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RINGKASAN 

VALIDASI METODE ANALISIS ERDOSTEIN SECARA KCKT 

YANG DIGUNAKAN PADA VALIDASI PEMBERSIHAN 

PERALATAN PRODUKSI DENGAN CARA USAP 

 
 

ADIN WIRA PRAMUDITA 
 
 

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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ABSTRACT  
 

HPLC METHOD VALIDATION FOR THE ANALYSIS OF 
ERDOSTEINE USED IN CLEANING VALIDATION ON 
MANUFACTURING EQUIPMENT BY SWAB METHOD 

 
Adin Wira Pramudita 

A high performance liquid chromatography (HPLC) method 
for the determination of erdosteine swab samples was validated in 
order to control a cleaning procedure. The purpose of the present 
study was to obtain a valid HPLC analytical method for determining 
erdosteine in manufacturing equipment using swab sampling. The 
method was validated for specificity, limit of detection, limit of 
quantification, linearity, accuracy, precision, stability, and 
robustness. The stability result was 98.10 %-101.76 %. Limit of 
quantification (LOQ) and limit of detection (LOD) of method was 
0.50 mg/L and 0.16 mg/L, respectively. The method was specific and 
showed good linearity (r = 0.9997, Vxo = 2.32%) at concentration 
between 0.30 and 10.03 mg/L. The recoveries were good ranging 
from 79.68% to 83.78%. The relative standard deviation (RSD) of 
repeatability and intermediate precision result was 3.26% and 4.01%, 
respectively. The proposed method was successfully validated and 
should be applied for the determination of erdosteine in 
manufacturing equipment using swab sampling for cleaning 
validation purposes. 
 

Keywords: erdostein, HPLC, cleaning validation, swab sampling.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat, 

bahwa obat yang beredar harus memiliki mutu yang memenuhi 

syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat 

Yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metode pengujian terhadap 

semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang 

sahih. Salah satu tahap yang penting dalam proses produksi adalah 

menjamin kebersihan dari permukaan peralatan produksi (Akl et al., 

2011). Selain itu, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 tahun 

2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik 

mempersyaratkan bahwa peralatan umum harus dibersihkan setelah 

digunakan untuk memproduksi produk yang berbeda untuk 

mencegah kontaminasi silang dan prosedur pembersihan ini 

hendaklah divalidasi.  

Validasi pembersihan adalah tindakan pembuktian yang 

didokumentasikan bahwa prosedur pembersihan yang disetujui akan 

senantiasa menghasilkan peralatan bersih yang sesuai untuk 

pengolahan obat. Validasi pembersihan dilakukan untuk konfirmasi 

efektivitas prosedur pembersihan (BPOM RI, 2012). Selain itu, 

validasi pembersihan dibutuhkan untuk mencegah adanya interaksi 

sinergistik  diantara bahan aktif farmasi yang dapat berpengaruh 

secara klinis terhadap pasien (Yang et al., 2005). Untuk mengetahui 
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suatu proses pembersihan dikatakan valid, dibutuhkan data yang 

menunjukkan bahwa proses pembersihan tersebut dapat mengurangi 

residu di peralatan produksi sesuai dengan kriteria keberterimaan 

yang ditetapkan (FDA, 2010). Terdapat beberapa kriteria 

keberterimaan yang dapat digunakan yaitu kebersihan secara visual, 

tingkat cemaran bahan aktif obat, dan batas cemaran mikroba. Dalam 

menentukan tingkat residu bahan aktif obat dapat ditetapkan 

berdasarkan ketentuan dosis terapik harian, data toksisitas, batas 

umum 10 mg/L, dan batas visual (CPOB, 2012). 

    Dalam melakukan validasi pembersihan digunakan metode 

analisis yang tervalidasi yang memiliki kepekaan untuk mendeteksi 

residu atau cemaran. Batas deteksi masing-masing metode analisis 

harus peka dalam batas tertentu untuk mendeteksi tingkat residu atau 

cemaran yang dapat diterima (BPOM RI, 2012). Terdapat dua jenis 

metode analisis yaitu metode spesifik dan metode non spesifik. 

Metode spesifik digunakan untuk mendeteksi komponen yang sudah 

diketahui sedangkan metode non spesifik digunakan untuk 

mendeteksi semua komponen yang memberikan respon terhadap 

metode analisis yang digunakan. Contoh metode analisis spesifik 

yang dapat digunakan adalah Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 

(KCKT), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), 

Kromatografi Ion, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari metode non 

spesifik adalah penentuan Total Organic Compund (TOC), 

penentuan pH, dan lain-lain (Kaiser, 2003). Pada penelitian ini 

digunakan metode spesifik karena sudah diketahui komponen atau 

analit yang akan dianalisis.  
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Terdapat dua jenis metode pengambilan sampel dalam 

melakukan validasi pembersihan yaitu cara usap dan cara bilas 

(CPOB, 2012). Pada metode pengambilan sampel cara bilas, 

peralatan produksi dibilas dengan sejumlah air dengan volume yang 

diketahui lalu air tersebut dianalisis untuk diketahui jumlah residu 

bahan aktif. Pada metode pengambilan sampel dengan cara usap 

dilakukan dengan mengusap peralatan produksi pada area tertentu 

yang diketahui luasnya untuk mendapatkan residu bahan aktif 

(Kaiser, 2003). Pengambilan sampel dengan cara usap menggunakan 

batang usap yang dibasahi pelarut secara langsung dapat menyerap 

residu dari permukaan alat (CPOB, 2012). Kelebihan dari metode 

pengambilan sampel dengan cara usap adalah dapat menjangkau area 

peralatan produksi yang sulit untuk dijangkau dan residu bahan aktif 

yang telah mengering pada permukaan peralatan produksi dapat 

disampling secara fisik yaitu dengan mengusap residu tersebut 

(FDA, 2010). 

Penetapan kadar senyawa dapat dilakukan melalui beberapa 

metode diantaranya yaitu spektroskopi dan kromatografi. 

Kromatografi merupakan teknik pemisahan yang paling umum dan 

paling sering digunakan dalam bidang kimia analisis (Gandjar dan 

Rohman, 2014).  KCKT merupakan teknik pemisahan yang paling 

banyak digunakan karena memiliki kelebihan dalam hal sensitivitas, 

selektivitas, sesuai untuk pemisahan senyawa nonvolatile atau 

senyawa termolabil yang tidak bisa dianalisis dengan kromatografi 

gas, dan penggunaan untuk analit yang luas meliputi: asam amino, 

protein, asam nukleat, hidrokarbon, karbohidrat, terpenoid, obat-
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obatan, pestisida, antibiotik, steroid, senyawa metal-organik, dan 

senyawa anorganik (Skoog et al., 2007). Kegunaan tambahan dari 

KCKT adalah menentukan keseragaman dosis sediaan farmasi, 

monitoring profil disolusi, menentukan kadar antioksidan dan 

pengawet, serta validasi pembersihan. Tujuan digunakan KCKT 

dalam melakukan analisis untuk validasi pembersihan adalah untuk 

membuktikan dengan data bahwa peralatan dan prosedur 

pembersihan sudah benar dan permukaan  peralatan benar-benar 

bersih  (Ahuja dan Dong, 2005).  

Metode pembersihan digolongkan  pada kategori II analisis 

kuantitatif (Ahuja dan Dong, 2005). Adapun parameter-paremeter 

yang harus dipenuhi untuk uji validasi metode kategori dua analisis 

kuantitatif adalah akurasi, presisi, spesifisitas, limit kuantifikasi, 

limit deteksi, kisaran,  dan linieritas (USP XXXVII, 2014). Pada 

penelitian ini juga dilakukan uji stabilitas dan robustness 

(ketahanan). Uji stabilitas dilakukan untuk mengetahui stabilitas 

sampel, reagen, dan baku pada waktu tertentu (Gandjar dan Rohman, 

2014). Robustness digunakan untuk mengukur kapabilitas dari suatu 

metode agar tetap tidak terpengaruh oleh adanya variasi parameter 

metode yang kecil (Yuwono dan Indrayanto, 2005). 

Erdostein merupakan mukolitik yang digunakan untuk 

mengobati gangguan pernafasan dan penyakit obstruksi paru kronik 

(PPOK) (Sweetman, 2009). Erdostein merupakan salah satu obat 

pilihan pada penyakit paru obstruktif yang memiliki fungsi 

mukolitik, antiinflamasi, antiadesi bakteri dan antioksidan. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa erdostein memiliki kemampuan 
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untuk meningkatkan produktivitas pada pasien PPOK. Metabolit 

aktif erdostein setelah diabsorbsi akan membentuk sulfhidril (SH) 

yang berfungsi memotong ikatan disulfid dalam glikoprotein mukus, 

selanjutnya menurunkan viskositas dan elastisitas mukus sehingga 

memudahkan transpor dan bersihan mukosiliar (Wiyono, 2012). 

Erdostein memiliki nama kimia  (±)-({[(Tetrahydro-2-oxo-3-thienyl) 

carbamoyl] methyl} thio) acetic acid (Sweetman, 2009). 

Metode analisis erdostein dengan KCKT tidak terdapat dalam 

pustaka kompendial seperti Farmakope Indonesia, United States 

Pharmacopeia (USP), dan British Pharmacopoeia (BP). Tetapi, 

terdapat metode untuk menganalisis erdostein dan hasil degradasinya 

menggunakan KCKT dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh 

Anita P. Ayre dan Harshal A. Pawar, 2012. Pada penelitian tersebut 

digunakan KCKT fase terbalik dengan kolom HiQ Sil 5um C18 250 

mm x 4,6 mm  dan eluasi secara isokratik dengan laju alir 

1mL/menit. Fase gerak yang digunakan adalah asetonitril : dapar 

fosfat  pH 5,8 (80 : 20 v/v). Panjang gelombang yang digunakan 

adalah 270 nm. Sampai saat ini masih belum pernah dilaporkan 

penelitian mengenai validasi pembersihan dengan cara usap untuk 

erdostein dengan menggunakan metode KCKT. Sebelumnya, telah 

dilakukan optimasi metode analisis dari metode yang terdapat dalam 

jurnal tersebut dan didapatkan kondisi KCKT yang sesuai. Fase 

gerak yang digunakan dalam penelitian  ini adalah asetonitril : dapar 

fosfat pH 2 (10 : 90 v/v) dan kecepatan alir 1mL/menit. Dalam 

penelitian ini, akan dilakukan validasi metode analisis hasil optimasi 

tersebut agar memberikan hasil yang valid pada kondisi yang akan 
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dipakai sebelum suatu metode tersebut dipakai untuk validasi 

pembersihan pada alat produksi dengan cara usap.  

 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat 

diambil suatu permasalahan sebagai berikut: 

Apakah metode KCKT yang digunakan untuk validasi 

pembersihan erdostein dalam peralatan produksi dengan 

menggunakan metode pengambilan sampel cara usap memenuhi 

persyaratan parameter validasi yang meliputi spesifisitas, batas 

deteksi, batas kuantifikasi, kisaran, linieritas, akurasi, presisi, 

robustness, dan uji stabilitas ? 

 

1.3    Tujuan Penelitian 

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 

yakni spesifisitas, batas deteksi, batas kuantifikasi, kisaran, linieritas, 

akurasi, presisi, robustness, dan uji stabilitas. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah diperoleh data ilmiah 

tentang metode analisis erdostein untuk validasi pembersihan yang 

valid dan diharapkan dapat dijadikan sebagai metode rujukan untuk 

analisisErdostein.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Tinjauan tentang Erdostein 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Rumus Struktur Erdostein (Sweetman, 2009) 

 

Erdostein merupakan mukolitik yang digunakan untuk 

mengobati gangguan pernafasan dan penyakit obstruksi paru kronik. 

Obat ini diberikan secara oral dengan dosis 300 mg sehari dua kali 

dan dipakai maksismum 10 hari. Erdostein memiliki nama kimia (±)-

({[(Tetrahydro-2-oxo-3-thienyl)carbamoyl]methyl}thio)acetic acid 

dan memiliki rumus molekul C8H11NO4S2 (Sweetman, 2009). 

Erdostein merupakan salah satu obat pilihan pada penyakit paru 

obstruktif yang memiliki fungsi mukolitik, antiinflamasi, antiadesi 

bakteri dan antioksidan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

erdostein memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas 

pada pasien PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik). Metabolit 

aktif erdostein setelah diabsorbsi akan membentuk sulfhidril (SH) 

yang berfungsi memotong ikatan disulfid dalam glikoprotein mukus, 

selanjutnya menurunkan viskositas dan elastisitas mukus sehingga 
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memudahkan transpor dan bersihan mukosiliar (Wiyono, 2012). 

Erdostein memiliki warna putih sampai kekuningan, sedikit larut 

dalam air, larut dalam metanol dan kloroform dan rute pemberiannya 

adalah per oral (Jain et al, 2013). Erdostein memiliki pKa 3,71, titik 

leleh 156-158˚C, dan log P  -0,96 (The Merck Index, 2001). 

 Efek samping dari erdostein adalah gangguan saluran cerna, 

sakit kepala, gangguan indra perasa, urtikaria, eritema, dan 

dermatitis. Erdostein tidak boleh digunakan oleh pasien dengan 

penyakit tukak lambung, pasien dengan gangguan hati dan pasien 

yang memiliki klirens keratinin 25 mL/menit. Erdostein diabsorbsi 

secara cepat dengan rute per oral. Absorbsinya tidak dipengaruhi 

oleh makanan. Kadar puncak pada plasma tercapai setelah satu jam. 

Erdostein mengalami metabolisme lintas pertama menjadi metabolit 

aktif yaitu N-thiodiglikoil-homosistein. Erdostein terikat protein 

sebesar 64,5% dan memiliki waktu paruh 1,46  jam untuk dan 1,62 

jam untuk metabolitnya. Obat ini dieksresi melaui urin sebagai 

metabolitnya dan jarang dieksresi melaui feses (Sweetman, 2009). 

 

2.2       Tinjauan  tentang KCKT 

2.2.1    Prinsip Kromatografi 

Kromatografi merupakan suatu teknik pemisahan yang 

menggunakan fase diam (stationary phase) dan fase gerak (mobile 

phase). Kromatografi saat ini merupakan teknik pemisahan yang 

paling umum dan paling sering digunakan dalam bidang kimia 

analisis dan dapat dimanfaatkan untuk melakukan analisis, baik 

lingkungan, industri, dan sebagainya. Kromatografi merupakan 
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teknik yang mana solut dan zat-zat terlarut terpisah oleh perbedaan 

kecepatan elusi, dikarenakan solut-solut ini melewati suatu kolom 

kromatografi. Pemisalahan solut-solut ini diatur oleh distribusi solut 

dalam fase gerak dan fase diam (Gandjar dan Rohman, 2014). 

2.2.2    Parameter Kromatografi 

2.2.2.1 Waktu Retensi atau Waktu Tambat 

Waktu tambat atau waktu retensi (retention time) adalah 

selang waktu yang diperlukan oleh analit mulai saat injeksi sampai 

keluar dari kolom dan sinyalnya secara maksimal ditangkap oleh 

detektor, yang diukur pada puncak maksimum kromatogram. Waktu 

tambat analit yang tertahan pada fase diam dinyatakan sebagai tR. 

Sedangkan waktu tambat analit yang tidak tertahan pada fase diam 

atau sering disebut sebagai waktu tambat fase gerak dinyatakan 

sebagai tM. Harga tM akan lebih kecil dari harga tR, karena yang akan 

mencapai ujung kolom lebih dahulu adalah fase geraknya (Mulja dan 

Suharman, 1995). 

Waktu retensi analit dapat dinyatakan sebagai berikut : 

tR =  
Vs

Vm
Kd + 1  tM 

Keterangan : 

tR  = waktu retensi analit 

tM =  waktu tambat fase gerak 

Kd = koefisien distribusi 

Vm = volume fase gerak 

Vs = volume fase diam 
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Pada persamaan ini, tampak bahwa harga tM, Vm, dan Vs 

dapat diatur. Dengan demikian, harga tR akan menjadi spesifik untuk 

tiap-tiap analit. Campuran zat yang diinjeksikan untuk dianalisis 

dengan KCKT tentu mempunyai harga tR yang berbeda-beda karena 

tiap-tiap analit memiliki harga Kd yang spesifik (Mulja dan 

Suharman, 1995). 

 

2.2.2.2 Faktor Kapasitas atau Faktor Retensi (k) 

Faktor kapasitas (k) definisikan sebagai perbandingan waktu 

yang dibutuhkan solut berada dalam fase diam dan waktu yang 

dibutuhkan solut dalam fase gerak (Cazes, 2004) 

Harga faktor retensi (k’) optimal adalah berkisar antara 2 

sampai 5. Sedangkan untuk campuran yang kompleks, harga k’ bisa 

diperluas menjadi 0.5 sampai 20 agar memberikan waktu puncak-

puncak pada komponen muncul (Skoog et al., 2007). 

Faktor kapasitas dinyatakan dalam persamaan :  

k =
KVs

Vm
=

TR − Tm

Tm
 

 

2.2.2.3 Resolusi (Rs) dan Faktor Selektivitas (α) 

Resolusi (Rs) didefinisikan sebagai rasio antara waktu retensi 

yang berbeda t1 dan t2 dari dua peak dan rata-rata lebar area W1 dan 

W2 dari dua peak pada garis dasarnya, yang dapat ditunjukkan 

sebagai berikut: 

Rs =
t2 − t1

0,5 (W1 + W2)
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Rs =1 dapat diartikan bahwa sekitar 4% dua peak yang 

berdekatan overlap dan mampu untuk analisa beberapa 

kromatogram. Untuk pemisahan yang baik, harga Rs mendekati atau 

lebih dari 1,5 (Cazes, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                

 
Gambar  2.2 Pengukuran resolusi dua puncak yang berdekatan 

(Kealey and Haines, 2002) 
 
 
 

Faktor selektivitas dari sistem kromatografi adalah waktu 

retensi relative dari kedua peak pada suatu kromatogram dihitung 

dengan membandingkan faktor kapasitas dari peak yang terelusi di 

akhir (K2)  dan peak yang terelusi di awal (K1). Faktor selektivitas 

lebih dari 2 akan memberikan hasil yang baik (Cazes, 2004). Rumus: 

 

α =
K2

K1
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2.2.2.4 Efisiensi 

Untuk kolom kromatografi, jumlah lempeng atau plate 

number (N) yang didasarkan pada konsep lempeng teoretis pada 

kolom digunakan sebagai ukuran efisiensi. Dengan menganggap 

profil puncak kromatogram adalah sesuai kurva Gaussian, maka N 

didefinisikan : 

 

𝑁 =  
𝑡𝑅

𝜎𝑡
 

2

 

 

Yang mana tR adalah waktu retensi solut dan 𝜎𝑡 adalah standar 

deviasi lebar puncak.  

Dalam prakteknya lebih mudah untuk mengukur baik lebar 

puncak (Wb) atau lebar setengah puncak (Wh/2) dengan rumus :  

 

 

Suatu ukuran alternatif  adalah tinggi lempeng (H) atau juga 

biasa disebut dengan tinggi setara plat teori (HETP = Height 

Equivalent Theoritical Plate). Hubungan antara HETP dan jumlah 

lempeng (N) serta panjang kolom dirumuskan :  

𝐻 =
𝐿

𝑁
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Kolom yang memberikan jumlah lempeng (N) yang besar dan nilai 

HETP yang kecil akan mampu memisahkan komponen-komponen 

daam suatu campuran yang lebih baik yang berarti bahwa efisiensi 

kolom adalah besar (Gandjar dan Rohman, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Pengukuran efisiensi kromatografi dari puncak 
Gaussian (Kealey dan Haines, 2002). 
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2.2.2.5 Puncak Asimetri 

Selama pemisahan kromatografi, solut individual akan 

membentuk profil konsentrasi atau simetri atau dikenal juga dengan 

profil Gaussian dalam aliran fase gerak. Profil, dikenal juga dengan 

puncak atau pita, secara perlahan-lahan akan melebar dan sering juga 

membentuk profil yang asimetrik karena solut-solut melanjutkan 

migrasinya ke fase diam. Profil konsentrasi solut yang bermigrasi 

akan simetris jika rasio distribusi solut konstan selama di kisaran 

konsentrasi keseluruhan puncak, sebagaimana ditunjukkan oleh 

isotherm sorpsi yang linier yang merupakan plot konsentrasi solut 

dalam fase diam (Cs) terhadap konsentrasi solut dalam fase gerak 

(Cm). kurva isotherm dapat berubah menjadi dua puncak asimetris 

yakni membentuk puncak yang berekor (tailing) dan adanya puncak 

pendahulu (fronting) jika ada perubahan rasio distribusi solut ke arah 

yang lebih besar. Tailing dan fronting tidak dikehendaki karena 

dapat menyebabkan pemisahan kurang baik dan data retensi kurang 

reprodusibel (Gandjar dan Rohman, 2014).  

Penentuan asimetri puncak dapat ditentukan dengan 

menggunakan persamaan Faktor Asimetri (AF)=b/a. Dengan a 

adalah paruh awal puncak yang diukur pada 10% tinggi puncak. 

Sementara b adalah paruh pengikut pada puncak yang diukur pada 

10% tinggi puncak. Idealnya nilai faktor asimetri ini dalam rentang 

0,95-1,15 (Watson, 2013). 
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Gambar 2.4  Isoterm sorpsi serta profil-profil puncak yang 
dihasilkan. (a) Isoterm linier  (b) Puncak tailing (c) puncak fronting          

(Kealey dan Haines, 2002). 
 

 

2.2.3    Tinjauan Umum KCKT 

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) merupakan teknik 

pemisahan yang dapat diterima secara luas untuk analisis dan 

pemurnian senyawa tertentu dalam suatu sampel pada sejumlah 

bidang. Pemisahan solut-solut ini diatur oleh distribusi solut dalam 

fase dalam fase gerak dan fase diam (Gandjar dan Rohman, 2014). 

Kegunaan tambahan dari KCKT adalah menentukan keseragaman 

dosis sediaan farmasi, monitoring profil disolusi, menentukan kadar 

antioksidan dan pengawet, serta validasi pembersihan (Ahuja dan 

Dong, 2005). 
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Kalau ditinjau dari sistem peralatannya, KCKT termasuk 

kromatografi kolom karena dipakai fase diam yang diisikan atau ter-

packing di dalam kolom. Bila ditinjau dari proses pemisahannya, 

KCKT dapat digolongkan sebagai kromatografi adsorpsi atau 

kromatografi partisi tergantung pada butiran-butiran fase diam yang 

ada di dalam kolom sebagai fase padat murni atau disalut dengan 

cairan (Mulja dan Suharman, 1995).  

Hampir semua jenis campuran solut dapat dipisahkan dengan 

KCKT karena banyaknya fase diam yang tersedia dan selektivitas 

yang dapat ditingkatkan dengan mengatur fase gerak. Pemisahan 

dapat dilakukan dengan fase normal atau fase terbalik tergantung 

pada polaritas relatif fase diam dan fase gerak. Berdasarkan pada 

pemisahan kedua ini, KCKT dikelompokkan menjadi KCKT fase 

normal dan fase terbalik. Meskipun demikian, klasifikasi 

berdasarkan pada sifat fase diam atau berdasarkan mekanisme sorpsi 

solut memberikan suatu jenis KCKT yang lebih spesifik yaitu 

kromatografi adsorpsi, kromatografi partisi, kromatografi penukar 

ion, dan kromatografi ekslusi ukuran (Gandjar dan Rohman, 2014). 

KCKT paling sering digunakan untuk menetapkan kadar 

senyawa-senyawa tertentu seperti asam amino, asam nukleat, dan 

protein-protein cairan fisiologis; menentukan kadar senyawa aktif 

obat, produk hasil samping proses sintesis atau produk-produk 

degradasi dalam sediaan farmasi; memonitor sampel-sampel yang 

berasal dari lingkungan; memurnikan senyawa dalam suatu 

campuran; memisahkan polimer dan menentukan distribusi berat 

molekulnya dalam suatu campuran; kontrol kualitas; dan mengikuti 
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jalannya reaksi sintesis. KCKT merupakan metode yang tidak 

destruktif dan dapat digunakan baik untuk analisis kuantitatif 

ataupun kualitatif  (Gandjar dan Rohman, 2014)..  KCKT merupakan 

teknik pemisahan yang paling banyak digunakan karena memiliki 

kelebihan dalam hal sensitivitas, selektivitas, sesuai untuk pemisahan 

senyawa nonvolatile atau senyawa termolabil yang tidak bisa 

dianalisis dengan kromatografi gas, dan penggunaan untuk analit 

yang luas meliputi: asam amino, protein, asam nukleat, hidrokarbon, 

karbohidrat, terpenoid, obat-obatan, pestisida, antibiotik, steroid, 

senyawa metal-organik, dan senyawa anorganik (Skoog et al., 2007). 

Selain itu, kelebihan dari metode KCKT diantaranya adalah risiko 

peruraian sampel yang lebih kecil dibandingkan dengan metode 

Kromatografi Gas, mudah diotomatisasi, pemasukan sampel yang 

tepat dan mudah dikendalikan menjamin presisi kuantitatif, dan 

keragaman kolom serta detektor menunjukkan bahwa selektivitas 

metode tersebut dapat disesuaikan dengan mudah. KCKT merupakan 

teknik kromatografi yang perkembangannya tampak paling intensif 

beberapa tahun belakangan ini (Watson, 2013).  

 

2.2.3.1  Fase Gerak Pada KCKT 

Fase gerak atau eluen biasanya terdiri atas campuran pelarut 

yang dapat bercampur yang secara keseluruhan berperan dalam daya 

elusi dan resolusi. Daya elusi dan resolusi ini ditentukan oleh 

polaritas keseluruhan pelarut, polaritas fase diam, dan sifat 

komponen-komponen sampel. Untuk fase normal (fase diam lebih 

polar daripada fase gerak), kemampuan elusi meningkat dengan 
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meningkatnya pelarut. Sementara untuk fase terbalik (fase diam 

kurang polar daripada fase gerak), kemampuan elusi menurun 

dengan meningkatnya polaritas pelarut. Elusi pada KCKT ada 2 cara 

yaitu cara isokratik dan cara gradien. Cara isokratik, komposisi fase 

gerak tetap selama elusi sementara untuk cara gradien komposisi 

fase gerak berubah-ubah. Deret elutropik yang disusun berdasarkan 

polaritas pelarut merupakan panduan yang berguna dalam memilih 

fase gerak yang akan digunakan dalam KCKT. Nilai pemenggalan 

UV (UV cut-off) merupakan panjang  gelmbang mana pada kuvet 1 

cm, pelarut akan memberikan absorbansi lebih dari 1,0 satuan 

absorbansi. Pengetahuan tentang nilai pemenggalan UV ini sangat 

penting terutama saat menggunakan detektor UV-Vis dan detektor 

fluorometri. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk menggunakan 

panjang gelombang deteksi yang tidak bertepatan atau di sekitar 

dengan panjang gelombang pemenggalan UV pelarut yang 

digunakan sebagai fase gerak (Gandjar dan Rohman, 2014). 

 

2.2.3.2  Fase Diam Pada KCKT 

Kebanyakan fase diam pada KCKT berupa silika yang 

dimodifikasi secara kimiawi, silika yang tidak dimodifikasi, atau 

polimer-polimer stiren dan divinil benzen. Permukaan silika 

memiliki sifat polar dan sedikit asam karena adanya residu gugus 

silanol (Si-OH). Silika dapat dimodifikasi secara kimiawi dengan 

menggunakan reagen-reagen seperti klorosilan. Reagen-reagen ini 

akan bereaksi dengan gugus silanol dan menggantinya dengan 

gugus-gugus fungsional lain. Hasil reaksi yang diperoleh disebut 
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dengan silika fase terikat yang stabil terhadap hidrolisis karena 

terbentuk ikatan-ikatan siloksan (Si-O-O-Si). Salah satu jenis silika 

yang dimodifikasi adalah oktadesil silika (ODS atau C18) yang 

merupakan fase diam yang paling banyak digunakan karena mampu 

memisahkan senyawa-senyawa dengan kepolaran yang rendah, 

sedang, maupun tinggi (Gandjar dan Rohman, 2014). 

 

Tabel II.1 Deret elutropik pelarut-pelarut untuk KCKT 
(Gandjar dan Rohman, 2014) 

Pelarut Parameter  

kekuatan pelarut            

 ɛ (adsorpsi) 

Parameter 

kekuatan pelarut            

ɛ (partisi) 

UV cut-

off (nm) 

n-heksana 

sikloheksana 

tetraklorometan 

metilbenzen 

triklorometan 

diklorometan 

tetrahidrofuran 

propanon 

asetonitril 

iso-propanol 

etanol 

methanol 

asam etanoat 

air 

0,01 

0,04 

0,18 

0,29 

0,40 

0,42 

0,56 

0,56 

0,65 

0,82 

0,88 

0,95 

>1 

>1 

0,1 

-0,2 

1,6 

2,4 

4,1 

3,1 

4,0 

3,9 

5,8 

3,9 

4,3 

5,1 

4,4 

10,2 

195 

200 

265 

285 

245 

230 

212 

330 

190 

205 

205 

205 

255 

170 
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2.2.4    Komponen Utama KCKT 

Instrumentasi KCKT pada dasarnya terdiri dari atas delapan 

komponen pokok yaitu : wadah fase gerak, sistem penghantaran fase 

gerak, alat untuk memasukkan sampel, kolom, detektor, wadah 

penampung buangan fase gerak, tabung penghubung dan suatu 

komputer atau integrator atau perekam (Gandjar dan Rohman, 2014). 

 

 
Gambar 2.5 Diagram blok sistem KCKT secara umum 

(Kealey dan Haines,2002) 
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2.2.4.1 Wadah Fase Gerak 

Wadah fase gerak harus bersih dan inert. Wadah pelarut 

kosong atau labu laboratorium dapat digunakan sebagai wadah fase 

gerak. Wadah ini dapat menampung satu sampai dua liter pelarut. 

Fase gerak sebelum digunakan harus dilakukan penghilangan gas 

yang ada dalam fase gerak, sebab dengan adanya gas akan 

berkumpul dengan komponen lain terutama di pompa dan detektor 

sehingga dapat mengacaukan analisis (Gandjar dan Rohman, 2014). 

 

2.2.4.2 Injektor  

Sampel-sampel cair dan larutan disuntikkan secara langsung 

ke dalam fase gerak yang mengalir di bawah tekanan menuju kolom 

menggunakan alat penyuntik yang terbuat dari tembaga tahan karat 

dan katup teflon yang dilengkapi dengan keluk sampel (sample loop) 

internal atau eksternal. Pada saat pengisian sampel, sampel 

digelontor melewati keluk sampel dan kelebihannya akan 

dikeluarkan ke  pembuang. Pada saat penyuntikan, katup diputar 

sehingga fase gerak melewati keluk sampel dan menggelontor 

sampel ke dalam kolom. Presisi penyuntikan dengan keluk sampel 

ini dapat mencapai nilai RSD 0,1%. Penyuntik ini mudah digunakan 

untuk otomatisasi dan sering digunakan untuk autosampler pada 

KCKT (Gandjar dan Rohman, 2014). 
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            (a)                                                   (b) 

 

Gambar 2.6 Skema penyuntik keluk (sample loop) (a) posisi pada 
saat memuat sampel; dan (b) posisi pada saat menyuntik sampel 

(Ahuja dan Dong, 2005). 
 

 

2.2.4.3 Sistem Pompa 

Pompa yang digunakan untuk KCKT harus inert terhadap fase 

gerak. Bahan umum yang dipakai untuk pompa adalah gelas, baja 

tahan karat, Teflon, dan batu nilam. Pompa yang digunakan 

sebaiknya mampu memberikan tekanan sampai 5000 psi dan mampu 

mengalirkan fase gerak dengan kecepatan alir 3 mL/menit (Gandjar 

dan Rohman, 2014). 

Tujuan penggunan pompa atau sistem penghantaran fase 

gerak adalah untuk menjamin proses penghantaran fase gerak 

berlangsung secara tepat, reprodusibel, konstan, dan bebas dari 

gangguan (Gandjar dan Rohman, 2014). 

Terdapat dua tipe pompa yang digunakan dalam kromatografi 

cair yaitu tipe reciprocating pump dan screw-driven syringe pump. 
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Reciprocating pump lebih sering digunakan dalam kromatografi cair. 

Perkembangan lain adalah adanya pompa dual-piston in-parallel 

pump dimana terdapat satu motor yang menggerakkan dua piston 

(Ahuja dan Dong, 2005). 

Berdasarkan cara mencampur solven, pompa dapat dibagi 

menjadi sistem pencampuran bertekanan tinggi dan sistem 

pencampuran bertekanan  rendah (Ahuja dan Dong, 2005). Pada 

pencampuran bertekanan tinggi, pencampuran fase gerak dilakukan 

dengan memakai pompa-pompa bertekanan tinggi dari masing-

masing botol eluen yang kemudian dielusikan ke dalam kolom. 

Sedangkan pada sistem pemcampuran bertekanan rendah, 

pencampuran solven dilakukan dengan pompa bertekanan rendah 

dari masing-masing botol kemudian setelah bercampur, dielusikan 

oleh pompa bertekanan tinggi ke dalam kolom (Skoog et al, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                (a)                                                         (b) 

 

Gambar 2.7 Skema reciprocating pump (a) dan dual-piston in-

parallel pump (b) (Ahuja dan Dong, 2005) 
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(a) 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

Gambar 2.8 Diagram skematik dari sistem pencampuran bertekanan 
tinggi  (a)  dan sistem pencampuran bertekanan rendah (b)                 

( Ahuja dan Dong, 2005). 
 
 

2.2.4.4 Kolom 

Kolom adalah suatu kunci penting untuk kromatografi yang baik 

pada KCKT. Silika (SiO2.xH20) merupakan bahan pengisi kolom 

terpaking yang sering digunakan. Kolom terdiri dari ikatan siloksan  

(Si-O-Si) dengan struktur tiga dimensi yang kaku yang mengandung 

pori yang saling berhubungan. Ukuran pori dan konsentrasi gugus 

silanol (Si-OH) dapat diatur pada proses produksi kolom. Grup 

silanol pada permukaan silika memberikan sifat polar dimana akan 

mempengaruhi proses adsorpsi pada kromatografi dengan 

menggunakan eluen organik. Silika dapat direaksikan dengan 

organoklorosilan atau organoalkiloksisilan untuk membentuk ikatan 

Si-O-Si-R pada permukaannya. Penambahan hidrokarbon pada 

permukaan silika memberikan sifat non polar sehingga dapat 
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digunakan sebagai fase diam terbalik. Bahan yang sering digunakan 

sebagai fase diam adalah oktadesilsilika (ODS) yang mengandung 

rantai C18 (Moffat et al., 2011). Kolom yang digunakan pada KCKT 

pada umumnya memiliki panjang 5-25 cm dengan diameter bagian 

dalam sebesar 4,6 mm, ukuran partikel 5 µm dan mengandung 

40.000 sampai 70.000 plat/meter. Pada kolom KCKT terdapat kolom 

penjaga (guard column) yang berfungsi untuk meningkatkan masa 

penggunaan kolom dengan mencegah ikatan kuat secara irreversibel 

antara partikel, kontaminan dari pelarut, dan komponen pada sampel 

dengan fase diam (Skoog et al., 2007). 

 

2.2.4.5 Oven 

Pada KCKT sistem terbalik (reversed-phase), temperature 

kolom menentukan waktu retensi dan mempengaruhi selektivitas. 

Temperatur yang digunakan dalam analisis berkisar antara 30-50 ˚C 

Penggunaan suhu lebih dari 60 ˚C berpengaruh pada stabilitas analit 

dan masa kerja kolom (Dong dan Ahuja, 2005). 

 

2.2.4.6 Detektor 

Detektor pada KCKT dikelompokkan menjadi 2 golongan 

yaitu: detektor universal  yang mampu mendeteksi zat secara umum, 

tidak bersifat spesifik, dan tidak bersifat selektif dan golongan 

detektor yang secara spesifik yang hanya akan mendeteksi analit 

secara spesifik dan selektif, seperti detektor UV-Vis, detektor 

fluoresensi dan elektrokimia. Detektor UV-Vis merupakan detektor 

yang paling banyak dipakai, akan tetapi karena banyak analit yang 
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diukur maka akan ada kecenderungan puncak-puncak kromatogram 

yang tidak terdeteksi dan juga akan ada pergeseran puncak-puncak 

kromatogram. Detektor ini mampu memberikan keunggulan 

kromatogram secara simultan pada panjang gelombang yang berbeda 

dalam proses (single run). Selama proses berjalan, suatu 

kromatogram pada panjang gelombang yang diinginkan (biasanya 

antara 190-400nm) dapat ditampilkan. PDA memberikan lebih 

banyak informasi komposisi sampel dibanding dengan detektor UV-

Vis. Dengan detektor ini juga dieroleh spectrum UV tiap puncak 

yang terpisah sehingga dapat dijadikan sebagai alat penting untuk 

memilih panjang gelombang maksimal untuk sistem KCKT yang 

digunakan (Gandjar dan Rohman, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Detektor photodiode-array (PDA)                           

(Ahuja dan Dong, 2005). 
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2.2.4.7 Komputer, Integrator, atau Rekorder 

Alat pengumpul data seperti komputer, integrator, atau 

rekorder, dihubungkan dengan detektor. Alat ini akan mengukur 

sinyal elektronik yang dihasilkan oleh detektor lalu memplotkannya 

sebagai suatu kromatogram yang selanjutnya dapat dievaluasi oleh 

seorang analis (pengguna). Komputer mempunyai keuntungan lebih 

karena komputer secara elektronik mampu menyimpan kromatogram 

untuk evaluasi di kemudian hari (Gandjar dan Rohman, 2014). 

 

2.3       Tinjauan tentang  Validasi Metode Analisis 

Validasi metode analisis merupakan proses yang dilakukan 

melalui percobaan laboratorium dimana karakteristik dari suatu 

prosedur memenuhi persyaratan untuk aplikasi analisis (USP 

XXXVII, 2014).  Validasi metode merupakan proses untuk 

memastikan bahwa prosedur yang ada memenuhi standar reliabilitas, 

akurasi, dan presisi sesuai tujuan yang diharapkan (Ahuja dan Dong, 

2005). Validasi metode dilakukan untuk menjamin bahwa metode 

analisis akurat, spesifik, reprodusibel dan tahan pada kisaran analit 

yang akan dianalisis (Gandjar dan Rohman, 2014). Sedangkan 

menurut Harmita (2004), validasi metode analisis adalah suatu 

tindakan parameter tertentu, berdasarkan percobaan laboratorium 

untuk membuktikan bahwa parameter tersebut memenuhi 

persyaratan dalam penggunaannya.  

Suatu metode analisis harus divalidasi untuk memastikan 

bahwa parameter kejanya cukup mampu untuk mengatasi problem 

analisis, karenanya suatu metode harus divalidasi ketika : 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI VALIDASI METODE ... ADIN WIRA PRAMUDITA



28 
 
1. Metode baru dikembangkan untuk mengatasi masalah analisis 

tertentu. 

2. Metode yang sudah baku direvisi untuk menyesuaikan 

perkembangan atau karena munculnya suatu masalah yang 

mengarahkan bahwa metode baku tersebut harus direvisi. 

3. Penjaminan mutu yang mengindikasikan bahwa metode baku 

telah berubah seiring dengan berjalannya waktu. 

4. Metode baku yang digunakan di laboratorium yang berbeda, 

dikerjakan oleh analis yang berbeda, atau dikerjakan dengan 

alat yang berbeda. 

5. Untuk mendemonstrasikan kesetaraan antara dua metode 

seperti metode baru dan metode baku. 

(Gandjar dan Rohman, 2014). 

USP XXXVII tahun 2014 membagi metode-metode analisis 

ke dalam beberapa kategori, yaitu: 

1. Kategori I merupakan prosedur analisis untuk 

mengkuantifikasi komponen utama atau bahan aktif 

(termasuk pengawet) pada produk farmasi. 

2. Kategori II merupakan prosedur analisis untuk menentukan 

cemaran (impurities) atau senyawa hasil degradasi pada 

produk akhir farmasi. Metode ini meliputi perhitungan 

kembali secara kuantitatif dan uji batas. 

3. Kategori III merupakan prosedur analisis untuk menentukan 

performa karakteristik (contoh : disolusi, pelepasan obat). 

4. Kategori IV uji identifikasi. 
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Table II.2 Data yang diperlukan untuk uji validasi (USP XXXVII, 2014). 

Karakteristik 

analisis 

Kategori I Kategori II Kategori 

III 

Kategori 

IV Kuantitatif Limit tes 

Akurasi Ya Ya * * Tidak 

Presisi Ya Ya Tidak Ya Tidak 

Spesifisitas Ya Ya Ya * Ya 

LOD Tidak Tidak Ya * Tidak 

LOQ Tidak Ya Tidak * Tidak 

Linieritas Ya Ya Tidak * Tidak 

Range Ya Ya * * Tidak 

        *mungkin diperlukan, tergantung pada spesifikasi tes yang dilakukan. 

Pengujian kategori dua dapat dibagi lagi menjadi dua sub 

kategori yaitu analisis kuantitatif dan uji batas. Jika yang diharapkan 

adalah informasi kuantitatifnya maka parameter LOD tidak begitu 

penting, tetpi parameter yng lain dibutuhkan. Keadaan yang 

berlawanan berlaku untuk uji batas, karena informasi kuantitatifnya 

tidak dibutuhkan maka pengukuran LOD, spesisifisitas, dan 

kekasaran sudah mencukupi (Ganjdar dan Rohman, 2014). Metode 

pembersihan merupakan kasus yang spesial dan terdapat beberapa 

argumen yang menempatkannya pada kategori dua ini. Pada tujuan 

tertentu, uji batas sesuai untuk metode pembersihan tetapi sering 

dibutuhkan untuk mengetahui secara kuantitatif berapa residu yang 

tertinggal. Sehingga dengan alasan tersebut, metode pembersihan 

lebih digolongkan  pada kategori II analisis kuantitatif (Ahuja dan 

Dong, 2005).  
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2.3.1    Spesifisitas 

Spesifisitas merupakan kemampuan untuk mengukur analit 

yang dituju secara tepat dengan adanya komponen-komponen lain 

dalam matriks sampel seperti ketidakmurnian, produk degradasi, dan 

komponen matriks (USP XXXVII, 2014). Dalam teknik 

kromatografi, selektivitas dapat dibuktikan dengan pemisahan yang 

baik antara analit dengan komponen yang lain. Bukti dari 

persyaratan ini didapatkan resolusi analit dari komponen lain lebih 

besar dari 1,5 – 2,0. Untuk mengetahui  adanya koelusi dari substansi 

yang lain, kemurnian peak analit juga dapat ditentukan. Pada KCKT,  

kemurnian peak dapat dievaluasi dengan spektra tiga dimensi 

menggunakan PDA, atau bisa juga menggunakan MS. Spektra peak 

analit diukur pada upslope, apex slope, dan downslope, atau 

spektrum secara keseluruhan dari peak kromatogram dapat 

dibandingkan. Hal ini dapat dilakukan pada sistem KCKT yang 

dilengkapi dengan detektor PDA. Jika nilai kemurnian antara 0,000-

0,8900, itu menunjukkan tidak murni, jika nilai kemurnian antara 

0,9000-0,9500 berarti peak terkontaminasi. Untuk penentuan 

identitas peak,  dapat dilakukan dengan membandingkan data spektra 

keseluruhan dari standar dan analit, dan nilai r atau MF (Match 

Factor) dihitung menggunakan software KCKT dengan PDA 

(Yuwono dan Indrayanto, 2005). 
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2.3.2     Batas Deteksi dan Batas Kuantifikasi 

Batas deteksi didefinisikan sebagai konsentrasi analit 

terendah yang masih dapat dideteksi meskipun tidak selalu dapat 

dikuantifikasi. Sedangkan batas kuantifikasi didefinisikan sebagai 

konsentrasi analit terendah dalam sampel yang dapat ditentukan 

dengan presisi dan akurasi pada kondisi analisis yang digunakan 

(Yuwono dan Indrayanto, 2005).  

Terdapat bebrapa metode dalam menentukn LOD dan LOQ 

untuk metode KCKT. Metode yang sering digunakan adalah 

menentukan kadar sampel yang mengkasilkan rasio signal-to-noise 

2:1 atau 3:1 untul LOD dan 10:1 untuk LOQ. Cara yang lain adalah 

menentukan LOD dan LOQ dengan standar deviasi dari respon 

dengan rumus LOD = 3.3(SD/S) dan LOQ = 10(SD/S)  dimana SD 

adalah standar deviasi dari respon berdasarkan standar deviasi dari 

blank, standar deviasi residual dari kurva kalibrasi, dan standar 

deviasi dari y-intersep dari kurva kalibrasi dan S adalah slope dari 

kurva kalibrasi (Ahuja dan Dong, 2005). 
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Gambar 2.10 Contoh kromatogram menunjukkan cara menentukan 

limit deteksi dan limit kuantifikasi (Ahuja dan Dong, 2005) 
 
 

2.3.3  Linieritas dan Kisaran (range) 

Linieritas merupakan kemampuan suatu metode untuk 

memperoleh hasil-hasil uji yang secara langsung proporsional 

dengan konsentrasi analit pada kisaran yang diberikan. Linieritas 

suatu metode merupakan ukuran seberapa baik kurva kalibrasi yang 

menghubungkan antara respon (y) dengan konsentrasi (x). Linieritas 

dapat diukur dengan melakukan pengukuran tunggal pada 

konsentrasi berbeda-beda. Data yang diperoleh selanjutnya diproses 

dengan metode kuadrat terkecil, untuk selanjutnya dapat ditentukan 

nilai kemiringan (slope), intersep, dan koefisien korelasinya 

(Gandjar dan Rohman, 2014). 

Linieritas dalam validasi metode analisis untuk validasi 

pembersihan konsentrasi dengan rentang LOQ hingga 20 kali LOQ 

dimana kriteria penerimannya r ≥ 0,98 (Ahuja dan Dong, 2005). 
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Untuk evaluasi dari garis kalibrasi linier, beberapa parameter 

dapat digunakan, seperti relative process standard deviation value 

(Vxo), Mendel test, nilai Xp, plot faktor respon terhadap konsentrasi, 

plot residual, atau analysis of variance (ANOVA) Kriteria 

penerimaannya untuk linieritas adalah nilai Vxo tidak lebih dari 5% 

(<5%), dan intersep tidak signifikan berbeda dengan angka nol 

(p>0,05). Menurut Kromidas, nilai intersep maksimum adalah  

sekitar 2-5% dari konsentrasi target dan RSD maksimum dari respon 

faktor adalah 2,5%. Penggunaan parameter koefisien korelasi (r), 

tidak direkomendasikan untuk digunakan sendiri untuk mengukur 

linieritas. Koefisien korelasi mendiskripsikan hubungan antara dua 

parameter acak, dan tidak menunjukkan hubungan untuk kalibrasi  

analitis. Koefisien korelasi tidak menunjukkan linieritas, kecuali jika 

r>0,999. Jika r <0,999, parameter linieritas lain seperti nilai Vxo, Xp, 

tes linier ANOVA, dan lain-lain harus dihitung. (Yuwono dan 

Indrayanto, 2005). Kisaran (range) adalah konsentrasi terendah dan 

tertinggi yang mana suatu metode analisis menunjukkan akurasi, 

presisi dan linieritas yang mencukupi (Gandjar dan Rohman, 2014). 

 

2.3.4    Akurasi 

Akurasi merupakan ketepatan metode analisis atau  kedekatan 

antara nilai terukur dengan nilai yang diterima baik nilai konvensi, 

nilai sebenarnya, atau nilai rujukan. Akurasi diukur sebagai 

banyaknya analit yang diperoleh kembali pada suatu pengukuran 

dengan melakukan spiking pada suatu sampel. Untuk pengujian 

senyawa obat, akurasi diperoleh dengan membandingkan hasil 
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pengukuran dengan bahan rujukan standar  (Gandjar dan Rohman, 

2014). Terdapat tiga cara yang dapat digunakan untuk menentukan 

akurasi suatu metode analisis yaitu: 

1. Membandingkan hasil analisis dengan CRM (certified 

refrence material) dari organisasi internasional. 

2.  Uji perolehan kembali atau perolehan kembali dengan 

memasukkan  analit ke dalam matriks blanko (spiked 

placebo). 

3.  Penambahan baku pada matriks sampel yang mengandung 

analit (standard addition method)  

(Gandjar dan Rohman, 2014). 

Pada metode pembersihan, untuk membuktikan bahwa 

prosedur yang digunakan adalah akurat maka sejumlah analit 

diletakkan pada permukaan dengan jumlah dan kadar yang diketahui, 

lalu dikeringkan, serta yang terakhir adalah membersihkan 

permukaan dengan menggunakan cara usap ataupun cara bilas untuk 

membuktikan bahwa kedua cara tersebut dapat memindahkan residu 

analit pada permukaan (Ahuja dan Dong, 2005).  

Akurasi pada validasi metode analisis untuk validasi 

pembersihan dilakukan dengan pengumpulan data dari tiga 

konsentrasi dengan tiga kali replikasi dengan rentang LOQ hingga 

20 kali LOQ dengan kriteria penerimaan rata-rata perolehan kembali 

untuk masing- masing replikasi adalah 50%-150% (Ahuja dan Dong, 

2005). 
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2.3.5   Presisi 

Presisi merupakan ukuran keterulangan metode analisis dan 

biasanya diekspresikan sebagai simpangan baku relatif dari sejumah 

sampel yang berbeda signifikan secara statistik (Gandjar dan 

Rohman, 2014). 

Penentuan presisi dapat dibagi dalam  tiga kategori yaitu 

keterulangan (repeatability), presisi antara (intermediate precision), 

dan ketertiruan (reproducibility). Keterulangan merupakan ketepatan 

(precision) yang ditentukan pada laboratorium yang sama oleh satu 

analis serta menggunakan peralatan dan dilakukan pada hari  yang 

sama. Presisi antara merupakan ketepatan pada kondisi percobaan 

pada laboratorium yang sama oleh analis, peralatan, reagen, dan 

kolom yang berbeda. Ketertiruan mempresentasikan presisi hasil 

yang didapat yang dilakukan pada tempat percobaan yang lain 

dengan tujuan untuk memverivikasi bahwa metode akan 

menghasilkan hasil yang sama pada fasilitas tempat yang 

berbeda(Yuwono dan Indrayanto, 2005). Presisi antara dilakukan 

pada laboratorium yang sama dengan operator, peralatan dan hari 

yang berbeda ( Zaheer, 2011) 

Dokumentasi presisi seharusnya mencakup simpangan baku, 

standar deviasi relatif (RSD) atau koefisien variasi (KV), dan kisaran 

kepercayaan. Presisi seringkali diekspresikan dengan standar deviasi 

(SD) atau standar deviasi relatif (RSD) dari serangkaian data. Rumus 

SD dapat dinyatakan: 
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𝑆𝐷 =   
∑(𝑋 − 𝑋 )2

(𝑁 − 1)
 

 

X merupakan nilai dari masing-masing pengukuran; X 

merupakan rata-rata (mean) dari pengukuran; N merupakan 

frekuensi penetapan; dan (N-1) merupakan deajat kebebasan. 

Sementara itu nilai RSD dirumuskan dengan  

 

𝑅𝑆𝐷 =  
𝑆𝐷

𝑋 
𝑥 100% 

 

(Gandjar dan Rohman, 2014) 

Dalam validasi metode analisis untuk validasi pembersihan 

pada parameter presisi digunakan enam replikasi pada konsentrasi 10 

kali LOQ dengan kriteria penerimaan RSD tidak lebih dari 20% 

(Ahuja dan Dong, 2005). 

 

2.3.6    Stabilitas  

Untuk memperoleh hasil-hasil analisis yang reprodusibel dan  

reliabel, maka sampel, reagen, dan baku yang digunakan harus stabil 

pada waktu tertentu  (misalkan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau 

tergantung kebutuhan (Gandjar dan Rohman, 2014). Stabilitas 

merupakan tahap prevalidasi yang penting untuk menunjukkan 

stabilitas yang cukup selama jangka waktu analisis (Yuwono dan 

Indrayanto, 2005). Variasi area puncak analit harus berkisar ±1-2% 

bila dibandingkan dengan area puncak awal (Indrayanto, 2011).  
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Menurut USP XXXVII, 2014 rentang kriteria penerimaan stabilitas 

larutan standar yaitu antara 98%-102% dibandingkan dengan hasil 

analisis awal larutan 

 

2.3.7      Robustness (Ketahanan) 

. Robustness dari suatu metode analisis dapat diartikan 

sebagai pengukuran kapabilitas dari suatu metode untuk tetap tidak 

terpengaruh oleh adanya variasi parameter metode yang kecil 

(Yuwono dan Indrayanto, 2005). Sedangkan menurut USP XXXVII 

tahun 2014, robustness dalam prosedur analisis merupakan 

pengukuran kemampuan metode untuk tidak terpengaruh oleh variasi 

kecil tetapi disengaja dalam parameter prosedural yang tercantum 

dalam dokumentasi prosedur dan memberikan indikasi kesesuaian 

selama penggunaan normal. Ketahanan dievaluasi dengan 

melakukan evaluasi parameter-paremeter metode seperti presentase 

pelarut organik (±2 sampai 5%), pH (sampai ±0,5 unit pH) , suhu 

(±1-5˚C) dan sebagainya. Kromatogram yang representatif harus 

disiapkan untuk menunjukkan pengaruh-pengaruh variabel yang 

diukur dibadingkan dengan kondisi normal (Gandjar dan Rohman, 

2014). Berdasarkan ICH, 2005 dalam melakukan evaluasi robustness 

dapat ditunjukkan dengan serangkaian parameter uji kesesuain 

sistem. Uji kesesuaian sistem dilakukan untuk menunjukkan bahwa 

sistem kromatografi memadai untuk dilakukan analisis (USP 

XXXVII, 2014). Parameter dari uji kesesuaian sistem diantaranya 

adalah RSD area puncak dari lima kali replikasi penyuntikan <2%, 
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faktor ikutan puncak (tailing factor) <2.0, jumlah plat teoritis > 2000 

(Moffat et al, 2011; Cazes, 2004). 

 

2.4      Tinjauan tentang Validasi Pembersihan 

Validasi pembersihan adalah tindakan pembuktian yang 

didokumentasikan bahwa prosedur pembersihan yang disetujui akan 

senantiasa menghasilkan peralatan bersih yang sesuai untuk 

pengolahan obat (CPOB, 2012). Validasi pembersihan dilakukan 

untuk konfirmasi efektivitas prosedur pembersihan. Dalam 

melakukan validasi pembersihan digunakan metode analisis yang 

tervalidasi yang memiliki kepekaan untuk mendeteksi residu atau 

cemaran. Batas deteksi masing-masing metode analisis hendaknya 

cukup peka untuk mendeteksi tingkat residu atau cemaran yang 

dapat diterima (BPOM RI,2012). Validasi pembersihan dibutuhkan 

untuk mencegah adanya interaksi sinergistik  diantara API (Active 

Pharmaceutical Ingridient) yang dapat berpengaruh secara klinis 

terhadap pasien (Yang et al, 2005). Kontaminan atau cemaran dapat 

bersumber dari bahan aktif obat dari produk sebelumnya, bahan 

pembersih atau detergen, mikroba dari lingkungan, dan bahan lain 

(debu, pelumas). Pembersihan dilakukan setelah pembuatan ataupun 

pengemasan suatu produk. Hasil pembersihan efektif akan 

menghilangkan sisa residu bahan aktif obat, sisa detergen maupun 

tingkat cemaran mikroba (BPOM, 2012) 

Terdapat dua jenis metode pengambilan sampel dalam 

melakukan validasi pembersihan yaitu cara usap dan cara bilas 

(CPOB, 2012). Pada metode pengambilan sampel cara bilas, 
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peralatan produksi dibilas dengan sejumlah air dengan volume yang 

diketahui lalu air tersebut dianalisis untuk diketahui jumlah residu 

bahan aktif. Sedangkan pada metode pengambilan sampel dengan 

cara usap dilakukan dengan mengusap peralatan produksi pada area 

tertentu yang diketahui luasnya untuk mendapatkan residu bahan 

aktif (Kaiser, 2003). Pengambilan sampel dengan cara usap 

menggunakan batang usap yang dibasahi pelarut secara langsung 

dapat menyerap residu dari permukaan alat (CPOB, 2012). 

Kelebihan dari metode pengambilan sampel dengan cara usap adalah 

dapat menjangkau area peralatan produksi yang sulit untuk dijangkau 

dan residu bahan aktif yang tidak larut air dan telah mengering pada 

permukaan peralatan produksi dapat disampling secara fisik yaitu 

dengan mengusap residu tersebut (FDA, 2010). Tujuan digunakan 

KCKT dalam melakukan analisis untuk validasi pembersihan adalah 

untuk membuktikan dengan data bahwa peralatan dan prosedur 

pembersihan sudah benar dan permukaan  peralatan benar-benar 

bersih  (Dong dan Ahuja, 2005). 

 
 
 

 

Gambar 2.11 Cara melakukan pengambilan sampel dengan cara usap 
( CPOB, 2012) 
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Terdapat tiga kriteria keberterimaan dari validasi pembersihan  

yaitu : 

(1) Kebersihan secara visual  

Tidak tampak sisa pengotor di permukaan peralatan setelah 

pembersihan yang kemungkinan mencemari produk. 

(2) Tingkat cemaran bahan aktif obat 

Bila lebih dari satu  produk diproses dengan peralatan yang 

sama, maka batas ditetapkan sebagai Maximum Allowable 

Carryover (MACO) untuk penetapan residu bahan aktif obat. 

Penetapan tingkat batas cemaran pada validasi 

pembersihan dapat ditentukan beberapa cara  yaitu melalui 

ketentuan :  

(a) Dosis terapetik harian 

Bila dosis perhari dari produk yang dibuat berikutnya dan 

produk yang dibuat sebelum pencucian alat diketahui, 

maka perhitungan MACO diperhitungkan sebagai bagian 

dari Minimum Single Dose (MSD) dari produk  (X) yang 

akan dihilangkan dalam Maximum Dail Dose (MDD) dari 

produk berikutnya (Y) : 

𝑀𝐴𝐶𝑂 𝑇 =  
1

𝑆𝐹
 
𝑀𝑆𝐷  𝑋 × 106 𝑚𝑔

𝑀𝐷𝐷  𝑌             𝑘𝑔
 

MACOT  : Maximum Allowable Carry Over dihitung pada 

dosis terapetik (mg/kg) 

MSD : Minimum Single Dose (MSD) dari produk (X) 

yang harus dihilangkan 
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MDD : Minimum Daily Dose (MDD) dari produk 

berikutnya (Y) kali berat unit dosis dalam mg 

SF : Safety Factor (SF), sebagai penetapan batas 

keamanan yang tepat ( sediaan topikal : 10-100, 

sediaan oral 100-1000, sediaan 

injeksi/ophthalmic/inhalasi : 1000-10.000) 

106 : Faktor konversi 

(b) Data toksisitas 

Data toksisitas dapat digunakan untuk menghitung MACO 

jika dosis terapetik tidak tersedia (misal untuk bahan 

antara atau prekursor). Dihitung dengan persamaan 

berikut :  

 

𝑀𝐴𝐶𝑂 𝑇𝑜𝑥 =   
𝐴𝐷𝐼  𝑋 × 106 𝑚𝑔

𝑀𝐷𝐷  𝑌             𝑘𝑔
 

 

𝐴𝐷𝐼        =  
1

𝑆𝐹
× 𝑁𝑂𝐸𝐿 (𝑚𝑔)  

 

ADI   : Acceptable Daily Intake dai produk (X) yang akan 

dihilangkan (mg) 

NOEL  : No Observeable Effect Level (mg) 

(c) Batas umum 10 mg/L  

Secara umum, tidak lebih dari 10 mg/kg (10 mg/L) zat 

penanda (marker) yang harus dibersihkan dari produk 

sebelumnya. 
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(d) Batas visual  

Ditetapkan 100 µg/25 cm2. 

(e) Deterjen. 

Gunakan deterjen dengan komposisi yang diketahui. Bila 

tidak diketahui, deterjen food grade dipilih yang diketahui 

tingkat toksisitasnya. Batas residu dari deterjen adalah 

sebagai berikut : 

Jika LD50 dari deterjen diketahui dan MDD dari produk 

berikutnya tersedia, MACO dapat dihutung dengan 

perhitungan NOEL dan ADI seperti diatas. Jika tidak ada 

data MDD dari produk berikutnya, MACO dari deterjen 

food grade dibatasi menjadi 10 mg/kg atau 100 mg/kg. 

Batas residu deterjen dapat ditetapkan dengan cara TOC. 

 

(3)  Batas cemaran mikroba (MAML = Maximum Allowable Microbial 

Limits 

Protokol Validasi Prosedur Pembersihan memuat tujuan, ruang  

lingkup, tim yang terlibat, kriteria keberterimaan, metode analisis 

yang tervalidasi, metode pengambilan sampel, dan pengujian. 

Laporan validasi prosedur pembersihan memuat hasil pengujian 

yang dilaksanakan sesuai protokol, evaluasi dan perbandingan 

terhadap hasil uji yang diharapkan dari kriteria keberterimaan, 

evaluasi terhadap adanya penyimpangan protokol serta tindakan 

koreksi yang diambil, daftar refrensi bila diperlukan, laporan 

dievaluasi dan disetujui oleh manajer produksi, teknik, dan 

pemastian mutu (CPOB, 2012). 
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Worse Case Rating (WCR) berguna untuk memperioritaskan 

obat mana yang akan dilakukan validasi pembersihan, beberapa 

aspek dalam WCR diantaranya adalah kemudahan obat untuk 

dibersihkan dari peralatan produksi (dilihat dari pengalaman selama 

melakukan pembersihan), kelarutan bahan obat dalam pelarut yang 

digunakan untuk membersihkan, dosis terapetik atau data toksisitas  

(LD50)(APIC,2011).
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1          Alat dan Bahan 

4.1.1      Alat-Alat yang Digunakan 

       HPLC Agilent 1200 Series, kolom Phenomenex Luna 5u 

C18(2) 100A 250 mm x 4,6 mm. sistem pemurnian air MILLI-Q 

Gradient Millipore dengan filter Millipak-40 ukuran pori 0,22 μm, 

kertas saring Whatman 0,45 μm, kertas saring Agilent PTFE 0,22 

μm, Ultrasonic Cleaner Bransonic MTH 5510, timbangan Mettler 

Toledo XP205, pH Meter Mettler Toledo Seven Multi, lempeng 

logam stainless steel ukuran 10x10 cm, swab stick, handystep S 

Brand,  dan  alat- alat gelas. 

4.1.2 Bahan-Bahan yang Digunakan 

Standar Erdostein (PT. Interbat Sidoarjo), Asetonitril gradient 

grade for Liquid Chromatography (Merck), KH2PO4  ( Kalium 

dihidrogen fosfat) pro analisis (Merck), H3PO4 85 % (Asam fosfat) 

pro analisis (Merck). 

4.2        Prosedur Penelitian 

4.2.1     Penyiapan Fase Gerak 

Fase gerak yang digunakan adalah asetonitril dan dapar fosfat 

(Ayre, 2012). Pada penelitian ini digunakan fase gerak dengan 

komposisi perbandingan  asetonitril : dapar fosfat pH 2,0 (10:90 v/v). 
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Pembuatan larutan dapar fosfat : 

Ditimbang 3,4 gram KH2PO4 kemudian dilarutkan dengan air 

suling sebanyak 950,0 mL dalam beaker glass, aduk homogen. pH 

meter dicelupkan ke dalam larutan dan larutan dibuat menjadi pH 2,0 

dengan penambahan H3PO4 85% . Encerkan dengan air suling sampai 

1000 mL. Larutan dapar kemudian disaring menggunakan kertas 

saring 0,45 µm dengan bantuan pompa vakum dan corong. 

 

4.2.2      Pembuatan Larutan Standar Erdostein 

4.2.2.1   Pembuatan Larutan Standar Erdostein 200 mg/L 

Ditimbang teliti standar erdostein sejumlah 50 mg, kemudian 

dimasukkan labu ukur 25,0 mL dan ditambahkan fase gerak hingga 

¾ bagian labu ukur. Larutan disonikasi sampai larut kemudian 

ditambah fase gerak sampai tepat tanda, kocok homogen. Pipet 5,0 

mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50,0 mL, encerkan 

dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok homogen. Didapat 

larutan standar erdostein 200 mg/L. 

 

4.2.2.2    Pembuatan Larutan Standar Erdostein 2000 mg/L 

Ditimbang teliti standar erdostein sejumlah 50 mg, kemudian 

dimasukkan labu ukur 25,0 mL dan ditambahkan fase gerak hingga 

¾ bagian labu ukur. Larutan disonikasi sampai larut kemudian 

ditambah fase gerak sampai tepat tanda, kocok homogen. Didapat 

larutan baku erdostein 2000 mg/L. 
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4.2.2.3   Pembuatan Larutan Standar Erdostein 0,3 mg/L  

Dipipet 150 µL larutan standar erdostein 200 mg/L, kemudian 

dimasukkan dalam labu ukur 100,0 mL, diencerkan dengan fase 

gerak sampai tepat tanda. Didapat larutan standar erdostein 0,3 

mg/L. 

 

4.2.2.4  Pembuatan Larutan Standar Erdostein 0,5 mg/L  

Dipipet 250 µL larutan baku induk erdostein 200 mg/L, 

kemudian dimasukkan dalam labu ukur 100,0 mL, diencerkan 

dengan fase gerak sampai tepat tanda. Didapat larutan standar 

erdostein 0,5 mg/L. 

 

4.2.2.5   Pembuatan Larutan Standar Erdostein 1 mg/L  

Dipipet 250 µL larutan standar erdostein 200 mg/L, kemudian 

dimasukkan dalam labu ukur 50,0 mL, dilarutkan dengan fase gerak 

sampai tepat tanda. Didapat larutan standar erdostein 1 mg/L. 

 

4.2.2.6   Pembuatan Larutan Standar Erdostein 1,2 mg/L  

Dipipet 150 µL larutan standar erdostein 200 mg/L, kemudian 

dimasukkan dalam labu ukur 25,0 mL, diencerkan dengan fase gerak 

sampai tepat tanda. Didapat larutan standar erdostein 1,2  mg/L. 
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4.2.2.7    Pembuatan Larutan Standar Erdostein 1,6 mg/L  

Dipipet 200 µL larutan standar erdostein 200 mg/L, kemudian 

dimasukkan dalam labu ukur 25,0 mL, diencerkan dengan fase gerak 

sampai tepat tanda. Didapat larutan standar erdostein 1,6  mg/L. 

 

4.2.2.8   Pembuatan Larutan Standar Erdostein 3,2 mg/L  

Dipipet 400 µL larutan standar erdostein 200 mg/L, kemudian 

dimasukkan dalam labu ukur 25,0 mL, diencerkan dengan fase gerak 

sampai tepat tanda. Didapat larutan standar erdostein 3,2  mg/L. 

 

4.2.2.9   Pembuatan Larutan Standar Erdostein 5,2 mg/L  

Dipipet 650 µL larutan standar erdostein 200 mg/L, kemudian 

dimasukkan dalam labu ukur 25,0 mL, diencerkan dengan fase gerak 

sampai tepat tanda. Didapat larutan standar erdostein 5,2  mg/L. 

 

4.2.2.10   Pembuatan Larutan Standar Erdostein 6,4 mg/L  

Dipipet 800 µL larutan standar erdostein 200 mg/L, kemudian 

dimasukkan dalam labu ukur 25,0 mL, diencerkan dengan fase gerak 

sampai tepat tanda. Didapat larutan standar erdostein 6,4  mg/L. 

 

4.2.2.10   Pembuatan Larutan Standar Erdostein 8 mg/L  

Dipipet 1000 µL larutan standar erdostein 200 mg/L, 

kemudian dimasukkan dalam labu ukur 25,0 mL, diencerkan dengan 

fase gerak sampai tepat tanda. Didapat larutan baku kerja erdostein 8  

mg/L. 
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4.2.2.11   Pembuatan Larutan Standar Erdostein 10 mg/L  

Dipipet 1250 µL larutan standar erdostein 200 mg/L, 

kemudian dimasukkan dalam labu ukur 25,0 mL, diencerkan dengan 

fase gerak sampai tepat tanda. Didapat larutan standar erdostein 10  

mg/L. 

 

4.2.2.12  Pembuatan Larutan Standar Erdostein 5 mg/L  

Dipipet 250 µL larutan standar erdostein 2000 mg/L, 

kemudian dimasukkan dalam labu ukur 100,0 mL, diencerkan 

dengan fase gerak sampai tepat tanda. Didapat larutan standar 

erdostein 5  mg/L. 

 

4.2.2.13   Pembuatan Larutan Standar Erdostein 50 mg/L  

Dipipet 1250 µL larutan standar erdostein 2000 mg/L, 

kemudian dimasukkan dalam labu ukur 50,0 mL, diencerkan dengan 

fase gerak sampai tepat tanda. Didapat larutan standar erdostein 50  

mg/L. 

 

4.2.2.14  Pembuatan Larutan Standar Erdostein 100 mg/L  

Dipipet 1250 µL larutan standar erdostein 2000 mg/L, 

kemudian dimasukkan dalam labu ukur 25,0 mL, diencerkan dengan 

fase gerak sampai tepat tanda. Didapat larutan standar erdostein 100  

mg/L. 
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4.2.3    Kondisi Analisis  

Fase gerak berupa asetonitril : dapar fosfat pH 2,0 ( 10 : 90 

v/v ) dan kecepatan alir 1mL/menit, suhu oven 40oC, diamati pada 

panjang gelombang 220 nm, dan volume penyuntikkan 10 µL. 

 

4.2.4     Prosedur Validasi Metode 

4.2.4.1   Spesifisitas 

Larutan standar erdostein 5 mg/L  disuntikkan pada KCKT 

yang telah diatur dengan kondisi analisis yang sesuai, kemudian 

diamati. Kemudian pelarut dan hasil pengusapan  pelarut pada plat 

disuntikkan pada KCKT yang telah diatur dengan kondisi analisis 

yang sesuai, lalu diamati. Pada daerah sekitar waktu retensi standar 

erdostein tidak boleh ada gangguan. 

4.2.4.2  Penentuan Batasan Kuantifikasi dan Batasan Deteksi  

Menyuntikkan larutan standar erdostein sebanyak 10 µL 

dimulai kadar 5,85 mg/L dan dilanjutkan dengan kadar yang semakin 

kecil, hingga terlihat noise pada kromatogram. Didapatkan nilai SD 

dan persamaan garis lurus (y=bx+a) dari konsentrasi terhadap area 

pada berbagai kadar. Nilai batasan kuantifikasi dan batasan deteksi 

dapat didapatkan dengan menentukan kadar sampel yang 

menghasilkan rasio signal-to-noise 2:1 atau 3:1 untuk LOD dan 10:1 

untuk LOQ. Cara yang lain adalah dengan rumus LOD = 3,3(SD/S) 

dan LOQ = 10(SD/S) dimana SD adalah standar deviasi dari respon 

berdasarkan standar deviasi residual dari kurva kalibrasi dan S 

adalah slope dari kurva kalibrasi. 
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4.2.4.3   Penentuan Linieritas 

KCKT diatur pada komposisi fase gerak dan kecepatan alir 

fase gerak yang sesuai. Kemudian disuntikkan larutan Erdostein 

dengan kadar LOQ hingga 20 kali LOQ pada KCKT. Tiap-tiap luas 

area kromatogram dari erdostein direkam. Luas area (X) dan kadar 

(Y) masing-masing zat dibuat persaman garis regresinya dan dicari 

nilai koefisien korelasi dan Vxo. 

 

4.2.4.4 Penentuan  Akurasi 

Dibuat larutan standar erdostein dengan kadar 5 mg/L, 50 

mg/L, dan 100 mg/L dimana pada masing-masing kadar direplikasi 

sebanyak tiga kali. Larutan baku tersebut di teteskan pada plat 

stainless steel ukuran 10x10 cm sebanyak 500 µL pada area 5x5 cm. 

Tunggu hingga larutan yang diteteskan mengering di atas plat, lalu 

dilakukan pengusapan menggunakan swab stick ysng telah dibasahi 

pelarut sesuai cara yang tertera pada gambar 4.1. Swab stick  

dimasukkan dalam labu ukur yang sudah berisi 5 mL fase gerak 

sehingga kadarnya setara 0,5 mg/L, 5 mg/L, dan 10 mg/L (LOQ, 10 

kali LOQ, dan 20 kali LOQ) lalu sonikasi selama 30 menit. Saring 

dengan kertas saring 0,22 um. Suntikkan pada KCKT menggunakan 

komposisi fase gerak dan kecepatan alir fase gerak yang sesuai. Lalu 

dihitung rata-rata persen perolehan kembalinya . Persen perolehan 

kembali dihitung dengan cara : 

 % 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 =  
Konsentrasi yang diperoleh

Konsentrasi sebenarnya
 x 100% 
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4.2.4.5   Penentuan Presisi 

Dibuat larutan standar erdostein pada kadar 50 mg/L  yang 

direplikasi sebanyak enam kali. Larutan baku tersebut di teteskan 

pada plat stainless steel ukuran 10x10 cm sebanyak 500 µL pada 

area 5x5 cm. Tunggu hingga larutan yang diteteskan mengering di 

atas plat, lalu dilakukan pengusapan menggunakan swab stick yang 

telah dibasahi pelarut sesuai cara yang tertera pada gambar 4.1. Swab 

stick  dimasukkan dalam labu ukur yang sudah berisi 5 mL fase 

gerak sehingga kadarnya setara 5 mg/L lalu sonikasi selama 30 

menit. Saring dengan kertas saring 0,22 um. Suntikkan pada KCKT 

menggunakan komposisi fase gerak dan kecepatan alir fase gerak 

yang sesuai. Kemudian dihitung SD dan persen RSD. 

 

 
Gambar 4.1 Cara melakukan pengambilan sampel dengan cara usap  

( CPOB, 2012) 
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4.2.4.6 Penentuan Presisi Antara 

Dilakukan pemeriksaan presisi oleh dua analis berbeda 

dengan waktu pemeriksaan yang berbeda, dan dalam satu 

laboratorium. 

 

4.2.4.7   Uji Stabilitas 

Percobaan dilakukan dengan pemeriksaan larutan standar 

erdostein 5 mg/L dalam jangka waktu 68 jam. Rekam masing-

masing area puncak kromatogram erdostein.  

 

4.2.4.8   Penentuan Robustness 

Dibuat larutan standar erdostein 5 mg/L. Lakukan 

pemeriksaan dalam kondisi analisis yang berbeda, yaitu kondisi laju 

alir ( + 0.2), suhu oven  ( + 5οC), dan pH fase gerak ( + 0,5) yang 

diubah dari kondisi normalnya dengan replikasi lima kali 

penyuntikkan untuk masing-masing kondisi yang diubah. Rekam 

masing-masing kromatogram. Kemudian amati parameter harga N 

(Theoretical Plate), T (tailing factor), dan RSD area.  
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4.3 Kerangka Operasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuat larutan standar 
 Erdostein 

Digunakan metode KCKT yang telah dioptimasi dengan 
dasar metode analisis yang terdapat dalam jurnal 
penelitian yang dilakukan oleh Anita P. Ayre dan 

Harshal A. Pawar   
(fase gerak yang digunakan adalah asetonitril : dapar 
fosfat pH 2,0 (10:90 v/v) dan laju alir 1 mL/menit). 

 Validasi Metode 

 

Spesifisitas Linieritas LOD dan 
LOQ 

Larutan Standar  Erdostein 
diteteskan pada permukaan 

plat stainless steel pada 
area 5x5 cm lalu dilakukan 
pengusapan dengan swab 

stick saat sudah kering. 

Akurasi Presisi 

Gambar  4.2  Kerangka operasional 

 

Hasil dari parameter validasi tersebut 
dibandingkan dengan persyaratan 

Presisi 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

5.1. Spesifisitas 

Pada uji spesifisitas disuntikkan larutan standar erdostein 5 

mg/L, pelarut (dapar fosfat pH 2 : asetonitril = 90 : 10), dan hasil 

pengusapan dari pelarut pada plat stainless steel dengan komposisi 

fase gerak dapar fosfat pH 2 : asetonitril  (90 : 10) dan dengan 

kecepatan alir 1,0 mL/menit. Pada kromatogram dapat terlihat 

puncak erdostein pada waktu retensi 9,593 menit sedangkan pada 

kromatogram pelarut dan hasil pengusapan dari pelarut pada plat 

stainless steel tidak menghasilkan puncak pada waktu retensi 

erdostein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Kromatogram larutan standar erdostein          

5 mg/mL 

 

Menit 

mAU 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI VALIDASI METODE ... ADIN WIRA PRAMUDITA



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Kromatogram hasil pengusapan dari pelarut 
pada plat stainless steel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Kromatogram pelarut 

 

 

mAU 

Menit 

mAU 

Menit 
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5.2.  Penentuan Batas Kuantifikasi dan Batas Deteksi 

Dalam menentukan batasan kuantifikasi dan batasan deteksi, 

disuntikkan larutan standar erdostein dengan kadar 0,34; 0,56; 0,78; 

1,01; 2,93; 5,85 mg/L kemudian dibuat kurva kalibrasi antara kadar 

dan area dan didapatkan persamaan garis regresi Y= 7,9548X + 

0,3807. Berikut ini adalah tabel hasil penentuan batasan kuantifikasi 

dan batasan deteksi. 

Tabel V.1 Hasil penentuan batas kuantifikasi dan batas 
deteksi 

 

Dari persamaan garis regresi dari tabel V.1, dihitung nilai 

standar deviasi residual didapatkan hasil 0,39670. Batasan deteksi 

dihitung dengan rumus LOD = 3,3(SD/Slope) dan batasan 

kuantifikasi dihitung dengan rumus  LOQ = 10(SD/Slope)  dimana 

SD adalah standar deviasi residual dari kurva kalibrasi dan S adalah 

slope dari kurva kalibrasi. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai 

batasan deteksi 0,16 mg/L dan batasan kuantifikasi 0,50 mg/L. 

 

Konsentrasi  
(mg/L)  

(X) 

Area (mAu) 
(Y) 

Yi = bX + a (Y - Yi)2 

0,34 3,38945 3,08534 0,09248 
0,56 4,31728 4,83540 0,26845 
0,79 6,88028 6,66501 0,04634 
1,01 8,64157 8,41508 0,05130 
2,93 23,30524 23,68835 0,14677 
5,85 47,15137 46,99600 0,02414 

Y= 7,9548X + 0,3807, r=0,9998 ∑= 0,62949 
Slope (b) = 7,9548  

Standar Deviasi Residual (SD) = 0,39670 
Batasan  Kuantifikasi =  0,50 mg/L Batasan Deteksi = 0,16 mg/L 
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5.3. Penentuan Linieritas 

Dalam menentukan lineritas, disuntikkan laruran standar 

erdostein pada kadar 0,3;0,5;1;1,2;1,6;3,2;5,2;6,4;8;dan 10 mg/L. 

Hasil dari penentuan linieritas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

                                                                      
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tabel V.2 Hasil penentuan linieritas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Berdasarkan hasil penentuan linieritas pada tabel V.2 

didapatkan nilai r = 0,9997. Parameter linieritas yang lain adalah 

Vxo. Kriteria penerimaan linieritas dalam validasi metode analisis 

untuk validasi pembersihan adalah r ≥ 0,98 (Ahuja dan Dong, 2005). 

Pada percobaan didapatkan nilai Vxo 2,32%. Koefisien menunjukkan 

linieritas bila nilai r>0,999 sedangkan persyaratan nilai Vxo sebagai 

parameter lain dari linieritas harus kurang dari 5% (Yuwono dan 

No. Kadar Erdostein  
(mg/L) 

Area Erdostein 
(mAu) 

1. 0,30 3,06015 
2. 0,50 5,42812 
3. 1,00 7,91016 
4. 1,20 9,62467 
5. 1,60 12,11433 
6. 3,20 24,39852 
7. 5,21 39,58588 
8. 6,42 47,60170 
9. 8,02 61,49683 
10. 10,03 75,95272 

Y = 7,4832X +0, 6702; r hitung = 0,9997  ,  
Vxo = 2,32 %   
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Indrayanto, 2005).  Dari parameter linieritas tersebut menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang linier antara kadar dan luas area puncak 

dari larutan standar erdostein pada kadar 0,30 mg/L hingga 10,03 

mg/L. 

 

 
 
 

Gambar 5.4 Kurva linieritas erdostein 
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5.4. Penentuan Akurasi 

Penentuan akurasi dilakukan pada tiga kadar analit yang 

berbeda yaitu 0,5 mg/mL; 5 mg/L; dan 10 mg/mL dengan replikasi 

masing-masing tiga kali. Berikut ini adalah data hasil penentuan 

akurasi. 

 

 

Tabel V.3 Hasil penentuan akurasi 

 

 

Dari data penentuan akurasi pada tabel V.3, diperoleh data 

rata-rata perolehan kembali untuk masing masing konsentrasi adalah 

81,33% ; 81,06% ; dan 82,93%. Akurasi pada validasi metode 

analisis untuk validasi pembersihan memiliki kriteria penerimaan 

rata-rata perolehan kembali untuk masing- masing replikasi adalah 

50%-150% (Ahuja dan Dong, 2005). Berdasarkan hasil perolehan 

kembali tersebut, maka persyaratan akurasi terpenuhi. 

 

Kadar 
Erdostein 
(mg/L) 

Replikasi 
ke- 

Kadar 
didapat 
(mg/L) 

Kadar 
sesungguhnya 

(mg/L) 

Persen 
perolehan 
kembali  

(%) 

Rata-rata 
persen 

perolehan 
kembali (%) 

Pada Kadar 
LOQ 

(0,5 mg/L) 

1 0,41 0,50 82,00 
81,33 2 0,41 0,50 82,00 

3 0,40 0,50 80,00 
Pada Kadar  
10 x LOQ 
(5 mg/L) 

1 4,05 5,01 80,84 
81,06 2 4,15 5,02 82,67 

3 4,00 5,02 79,68 
Pada Kadar  
20 x LOQ 
(10 mg/L) 

1 8,24 10,03 82,15 
82,93 2 8,42 10,05 83,78 

3 8,31 10,03 82,85 
Rata-rata 81,77 
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5.5.  Penentuan Presisi dan Presisi Antara 

Penentuan presisi dan presisi antara dilakukan dengan pada 

kadar 5 mg/L dengan enam kali replikasi. Berikut ini adalah data 

hasil penentuan presisi dan presisi antara.  

 

Tabel V.4 Hasil penentuan presisi 
 

 
Tabel V.5 Hasil penentuan presisi antara 

 

Kadar 
Erdostein 
(mg/L) 

Replikasi 
ke- 

Kadar 
diperoleh 
(mg/L) 

Kadar 
sesungguhnya 

(mg/L) 

Persen 
perolehan 
kembali  

(%) 

5 mg/L 
(10 LOQ) 

 

1 3,99 5,03 79,32 
2 3,67 5,01 73,25 
3 3,75 5,02 74,70 
4 3,64 5,03 72,37 
5 3,70 5,01 73,85 
6 3,74 5,02 74,50 

   Rata-Rata 74,67 
   SD 2,44 
   RSD (%) 3,26 

Analis Adin Made 
Kolom Phenomenex Luna 5u C18(2) 100 A 250 x 4.6 mm 

No. Seri Kolom 692768-3 744842-49 
Replikasi   

1 79,32 % 79,68 % 
2 73,25 % 75,49 % 
3 74,70 % 75,00 % 
4 72,37 % 75,80 % 
5 73,85 % 78,13 % 
6 74,50 % 76,18 % 

Total 448,00 460,29 
Rata-rata 74,67 76,71 

SD 2,44 1,81 
RSD presisi (%) 3,26 2,36 

RSD presisi antara (%) 4,01 
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Dari hasil penelitian di dapatkan hasil RSD presisi adalah 

3,26% dan RSD dan RSD dari presisi antara didapatkan hasil 4,01%. 

Dalam validasi metode analisis untuk validasi pembersihan pada 

parameter presisi (repeatability) dan presisi antara (intermediate 

precision)  digunakan enam replikasi dengan kriteria penerimaan 

RSD tidak lebih dari 20% (Ahuja dan Dong, 2005).  

 

5.6. Uji  Stabilitas 

Uji stabilitas dilakukan dengan menyuntikkan larutan standar 

erdostein 5 mg/L kemudian diamati luas areanya hingga 68 jam. 

Berikut ini adalah tabel data hasil uji stabilitas. 

 
 

Tabel V.6 Hasil uji stabilitas 
 

Waktu (Jam) Area Persen Kadar (%) 

0 42,64531 100,00 

3 42,66434 100,04 

7 42,47093 99,59 

11 41,83626 98,10 

16 43,37421 101,71 

20 42,16905 98,88 

23 43,12572 101,13 

27 43,03303 100,91 

31 43,39676 101,76 

35 42,72475 100,19 

39 42,82761 100,43 

43 42,22603 99,02 
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47 43,25315 101,43 

51 42,48056 99,61 

56 42,59787 99,89 

60 41,92905 98,32 

64 42,10100 98,72 

68 42,31148 99,22 

 
 

 

Gambar 5.5 Kurva stabilitas erdostein 

Dari tabel V.6 dapat dilihat bahwa  larutan standar erdostein 

stabil selama 68 jam dan berada pada rentang 98,10% – 101,76%  

bila dibandingkan dengan suntikkan pertama larutan standar 

erdostein. Kriteria penerimaan untuk uji stabilitas adalah 98-102% 

bila dibandingkan dengan hasil analisis awal larutan                    

(USP XXXVII, 2014). 
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5.7. Penentuan Robustness 

Penentuan robustness dilakukan dengan menyuntikkan 

larutan standar erdostein 5 mg/mL dengan kondisi laju alir ( + 0,2), 

suhu oven ( + 5οC), dan pH fase gerak ( + 0,5) yang diubah dari 

kondisi normalnya. Kemudian disuntikkan lima kali replikasi untuk 

setiap kondisi yang diubah. Berikut ini adalah tabel penentuan 

robustness. 

 
Tabel V.7 Hasil penentuan robustness  
 

Parameter Rata-Rata Nilai 
N T RSD Area (%) 

Kondisi Normal 22781 1,09071 0,85 
Laju Alir  

0,8 mL/menit 26761 1,05944 1,35 

Laju Alir  
1,2 mL/menit 19721 1,17655 1,50 

Suhu Oven  
35 οC 22074 1,03122 1,21 

Suhu Oven  
45 οC 22803 1,13110 0,98 

pH Fase Gerak 2,5 22284 1,09592 0,65 
Syarat ≥ 2000 ≤ 2.0 ≤ 2.0 

 

Berdasarkan data pada tabel V.7 dapat dilihat bahwa adanya 

perubahan kondisi laju alir ( + 0.2), suhu oven ( + 5οC) ,dan pH fase 

gerak ( + 0.5) yang diubah dari kondisi normalnya masih memenuhi 

parameter-parameter yang ditentukan yaitu nilai N > 2000 ; T < 2,0; 

dan RSD area < 2,0 (Moffat et al, 2011; Cazes, 2004). 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

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 

yakni spesifisitas, batas deteksi, batas kuantifikasi, kisaran, linieritas, 

akurasi, presisi, robustness, dan uji stabilitas.  

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. Kolom yang digunakan adalah kolom 

Phenomenex Luna 5u C18(2) 100A 250 mm x 4,6 mm. 

Tahap awal dari validasi metode analisis ini adalah 

melakukan uji spesifisitas yang dilakukan dengan menyuntikkan 

larutan standar erdostein,  pelarut (dapar fosfat pH 2 : asetonitril = 90 

: 10), dan hasil pengusapan dari pelarut pada plat stainless steel. 

Puncak erdostein memiliki waktu retensi 9,593 menit sedangkan 

pada kromatogram pelarut dan hasil pengusapan dari pelarut pada 

plat stainless steel tidak menghasilkan puncak pada waktu retensi 

erdostein.  

Tahapan berikutnya yang dilakukan adalah menentukan 

batasan kuantifikasi dan batasan deteksi. Batasan deteksi dihitung 

dengan rumus LOD = 3,3(SD/S) dan batasan kuantifikasi dihitung 
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dengan rumus LOQ = 10(SD/S)  dimana SD adalah standar deviasi 

residual dari kurva kalibrasi dan S adalah slope dari kurva kalibrasi. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan nilai batasan deteksi 

erdostein adalah 0,16 mg/L dan batasan kuantifikasi  erdostein 0,50 

mg/L. 

Selanjutnya dilakukan penentuan linieritas dengan 10 

konsentrasi yang berbeda dari larutan standar erdostein pada kadar 

0,30 mg/L hingga 10,03 mg/L. Linieritas menunjukkan kemampuan 

suatu metode untuk memperoleh hasil-hasil uji yang secara langsung 

proporsional dengan konsentrasi analit pada kisaran yang diberikan. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan persamaan garis regresi y = 

7,4832x +0, 6702 dengan nilai r = 0,9997. Selain itu, parameter 

linieritas yang lain yaitu Vxo juga dihitung. Pada perhitungan nilai 

Vxo  didapatkan hasil nilai Vxo dari kurva linieritas erdostein adalah 

2,32 %. Kriteria penerimaan linieritas dalam validasi metode analisis 

untuk validasi pembersihan adalah r ≥ 0,98 (Ahuja dan Dong, 2005). 

Sedangkan persyaratan nilai Vxo sebagai parameter lain dari linieritas 

harus kurang dari 5% (Yuwono dan Indrayanto, 2005). Kriteria 

penerimaan linieritas dalam validasi metode analisis untuk validasi 

pembersihan adalah r ≥ 0,98 (Ahuja dan Dong, 2005). Dengan 

demikian, dari data parameter linieritas tersebut menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang linier antara kadar dan luas area puncak dari 

larutan standar erdostein pada kadar 0,30 mg/L hingga 10,03 mg/L. 

Kemudian dilakukan penentuan akurasi untuk mengetahui 

kedekatan antara nilai terukur dengan nilai sebenarnya yang 

ditunjukkan dengan persen perolehan kembali (% recovery). Pada 

metode pembersihan, untuk membuktikan bahwa prosedur yang 

digunakan adalah akurat maka sejumlah analit diletakkan pada 
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permukaan dengan jumlah dan kadar yang diketahui, lalu 

dikeringkan, serta yang terakhir adalah membersihkan permukaan 

dengan menggunakan cara usap untuk membuktikan bahwa cara 

tersebut dapat memindahkan residu analit pada permukaan (Ahuja 

dan Dong, 2005). Akurasi dilakukan pada tiga kadar yaitu pada 

kadar 0,5 mg/mL, 5 mg/mL, dan 10 mg/mL dengan replikasi 

masing-masing kadar adalah tiga kali. Akurasi pada validasi metode 

analisis untuk validasi pembersihan memiliki kriteria penerimaan 

rata-rata perolehan kembali untuk masing- masing replikasi adalah 

50%-150% (Ahuja dan Dong, 2005). Dari hasil penelitian didapatkan 

rata- rata persen perolehan kembali 81,77% dengan rata-rata 

perolehan kembali untuk masing-msing replikasi pada kadar 0,5 

mg/mL, 5 mg/mL, dan 10 mg/mL berturut-turut adalah 81,33% ; 

81,06%; dan 82,93 % sehingga masuk dalam rentang akurasi yang 

dipersyaratkan. 

Pada penentuan presisi dan presisi antara dilakukan pada 

kadar 5 mg/mL dengan replikasi  enam kali. Presisi merupakan 

ukuran keterulangan metode analisis dan biasanya diekspresikan 

sebagai simpangan baku relatif (Gandjar dan Rohman, 2014). Dalam 

validasi metode analisis untuk validasi pembersihan pada parameter 

presisi digunakan enam replikasi dengan kriteria penerimaan RSD 

tidak lebih dari 20% (Ahuja dan Dong, 2005). Berdasarkan hasil 

penelitian didapatkan nilai RSD presisi adalah 3,26% dan RSD dari 

presisi antara didapatkan hasil 4,01%. Nilai RSD tersebut berada 

dalam rentang RSD yang dipersyaratkan.  

Kemudian dilakukan uji stabilitas selama 68 jam yang 

bertujuan untuk mengetahui stabilitas larutan standar erdostein pada 

saat selama pengeringan dan preparasi. Kriteria penerimaan untuk uji 
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stabilitas adalah 98-102% bila dibandingkan dengan hasil analisis 

awal larutan (USP XXXVII, 2014). Pada hasil penelitian didapatkan 

hasil larutan erdostein stabil pada pada rentang 98,10% -101,76% 

yang masih masuk dalam rentang  98-102%. Berdasarkan data 

tersebut maka larutan standar erdostein stabil selama 68 jam. 

Selanjutnya pada tahap akhir adalah penentuan robustness. 

Robustness dari suatu metode analisis dapat diartikan sebagai 

pengukuran kapabilitas dari suatu metode untuk tetap tidak 

terpengaruh oleh adanya variasi parameter metode yang kecil 

(Yuwono dan Indrayanto, 2005). Parameter yang diubah adalah 

kondisi laju alir ( + 0.2), suhu oven ( + 5οC), dan pH fase gerak  ( + 

0.5) yang diubah dari kondisi normalnya. Parameter yang diamati 

adalah harga N (Theoretical Plate), T (tailing factor), dan RSD area. 

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) dan semua kondisi yang diubah 

memenuhi persyaratan tersebut. Dengan demikian adanya sedikit 

perubahan dari metode tersebut masih memberikan hasil yang 

memenuhi syarat.  
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Dari hasil validasi metode analisis yang telah dilakukan, 

dapat disimpulkan bahwa metode KCKT yang digunakan untuk 

validasi pembersihan erdostein dalam peralatan produksi dengan 

menggunakan metode pengambilan sampel cara usap adalah valid. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1       Kesimpulan 

Berdasarkan hasil validasi metode analisis yang telah 

dilakukan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode 

KCKT yang digunakan untuk analisis erdostein dalam validasi 

pembersihan pada peralatan produksi dengan menggunakan metode 

pengambilan sampel cara usap memenuhi persyaratan parameter 

validasi yang meliputi spesifisitas, batas deteksi, batas kuantifikasi, 

kisaran, linieritas, akurasi, presisi, robustness, dan uji stabilitas. 

 

7.2      Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian validasi metode analisis 

erdostein secara KCKT untuk validasi pembersihan pada peralatan 

produksi dengan cara usap yang telah dilakukan, maka metode 

analisis tersebut dapat digunakan untuk menganalisis residu 

erdostein pada peralatan produksi dalam melakukan validasi 

pembersihan erdostein di industri farmasi. 
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Lampiran 1 

 
PERHITUNGAN BATAS KUANTIFIKASI (LOQ) DAN 

BATAS DETEKSI (LOD) ERDOSTEIN 

 

Konsentrasi  

(mg/L)  

(X) 

Area (mAu) 

(Y) 

Yi = bX + a (Y - Yi)2 

0,34 3,38945 3,09681 0,08564 
0,56 4,31728 4,84898 0,28271 
0,79 6,88028 6,60115 0,07791 
1,01 8,64157 8,43296 0,04352 
2,93 23,30524 23,72461 0,17587 
5,85 47,15137 46,98067 0,02914 

Y= 7,9548x + 0,3807, r=0,9998 ∑= 0,69479 

Slope (b) = 7,9548  

Standar Deviasi Residual (SD) = 0,39670 

Batasan  Kuantifikasi =  0,50 mg/L Batasan Deteksi = 0,16 

mg/L 

emudian dengan rumus perhitungan LOD dan LOQ, didapatkan: 

Slope

SD
LOD




3,3  

LmgLOD /16,0
9548,7

39670,03,3



  

Slope

SD
LOQ




10  

LmgLOQ /50,0
9548,7

39670,010
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Lampiran  2 

 

PERHITUNGAN Vxo LINIERITAS ERDOSTEIN 

 

 

 

No. 
Kadar Erdostein  

(mg/L) (X) 

Area 

Erdostein 

(mAu) (Y) 

Yi = bX + a (Y - Yi)2 

1. 0,30 3,06015 2,91519 0,02101 

2. 0,50 5,42812 4,41184 1,03283 

3. 1,00 7,91016 8,15344 0,05919 

4. 1,20 9,62467 9,65008 0,00065 

5. 1,60 12,11433 12,64337 0,27988 

6. 3,20 24,39852 24,61651 0,04752 

7. 5,21 39,58588 39,65776 0,00517 

8. 6,42 47,60170 48,71245 1,23376 

9. 8,02 61,49683 60,68559 0,65811 

10. 10,03 75,95272 75,72684 0,05102 

 ∑= 37,48   ∑= 3,38914 

Y = 7,4832X +0, 6702; r hitung = 0,9997  , Vxo = 2,32 %   
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Y= 7,4832X + 0,6702 

Rata-rata (X) = 37,48

10
 = 3,75 

Sy  =  ∑(Y −  Yi)2 ∶  (N− 2)   

    =  3,38914 ∶ (10− 2) 

      = 0,6509 

Sxo = 𝑆𝑦
𝑏

 = 0,6509

7,4832
= 0,0869 

Vxo =  
0,0869

3,75
 x 100%  = 2,32 % 
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Lampiran  3 

 

KROMATOGRAM LINIERITAS ERDOSTEIN 

(I) 

 

 

 

 

 

 

 

(II) 

 

 

 

 

 

(III) 

 

 

 

 

 

 

mAU 

menit 

mAU 

menit 

mAU 

menit 
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 (IV) 

 

 

 

 

(V) 

 

 

 

 

 

(VI) 

 

 

 

mAU 

menit 

mAU 

menit 

mAU 

menit 
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(VII) 

 

 

 

 

 

(VIII) 

 

 

 

 

(IX) 

 

 

 

 

mAU 

menit 

mAU 

menit 

mAU 

menit 
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(X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mAU 

menit 
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Proses preparasi  larutan standar erdostein 200 mg/L : 

Penimbangan  

(mg) 

Diadkan 

hingga 

volume  

(mL) 

Pipet larutan  

2000 mg/L 

(mL) 

Volume 

pengenceran 

(mL) 

Kadar 

Erdostein 

(mg/L) 

0,05007 25,0 5,0 50,0 200,28 

 

 

Proses preparasi larutan standar erdostein dan keterangan gambar : 

 

Kromatogram 

Dipipet 

larutan 

200,28 mg/L 

(µL) 

Volume 

pengenceran 

(mL) 

Kadar 

Erdostein 

(mg/L) 

I 150 100,0 0,30 

II 250 100,0 0,50 

III 250 50,0 1,00 

IV 150 25,0 1,20 

V 200 25,0 1,60 

VI 400 25,0 3,20 

VII 650 25,0 5,21 

VIII 800 25,0 6,42 

IX 1000 25,0 8,02 

X 1250 25,0 10,03 
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Lampiran 4 

PERHITUNGAN STABILITAS 

Contoh perhitungan  stabilitas adalah sebagai berikut : 

Stabilitas pada saat 0 jam : 

 Area : 42,64531 mAu 

 Kadar : 100%  

 

Stabilitas pada saat 3 jam  : 

 Area : 42,66434 mAu 

 Kadar : %100
)(0
)(3

x
mAujamkearea

mAukejamarea




 

   : %100
)(64531,42
)(66434,42

x
mAu

mAu
= 100,04% 

  

Stabilitas pada saat 7 jam : 

 Area : 42,47093 mAu 

 Kadar : %100
)(0
)(7

x
mAukejamarea

mAukejamarea




 

   : %100
)(64531,42
)(47093,42

x
mAu

mAu
= 99,59% 
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Stabilitas pada saat 11 jam : 

 Area : 41, 83626 mAu 

 Kadar : %100
)(0
)(13

x
mAukejamarea

mAujamkearea




 

   : %100
)(64531,42
)(83626,41

x
mAu

mAu
= 98,10% 

Dan seterusnya. 
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Lampiran 5 

 

PERHITUNGAN AKURASI 

Perhitungan akurasi ditunjukkan dengan hasil persen perolehan 

kembali (% recovery)  yang dihitung dengan rumus berikut: 

% recovery = Konsentrasi  yang  diperoleh

Konsentrasi  sebenarnya
 x 100% 

 

Contoh perhitungan persen perolehan kembali erdostein pada 

konsentrasi 0,5 mg/L replikasi 1: 

Erdostein 50,27 mg dilarutkan dengan 25,0 mL fase gerak lalu 

dipipet sebanyak 250 µL dan kemudian diencerkan dengan fase 

gerak hingga 100,0 mL. Setelah itu, diteteskan pada plat (lempeng) 

logam dari stainless steel berukuran 10x10 cm sebanyak 0,5 mL 

pada area 5x5 cm. Larutan erdostein  yang telah diteteskan pada plat 

tersebut didiamkan hingga mengering. Setelah larutan pada plat 

mengering maka dilakukan pengusapan dengan menggunakan swab 

stick.  Swab stick tersebut dimasukkan ke dalam labu ukur 5,0 mL 

yang telah berisi fase gerak kemudian diultrasonik selama 30 menit. 

Setelah itu, larutan pada labu ukur 5,0 mL tadi disaring dengan 

kertas saring Whatman dengan diameter pori 0,45 µm dan 

disuntikkan pada KCKT yang telah diatur dengan kondisi analisis 

yang sesuai, 
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Dari proses preparasi maka dapat diketahui konsentrasi erdostein 

sebenarnya adalah : 
50,27 mg

25,0 mL
x 0,25 mL

100,0 mL
 x 1000 x 0,5 : 5 mL = 0,50 mg/L 

Kemudian pada hasil analisis diketahui area erdostein pada 

konsentrasi 0,5 mg/L replikasi 1 =  3,73173 mAU 

Area (Y) tersebut dimasukkan dalam persamaan garis regresi  Y = 

7,4832X +0, 6702 sehingga diperoleh konsentrasi (X) yang 

diperoleh kembali dengan perhitungan di bawah ini : 

Konsentrasi erdostein yang diperoleh =3,73173−0,6702

7,4832
 = 0,41 ppm 

% recovery = Konsentrasi  yang  diperoleh

Konsentrasi  sebenarnya
 x 100%  

 % recovery = 0,41 ppm

0,50 ppm
 x 100% = 82 % 
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Lampiran 6 

DATA UJI ROBUSTNESS 

1. Kondisi Normal Erdostein untuk Uji Robustness 

Kondisi Normal 
 T N Area 
Replikasi 1 0,98598 22336 42,10153 

Replikasi 2 0,92083 23875 42,90939 

Replikasi 3 1,15341 21395 42,82870 

Replikasi 4 1,29775 23910 42,20171 

Replikasi 5 1,09559 22389 42,44442 

Rata-Rata 1,09071 22781 42,49715 

 SD Area 0,36 

RSD Area 0,85 

 

2. Kondisi Normal Erdostein dengan Perubahan pH Fase Gerak  
Menjadi 2,5  

Perubahan pH Fase Gerak (pH 2,5) 
 T N Area 
Replikasi 1 1,07292 21142 42,60683 
Replikasi 2 1,05495 21262 42,76900 
Replikasi 3 1,11250 21581 42,53626 
Replikasi 4 1,21176 24792 42,63039 
Replikasi 5 1,02747 22645 42,04712 
Rata-Rata 1,09592 22284 42,51792 

 SD Area 0,28 

RSD Area 0,65 
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3. Kondisi Normal Erdostein dengan Perubahan Suhu Menjadi 35 oC 

Perubahan Suhu (35oC) 
 T N Area 
Replikasi 1 0,95570 22843 42,29493 
Replikasi 2 1,06494 22968 42,95406 
Replikasi 3 1,01899 21038 42,46550 
Replikasi 4 1,09859 21746 43,58377 
Replikasi 5 1,01786 21774 43,11499 
Rata-Rata 1,03122 22074 42,88265 

 SD Area 0,52 
RSD Area 1,21 

 

 

4. Kondisi Normal Erdostein dengan Perubahan Suhu Menjadi 45oC 

Perubahan Suhu (35oC) 
 T N Area 
Replikasi 1 1,13830 24170 42,41036 
Replikasi 2 1,03333 23770 42,13066 
Replikasi 3 1,24706 21131 42,84840 
Replikasi 4 1,05747 23808 42,28130 
Replikasi 5 1,17935 21137 41,70520 
Rata-Rata 1,13110 22803 42,27518 

 SD Area 0,42 
RSD Area 0,98 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI VALIDASI METODE ... ADIN WIRA PRAMUDITA



92 
 
5. Kondisi Normal Erdostein dengan Perubahan Laju Alir Menjadi 

0,8 mL/menit 

Perubahan Suhu (35oC) 
 T N Area 
Replikasi 1 0,97436 26060 44,55412 
Replikasi 2 1,11364 27334 44,09604 
Replikasi 3 1,10448 25377 44,72117 
Replikasi 4 1,09140 30217 43,23185 
Replikasi 5 1,01333 24817 44,49506 
Rata-Rata 1,05944 26761 44,21965 

 SD Area 0,60 
RSD Area 1,35 

 

 

6. Kondisi Normal Erdostein dengan Perubahan Laju Alir Menjadi 
1,2 mL/menit 

Perubahan Suhu (35oC) 
 T N Area 
Replikasi 1 1,13571 20409 34,35154 
Replikasi 2 1,13462 19438 34,39045 
Replikasi 3 1,19737 18967 35,14423 
Replikasi 4 1,29730 20391 35,30083 
Replikasi 5 1,11777 19401 35,47196 
Rata-Rata 1,17655 19721 34,93180 

 SD Area 0,53 
RSD Area 1,50 
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