
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebanyakan bentuk lepas lambat (sustained release) dirancang supaya 

pemakaian satu unit dosis tunggal menyajikan pelepasan sejumlah obat segera 

setelah pemakaiannya, secara tepat menghasilkan efek terapeutik yang diinginkan 

secara berangsur-angsur dan terus menerus melepaskan sejumlah obat lainnya 

selama periode waktu yang diperpanjang biasanya 8 sampai 12 jam (Ansel et al., 

2005). 

Menurut Rao et al, (2001), tujuan utama dari sediaan lepas lambat adalah 

untuk mempertahankan kadar terapeutik obat dalam darah atau jaringan selama 

waktu yang diperpanjang. Keunggulan bentuk sediaan ini menghasilkan kadar 

obat dalam darah yang merata tanpa perlu mengulangi pemberian unit dosis. 

Kaptopril merupakan obat antihipertensi dan efektif dalam penanganan 

hipertensi dan gagal jantung (Hardjasaputra et al., 2002). Kaptopril merupakan 

salah satu obat yang mudah larut dalam air dan mempunyai waktu paruh 2 jam 

setelah pemberian dosis oral. Kaptopril memiliki waktu paruh yang singkat 

sehingga cocok untuk dibuat sediaan tablet lepas lambat.  Pengembangan tablet 

kaptopril lepas lambat akan memberikan beberapa keuntungan kepada pasien 

yang perlu mengkonsumsi obat ini berkesinambungan dan digunakan dalam 

jangka lama. Kaptopril stabil dalam kondisi suhu dan kelembapan normal   

(Nokhodchi et al., 2008) .  
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Matriks yang digunakan dalam penelitian ini adalah matriks Na CMC. 

Natrium karboksil metilselulosa (Na CMC) mudah larut dalam air pada semua 

temperatur, viskositas larutan meningkat dengan peningkatan konsentrasi Na 

CMC. Pada pemanasan tinggi akan terjadi depolimerasi dan viskositasnya 

menurun. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nafsiah (2009)  dan Prihandini 

(2007) diperoleh hasil bahwa campuran Na CMC dengan Avicel PH 102 

berpengaruh terhadap pelepasan obat teofilin dimana makin banyak jumlah Na 

CMC yang ditambahkan mengurangi kecepatan disolusi obatnya. Na CMC dapat 

meningkatkan kekerasan tablet dan menurunkan kerapuhan tablet jika 

konsentrasinya tinggi, pelepasan obat metoprolol dapat diperlambat dengan 

adanya Na CMC dan pelepasannya mengikuti orde nol (Syed et al, 2011). 

Campuran Na CMC dengan Avicel akan membentuk tiksotropi gel yang cocok 

untuk vehicle pada formulasi. Avicel PH 102 merupakan salah satu filler atau 

pengisi yang mempengaruhi sifat alir, dengan makin besar grade maka makin baik 

sifat alir granul yang dihasilkan (Rowe et al., 2006). 

Dalam penelitian ini dilakukan optimasi dengan model Simplex Lattice 

Design dengan keuntungan model optimasi yang relatif sederhana dan rancangan 

formula yang terarah. Nantinya diketahui pengaruh  campuran Na CMC sebagai 

matriks dan Avicel PH 102 sebagai filler terhadap sifat fisik tablet lepas lambat 

serta didapat proporsi yang optimum pada formula tablet lepas lambat kaptopril. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu : 

1. Bagaimanakah pengaruh Na CMC sebagai matriks dan Avicel PH 102 

sebagai filler dalam sediaan lepas lambat terhadap sifat fisik tablet 

kaptopril dan pola pelepasan kaptopril? 

2. Berapakah perbandingan Na CMC sebagai matriks dan Avicel PH 102 

sebagai  filler untuk dapat membentuk sediaan lepas lambat kaptopril 

dengan sifat fisik tablet yang optimum dan pola pelepasan obat yang 

mengikuti kinetika reaksi orde nol? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui pengaruh Na CMC sebagai matriks dan Avicel PH 102 

sebagai filler  dalam sediaan lepas lambat terhadap sifat fisik tablet 

kaptopril dan pola pelepasan kaptoprilnya. 

2. Mengetahui perbandingan Na CMC sebagai matriks dan Avicel PH 102 

sebagai filler untuk mendapatkan formula sediaan lepas lambat kaptopril 

optimum dan menghasilkan pola pelepasan kaptopril yang mengikuti 

kinetika orde nol. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1.         Sediaan Lepas Lambat 

Sediaan lepas lambat merupakan bentuk sediaan yang dirancang untuk 

melepaskan obatnya ke dalam tubuh secara perlahan-lahan atau bertahap supaya 

pelepasannya lebih lama dan memperpanjang aksi obat (Ansel et al., 2005).  

Dalam beberapa keadaan penyakit, bentuk sediaan obat yang ideal adalah 

mampu memberikan jumlah obat untuk sampai ke reseptor (tempat aksi obat)  dan 

kemudian secara konstan dipertahankan selama waktu pengobatan yang 

diinginkan. Pemberian obat dalam dosis yang cukup dan frekuensi yang benar 

maka konsentrasi obat terapeutik steady state di plasma dapat dicapai secara cepat 

dan dipertahankan dengan pemberian berulang dengan bentuk sediaan 

konvensional peroral. Namun terdapat sejumlah keterbatasan dari bentuk sediaan 

konvensional peroral (Collett and Moreton, 2002). 

Adapun keterbatasan bentuk sediaan konvensional peroral adalah: 

melepaskan secara cepat seluruh kandungan dosis setelah diberikan, konsentrasi 

obat dalam plasma dan di tempat aksi mengalami fluktuasi sehingga tidak 

mungkin untuk mempertahankan konsentrasi terapetik secara konstan di tempat 

aksi selama waktu pengobatan, fluktuasi konsentrasi obat dapat menimbulkan 

overdosis atau underdosis jika nilai Cmax dan Cmin melewati jendela terapetik 

obat. Obat dengan t1/2 pendek membutuhkan frekuensi pemberian lebih sering 

untuk mempertahankan konsentrasi obat dalam jendela terapeutik, dan frekuensi 

pemberian obat yang lebih sering dapat menyebabkan pasien lupa sehingga dapat 

menyebabkan kegagalan terapi (Collett and Moreton, 2002). 
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Gambar 1 menunjukkan perbandingan profil kadar obat di dalam darah 

yang diperoleh dari pemberian bentuk sediaan konvensional, terkontrol 

(controlled-release), lepas lambat (sustained-release). Tablet konvensional atau 

kapsul hanya memberikan kadar puncak tunggal dan sementara (transient). Efek 

farmakologi kelihatan sepanjang jumlah obat dalam interval terapeutik. Masalah 

muncul ketika konsentrasi puncak dibawah atau diatas interval terapeutik, 

khususnya untuk obat dengan jendela terapeutik sempit. Pelepasan orde satu yang 

lambat yang dihasilkan oleh sediaan lepas lambat dicapai dengan memperlambat 

pelepasan dari bentuk sediaan obat. Pada beberapa kasus, hal ini dapat diperoleh 

melalui proses pelepasan yang kontinyu (Jantzen and Robinson, 1996).  

 

Gambar 1.  Kurva Hubungan antara Kadar Obat dalam Darah/Aktivitas 
Obat terhadap Waktu dari Sediaan A: Conventional; B: 
Sustained release; C: Prolonged Action (Sulaiman, 2007) 

 
Keuntungan bentuk sediaan lepas lambat dibandingkan bentuk sediaan 

konvensional adalah sebagai berikut (Ansel et al., 2005): 

a. Mengurangi fluktuasi kadar obat dalam darah 

b. Mengurangi frekuensi pemberian 

c. Meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien 

d. Mengurangi efek samping yang merugikan 
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e. Mengurangi biaya pemeliharaan kesehatan 

Kelemahan sediaan lepas lambat diantaranya adalah (Simon, 2001): 

1) Kemungkinan terjadinya kegagalan sistem lepas lambat sehingga bahan aktif 

yang relatif tinggi dilepas sekaligus (dose dumping) 

2) Lebih sulit penanganan penderita apabila terjadi kasus keracunan atau alergi 

obat, karena kandungan bahan aktif yang relatif  lebih tinggi 

3) Harga obat biasanya lebih mahal karena biaya pengembangan dan produksi 

yang relatif lebih tinggi. 

Faktor - faktor yang berpengaruh dalam pembuatan sediaan lepas lambat:     

a) Faktor - faktor biologis (Syukri, 2002) 

1. Waktu paruh biologis 

Waktu paruh biologis bertujuan  menetapkan tingkatan terapi jangka waktu 

lama. Waktu paruh pendek akan mengurangi frekuensi dosis. Obat-obat 

dengan waktu paruh panjang lebih dari 8 jam tidak dipakai dalam bentuk 

sediaan berkelanjutan karena efeknya sendiri sudah berkelanjutan, seperti 

digoksin, warfarin dan fenitoin. 

2. Absorbsi  

Absorbsi bertujuan untuk memperoleh keadaan dimana rata - rata pelepasan 

jauh lebih rendah dibandingkan rata - rata absorbsi. 

3. Metabolisme   

Obat - obat yaang dimetabolisme sebelum absorbsi baik pada lumen atau 

jaringan usus dapat menunjukkan ketersediaan hayati yang menurun. 
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b) Faktor fisika –kimia (Jantzen and Robinson, 1996): 

1. Ukuran dosis 

2. Kelarutan 

Senyawa dengan kelarutan yang sangat rendah (< 0,01 mg/ml) sudah 

bersifat lepas lambat, pelepasan obat dari bentuk sediaan dalam cairan 

gastrointestinal dibatasi oleh kecepatan disolusinya. 

3. Koefisien partisi 

Senyawa dengan koefisien partisi yang rendah akan mengalami kesulitan 

menembus membran sehingga bioavaibilitasnya rendah. 

4. Stabilitas 

Obat yang tidak stabil dalam usus halus akan menunjukkan penurunan 

bioavaibilitas jika diberikan dalam bentuk sediaan  lepas lambat. 

2. Metode Formulasi Sediaan Lepas Lambat 

Berbagai cara pembuatan dan mekanisme kerja sediaan lepas lambat 

antara lain: 

a. Penyalutan 

Penyalutan ini berfungsi mengendalikan ketersediaan bahan aktif  dalam 

bentuk larutan. Penyalutan serbuk bahan aktif dapat dilakukan dengan metode 

mikroenkapsulasi (Simon, 2001). Mikroenkapsulasi adalah suatu proses di mana 

bahan-bahan padat, cairan bahkan gas pun dapat dijadikan kapsul (encapsulated) 

dengan ukuran partikel mikroskopik, dengan membentuk salutan tipis wall 

(dinding) sekitar bahan yang akan dijadikan kapsul (Ansel et al., 2005). 
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b. Sistem matriks 

Pencampuran dengan matriks adalah dengan mencampurkan bahan obat 

yang akan dibuat sediaan lepas lambat, digabungkan dengan bahan lemak atau 

bahan selulosa, kemudian diproses menjadi granul yang dapat dimasukkan dalam 

kapsul atau ditablet (Shargel et al., 2005). 

c. Sistem terkontrol membran atau reservoir 

Membran dalam sistem ini berfungsi sebagai pengontrol kecepatan 

disolusi dari bentuk sediaan. Agar obat dapat berdifusi kelar maka membran harus 

bersifat permeable terhadap obat misalnya dengan hidrasi air di saluran 

gastrointestinal. Obat yang terlarut dalam komponen membran seperti plasticizer 

tidak seperti sistem matriks hidrofil, polimer membran tidak bersifat mengembang 

dan tidak mengalami erosi (Collett and Moreton, 2002). 

d. Sistem pompa osmotik (osmotic pump) 

Pelepasan obat dari sistem pompa osmotik dikontrol oleh suatu membran 

yang mempunyai satu lubang (hole). Obat dimasukkan dalam suatu tablet inti 

yang bersifat larut air dan dapat melarutkan obat ketika kontak dengan air. Tablet 

inti disalut dengan suatu membran semipermiabel (dapat melewati air yang masuk 

ke dalam tablet inti dan melarutnya). Ketika tablet inti terlarut maka timbul 

tekanan hidrostatik dan menekan larutan obat keluar melewati lubang membran 

(Collett and Moreton, 2002). 

3. Matriks 

Matriks adalah zat pembawa padat yang di dalamnya obat tercampur 

secara merata (Shargel et al., 2005). Suatu matriks dapat dibentuk secara 
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sederhana dengan mengempa atau menyatukan obat dan bahan matriks bersama-

sama. Umumnya, obat ada dalam persen yang lebih kecil agar matriks 

memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap air dan obat berdifusi keluar 

secara lambat (Sulaiman, 2007). Terdapat 3 golongan bahan penahan yang 

digunakan untuk formulasi tablet dengan matriks (Lachman et al., 1994): 

a. Matriks tidak larut, inert 

Polimer inert yang tidak larut seperti polietilen, polivinil klorida, etil 

selulosa dan kopolimer akrilat telah banyak digunakan sebagai bahan dasar dalam 

pembuatan tablet lepas lambat. Tablet yang dibuat dari bahan ini dirancang untuk 

tetap utuh dan tidak pecah dalam saluran cerna. 

b. Matriks tidak larut tetapi dapat terkikis 

Matriks jenis ini mengontrol pelepasan obat melalui difusi pori dan erosi. 

Bahan-bahan yang termasuk dalam golongan ini adalah asam stearat, stearil 

alkohol, malam carnauba, dan polietilen glikol. 

c. Matriks hidrofilik 

Polimer hidrofilik selulosa biasanya digunakan sebagai bahan pengisi 

berdasarkan sistem matriks yang ditablet. Efektivitas dari system matriks 

hidrofilik ini didasarkan pada proses hidrasi dari polimer selulosa; pembentukan 

gel pada permukaan polimer; erosi tablet; dan pelepasan obat yang 

berkesinambungan.  

Keuntungan sistem matriks hidrofilik adalah sebagai berikut: sederhana, 

relatif murah dan aman, mampu memuat dosis dalam jumlah yang besar (Collett 
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and  Moreton, 2002). Matriks yang sering digunakan dalam sediaan lepas lambat 

salah satunya Na CMC. 

4. Disolusi 

Pelarutan merupakan proses dimana suatu bahan kimia atau obat menjadi 

terlarut dalam suatu pelarut. Dalam sistem biologi pelarutan obat dalam media 

“aqueous” merupakan suatu bagian penting sebelum kondisi sistemik. Laju 

pelarutan obat dengan kelarutan dalam air sangat kecil dari bentuk sediaan padat 

yang utuh atau terdisintegrasi dalam saluran cerna sering mengendalikan laju 

absorbsi sistemik obat (Shargel et al., 2005). 

 
 

 

Gambar 2. Disolusi obat dari suatu padatan matriks (Martin et al., 1993) 

Disolusi dikatakan sebagai hilangnya kohesi suatu padatan karena aksi dari 

cairan yang menghasilkan suatu dispersi homogen bentuk ion (dispersi molekuler) 

sedangkan kecepatan pelarutan atau laju pelarutan adalah kecepatan melarutnya 

zat kimia atau senyawa obat ke dalam medium tertentu dari suatu padatan 

(Wagner, 1971; Martin et al., 1993).  
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Proses disolusi obat dari suatu matrik ditunjukkan pada gambar 2. Secara 

keseluruhan kecepatan disolusi dapat digambarkan oleh persamaan Noyes-

Whitney yang mirip dengan hukum difusi Fick (Shargel et al., 2005). Hukum 

difusi Fick secara matematik dinyatakan sebagai berikut: 

dt
dW  = - D S 

dX
dC   atau ......................................................................... (1)  

= - D 
dX
dC .....................................................................................  (2)  

Keterangan :   
J  = fluks atau jumlah obat yang larut per satuan waktu melalui satu    

satuan    luas permukaan dengan arah tegak lurus (mg.cm-2 det-1) 
D   = tetapan kecepatan difusi (cm-2 det-1)  
dC/Dx  = gradien konsentrasi 
 

Apabila tebal lapisan jenuh = h, maka jarak yang ditempuh oleh obat 

untuk berdifusi mencapai pelarut dX = h,  perubahan konsentrasi dC = perubahan 

kadar obat pada lapisan jenuh Cs, dan kadar obat yang terlarut dalam pelarut 

adalah C. Substitusinya ke dalam persamaan Fick akan memberikan persamaan: 

dt
dW =

h
Ds−  (CsC)................................................................................. (3) 

dt
dC =

Vh
Ds−  (Cs – C) ................................................................................ (4) 

Jika k’ = D/h, maka persamaan ini identik dengan persamaan Noyes-

Whitney (Parrott, 1971) yang secara matematik diungkapkan sebagai berikut: 

dt
dW = - k’ S (Cs – C) .............................................................................. (5) 

dW/dt = kecepatan disolusi, k’ = tetapan kecepatan disolusi, S= luas permukaan 

total efektif partikel, Cs = konsentrasi obat pada lapisan jenuh, dan C= konsentrasi 
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obat dalam pelarut (Parrott, 1971). Pada kondisi sink jika Cs jauh lebih besar dari 

C, maka kecepatan pelarutannya menjadi: 

dt
dW = - k’ S Cs ........................................................................................ (6) 

Laju pelepasan obat dari matriks seketika (sesaat) pada waktu t didapat adalah 

sebagai berikut: 

dt
dQ = 

2
1  ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ −

t
CsCsAD )2( 1/2 .................................................................. (7) 

Biasanya A>>Cs, maka persamaan (7) menjadi: 

Q = (2ADCst)1/2 ..................................................................................... (8) 

Persamaan (8), untuk pelepasan suatu obat dari sistem pemberian tipe 

matriks polimer homogen, menunjukkan bahwa jumlah obat yang terlepas adalah 

sebanding dengan akar kuadrat A (jumlah obat total dalam satuan volume 

matriks); D, koefisien difusi obat dalam matriks; Cs, kelarutan obat dalam matriks 

polimer; dan t adalah waktu (Martin et al., 1993). Dengan penyederhanaan, 

persamaan (8) menjadi:  

Q=k. t1/2 .................................................................................................. (9)  

k adalah tetapan, jika pelepasan obat mengikuti orde nol maka jumlah obat yang 

dilepaskan terhadap akar waktu memberikan hubungan yang linear. 

Higuchi (1963) mengusulkan suatu persamaan untuk menggambarkan 

kecepatan disolusi yang terdispersi dalam suatu matriks yang padat dan inert.  

Q=(D(2ACs)(Cs)t)1/2…………………..............................................) 

 

Biasanya A >> Cs, persamaan 1 menjadi:  
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Q = (2AD Cst)½………….......…………....…...…………............…...…. (10) 

Persamaan (10), untuk pelepasan suatu obat dari dari sistem pemberian 

tipe matriks polimer homogen, menunjukkan jumlah obat yang terlepas adalah 

sebanding dengan akar kuadrat A (jumlah total dalam satuan volume matriks); D, 

koefisien difusi obat dalam matriks; Cs, kelarutan obat dalam matriks polimer; 

dan t adalah waktu (Martin et al., 1993) 

Persamaan (10) dapat ditulis lebih sederhana sebagai persamaan (11): 

Q=k.t½………………….........................................................................(11)  

Dengan k adalah konstanta. Jika suatu plot dibuat antar Q (jumlah total 

obat yang dilepaskan) versus akar waktu (t1/2) maka hubungan yang linier akan 

diperoleh bila pelepasan obat dari matriks dikontrol oleh difusi dan mengikuti 

kinetika orde nol. Pengungkapan hasil disolusi dapat dilakukan dengan salah satu 

atau beberapa cara dibawah ini: 

a. Waktu yang diperlukan oleh sejumlah zat aktif yang terlarut dalam medium 

disolusi. Misalnya t20, artinya waktu yang diperlukan agar 20% zat terlarut 

dalam medium. 

b. Jumlah zat aktif yang terlarut dalam medium pada waktu tertentu. Misalnya 

C20 artinya, jumlah zat terlarut yang dalam medium pada waktu t = 20 menit. 

c. Dissolution efficiency (DE) Dissolution efficiency adalah luas dibawah kurva 

disolusi dibagi luas persegi empat yang menunjukkan 100% zat terlarut pada 

waktu tertentu. Penggunaan metode ini mempunyai beberapa keuntungan, 

antara lain dapat menggambarkan semua titik pada kurva kecepatan pelepasan 

kecepatan disolusi obat. 
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Untuk menentukan mekanisme yang dominan dalam proses pelepasan 

obat, Ritger dan Peppas memberikan suatu persamaan sebagai berikut : 

 
∞M

Mt  = ktn ........................................................................................................(12) 

k dan n adalah konstanta yang tergantung dari karakteristik sistem obat-polimer. 

Eksponen disfusi, n, tergantung dari geometri bentuk sediaan yang menentukan 

mekanisme fisis pelepasan obat. Dengan penentuan eksponen difusi (n) maka 

akan memberikan informasi tentang mekanisme fisis kontrol pelepasan obat dari 

bentuk sediaan (tabel 2). Untuk sistem yang menunjukkan case transport maka 

mekanisme yang dominan dalam pelepasan obat adalah akibat relaksasi gel yang 

mengembang. Anomalous transport terjadi akibat gabungan mekanisme difusi 

Fick dan relaksasi polimer (Lowman and  Peppas, 1999). 

5. Optimasi Model Simplex Lattice Design 

Optimasi adalah suatu metode atau desain eksperimental untuk 

memudahkan dalam penyusunan dan interpretesi data secara matematis. Simplex 

Lattice Design merupakan suatu tehnik untuk memprediksi profil sifat campuran 

bahan. Profil tersebut digunakan untuk memprediksi perbandingan komposisi 

campuran bahan yang memberikan sifat optimum. Prosedur SLD meliputi 

penyiapan variasi kombinasi bahan tambahan yang akan dioptimasi. Hasil 

kombinasi formula SLD dapat digunakan untuk menetapkan respon yang optimal 

dan variasi kombinasi bahan tambahan, sehingga dapat digunakan untuk 

memproduksi suatu sediaan yang memenuhi syarat (Bolton, 1997). 

Suatu formula merupakan campuran yang terdiri dari beberapa komponen. 

Setiap perubahan fraksi dari salah satu komponen dari campuran akan merubah 
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sedikitnya satu variabel atau bahkan lebih fraksi komponen lain. Jika X1 adalah 

fraksi dari komponen satu dalam campuran fraksi maka:  

 0≤X1≤1 dimana, i=1,2,…,q..........................................................................(12) 

Campuran akan mengandung sedikitnya satu komponen dan jumlah fraksi semua 

komponen adalah tetap, ini berarti :  

 X1+X2+….+Xq= ……………………………………………...….............(13) 

Area yang menyatakan semua kemungkinan kombinasi dari komponen-

komponen dapat dinyatakan oleh interior dan garis batas dari suatu gambar 

dengan q tiap sudut dan q-1 dimensi. Semua fraksi dari kombinasi 2 campuran 

dapat dinyatakan sebagai garis lurus. 

 

Apabila dua komponen (q=2), maka dinyatakan sebagai satu dimensi yang 

merupakan gambar garis lurus seperti terlihat pada gambar 2. Titik A (Gambar 2) 

menyatakan suatu formula yang hanya mengandung komponen A, titik B 

menyatakan suatu formula yang hanya mengandung komponen B, sedangkan 

garis AB menyatakan semua kemungkinan campuran A dan B. Titik C (Gambar 

2) menyatakan campuran 0,5 komponen A dan komponen B. 
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Kurva 1 (Gambar 2) menunjukkan bahwa adanya interaksi yang positif, 

yaitu masing-masing komponen saling mendukung. Kurva 2 menunjukan bahwa 

tidak ada interaksi, yaitu masing-masing komponen tidak saling mempengaruhi, 

sedangkan kurva 3 menunjukan bahwa adanya interaksi yang negatif, yaitu 

masing-masing komponen saling meniadakan (Armstrong and James, 1996). 

Hubungan fungsional antara respon (variabel tergantung) dengan komposisi 

(variabel bebas) dinyatakan dengan persamaan : 

Y=β1X1+ β2X2+ β12X1X2 ………………………………………………….(14) 

Y   = respon 
X1dan X2  = fraksi dari tiap komponen 
β1 dan β2  = koefisien regresi dari X1, X2 
β12    = koefisien regresi dari interaksi X1-X2 
Untuk q= 2. maka persamaan (4) berubah menjadi : X1+X2 = 1 
 
Koefisien diketahui dari perhitungan regresi dan y adalah respon yang 

diinginkan. Nilai X1 ditentukan, maka nilai X2 dapat dihitung. Setelah semua 

nilai  didapatkan dimasukkan ke dalam garis maka akan didapatkan contour plot 

yang diinginkan (Amstrong and  James, 1996). 

6. Pemerian Zat Aktif dan Matriks 

a) Kaptopril  

Kaptopril mengandung tidak kurang dari 97,5% dan tidak lebih dari 102% 

C9H15NO3S, dihitung tehadap zat yang telah dikeringkan. Pemerian serbuk hablur 

atau  hampir putih; bau khas seperti sulfide. Melebur pada suhu 104º sampai 110º. 

Kelarutan mudah larut dalam air, dalam metanol, dalam etanol, dan dalam 

kloroform (Depkes, 1995). 
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Kaptopril adalah senyawa aktif yang berfungsi sebagai inhibitor 

Angiotensin Converting Enzyme (ACE inhibitor) yang banyak digunakan untuk 

pengobatan gagal jantung dan hipertensi karena efektif dan toksisitasnya rendah. 

Kaptopril memiliki waktu paruh yang singkat sehingga cocok untuk dibuat 

sediaan tablet lepas lambat. Sekitar 60 – 75% dari dosis kaptopril diabsorbsi dari 

sistem gastrointestinal dan puncak konsentrasi plasma dicapai sampai sekitar 1 

jam dengan waktu paruh 3 jam serta Vd 2 liter/kg dan F  0,65. 

Kaptopril mempunyai kelarutan yang baik (mudah larut dalam 250 ml air 

pada pH 1-8) dan permeabilitas yang rendah (absorpsinya kurang dari 90 % 

sehingga termasuk BCS (Biopharmaceutics Classification System) kelas III 

(Shargel et al., 2005).  

 

Gambar 4. Rumus Struktur Kaptopril (Anonim,  1995) 

b) Karboksimetilselulosa Natrium (Na CMC) 

Karboksimetilselulosa Natrium adalah garam natrium dari 

polikarboksimetil eter selulosa, mengandung tidak kurang dari 6,5 % dan tidak 

lebih dari 9,5 % natrium (Na) dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan 

(Depkes, 1995). Menurut Depkes (1979), dijelaskan Na CMC memiliki pemerian 

berupa serbuk atau granul berwarna putih sampai krem. Na CMC merupakan 

senyawa higroskopis, sehingga mudah larut dan terdipersi dalam air membentuk 
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larutan koloidal. Na CMC tidak larut dalam etanol, eter maupun pelarut organik 

lain.  

Dalam aplikasinya di dunia farmasi, sering digunakan untuk bahan 

penyalut, agen pensuspensi, stabilisator, bahan pengikat pada tablet, bahan 

penghancur pada tablet dan kapsul serta bahan yang mampu meningkatkan 

viskositas.  Na CMC sering dijadikan pilihan utama untuk formulasi sediaan oral 

dan sediaan topikal karena dapat meningkatkan viskositas. Merupakan matriks 

hidrofilik dimana mekanisme pelepasan obatnya melalui erosi bentuk gel dan 

terdisolusi dalam media air serta melalui difusi melewati lapisan matriks terhidrasi 

(Collett and Moreton, 2002). 

 

Gambar 5. Rumus Struktur Natrium Karboksi- 
              metilselulosa (Rowe et al.,  2006) 

 
c) Avicel PH 102 

Avicel PH 102 merupakan nama dagang dari mikrokristalin selulosa yang 

memiliki sifat kompresibilitas yang sangat baik dan merupakan bahan pengisi 

yang banyak digunakan dalam kempa langsung. Avicel PH 102 dapat 

menghasilkan tablet yang cukup keras dengan sedikit pengempaan. Avicel PH 102 

dapat mengalami deformasi plastis pada proses pengempaan sehingga menjadi 

lebih sensitif terhadap lubrikan. Tablet yang dihasilkan sifat alirnya cukup baik, 

tidak larut dalam air (Sulaiman, 2007).  
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Avicel berbentuk serbuk kristal berwarna putih, tidak berbau, tidak berasa. 

Kelarutannya yaitu tidak larut dalam air, sedikit larut dalam 5 % larutan 

hidroksida. Senyawa ini stabil meskipun merupakan bahan yang higroskopis 

(Rowe et al., 2006). 

Selama pengempaan Avicel diduga menimbulkan perubahan bentuk yang 

melepas stress menurut beberapa mekanisme. Proses ini akan menghasilkan tablet 

yang keras dengan pengempaan yang rendah. Avicel PH 102 mempunyai ukuran 

partikel lebih besar dan berguna untuk meningkatkan sifat alir (Agoes, 2008) 

 

Gambar 6. Struktur Molekul Avicel PH 102 (Rowe et al, 2006) 

 

E. Landasan Teori 

Kaptopril merupakan salah satu zat aktif yang dapat digunakan dalam 

formulasi sediaan lepas lambat. Formulasi sediaan lepas lambat dapat dibuat 

dengan beberapa metode sehingga pelepasan zat aktifnya lambat, namun tetap 

mencapai efek terapeutik. Teknik farmasetis yang digunakan pada penelitian ini 

adalah dengan penambahan matriks, matriks ini berperan sebagai penghalang dan 

penghambat pelepasan zat aktifnya. Penelitian ini menggunakan polimer larut air 

yaitu natrium karboksimetilselulosa (Na CMC) sebagai matriks. Pemilihan Na 

CMC didasarkan pada sifat Na CMC yang dapat membentuk gel jika berinteraksi 

dengan air, gel yang terbentuk akan menjadi penghalang lepasnya zat aktif dari 
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tablet. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nafsiah (2009)  diperoleh hasil bahwa 

campuran Na CMC dengan Avicel PH 102 berpengaruh terhadap pelepasan obat  

teofilin dimana makin banyak jumlah Na CMC yang ditambahkan mengurangi 

kecepatan disolusinya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Prihandini (2007) Na CMC mempengaruhi 

kecepatan alir dimana makin meningkat jumlah Na CMC makin baik. Na CMC 

dapat meningkatkan kekerasan tablet dan menurunkan kerapuhan tablet jika 

konsentrasinya tinggi, pelepasan obat metoprolol dapat diperlambat dengan 

adanya Na CMC dan pelepasannya mengikuti orde nol (Syed et al, 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh Samal et al (2011) dengan adanya Na CMC 

sebagai matriks memberikan pelepasan obat mengikuti orde nol dengan linieritas 

antara 0,990-0,996 dan baik dalam memberikan efisiensi obatnya 96-106%. 

Avicel dikombinasikan dengan polimer hidrofilik (Na CMC, HPMC, 

selulosa) dapat digunakan dalam sediaan lepas lambat dalam bentuk matriks. 

Kombinasi ini dilakukan untuk memperlambat penetrasi air dan bertindak sebagai 

penghalang untuk melepaskan obat. Pelepasan obat dilakukan melalui difusi dan 

erosi penghalang. Kinetika pelepasan obat dapat dicapai dengan pemilihan 

polimer hidrofilik yang sesuai. Menurut Sigh et al (2006) Na CMC dapat 

memperlambat pelepasan obat atenolol dalam sediaan tablet lepas terkontrol 

mukoadhesif.  

Selanjutnya dengan metode Simplex Lattice Design diharapkan dapat 

mengetahui pengaruh dan interaksi sifat fisik tablet, dan pola pelepasan tablet 

kaptopril, serta diperoleh rancangan formula tablet lepas lambat kaptopril dengan  
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matriks Na CMC dan Avicel PH 102 dengan perbandingan 1:0; 0,25:0,75; 

0,75:0,25; 0,50:0,50; 0:1, yang diharapkan dapat membentuk sediaan lepas lambat 

yang mengikuti pelepasan orde nol. 

 

F. Hipotesis 

1. Na CMC sebagai matriks dan Avicel PH 102 sebagai filler berpengaruh 

terhadap sifat fisik tablet lepas lambat kaptopril dan pola pelepasan 

kaptoprilnya. 

2. Na CMC sebagai matriks dan Avicel PH 102 sebagai filler pada nilai 

perbandingan tertentu dapat membentuk sediaan lepas lambat kaptopril 

dengan sifat fisik tablet yang optimum dan pola pelepasan obat yang 

mengikuti kinetika reaksi orde nol. 
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