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Abstract 

 

Diclofenac Sodium belongs to a group of NSAIDs (Non Steroid Anti Inflammatory 

Drug) which is one of the medicinal chemicals that is often mistakenly used as an 

addition to herbal products. SPE (Solid Phase Extration) is a powerful method for 

extracting and refining compounds contained in complex matrices. SPE has weaknesses 

in terms of selectivity, so that it is enhanced through a combination with MIP 

techniques. MIP is a technique used to extract Diclofenac Sodium from traditional 

medicinal preparations. The research was carried out by synthesizing the bulk 

polymerization method with methacrylate acid as a monomer, Diclofenac Sodium as a 

template, ethylene glycol dimethacrylate as cross-linker and Asetonitril-Methanol as 

porogen then extracting the Diclofenac Sodium template using the soxletation method, 

carrying out MIP characterization, evaluating MIP absorption ability , evaluation of 

MIP adsorption capacity, and determination of sorbent selectivity using FTIR. The test 

results showed that the extraction of Diclofenac Sodium MIP template using the 

soxletation method of methanol + Acetic acid 9: 1, MIP characterization with FTIR was 

a vibration absorption shift, MIP absorption ability test was best produced asetonotril-

Methanol solvent, MIP adsorption capacity produced MIP to Sodium affinity 

Diklofenak is much higher than NIP, MIP Sorbent which is made selectively MIP to 

Diclofenac Sodium value imprinting factor of Diclofenac Sodium which is greater than 

Caffeine and Paracetamol. 
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SINTESIS DAN KARAKTERISASI MIP (MOLECULAR  

IMPRINTING POLIMER) NATRIUM DIKLOFENAK DENGAN 

MONOMER ASAM METAKRILAT POROGEN ASETONITRIL – 

METANOL 

 

 
 

 
Abstrak 

Natrium Diklofenak termasuk golongan NSAID (Non Steroid Anti Inflamasi Drug) 

merupakan salah satu bahan kimia obat yang sering disalah gunakan penambahan 

kedalam produk Jamu. SPE (Solid Phase Extration) merupakan metode yang kuat untuk 

ekstraksi dan pemurnian senyawa yang terkandung dalam matriks kompleks. SPE 

memiiki kelemahan dari segi selektivitasya , sehingga ditingkatkan melalui kombinasi 

dengan teknik MIP. MIP adalah suatu  teknik yang digunakan untuk mengekstraksi 

Natrium Diklofenak dari sediaan obat tradisional. Penelitian dilakukan dengan tahapan 

sintesis metode polimerisasi ruah dengan asam metakrilat sebagai monomer, Natrium 

Diklofenak sebagai template, etilen glikol dimetakrilat sebagai cross-linker dan 

Asetonitrit-Metanol sebagai porogen selanjutnya ekstraksi template Natrium Diklofenak 

MIP menggunakan metode soxletasi, dilakukan karekterisasi MIP, evaluasi kemampuan 

absorpsi MIP, evaluasi kapasitas adsorpsi MIP, dan penentuan selektivitas sorben 

menggunakan FTIR. Hasil pengujian menunjukan bahwa ekstraksi template Natrium 

Diklofenak  MIP menggunakan metode soxletasi pelarut methanol + Asam Asetat 9:1, 

karakterisasi MIP denga FTIR adanya pergeseran serapan vibrasi, Uji kemampuan 

absorpsi MIP paling baik dihasilkan pelarut Asetonotril-Metanol, kapasitas adsorpsi 

MIP dihasilkan afinitas MIP terhadap Natrium Diklofenak jauh lebih tinggi 

dibandingkan NIP, Sorben MIP yang dibuat selektif MIP terhadap Natrium Diklofenak 

nilai imprinting faktor Natrium Diklofenak yang lebih besar dibandingkan dengan 

Kafein dan Parasetamol. 
 

Kata Kunci : Molecular Imprinted, Natrium Diklofenak, Asam Metakrilat. 
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Pendahuluan 

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan 

tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral atau campuran dari bahan tersebut yang 

secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan 

sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.1 

Penggunaan obat tradisional yang salah adalah saat masyarakat memiliki 

harapan bahwa obat tradisional dapat menyembuhkan, dan dengan harga yang 

terjangakau. Obat tradisional membutuhkan waktu yang lama dalam memberikan 

efek kerja dibandingkan obat kimia, sehingga masyarakat menginginkan obat 

tradisional yang berefek cepat. Padahal sebaliknya jika khasiat obat tradisional 

cepat dalam sekali pakai maka perlu diwaspadai kemungkinan ditambahkan 

Bahan Kimia Obat (BKO).2 

BPOM menyiarkan public warning N0. HM. 03.03.1.431.11.16.4010 

tanggal 22 November 2016 tentang obat tradisional mengandung bahan kimia 

obat, ditemukan 43 obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. BKO 

yang terkandung  antara lain : Allopurinol, Deksametason, Sildenafil Sitrat, 

Natrium Diklofenak, Paracetamol, Antalgin dan masih banyak yang lainnya. 

Selain itu juga dilaporkan sebanyak 50 obat tradisional dan suplemen kesehatan 

mengandung bahan kimia obat dan bahan yang dilarang. Berdasarkan siaran pers 

tersebut, diketahui bahwa obat tradisional yang dicampur dengan bahan kimia 

obat didominasi oleh jamu penghilang rasa sakit (pegal linu, rematik) dan herbal 

penambah stamina (obat kuat).2 
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Secara umum Natrium Diklofenak dalam obat tradisional dapat dianalisis 

secara kuantitatif dengan KLT.1 Akan tetapi metode tersebut memiliki kekurangan 

diantaranya waktu analisis yang lama dan tahapan analisis yang panjang. Hal ini 

disebabkan karena kerumitan matriks dalam sampel obat tradisional, sehingga 

Natrium Diklofenak harus dipisahkan terlebih dahulu dari senyawa lain yang 

dapat mengintervensi pada proses analisis, sehingga perlu dikembangkan metode 

yang efektif untuk penentuan obat ini, saat ini berkembang preparasi sampel 

dengan menggunakan SPE yang spesifik yaitu pembentukan Molecular Imprinting 

Polymer. Ekstraksi dengan metode SPE (Solid Phase Extraction) merupakan 

metode yang kuat untuk ekstraksi dan pemurnian senyawa yang terkandung dalam 

matriks komplek. Keunggulan dari MIP ini adalah lebih mudah dikarakterisasi 

memiliki pendekatan desain yang rasional. Rasionalisasi menggunakan MIP ini 

terletak pada sensor yang berasal dari zat yang akan ditentukan kandungannya 

didalam sampel, stabilitas teknis dan kimia yang baik, biayanya murah, dan 

mudah preparasinya. Kombinasi dari MIP yang spesifik, selektif, stabil, murah 

dan mudah preparasinya merupakan nilai tambah yang diinginkan dalam analis 

kimia.3,4,5 

Molecular Imprinted Polymer adalah teknik untuk mensintesis polimer 

dengan  cross-linker yang mampu membuat molekul yang lebih selektif.  terdapat  

proses polimerisasi monomer terjadi pada molekul target (template) yang 

menggabungkan dalam matriks polimer. Proses ini dimulai dengan penggabungan 

template, monomer fungsional, agen cross-linker dan inisiator dalam pelarut 

porogen. Monomer fungsional yang dipilih untuk berinteraksi dengan molekul 
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template dalam pembentukan yang  kompleks template-monomer yang stabil 

merupakan dasar untuk keberhasilan terbentuknya molekul. Monomer diposisikan 

yang utama disekitar template dan posisi ini ditetapkan oleh kopolimerisasi 

dengan monomer silang. Polimer yang diperoleh adalah matriks berpori yang 

memiliki microcavities dengan struktur tiga dimensi komplementer dari template. 

Dengan demikian, penghancuran  molekul template dari polimer dilakukan 

dengan mencuci menggunakan pelarut. Sehingga, polimer yang dihasilkan dapat 

mengikat molekul template secara selektif.6 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kapasitas absorpsi serta 

selektivitas MIP asam metaklirat terhadap Natrium Diklofenak sehingga dapat 

diperkirakan potensi dari MIP untuk pemurnian senyawa  dari Natrium 

Diklofenak. Penelitian ini diharapkan menjadi alternatif pada proses pemurnian 

senyawa aktif bahan alam yang lebih efisien. 

 

 
Metode 

Alat. Alat yang dignakan dalam penelitian ini oven (Memmert), spektrofotometri 

UV-Vis (Genesys 10S UV-Vis), soxhlet, timbangan digital  (Amstech), gelas 

kimia, mesh 100, pipet tetes, kuvet, kertas perkamen, spatula dan alat-alat yang 

digunakan di Laboratorium. 
 

Bahan. Bahan yang digunakan pada penelitian ini Natrium Diklofenak, asam 

metaklirat (Aldrich), 2-2-Azobis-isobutiro-nitril (AIBN) (Aldrich), Etilen Glikol 

Dimetaklirat (EGDMA) (Aldrich), Asetonitril (Merck), methanol (Fisher), asam 

asetat (Merck), Etanol. Bahan yang digunakan kecuali dikatakan lain adalah pro 

analisis. 

Penelitian ini dilakukan dengan sintesis dan karakterisasi MIP (Molecular 

Imprinted Polymer) dilakukan metode penelitian di laboratorium dengan 
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serangkaian tahapan meliputi sintesis MI-SPE dengan metode polimerisasi ruah, 

ekstraksi template Natrium Diklofenak MIP menggunakan metode soxletasi, 

evaluasi kemampuan adsorpsi MI-SPE, evaluasi kapasitas adsorpsi, penentuan 

selektivitas sorben.  

Pertama yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode 

polimerisasi ruah yaitu terdiri dari Natrium Diklofenak yang digunakan sebagai 

template dicampur dengan methacrylic acid (MAA) sebagai monomer, etilen 

glikol dimetakrinat sebagai crosslinker, azobis isobutyro nitrile (AIBN) sebagai 

inisiator dan Asetonitril-Metanol sebagai pelarut. Dalam rangka memverifikasi 

retensi dari MIP yang dihasilkan, dibuat juga Non Imprinted Polymer (NIP) 

dengan cara yang sama dengan MIP tetapi tanpa penambahan template. 

Selanjutnya dilakukan ekstraksi template Natrium Dilofenak MIP menggunakan 

metode soxletasi, template Natrium Diklofenak MIP-SPE diekstraksi untuk 

menghilangkan molekul template dengan cara ekstraksi soxletasi. Prosedur 

dilakukan secara berulang hingga hasil pencucian sorben MIP tidak mengandung 

template, setelah itu diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV. 

Kemudian dilakukan evaluasi kemampuan adsorpsi MI-SPE, evaluasi kapasitas 

adsorpsi, dan evaluasi penentuan selektivitas sorben. 

 
 
Hasil 

Tabel I 

Hasil ekstraksi absorbansi MIP dengan pengukuran menggunakan 

Spektrofotometri UV-VIS. 

 

Zat Absorbansi (284 nm) 

 

 

MIP 

2,759 

0.532 

0.213 

0.184 

0.070 
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Tabel II 

Hasil Analisis FTIR pada sorben MIP dan NIP 

Bilangan Gelombang (cm-1)  

Gugus Fungsi Sorben MIP 

sebelum ekstraksi 

Sorben MIP 

setelah ekstrasi 

Sorben NIP 

3372,70 3570,31 3467,08 O – H Stretching 

1631,43 1724,17 1727,76 C = H Stretching 

1168,28 1164,35 1164,45 C – O Stretching 

 
Tabel III 

Parameter Freundlich Sorben MIP dan NIP 

 

Polimer r² m a (mg/g) 

MIP 0,979 0.9419 0,0094 

NIP 0,9407 0.9178 0,0010 

 

Tabel IV  

Hasil Perhitungan Nilai KD dan IF 

 

zat 

KD  

IF MIP NIP 

Na.Diklofenak 1.403118 1.078998 1.30038976 

Paracetamol 1.290581 1.026596 1.25714642 

Kafein 1.1026596 1.081967 1.01768605 
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Gambar I Grafik perbandingan persen adsorpsi sorben MIP dan NIP 

  

Gambar V.1  Spektrum FTIR dari MIP setelah ekstraksi (a), NIP (b) dan MIP 

sebelum ekstraksi (c). 
 

 

MIP NIP MIP NIP

Metanol Asetinitril-metanol

% Adsorbsi 58,9831 56,2712 74,3746 52,4003

IF (ppm/gr) 1,25136116 2,63648
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Pembahasan  
 

Verifikasi dilakukan dengan menentukan linieritas, presisi dan akurasi 

LoD dan LoQ pada pelarut yang digunakan untuk melarutkan template. Dipilih 

pelarut yang berbeda yaitu Metanol, Asetonitril-Metanol dan Etanol. setelah itu 

membuat membuat larutan stok Natrium Diklofenak ditimbang sebanyak 25 mg 

kemudian masukkan dalam labu ukur  lalu dilarutkan dengan pelarut Metanol, 

Asetonitrit-metanol dan Etanol  sampai tanda batas labu ukur 25 mL, sehingga 

didapatkan konsentrasi larutan baku induk 1000 ppm. Setelah didapatkan larutan 

baku induk masing-masing pelarut 1000 ppm kemudian diencerkan pada beberapa 

konsentrasi. Lalu tentukan panjang gelombang dengan menscanning pada 

spektrofotometri Uv-vis. Setelah itu diukur absorban pada panjang gelombang 

yang telah ditentukan dengan spektrofotometri UV-VIS. Hasil linieritas dibuat 

dengan kurva kalibrasi dengan mengunakan microsoft Excel sehingga diperoleh 

persamaan regresi linier y = bx + α. Berdasarkan hasil penelitian nilai R2 yang 

diperoleh yaitu pada pelarut Metanol 0.9987, pada pelarut Asetonitril-Metanol 

0.9974, pada pelarut Etanol 0.9983.  

Kemudian dilakukan uji presisi dibuat dalam 5 kali pengulangan 

dilakukannya presisi ini untuk memperoleh % RSD. Dari hasil uji presisi 

didapatkan nilai % RSD yaitu pada pelarut Metanol 1.29%, pada pelarut 

Asetonotril-Metanol 0.5554%, pada pelarut Etanol 0.541%. Dari semua pelarut 

didapatkan hasil kurang dari 2% hal ini menunjukkan bahwa metode uji memiliki 

presisi yang memenuhi persyaratan. Dari data ini juga didapatkan % ketelitian alat 

yaitu pada pelarut Metanol 99%, pada Asetonitril-metanol 99.45%, pada pelarut 

Etanol 99.46%. Setelah itu dilakukan uji akurasi dibuat dalam 3 replikasi yaitu 

80%, 100%, dan 120% untuk memperoleh % Recovery.28 

5.1 Sintesis MIP dengan metode bulk polymerization 

  Polimer MIP Natrium Diklofenak  disintesis dengan metode bulk 

polymerization (ruah). Metode polimerisasi ruah merupakan metode yang banyak 

digunakan dalam sintesis MIP karena cepat, sederhana serta tidak membutuhkan 
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keahlian khusus atau instrumen canggih dalam pembuatannya. Produk yang 

dihasilkan memerlukan proses penggerusan dan pengayakan sebelum digunakan. 

Akan tetapi dalam pada polimerisasi ruah ini proses penggerusan selain 

menghabiskan banyak waktu juga dapat merusak sejumlah situs ikatan serta  

mengurangi kemampuan pengenalan molekul dan selektifitas dari polimer yang 

diperoleh.17 

Sintesis MIP dimulai dengan melarutkan Natrium Diklofenak sebagai 

template  dengan campuran pelarut Metanol-Asetonitril dengan perbandingan 1:1 

dalam vial. Kemudian monomer fungsional (asam metakrilat) ditambahkan dan 

disonikasi hingga menghasilkan satu fase yang sempurna. Selanjutnya 

penambahan cross-linker (EGDMA) dan inisiator (AIBN) lalu disonikasi selama 

5 menit. Vial yang berisi campuran tersebut diletakkan didalam oven dengan suhu 

60oC selama 24 jam. Polimer terbentuk, digerus kemudian diayak menggunakan 

mesh 100 hal ini bertujuan agar ukuran partikel yang dihasilkan lebih homogen. 

Monomer fungsional yang dipilih juga harus dapat berinteraksi dengan 

template agar menghasilkan interaksi non-kovalen. Hal ini karena proses ekstraksi 

template pada interaksi non-kovalen lebih sederhana dibandingkan dengan 

interaksi kovalen yang lebih cenderung lebih kuat, sehingga dihasilkan sisi 

pengenalan dalam jumlah besar dan memiliki afinitas yang tinggi dan 

menghasilkan kompleks yang stabil terjadi antara molekul template dengan 

monomer Asam Metakrilat dan crosslinker EGDMA. Monomer Asam Metakrilat 

dipilih karena dengan menggunakan monomer ini hasil polimerisasi yang 

didapatkan akan menghasilkan adsorpsi yang kuat, dan Asam Metakrilat memiliki 

gugus karbonil (C=O). Atom oksigen pada gugus karbonil berperan sebagai 

akseptor ikatan hidrogen yang stabil sehingga sangat efektif digunakan untuk 

melakukan molekul polimer Natrium Diklofenak. Ikatan hidrogen tersebut dapat 

terjadi karena adanya perbedaan ke elektronegativitas yang tinggi.26 

Penambahan cross-linker bertujuan untuk mengendalikan morfologi dari 

polimer dan menstabilkan ikatan antarmolekul pada polimer yang dihasilkannya. 

Cross-linker yang akan membentuk kopolimerisasi pada kompleks prepolimer 
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yang menyebabkan material matriks yang dapat berikatan dengan monomer 

fungsional. Penambahan cross-linker yang maksimal juga dapat meningkatkan 

kualitas polimer yang dicetak. EGDMA dipilih karena harganya yang terjangkau 

dan tersedia dalam jumlah yang besar dibandingkan dengan cross-linker yang 

lain. Selain itu, pembentukan radikal bebas sangat penting dalam sintesis MIP. 

Pembentukan radikal bebas bahan ini dilakukan dengan penambahan inisiator 

mulai dengan adanya panas saat komponen disimpan pada oven selama 24 jam, 

inisiator yang digunakan yaitu AIBN yang mudah terdekomposisi oleh termolisis 

pada suhu 60oC. Dalam pembentukan radikal bebas melibatkan 3 (tiga) tahap 

yang berbeda yaitu inisiasi, polimerisasi dan terminasi. Inisiasi yang terjadi ketika 

AIBN yang menyerang ikatan rangkap pada rantai vinil monomer sehingga 

membentuk radikal bebas, selanjutnya polimerisasi terjadi ketika reaksi terus 

berlangsung hingga terbentuk rantai yang panjang antara radikal bebas dan 

monomer yang baru. Kemudian terminasi terjadi saat dua rantai polimer 

digabungkan, sehingga radikal bebas hilang dari proses polimerisasi.29   

Pelarut porogen memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan 

struktur pori MIP, karena sifat dan tingkat pelarut porogenik menentukan 

kekuatan interaksi non-kovalen. Pelarut porogen yang dipilih yaitu Asetonitril-

Metanol karena memiliki kemampuan untuk membawa semua komponen 

termasuk larut dalam template Natrium Diklofenak serta membawa komponen 

lainnya seperti monomer, inisiator, Cross-linker kedalam satu fase dalam 

polimerisasi dan bertanggung jawab untuk menciptakan pori-pori pada polimer 

berpori.12  

Pada penelitian ini menggunakan perbandingan rasio komposisi antara 

perbandingan template : monomer : crosslinker 1 : 4 : 20 dipilih karena dengan 

komposisi tersebut memberikan hasil yang paling baik10, untuk memverifikasi 

retensi yang dihasilkan oleh MIP, disintesis juga  NIP dengan cara yang sama 

namun tanpa adanya penambahan template Natrium Diklofenak.17 

5.2 Hasil ekstraksi template Natrium Diklofenak MIP menggunakan 

metode soxhletasi. 
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Ekstraksi dengan menggunakan metode soxhletasi bertujuan untuk 

menghilangkan template Natrium Diklofenak dari matriks polimer MIP, sehingga  

suatu rongga 3 (tiga) dimensi yang mampu mengikat kembali molekul template 

atau analog strukturnya secara spesifik. Ekstraksi menggunakan alat soxhlet 

dipilih karena memiliki keuntungan yaitu selalu menggunakan pelarut baru 

disetiap siklus ekstraksinya, pelarut template lebih baik karena pemakaian suhu 

tinggi, sederhana, tidak dibutuhkan penyaringan setelah ekstraksi, pelarut yang 

dibutuhkan lebih sedikit, dan bisa digunakan untuk semua matriks MIP.16 

Ekstraksi molekul template Natrium Diklofenak dilakukan dengan pelarut 

Metanol dicampur Asam Asetat dengan perbandingan 9 : 1 selama 24 jam. Pelarut 

Metanol dicampur Asam Asetat dipilih karena template Natrium Diklofenak larut 

dalam Metanol saat diekstraksi, serta lebih cepat dalam melepaskan template. 

 

Tabel V.1 

Hasil ekstraksi absorbansi MIP dengan pengukuran menggunakan 

Spektrofotometri UV-VIS. 

 

Zat Absorbansi (284 nm) 

 

 

MIP 

2,759 

0.532 

0.213 

0.184 

0.070 

 

Proses ekstraksi dikatakan selesai ketika sudah tidak lagi terdapat template pada 

hasil pengukuran sorben MIP saat dimonitoring dan hasil pengukuran 

menggunakan spektrofotometer UV memperlihatkan tidak terdapatnya puncak 

serapan pada sorben yang telah diekstraksi dengan cara soxhlet, sehingga dapat 
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diketahui bahwa sudah tidak lagi terdapat Natrium Diklofenak dalam sorben dan 

proses ekstraksi dapat dihentikan.27 

5.3 Karakterisasi reaksi polimerisasi MIP-NIP dengan menggunakan 

instrumen FTIR 

 

Karakterisasi menggunakan FTIR dilakukan untuk mengetahui interaksi 

antara template dan monomer selama proses pembentukan kompleks pre-

polimerisasi dan penggabungan template ke polimer selama proses rebinding.30  

Tabel V.2 

Hasil Analisis FTIR pada sorben MIP dan NIP 

Bilangan Gelombang (cm-1)  

Gugus Fungsi 
Sorben MIP 

sebelum ekstraksi 

Sorben MIP 

setelah ekstrasi 
Sorben NIP 

3372,70 3570,31 3467,08 O – H Stretching 

1631,43 1724,17 1727,76 C = H Stretching 

1168,28 1164,35 1164,45 C – O Stretching 

 

Pada  Tabel V.2 Hasil Analisis FTIR Sorben MIP dan NIP pada spektrum 

FTIR, Terjadi adanya pergeseran serapan vibrasi pada MIP sebelum dan sesudah 

ekstraksi. Hal ini ditandai dengan adanya gugus O – H pada MIP sebelum dan 

sesudah ekstraksi masing-masing 3372 dan 3570 cm-1 memberikan serapan 

dengan frekuensi yang lebih rendah dan lebar. Hal tersebut menandakan 

terjadinya interaksi ikatan hidrogen Natrium Diklofenak sebagai template dan 

Asam Metakrilat sebagai monomer fungsional. 31 
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Gambar V.1  Spektrum FTIR dari MIP setelah ekstraksi (a), NIP (b) dan MIP 

sebelum ekstraksi (c). 

 

 

Spektrum FTIR juga dapat digunakan untuk mengetahui kesempurnaan 

reaksi polimerisasi dengan melihat tidak terdapatnya serapan gugus vinil berupa 

puncak doublet pada bilangan gelombang 1000cm-1
 dan 900cm-1. Gugus vinil 

merupakan gugus yang terdapat pada monomer Asam Metakrilat sehingga ketika 

tidak terdapat serapan gugus tersebut setelah proses polimerisasi maka sudah tidak 

lagi terdapat monomer yang tersisa atau dengan kata lain polimerisasi berjalan 

sempurna.  Pada Gambar V.1 dapat dilihat bahwa tidak terdapat puncak doublet 

pada bilangan gelombang tersebut sehingga dapat dikatakan reaksi polimerisasi 

berjalan sempurna.32 

5.4 Evaluasi kemampuan adsorpsi MIP 

Evaluasi kemampuan adsorpsi sorben MIP dan Nip pada Natrium 

Diklofenak bertujuan untuk mengetahui kondisi optimum yang dibutuhkan sorben 

saat mengadsorpsi Natrium Diklofenak. Kondisi tersebut diamati menggunakan 

metode batch yang merupakan salah satu metode terbaik untuk mengevaluasi sisi 

pengikatan pada MIP dengan cara melibatkan analisis MIP dalam larutan substrat 

yaitu Natrium Diklofenak. Larutan dibuat dalam berbagai pelarut yaitu Metanol 
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dan pelarut campuran Metanol-Asetonitril dengan perbandingan 1:1. Evaluasi 

dilakukan dengan memasukan 5 mL larutan Natrium Diklofenak dalam berbagai 

pelarut ke dalam vial yang berisi 20 mg sorben MIP kemudian dishaker selama  

10 menit. Setelah itu campuran diinkubasi pada suhu kamar selama 18 jam lalu 

diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV. Jumlah Natrium 

Diklofenak yang teradsorpsi dihitung berdasarkan selisih antara konsentrasi 

Natrium Diklofenak awal dan konsentrasi Natrium Diklofenak bebas dalam filtrat. 

Prosedur yang sama dilakukan pada sorben NIP sebagai perbandingannya setelah 

sema itu  tercampur inkubasi sama seperti MIP pada suhu 18 jam lalu diukur 

absorbansinya meggunakan spektrofotometer UV lalu dihitung berdasarkan 

jumlah selisihnya dan hasilnya bandingkan dengan jumlah hasil MIP .33  

 

Gambar V.2 Grafik perbandingan persen adsorpsi sorben MIP dan NIP 

Berdasarkan Gambar V.2 dapat dilihat bahwa kemampuan adsorpsi paling 

baik dihasilkan oleh pelarut Asetonitril-Metanol. Hal tersebut dilihat dari 

perbandingan Metanol dan Asetonitril-Metanol (1 : 1). 

 Kemampuan adsorpsi pada suatu sorben berbeda satu dengan lainnya 

berdasarkan lingkungan yang dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan kondisi yang 

MIP NIP MIP NIP

Metanol Asetinitril-metanol

% Adsorbsi 58,9831 56,2712 74,3746 52,4003

IF (ppm/gr) 1,25136116 2,63648
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dipengaruhi oleh pelarut mempengaruhi porositas dari sorben. Pada penelitian ini, 

kondisi optimum dihasilkan oleh pelarut Asetonitril-Metanol yang juga 

merupakan porogen saat sintesis MIP dan pada pelarut Metanol menunjukkan 

hasil yang rendah. Hal ini dapat terjadi karena proses swelling dari sorben MIP 

ketika berada dalam pelarut yang berbeda. Hasil tersebut memberikan kesimpulan 

hasil yang sama seperti penelitian yaitu kemampuan adsorpsi memberikan persen 

lebih tinggi pada pelarut yang digunakan sebagai porogen. Berdasarkan Gambar 

V.2 juga terlihat bahwa persen kemampuan adsorpsi MIP pada pelarut Asetonitri-

Metanol lebih tinggi dibandingkan NIP karena pada MIP terdapat sisi pengikatan 

yang spesifik terhadap Natrium Diklofenak.27 

 

5.5 Evaluasi kapasitas adsorpsi MIP 

Penentuan kapasitas adsorpsi dilakukan setelah mengetahui pelarut mana 

yang memiliki kemampuan adsorpsi tinggi maka lanjut dilakukan evaluasi 

kapasitas adsorpsi. Evaluasi kapasitas adsorpsi bertujuan untuk mengetahui 

jumlah sisi ikatan, mengetahui afinitas dan kapasitas pengikatan MIP terhadap 

template.34   

 Pada evaluasi kapasitas adsorpsi ini dilakukan dengan cara memasukkan 

5mL larutan Natrium Diklofenak berbagai konsentrasi yaitu 2 ppm, 4 ppm, 6ppm, 

8 ppm, dan 10 ppm ke dalam 20 mg sorben  MIP dan NIP dalam vial kemudian 

dishaker selama 10 menit. Setelah itu campuran larutan tersebut diinkubasi selama 

18 jam, jika filtrat keruh disaring dan kalau jernih tidak perlu disaring lalu diukur 

absorbansinya mengunakan spektrofotometer UV. Hasil evaluasi ini diplot pada 

kurva adsorpsi isoterm Freundlich.  

Tabel V.3 

Parameter Freundlich Sorben MIP dan NIP 

 

Polimer r² m a (mg/g) 

MIP 0,979 0.9419 0,0094 

NIP 0,9407 0.9178 0,0010 
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 Pada tabel di atas menunjukkan bahwa afinitas MIP terhadap Natrium 

Diklofenak lebih tinggi dibandingkan NIP. Hal ini dapat terjadi karena MIP 

memiliki sisi spesifik terhadap Natrium Diklofenak yang tidak dimiliki oleh NIP. 

Selain itu, dapat berkaitan dengan heteroginisitas. Heterogenitas pada MIP dan 

NIP lebih dari 1 dapat dikatakan bahwa sistem tersebut tidak homogen atau 

heterogen. Sistem yang heterogen ini memiliki arti bahwa ukuran pori sebagai sisi 

pengikat Natrium Diklofenak yang dimiliki oleh polimer tidak sama besar, 

sehingga akan kemungkinan pada pengikatan Natrium Diklofenak yang tidak 

merata. Pada sisi pengikatan yang tidak merata ini merupakan salah satu efek dari 

adanya teknik non-kovalen yang digunakan untuk mensintesis. Hal tersebut 

dihasilkan karena terdapatnya kompleks monomer template hasil dari berbagai 

reaksi stoikiometrik dalam campuran prepolimerisasi.16 

 

5.6 Evaluasi Penentuan Selektivitas Sorben 

Selektifitas MIP diukur dengan membandingkan imprinting factor (IF) yang 

merupakan perbandingan MIP terhadap NIP dari obat golongan NSAID lain yaitu 

Paracetamol, Kafein. Pemilihan obat pembanding dipilih karena obat tersebut 

yang memiliki indikasi dan berasal dari golongan yang sama. Nilai IF dapat 

memperlihatkan kemampuan cetakan dihasilkan oleh MIP dalam membedakan 

Natrium Diklofenak dengan obat golongan NSAID lain yang mirip strukturnya. 

Tabel V.4 

Hasil Perhitungan Nilai KD dan IF 

 

zat 

KD  

IF MIP NIP 

Na.Diklofenak 1.403118 1.078998 1.30038976 
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Paracetamol 1.290581 1.026596 1.25714642 

Kafein  1.1026596 1.081967 1.01768605 

 

Nilai IF memperlihatkan kemampuan cetakan yang dihasilkan oleh MIP 

dalam membedakan Natrium Diklofenak dengan golongan NSAID lain yang 

mirip strukturnya dengan Natrium Diklofenak. Nilai IF yang semakin rendah pada 

Paracetamol dan Kafein berkaitan dari struktur dari senyawa tersebut. Kedua 

senyawa ini merupakan NSAID yang mengandung gugus metil. Pada tabel V.4 

dapat dilihat bahwa Natrium Diklofenak memiliki kemiripan yang lebih tinggi 

terhadap Paracetamol dan Kafein.35  

 

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan  

bahwa Sorben MIP Natrium Diklofenak dengan monomer fungsional Asam 

Metakrilat dalam porogen Asetonitril-Metanol menggunakan metode polimerisasi 

ruah memberikan kemampuan adsorpsi 74,3746% kapasitas adsorpsi 0,0094 dan 

selektifitas yang diperoleh dengan nilai IF 1,30038976 dan Sorben MIP Natrium 

Diklofenak yang dibuat menghasilkan polimerisasi sempurna pada FTIR. 
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