukan dengan cara . sampel 

kentang di cuci dengan bersih dan kemudian dibersihkan kulitnya. Setelah itu sampel 
dipotong kecil-kecil dan di timbang ±15 gram dalam gelas piala. Selanjutnya ke dalam 
sampel kentang yang tidak mengandung beta siflutrin (blangko) ditambahkan standar 
beta siflutrin 0.3 mL dengan konsentrasi 1.0334 ng/IlL, dan dikocok kemudian didiamkan 
selama ±1 jam. Setelah 1 jam ke dalam gelas piala ditambahkan dengan 30 mL aseton. 
kemudian larutan dihaluskan dengan Ultra Turax dengan kecepatan 11 000 rpm/menit 
selama 1 meni!. Larutan kemudian ditambahkan dengan 30 mL diklorometana dan 30 mL 
petroleum eter 40-60·C dan di ekstraksi dengan menggunakan Ultra Turax dengan 
kecepatan 11000 rpm/menit selama 5 meni!. Setelah itu larutan didiamkan selama ±2 
jam hingga terbentuk 2 lapisan. 

Lapisan organik dari masing-masing gelqs piala kemudian di pipet sebanyak 25 
mL dan dimasukan ke dalam labu bulat asah yang selanjutnya diuapkan menggunakan 
rotary evaporator dengan suhu penangas air ±40·C sampai hampir kering. Setelah itu 
larutkan residu dalam 5 mL isooktan:toluene (90:10 v/v) ke dalam tabung reaksi 10 mL. 
Masing-masing larutan kemudian diinjeksikan ke dalam kromatografi gas dengan volume 
injeksi 11lL. Uji ini dilakukan sebanyak 20 kali ulangan. 

Pembuktian batas deteksi dilakukan dengan cara blangko ditimbang sebanyak 
±15 gram. Penimbangan dilakukan sebanyak 3 ulangan. Setelah itu, ke dalam blanko 
ditambahkan standar beta siflutrin 0.1033 ng/IlL sebanyak 200 ilL. larutan dikocok dan 
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didiamkan selama ±1 jam. Setelah itu proses yang dilakukan sama dengan metode 

dalam penentuan batas deteksi dan batas kuantitasi. 

Uji presisi dilakukan sama halnya dengan uji batas deteksi dan batas kuantitatif 
dengan menggunakan metode yang sam a. Setelah sampel diukur, lalu ditentukan nilai 

simpangan baku relatif (% RSD) yang diperoleh, karena baik atau tidaknya presisi suatu 

metode dapat dilihat dari nilai % RSD yang diperoleh. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penggunaan pestis ida yang tidak mengikuti aturan, misalnya penyemprotan 
dengan dosis tinggi , pencampuran berbagai jenis pestis ida dan bahan lain dapat 

menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan terhadap manusia dan lingkungannya 

(Cesnik et al. 2006; Ramesh dan Murthy 2013) Salah satu dampak penggunaan pestisida 
ialah menimbulkan residu pestis ida pada kentang (Mandie et al. 2005; Ramesh dan 

Murthy 2013) . Jenis pestisida yang sering digunakan untuk membunuh hama pada 
tanaman kentang ialah pestisdia golongan piretroid, yaitu beta sifiutrin. Beta siflutrin 

memiliki rumus molekul C12H'8CI,FN03 (Gam bar 1). oCNCI 

o~ocCI 'U ~I 
F 

H3C CH3 

Gambar 1 Struktur beta siflutrin (European Commission 2002) 

Bahan aktif ini berfungsi secara raeun kontak dan racun lam bung, yaitu 

mempunyai daya bunuh setelah tubuh hama terkena pestisida dan daya bunuh setelah 
ham a memakan tanaman yang terkena pestis ida Insektisida jenis ini biasanya digunakan 

untuk mengendalikan hama dari berbagai tanaman pertanian seperti kentang (Mandie et 
.al. 2005), kubis, dan wortel.~ Pestisida ini sering digunakan karena dosis penggunaannya 

rendah, kerja yang sangat eepat, dan memiliki spektrum yang luas. Akan tetapi 
penggunaan pestisida jenis ini tidak boleh melebihi batas maksimum residu pestisida 
yang telah diizinkan oleh pemerintah yaitu sebesar 0.05 mg/kg . 

Sebelum metode penentuan residu pestisida dalam kentang dengan 

menggunakan alat kromatografi gas (Chowdhury et al. 2013) yang seeara luas 
menggunakan GC atau untuk analisis rutin , maka metode ini diverifikasi terlebih dahulu. 

Verifikasi metode merupakan suatu konfirmasi dengan cara menguji suatu metode dan 
melengkapi bukti-bukti yang objektif untuk dapat mengetahui bahwa metode tersebut 

telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan . 
Parameter-parameter verifiaksi yang digunakan ialah uji linearitas, akurasi (recovery). 
Presisi, batas deteksi (LOD), dan batas kuantisasi (LOO) (BPOM 2001). 

Metode yang digunakan pada analisa ini adalah metode kuantitatif anal isis . 
multiresidu pestisida pada matriks sampel non-Iemak (kentang). Prinsip metode anal isis 

ini adalah sam pel analitik yang tidak berlemak dilumatkan dengan menggunakan aseton 

dan pestisida dipisahkan dari fasa air ke dalam lasa organik melalui ekstraksi dengan 

menggunakan diklorometan dan petroleum eter (Sun et al. 2012). Setelah dikeringkan, 
sisa penguapan dilarutkan dengan isooktan:toluene (g: 1) dan ditetapkan kandungan 
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residu pestisida dengan kromatografi gas. Jenis detektor yang digunakan dalam 
penentuan kadar residu pestisida beta siflutrin pada penelitian ini ialah detektor ECO 
(Electron Capture Detector). 
Uji linearitas 

Uji 	 linearitas merupakan suatu parameter analisis yang menggambarkan, 
.; 	 kemampuan suatu alat untuk memperoleh hasil pengujian yang sebanding dengan kadar 

analit dalam zat uji pada rentang kadar tertentu yang dinyatakan dalam koefisien korelasi 
(r). Persamaan linear yang diperoleh dari hasil percobaan yaitu y= 106861. 7632x 
918.6101 dengan koefisien korelasi (r) 0.9992. Menurut Association of Official Analytical 
Chemist (AOAC) (2005) suatu metode akan dikatakan linear apabila menghasilkan nilai 
koefisien korelaasi >0.9900. Hal ini menunjukan bahwa metode penentapan kadar residu 
pestis ida beta sifiutrin dalam kentang memberikan hasil yang linear dan memenuhi syarat 
keberterimaan koefisien korelasi (r). 

80,000 
y ~ 106861.7632x· 918.6101 

~ 60,000 r ~ 0.9992 

~ 40,000
gj 

,3 20,000 

o -l4I"'--~--~--~--~ 

o 0.2 OA 0.6 0.8 

Konsentrasi P-Siflutrin (ng!~L) 

Gambar 2 Kurva standar beta sifiutrin 

Uji akurasi 
Uji akurasi dilakukan untuk melihat ketepatan atau kecermatan metode analisis. 

Kecermatan dinyatakan dalam pererr perolehan kembali (% recovery). Hasil uji akurasi 
dapat dilihat pada Tabel1. 

.< 

Tabel 1 Hasil uji akurasi metode anal isis 

Spike 
contoh 

Area 
Konsentrasi 

berdasar deret 
standar 

Spike hitung Spike teori 
% Recovery 

No Y X (~g/g) (~g/g) 

1 1162.905 0.0195 0.0226 0.0206 109.71 
2 2234.299 0.0295 0.0338 0.0341 99.12 
3 4394.298 0.0497 0.0574 0.0617 93.03 
4 40061.574 0.3835 0.4399 0.4769 92.24 
5 64662.488 0.6137 0.7073 0.6845 103.33 

Rata-rata 99.49 

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa nilai rata-rata persen perolehan kembali (% 
Recovery) yang diperoleh pada percobaan sebesar 99.49%. Hal ini menunjukkan bahwa 
hasil yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang harus dicapai yaitu metode dianggap 
valid apabila hasil % recovery berada pada rentang 80-110% (OEPTAN 2006). 

Uji presisi 
Uji presisi dilakukan untuk melihat kedekatan antara hasil uji yang diperoleh pada 

sam pel yang homogen pada kondisi tertentu. Presisi dapat ditentukan dengan 
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keterulangan. Nilai presisi pada umumnya dinyatakan dalam persen simpangan baku 
relatif (%RSD). Hasil uji presisi dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan hasil percobaan 
uji presisi diperoleh %RSD sebesar 2.48%. Menurut AOAC (2005), %RSD 2-5% 
menunjukan suatu metode memiliki tingat ketelitian yang cukup baik, sehingga dapat 
dikatakan bahwa hasil pengujian yang diperoleh masih menunjukan hasil yang cukup 
baik. 

Uji batas deteksi (LOD) dan batas kuantisasi (LOO) 
Batas deteksi yaitu besaran yang l1'Ienyatakan kadar terkecil anal it yang dapat 

memberikan respon analitik dan secara signifikan dapat dibedakan dari blangko. 
Sementara batas kuantisasi merupakan parameter yang diarlikan sebagai konsentrasi 
terkecil anal it dalam sampel yang masih dapat memenuhi kriteria cermat dan seksama 
(Harmita 2004). Hasil uji batas deteksi dan batas kuantisasi dapat dilihat pad a Tabel 2. 
Berdasarkan hasil pengukuran LOD dan LOO untuk beta sifiutrin diperoleh nilai secara 
berlurut-turut batas deteksi 0.001305 mg/kg dan batas kuantitasi 0.00435 mg/kg. 

Tabel 2 Hasil uji presisi, batas deteksi dan batas kuantisasi metode analisis 

No Area Bobot sampel (g) Spike hitung (mg/kg) 
1 1193.432 15.0073-' 0.0186 
2 1148.353 15.002,2 0.0179 
3 1145.986 15.0016 0.0178 
4 1138.136 15.0005 0.0177 
5 1146.760 15.0035 0.0179 
6 1144.712 15.0012 0.0178 
7 1141.579 15.0009 0.0178 
8 1140.655 15.0048 0.0178 
9 1108.076 15.0051 0.0173 
10 1162.566 15.0027 0.0181 
11 1130.644 15.0021 0.0176 
12 1103.120 15.0014 0.0172 
13 1085.095 15.0044 0.0169 
14 1088.595 15.0013 0.0170 
15 1097.474 ~ 15.0080 0.0171 
16 1110.283 15.0102 0.0173 
17 1098.324 15.0202 0.0171 
18 1110.937 15.0002 0.0173 
19 1107.167 15.0073 0.0172 
20 1105.452 15.0066 0.0172 

Rata-rata 0.01753 
%RSD 2.48 

SD 0.000435 
LOD 0.00130 
LOO 0.00435 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Verifikasi metode penentuan residu pestisida beta sifiutrin dalam kentang (So/anum 
tuberosum L) secara Kromatografi Gas, diperoleh persamaan garis linear y = 
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106861.7632x -918.6101 dengan koefisien korelasi (r) sebesar 0.9992. Akurasi yang 
diperoleh pada metode ini cukup baik dengan persen perolehan kembali 99.49%. Metode 
ini memiliki tingkat ketelitian yang cukup tinggi dengan nilai %RSD sebesar 2.48%. Batas 
deteksi dan batas kuantitasi yang diperoleh secara berturut-turut sebesar 0.001305 dan 
0.00435 mg/kg. Metode yang telah diverifikasi dapat digunakan dalam analisis rutin di 
BPMPT (Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman). 

Saran 
Setelah proses ekstraksi sebaiknya dilakukan proses clean up untuk sampel, agar 

pengotor-pengotor yang dapat mengganggu pengukuran dapat dihilangkan sehingga 
galat yang terjadi pada percobaan akan lebih kecil. 
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