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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Asma merupakan penyakit yang masih banyak dijumpai di masyarakat 

baik tingkat ringan maupun kronis (menahun). Telah banyak obat asma yang 

diformulasikan dalam bentuk sediaan padat (tablet), cair (injeksi) dan aerosol. 

Akan tetapi sediaan tersebut yang merupakan sediaan konvensional yaitu dosis 

pemakaian berkali-kali dalam sehari, tidak cocok digunakan untuk mencegah dan 

untuk terapi  serangan asma jika dibandingkan dengan sediaan lepas lambat 

(sustained release) atau pelepasan terkendali (controlled release). 

  Kebanyakan bentuk lepas lambat (sustained release) dirancang supaya 

pemakaian satu unit dosis tunggal menyajikan pelepasan sejumlah obat segera 

setelah pemakaiannya, secara tepat menghasillkan efek terapeutik yang diinginkan 

secara berangsur-angsur dan terus menerus melepaskan sejumlah obat lainnya 

untuk mempelihara tingkat pengaruhnya selama periode waktu yang diperpanjang, 

biasanya 8 sampai 12 jam (Ansel, 1999). 

Teofilin telah digunakan  lebih dari 50 tahun untuk pengobatan asma dan 

paling luas diresepkan pada pengobatan antiasma diseluruh dunia. Pengembangan 

sediaan lepas lambat dipercaya sangat baik menambah penggunaan terapi. 

Teofilin sekarang menurun pada posisi 3 deretan perawatan sebagai bronkodilator 

adisional, diindikasikan hanya untuk pasien dengan asma relatif keras yang tidak 

terkontrol pada dosis tinggi inhalasi steroid. Teofilin yang digunakan dalam 

pengobatan asma, memiliki waktu paruh yang relatif pendek dan indeks terapeutik 
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yang sempit yaitu 5 – 20 µg/ml. Formulasi sediaan lepas lambat diharapkan dapat 

menghasilkan konsentrasi obat dalam darah yang lebih seragam, kadar puncak 

yang tidak fluktuatif. Bentuk lepas lambat dapat menjamin kepuasan pasien 

terutama jika pasien kesulitan untuk mengkonsumsi obat secara berulang selama 

serangan asma akut (Barnes & Pauwels, 1994). 

Polimer hidrofilik secara luas digunakan dalam formulasi bentuk sediaan 

lepas lambat (modified-release) peroral. Berbagai macam polimer sintetik turunan 

selulosa diantaranya: hidroxyetilsellulose (HEC), Natrium Karboksimetil selulose 

(NaCMC), polimetilmetakrilat dan bahan–bahan alam seperti xanthan gum, guar 

gum, chitosan; telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian. Dalam hal ini 

matriks hidrofilik akan mengembang (swelling) dan mengalami erosi, kedua 

proses ini akan mengontrol kecepatan pelepasan obat (Gohel & Panchal, 2002). 

Natrium Karboksimetil selulose (NaCMC) mudah larut dalam air pada 

semua temperatur. Pada pemanasan tinggi akan terjadi depolimerisasi dan 

viskositasnya menurun. Pada umumnya NaCMC digunakan untuk formulasi tablet 

oral dan topikal, sebagai coating tablet, stabilizing agent, suspending agent, 

disintegrant tablet dan kapsul, pengikat tablet, agen peningkat viskositas dan 

pengabsorbsi air (Parson,  2006). 

NaCMC mempunyai sifat higroskopis sehingga sifat alirnya jelek, oleh 

karena itu perlu dikombinasi dengan xanthan gum yang sifat alirnya baik dan 

sangat efektif untuk sediaan lepas lambat baik untuk obat yang larut 

(chlorpheniramin maleat) maupun obat yang kurang larut (teofilin). Kecepatan 

pelepasan xanthan gum diperlambat dengan penurunan ukuran partikel gum atau 

dengan peningkatan konsentrasi gum. Pelepasan obat yang larut (soluble drug) 
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utamanya melalui difusi, sedangkan untuk obat yang kurang larut atau tidak larut 

melalui erosi (Bhardwarj et al, 2000). Hasil penelitian Wijayanti (2007) 

membuktikan bahwa kombinasi matriks Hidroksipropil Metilselulosa (HPMC) 

dan xanthan gum menurunkan kecepatan alir granul dan menurunkan kerapuhan 

tablet, serta kecepatan pelepasan teofilin semakin lama dengan semakin besarnya 

jumlah matriks xanthan gum. 

Pada penelitian ini dilakukan formulasi sediaan lepas lambat tablet teofilin 

dengan metode granulasi basah dengan matriks Natrium Karboksimetil selulose 

(NaCMC) dan Xanthan Gum dalam berbagai perbandingan sehingga diperoleh 

formula tablet yang memenuhi persyaratan sifat fisik tablet, linieritas disolusi dan 

kecepatan pelepasan teofilin. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh kombinasi NaCMC  dan xanthan gum sebagai 

matriks sediaan lepas lambat terhadap sifat fisik tablet teofilin? 

2. Bagaimanakah pengaruh kombinasi NaCMC dan xanthan gum sebagai 

matriks sediaan lepas lambat terhadap profil disolusi teofilin? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh kombinasi NaCMC dan xanthan gum sebagai matriks 

sediaan lepas lambat terhadap sifat fisik tablet teofilin. 

2. Mengetahui pengaruh kombinasi NaCMC dan xanthan gum sebagai matriks 

sediaan lepas lambat tablet teofilin terhadap profil disolusi teofilin mendekati 

orde nol.  
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Tablet  

 Tablet adalah sediaan padat kompak yang dibuat secara cetak, dalam 

bentuk tabung pipih atau sirkuler, kedua permukaannya atau cembung 

mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau  tanpa zat tambahan (Anonim,  

1979 ). 

 Sediaan obat dalam bentuk tablet mempunyai keuntungan dibanding 

sediaan lain, yaitu: 

a. Bentuk sediaan dengan ketepatan ukuran dan variabilitas kandungan yang  

paling rendah. 

b. Ongkos pembuatan paling murah dan mudah diproduksi secara besar-besaran. 

c. Bentuk sediaan yang paling ringan dan kompak sehingga mudah dikemas dan 

mudah dibawa kemana-mana  

d. Tablet paling mudah ditelan 

e. Memiliki sifat pencampuran kimia, mekanik dan stabilitas mikrobiologi yang 

baik (Banker dan Anderson, 1986). 

2. Metode Pembuatan Tablet 

 Pembuatan tablet ada 3 macam metode, yaitu metode granulasi basah, 

metode granulasi kering dan metode cetak langsung (Ansel, 1999). 

a. Metode granulasi basah (wet granulation) 

  Metode ini digunakan untuk obat-obat yang tahan terhadap pemanasan 

dan tidak mudah terurai oleh air. Keuntungan dari metode ini antara lain 

menaikkan kohesifitas dan kompresibilitas serbuk sehingga tablet yang akan 

dibuat dengan mengempa sejumlah granul pada tekanan kompresi tertentu 
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diperoleh massa yang kompak dalam arti bentuk tablet bagus, keras dan tidak 

rapuh (Bandelin, 1989). 

b. Metode granulasi kering (dry granulation) 

 Pada metode ini granul dibentuk oleh penambahan bahan pengikat 

kering kedalam campuran serbuk obat dengan cara memadatkan massa yang 

jumlahnya besar dari campuran  serbuk, setelah itu memecahkannya menjadi 

pecahan-pecahan granul yang lebih kecil, penambahan bahan pelicin dan 

penghancur kemudian dicetak menjadi tablet (Ansel, 1999). 

c. Metode kempa langsung (direct compression) 

  Metode ini digunakan untuk bahan aktif dengan sifat mudah mengalir atau 

sifat kohesifnya tinggi sehingga memungkinkan untuk langsung dikompresi 

dalam mesin tablet tanpa memerlukan granulasi basah dan kering (Ansel, 1999). 

Bahan-bahan yang dapat dikempa langsung, di samping baik alirannya dan 

kompresibilitasnya, juga harus inert, tidak berasa, dapat dikerjakan kembali, bisa 

pecah dan murah (Banker and Anderson, 1986). 

3. Sediaan Lepas Lambat 

Beberapa bentuk sediaan padat dirancang untuk melepaskan obatnya ke 

dalam tubuh agar diserap secara cepat seluruhnya, sebaliknya produk lain 

dirancang untuk melepaskan obatnya secara perlahan–lahan supaya pelepasannya 

lebih lama dan memperpanjang kerja obat. Tipe obat yang disebutkan terakhir 

umumnya dikenal tablet atau kapsul yang kerjanya controlled release, delayed-

release, sustained-action, prolonged-action, sustained release, prolonged-release, 

timed-release, slow-release, extended-action atau extended-release (Ansel, 1999). 
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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 terapetik. Masalah 

muncul ketika konsentrasi puncak dibawah atau diatas interval terapetik, 

khususnya untuk obat dengan jendela terapetik 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 & Robinson, 1996). 

 

Gambar 1. Profil kadar obat vs waktu yang menunjukkan perbedaan antara 
pelepasan terkontrol orde nol (zero-order release), pelepasan lambat orde 
satu (sustained release) dan pelepasan dari sediaan tablet atau kapsul 
konvensional (immediate release) (Jantzen & Robinson, 1996). 

 
Keuntungan bentuk sediaan lepas lambat dibandingkan bentuk sediaan 

konvensional adalah sebagai berikut (Ansel et al, 1999): 

a. Mengurangi fluktuasi kadar obat dalam darah 

b. Mengurangi frekuensi pemberian  

c. Meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien 
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d. Mengurangi efek samping yang merugikan 

e. Mengurangi biaya pemeliharaan kesehatan 

Sedangkan kelemahan sediaan lepas lambat diantaranya adalah (Ballard, 

1978): 

a. Biaya produksi lebih mahal dibanding sediaan konvensional 

b. Adanya dose dumping yaitu sejumlah besar obat dari sediaan obat dapat lepas 

secara cepat  

c. Sering mempunyai korelasi in vitro – in vivo yang jelek 

d. Mengurangi fleksibilitas pemberian dosis 

e. Efektifitas pelepasan obat dipengaruhi dan dibatasi oleh lama tinggal di 

saluran cerna 

f. Jika penderita mendapat reaksi samping obat atau secara tiba–tiba mengalami 

keracunan maka untuk menghentikan obat dari sistem tubuh akan lebih sulit 

dibanding sediaan konvensional 

g. Tidak dapat digunakan untuk obat yang memiliki dosis besar (500 mg) 

 Faktor fisika-kimia yang mempengaruhi desain bentuk sediaan lepas 

lambat peroral (Jantzen & Robinson, 1996) adalah: 

a. Ukuran dosis 

Sediaan lepas lambat tidak cocok untuk obat – obat yang memiliki dosis 

relative besar. 

b. 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.  
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c. Koefisien partisi 

Senyawa dengan koefisien partisi yang rendah akan mengalami kesulitan 

menembus membran sehingga bioavailabilitasnya rendah. 

d. Stabilitas 

Untuk obat yang tidak stabil dalam usus halus akan menunjukkan penurunan 

bioavailabilitas jika diberikan dalam bentuk sediaan lepas lambat. 

4. Formulasi Sediaan Lepas Lambat 

Tujuan formulasi sediaan lepas lambat adalah melepaskan obat secara 

cepat untuk dosis awalnya kemudian diikuti oleh pelepasan lambat dari dosis 

berikutnya. Untuk formulasi sediaan lepas lambat digunakan suatu barrier kimia 

atau fisika untuk mendapatkan pelepasan yang lambat dari dosis maintenance, 

diantaranya adalah dengan penyalutan, matriks lemak atau plastik, 

mikroenkapsulasi, ikatan kimia dengan resin penukar ion, dan sistem pompa 

osmotik (Collett & Moreton, 2002). 

Sediaan lepas lambat (modified-release) dapat diformulasi dalam sistem 

berikut ini (Collett & Moreton, 2002): 

a. Sistem monolitik atau matriks 

Dalam sistem ini dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok, yaitu: 

1) Matriks koloid hidrofilik, partikel obat didispersikan dalam suatu matriks yang 

larut (soluble matrix) dan obat dilepaskan ketika matriks terlarut atau 

mengembang 

2) Matriks lipid atau polimer tidak larut, partikel obat didispersikan dalam suatu 

matriks yang tidak larut (insoluble matrix) dan obat dilepaskan ketika pelarut 

masuk ke dalam matriks dan melarutkan partikel obat. Pelepasan obat 
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tergantung kemampuan medium air untuk melarutkan channeling agent 

sehingga membentuk matriks yang porous dan berkelok–kelok. Partikel obat 

terlarut dalam medium air, dan mengisi porous yang dibentuk channeling 

agent, berdifusi keluar dari matriks. 

b. Sistem terkontrol membran atau reservoir 

Dalam sistem ini membran berfungsi sebagai pengontrol kecepatan pelepasan 

obat dari bentuk sediaan. Agar obat dapat berdifusi keluar maka membran 

harus bersifat permeable terhadap obat misalnya dengan hidrasi air di saluran 

gastrointestinal, atau obat yang terlarut dalam komponen membran seperti 

plasticizer. Tidak seperti sistem matriks hidrofil, polimer membran tidak 

bersifat mengembang dan tidak mengalami erosi. 

c. 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 dilewati air yang 

masuk ke dalam tablet inti dan melarutkannya). Ketika tablet inti terlarut maka 

timbul tekanan hidrostatik dan menekan larutan obat keluar melewati lubang 

membran. 

5. Matriks 

Matriks digolongkan menjadi tiga, yaitu (Lachman, dkk, 1994): 

a. Matriks tidak larut, inert 

Polimer inert yang tidak larut seperti polietilen, polivinil klorida dan 

kopolimer akrilat, etil selulosa dirancang untuk tidak pecah dalam saluran cerna. 
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Bentuk tablet dengan matriks ini tidak dapat digunakan untuk formulasi bahan 

aktif dalam miligram yang tinggi, dan obat yang sukar larut dalam air dimana 

disolusi dalam matriks sebagai pembatas laju disolusinya. 

b. Matriks tidak larut, dapat terkikis 

Matriks jenis ini bekerja dengan mengontrol pelepasan zat aktif melalui 

difusi pori dan erosi. Pelepasan obat total dari matriks ini tidak mungkin terjadi, 

karena fraksi tertentu dari dosis tersebut disalut dengan lapisan tipis yang efektif 

dengan penambahan surfaktan atau zat pengikat dalam bentuk polimer-polimer 

hidrofilik yang mendorong air dan erosi matriks yang berurutan. Bahan-bahan 

yang termasuk dalam golongan ini adalah asam stearat, stearil alkohol, malam 

carnauba dan polietilen glikol. 

c. Matriks Hidrofilik 

Sistem ini mampu mengembang dan diikuti oleh erosi dari bentuk gel 

sehingga obat dapat terdisolusi dalam media air. Pada saat komponen hidrofilik 

kontak dengan air, maka akan terbentuk lapisan matriks yang terhidrasi. Lapisan 

inilah yang akan mengontrol difusi air selanjutnya ke dalam matriks. Difusi obat 

melalui lapisan matriks terhidrasi mengontrol kecepatan pelepasan obat. Lapisan 

matriks terhidrasi akan mengalami erosi sehingga menjadi terlarut, kecepatan 

erosi tergantung dari sifat koloid. Matriks jenis ini diantaranya adalah metil 

selulosa, Hidroksietil selulosa, Hidroksipropil metilselulosa, Natrium 

karboksimetilselulosa, Natrium alginat, Xanthan gum dan carbopol 

Keuntungan sistem matriks hidrofilik adalah sebagai berikut: sederhana, 

relative murah dan aman, mampu memuat dosis dalam jumlah yang besar, 

mengurangi kemungkinan terbentuknya “ghost matrices” karena dapat mengalami 

erosi, dan mudah diproduksi  



 

 

11

6. Disolusi 

Disolusi atau pelarutan didefinisikan sebagai proses melarutnya suatu obat 

dari sediaan padat dalam medium tertentu (Wagner, 1971).  

  

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

Selain itu disolusi juga 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 dkk, 1993). 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, dkk, 2005). 

Hukum difusi Fick secara matematik dinyatakan sebagai berikut: 

dW
dt

 = - D S  dC
dX

    atau      ............................................................(1) 

    J       = - D dC
dX

      …………………………………………......... (2) 
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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 

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: 

dW/dt  = DS
h

−   (Cs – C).......................................................................... (3)  

dC
dt

 = DS
Vh
−  (Cs – C) .............................................................................. (4) 

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

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

dW
dt

 = - 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 obat dalam pelarut (Parrott, 1971). Pada kondisi sink jika Cs jauh 

lebih besar dari C, maka kecepatan pelarutannya menjadi: 

dW
dt

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

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

adalah sebagai berikut:  
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dQ
dt

 = 1
2

 (2 )D A Cs Cs
t
−⎡ ⎤

⎢ ⎥⎣ ⎦
1/2.................................................................. (7) 

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

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

Untuk pelepasan suatu obat dari sistem pemberian tipe matriks polimer 

homogen. Persamaan (8) menunjukkan 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, dkk., 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 memberikan persamaan pelepasan obat dalam tablet sistem 

matriks adalah sebagai berikut: 

Q = DS (
τ
ρ ) (A -0,5Sρ)1/2 √t.................................................................. (10) 

Q adalah jumlah obat yang dilepaskan per satuan luas (cm2) per satuan waktu t, S 

adalah kelarutan obat dalam g/cm3 dalam medium disolusi, A adalah jumlah obat 

dalam matriks tak larut, ρ adalah porositas matriks, D adalah koefisien difusi dan 

λ adalah faktor tortuositas. 

Difusivitas, D, dari suatu partikel berbanding terbalik terhadap jari-jari, r, 

sesuai dengan rumus Stokes-Einstein sebagai berikut:  

D = 
r

kT
πη6

 .........................................................................................(11) 
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Dimana k adalah konstanta Boltzmann, T adalah temperatur absolut, dan η adalah 

viskositas dinamika. 

Pengungkapan hasil disolusi dapat dilakukan dengan salah satu atau 

beberapa cara seperti tersebut dibawah ini:  

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

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

dalam medium 

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

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

3. Dissolution efficiency (DE) 

Menurut Khan dan Hayer (1973) yang dimaksud Dissolution efficiency adalah 

luas daerah 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 disolusi identik dengan pengungkapan data 

percobaan secara in vivo. Nilai yang diperoleh tergantung pada bentuk kurva 

yang merupakan pengutaraan dari kinetika pelarutan suatu zat yang tepat. 

Untuk menentukan mekanisme yang dominan dalam proses pelepasan 

obat, Ritger dan Peppas memberikan suatu persamaan sebagai berikut: 

tM
M

nkt
∞
= ................................................................................................ (12)  

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

Eksponen difusi (n) tergantung dari geometri bentuk sediaan yang menentukan 

mekanisme fisis pelepasan obat. Dengan penentuan eksponen difusi (n) maka 
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akan memberikan informasi tentang mekanisme fisis kontrol pelepasan obat dari 

bentuk sediaan (tabel 1). 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 & Peppas, 1999). 

Tabel 1. Mekanisme transport obat dalam hidrogel 

Eksponen difusi (n) Tipe transport Time dependence 
0,5 Difusi Fick t1/2 

0,5 < n < 1 Anomalous transport tn – 1  
1 Case II transport Time dependence 

n > 1 Super case II transport tn – 1 
 

7. Pemerian Bahan 

a. Teofilin 

Teofilin mengandung satu molekul air hidrat atau anhidrat. Mengandung 

tidak kurang dari 98,5% dan tidak lebih dari 101,0% C7H8N4O2, dihitung terhadap 

zat yang dikeringkan. Berupa serbuk hablur, putih, tidak berbau, rasa pahit, stabil 

di udara. Sukar larut dalam air, tetapi lebih mudah larut dalam air panas; larut 

dalam etanol (95%) P; mudah larut dalam larutan alkali hidroksida dan dalam 

amonia encer P (Anonim, 1979). 

Bentuk sediaan lepas lambat (modified-release) teofilin dapat memberikan 

konsentrasi plasma yang cukup ketika diberikan selama 12 jam. Secara umum 

konsentrasi terapetik dalam serum adalah 10 – 20 µg/ml. teofilin dimetabolisme 

dalam liver menjadi 1,3 dimethyluric acid, 1-methyluric, dan 3-methylxanthin. 

T1/2 teofilin untuk orang dewasa sehat adalah 6 – 12 jam, anak–anak sekitar 1– 5 

jam, perokok 4 – 5 jam, bayi 10 – 45 jam (Parfitt, 1999). 
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Gambar 3. Struktur Molekul Teofilin (Anonim, 1995) 

Teofilin digunakan sebagai bronkodilator dalam pengobatan obstruksi 

saluran napas yang reversibel seperti asma. Teofilin biasanya diberikan dalam 

bentuk anhidrat atau hidrat. Dosis teofilin biasanya dinyatakan sebagai bentuk 

anhidrat. Untuk sediaan tablet konvensional secara umum diberikan setiap 6 – 8 

jam. Namun, bentuk sediaan modified-release umumnya ditujukan untuk 

mengurangi frekuensi pemberian, khususnya untuk pasien dengan clearance yang 

cepat dan juga untuk mengontrol nocturnal asthma. Biasanya dosis bentuk 

modified-release adalah 175 – 500 mg untuk 12 jam (Parfitt, 1999). 

b. NaCMC 

Natrium Karboksimetilselulosa adalah garam natrium dari 

polikarboksilmetil eter selulose, mengandung tidak kurang dari 6,5 % dan tidak 

lebih dari 9,5 %, natrium dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. 

Merupakan serbuk atau granul, putih sampai krem; higroskopik. Mudah 

terdispersi dalam air membentuk larutan koloidal; tidak larut dalam etanol, dalam 

eter dan pelarut organik lain (Anonim, 1995). 

Merupakan matriks hidrofilik dimana mekanisme pelepasan obatnya 

melalui erosi bentuk gel dan terdisolusi dalam media air serta malalui difusi 

melewati lapisan matriks terhidrasi (Collett & Moreton, 2002). 



 

 

17

 

Gambar 4. Struktur Natrium Karboksimetilselulosa (Rowe, dkk., 2006) 

c. Xanthan gum 

Xanthan gum adalah suatu gum yang dihasilkan melalui fermentasi 

karbohidrat dengan Xanthomonas comprestris. Mengandung garam natrium, 

kalium dan kalsium dengan suatu polisakarida BM tinggi yang terdiri dari D-

glukosa, D-mannosa, dan D-asam glukoronat, serta tidak kurang dari 1,5 % asam 

piruvat. Serbuk berwarna putih atau putih kekuningan, free flowing, larut dalam 

air panas dan dingin, praktis tidak larut dalam pelarut organik (Parfitt, 1999).  

Xanthan gum sangat potensial digunakan sebagai bahan pembawa obat 

karena bersifat inert dan biocompatibility. Banyak peneliti melaporkan bahwa 

xanthan gum dapat digunakan sebagai eksipien yang efektif untuk formulasi lepas 

lambat. Pelepasan obat dari matriks xanthan gum lebih cepat dalam media asam 

karena permukaan erosi awal lebih cepat terbentuk. Setelah hidrasi gum maka 

pelepasan obat tidak tergantung pH (Bhardwaj et al, 2000). 

 

Gambar 5. Struktur Molekul Xanthan Gum (Anonim, 2007) 
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Xanthan gum tidak hanya memperlambat pelepasan obat dan memberikan 

kinetika pelepasan yang tergantung waktu tetapi juga bekerja efektif secara in vivo 

dan dapat mempertahankan kadar obat dalam plasma. Xanthan gum memberikan  

beberapa keuntungan ekonomis dan farmasetik dibandingkan HPMC diantaranya 

adalah tidak memberikan initial burst release, mampu melepaskan obat lebih 

lambat, lebih reprodusibel dan kemungkinan memperoleh kinetika pelepasan orde 

nol (Bhardwaj et al, 2000).  

Pada studi awal, bentuk Xanthan Gum berpotensi sebagai eksipien untuk 

bentuk tablet lepas lambat oral yang dievaluasi dan dikarakterisasi melalui uji in 

vitro. Gel hidrofilik telah menunjukkan hasil pelepasan obat yang mendekati 

kinetika orde nol (Vendruscolo, 2005). 

 

E. Landasan Teori 

 Teofilin memiliki waktu paruh yang relative pendek dan indeks terapeutik 

yang sempit yaitu 5 – 20 µg/ml. Bentuk lepas lambatnya (sustained release) 

dirancang supaya pemakaian satu unit dosis tunggal menyajikan penglepasan 

sejumlah obat segera setelah pemakaiannya, secara tepat menghasillkan efek 

terapeutik yang diinginkan secara berangsur-angsur dan terus menerus 

melepaskan sejumlah obat lainnya untuk mempelihara tingkat pengaruhnya 

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

1999). 

NaCMC dan xanthan gum merupakan matriks hidrofillik yang mampu 

mengembang (swelling) dan mengalami erosi ketika kontak dengan air, 
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membentuk lapisan matriks terhidrasi dan mengalami erosi sehingga obat akan 

larut. Matriks NaCMC mempunyai daya ikat yang lemah terhadap zat aktif, 

sedangkan xanthan gum daya ikatnya kuat. Hasil penelitian Wijayanti (2007) 

membuktikan bahwa kombinasi matriks Hidroksipropil Metilselulosa (HPMC) 

dan xanthan gum menurunkan kecepatan alir granul dan menurunkan kerapuhan 

tablet, serta kecepatan pelepasan teofilin semakin lama dengan semakin besarnya 

jumlah matriks xanthan gum. 

Penggunaan kombinasi matriks Natrium Karboksimetilselulose (NaCMC) 

dan xanthan gum diharapkan dapat memperoleh formula tablet lepas lambat 

teofilin dengan sifat fisik dan pelepasan obat yang baik. 

 

F. Hipotesis 

1. Kombinasi NaCMC dan xanthan gum sebagai matriks sediaan lepas lambat  

berpengaruh terhadap sifat fisik tablet teofilin. 

2. Kombinasi NaCMC dan xanthan gum sebagai matriks sediaan lepas lambat 

tablet teofilin dapat menghasilkan profil pelepasan obat mendekati orde nol. 




