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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pentagamavunon-0 (PGV-0) merupakan senyawa modifikasi kurkumin. 

Senyawa ini telah diteliti aktivitasnya yaitu sebagai antiinflamasi dengan 

mekanisme kerjanya seperti golongan non steroid yaitu melalui penghambatan 

prostaglandin pada jalur siklooksigenasi (Nurrochmad, 1997). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar PGV-0 dalam darah sangat 

eratik (naik turun) (Kustaniah, 2001) dan pada pemberian secara oral, PGV-0 

cepat hilang dari peredaran darah dan profil kadarnya dalam darah mengalami 

fluktuasi (Amalia, 2001). Untuk meningkatkan efektifitas PGV-0 sebagai anti 

inflamasi untuk pengobatan osteoarthritis dibuat sediaan transdermal.  

Beberapa metode dapat digunakan untuk meningkatkan kelarutan obat 

dalam air, antara lain : dengan pengurangan ukuran partikel, melalui pembentukan 

garam, pembentukan campuran eutektik, dan perubahan struktur internal kristal 

(polimorfi) atau penambahan suatu bahan penolong, misalnya bahan pembentuk 

kompleks yang larut air, surfaktan dan kosolven (Loftsson dkk, 2005). 

Pembentukan kompleks menggunakan PEG 4000 dilaporkan dapat meningkatkan 

kelarutan PGV-0 (Wahyuningsih, 2003). 

Untuk meningkatkan penetrasi obat melalui kulit dapat digunakan basis 

gel. Adanya kandungan air yang tinggi dalam sediaan gel akan meningkatkan 

hidrasi pada lapisan stratum corneum sehingga akan meningkatkan 

permeabilitasnya. Hidrasi dari lapisan stratum corneum akan meningkatkan 

elastisitas dan permeabilitasnya sehingga akan mempermudah penetrasi obat. 
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Selain itu, kandungan air yang tinggi pada sediaan transdermal dengan pembawa 

gel dapat mengurangi iritasi pada kulit (Swarbrick dan Boylan, 1995).  

Pada rute transdermal ini molekul obat harus bisa melewati stratum 

corneum sebagai pembatas yang menentukan laju penahanan keluar masuknya 

zat-zat kimia (Lachman dkk, 1994). Sebagian besar molekul kimia diserap melalui 

kulit dengan mekanisme difusi pasif (Aiache, 1993). Difusi pasif melalui kulit 

yang merupakan membran biologis ini mengikuti hukum Fick I dimana jumlah 

fluks obat yang melewati membran tergantung dari koefisien permeabilitas 

membran dan konsentrasi obat yang terlarut dalam pembawa. Sehingga molekul 

obat harus memiliki kelarutan yang cukup dalam pembawa dan kemampuan 

partisi dari pembawa menuju stratum corneum (Martin dkk, 1993). 

Penetrasi perkutan kompleks PGV-0 dan PEG 6000 dalam bentuk dispersi 

padat dan campuran fisik dipengaruhi oleh sifat fisika kimia obat, interaksi obat 

dengan basis, interaksi obat dengan kulit serta interaksi obat dengan kulit dan 

basis (Lachman dkk, 1994). Pembentukan kompleks PGV-0 dengan PEG 6000 

dalam bentuk dispersi padat dan campuran fisik diharapkan dapat meningkatkan 

jumlah obat yang terlarut dalam basis gel sehingga akan meningkatkan jumlah 

obat yang berpenetrasi melalui kulit.  

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pembentukan dispersi padat PGV-0 dengan PEG 6000 

terhadap kelarutan PGV-0 ? 

2. Bagaimana pengaruh pembentukan dispersi padat PGV-0 dengan PEG 6000 

dalam sediaan gel HPMC terhadap penetrasi perkutan PGV-0 melalui 

membran kulit marmot  
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh pembentukan dispersi padat PGV-0 dengan PEG 6000 

terhadap kelarutan PGV-0. 

2. Mengetahui pengaruh pembentukan dispersi padat PGV-0 dengan PEG 6000 

dalam sediaan gel HPMC terhadap penetrasi perkutan PGV-0 melalui 

membran kulit marmot. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

 

1. Pentagamavunon-0 

Pentagamavunon-0 atau senyawa 2,5-bis (4-hidroksi-3-metoksibenzilidin) 

siklopentanon, merupakan senyawa modifikasi kurkumin yang telah diteliti 

aktifitas biologisnya. Kurkumin adalah senyawa kandungan utama yang terdapat 

pada rimpang tanaman kunyit ( Curcuma longa, Linn ) selain juga sedikit terdapat 

pada rimpang temulawak ( Curcuma xanthorriza, Roxb ). 

                        

OCH3

HO

O

OH

OCH3

 

                                 Gambar 1. Struktur PGV-0 ( Anonim,2001 ) 

PGV-0 mempunyai perbedaan utama dengan kurkumin yaitu pada bagian 

tengah struktur kurkumin yang berupa asetil aseton diganti dengan siklopentanon 

(Sardjiman, 1993). PGV-0 mempunyai bobot molekul 352,13; titik lebur 212-215 

0C, kelarutan dalam etanol 3,8 mg/5ml, dan dalam methanol 14,9 mg/5ml  

(Wahyuni,1999) namun bersifat praktis tidak larut dalam air (Kurniawati, 1999) 

sehingga absorpsinya dalam tubuh kurang baik. 
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Aktivitas PGV-0 sebagai antiinflamasi terjadi melalui penghambatan 

enzim siklooksigenase serta penangkapan radikal O2 yang terbentuk selama 

peradangan, potensi ini masih rendah dibandingkan dengan aspirin (Nurrochmad, 

1997). Metode analisis kuantitatif PGV-0 dapat dilakukan secara spektrofotometri 

UV-Vis menggunakan beberapa pelarut antara lain: etanol, NaOH 0,1 N dan etil 

asetat (Kurniawati, 1999).  

 

2. Polietilenglikol (PEG) 6000 

Salah satu polimer yang umum digunakan pada pembuatan dispersi padat 

adalah  polietilenglikol. PEG merupakan polimer sintetik dari oksietilen dengan 

rumus struktur H(OCH2CH2)nOH dimana n adalah jumlah rata-rata gugus 

oksietilen. PEG umumnya mempunyai bobot molekul antara 200-300000. 

Penamaan polietilenglikol biasanya ditentukan dengan bilangan yang 

menunjukkan bobot molekul rata-rata. Konsistensinya sangat dipengaruhi oleh 

bobot molekul, PEG dengan BM 200-600 berbentuk cair, PEG 1500 semi padat, 

dan PEG 3000-20000 atau lebih berupa padatan semi kristalin, dan PEG dengan 

BM lebih besar dari 100000 berbentuk seperti resin pada suhu kamar. Umumnya 

PEG dengan BM 1500-20000 yang digunakan untuk pembuatan dispersi padat 

(Rowe dkk, 2006).    

Polietilenglikol (PEG) 6000 adalah polietilenglikol dengan rumus molekul 

H(OCH2CH2)nOH harga n 158 dan 204 dan bobot molekul 7000 sampai 9000. 

Nama lain dari polietilenglikol 6000 adalah makrogol 6000 dan poliglikol 6000. 

Polietilenglikol 6000 berupa serbuk licin putih atau potongan putih kuning 

gading, praktis tidak berbau, tidak berasa, dengan data kelarutan sebagai berikut : 

mudah larut dalam air, dalam etanol (95 %) P, dan dalam kloroform P, praktis 

tidak larut dalam eter P, suhu beku 56oC sampai dengan 63oC (Anonim, 1995). 
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Polietilenglikol (PEG) atau polietilenoksida dengan suatu tingkat 

polimerisasi >10 menunjukkan struktur PEG berkelok-kelok. Dengan menaiknya 

ukuran molekul konsistensinya meningkat, PEG mudah larut dalam etanol, 

kloroform, aseton, dan benzen, hampir tidak larut dalam eter dan eter minyak 

tanah (Voigt, 1984). 

Polietilenglikol 6000 adalah salah satu jenis polimer yang dapat 

membentuk kompleks polimer molekul organik. Polietilenglikol 6000 juga 

mengandung oksigen nukleufilik yang dapat membentuk kompleks dengan 

berbagai obat (Martin dkk, 1993).  

 

3. Absorpsi Perkutan 

Evaluasi yang sistematik permeabilitas kulit dari banyak senyawa telah 

menunjukkan bahwa interselular lipid dari stratum corneum perlu sekali untuk 

fungsi barrier kulit normal. Hal ini jelas bahwa cara umum dari jarak lintas 

penetrasi stratum corneum melalui lamela interselular lipid yang berlanjut. Jadi, 

kecepatan penetrasi terjadi sebagian besar tergantung pada karakteristik 

fisikokimia dari penetran, yang paling penting adalah kemampuan relatif untuk 

membagi ke dalam lamela lipid interselular dan ukuran molekular. Plot dari log 

kecepatan permeabilitas kulit terhadap lipofilisitas permean biasanya sigmodial, 

dan menggambarkan keberadaan dari barrier lipofilik dan hidropilik (Swarbrick 

dan Boylan, 2002). 

Penetrasi perkutan, yakni perjalanan melalui kulit, meliputi disolusi suatu 

obat dalam pembawanya, difusi obat terlarut (solut) dari pembawa ke permukaan 

kulit, dan penetrasi obat melalui lapisan-lapisan kulit, terutama lapisan stratum 

corneum (Martin dkk, 1993). Penetrasi melintasi stratum corneum dapat terjadi 
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melalui penetrasi transepidermal dan penetrasi transappendageal. Pada kulit 

normal, jalur penetrasi obat umumnya melalui epidermis (transepidermal), 

dibandingkan penetrasi melalui folikel rambut maupun melewati kelenjar keringat 

(transappendageal). Jumlah obat yang terpenetrasi melalui jalur transepidermal 

berdasarkan luas permukaan pengolesan dan tebal membran. Kulit merupakan 

organ yang bersifat aktif secara metabolik dan kemungkinan dapat merubah obat 

setelah penggunaan secara topikal. Biotransformasi yang terjadi ini dapat berperan 

sebagai faktor penentu kecepatan (rate limiting step) pada proses absorpsi 

perkutan (Swarbrick dan Boylan, 1995). 

Sebagian besar penetrasi zat adalah melalui kontak dengan lapisan stratum 

corneum. Jalur penetrasi melalui stratum corneum ini dapat dibedakan menjadi 

jalur transeluler dan interseluler. Prinsip masuknya penetran ke dalam stratum 

corneum adalah adanya koefisien partisi dari penetran. Obat-obat yang bersifat 

hidrofilik akan berpartisi melalui jalur transelular sedangkan obat-obat lipofilik 

akan masuk kedalam stratum corneum melalui rute interseluler. Sebagian besar 

difusan berpenetrasi kedalam stratum corneum melalui kedua rute tersebut, hanya 

kadang-kadang obat-obat yang bersifat larut lemak berpartisi dalam corneocyt 

yang mengandung residu lemak. Jalur interseluler yang berliku dapat berperan 

sebagai rute utama permeasi obat dan penghalang utama dari sebagian besar obat-

obatan (Swarbrick dan Boylan, 1995).  

Penetrasi melalui rute transappendageal adalah penetrasi melalui kelenjar-

kelenjar dan folikel yang ada pada kulit. Setiap satu sentimeter persegi kulit 

manusia terdapat 10 folikel rambut, 15 kelenjar minyak dan 100 kelenjar keringat 

yang dapat dilalui oleh obat. Rute transappendageal ini sangat berarti bagi ion-ion 



 7

dan molekul dengan ukuran besar yang berpermeasi lambat melalui stratum 

corneum (Swarbrick dan Boylan, 1995).  

Rute transappendageal ini dapat menghasilkan difusi yang lebih cepat 

segera setelah penggunaan obat karena dapat menghilangkan waktu yang 

diperlukan oleh obat untuk melintasi stratum corneum. Difusi melalui 

transappendageal ini dapat terjadi dalam 5 menit dari pemakaian obat (Swarbrick 

dan Boylan, 1995). 

 

4. Kompleksasi  

Gaya antar molekul yang terlibat dalam pembentukan kompleks adalah 

gaya van der Waals dari dispersi, dipolar, dan tipe dipolar induksi. Ikatan 

hidrogen memberikan gaya yang bermakna dalam beberapa kompleks molekuler, 

dan kovalen koordinat penting dalam kompleks logam. Salah satu faktor yang 

penting dalam pembentukan kompleks molekuler adalah persyaratan ruang 

(Martin dkk, 1993).  

Polietilenglikol, polistirena, karboksimetil selulosa dan polimer sejenis 

yang mengandung oksigen nukleofilik dapat membentuk kompleks dengan 

berbagai obat. Semakin stabil kompleks organik molekuler yang terbentuk, maka 

semakin besar reservoir obat yang tersedia untuk pelepasan. Suatu kompleks yang 

stabil menghasilkan laju pelepasan awal yang lambat dan membutuhkan waktu 

yang lama untuk pelepasan sempurna (Martin dkk, 1993). Pembentukan kompleks 

sekarang banyak dijumpai penggunaannya untuk perbaikan kelarutan, akan tetapi 

dalam kasus lain juga dapat menyebabkan suatu perlambatan kelarutan (Voigt, 

1984). 
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 Interaksi antara PGV-0 dengan PEG 4000 dispersi padat merupakan 

pembentukan kompleks melalui interaksi elektrostatik antara PGV-0 dengan PEG 

4000. Perubahan muatan parsial elektron molekul PEG 4000 karena adanya 

induksi atom O yang bersifat elektronegatif sehingga menarik elektron-elektron 

atom C disekitarnya yang mengakibatkan atom C disekitarnya bermuatan parsial 

positif (Wahyuningsih, 2003).     

 

5. Aspek Teori Perlintasan Membran 

Perlintasan dalam membran sintetik umumnya berlangsung dalam dua 

tahap. Tahap awal adalah proses difusi zat aktif menuju permukaan yang kontak 

dengan membran. Pada tahap ini daya difusi merupakan mekanisme pertama 

untuk menembus daerah yang tidak diaduk, dari lapisan yang kontak dengan 

membran. Tahap kedua adalah pengangkutan. Tahap ini dapat dibagi atas dua 

bagian. Bagian yang pertama adalah penstabilan gradient konsentrasi molekul 

yang melintasi membran sehingga difusi terjadi secara homogen dan tetap. Bagian 

kedua adalah difusi dalam cara dan jumlah yang tetap. Hal ini menunjukkan 

bahwa perbedaan konsentrasi tidak berubah sebagai fungsi waktu. Dalam hal ini 

diasumsikan bahwa interaksi zat aktif-pelarut dan pelarut-pelarut tidak 

berpengaruh terhadap aliran zat aktif. Difusi dalam jumlah yang tetap dinyatakan 

dengan hukum Fick I. 

h
CrCdAD

dt
dQJ )(' −

==       (1) 

Dimana J adalah fluks atau jumlah Q linarut yang melintasi membran setiap 

satuan waktu t, A adalah luas permukaan efektif membran, Cd dan Cr adalah 

konsentrasi pada kompartemen awal dan dalam kompartemen reseptor, h adalah 
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tebal membran dan D’ adalah tetapan dialisa atau koefisien permeabilitas (Aiache, 

1993). 

Proses difusi pada kulit manusia sangat kompeks baik struktur inhomogen 

dan lapisan dari kulit dan adanya anggota tubuh yang terganggu infak stratum 

corneum. Berdasarkan model proses difusi dan membandingkan difusi dari 

berbagai obat, bentuk yang sederhana dari kulit harus dipertimbangkan. Dalam 

hukum Fick (persamaan 2) kulit dipertimbangkan homogen dan fase penerima 

menyediakan kondisi tenggelam untuk penentran. Hal ini menggambarkan bahwa 

pengangkutan massa dm [g] per waktu unit dt [h] melalui sebuah wilayah yang 

ditentukan A [cm2] yang secara langsung proporsional terhadap koefisien difusi D 

[cm2/s], ukuran dari wilayah dan gradien konsentrasi [g/cm2]. Bagaimanapun ini 

merupakan kebalikan proporsional terhadap jarak dx [cm] dari transformasi 

massa.  

  
dx
dcDA

dt
dm

−=      (2) 

Koefisien difusi D [cm2/s] merupakan faktor proporsional dan tergantung 

pada karaktristik fisika kimia dari media dan penetran. Jika difusi terjadi dari fasa 

donor cairan ke dalam kulit, koefisien pemisahan (K) dari model penetan 

diketahui. Koefisien pemisahan ini menghubungkan konsentrasi dalam fasa donor 

(Cd) terhadap konsentrasi dalam lapisan kulit yang terbuka terhadap fasa donor. 

Dalam keadaan tetap, gradien konstan ada dalam membran. Diasumsikan 

konsentrasi dalam fasa penerima diabaikan, hukum Fick dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

             
dx
C

DKA
dt
dm d−=      (3) 
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Perencanaan jumlah kumulatif dari pelarutan obat terhadap waktu, 

dependensi linier dalam keadaan tetap. Fluks keadaan tetap (Jss) dapat ditentukan 

secara langsung dari slop (persamaan 4) (Grams, 2005). 

                         Jss = 
A

x
dt
dm 1       (4) 

 
 
 
6. Penghantaran Obat melalui Transdermal 

Sebagian besar obat-obat yang diberikan melalui kulit berpenetrasi dengan 

mekanisme difusi pasif. Laju penyerapan melalui kulit tidak segera mencapai 

keadaan tunak, tetapi selalu teramati adanya waktu laten. Waktu laten 

mencerminkan penundaan penembusan senyawa ke bagian stratum corneum dan 

pencapaian gradient difusi. Waktu laten ditentukan oleh tebal membran dan 

tetapan difusi obat dalam stratum corneum (Aiache, 1993). Obat akan mengalami 

difusi sesuai gradient konsentrasi dengan gerakan yang acak (Swarbrick dan 

Boylan , 1995) 

Sistem penghantaran obat melalui sistem transdermal bertujuan untuk 

menghindari masalah absorpsi pada saluran cerna  seperti deaktivasi oleh enzim 

pencernaan, iritasi lambung, dan sebagainya. Pemberian obat transdermal dapat 

meningkatkan bioavailabilitas dan efikasi obat dengan menghindari first-pass 

elimination pada hati (Chien, 1987). Untuk obat-obat dengan indeks terapi yang 

sempit dapat menggunakan rute transdermal sebagai sistem penghantaran obat, 

juga untuk obat-obat dengan waktu paro yang kecil. Pada penggunaan 

transdermal, pengobatan dapat dengan segera dihentikan bila diinginkan, melalui 

penghilangan sediaan transdermal dari permukaan kulit (Banakar dan Osborne, 

1991).  
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Gambar 2. Profil penyerapan molekul yang berdifusi melalui kulit (Aiache, 1993) 

 

7. Gel 

Gel merupakan bahan semi solid, sistem koloidal yang mana gerakan dari 

media penyebaran dibatasi oleh suatu jaringan yang terhubung dengan partikel 

solvat atau molekul makro dari fase yang disebarkan. Keadaan semi solid 

disebabkan oleh adanya peningkatan viskositas yang disebabkan oleh hubungan 

dan konsekuensional pergeseran internal yang tinggi. Gel kadang menyerap cairan  

dan mengembang. Penyerapan cairan oleh gel yang tanpa mengukur peningkatan 

volumenya dikenal sebagai imbibisi. Interaksi antar partikel dari fase tersebar 

yang mungkin terjadi begitu kuat pada media penyebaran menekan gel dalam 

droplet. Penyusutan gel dengan ekstruksi simultan dari cairan dikenal sebagai 

sinergis (Parrott, 1971). 

Walaupun gel organik terdiri dari molekul makro terlarut dalam bentuk 

fasa tunggal yang dapat tersusun, molekul makro dikendalikan dalam sebuah 

jaringan oleh gaya polar yang kuat. Dengan pengurangan energi kinetik molekul 

makro dihubungkan melalui interaksi dipole-dipole dalam jumlah yang 

memanjang. Jumlah dari hubungan ini meningkat sampai media penyebaran 

ditahan dalam celah jaringan makro molekul, dan viskositas meningkat menjadi 

semisolid (Parrott, 1971). 
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Penyerapan senyawa pada pemberian transdermal berkaitan dengan 

pemilihan bahan pembawa sehingga bahan aktif dapat berdifusi dengan mudah ke 

dalam struktur kulit. Bahan pembawa dapat mempengaruhi keadaan dengan 

mengubah permeabilitas kulit dalam batas fisiologik dan bersifat reversibel 

terutama dengan meningkatkan kelembaban kulit (Aiache, 1993). 

Basis gel yang biasa digunakan antara lain karboksimetil selulosa, 

hidroksipropil metilselulosa, gelatin dan tragakan. Hidroksipropil metilselulosa 

(HPMC) merupakan suatu selulosa non ionik yang tersedia dalam viskositas dan 

jenis yang bermacam-macam. Ada empat kelas dari hidroksipropil metilselulosa, 

dengan tingkat substitusi metil dan hidroksipropil yang bermacam-macam. 

Substitusi metil memberi HPMC satu ciri yang unik, kekuatan dari gel dan suhu 

yang mana gel dibentuk (60-90oC) tergantung pada  substitusi polimer dan 

konsentrasinya dalam air (Lieberman dkk, 1996). HPMC biasanya digunakan 

dalam sediaan oral dan topikal. HPMC digunakan sebagai emulgator, suspending 

agent dan stabilizing agent dalam sediaan salep dan gel topikal (Kibbe, 2004). 

 

E. Landasan Teori 

Pentagamavunon-0 merupakan suatu obat anti inflamasi baru yang sedang 

dikembangkan penggunaannya. Dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa 

profil farmakokinetik PGV-0 kurang baik, hal ini dikarenakan sifat dari PGV-0 

yang praktis tidak larut dalam air. Guna meningkatkan efektifitas senyawa PGV-0 

sebagai anti inflamasi yang bersifat sistemik lokal dapat digunakan rute 

transdermal. Jumlah obat yang terpenetrasi melalui jalur transepidermal 

berdasarkan luas permukaan pengolesan dan tebal membran. Kulit merupakan 

organ yang bersifat aktif secara metabolik dan kemungkinan dapat merubah obat 
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setelah penggunaan secara topikal. Biotransformasi yang terjadi ini dapat berperan 

sebagai faktor penentu kecepatan (rate limiting step) pada proses absorpsi 

perkutan (Swarbrick dan Boylan, 1995). 

Untuk meningkatkan kelarutannya dibuat kompleks dengan PEG 6000 

yang bersifat mudah larut dalam air. Ikatan kompleks yang mungkin terbentuk 

antara PGV-0 dan PEG 6000 yaitu ikatan secara intermolekuler, ditinjau dari 

struktur molekulnya. Terbentuknya kompleks melalui pembentukan dispersi padat 

PGV-0 PEG 6000 akan menyebabkan PGV-0 terdispersi dalam bentuk molekuler 

sehingga kelarutan PGV-0 dalam basis gel akan meningkat, dengan demikian 

difusinya akan meningkat pula.  

 

F. Hipotesis 

Pembentukan dispersi padat dan campuran fisik PGV-0 dengan PEG 6000 

diperkirakan dapat meningkatkan kelarutan PGV-0 sehingga diduga dapat 

meningkatkan penetrasi perkutan PGV-0 dari sediaan gel HPMC.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




