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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Modifikasi sistem penghantaran obat dengan memperpanjang waktu tinggal 

di lambung cocok untuk obat-obat yang memiliki kriteria sebagai berikut: untuk 

aksi lokal di lambung, absorbsi baik di lambung, tidak stabil dan terdegradasi di 

dalam saluran intestinal/kolon, kelarutannya rendah pada pH tinggi, dapat 

diabsorbsi secara cepat di lambung, dan memiliki rentang absorbsi yang sempit. 

Bentuk sediaan yang dapat dipertahankan di dalam lambung disebut 

gastroretentive drug delivery system (GRDDS) (Sulaiman dkk., 2007). 

Kaptopril adalah inhibitor angiotensin converting enzyme (ACE inhibitor) 

yang banyak digunakan untuk pengobatan hipertensi. Durasi aksi antihipertensi 

dari dosis tunggal kaptopril hanya 6-8 jam, sangat stabil pada pH asam dan 

terdegradasi pada pH yang tinggi. Sediaan lepas lambat yang bisa tinggal cukup 

lama di dalam lambung sangat penting untuk obat-obat yang terdegradasi di dalam 

usus atau obat yang memang diharapkan untuk beraksi di lambung. Hasil 

perpanjangan waktu tinggal di dalam lambung ini adalah peningkatan absorpsi 

obat. Dengan demikian kaptopril sangat tepat untuk dihantarkan dalam sistem 

gastroretentif (Irawan dan Fudholi, 2009).  

 Salah satu teknik yang termasuk dalam gastroretentif adalah floating 

system, merupakan sistem dengan densitas yang kecil, yang memiliki kemampuan 

mengambang kemudian mengapung dan tinggal di lambung untuk beberapa 

waktu. Pada saat sediaan mengapung di lambung, obat dilepaskan perlahan pada 

kecepatan yang dapat ditentukan. Bentuk floating system banyak diformulasi 

dengan menggunakan matriks-matriks hidrofilik dan dikenal dengan sebutan 

hydrodynamically balanced system (HBS) (Sulaiman dkk., 2007). 

Salah satu polimer hidrofilik yang dapat digunakan untuk memunculkan 

karakteristik floating adalah hidroksipropil metilselulosa (HPMC) (Arora dkk., 

2005). HPMC merupakan hidrokoloid polimer eter selulosa yang 
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direkomendasikan untuk formulasi bentuk floating (Sulaiman dkk., 2007). 

Penggunaan HPMC pada viskositas tinggi dapat menyebabkan waktu 

mengambang obat di lambung menjadi lebih lama sehingga memperpanjang 

pelepasan obat dari sediaan (Borkar dkk., 2010). Penggunaan HPMC K4M, 

K15M, dan K100M dapat menghasilkan tablet mengapung kaptopril yang baik, 

peningkatan bioavailabilitas dan pelepasan obat yang diperpanjang (Singh dkk., 

2011). 

Pada penelitian ini, bahan pengisi yang digunakan adalah Avicel PH 101. 

Avicel PH 101 merupakan nama dagang dari selulosa mikrokristal. Avicel dibuat 

dari hidrolisis terkontrol α-selulosa dengan larutan asam mineral encer. Sebagai 

bahan farmasi Avicel PH 101 digunakan untuk bahan pengisi tablet yang dibuat 

secara granulasi maupun cetak langsung, bahan penghancur tablet, adsorben dan 

bahan anti lekat. Avicel sering dilakukan co-processing dengan karagenan, 

sodium karboksimetilselulosa dan guar gum (Wicaksono dan Syifa’, 2008). 

Avicel PH 101 memiliki sifat deformasi plastik pada waktu mendapat tekanan 

kompresi sehingga memiliki sifat kompaktibilitas yang baik (Hadisoewignyo dan 

Fudholi, 2007). 

Kombinasi HPMC dan Avicel PH 101 diharapkan dapat memperlambat 

pelepasan obat dari sediaan karena kemampuan HPMC dalam membentuk lapisan 

gel disekitar area dan kombinasinya dengan Avicel PH 101 diharapkan dapat 

menghasilkan  tablet kaptopril lepas lambat sistem mengapung (floating system) 

dengan sifat fisik yang baik.  

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan yaitu:  

1. Bagaimana pengaruh penggunaan kombinasi hidroksipropil sebagai matriks 

dan avicel PH 101 sebagai pengisi terhadap sifat fisik dan profil disolusi 

tablet Kaptopril lepas lambat dengan sistem mengapung?  
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2. Pada konsentrasi berapa kombinasi hidroksipropil metilselulosa sebagai 

matriks dan avicel PH 101 sebagai pengisi dapat menghasilkan tablet 

Kaptopril lepas lambat dengan sistem mengapung yang optimum? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan kombinasi hidroksipropil sebagai matriks 

dan avicel PH 101 sebagai pengisi terhadap sifat fisik dan profil disolusi 

tablet Kaptopril lepas lambat dengan sistem mengapung. 

2. Mengetahui konsentrasi kombinasi hidroksipropil metilselulosa sebagai 

matriks dan avicel PH 101 sebagai pengisi yang dapat menghasilkan tablet 

Kaptopril lepas lambat dengan sistem mengapung yang optimum. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Gastroretentive Drug Delivery Systems 

Gastroretentive Drug Delivery Systems adalah bentuk sediaan yang dapat 

dipertahankan di dalam lambung (Sulaiman dkk., 2007). Gastroretentive Drug 

Delivery Systems (GRDDS) merupakan suatu pendekatan untuk memperpanjang 

waktu tinggal obat di lambung dan digunakan untuk memberikan efek lokal dan 

sistemik pada saluran pencernaan bagian atas. Bentuk sediaan gastroretentif dapat 

memperpanjang waktu tinggal obat di lambung  secara signifikan. Hal ini 

menyebabkan  peningkatan bioavailabilitas, mengurangi obat yang terbuang, dan 

meningkatkan kelarutan obat yang kurang larut pada lingkungan pH tinggi (Nayak 

dkk., 2010). Beberapa jenis GRDDS  adalah floating system, bioadhesive system, 

dan swelling system. 

a. Floating system 

Salah satu bentuk GRDDs adalah sediaan mengambang (floating). 

Berdasarkan penggunaan variabel formulasinya, floating system  diklasifikasikan 

menjadi dua kelompok, yaitu: 

1). Non-Effervescent system 

Sediaan floating Non-effervescent menggunakan pembentuk gel atau 

selulosa yang dapat mengembang seperti jenis hidrokoloid, polisakarida dan 
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polimer seperti polikarbonat, poliakrilat, polimetakrilat dan polistiren. Salah satu 

cara formulasi bentuk sediaan floating yaitu dengan mencampur zat aktif dengan 

hidrokoloid gel. Hidrokoloid akan mengembang ketika kontak dengan cairan 

lambung setelah pemberian oral dan bulk densitynya <1. Udara terjebak dalam 

matriks yang mengembang sehingga sediaan dapat mengapung. Struktur seperti 

gel ini bertindak sebagai reservoir dan menyebabkan pelepasan obat secara 

perlahan-lahan melalui massa gelatin. 

2). Effervescent system 

Effervescent system merupakan tipe sistem matriks yang dipreparasi dengan 

bantuan polimer yang dapat mengembang seperti metilselulosa dan chitosan serta 

beberapa komponen effervescent seperti natrium bikarbonat, asam sitrat, dan asam 

tartarat. Bahan-bahan ini diformulasi sehingga ketika kontak dengan asam 

lambung, gas CO2 dikeluarkan dan terjebak pada hidrokoloid yang mengembang 

mengakibatkan sediaan dapat mengapung (Arora dkk., 2005). 

Bentuk  floating system banyak didesain dengan menggunakan matriks-

matriks hidrofilik dan dikenal dengan sebutan hidrodynamically balanced system 

(HBS). karena saat polimer berhidrasi intensitasnya menurun akibat matriknya 

mengembang, dan dapat menjadi gel penghalang dipermukaan bagian luar. 

Bentuk-bentuk ini diharapkan tetap dalam keadaan mengapung selama tiga atau 

empat jam dalam lambung tanpa dipengaruhi oleh laju pengosongan lambung 

karena densitasnya lebih rendah dari kandungan gastrik (Sulaiman dkk., 2007). 

Matriks-matriks hidrofilik diantaranya adalah sebagai berikut: Hidroksietil 

Selulosa (HEC), Hidroksipropil Metilselulosa (HPMC), Hidroksipropil Selulosa 

(HPC), dan Natrium karboksimetilselulosa (NaCMC) (Nayak dkk., 2010).  

b. Bio/mucoadhesive system 

Sistem bio/mucoadhesive merupakan suatu sistem yang menyebabkan tablet 

dapat terikat pada permukaan sel epitel lambung atau mucin dan memperpanjang 

waktu  tinggal dilambung dengan peningkatan durasi kontak antarasediaan dan 

membran biologis. Konsep dasarnya adalah mekanisme perlindungan pada 

gastrointestinal. Daya lekat epitel dari mucin diketahui dan telah digunakan dalam 

pengembangan GRDDS melalui penggunaan polimer bio/mucoadhesive. 
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Perlekatan sistem penghantaran pada dinding lambung meningkatkan waktu 

tinggal terutama di tempat aksi (Sulaiman dkk., 2007). 

c. Swelling system 

Bentuk sediaan ketika kontak dengan cairan lambung akan mengembang 

dengan ukuran yang mencegah obat melewati pilorus. Hasilnya bentuk sediaan 

tetap berada dalam lambung untuk beberapa waktu tertentu (Sulaiman dkk., 

2007). 

2. Disolusi 

Disolusi obat berarti  proses molekul obat keluar dari fase padat dan masuk 

ke dalam fase larutan. Teori disolusi  atau transfer massa mengasumsikan bahwa 

ketebalan (h) lapisan difusi cairan (stagnant liquid film) berada di permukaan 

padatan selama proses disolusi berlangsung. Ketebalan (h), menunjukkan lapisan 

stasioner pelarut dimana molekul zat terlarut berada pada konsentrasi Cs ke C. Di 

luar lapisan difusi, pada saat x>h, terjadi pencampuran pada larutan sehingga obat 

berada pada konsentrasi yang seragam. C merupakan fase bulk. Pada antarmuka 

lapisan difusi-permukaan padatan, x = 0, obat pada padatan setara dengan obat 

pada lapisan difusi (Sinko, 2006). Proses dari teori disolusi obat dari suatu matriks 

ini ditunjukkan pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Disolusi obat dari suatu padatan matriks, menunjukkan lapisan difusi yang 

stagnan antara permukaan sediaan dan larutan bulk (Sinko, 2006) 

 

Secara keseluruhan kecepatan disolusi dapat digambarkan oleh persamaan 

Noyes-Whitney yang mirip dengan hukum difusi Fick (Shargel dkk., 2005). 

Hukum difusi Fick secara matematik dinyatakan sebagai berikut:  
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dX

dC
DS

dt
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dC
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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  

 

3. Optimasi Model Simplex Lattice Design (SLD) 

Optimasi adalah suatu desain eksperimental yang memudahkan dalam 

merancang, menyusun dan interpretasi data secara matematis. Optimasi suatu 

penelitian memberikan beberapa keuntungan sebagai berikut: rancangan formula 

yang terarah, efektifitas dan efisiensi, dan dapat digunakan untuk pengembangan 

formula baru. Salah satu metode opimasi adalah model Simplex Lattice Design 

(SLD). SLD merupakan model optimasi yang relatif sederhana dan baik 

digunakan untuk optimasi campuran antar bahan dalam sediaan solid maupun non 

solid (Bolton, 1997). Optimasi model SLD dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Simplex Lattice Design model Linear (Armstrong dan James, 1996) 

 

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

yangmerupakan gambar garis lurus. Titik A menyatakan suatu formula yang 

hanya mengandung komponen A, titik B menyatakan suatu formula yang hanya 

mengandung komponen B, sedangkan garis AB menyatakan semua kemungkinan 
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campuran A dan B. Titik C menyatakan campuran 50% komponen A dan 50% 

komponen B. 

Kurva 1 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. Hubungan fungsional antara respon (variabel 

tergantung) dengan komposisi (variabel bebas) dinyatakan dengan persamaan: 

Y=β1X1+β2X2+β12X1X2……………………………………….(3) 

Y = respon 

X1dan X2 = fraksi dari tiap komponen 

β1 dan β2 = koefisien regresi dari X1, X2 

β12 = koefisien regresi dari interaksi X1-X2 

 

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). 

4. Pemerian Bahan 

a. Kaptopril 

Kaptopril adalah  derivat prolin dan merupakan penghambat ACE yang 

pertama digunakan pada hipertensi ringan sampai berat dan pada dekompensasi 

jantung (Tjay dan Raharja, 2007). Resorpsi dari usus cepat untuk k.1. 75%, 

efeknya sudah maksimal setelah 1,5 jam dan dapat bertahan 12-24 jam tergantung 

pada dosis, PP-nya 25-30%, plasma-t
1/

2-nya2-3 jam ekskresinya lewat kemih, 

separuhnya sebagai metabolit aktif dan separuh utuh (Tjay dan Raharja, 2007). 

Waktu paruh kaptopril yang singkat cocok untuk dibuat sediaan tablet lepas 

lambat (Asyarie dkk., 2007). Kaptopril sangat stabil pada pH asam dan 

terdegradasi pada pH yang tinggi (Irawan dan Fudholi, 2009). 

b. HPMC (Hydroxypropyl methylcellulose) 

HPMC merupakan polimer glukosa yang tersubtitusi dengan hidroksipropil 

dan metil pada gugus hidroksinya, sehingga HPMC dapat berinteraksi dengan air 

membentuk gel. HPMC berbentuk serbuk atau granul, berwarna putih 
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kekuningan, tidak berbau dan tidak berasa, larut dalam etanol, air dan beberapa 

pelarut organik. Dalam penelitian ini HPMC yang digunakan adalah tipe metolose 

60SH50, viskositas 50 mPa. HPMC sebagai matriks dalam sediaan lepas lambat 

mempunyai derajat viskositas yang tinggi dengan konsentrasi 10%-80% w/w 

(Rowe dkk., 2009).  

Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) merupakan hidrokoloid polimer 

eter selulosa yang direkomendasikan untuk formulasi bentuk floating. HPMC 

dapat membentuk gel dalam air. Semakin tinggi konsentrasi HPMC maka gel 

akan semakin viskos sehingga pelepasan obat di lambung semakin dihambat 

(Sulaiman dkk., 2007). 

c. Avicel PH 101  

Avicel terutama digunakan sebagai pengisi atau pengikat pada tablet atau 

kapsul yang dibuat menggunakan metode granulasi basah atau cetak langsung. 

Avicel adalah selulosa yang terpurifikasi dan terdepolimerisasi secara parsial. 

Pemeriannya putih, tidak berbau, tidak berasa, dan merupakan serbuk yang 

berasal dari partikel berpori. Avicel PH 101 memiliki ukuran partikel 50μm 

(Rowe dkk., 2009). 

d. Natrium bikarbonat  

Natrium bikarbonat digunakan secara luas pada formulasi sebagai sumber 

karbon dioksida pada tablet dan granul effervescent. Natrium bikarbonat biasanya 

diformulasi dengan asam sitrat/tartarat. Tablet juga dapat dipreparasi dengan 

natrium bikarbonat saja karena reaksi dengan asam lambung dapat membentuk 

efervescent dan disintegrasi tablet (Rowe dkk., 2009). 

e. Mucilago amili 

Mucilago amili dibuat dengan cara mensuspensikan amilum 5% atau 10% 

dalam air dingin dan memanaskan samapi terjadi pengembangan sempurna. 

Konsentrasi amilum dalam formula dapat bervariasi antara 2%-5% (Agoes, 2008). 

f. Magnesium stearat 

Pemerian halus, putih cerah, berbau asam stearat lemah, rasanya khas, 

serbuk terasa berminyak bila disentuh. Magnesium stearat digunakan sebagai 

pelicin pada kapsul dan tablet (Rowe dkk., 2009). 
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E. Landasan Teori 

Matriks yang bersifat hidrofilik seperti Hidroksipropil Metilselulosa dapat 

digunakan pada tablet  floating. Sistem ini mampu mengembang dan diikuti oleh 

erosi dari bentuk gel sehingga obat dapat terdisolusi dalam media air. Bila bahan-

bahan tersebut kontak dengan air, maka akan terbentuk lapisan matriks terhidrasi. 

HPMC merupakan turunan selulosa yang dapat membentuk gel dalam air. 

Semakin banyak HPMC maka gel yang terbentuk akan semakin besar dan 

mengembang sehingga sediaan akan makin terapung dan semakin tinggi 

konsentrasi HPMC maka gel akan semakin viskos sehingga pelepasan obat di 

lambung semakin dihambat (Sulaiman dkk., 2007). Penelitian Singh dkk (2011) 

dan Radke dkk (2010) menunjukkan bahwa penggunaan beberapa jenis HPMC 

seperti HPMC K4M, K15M, dan K100M mampu menghasilkan tablet kaptopril 

yang memiliki floating lag time cepat, durasi floating yang lama, dan 

perpanjangan pelepasan obat di lambung. 

Avicel PH 101 disini berperan sebagai bahan pengisi melalui proses 

granulasi basah bertujuan untuk meningkatkan kompaktibilitas yang 

menghasilkan tablet dengan friabilitas rendah dan kekerasan tablet yang baik 

sehingga menghasilkan kompaktibilitas massa tablet yang baik (Agoes, 2008).  

Penelitian Baumgartner dkk (2000) terhadap obat yang bersifat freely 

soluble membuktikan bahwa kombinasi antara HPMC dan avicel PH101 beserta 

komponen pembentuk gas dapat menghasilkan tablet dengan floating lag time 

yang cepat, durasi floating yang lama, obat tidak menempel pada mukosa 

lambung, dan perpanjangan waktu tinggal di lambung. Penelitian Sulaiman dkk 

(2007) yang berjudul “Profil Pelepasan Propanolol HCl dari Tablet Lepas Lambat 

dengan Sistem Floating Menggunakan Matriks Methocel K15M”  membuktikan 

bahwa komposisi Metochel (HPMC) dan avicel PH 101  pada perbandingan 

konsentrasi HPMC 100% : 0% avicel PH 101   menghasilkan profil pelepasan 

obat yang mendekati disolusi obat yang dikehendaki. 
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F. Hipotesis 

Kombinasi hidroksipropil metilselulosa sebagai matriks dan avicel PH 101 

sebagai filler berpengaruh terhadap sifat fisik dan profil disolusi tablet kaptopril 

lepas lambat dengan sistem floating. 

Pada kombinasi HPMC dan Avicel PH 101 sebagai filler dengan 

perbandingan HPMC 100% : 0% Avicel PH 101 dapat membentuk tablet  

kaptopril lepas lambat sistem floating yang optimum. 

 

 


