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ABSTRAK

VALIDASI METODE ANALISIS AKTIVASI NEUTRON INSTRUMENTAL DENGAN MATRIKS

BAHAN PANGAN. Metode MN adalah suatu metode pengujian tidak baku. Untuk menegaskan dan
mengkonfirmasi bahwa metode tersebut valid maka harus dilakukan validasi metode dengan bahan
acuan standar berbagai matriks. Pada penelitian ini telah dilakukan validasi metode dengan bahan
standar acuan matriks bahan pangan yaitu N/ST SRM 1567a (wheat flour) dan N/ST SRM 1568a
(rice flour). Hasil validasi metode menunjukkan bahwa untuk pengujian sembilan unsur (AI, K, Mg, Mn,
Na, Ca, Fe, Se dan Zn) pada SRM 1567a dan delapan unsur (AI, K, Mg, Mn, Na, Ca, Se dan Zn) pada
SRM 1568a lolos dalam uji akurasi maupun presisi. Hal ini menunjukkan bahwa metode tersebut valid
untuk pengujian unsur-unsur tersebut dengan matriks bahan pangan.

Kata kunci: Validasi, MN, Bahan pangan

ABSTRACT

VALIDATION OF METHOD IN INSTRUMENTAL NM FOR FOOD PRODUCTS SAMPLE .. NM

is a method of testing that has not been standardized. To affirm and confirm that this method is valid.
it must be done validation of the method with various sample standard reference materials. In this work.
the validation is carried for food product samples using NIST SRM 1567a (wheat flour) and NIST SRM
1568a (rice flour). The results show that the validation method for testing nine elements (AI, K, Mg, Mn,
Na, Ca, Fe, Se and Zn) in SRM 1567a and eight elements (AI, K, Mg, Mn, Na, Ca, Se and Zn ) in SRM
1568a pass the test of accuracy and precision. It can be conclude that this method has power to give
valid result in determination element of the food products samples.

Key words: Validation, NM, Food Product

PENDAHULUAN

Validasi metode anal isis adalah suatu

tindakan penilaian terhadap parameter tertentu,

berdasarkan percobaan laboratorium untuk

membuktikan bahwa parameter tersebut

memenuhi persyaratan untuk penggunaannya.

Teknik Analisis Aktivasi Neutron (MN) adalah

termasuk metode yang belum dibakukan.

sehingga untuk mengetahui unjuk kerjanya perlu

dilakukan validasi terhadap data hasil pengujian.

Validasi metode dapat dilakukan dengan

menerapkan beberapa perhitungan uji statistik
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antara lain uji t, z-score, uji presisi dan akurasi

[1]. Untuk memperoleh data yang valid, maka

aspek pengendalian mutu analisis harus

diterapkan dalam setiap langkah pengujian.

Aspek pengendalian yang dimaksud

dalam metode AAN antara lain adalah

dilakukannya kalibrasi energi atau kalibrasi

spektrometer sinar-y sebelum pen cahan

dilakukan kalibrasi neraca timbang dan

pemantauan resolusi atau daya pisah detektor

Full Width at Half Maximum(FWHM) secara
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berkala, yang menggambarkan lebar pad a

setengah puncak maksimum.

Setiap nilai yang diperoleh dari suatu

pengukuran kuantitatif seperti dalam metode

AAN hanya merupakan suatu perkiraan terhadap

nilai benar dari bahan yang diukur. Oalam

beberapa kasus tertE~ntu,suatu hasil pengukuran

menjadi tidak bermakna apabila tidak disertai

pernyataan kuantitatif ketidakpastian

pengukuran karena ada faktor-faktor yang

berkontribusi terhadap penyimpangan yang

disebabkan oleh ketidaksempurnaan alat ukur,

ketidaksempurnaan metode dan operator yang

tidak terlatih. Oalam hal ini diperlukan suatu

indikator mutu yang dapat diterapkan secara

universal, tetap atau sesuai dan dapat diukur

serta mempunyai arti yang jelas dan tidak

samar-samar. Indikator yang memenuhi

persyaratan terse but adalah ketidakpastian

(uncertainty) yang merupakan suatu parameter

yang menyatakan kisaran yang di dalamnya

diperkirakan letak nilai benar dari bahan

yang diukur [2].

Pada pene~litian ini dilakukan validasi

metodeAAN di laboratoriumAAN-PTBIN dengan

matriks bahan pangan sehingga didapatkan hasil

metode AAN instrumental yang valid. Sampel

diiradiasi di Reaktor Serba Guna-G. A.

Siwabessy, Serpong yang memiliki fluks neutron

termal sekitar 1013_1014 n.cm-2. detik-1. Lama

iradiasi dan waktu pendinginan setelah iradiasi

divariasi. tergantung pada umur paruh isotop

yang akan dianalisis. Pencacahan dilakukan

dengan menggunakan spektrometer sinar-y yang

terdiri dari detektor Germanuim kemurnian Tinggi

(HPGe) yang diran~lkaidengan penganalisis multi

saluran dan dilengkapi dengan perangkat lunak
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GENIE-2000 buatan Canberra. Aspek

pengendalian mutu hasil pengujian diperhatikan

pada setiap langkah pengujian seperti kalibrasi

energi dan kalibrasi neraca timbang. Resolusi

detektor diamati sebagai fungsi waktu.

Selanjutnya validasi ditentukan dengan cara

melakukan uji presisi dan akurasi.

TEORI

Validasi metode secara umum bertujuan

untuk menentukan parameter-parameter pada

peralatan dan metode. Pada peralatan yang

meliputi limit deteksi (IOL) untuk semua anal it,

linieritas (sensivitas) standar, presisi melalui

penentuan ripitabilitas dan reprodusibilitas

standar sedangkan pada metode meliputi limit

deteksi (MOL) untuk semua analit dalam semua

matriks yang digunakan, daerah (range)

pengukuran yang digunakan. presisi melalui

penentuan ripitabilitas sam pel; ketahanan

metode; reproduksibilitas oleh operator yang

berbeda dan laboratorium yang berbeda dan

akurasi dengan analisis Certified Reference

Material (CRM). Parameter-parameter validasi

dalam metode analisis/pengujian dengan

teknik nuklir meliputi : selektifitas, akurasi,

presisi, limit deteksi, daerah kerja, dan linieritas,

ripitibilitas, reprodusibilitas dan ruggedness

atau robustness [3].

Konfirmasi Identitas dan Selektivitas

Harus selalu diyakinkan bahwa isyarat

yang dihasilkan pad a proses pengukuran hanya

berasal dari senyawa lain (pengotor) atau bukan

merupakan campuran isyarat dari analit dan

pengotor yang kebetulan mempunyai sifat kimia

dan fisika serupa dengan analit yang ditetapkan.
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Senyawa pengganggu dapat menghambat

selektifitas, melalui mendistorsi isyarat yang

timbul dari ana lit, memperbesar atau

memperkecil konsentrasi analit karena turut

memberikan kontribusi positif atau negatif pada

isyarat analit dan mempengaruhi kemiringan

kurva kalibrasi.

Dalam AAN konfirmasi identitas dilakukan

berdasarkan energi karakteristik gamma yang

dipancarkan oleh radionuklida yang satu isotop

dengan unsur yang dianalisis, sehingga resolusi

dari spektrometer gamma sangat menentukan

kemampuan alat dalam analisis kualitatifnya.

Limit Deteksi (LD) dan Limit Kuantisasi (La)

Limit deteksi adalah konsentrasi terendah

dari analit dalam contoh yang dapat terdeteksi.

akan tetapi tidak perlu terkuantisasi. dibawah

kondisi pengujian yang disepakati. Limit

kuantisasi atau limit pelaporan adalah

konsentrasi terendah dari analit yang dapat

ditentukan dengan tingkat presisi dan akurasi

yang dapat diterima, pada kondisi pengujian yang

disepakati.

Dalam AAN nilai Lodan Laditentukan dari

latar belakang (background) yang ditimbulkan

oleh gangguan elektronik (noise), Compton atau

adanya kontaminasi. Dalam AAN sang at sulit

untuk mendapatkan blanko contoh tanpa unsur

yang akan ditentukan nilai Lo dan La-nya

sehingga penentuan dapat dilakukan dengan

analisis contoh. berdasarkan nilai cacah latar

belakang pada daerah yang berkaitan dengan

energi radiasi gamma dari radionuklida yang

berkaitan dari spektrum contoh yang dihasilkan.

Lodan Latergantung dari kondisi analisis seperti

matriks sampel, vial yang digunakan (pengotor

dalam vial). fluks neutron, waktu iradiasi, waktu
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peluruhan, waktu pengukuran, geometri sam pel

dan pengukuran (berkaitan dengan efisiensi) dan

spektrometri gamma (berkaitan dengan efisiensi

dan cacah latar belakang). Oleh karena itu nilai

Lo dan La ditentukan pada analisis tertentu.

sesuai dengan keadaan laboratorium.

Ripitabilitas dan Reproduksibilitas

Pengujian ketelitian atau presisi suatu alat

atau metode dilakukan rnelalui parameter

ripitabilitas dan reproduksibilitas. Ketelitian atau

presisi suatu metode pengujian ditunjukkan oleh

nilai simpangan baku dari pengujian berulang

(sekurang-kurangnya 7 kali pengulangan). Dalam

AAN perlu dilakukan uji repitabilitas spektrometer

gamma pada energi rendah, sedang dan tinggi

untuk melihat kesesuaian kerja alat dengan

distribusi normal. Uji repitabilitas metode

dilakukan pada kondisi tetap, menggunakan alat

yang sama dan dilakukan oleh para anal is yang

sama pad a waktu yang berdekatan.

Akurasi

Akurasi adalah kesesuaian antara hasil

suatu analisis dan nilai benar anal it atau unsur.

karena nilai hasil analisis pada kenyataannya

merupakan perkiraan nilai benar dengan

memperhitungkan nilai ketidakpastiaanya.

Pengujian akurasi dapat dilakukan dengan

2 cara, yaitu :

a. Analisis bahan acuan. hasilnya dibandingkan

dengan memperhitungkan nilai anal it

sebenarnya. Selisihnya memberikan nilai

penyimpangan dari metode.

b. Analisis bahan acuan atau uji. hasilnya

dibandingkan dengan hasil pengukuran

dengan menggunakan metode lain.

Selisihnya memberikan nilai penyimpangan
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metode re1atif terhadap metode lain. Hal ini

biasanya dilakukan apabila tidak tersedia

bahan acuan. Perbedaan antara nilai

target (nilai dalam sertifikat) dengan nilai

hasil analisis dinyatakan dengan empat

parameter [4]

Bias relatif antara nilai hasil analisis

dengan nilai target yang dinyatakan dalam

prosentase :

a. Nilai Zscore. dihitung dengan Persamaan (1)

AT"lai .. - Nilaisertifikat (1)
lV Z ana/ISIs

Biasrelatif = Nilai sertifikat
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secara signifikandengan nilai sertifikat dengan

tingkat probabilitas [4].

Krlteria Penerimaan

Krlteria penerimaan untuk pengujian

tingkat akurasi dan presisi metode digunakan

Persamaan (5).

1. Akurasi hasil pengujian baik (Iolos) apabila

nilai A S B dengan

A = jNilai sertifikat - Nilai analisisI

B = 1,95x~ Unc 2sertifikat+ Unc 2analisis ... (5)

2. Presisi hasil pengujian lulus bila nilai C s D

dengan Persamaan (6)

a. Nilai Zscore. dihitung dengan Persamaan (2)

Nilaianalisis - Nilaisertifikst (2)
Z score = (j

b. Simpangan baku z [5] sesuai Persamaan (3) C=
( J2

Vsertifikat + Uanalisis

Nilai"H~kn' (Nilai"""",. J

c. Nilai u-testdihitung berdasar Persamaan (4)

Nilaianalisis - NilaisertifikatZ=---==========
~ Unc 2analisis+ Unc2sertifikat

(3)
D=

( U "~!fIkn' J+ (11H)' x100 ... (6)Nzlaz sertifikat

Nilai u-test terhitung dibandingkan

dengan nilai kritikal dalam tabel t-statistik. untuk

menentukan hasH yang dilaporkan berbeda

INilaisertifikat - Nilaianalisi I
utest = --;:=========

~ Unc 2setifikat + Unc 2analisis
(4)

Daerah linier pengukuran dan daerah kerja

Dalam AAN. salah satu keterbatasan

pengukuran ada pada spektrometer gamma.

karena adanya fenomena dead time. sehingga

perlu dilakukan uji linieritas spektrometer gamma

dengan menggunkan aktivitas radionuklida

Tabel1. t-statistik

Nilaiu Probabilitas

U<1,64

Lebih besar dari 0,1

1,95>u>1 ,64

Antara 0,1 dan 0,05

2,58>u>1,95

Antara 0,05 dan 0,01

3,29>u>2,58

Antara 0,01 dan 0,001

u>3,29

Kurang dari 0,001 Status

Hasil yang dilaporkan tidak berbeda secara signifikan
dari nilai sertifikat

Hasil yang dilaporkan kemungkinan tidak berbeda
secara signifikan dengan nilai sertifikat

Tidak jelas apakah hasil yang dilaporkan berbeda secara
signifikan dengan nilai sertifikat

Hasil yang dilaporkan kemungkinan berbeda secara
signifikan dari nilai sertifikat

Hasil yang dilaporkan secara signifikan berbeda dari nilai
sertifikat
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standar. Dari hasil pengujian tersebut ditentukan

dead time maksimum yang diperbolehkan.

sehingga masih diperaleh hasil pengukuran

sesuai dengan kreterian yang dikehendaki.

Untuk pengujian linieritas sampel cukup

dilakukan pad a 2 konsentrasi. yaitu konsentrasi

rendah dan tinggi. Hal ini karena metode

komparatif dalam AAN pad a dasarnya

bersifat linier.

Ruggedness/Robustness

Pengujian Ruggedness/Robustness

digunakan untuk mengevaluasi perubahan sedikit

kondisi dari parameter kritis dari metode analisis

terhadap unjuk kerja analisis. DaiamAAN dengan .

metode komparatif. perubahan kondisi waktu

iradiasi dan fluks neutron tidak mempengaruhi

hasil analisis. karena sam pel dan standar

diiradiasi secara bersamaan.

METODE

Preparasi

Untuk keperluan validasi metode

digunakan bahan acuan standar NIST SRM

1567a wheat flour dan NIST SRM 1568a rice

flour. Dilakukan penimbangan cuplikan dengan

berat tertentu di dalam vial polietilen yang telah

dibersihkan. Untuk analisis unsur yang memiliki

waktu para medium dan panjang. vial dibungkus

terlebih dahulu dengan alumunium foil untuk

menghindari vial saling menempel satu dengan

yang lain karena gamma heating. Kemudian

cuplikan yang telah di pak bersama unsur

pembanding dan blanko dimasukkan dalam

kapsul pilietilen untuk analisis unsur dengan

waktu para pendek dan medium. Sedangkan

untuk analisis unsur dengan waktu paro panjang

sebelum cuplikan dimasukan kedalam kapsul
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alumunium. cuplikan dan standar pembanding

yang telah dipak masing-masing dibungkus

dengan alumunium foil.

Iradiasi

Cuplikan unsur standar dan blangko

diiradiasi secara bersamaan pad a posisi dan

kondisi iradiasi yang sama. Iradiasi dilakukan

dalam fasilitas Sistem Rabbit RSG-GAS. Waktu

iradiasi tergantung pada target radionuklida yang

akan dianalisis. Untuk analisis unsur dengan

waktu para pendek. lama iradiasi 1 menit. Unsur

dengan waktu para sedang 15 men it. dan waktu

iradiasi 2 jam untuk analisis unsur dengan waktu

para panjang.

Pencacahan

Untuk analisis unsur dengan waktu para

pendek, cuplikan setelah diiradiasi langsung

dicacah selama 2 men it hingga 10 men it,

sedangkan untuk unsur-unsur dengan waktu paro

medium cuplikan didinginkan selama 1 hari

hingga 2 hari kemudian dicacah dengan waktu

pencacahan 15 menit hingga 30 menit. Untuk

analisis unsur dengan waktu para panjang

cuplikan setelah diiradiasi didinginkan terlebih

dahulu sekitar 1 minggu baru kemudian dicacah

minimal 1 jam.

Analisis data

Dari hasil pencacahan dilakukan analisis

kualitatif dan kuantitatif. Nilai hasil analisis

kemudian dibandingkan terhadap nilai sertifikat

dari masing-masing bahan acuan standar.

Kemudian dilakukan analisis atau pengujian

untuk tingkat akurasi dan presisis metode

dengan Persamaan (5) dan Persamaan (6) juga

dilakukan perhitungan RSO atau simpangan baku
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relatif untuk mengetahui besarnya kesalahan

acak dalam analisis dan simpangan bakunya

untuk mengetahui tingkat akurasinya.

Untuk mengetahui perbedaan antara nilai

dalam sertifikat dan nilai hasil analisis yang

dilaporkan dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan

menghitung bias relatif antara hasil analisis

dibandingkan dengan sertifikat dengan

Persamaan (1) dan dihitung nilai u-test dengan

Persamaan (4).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian konfirmasi identitas dan

selektifitas dilakukan untuk dapat mengetahui

kuantitas masing-masing unsur setelah

dilakukan uji konfirmasi identitas. dimana

masing-masing pengujian dilakukan 7 kali dan
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untuk meyakinkan bahwa isyarat yang dihasilkan

pada proses pengukuran berasal dari analit yang

diukur. Pengujian ini telah dilakukan oleh penulis

sebelumnya [6].

Pada Tabel1 dan Tabel2 ditampilkan data

uji statistik untuk penentuan unsur pada bahan

acuan standar NIST SRM 1567a (Wheat Floor)

dan NIST SRM 1568a (Rice floor) terhadap nilai

sertifikat. Hasil perhitungan bias relatif. u-test

dan rasio hasil terhadap nilai sertifikat tersebut

terlihat bahwa bias relatif hasH pengukuran

dibandingkan standar berkisar antara 0,3 %

sampai dengan 16,4 %. Dari sembilan unsur

yang dianalisis, delapan unsur (AI, K, Mg, Mn,

Na, Ca, Fe dan Se) memiliki u-test< 1,64 artinya

hasil yang dilaporkan tidak berbeda nyata dari

nilai sertifikat, satu unsur (2n) memiliki

Tabel 1. Data Uji Statistik pada Penentuan Konsentrasi Unsur NIST SRM 1567a
(Wheat flour) terhadap Nilai SertifikatNo.

NamaSertifikat (mglkg)HasHLab,(mglkg)Bias Relatifu-testRasio
Unsur

NilaiUncNilaiUnc(%)Score [hasil sertifikat]
1

AI 5,7001,3005,7000,6000,50,02 0,99
2

K(%) 0,1330,0030,1190,0062,60,49 1,03

3
Mg(%) 0,0400,0020,0390,0022,00,26 0,98

4

Mn 9,4000,9009,4000,7000,30,03 1,00
5

Na 6,1000,8006,1400,8600,70,03 1,01
6

Ca(%) 0,0190,00040,01910,00130,80,11 0,99
7

Fe 14,1000,5013,211,316,30,63 0,94

8
Se 1,1000,200,920,0316,40,89 0,84

9

Zn 11 ,6000••4010,680,367,91,71 0,92

Tabel 2. Data Uji Statistik pada Penentuan Konsentrasi Unsur N/ST SRM 1568a
(Rice flour) terhadap Nilai SertifikatNo.

NamaSertifikat (mglkg)Hasil Lab, 04 (mglkg) Bias Relatifu-testRasio
Unsur

NilaiUncNilaiUnc(%)Score [hasil sertifikat]
1

AI 4,4001,0006,4000,60045,01,731,45
2

K(%) 0,1280,00080,12680,00410,90,270,99
3

Mg(%) 0,0560,0020,0570,0031,90,291,02
4

Mn 20,0001,60020,1000,7000,40,051,00

5

Na 6,6000,8007,1002,5007,60,191,08
6

Ca(%) 0,01180,00060,01160,00191,90,110,98
7

Se 0,380,0400,3100,0218,41,570,82
8

Zn 19,400,50019,2101,561,00,120,99
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2,58>u-test>1 ,95 artinya tidak jelas apakah hasil

yang dilaporkan berbeda secara signifikan

dengan nilai sertifikat. Rasio hasil analisis

atau sertifikat berkisar antara 0,84 sampai

dengan 1,03.

Pad a Tabel 2 Hasil perhitungan uji

statistik bias relatif, u-test dan rasio pada hasil

pengujian bahan acuan standar NlST SRM 1568a

terse but terlihat bahwa. bias relatif hasil

pengukuran dibandingkan standar berkisar

antara 0,4 % sampai dengan 45,0 %. Dari

dalapan unsur yang dianalisis, tujuh unsur

(K, Mg, Mn, Na, Ca, Se, dan Zn) memiliki

u-test < 1,64 artinya hasil yang dilaporkan

tidak beda nyata dari nilai sertifikat. satu

unsur (AI) memiliki 2,58>u-test>1,95, artinya

tidak jelas hasil yang dilaporkan berbeda
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secara signifikan dengan nilai sertifikat.

Rasio hasil sertifikat berkisar antara 0,82 sampai

dengan 1,45.

Hasil uji akurasi terhadap sembilan unsur

yang dianalisis (AI, K, Mg, Mn, Na, Ca, Fe, Se,

dan Zn) pada NIST SRM 1568a seperti

ditunjukkan pada Tabel 3 bahwa semua unsur

memiliki nilai AS B yang artinya adalah semua

unsur lulus uji akurasi. Hasil yang diperoleh

untuk uji presisi, delapan unsur (AI, K, Mg, Mn,

Ca, Fe, Se, dan Zn) lulus pada uji presisi tetapi

satu unsur (Na) tidak lulus pada uji presisi

sehingga status ahir tidal< diterima, hal ini

dikarenakan memiliki nilai C > D. Untuk unsur

pad a NIST SRM 1567a ditunjukkan pada

Tabel4 dengan enam unsur (AI, K, Mg, Mn, Se,

dan Zn) lulus pada uji presisi sedangkan dua

Tabel 3. Data Uji validasi Metode AAN pada penentuan Konsentrasi Unsur pada NIST
SRM 1567 a (Wheat flour)No.

Nama Sertifikat (mglkg)Hasil Lab,(mglkg)Status AhirUnsur ABStatusCDStatus
1

AI 0,03002,7920lulus25,125,9lulusditerima
2

K 0,00350,0137lulus5,211,0lulusditerima

3
Mg 0,0080,0059lulus7,714,0lulusditerima

4

Mn 0,03002,2354lulus12,214,9lulusditerima
5

Na 0,04002,2904lulus19,017,9 Tidak lulustidakditerima

6

Ca 0,00010,0026lulus7,014,7lulusditerima
7

Fe 0,89002,7342lulus10,511,4lulusditerima
8

Se 0,18000,3944lulus18,524,4lulusditerima

9

Zn 0,92001,0494lulus4,811,7lulusditerima

Tabel4. Data Uji Validasi Metode AAN pada Penentuan Konsentrasi Unsur pada NIST
SRM 1568a (Rice flour)

No. Nama Sertifikat (mglkg)Hasil Lab,(mglkg)Status AhirUnsur ABStatusCDStatus
1

AI 1,98002,2349lulus24,425,7lulus diterima

2

K 0,00120,0082lulus3,321,8lulus diterima

3

Mg 0,00110,0072lulus6,524,9lulus diterima

4

Mn 0,08003,3676lulus8,613,0lulus diterima

5

Na 0,5005,0999lulus37,117,0 Tidak lulustidakditerima

6

Ca 0,00020,0039lulus17,331,7 Tidak lulustidak diterima

7

Se 0,07000,0872lulus12,321,8lulus diterima

8

Zn 0,19003,1944lulus8,510,6lulus diterima
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Tabel5. Data Uji Validasi untuk Unsuryang Tidak Lulus Uji MetodeAAN dalam Penentuan
Konsentrasi Unsur pada NIST SRM 1568a (Rice flour)

No. Nama Sertifikat (mg/kg) Hasil Lab.(mg/kg) Status Ahir
Unsur A B Status C D Status

NIST SRM 1567a

Na 0,0400 2,2904 lulus
NIST SRM 1568a

1 Na 0,8900 2,7342 lulus
2 Ca 0,1800 0,3944 lulus

17,0 17,9lulusditerima

10,5

11,4lulusditerima

18,5

24,4lulusditerima
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