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Oleh karena itu, dalam penelitian ini diusulkan suatu metode ekonomis, 

sederhana, kuantitatif dan non-kromatografi untuk menentukan kadar alkohol 

menggunakan prinsip mikrodifusi. Metode ini didasarkan pada oksidasi senyawa 

alkohol yang ada dalam sampel pada kondisi inkubasi yang optimum, reaksi terjadi 

di dalam suatu ruang tertutup dengan dua kompartemen terpisah, yaitu 

kompartemen internal diisi dengan sampel yang mengandung alkohol dan 

kompartemen eksternal diisi dengan agen pengoksidasi K2Cr2O7. Ketika reaksi 

berlangsung, Cr(VI) direduksi menjadi Cr(III), dalam reduksi ini terjadi perubahan 

warna dari jingga jernih, menjadi kuning, hingga mencapai hijau jernih tergantung 

pada kuantitas alkohol yang ada dalam sampel. Kemudian deteksi kadarnya 

dilakukan secara spektrofotometri UV-Vis [8]. 

Untuk menguji keabsahan dari metode ini, dilakukan uji validasi dengan 

parameter linieritas, ketelitian, ketepatan, limit deteksi dan limit kuantifikasi. 

Kemudian metode mikrodifusi yang telah divalidasi diaplikasikan untuk mengukur 

kadar etanol pada produk minuman beralkohol, obat (obat batuk yang beredar di 

pasaran), dan makanan (fermentasi beras ketas hitam). 

Metode ini telah digunakan untuk menentukan kadar alkohol seperti etanol 

dengan konsentrasi rendah pada jus buah [9], penentuan kadar alkohol pada sampel 

hasil fermentasi Clostridium acetobutylicum [8] dan dalam sampel biologis [10]. 

Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk menentukan kadar senyawa 

volatil lainnya seperti sianida dan azida dalam minuman [11]. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang perlu 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Berapa suhu dan waktu inkubasi yang optimum dalam proses mikrodifusi 

penentuan kadar alkohol secara spektrofotometri UV-Vis?, 

2. Bagaimana validitas metode mikrodifusi penentuan kadar alkohol secara 

spektrofotometri UV-Vis? dan 

3. Berapa kadar alkohol yang terkandung dalam sampel hasil analisis dengan 

metode mikrodifusi secara spektrofotometri UV-Vis? 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini akan 

dibatasi pada beberapa masalah berikut: 

1. Penentuan alkohol difokuskan pada etanol yang terkandung dalam sampel, 

2. Dalam penentuan kondisi inkubasi yang optimum dalam proses mikrodifusi, 

variasi suhu yang digunakan adalah 35 oC, 45 oC dan 55 oC. Sedangkan variasi 

waktu yang akan digunakan mulai dari 0 menit sampai 120 menit, 

3. Parameter validasi metode yang akan dilakukan adalah batas deteksi (LOD) dan 

batas kuantifikasi (LOQ), linieritas, ketelitian (presisi) dan ketepatan (akurasi), 

dan 

4. Sampel yang digunakan adalah tape ketan hitam dengan waktu fermentasi tiga 

hari, obat batuk sirup dan minuman beralkohol. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan, tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan kondisi inkubasi yang optimum dalam proses mikrodifusi 

penentuan kadar alkohol secara spektrofotometri UV-Vis, 

2. Untuk mengetahui validitas metode mikrodifusi penentuan kadar etanol secara 

spektrofotometri UV-Vis dengan validasi metode, dan 

3. Untuk menentukan kadar alkohol yang terkandung dalam sampel hasil analisis 

dengan metode mikrodifusi secara spektrofotometri UV-Vis. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan metode 

penentuan etanol pada produk makanan, minuman dan obat ataupun produk lainnya 

dalam penetapan status kehalalan. 


