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KCKT merupakan metode analisis spesifik yang dapat 
digunakan untuk melakukan validasi pembersihan (Kaiser, 2003). 
Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan metode KCKT untuk 
digunakan pada validasi pembersihan erdostein dalam peralatan 
produksi dengan menggunakan metode pengambilan sampel cara 
usap yang memenuhi persyaratan parameter validasi. 
 Pada penelitian ini, kondisi KCKT yang digunakan 
merupakan hasil optimasi metode analisis dari jurnal penelitian yang 
dilakukan oleh Anita P. Ayre dan Harshal A. Pawar yakni fase gerak 
asetonitril : dapar fosfat pH 2,0 dengan perbandingan 10 : 90, 
kecepatan alir 1 mL/menit, suhu oven 40 0C, dan diamati pada 
panjang gelombang 220 nm serta menggunakan kolom Phenomenex 
Luna 5u C18(2) 100A 250 mm x 4,6 mm. 
 Pada pengujian spesisifisitas, dilakukan dengan 
menginjekkan larutan standar erdostein,  pelarut (dapar pH 2 : 
asetonitril = 90 : 10), dan hasil pengusapan dari pelarut pada plat 
stainless steel. Pada kromatogram terlihat puncak erdostein pada 
waktu retensi 9,593. Terlihat bahwa pada kromatogram pelarut dan 
hasil pengusapan dari pelarut pada plat stainless steel tidak 
menghasilkan puncak pada waktu retensi erdostein. 

Pada penentuan batasan kuantifikasi dan batasan deteksi 
didapatkan nilai batasan deteksi dari erdostein adalah 0,16 mg/L dan 
batasan kuantifikasi dari erdostein adalah 0,50 mg/L. 

Pada penentuan linieritas digunakan 10 konsentrasi yang 
bervariasi dari erdostein dengan rentang 0,30 mg/L hingga 10,03 
mg/L. Kemudian dibuat persamaan garis regresi hubungan antara 
kadar dan area puncak kromatogram sehingga diperoleh persamaan 
regresi y=7,4832x+0,6702 dengan nilai r hitung =0,9997 dan nilai 
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Vxo 2,32%. Hal ini menunjukan bahwa ada hubungan linier antara 
konsentrasi erdostein pada rentang konsentrasi 0,30 mg/L hingga 
10,03 mg/L  terhadap area puncak erdostein. Kriteria penerimaaan 
untuk linieritas adalah nilai r ≥ 0,98 (Ahuja dan Dong, 2005). 
Sedangkan untuk parameter lain dari linieritas seperti Vxo 
dipersyaratkan kurang dari 5% (Yuwono dan Indrayanto, 2005). 
 Pada penentuan akurasi, diperoleh harga rentang persen 
perolehan kembali dengan rentang 79,68% - 83,78% dimana 
diketahui persyaratan persen perolehan kembali sebesar 50% - 150% 
(Ahuja dan Dong, 2005) sehingga akurasi pada penelitian ini 
memenuhi persyaratan validasi. 
 Pada penentuan presisi, didapatkan hasil yaitu diperoleh 
harga hasil RSD presisi pada adalah 3,26% dan RSD presisi antara 
adalah 4,01%. Harga RSD tersebut sesuai dengan kriteria 
penerimaan yaitu tidak lebih dari 20% (Ahuja dan Dong, 2005). 

Pada uji stabilitas yang bertujuan untuk mengetahui 
stabilitas dari larutan standar erdostein selama pengeringan dan 
preparasi. Pada uji stabilitas ini, didapatkan bahwa erdostein masih 
stabil dengan rentang 98,10% – 101,76% dan rentang tersebut 
memenuhi persyaratan uji stabilitas yaitu 98%-102% (USP XXXVII, 
2014). 
 Tahap akhir dari penelitian ini adalah melakukan penentuan 
robustness. Pada kondisi normal didapatkan nilai  rata-rata N = 
22781; T =1,09071; dan RSD area = 0,85%. Pada kondisi laju alir 
0,8 mL/menit didapatkan nilai  rata-rata N = 26761; T = 1,05944; 
dan RSD area = 1,35%. Pada kondisi laju alir 1,2 mL/menit 
didapatkan nilai  rata-rata N = 19721; T = 1,17655; dan RSD area = 
1,50%. Pada kondisi suhu oven 35 οC didapatkan nilai  rata-rata N = 
22074; T = 1,03122; dan RSD area = 1,21%. Pada kondisi suhu oven 
45 οC didapatkan nilai  rata-rata N = 22803; T = 1,13110; dan RSD 
area = 0,98%. Pada kondisi pH fase gerak 2,5 didapatkan nilai  rata-
rata N = 22284; T = 1,09592; dan RSD area = 0,65%. Syarat dari  
parameter tersebut adalah N > 2000 ; T < 2,0; dan RSD area < 2,0 
(Moffat et al, 2011; Cazes, 2004). Dengan demikian adanya sedikit 
perubahan dari metode tersebut masih memberikan hasil yang 
memenuhi syarat. 
 Dari hasil validasi metode analisis yang telah dilakukan, 
dapat disimpulkan bahwa metode KCKT yang digunakan untuk 
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validasi pembersihan erdostein dalam peralatan produksi dengan 
menggunakan metode pengambilan sampel cara usap adalah valid 
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