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Kandesartan sileksetil merupakan salah satu obat 
antihipertensi golongan penghambat reseptor angiotensin atau 
angiotensin receptor blockers (ARBs). Kandesartan sileksetil 
bekerja dengan mekanisme memblokir secara langsung reseptor 
angiotensin II tipe 1 (AT1) yang memediasi terjadinya vasokontriksi, 
pelepasan aldosteron, aktivasi simpatik, pelepasan hormon 
antidiuretik, dan penyempitan arteriol eferen dari glomerulus (Saseen 
dan Carter, 2005). 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat, salah 
satu kriteria yang harus dipenuhi oleh obat yang memiliki izin edar 
adalah 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. CPOB 
mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Salah satu 
bahasan dalam CPOB adalah validasi pembersihan. 

Validasi pembersihan adalah tindakan pembuktian yang 
didokumentasikan bahwa prosedur pembersihan yang disetujui akan 
senantiasa menghasilkan peralatan bersih yang sesuai untuk 
pengolahan obat (BPOM RI, 2012). Validasi pembersihan ini 
digunakan untuk memastikan efektivitas prosedur yang digunakan 
untuk membersihkan peralatan produksi (Dong, 2006). Terdapat dua 
jenis metode pengambilan sampel dalam melakukan validasi 
pembersihan yaitu cara usap dan cara bilas. Metode analisis yang 
digunakan untuk menganalisis sampel validasi pembersihan harus 
divalidasi (BPOM RI, 2012). Kromatografi Cair Kinerja Tinggi 
(KCKT) dapat digunakan sebagai metode analisis untuk validasi 
pembersihan karena KCKT menyediakan metode yang sensitif, 
spesifik, dan dapat mendeteksi kontaminan lain selain analit (Plasz, 
2005). 
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Hingga saat ini, belum ada jurnal penelitian mengenai 
validasi pembersihan kandesartan sileksetil, oleh karena itu perlu 
adanya validasi metode analisis kandesartan sileksetil untuk validasi 
pembersihan. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan metode 
KCKT untuk validasi pembersihan kandesartan sileksetil pada 
peralatan produksi dengan metode pengambil sampel cara usap yang 
memenuhi persyaratan parameter validasi yang meliputi spesifisitas, 
batas deteksi, batas kuantifikasi, kisaran, linieritas, akurasi, dan 
presisi. 

Pada penelitian ini, digunakan kolom Phenomenex Luna C18 
(150 mm x 4,60 mm x 5 µm) sebagai fase diam dan fase gerak dapar 
fosfat pH 3,0 : asetonitril (45 : 55) dengan pengaturan kecepatan alir 
1,5 mL/menit, volume injeksi 10 µl, suhu 30oC dan dideteksi 
menggunakan detektor UV-vis pada panjang gelombang 215 nm. 

Hasil validasi metode pada pengujian spesifisitas 
menunjukkan tidak terdapat gangguan dari pelarut, plat dan swab 

stick pada waktu retensi kandesartan sileksetil. Penentuan batas 
deteksi dilakukan berdasarkan rasio signal to noise 3:1 dan diperoleh 
batas deteksi yaitu 0,22 ppm. Penentuan batas kuantifikasi dilakukan 
berdasarkan rumus 3,3xLOD dan diperoleh hasil 0,73 ppm. Pada 
penentuan linieritas diperoleh persamaan regresi y = 123267,44x – 
11554,74 dengan r hitung = 0,9999 dan Vxo = 0,94%. Pada 
penentuan akurasi digunakan larutan kandesartan sileksetil pada 
konsentrasi LOQ, 10xLOQ dan 20xLOQ (0,79 ppm, 7,20 ppm, dan 
14,40 ppm) yang masing-masing direplikasi 3 kali dengan hasil rata-
rata persen perolehan kembali sebesar 89,87%-99,31%. Pada 
penentuan presisi digunakan larutan kandesartan sileksetil pada 
konsentrasi 10xLOQ (7,20 ppm) yang direplikasi 6 kali dengan hasil 
RSD = 3,62%. 

Dari hasil validasi metode analisis yang telah dilakukan, 
dapat diambil kesimpulan bahwa metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah valid dan dapat digunakan untuk validasi 
pembersihan kandesartan sileksetil pada peralatan produksi dengan 
menggunakan metode pengambilan sampel cara usap. 
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