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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat 

kesehatan yang optimal. Setiap orang juga berkewajiban untuk ikut serta dalam 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga dan 

lingkungannya. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat dan bertugas mengatur, membina dan mengawasi 

penyelenggaraan upaya kesehatan agar merata dan terjangkau oleh masyarakat 

yang kurang mampu (Anonim, 1992). 

Secara internasional obat hanya dibagi menjadi 2 yaitu obat paten dan 

obat generik. Obat paten adalah obat yang baru ditemukan berdasarkan riset dan 

memiliki masa paten yang tergantung dari jenis obatnya. Menurut UU No. 14 

Tahun 2001 masa berlaku paten di Indonesia adalah 20 tahun. Selama 20 tahun itu 

perusahaan farmasi tersebut memiliki hak eksklusif di Indonesia untuk 

memproduksi obat yang dimaksud. Perusahaan lain tidak diperkenankan untuk 

memproduksi dan memasarkan obat serupa kecuali jika memiliki perjanjian 

khusus dengan pemilik paten. Setelah obat paten berhenti masa patennya, obat 

paten kemudian disebut sebagai obat generik (generik = nama zat aktifnya).  

Obat generik inipun dibagi lagi menjadi 2 yaitu generik berlogo dan 

generik bermerk (branded generic). Tidak ada perbedaan zat berkhasiat antara 

generik berlogo dengan generik bermerk. Bedanya yang satu diberi merk dan 

yang satu lagi diberi logo generik. Obat generik berlogo yang lebih umum disebut 

obat generik saja adalah obat yang menggunakan nama zat berkhasiatnya dan 

mencantumkan logo perusahaan farmasi yang memproduksinya pada kemasan 

obat. Obat generik berlogo diluncurkan pada tahun 1991 oleh pemerintah yang 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kelas menengah ke bawah akan 

obat (Idris dan Widjajarta, 2006). 

Masyarakat mengira bahwa mutu obat generik kurang baik dibandingkan 

obat bermerk. Harganya yang terbilang murah membuat masyarakat tidak percaya 



 

 
 

2

bahwa obat generik sama berkualitasnya dengan obat bermerk (Idris dan 

Widjajarta, 2006). Harga tablet Glibenklamida generik A adalah Rp. 75,-  per biji 

dan Glibenklamida generik B adalah Rp. 95,- per biji. Harga tablet Glibenklamida 

merk dagang C adalah Rp. 3200,- per biji, merk dagang D adalah Rp. 980,- per 

biji dan merk dagang E adalah Rp. 170,- per biji. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

harga tablet Glibenklamid merk dagang lebih mahal dibanding obat generik yang 

beredar dipasaran (Anonim, 2007). Generik atau zat berkhasiat yang dikandung 

obat generik sama dengan obat bermerk. Kualitas obat generik tidak kalah dengan 

obat bermerk karena dalam memproduksinya perusahaan farmasi bersangkutan 

harus melengkapi persyaratan ketat dalam Cara-cara Pembuatan Obat yang Baik 

(CPOB) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) 

(Idris dan Widjajarta, 2006).  

Pembuat obat generik tidak perlu menanggung biaya yang tinggi untuk 

riset yang mendalam karena pembuat obat bermerk sebelumnya telah 

melakukannya, sehingga harga obat generik bisa lebih murah. Pembuat obat 

generik dapat menjual obat generik lebih murah karena pembuat obat generik 

tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya riset obat tersebut. Harga obat bermerk 

atau obat paten bisa sepuluh kali lipat harga obat generik. Karena obat bermerk 

serta obat paten memiliki biaya operasional tinggi dari biaya kemasan hingga 

biaya promosi. Penetapan harga obat generik sepenuhnya ditentukan pemerintah. 

Sementara harga obat bermerk dan paten masih diserahkan pada mekanisme pasar 

karena di Indonesia belum ada mekanisme regulasi harga obat. Jadi tidak berarti 

bahwa semakin mahal harga obat maka semakin baik mutunya. Anggapan itu 

keliru karena kandungan/komposisi obat generik dan bermerek itu sama saja. 

Sebelum dipasarkan pun obat generik akan melalui berbagai uji, seperti uji BA 

(bio-availabilitas) dan uji BE (bio-ekuivalensi). Uji BA dan BE ini memang 

dilakukan untuk membuktikan bahwa mutu suatu obat generik sama dengan obat 

bermerek dan obat paten. Artinya, isi kandungan obat generik dengan obat 

bermerek sama saja hanya kemasannya saja yang berbeda. Sementara khasiat dan 

efek sampingnya pun tidak berbeda (Anwar, 2010). 
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Dua tablet yang mengandung zat aktif dan kadar obat yang sama dari 

pabrik yang berlainan atau formula yang berlainan tidak selalu menghasilkan 

kadar obat dalam darah dan efek terapi yang sama. Dalam satu pabrik saja tablet 

dari batch yang berlainan bisa memberikan efek yang berbeda. Hal ini 

dikarenakan ketersediaan farmasi masing-masing berbeda karena setiap pabrik 

memiliki formula sendiri-sendiri (Syamsuni, 2006). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi ketersediaan farmasi masing-masing tablet berbeda adalah 

formulasi, bahan aktif, pengemas, proses, metode. Bioavabilitas yang berbeda 

antara produk-produk obat dari zat berkhasiat sama bisa jadi karena perbedaan 

formula yang digunakan, metode dari produk pabrik pembuat yang digunakan, 

kerasnya prosedur kontrol kualitas dalam proses pembuatan dan bahkan metode 

penanganan, peralatan, pengemasan dan penyimpanan (Ansel, dkk, 1999). 

Menjamin mutu suatu obat jadi tidak hanya mengandalkan pelulusan dari 

serangkaian pengujian tetapi mutu obat hendaklah dibangun sejak awal ke dalam 

produk tersebut. Mutu obat tergantung dari bahan awal, proses pembuatan dan 

pengawasan mutu, bangunan dan peralatan yang dipakai serta semua personil 

yang terlibat. Semua obat hendaklah dibuat dalam kondisi yang dikendalikan dan 

dipantau dengan cermat agar obat yang dihasilkan dapat selalu memenuhi 

persyaratan. Untuk melaksanakan kebijakan mutu dibutuhkan dua unsur dasar 

yaitu pertama, sistem mutu yang mengatur struktur organisasi, tanggung jawab 

dan kewajiban, semua sumber daya yang diperlukan, semua prosedur yang 

mengatur proses yang ada. Kedua, tindakan sistematis untuk melaksanakan sistem 

mutu, yang disebut pemastian mutu atau quality assurance. Konsep keterkaitan 

mutu antara manajemen mutu yaitu memberikan arahan kebijakan tentang mutu. 

Pemastian mutu yaitu tindakan sistematis untuk melaksanakan sistem mutu. 

CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) yaitu untuk menghindarkan atau 

meminimalkan risiko yang tidak dapat dideteksi melalui serangkaian tes misalnya 

kontaminasi dan tercampurnya produk. Pengawasan mutu yaitu bagian dari CPOB 

yang fokus pada pelaksanaan pengujian lingkungan, fasilitas, bahan, komponen 

dan produk sesuai dengan standar (Anonim, 2009). 
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Untuk meyakinkan bahwa mutu produk generik tidak lebih rendah dari 

mutu merk dagang, maka dilakukan penelitian mutu fisik dan profil disolusi untuk 

melihat ada tidaknya perbedaan antara merk dagang dan generik tablet 

Glibenklamida. 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana perbandingan mutu fisik tablet Glibenklamid merk dagang dan 

generik? 

2. Bagaimana perbandingan profil disolusi tablet Glibenklamid merk dagang dan 

generik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui dan membandingkan mutu fisik tablet Glibenklamida merk dagang 

dan generik. 

2. Mengetahui dan membandingkan profil disolusi tablet Glibenklamida merk 

dagang dan generik. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Generik dan Paten 

a. Obat generik 

 Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam 

Farmakope Indonesia dan INN (International Non-Proprietary Names) dari WHO 

untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Nama generik ditempatkan sebagai judul 

dari monografi sediaan-sediaan obat yang mengandung nama generik obat 

tersebut sebagai zat tunggal. Menurut SK Menkes No. 05417/A/SK/XII/89 

tentang cara pendaftaran obat generik berlogo disebutkan bahwa obat generik 

berlogo adalah obat jadi dengan nama generik yang diedarkan dengan 

mencantumkan logo khusus pada penandaannya. Logo adalah tanda pengenal 

yang diberikan pada obat generik yang memenuhi persyaratan mutu yang 

ditetapkan oleh menteri kesehatan. Kemasan obat generik biasanya sederhana dan 

tidak dipromosikan sehingga harganya lebih murah dibandingkan dengan obat 
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paten yang diberi kemasan mewah serta dipromosikan. Obat generik berlogo 

(OGB) adalah obat generik yang diproduksi oleh industri farmasi yang telah 

memiliki sertifikat CPOB (Anonim, 1989). Contoh obat generik antara lain 

Paracetamol, Gliserilguaiakolat, Dekstrometorfan, Difenhidramin, 

Chlorpheniramin maleat, Amoksisilin, Eritromisin, Gentamisin dan lain - lain. 

b. Obat bermerk 

Obat bermerk adalah obat yang diberi merk dagang oleh perusahaan 

farmasi yang memproduksinya. Setelah habis masa patennya, obat yang dulunya 

paten dengan merk dagangnya kemudian masuk ke dalam kelompok obat generik 

bermerk atau obat bermerk. Meskipun masa patennya sudah selesai, merk dagang 

dari obat yang dipasarkan selama 20 tahun pertama tersebut tetap menjadi milik 

perusahaan yang dulunya memiliki paten atas obat tersebut. Jadi sebenarnya yang 

dimaksud dengan obat paten dimana untuk membandingkan dengan obat generik 

sebenarnya lebih tepat jika disebut sebagai obat bermerek. Penggunaan istilah 

obat paten adalah salah karena patennya sendiri sudah selesai dan tidak berlaku 

lagi (Idris dan Widjajarta, 2006). 

Suatu perusahaan yang menemukan obat baru akan mendapatkan hak 

paten selama 20 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, tidak boleh ada perusahaan 

lain yang memproduksi obat dari bahan generik yang sama. Karena itu, obat-obat 

hasil terbaru atau yang relatif baru, masih dalam masa paten, belum ada produksi 

obat generiknya. Yang beredar adalah merk dagang dari perusahaan pemegang 

paten (Ardyanto, 2006). Contoh dari obat merk dagang antara lain Corifam®, 

Salbron®, Brondilex®, Amoxan® dan lain-lain. 

Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM) mempersyaratkan uji 

disolusi terbanding (profil disolusi) berdasarkan perbandingan profil disolusi 

antara obat inovator dan obat “copy” (generik dan generik bermerk) untuk 

memastikan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan minor dalam 

formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat. Sebelum melakukan uji 

bioekivalensi, BPOM juga menganjurkan untuk melakukan uji disolusi in vitro 

yang dilaporkan dalam bentuk profil disolusi antara obat uji dan 

pembanding/inovator (Anonim, 2004). 
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2. Persyaratan Tablet 

a. Pengujian mutu fisik tablet 

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kualitas tablet sebelum 

dipasarkan. Uji kualitas tablet meliputi keseragaman bobot tablet, kekerasan, 

kerapuhan, ketebalan, diameter, waktu hancur, kandungan zat aktif, profil 

disolusi. 

1) Uji keseragaman bobot 

         Tablet tidak bersalut memenuhi syarat-syarat keseragaman bobot yang 

ditetapkan sebagai berikut: ditimbang 20 tablet, dan dihitung bobot rata-rata 

tablet, jika ditimbang satu persatu, tidak boleh lebih dari dua tablet yang masing-

masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar dari harga yang 

ditetapkan kolom A, dan tidak satu tabletpun yang bobotnya menyimpang dari 

bobot rata-ratanya lebih dari harga yang ditetapkan kolom B, jika tidak 

mencukupi 20 tablet dapat digunakan 10 tablet, tidak satu tabletpun yang 

bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata yang ditetapkan kolom A 

dan tidak satu tabletpun yang bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-

rata yang ditetapkan kolom B. 
Tabel 1.  Persyaratan penyimpangan bobot tablet (Anonim, 1979) 

 
Bobot rata-rata Penyimpangan bobot rata-rata dalam (%) 

A B 
25 mg atau kurang 15 % 30 % 
26 mg – 150 mg 10 % 20 % 
150 mg – 300 mg 7,5 % 15 % 
Lebih dari 300 mg 5 % 10 % 

 

2) Uji kekerasan tablet 

Kekerasan adalah batasan yang dipakai untuk menggambarkan ketahanan 

tablet dalam melawan tekanan mekanik seperti goncangan, kikisan dan terjadinya 

keretakan tablet selama pembungkusan, pengangkutan dan pemakaiannya. 

Kekerasan tablet sangat berhubungan dengan kompleksibilitas massa yang 

dikempa. Kekerasan tablet yang baik adalah 4-8 kg (Parrott, 1971). Alat yang 

biasa digunakan adalah hardness tester (Stokes Monsanto) (Banker dan Anderson, 

1986).  
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3) Uji kerapuhan tablet 

Kerapuhan adalah parameter lain dari ketahanan tablet dalam melawan 

pengikisan dan goncangan selama proses pengangkutan dan penyimpanan. 

Besaran yang dipakai adalah % bobot yang hilang selama pengujian dengan alat 

friability. Kerapuhan dinyatakan sebagai masa partikel yang dilepas dari tablet 

akibat beban pengisi mekanis. Kerapuhan tablet yang baik tidak lebih dari 1% 

(Parrott, 1971). 

4) Uji ketebalan tablet 

Ketebalan tablet adalah satu-satunya variabel dimensi yang berhubungan 

dengan proses. Pada beban kempa yang konstan ketebalan tablet bervariasi 

dengan berubahnya pengisian die, dengan distribusi ukuran partikel serta 

kepadatan campuran partikel yang dikempa dan dengan berat tablet, sementara 

pada keadaan pengisian die yang konstan ketebalan bervariasi dengan berubahnya 

beban kompresi. Ketebalan luar tablet tunggal dapat diukur dengan memakai 

jangka sorong. Metode ini jauh lebih cepat daripada mengukur dengan 

mikrometer dalam memberikan estimasi menyeluruh ketebalan tablet yang 

diproduksi. Ketebalan tablet harus terkontrol sampai perbedaan kurang lebih 5% 

dari nilai standar (Lachman, dkk, 1986). 

5) Uji diameter tablet 

Diameter tablet tidak lebih dari 3X dan tidak kurang dari 1⅓ tebal tablet 

(Anonim, 1979). 

6) Uji waktu hancur 

Waktu hancur adalah waktu yang diperlukan untuk hancurnya tablet dalam 

medium yang sesuai, kecuali dinyatakan lain waktu yang diperlukan untuk 

menghancurkan kelima tablet tersebut tidak lebih dari 15 menit untuk tablet tidak 

bersalut dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet bersalut gula dan bersalut 

selaput (Anonim, 1979). 

b. Penetapan kadar obat 

Penetapan kadar obat dimaksudkan untuk mengetahui kadar dan banyak 

obat yang berkhasiat yang terkandung dalam suatu tablet. Apabila keseragaman 

distribusi obat atau zat dalam granul benar-benar sempurna biasanya kadar zat 
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aktif dalam tiap tablet juga akan sama. Ada tiga faktor yang langsung dapat 

menimbulkan masalah keseragaman isi tablet yaitu tidak seragamnya distribusi 

bahan obat pada pencampuran bubuk atau granulasi, pemisahan dari campuran 

bubuk atau granulasi selama berbagai proses pembuatan dan penyimpangan berat 

tablet (Lachman, dkk, 1986). 

c. Disolusi 

  Disolusi adalah proses suatu zat solid memasuki pelarut untuk 

menghasilkan suatu larutan. Disolusi secara singkat didefinisikan sebagai proses 

suatu solid melarut. Bentuk sediaan farmasetik solid dan bentuk sediaan sistem 

terdispersi solid dalam cairan setelah dikonsumsi kepada seseorang akan terlepas 

dari sediaannya dan mengalami disolusi dalam media biologis, diikuti dengan 

absorpsi zat aktif ke dalam sirkulasi sistemik dan akhirnya menunjukkan respons 

klinis (Siregar dan Wikarsa, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Bagan proses disolusi hingga respon klinis suatu zat aktif dari sediaan tablet atau 

kapsul (Siregar dan Wikarsa, 2010) 
 

 Berdasarkan gambar 1, diketahui bahwa laju disolusi dapat menjadi tahap 

pembatasan kecepatan sebelum zat aktif berada dalam darah. Akan tetapi, jika 

bentuk sediaan tablet yang diberikan secara per oral masuk dan berada di saluran 

cerna dalam bentuk sediaan solid ada dua kemungkinan yang dapat terjadi untuk 

Tablet/kapsul Granul agregat Partikel halus 

Zat aktif dalam 
larutan pada 

tempat absorpsi 

Zat aktif dalam sirkulasi 
- distribusi 
- metabolisme 
- ekskresi

Efek farmakologi

Respon klinis 

Disintegrasi Deagregasi 

Disolusi
Disolusi 
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tahap pembatasan kecepatan zat aktif berada dalam sirkulasi. Pertama, bentuk 

sediaan solid harus terdisintegrasi dan zat aktif larut dalam media cair dan 

kemudian harus melewati membrane saluran cerna. Zat aktif yang mudah larut 

akan cenderung cepat melarut, membuat tahap pembatasan kecepatan, yakni difusi 

pasif dan/atau transport aktif zat aktif, untuk absorpsi melalui membrane saluran 

cerna. Sebaliknya, kecepatan absorpsi zat aktif yang sukar larut akan dibatasi oleh 

laju disolusi zat aktif yang tidak larut, atau juga dapat dibatasi oleh kecepatan 

disintegrasi bentuk sediaan (Siregar dan Wikarsa, 2010). 

 Beberapa faktor yang mempengaruhi laju disolusi zat aktif dari bentuk 

sediaan solid, seperti tablet dan kapsul antara lain (Siregar dan Wikarsa, 2010): 

1. Faktor yang berkaitan dengan sifat fisikokimia zat aktif. 

2. Faktor yang berkaitan dengan formulasi sediaan. 

3. Faktor yang berkaitan dengan bentuk sediaan. 

4. Faktor yang berkaitan dengan alat disolusi. 

5. Faktor yang berkaitan dengan parameter uji disolusi. 

6. Faktor lain seperti kontaminasi dari dinding wadah, adsorpsi, sorpsi dan 

kelembapan. 

Obat mengalami proses di dalam tubuh, secara garis besar dibagi menjadi 

3 fase, antara lain: Pertama, fase biofarmasetik. Kedua, fase farmakokinetik. 

Ketiga, fase farmakodinamik. Tujuan pokok dari fase ini adalah optimasi dari efek 

biologi, yang mana dapat digambarkan dengan skema berikut untuk obat dalam 

bentuk tablet: 
  Pharmaceutical                      Bio – 
     availability   availability 
 

            obat         obat 
 Tablet            tersedia       tersedia  

                                          Efek 

Dengan                            untuk          untuk  
zat aktif                          resorpsi        bekerja  
    
                 fase biofarmasi             fase farmakokinetik                fase farmakodinamik 

          Gambar 2. Proses tahapan obat yang diberikan secara oral (Tjay dan Rahardja, 2002) 
  

Tablet pecah 
Granul pecah 

Zat aktif 
terlepas dan 

larut 

Resorbsi 
Metabolisme 

Distribusi 
Ekskresi 

Interaksi 
dengan 
reseptor 
ditempat 

kerja 
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Disolusi merupakan salah satu kontrol kualitas yang sangat penting untuk 

sediaan farmasi. Disolusi merupakan suatu kontrol kualitas yang dapat digunakan 

untuk memprediksi bioavailabilitas dan dalam beberapa kasus dapat sebagai 

pengganti uji klinik untuk menilai bioekivalen. Sifat disolusi suatu obat 

berhubungan langsung dengan aktivitas farmakologinya. Hubungan kecepatan 

disolusi invitro dan biavailabilitasnya dirumuskan dalam bentuk IVIVC (invitro – 

invivo correlation) (Sulaiman, 2007). 

Khan (1975) memberikan evaluasi disolusi dengan Dissolution Efficiency 

(DE), yang didefinisikan sebagai luas dibawah kurva dalam waktu tertentu, yang 

mengekspresikan persentase dari area dengan 100% disolusi dalam waktu yang 

sama. Hal tersebut dapat dijelaskan seperti gambar 3:  

 

 

DE pada waktu t dihitung dengan persamaan:  

                                      

……………………………...................(1) 
 

Keterangan: 
 Y.dt    =  Luas bidang ABC atau daerah dibawah kurva disolusi pada waktu t 

Y100.t     =  Luas bidang ABDE atau AGFE yang menunjukkan zat aktif (obat) 
tersebut 100% larut pada waktu tertentu. 

 

A 

II 
t (waktu) 

B' 
t11 B  t1  

D 

C 

I 

D’ E 

C’ 

DEt = %100
.100

. x
tY

dtYt

o
∫  

% zat terlarut 
Y 100 

                Gambar 3. Kurva hubungan % zat terlarut dengan waktu 
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Efektivitas dari suatu tablet dalam melepaskan obatnya untuk diabsorbsi 

sistemik tergantung pada laju disintegrasi dari bentuk sediaan, deagregasi dari 

granul dan disolusi dari partikel zat aktif. Laju dimana suatu padatan melarut 

dalam pelarut dapat dirumuskan dengan persamaan Noyes dan Whitney, yaitu: 

dM/dt = DS/h (Cs – C) ...............................................................(2) 
 
Keterangan:   

M = Massa zat terlarut pada waktu t. 
  dM/dt = Laju disolusi. 
  D = Koefisien difusi. 
  S = Luas permukaan zat padat yang kontak dengan larutan. 
  H = Tebal lapisan difusi.   
  Cs = Kelarutan dari zat padat.  
  C = Konsentrasi zat terlarut pada waktu t. 
 

Kecepatan disolusi atau waktu yang dibutuhkan untuk obat melarut 

dalam cairan pencernaan menjadi kecepatan pembatas (rate-limiting step) dari 

proses absorbsi. Hal ini berlaku untuk obat yang diberikan dalam bentuk sediaan 

padat oral seperti tablet, kapsul atau suspensi, seperti halnya juga untuk obat yang 

diberikan secara intramuskular dalam bentuk granul atau suspensi.  

Berdasarkan Biopharmaceutics Classification System (BCS), maka 

kelarutan dan permeabilitas suatu obat/New Chemical Entity (NCE) dapat 

diklasifikasikan menjadi 4 kelas. 
         Tabel 2. Klasifikasi sistem biofarmasetik/ BCS Class (Dressman dan Butler, 2001) 
 

 

 

 

 

Sekarang ini 40% obat/new chemical entity (NCE) masuk dalam kategori 

kelas II dan kelas IV. Obat-obat yang mempunyai kelarutan tinggi (mudah larut) 

maka rate-limiting step bukan pada kecepatan disolusi (seperti pada kelas I dan 

III). Pada kelas II yaitu obat yang mempunyai kelarutan rendah-permeabilitas 

tinggi maka kecepatan absorbsi obat tersebut ditentukan/dibatasi oleh tahapan 

    Kelas I     Kelarutan tinggi    –  Permeabilitas tinggi 

Kelas II     Kelarutan rendah  –  Permeabilitas tinggi 

Kelas III Kelarutan tinggi    – Permeabilitas rendah 

Kelas IV Kelarutan rendah  – Permeabilitas rendah 
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kecepatan disolusi obat tersebut dalam cairan ditempat obat diabsorbsi (Sulaiman, 

2007).  

d. Disolusi terbanding 

Perkembangan terakhir dalam proses pengembangan dan pemasaran obat 

banyak disesuaikan dengan perubahan sikap dari dokter, pejabat pemerintah, dan 

masyarakat terhadap obat. Pada 10-20 tahun yang lalu industri-industri farmasi 

banyak menekankan pada penemuan-penemuan obat baru, dan peta kefarmasian 

pada saat itu ditandai dengan cepatnya suatu molekul obat baru ditemukan. Obat-

obat yang beredar tersebut harus telah mendapat pengakuan uji 

bioavailabilitas/bioekivalensi oleh instansi setempat. Di Indonesia, Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melalui Peraturan Kepala BPOM-RI, 29 

Maret 2005, tentang: Pedoman Uji BE dan Peraturan Kepala BPOM-RI, 18 juli 

2005 tentang: Tata Laksana Uji Bioekivalensi, mewajibkan uji 

bioavailabilitas/bioekivalensi (BA/BE) terhadap obat “copy” yang beredar 

(Anonim, 2004). 

Menurut BPOM RI, pada produk-produk tertentu bioavailabilitas dapat 

ditunjukan dengan fakta yang diperoleh in vitro yang dilakukan dalam lingkungan 

seperti in vivo yang sering disebut sebagai disolusi terbanding. Obat-obat ini 

bioavailabilitasnya terutama bergantung pada obat yang berada dalam keadaan 

terlarut. Laju disolusi obat dari produk obat tersebut diukur in vitro. Data laju 

disolusi in vitro harus berhubungan dengan data bioavailabilitas in vivo untuk obat 

tersebut (Shargel, dkk, 2005). 

Uji disolusi terbanding dilakukan sebagai uji pendahuluan untuk 

mengetahui pengaruh dari proses formulasi dan fabrikasi terhadap profil disolusi 

dalam memperkirakan bioavailabilitas dan bioekivalensi antara produk uji dan 

pembanding. Uji disolusi terbanding dapat juga digunakan untuk memastikan 

kemiripan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan minor dalam 

formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat (Anonim, 2004). 

Produk obat yang memerlukan uji ekivalensi in vivo. Uji ekivalensi in 

vivo dapat berupa studi bioekivalensi farmakokinetik, studi farmakodinamik 

komperatif, atau uji klinik komparatif. Dokumentasi ekivalensi in vivo diperlukan 
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jika ada resiko bahwa perbedaan bioavailabilitas dapat menyebabkan inekivalensi 

terapi. 

1) Produk obat oral lepas cepat yang bekerja sistemik, jika memenuhi satu atau 

lebih kriteria berikut ini : 

a) Obat-obat untuk kondisi yang serius yang memerlukan respons terapi yang 

pasti (critical use drugs). 

b) Batas keamanan/indeks terapi yang sempit, kurva dosis-respons yang curam. 

c) Terbukti ada masalah bioavailabilitas atau bioinekivalensi dengan obat yang 

bersangkutan atau obat-obat dengan struktur kimia atau formulasi yang 

mirip. 

d) Eksipien dan proses pembuatannya diketahui mempengaruhi bioekivalensi. 

2) Produk obat non-oral dan non-parenteral yang didesain untuk bekerja sistemik. 

3) Produk obat lepas lambat atau termodifikasi yang bekerja sistemik. 

4) Produk kombinasi tetap untuk bekerja sistemik, yang paling sedikit salah satu 

zat aktifnya memerlukan studi in vivo. 

5) Produk obat bukan larutan untuk penggunaan non-sistematik (oral, nasal, 

okular, dermal, rektal, vaginal dsb) dan dimaksudkan untuk bekerja lokal (tidak 

untuk diabsorbsi sistemik). Untuk produk demikian, bioekivalensi harus 

ditunjukkan dengan studi klinik atau farmakodinamik, dermatofarmakokinetik 

komparatif dan/atau studi in vitro. Pada kasus-kasus tertentu, pengukuran kadar 

obat dalam darah masih diperlukan dengan alasan keamanan untuk melihat 

adanya absorbsi yang tidak diinginkan. 

Beberapa produk obat yang memerlukan uji ekivalensi in vitro (uji 

disolusi terbanding) : 

1) Produk obat yang tidak memerlukan studi in vivo. 

2) Produk obat “copy” yang hanya berbeda kekuatan uji disolusi terbanding dapat 

diterima untuk kekuatan yang lebih rendah berdasarkan perbandingan profil 

disolusi. 

a) Tablet lepas cepat. 

b) Kapsul berisi butir-butir lepas lambat. 

c) Tablet lepas lambat. 
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3) Berdasarkan sistem klasifikasi biofarmaseutik (Biopharmaceutic Classification 

System = BCS) dari zat aktif serta karakteristik disolusi dan profil disolusi dari 

produk obat. 

a) Zat aktif memiliki kelarutan dalam air yang tinggi dan permeabilitas dalam 

usus yang tinggi (BCS kelas 1). 

b) Zat aktif memiliki kelarutan dalam air yang tinggi tetapi permeabilitas 

dalam usus yang rendah (BCS kelas 3). 

c) Zat aktif memiliki permeabilitas dalam usus yang tinggi tetapi kelarutan 

dalam air yang rendah (kelarutan dalam air tinggi hanya pada pH 6,8; BCS 

kelas 2 asam lemah). 

Profil disolusi dibandingkan dengan menggunakan faktor kemiripan (f2) 

yang dihitung dengan persamaan berikut : 

 
……………………….(3) 
 
 
 

Keterangan :  
f2        :  Faktor kemiripan. 
Rt   : Persentase kumulatif obat yang larut pada setiap waktu sampling dari produk 

pembanding (R = reference). 
Tt       :  Persentase kumulatif obat yang larut pada setiap waktu sampling dari produk uji (T =    

test). 
 n         :  Jumlah titik sampel.  
  

Nilai f2 = 50 atau lebih besar (50-100) menunjukkan kesamaan atau 

ekivalensi ke-2 kurva, yang berarti kemiripan profil disolusi ke-2 produk. Jika 

produk “copy” dan produk pembanding memiliki disolusi yang sangat cepat (> 

85% melarut dalam waktu ≤ 15 menit dalam ke-3 media dengan metode uji yang 

dianjurkan), perbandingan profil disolusi tidak diperlukan (Anonim, 2004). 

e. Uraian zat aktif 
  

 

 

1-{4-[2-(5-kloro-2-metoksibenzamido)etil]benzenasulfonil}-3-sikloheksilurea [10238-21-8]  

   Gambar 4. Struktur kimia glibenklamida (Anonim, 1995) 
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Bobot molekul glibenklamid 494,00 dan rumus umum glibenklamid 

C23H28ClN3O5S. Glibenklamida merupakan serbuk hablur putih atau hampir putih, 

tidak berbau atau hampir tidak berbau. Glibenklamida praktis tidak larut dalam air 

dan dalam eter, sukar larut dalam etanol dan dalam metanol, larut sebagian dalam 

kloroform. Khasiatnya sebagai antidiabetik (Anonim, 1995). Menurut 

Biopharmaceutics Classification System (BCS) Glibenklamida merupakan obat 

yang mempunyai kelarutan rendah dan permeabilitas tinggi yaitu masuk kelas II 

(Anonim, 2008). 

Glibenklamida digunakan untuk antidiabetik ringan sampai sedang. 

Dosis oral awal 2,5 mg 1 kali sehari bersama sarapan, maksimal 15 mg/hari. 

Beberapa industri farmasi yang memproduksi merk dagang Glibenklamida antara 

lain Gliseta®, Harmida®, Samclamide®, Semi Gliceta® dan lain-lain (Anonim, 

2000).  

Glibenklamida merupakan derivat-klormetoksi yaitu merupakan obat 

pertama dari antidiabetika oral generasi ke-2 dengan khasiat hipoglikemisnya 

yang kira–kira 100 kali lebih kuat daripada tolbutamida (Tjay dan Rahardja, 

2002). Jumlah obat yang masuk ke sirkulasi sistemik dan kecepatannya akan 

menentukan saat obat mulai menunjukkan efek (onset), derajat (intensitas), dan 

lama (durasi) efek farmakologis obat. Tablet setelah ditelan akan pecah 

(desintegrasi) didalam lambung menjadi granul-granul  kecil setelah ditelan. Zat 

aktifnya masih bercampur dengan zat pengisi, pengikat atau zat penghancur. 

Setelah granul pecah zat aktif akan terlepas dan larut atau tidak larut dalam cairan 

lambung atau usus tergantung dimana obat berada saat itu. Hal itu ditentukan oleh 

waktu pengosongan lambung yang berkisar 2-3 jam setelah makan. Setelah 

melarut obat tersedia dan proses absorpsi oleh usus dapat dimulai (Syamsuni, 

2006). 

Glibenklamida merupakan suatu antidiabetika oral yang banyak 

digunakan pada pengobatan Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM) 

ringan sampai sedang atau DM tipe 2, mekanisme kerja obatnya merangsang 

sekresi insulin pada pankreas sehimgga hanya efektif bila sel beta pankreas masih 

dapat berproduksi. Insulin merupakan antidiabetik yang selalu dibutuhkan untuk 
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DM tipe 1 disebut Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM), mekanisme kerja 

obatnya insulin menurunkan kadar gula darah dengan menstimulasi pengambilan 

glukosa perifer dan menghambat produksi glukosa hepatik (Anonim, 2008).  

 

E. Landasan Teori 

Berdasarkan Biopharmaceutics Classification System (BCS) 

Glibenklamida merupakan obat yang mempunyai kelarutan rendah dan 

permeabilitas tinggi yaitu masuk kelas II. Obat yang mempunyai kelarutan rendah 

dan permeabilitas tinggi maka kecepatan absorbsi obat tersebut ditentukan atau 

dibatasi oleh tahapan kecepatan disolusi obat tersebut dalam cairan ditempat obat 

diabsorbsi. Bioavailabilitas obat tersebut akan meningkat dengan adanya 

peningkatan kecepatan disolusi.  

Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam 

Farmakope Indonesia dan INN (International Non-Proprietary Names) dari WHO 

untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Obat bermerk adalah obat yang diberi 

merk dagang oleh perusahaan farmasi yang memproduksinya. Mutu obat generik 

tidak kalah dibandingkan obat bermerk. Obat generik dengan harganya yang 

terbilang murah, dimana harga tablet Glibenklamida generik A adalah Rp. 75,-  

per biji dan Glibenklamida generik B adalah Rp. 95,- per biji, dan harga tablet 

Glibenklamida merk dagang C adalah Rp. 3200,- per biji, merk dagang D adalah 

Rp. 980,- per biji dan merk dagang E adalah Rp. 170,- per biji. Jika dilihat dari 

harga tersebut maka dapat disimpulkan bahwa harga obat generik glibenklamida 

lebih murah dibanding harga merk dagang. Hal ini membuat masyarakat kurang 

percaya bahwa obat generik kualitasnya sama dengan obat bermerk. Zat 

berkhasiat yang dikandung obat generik sama dengan obat bermerk sehingga 

perlu dilakukan penelitian agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

akan kualitas obat generik tidak kalah dengan obat bermerk. 

Faktor formulasi dapat mempengaruhi bioavailabilitas obat dalam tubuh 

seperti formula, metode pembuatan, proses pembuatan sediaan, peralatan dan 

pengemas yang dimana setiap pabrik mempunyai formulasi yang berbeda 

sehingga akan berpengaruh pada mutu fisik tablet dan disolusinya tetapi setiap 
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pabrik membuat suatu formulasi berdasarkan pada cara-cara pembuatan obat yang 

baik (CPOB). Faktor disolusi dipengaruhi oleh kecepatan pengadukan, suhu 

dimana pada umumnya semakin tinggi suhu medium maka akan semakin banyak 

zat aktif yang terlarut dan medium disolusi. Beberapa faktor diatas yang 

mendasari untuk mengetahui pengaruh perbedaan merk dagang dan generik 

terhadap mutu fisik dan profil disolusi tablet glibenklamida.   

Uji disolusi terbanding dilakukan sebagai uji pendahuluan untuk 

mengetahui pengaruh dari proses formulasi dan fabrikasi terhadap profil disolusi 

dalam memperkirakan bioavailabilitas dan bioekivalensi antara produk uji dan 

pembanding. Uji disolusi terbanding dapat juga digunakan untuk memastikan 

kemiripan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan minor dalam 

formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat. 

 

F. Keterangan Empiris 

Dari penelitian ini diharapkan didapat suatu data ilmiah tentang 

perbandingan mutu fisik dan profil disolusi tablet glibenklamida merk dagang dan 

generik. 

 


