
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Balakang Masalah 

Pertimbangan terpenting dalam merancang suatu sediaan adalah keamanan dan 

keefektifan. Bahan aktif dan inaktif harus aman bila digunakan seperti yang 

diharapkan. Obat juga harus bisa dilepas secara efektif  ke tempat sasaran sehingga 

efek terapetik yang diharapkan dapat dicapai, sehingga dalam menyiapkan produk 

obat, harus disesuaikan dengan batasan sifat fisika, kimia, dan biologi obat (Shargel 

dkk., 2005). 

Pada umumnya dalam suatu sistem biologi, pelarutan obat dalam media 

aqueous merupakan suatu bagian penting, sebelum kondisi absorpsi sistemik. Untuk 

dapat diabsorbsi obat harus berada dalam bentuk terlarut dalam saluran cerna, oleh 

karena itu kecepatan pelarutan merupakan faktor penentu kecepatan untuk obat-obat 

yang sukar larut. Pengetahuan tentang pKa sangat penting untuk mengetahui kelarutan 

optimum dari suatu produk akhir obat. Untuk obat-obat elektrolit lemah, seperti asam 

lemah dan basa lemah, ionisasi sangat mempengaruhi kecepatan transport obat. Fraksi 

terion dari obat yang mengandung muatan akan lebih larut air dibandingkan fraksi 

nonionik yang lebih larut dalam lipid (Shargel dkk., 2005). 

Suatu obat harus mempunyai kelarutan yang cukup dalam air agar efektif 

untuk keperluan terapi. Senyawa-senyawa yang relatif tidak larut seringkali 

menunjukkan absorbsi yang tidak sempurna atau tidak menentu (Ansel, 1985). 

Hidroklortiazid (HCT) merupakan diuretik golongan tiazid, dengan pKa 9,3 

(Anonim, 2006). Mekanisme aksinya adalah dengan menghambat reabsorpsi natrium 



di tubulus distal, yang menyebabkan naiknya ekskresi natrium dan air, juga ion kalium 

dan hidrogen (Arini, 2005). Hidroklortiazid merupakan obat yang mempunyai 

kelarutan praktis tidak larut dalam air (Anonim, 1979). 

Polietilenglikol (PEG) 6000 adalah salah satu jenis polimer yang dapat 

membentuk kompleks polimer molekul organik. Bahan ini ditambahkan untuk 

meningkatkan kecepatan pelarutan obat yang sukar larut, karena PEG 6000 

mengandung oksigen nukleufilik yang dapat membentuk kompleks dengan berbagai 

obat (Martin dkk., 1993). Perbaikan sifat melarut juga diperoleh dengan jalan 

meleburkan bahan obat bersama bahan penyangga dimana pada akhirnya leburan 

dibekukan atau dengan melarutkan bahan obat dan penyangganya ke dalam pelarut 

organik yang kemudian diuapkan (Voigt, 1984). Pembentukan kompleks antara asam 

mefenamat dan PEG 6000 ternyata dapat meningkatkan kelarutan asam mefenamat 

secara bermakna (Azizah, 2005). 

Pada penelitian ini dilakukan upaya peningkatan kelarutan hidroklortiazid 

melalui pembentukan kompleks dengan PEG 6000. 

B. Perumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pembentukan kompleks hidroklortiazid dengan 

polietilenglikol 6000 terhadap peningkatan kelarutan hidroklortiazid ? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh pembentukan kompleks hidroklortiazid dengan 

polietilenglikol 6000 terhadap kelarutan hidroklortiazid. 



D. Tinjauan Pustaka 

1. Hidroklortiazid 

Hidroklortiazid mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih 102,0% 

C7H8CIN3O4S2 , dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. 

Pemerian serbuk hablur; putih atau hampir putih; tidak berbau; agak pahit. 

Kelarutan praktis tidak larut dalam air, dalam kloroform P  dan dalam eter P; larut 

dalam 200 bagian etanol (95%) P dan dalam 20 bagian aseton P; larut dalam larutan 

alkali hidroksida (Anonim, 1979). Rumus bangun hidroklortiazid ditunjukkan pada 

gambar 1. 

   

Gambar 1. Rumus bangun Hidroklortiazid (Anonim, 1979) 

Hidroklortiazid diturunkan dari klortiazid yang dikembangkan dari 

sulfanilamid. Bekerja di bagian muka tubula distal, efek diuretisnya lebih ringan dari 

diuretika lengkungan tetapi bertahan lebih lama, 6-12 jam. Efek optimal ditetapkan 

pada dosis 12,5 mg dan dosis di atasnya tidak akan memperoleh penurunan tensi lagi 

(kurva dosis efek datar) (Tjay dan Rahardja, 2002). Bioavailabilitas hidroklortiazid 

sebesar 71  15% (Anderson dkk., 2002). pKa hidroklortiazid sebesar 9,3 (Anonim, 

2006). Zat induknya klorthiazida berkhasiat 10 kali lebih lemah, sehingga tidak 

digunakan lagi (Tjay dan Rahardja, 2002). 
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2. Kelarutan 

Kelarutan didefinisikan dalam besaran kuantitatif sebagai konsentrasi zat 

terlarut dalam larutan jenuh pada temperatur tertentu, dan secara kualitatif 

didefinisikan sebagai interaksi spontan dari dua atau lebih zat untuk membentuk 

dispersi molekuler homogen (Martin dkk., 1993). 

Pelarutan merupakan proses dimana suatu bahan kimia atau obat menjadi 

terlarut dalam suatu pelarut (Shargel dkk., 2005). 

Kelarutan suatu senyawa bergantung pada sifat fisika dan kimia zat terlarut 

dan pelarut, juga bergantung pada faktor temperatur, tekanan, pH larutan dan untuk 

jumlah yang lebih kecil, bergantung pada hal terbaginya zat terlarut (Martin dkk., 

1993). 

Sifat fisika dan kimia partikel-partikel obat mempunyai pengaruh yang besar 

pada kinetika pelarutan. Luas permukaan efektif obat dapat sangat diperbesar dengan 

memperkecil ukuran partikel. Karena pelarutan terjadi pada permukaan solut, maka 

makin besar luas permukaan makin cepat laju pelarutan. Derajat kelarutan obat dalam 

air juga mempengaruhi laju pelarutan. Pada umumnya, obat dalam bentuk garam yang 

dapat terionisasi lebih larut dalam air daripada asam atau basa bebas (Shargel dkk., 

2005). 

Menurut Farmakope Indonesia (Anonim, 1995) pernyataan kelarutan zat 

dalam bagian tertentu pelarut kecuali dinyatakan lain menunjukkan bahwa satu bagian 

bobot zat padat atau satu bagian volume zat cair larut dalam bagian volume tertentu 

pelarut. Kelarutan zat dalam suatu pelarut dapat ditunjukkan oleh tabel 1. Sistem 

padatan dalam cairan termasuk salah satu tipe larutan yang paling sering ditemui dan 

mungkin merupakan tipe larutan farmasetik yang paling penting (Martin dkk., 1993). 



Tabel 1. Istilah kelarutan zat dalam suatu pelarut (Anonim, 1995) 

Istilah Kelarutan 
Jumlah Bagian Pelarut yang 

Diperlukan untuk melarutkan 
1 bagian Zat 

Sangat mudah larut 

Mudah larut 

Larut

Agak sukar larut 

Sukar larut 

Sangat sukar larut 

Praktis tidak larut 

Kurang dari 1 

1 sampai 10 

10 sampai 30 

30 sampai 100 

100 sampai 1000 

1000 sampai 10.000 

lebih dari 10.000 

Sebagian obat yang bersifat asam atau basa lemah dengan bentuk tidak 

terionisasi dapat menembus membran biologis. Obat modern sebagian besar bersifat 

elektrolit lemah yaitu asam atau basa lemah. Bentuk ionisasi dan tidak terionisasinya 

suatu asam atau basa lemah ditentukan oleh nilai pKa dan suasana pH lingkungan 

(Siswandono dan Soekardjo, 1998). 

Obat-obat yang lebih larut dalam lemak lebih mudah melewati membran sel 

daripada obat yang kurang larut dalam lemak atau obat yang lebih larut dalam air. 

Bagi obat-obat yang bersifat sebagai elektrolit lemah, sebagai misal asam dan basa 

lemah, besarnya ionisasi mempengaruhi laju pengangkutan obat. Bagian obat yang 

terionisasi mempunyai muatan dan menjadikannya lebih larut dalam air daripada 

bagian obat yang tak terionisasi (Shargel dkk., 2005).  

  Jenis-jenis pelarut yang dapat berinteraksi dengan zat terlarut adalah (Martin 

dkk., 1993): 

1. Pelarut Polar   

Kelarutan obat sebagian besar disebabkan oleh polaritas dari pelarut, yaitu momen 

dipolnya. Pelarut polar melarutkan zat terlarut ionik dan zat polar lain, Sesuai 

dengan itu, air bercampur dengan alkohol dalam segala perbandingan dan 



melarutkan gula dan senyawa polihidoksi lain. Air melarutkan fenol, alkohol, 

aldehid, keton amina dan senyawa lain yang mengandung oksigen dan nitrogen 

yang dapat membentuk ikatan hidrogen dalam air. 

2. Pelarut Non Polar     

Aksi pelarut dari cairan non polar seperti hidrokarbon berbeda dengan zat polar. 

Pelarut non polar tidak dapat mengurangi gaya tarik menarik antara ion elektrolit 

kuat dan lemah, karena tetapan dielektrik pelarut yang rendah. Pelarut juga tidak 

dapat memecahkan ikatan kovalen dan elektrolit dan berionisasi lemah karena 

pelarut non polar tidak dapat membentuk jembatan hidrogen dengan non elektrolit. 

Oleh karena itu, zat terlarut ionik dan polar tidak dapat larut atau hanya dapat larut 

sedikit dalam pelarut non polar. 

3. Pelarut Semi Polar   

Pelarut semipolar seperti keton dan alkohol dapat menginduksi suatu derajat 

polaritas tertentu dalam molekul pelarut non polar, sehingga dapat larut dalam 

alkohol, contoh: benzena yang dapat dipolarisasikan dengan mudah merupakan 

senyawa semipolar, dapat bertindak sebagai pelarut perantara yang menyebabkan 

bercampurnya cairan polar dan non polar. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan adalah: 

a. Intensitas Pengadukan 

Pada pengadukan yang rendah aliran bersifat pasif. Zat padat tidak bergerak dan 

kecepatan pelarutan bergantung pada bagaimana karakter zat padat tersebut dari 

dasar wadah. Zat padat dan larutannya tidak berpindah ke atas sistem sehingga 

mempunyai perbedaan konsentrasi (Martin dkk., 1993). 



b. pH Medium 

Sejumlah zat kemoterapi modern adalah asam lemah dan basa lemah. Kelarutan 

zat-zat ini dapat dengan nyata dipengaruhi oleh pH dan lingkungannya. Melalui 

hukum aksi massa, kelarutan obat-obat asam  lemah atau basa lemah dapat 

diramalkan sebagai fungsi pH dengan derajat ketetapan yang besar (Lachman 

dkk., 1986). 

c. Temperatur  Percobaan 

Pada suhu tertentu suatu larutan jenuh merupakan contoh lain dari keadaan 

kesetimbangan dinamik karena suatu larutan jenuh berhubungan dengan kelebihan 

solute membentuk kesetimbangan dinamik, maka bilamana sistem tersebut 

mendapatkan gangguan, efek dari gangguan tersebut dapat diramalkan 

berdasarkan kaidah Le Chatelier. Peningkatan suhu merupakan suatu gangguan 

yang dapat menyebabkan posisi kesetimbangan bergeser ke arah pengabsorpsi 

energi. Jika solute yang dilarutkan mengabsorpsi energi, maka kenaikan suhu akan 

meningkatkan kelarutannya. Jika solute yang dilarutkan melepaskan energi, maka 

kenaikan suhu akan menurunkan kelarutannya (Moechtar, 1989). 

Hpelarut negatif disebut sebagai proses larutan eksotermik dan sebaliknya jika 

bernilai positif disebut proses endotermik, biasanya panas pelarutan memberikan 

informasi tentang gaya-gaya relatif antara berbagai partikel yang menyusun 

larutan (Moechtar, 1989). 

d. Komposisi Cairan Pelarut  

Adanya perbedaan komposisi cairan pelarut akan menyebabkan perbedaan 

kelarutan zat tersebut dalam masing-masing pelarut. Seringkali zat terlarut lebih 

larut dalam campuran pelarut daripada dalam satu pelarut saja. Gejala ini dikenal 



dengan melarut bersama (cosolvency) dan kombinasi pelarut yang dapat 

menaikkan kelarutan dari zat terlarut disebut cosolvent (Martin dkk., 1993). 

e. Tegangan Muka 

Dengan turunnya tegangan muka, kelarutan semakin mudah karena zat akan 

mudah terbasahi oleh pelarut (Martin dkk., 1993). 

f. Polimorfi 

Bentuk polimorfi biasanya menunjukkan sifat fisika kimia yang berbeda termasuk 

titik leleh dan kelarutannya. Kejadian bentuk polimorfi dengan obat-obat relatif 

umum dan telah diperkirakan bahwa polimorfi ditunjukkan dengan paling sedikit 

sepertiga dari senyawa organik (Ansel, 1985). 

g. Pengaruh Surfaktan 

Obat yang bersifat asam lemah dan basa lemah yang sukar larut, dapat dilarutkan 

dengan bantuan kerja dari zat aktif permukaan dengan menurunkan tegangan 

permukaan antara zat terlarut dengan mediumnya (Martin dkk., 1993). 

h. Ukuran Partikel 

Ukuran partikel berpengaruh terhadap kelarutan obat. Semakin kecil ukuran 

partikel semakin besar kelarutan suatu bahan obat (Martin dkk., 1993). 

Metode yang dapat digunakan untuk menentukan kelarutan suatu zat (Grant 

dan Brittain, 1995) : 

a. Metode agitasi 

Solvent dan solute zat padat dalam jumlah berlebihan digojog atau diaduk didalam 

suatu bejana. Suhu percobaan dikontrol, khususnya bagi kelarutan yang sifatnya 

tergantung pada suhu. Sejumlah larutan yang sudah jenuh dipisahkan dari sistem 

dengan cara disentrifugasi pada suhu di mana tercapai keseimbangan, difiltrasi 



menggunakan glass-wool, atau cukup dituang untuk kemudian dianalisis dengan 

metode yang sesuai. 

b. Metode kolom air 

Suatu kolom dari gelas atau stainless steel dipak dengan solute zat padat atau 

dengan suatu bahan pendukung. Solvent dipompa dengan tekanan gas melewati 

kolom tersebut. Permukaan kontak yang luas antar solute zat padat dengan solven 

akan mempercepat tercapainya keseimbangan sehingga solvent dijenuhkan 

kemudian dianalisis. 

c. Metode sintesis 

Sejumlah solute (atau solvent yang sudah diketahui jumlahnya) yang ditimbang 

ditempatkan dalam wadah yang sesuai kemudian digojog pada suhu konstan. 

Solvent yang sudah diketahui jumlahnya (atau solute yang sudah diketahui 

jumlahnya) ditambahkan ke dalamnya secara bertahap sampai mencapai batas 

kelarutan. 

Proses pelarutan suatu senyawa, pada prinsipnya adalah memindahkan suatu 

molekul dari fase terlarut dan menyimpannya dalam pelarut, terjadi dalam tiga tahap 

(Martin dkk., 1993), yaitu: 

1. Tahap pertama menyangkut pemindahan satu molekul dari fase terlarut pada 

temperatur tertentu. Kerja yang dilakukan dalam memindahkan satu molekul dari 

zat terlarut sehingga dapat lewat ke wujud uap membutuhkan pemecahan ikatan 

antara molekul-molekul yang berdekatan. Kerja pemecahan ikatan antara 2 

molekul yang berdekatan adalah 2w22, dimana notasi 22 adalah interaksi antara 

molekul zat terlarut. Tetapi apabila molekul melepaskan diri dari fase zat terlarut, 



lubang yang ditinggalkannya tertutup dan setengah dari energi yang diterima 

kembali. Penerimaan energi potensial atau kerja netto untuk proses adalah w22.

2. Tahap kedua menyangkut pembentukan lubang dalam pelarut yang cukup besar 

untuk menerima molekul zat terlarut. Kerja yang dibutuhkan untuk tahap ini, 

adalah w11, di mana angka itu adalah energi interaksi antara molekul-molekul 

pelarut. 

3. Tahap ketiga molekul zat terlarut akhirnya ditempatkan dalam lubang dalam 

pelarut, dan pertambahan kerja atau penurunan energi potensial dalam langkah ini 

adalah –w12.  Lubang dalam pelarut yang terbentuk dalam 2, sekarang tertutup, dan 

penurunan tambahan dalam energi, -w12, terjadi, menyangkut kerja netto dalam 

tahap terakhir ini adalah -2w12.

Ketiga tahap proses tersebut digambarkan seperti pada gambar 2. 

Tahap 1 : 

                                           

                                                +                 

                                            

      Zat terlarut                 pelepasan satu molekul dari zat terlarut      

Tahap 2 : 

                                               

                                                   

                                        

       Pelarut                        pembentukan lubang dalam pelarut 

Tahap 3 :  

                                                            

              +                                                               

                                                                   

       Pelarut           molekul zat terlarut          larutan 

Gambar 2. Penggambaran tiga tahap proses yang terlibat dalam pelarutan suatu 

senyawa (Martin dkk., 1993)



3. Spektroskopi Ultraviolet 

Spektroskopi merupakan studi yang mempelajari antaraksi energi cahaya dan 

materi. Warna-warna yang tampak dan fakta bahwa orang bisa melihat adalah akibat 

serapan organik maupun anorganik (Fessenden dan Fessenden, 1986). 

 Spektrofotometri UV digunakan terbatas pada sistem-sistem terkonjugasi. 

Terdapat keuntungan yang selektif dari serapan UV yaitu adanya gugus karakteristik 

dapat dikenal dalam molekul yang sangat kompleks (Sastroamidjojo, 2001). 

 Spektrofotometri UV-VIS adalah anggota teknik analisis spektroskopik yang 

memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dekat (190-380 nm) dan sinar 

tampak (380-780 nm) dengan memakai instrumen spektrofotometer (Mulja dan 

Suharman, 1995). 

 Suatu molekul sederhana apabila dikenakan radiasi elektromagnetik akan 

mengabsorbsi energi radiasi sinar elektromagnetik tersebut. Interaksi tersebut akan 

meningkatkan energi potensial elektron pada tingkat keadaan eksitasi. Apabila pada 

molekul yang sederhana tadi hanya terjadi transisi elektronik pada satu macam gugus 

maka akan terjadi satu absorbsi yang merupakan garis spektrum (Mulja dan 

Suharman, 1995). 

 Analisis dengan spektrofotometer UV selalu melibatkan pembacaan 

absorbansi radiasi elektromagnetik yang diteruskan oleh molekul keduanya dikenal 

sebagai absorbansi (A) tanpa satuan dan transmitan dengan satuan persen (%T) (Mulja 

dan Suharman, 1995). 

cbA .. .....................................................................................(1)  

to IIA log   ............................................................................(2) 



Dimana : 

A = Serapan 

Io = Intensitas sinar mula-mula 

It = Intensitas sinar yang melewati media 

 = Absortivitas molar 

b = Tebal kuvet 

c = Konsentrasi     

      (Mulja dan Suharman, 1995) 

4. Spektroskopi Infrared (IR) 

Interaksi dari radiasi elektromagnetik dengan resonansi vibrasi atau rotasi 

dalam suatu struktur molekul diistilahkan sebagai spektroskopi inframerah. Pada 

umumnya radiasi sinar inframerah dalam daerah sekitar 2,5 m sampai dengan 50 m, 

yang setara dengan bilangan gelombang 4000 sampai dengan 200 cm
-1

, digunakan 

untuk menentukan hampir semua transisi vibrasi atau vibrasi rotasi yang penting 

(Martin dkk., 1993).  

Absorpsi dari radiasi inframerah terjadi hanya jika momen dipol permanen dari 

molekul berubah dengan suatu resonansi vibrasi atau rotasi. Kesimetrisan molekul 

secara langsung mempengaruhi momen dipol permanen. Resonansi ikatan stretching

atau bending dapat mempengaruhi kesimetrisan ini, dengan demikian menimbulkan 

pergeseran momen dipol. Resonansi secara vibrasi dari molekul seringkali dapat 

dihubungkan dengan ikatan atau gugus tertentu, resonansi ini berlaku seolah-olah 

mereka dihasilkan dari vibrasi atau molekul-molekul diatomik.  Ini berarti bahwa 

vibrasi yang dihasilkan oleh atom yang sama dihubungkan dengan pita inframerah di 

atas daerah frekuensi yang kecil, walaupun vibrasi mungkin terjadi di dalam molekul 

sama sekali berbeda (Martin dkk., 1993).



Identifikasi pita absorpsi khas yang disebabkan oleh berbagai gugus fungsi 

merupakan dasar penafsiran spektrum inframerah. Jadi frekuensi regang O-H 

menimbulkan pita absorpsi kuat di daerah 3350 cm
-1

. Adanya pita kuat di daerah 3350 

cm
-1

 pada spektrum inframerah suatu senyawa merupakan petunjuk kuat bahwa 

molekul itu mengandung gugus fungsi O-H (Creswell dkk., 2005). 

5. Termodinamika kelarutan obat 

Termodinamika berkaitan dengan hubungan kuantitatif antara panas dan 

bentuk lain dari energi, termasuk mekanika, kimia, elektrik, dan energi radiasi. Bila 

suatu proses berada dalam kesetimbangan, maka pada hakekatnya harga parameter 

termodinamika dapat ditentukan. Pelarutan adalah juga merupakan proses 

kesetimbangan yang terjadi antara keadaan larut dan tidak larut (Martin dkk., 1993). 

Persamaan tetapan stabilitas kompleks untuk pembentukan komplek 1:1 dapat 

ditulis sebagai berikut (Florence dan Atwood, 1988) : 

)( btf

b

DCD
DK .......................................................................(3) 

dengan K adalah tetapan stabilitas kompleks, Db adalah konsentrasi kompleks, Df

adalah konsentrasi obat bebas dan Ct adalah konsentrasi total bahan pengompleks. 

Dengan mengetahui kelarutan obat dalam pelarut (Df) maka harga K dapat ditentukan 

dengan persamaan Higuchi (Kakemi dkk., 1973) yaitu : 

)1( slopeIntersept
SlopeK ..............................................................(4) 

Selanjutnya dari harga tetapan stabilitas kompleks ini dapat digunakan untuk 

menghitung parameter termodinamika yang meliputi beda energi bebas, beda entalpi 

dan entropi. 



Beda energi bebas ( F) dari proses pelarutan dapat dihitung dengan persamaan 

berikut (Martin dkk., 1993) : 

KRTF log303,2  .................................................................(5) 

Perubahan Entalpi ( H) dari proses pelarutan dapat dihitung dengan 

persamaan berikut (Martin dkk., 1993) : 

C
T

x
R

HK 1

303,2
log .............................................................(6)  

Harga ( H) diperoleh dengan membuat hubungan antara log K beberapa suhu 

percobaan dengan 1/T (K
-1

), sehingga diperoleh angka arah (slope) sebesar H/ 2,303 

R. Harga H akan diperoleh dengan mengalikan slope dengan 2,303 R, dimana R 

adalah tetapan gas yang besarnya 1,987 kal/mol.derajat. 

Perubahan entropi ( S) dari proses pelarutan akan diperoleh persamaan 

berikut (Martin dkk., 1993) : 

T
FHS .............................................................................(7) 

6. Pembentukan kompleks 

Kompleks atau senyawa koordinasi, menurut definisi klasik, diakibatkan dari 

mekanisme donor-akseptor atau reaksi asam-basa Lewis antara dua atau lebih 

konstituen kimia yang berbeda. Gaya antar molekul yang terlibat dalam pembentukan 

kompleks adalah gaya van der Waals dari dispersi, dipolar dan tipe dipolar induksi 

(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, makin 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). 

Kompleks diartikan senyawa yang antara lain terbentuk melalui jembatan 

hidrogen atau gaya dipol-dipol, juga melalui antaraksi hidrofob antara bahan obat 

yang berlainan seperti juga antara bahan obat dan bahan pembantu yang dipilih 

(Voigt, 1984). 

Pembentukan kompleks sering dikaitkan dengan suatu perubahan sifat yang 

lebih penting dari bahan obat, seperti ketetapan, daya resorpsinya dan tersatukannya, 

sehingga dalam setiap kasus diperlukan suatu pengujian yang cermat dan cocok. 

Pembentukan kompleks sekarang banyak dijumpai penggunaannya untuk perbaikan 

kelarutan (Voigt, 1984). 

7. Polietilenglikol 6000 

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 56
0
C sampai dengan 63

0
C, (Anonim, 1979). Rumus bangun PEG 

6000 ditunjukkan pada gambar 3. 

Gambar 3. Rumus bangun PEG 6000 (Anonim, 1979)

H (O CH2 CH2)n O H



 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 (PEG) 6000 adalah salah satu jenis polimer yang dapat 

membentuk kompleks polimer molekul organik. Polietilenglikol (PEG) 6000 juga 

mengandung oksigen nukleufilik yang dapat membentuk kompleks dengan berbagai 

obat (Martin dkk., 1993). 

E. Hipotesis 

Berdasarkan strukturnya yang mengandung oksigen nukleufilik yang mampu 

berikatan dengan gugus amina pada hidroklortiazid, penambahan polietilenglikol 6000 

diperkirakan dapat membentuk kompleks organik molekuler dengan hidroklortiazid 

sehingga akan meningkatkan kelarutan hidroklortiazid. 


