
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Suatu bahan obat yang diberikan dengan cara apapun dia harus memiliki 

daya larut dalam air untuk kemanjuran terapetiknya. Senyawa-senyawa yang 

relatif tidak dapat dilarutkan mungkin memperlihatkan absorbsi obat yang tidak 

sempurna atau tidak menentu, sehingga menghasilkan respon terapetik yang 

minimum (Ansel, 1989).  

Kelarutan merupakan salah satu sifat fisikokimiawi yang perlu 

diperhatikan bagi seorang farmasis sebelum memformula bahan obat menjadi 

suatu sediaan. Pada sediaan obat padat dengan bahan yang sukar larut untuk 

tujuan sistemik, kelarutan obat menjadi tahap penentu laju absorbsinya. Hal 

tersebut menyebabkan proses absorbsi terjadi dengan lamban, sehingga kadar obat 

dalam plasma tidak segera naik diatas kadar minimum efektif. Keadaan ini tidak 

diinginkan terutama untuk obat yang dikehendaki segera memberi efek dengan 

intensitas yang cukup. Kelarutan bahan obat menjadi syarat mutlak, bila suatu zat 

diinginkan untuk dapat dibuat menjadi bentuk sediaan tertentu, seperti sediaan 

berbentuk larutan. 

Seiring dengan kemajuan bidang teknologi farmasi, kelarutan tidak 

menjadi kendala utama. Beberapa metode dapat digunakan untuk meningkatkan 

kelarutan obat, antara lain: melalui pembentukan garam, perubahan struktur 



internal kristal (polimorfi) atau penambahan suatu bahan tambahan, seperti bahan 

pembentuk kompleks, surfaktan dan kosolven (Yalkowsky, 1981). 

Hidroklortiazida (HCT) merupakan salah satu obat diuretik dari golongan 

tiazid yang berpotensi sedang, yang bekerja dengan menghambat reabsorbsi 

natrium pada bagian awal tubulus distal (Anonim, 2001). Hidroklortiazida sifat 

kelarutannya praktis tidak larut dalam air (Anonim, 1995). 

Polietilenglikol (PEG) 4000 adalah salah satu jenis polimer yang 

mengandung oksigen nukleofilik yang dapat membentuk kompleks dengan 

berbagai obat sehingga dapat meningkatkan kelarutan (Martin dkk, 1983).  

Pembentukan kompleks antara obat dengan bahan pembawa yang mudah 

larut dalam air merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan. Asam mefenamat 

dan PEG 4000 membentuk kompleks yang dapat meningkatkan kelarutan (Hayati, 

1996). Begitu pula barbiturat dengan PEG 4000 membentuk kompleks yang dapat 

meningkatkan kelarutan. Gaya yang melibatkan kompleksasi adalah ikatan 

hidrogen yang terbentuk antara hidrogen N1 dan N2 dari barbiturat dan eter 

oksigen –O–CH2–O–, dari polietilenglikol (Martin dkk, 1983). 

Dilihat dari struktur molekul hidroklortiazida yang tidak jauh berbeda 

dengan barbiturat yaitu adanya gugus amin sekunder pada N2 dan N4, maka pada 

penelitian ini dilakukan upaya peningkatan kelarutan pada hidroklortiazida 

melalui pembentuk kompleks dengan PEG 4000. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Bagaimana pengaruh pembentukan kompleks hidroklortiazida dengan 

polietilenglikol 4000 terhadap peningkatkan kelarutan hidroklortiazida ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Mengetahui pengaruh pembentukan kompleks hidroklortiazida dengan 

polietilenglikol 4000 untuk meningkatkan kelarutan hidroklortiazida. 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Hidroklortiazida (HCT) 

Hidroklortiazida (HCT) dengan nama kimia 3,4-dihidro-6-klorobenzo-

1-tia-2,4-diazina-7-sulfonamida-1,1-dioksida dengan rumus molekul 

C7H8ClN3O4S2, mempunyai bobot molekul 297,74 dan rumus bangun 

ditunjukkan pada gambar 1. 

Gambar 1. Rumus bangun hidroklortiazida (Anonim, 1979). 

Hidroklortiazida berupa serbuk hablur, putih atau hampir putih, tidak 

berbau, agak pahit. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air, dalam 

kloroform p dan dalam eter p, larut dalam 200 bagian etanol (90%) p dan 

dalam 20 bagian aseton p, larut dalam alkali hidroksida (Anonim, 1979). 



Senyawa sulfamoyl ini diturunkan dari klortiazid yang dikembangkan 

dari sulfonamida. Bekerja di bagian muka tubulus distal, efek diuretisnya lebih 

ringan dari diuretika lengkungan tetapi bertahan lebih lama, 6-12 jam. Daya 

hipotensifnya lebih kuat (pada jangka panjang), maka banyak digunakan 

sebagai pilihan pertama untuk hipertensi ringan sampai sedang                  

(Tjay dan Rahardja, 2002). 

2. Kelarutan

Kelarutan didefinisikan dalam besaran kuantitatif sebagai konsentrasi 

zat terlarut dalam larutan jenuh pada temperatur tertentu, dan secara kualitatif 

didefinisikan sebagai interaksi spontan dua atau lebih zat untuk membentuk 

dispersi molekuler yang homogen. Kelarutan suatu senyawa tergantung pada 

sifat fisika kimia zat pelarut dan zat terlarut, faktor temperatur, pH larutan, 

tekanan untuk jumlah yang lebih kecil serta tergantung pada hal terbaginya zat 

terlarut. 

Bila suatu pelarut pada temperatur tertentu telah melarutkan semua zat 

terlarut sampai batas daya melarutkannya, larutan ini disebut larutan jenuh. 

Suatu larutan tidak jenuh atau hampir jenuh adalah suatu larutan yang 

mengandung zat terlarut dalam konsentrasi di bawah konsentrasi yang 

dibutuhkan untuk penjenuhan sempurna pada temperatur tertentu. Suatu 

larutan lewat jenuh adalah suatu larutan yang mengandung zat terlarut dalam 

konsentrasi lebih banyak dari pada yang seharusnya ada pada temperatur 

tertentu, terdapat juga zat terlarut yang tidak larut (Martin dkk, 1983). 



Proses pelarutan tersebut dapat dilihat pada gambar 2. 

a) Tahap pertama menyangkut pemindahan suatu molekul zat dari zat 

terlarut pada temperatur tertentu. Kerja yang dilakukan dalam 

memindahkan satu molekul dari zat terlarut sehingga dapat lewat ke 

wujud uap membutuhkan pemecahan ikatan antar molekul-molekul 

berdekatan. Tetapi apabila molekul melepaskan diri dari fase zat 

terlarut, lubang yang ditinggalkan tertutup, dan setengah dari energi 

diterima kembali. Penerimaan energi potensial atau kerja netto untuk 

proses ini secara skematis digambarkan sebagai berikut : 

b) Kedua menyangkut pembentukan lubang dalam pelarut yang cukup 

besar untuk menerima molekul zat terlarut. 

c) Molekul zat terlarut akhirnya ditempatkan dalam lubang pelarut. 

Lubang dalam pelarut 2 yang terbentuk, sekarang tertutup. 

Gambar 2. Penggambaran sederhana tiga tahap proses yang terlibat dalam 

pelarutan kristal. 

Pelarut Pembentukan lubang dalam pelarut

Pelarut Molekul zat terlarut Larutan

Zat terlarut Pelepasan satu molekul dari zat terlarut



a. Pelarut 

Bila suatu zat melarut, kekuatan tarik-menarik antar molekul dari 

zat terlarut harus diatasi oleh kekuatan tarik-menarik antara zat terlarut 

dengan pelarut. Ini menyebabkan pemecahan kekuatan ikatan antar zat 

terlarut dan pelarut untuk mencapai tarik menarik zat pelarut-terlarut 

(Martin dkk, 1983). 

a) 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 

polihidroksi lain. Air melarutkan fenol, alkohol, aldehid, keton amina 

dan senyawa lain yang mengandung oksigen dan nitrogen yang dapat 

membentuk ikatan hidrogen dalam air (Martin dkk, 1983). 

b) 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. 



Tetapi, senyawa non polar dapat melarutkan zat terlarut non 

polar dengan tekanan dalam yang sama melalui interaksi dipol induksi. 

Molekul zat terlarut tetap berada dalam larutan dengan adanya sejenis 

gaya Van der Waals-London lemah, maka minyak dan lemak larut 

dalam karbon tetraklorida, benzena dan minyak mineral. Alkaloida 

basa dan asam lemak larut dalam pelarut non polar (Martin dkk, 1983). 

c) Pelarut  Semi Polar. 

Pelarut semi polar seperti keton dan alkohol dapat menginduksi 

suatu derajat polaritas tertentu dalam molekul pelarut non polar, 

sehingga menjadi dapat larut dalam alkohol, contoh: benzena yang 

mudah dapat dipolarisasikan dengan mudah merupakan senyawa semi 

polar yang dapat bertindak sebagai pelarut perantara yang dapat 

menyebabkan bercampurnya cairan polar dan non polar               

(Martin dkk, 1983). 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelarutan 

a) Intensitas Pengadukan 

Pada pengadukan yang rendah aliran bersifat pasif. Zat padat 

tidak bergerak dan kecepatan pelarutan bergantung pada bagaimana 

karakter zat padat tersebut menghambur dari dasar wadah. Zat padat 

dan larutannya tidak berpindah ke atas sistem sehingga mempunyai 

perbedaan konsentrasi. 



Pada pengadukan yang tinggi sistem menjadi turbulen. Gaya 

sentrifugal dari putaran cairan mendorong partikel ke arah luar dan 

atas (Martin dkk, 1983). 

b) pH Medium 

Sejumlah zat kemoterapi moderen adalah asam lemah dan basa 

lemah. Kelarutan  zat-zat ini dapat dengan nyata dipengaruhi oleh pH 

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). 

Profil pH-kelarutan merupakan suatu gambaran dari kelarutan 

obat pada berbagai pH fisiologik. Informasi ini digunakan dalam 

rancangan formulasi karena sifat pH lingkungan dari saluran cerna 

berbeda, dari bersifat asam dalam lambung sampai sedikit bersifat 

alkali dalam usus halus. Suatu obat yang bersifat basa akan larut dalam 

media asam karena pembentukan garam yang larut. Sebaliknya suatu 

obat asam akan menjadi larut dalam usus dengan pembentukan suatu 

garam yang larut pada pH yang lebih alkali (Shargel dkk, 2005). 

c) Temperatur  Percobaan 

Pada umumnya, kelarutan zat padat dan zat cair dalam solven 

cair bertambah dengan naiknya temperatur. Untuk gas dalam zat cair, 

terjadi sebaliknya. Kaidah Le Chatelier meramalkan bahwa kenaikan 

temperatur akan mengakibatkan perubahan endotermik, pada gas akan 

terjadi bilamana ia meninggalkan suatu larutan. Oleh karena itu, gas-



gas menjadi kurang larut jika temperatur zat cair dimana gas dilarutkan 

menjadi lebih tinggi (Moechtar, 1989). 

d) Komposisi Cairan Pelarut 

Seringkali zat pelarut lebih larut dalam campuran pelarut 

daripada dalam satu pelarut saja. Gejala ini dikenal dengan melarut 

bersama (cosolvency) dan kombinasi pelarut menaikkan kelarutan dari 

zat terlarut disebut cosolvent (Martin dkk, 1983). 

e) Ukuran Partikel 

Ukuran dan bentuk partikel juga berpengaruh terhadap 

kelarutan zat dalam obat. Semakin kecil ukuran partikel semakin besar 

kelarutan suatu bahan obat (Martin dkk, 1983). 

f) 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, 1983). 

Jika digunakan surfaktan dalam formulasi obat, maka 

kecepatan pelarutan obat tergantung jumlah dan jenis surfaktan yang 

digunakan. Pada umumnya dengan adanya penambahan surfaktan 

dalam suatu formula akan menambah kecepatan pelarutan bahan 

obatnya (Leeson dan Cartensen, 1974). 



g) Tegangan Muka 

Dengan turunnya tegangan muka, kelarutan semakin mudah karena zat 

akan mudah terbasahi oleh pelarut. 

h) Polimorfi 

Bentuk polimorfi biasanya menunjukkan sifat fisika kimia yang 

berbeda termasuk titik leleh dan kelarutannya. Kejadian bentuk 

polimorfi dengan obat-obat relative umum dan telah diperkirakan 

bahwa polimorfi ditunjukkan dengan paling sedikit sepertiga dari 

senyawa organik (Ansel, 1989). 

c. Kecepatan Melarut 

Kecepatan melarut membuat keterangan tentang jalannya peristiwa 

melarut dengan waktu. Dasar menurut hukum telah dikenal dan 

diformulasikan secara matematis sejak tahun 1897 oleh Von Noyes dan 

Whitney 

CtCsK
dt
dc

( )…………………………………(1) 

dengan dc/dt: kecepatan melarut (perubahan konsentrasi tiap satuan waktu 

t); Cs: kelarutan (konsentrasi jenuh bahan dalam bahan pelarut); Ct: 

konsentrasi bahan dari larutan untuk waktu tertentu; K: tetapan yang 

memperhatikan koefisien difusi, volume dari larutan jenuh dan tebal dari 

lapisan difusi. 

Persamaannya menerangkan, bahwa pada permukaan yang tetap 

dan suhu konstan kecepatan melarut tergantung dari perbedaan konsentrasi 

antara konsentrasi jenuh dan konsentrasi untuk waktu t. 



Pada peristiwa melarut sebuah zat padat di sekelilingnya terbentuk 

lapisan tipis larutan jenuhnya, darinya berlangsung suatu difusi ke dalam 

bagian sisa dari larutan sekelilingnya. Untuk peristiwa melarut di bawah 

pengamatan kelambatan difusi ini dapat menjadi persamaan dengan 

menggunakan hukum difusi I Ficks, di dalamnya kemungkinan kesimpulan 

hubungan oleh Nernst, Brunner dan Boguski, yang memperbaiki kecepatan 

melarut, disimpulkan lebih konkrit. 

)(
. CtCs
Vh
AD

dt
dc

………………………………………(2) 

dengan dc/dt: kecepatan melarut; D: koefisien difusi bahan obat; A: 

permukaan partikel bahan obat tidak terlarut; h: ketebalan lapisan difusi; V: 

volume larutan; Cs: konsentrasi jenuh (kelarutan); Ct: konsentrasi bahan 

obat untuk waktu t. 

Kecepatan melarut kemudian berbanding langsung terhadap 

permukaan bahan padat, koefisien difusinya dan dengan turunnya 

konsentrasi untuk waktu t dan berbanding terbalik terhadap tebal lapisan 

difusi.

Kecepatan melarut dari bahan obat sejauh ini artinya sangat 

mendasar untuk penyedia biovailibilitas obat. Pada banyak bahan obat 

mereka digambarkan sebagai langkah penentu kecepatan proses resorpsi. 

Hal ini terjadi, jika kecepatan melarut suatu bahan lebih rendah dari pada 

kecepatan resorpsinya (Voigt, 1984). 



d. Perbaikan kelarutan 

Banyak bahan obat yang hanya memiliki kelarutan air yang rendah 

atau dinyatakan praktis tidak larut, umumnya mudah larut dalam cairan 

organik. Suatu peningkatan konsentrasi jenuh (perbaikan kelarutan) 

dicapai melalui usaha pada molekul bahan obat (pembentukan garam, 

pemasukan grop hidrofil) atau dengan bahan pembantu memperbaiki 

kelarutan (kompleksasi) (Voigt, 1984). 

e. Daya ikatan antarmolekuler 

Ikatan hidrogen, interaksi antara suatu molekul yang mengandung 

atom hidrogen dengan atom bereloktronegatif kuat seperti flourin, oksigen, 

atau nitrogen. 

Energi ikatan merupakan ukuran dari kekuatan ikatan. Ikatan 

hidrogen relatif lemah, memiliki energi ikatan sekitar 2 sampai 8 Kkal/mol 

dibandingkan dengan harga sekitar 50 sampai 100 Kkal/mol untuk ikatan 

kovalen dan lebih dari 100 Kkal/mol untuk ikatan ionik. Melemahnya 

gaya antarmolekular atau kekuatan ikatan molekular akan mengakibatkan 

kenaiakan kelarutan suatu bahan obat (Martin dkk, 1983). 

3. Kompleksasi 

Gaya antar molekuler yang terlibat dalam pembentukan kompleks 

adalah gaya van der waals dari dispersi, dipolar dan tipe dipolar diinduksi. 

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. Jika pendekatan dan asosiasi yang dekat dari molekul 

donor dan molekul akseptor dihalangi oleh faktor ruang, kompleks berbentuk 

ikatan hidrogen dan pengaruh lain harus dipertimbangkan. 

Polietilenglikol, polistirena, karboksimetil-selulosa dan polimer sejenis 

yang mengandung oksigen nukleofilik dapat membentuk kompleks dengan 

berbagai obat. Semakin stabil kompleks molekuler organik yang terbentuk, 

semakin besar reservoir obat yang tersedia untuk penglepasan. Suatu 

kompleks yang stabil menghasilkan laju penglepasan awal yang lambat dan 

membutuhkan waktu yang lama untuk penglepasan sempurna                   

(Martin dkk, 1983). 

Metode ini membuat pentingnya pembentukan kompleks molekuler. 

Di bawah kompleks ini 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. 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, akan tetapi dalam kasus 

lain juga dapat menyebabkan suatu perlambatan kelarutan (Voigt, 1984). 

4. Spektroskopi Ultraviolet dan Cahaya Tampak 

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 

(Sastrohamidjojo, 2001). 

Apabila molekul-molekul organik di dalam larutan, atau sebagai cairan 

yang dikenakan cahaya di dalam daerah-daearah spektrum cahaya tampak dan 

ultraungu maka molekul-molekul tersebut akan mengabsorpsi cahaya pada 

panjang gelombang tertentu bergantung pada jenis transisi elektron yang 

dihubungkan dengan absorpsi. 

Besarnya absorpsi sinar pada panjang gelombang tertentu dapat 

dihitung dengan menggunakan hukum Beer. Persamaan ini menyatakan 

hubungan antara jumlah sinar yang diabsorpsi (A) dengan konsentrasi zat 

yang mengabsorpsi (c dalam gram/liter) dan panjangnya jalan sinar yang 

melewati suatu zat (b dalam cm). Persamaan tersebut adalah: 

A = a b c…………………………………………………….(3) 

dengan a adalah tetapan yang dikenal sebagai daya serap (absorptivity) untuk 

suatu zat pengabsorpsi tertentu (dalam satuan liter g
-1

cm
-1

). Apabila satuan 

dari c adalah mol/liter, maka tetapannya dinyatakan sebagai daya serap molar 

(dalam satuan liter mol
-1

 cm 
–1

). Daya serap ini tidak hanya bergantung pada 

molekul yang absorpsinya sedang ditentukan, tetapi juga pada macam pelarut 

yang digunakan, begitu pula pada temperatur dan panjang gelombang yang 

digunakan untuk analisis. Besarnya A disebut sebagai absorbance dan 

hubungannya dengan transmittance dari sinar (T) dapat dinyatakan sebagai 

berikut: 

A = -log Io / I log T………………………………………………..(4) 



dengan Io merupakan intensitas dari sinar yang diberikan (intensitas sinar 

masuk) dan I adalah intensitas dari sinar yang melewati sampel              

(Martin dkk, 1983). 

5. Spektroskopi Infra Merah (IR) 

Bila sinar infra merah (IR) dilewatkan melalui cuplikan senyawa 

organik, maka sejumlah frekuensi diserap sedangkan frekuensi yang lain 

diteruskan atau ditransmisikan tanpa diserap. Jika digambarkan antara persen 

absorbansi atau persen transmisi lawan frekuensi maka akan dihasilkan suatu 

spektrum IR (Sastrohamidjojo, 2001). 

Suatu molekul yang terdiri dari dua atom disamping terjadi reduksi 

vibrasi fundamentalnya juga terjadi antaraksi vibrasi-vibrasi dalam molekul 

itu sendiri yang dikenal sebagai kopling. Hal ini terjadi disebabkan oleh 

vibrasi molekul dari dua atom atau lebih dapat saja merupakan semua jenis 

vibrasi dan umumnya vibrasi-vibrasi molekul berpusat pada suatu atom yang 

sama. Bertolak dari kenyataan tidak mungkin dua senyawa memberikan 

serapan fundamental radiasi IR yang sama serta tidak mungkin juga dua 

senyawa (kecuali isomer optik) memberikan spektra IR sama, maka 

spektofotometri IR khusunya dipakai untuk tujuan analisi kualitatif yang 

difokuskan pada identifikasi gugus fungsi (Mulja dan Suharman, 1995). 

Banyak faktor yang mempengaruhi ketepatan frekuensi vibrasi 

molekul, dan biasanya tak mungkin untuk isolasi satu pengaruh dari yang lain. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi vibrasi antara lain: 

Penggabungan (Coupling) vibrasi, Ikatan hidrogen dengan adanya ikatan ini 



dalam molekul menyebabkan bergesernya pita  serapan ke kanan atau ke 

angka gelombang yang lebih rendah, Efek elektron, Sudut ikatan dan Efek 

medan (Sastrohamidjojo, 2001). 

6.   Termodinamika Proses 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 proses tersebut dapat ditentukan. Pelarutan 

adalah juga merupakan suatu proses kesetimbangan yang terjadi antara 

keadaan terlarut dan tidak larut (Martin dkk, 1983). 

Persamaan tetapan stabilitas kompleks untuk pembentukan kompleks      

1 : 1 dapat ditulis sebagai berikut : 

)1( SlopeIntersept
SlopeK …………………………………(5) 

dengan K: tetapan stabilitas kompleks, slope dan intersept dapat ditentukan 

dari perhitungan persamaan regresi linier hubungan antara kelarutan 

hidroklortiazida dan kadar PEG 4000. 

Parameter termodinamik perubahan energi bebas ( F°) dari proses 

pelarutan dapat dihitung dari rumus : 

F° = - 2,303 R.T Log K……………………………………..(6) 

Perubahan Entalpi ( H°) dari proses pelarutan dapat dihitung dengan 

persamaan (Martin dkk, 1983): 
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………………………………..…(7) 

Harga ( H°) diperoleh dengan membuat hubungan antara log K pada 

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

derajat. 

Perubahan entalpi ( S°) dari proses pelarutan akan diperoleh 

persamaan berikut: 

T
FHS

OO
O ………………………………………….(8) 

7.   Polietilenglikol 4000 

Polietilenglikol 4000 adalah polietilenglikol dengan rumus molekul 

H(OCH2CH2)nOH, harga n antara 68 dan 84 dan bobot molekul 3000 sampai 

4800. Nama lain dari polietilenglikol 4000 adalah Makrogol 4000 dan 

poliglikol 4000, dengan rumus bangun seperti terlihat dalam gambar 3. 

Gambar 3. Rumus bangun polietilenglikol 4000 (Anonim, 1979). 



Polietilenglikol 4000 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 (Anonim, 1979). Pembentukan 

kompleks PGV-0 dengan PEG 4000 dapat meningkatkan kelarutan 

(Wahyuningsih dkk, 2006). 

F.  HIPOTESIS 

Berdasarkan struktur hidroklortiazida yang mempunyai gugus amin 

sekunder pada N2 dan N4 dan polietilenglikol 4000 yang mempunyai gugus eter 

oksigen –O–CH2–O– diperkirakan hidroklortiazida dengan polietilanglikol 4000 

dapat membentuk kompleks sehingga akan meningkatkan kelarutan 

hidroklortiazida. 


