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Tujuan : 

Mahasiswa dapat mengetahui dan menentukan kadar berbagai tablet Vitamin C menggunakan 

metoda HPLC. 

 

 

 Instrumen Alat High Performance Liquid Chromatograph (HPLC) yang digunakan yaitu Alliance 

2695, Detector UV/VIS 2489 dilengkapi dengan kolom C-18, diameter 5 ul, ukuran 4,6 x 150mm 

dan Detektor UV-Vis yang terhubung.  

Persiapan fase gerak dan alat HPLC  

 Siapkan 500 mL larutan 55% air: metanol 45% dan tambahkan 6 tetes 6 M H2SO4. 

 Hidupkan komputer dan alat HPLC, set sesuai dengan protokol alat HPLC tersebut dan 

sesuai dengan kondisi analisa yang digunakan.  

 

Persiapan panjang gelombang Max Vitamin C  

 Siapkan 0,05 mg / mL Vitamin C standar dan tentukan panjang gelombang absorbansi 

maksimum untuk Vitamin C menggunakan spektrofotometer UV / Vis dengan  = 200-

400 nm.  

  Gunakan panjang gelombang maksimum ini untuk detector HPLC yang digunakan.  

 

 

 



Persiapan Standar Vitamin C (asam askorbat)  

 Siapkan 0,25 mg / mL Vitamin C standar diencerkan dengan air.  

 Siapkan 0,20 mg / mL Vitamin C standar diencerkan dengan air.  

 Siapkan 0,15 mg / mL Vitamin C standar diencerkan dengan air  

  Siapkan 0,10 mg / mL Vitamin C standar diencerkan dengan air.  

  Siapkan 0,05 mg / mL Vitamin C standar diencerkan dengan air.  

 

Persiapan sampel  

 Sediakan beberapa tablet vitamin C berbeda, gerus halus masing-masing tablet tersebut  

 Larutkan 300 mg (massa terdekat 0,1 mg) dalam air dan encerkan sampai 100,0 mL air. 

(JANGAN memanaskan solusi).  

  Ambil alikuot 10,00 mL larutan di atas dan encerkan sampai 100,0 mL dengan air  

 Ulangi untuk sampel vitamin C lainnya.  

 

Analisis Vitamin C  

 Siapkan kurva kalibrasi dan tentukan konsentrasi vitamin C setiap sampel  

 Hitung standar deviasi relatif dan rata-rata untuk lima hasil sampel.  

 Sampel tablet harus memiliki nilai rata-rata (Assay) dalam 10% dari klaim label dan 

standar deviasi relatif (Keseragaman Content) harus kurang dari 5% untuk tablet yang 

akan diteruskan kepada konsumen. Apakah tablet lulus?  

 
 



 



Grafik hasil pengukuran kadar vitamin C 

 
 
Tabel 1. Data Hasil HPLC vitamin C dari setiap sampel 

No 
 

Nama Jenis 
Vitamin C 

Kadar pada Label 
 

Kadar Vit. C pada HPLC 
(ppm) 

Waktu Muncul Peak 
(menit) 

1 Vit C-Pot 25mg 0 1.588 
2 B-force 1000mg 410.8 1.595 
3 C-IPI 50 mg 402.9 1.588 
4 Xon-Ce 500mg 28.7 1.587 
5 Vitacimin 500mg 33.9 1.586 

 
 
 



Kesimpulan : 
1. Hasil kadar vitamin C pada HPLC tidak sama dengan di label 
2. Perbedaan kadar vitamin C pada HPLC dengan label bisa disebabkan karena kesalahan 

standard atau kesalahan pada pengukuran sampel 
3. Waktu muncul peak sebelum 2 menit, dimana diketahui vitamin C muncul pada waktu 

1,589  menit. 
 
Saran : 

1. Waktu yang dibutuhkan dalam praktikum dalam HPLC sangat singkat. 
2. Kebersihan masih perlu diperhatikan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


