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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan obat di lambung tidak dapat bertahan lama karena terpengaruh 

oleh proses pengosongan lambung sehingga untuk obat-obat yang memiliki 

kriteria sebagai berikut: aksi lokal di lambung, absorbsinya baik di lambung, tidak 

stabil, terdegradasi pada saluran intestinal/kolon, dan kelarutannya rendah pada 

pH tinggi akan berkurang efektivitas terapinya. Untuk itu diperlukan modifikasi 

sistem penghantaran obat terkontrol yang berada di lambung dalam waktu yang 

lama tanpa terpengaruh oleh proses pengosongan lambung. Sistem penghantaran 

obat ini disebut dengan GRDDS (Rocca dkk., 2003). 

Kaptopril adalah senyawa aktif yang berfungsi sebagai inhibitor 

angiotensin converting enzyme (ACE) yang banyak digunakan untuk pengobatan 

gagal jantung dan hipertensi. Kaptopril memiliki waktu paruh yang singkat 

sehingga cocok untuk dibuat sediaan tablet lepas lambat. Pengembangan tablet 

kaptopril lepas lambat akan memberikan beberapa keuntungan, antara lain 

pengurangan frekuensi pemberian obat dan mengurangi fluktuasi konsentrasi obat 

dalam darah sehingga menurunkan resiko efek samping.  Kaptopril memiliki sifat   

mudah larut dalam air dan mudah teroksidasi pada pH usus sehingga perlu 

diperhatikan strategi pengembangan tablet kaptopril lepas lambat yang cukup kuat 

menahan pelepasan obat dan dapat bertahan dalam lambung dalam waktu yang 

cukup lama (Asyarie dkk., 2007). Salah satu sistem yang dapat digunakan untuk 

menahan obat berada dalam lambung dalam waktu yang cukup lama yaitu dengan 

menggunakan floating drug delivery system (FDDS). Mekanisme kerja FDDS 

adalah membuat sediaan dapat mengapung di atas cairan lambung karena berat 

jenisnya lebih kecil dari pada cairan lambung. Pada saat sediaan mengapung di 

lambung, obat dilepaskan perlahan dengan kecepatan yang dapat ditentukan. 

Mekanisme mengapung dapat diformulasikan menggunakan polimer yang dapat 

mengembang seperti HPMC, polisakarida serta komponen effervescent seperti 

natrium bikarbonat (Khan dan Mohamed, 2009). 
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Kombinasi antara HPMC dan XG telah banyak digunakan sebagai sebagai 

matriks tablet lepas lambat yang hasilnya menunjukkan penahanan pelepasan obat 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunakan polimer tunggal sebagai 

matriks. Sifat XG yang sangat cepat terhidrasi apabila dikombinasikan dengan 

HPMC sebagai pembentuk gel yang kuat akan menghasilkan perlambatan 

pelepasan bagi obat yang bersifat mudah larut dalam air (Gohel dkk., 2009). 

Komponen efervescent seperti natrium bikarbonat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan floating tablet. Natrium bikarbonat yang bersifat basa apabila kontak 

dengan cairan asam lambung akan terjadi reaksi asam basa dan dihasilkan gas 

yang akan terperangkap oleh gel yang berasal dari matriks, mengakibatkan tablet 

mengembang sehingga berat jenisnya akan berkurang dan tablet akan mengapung 

pada cairan lambung (Kavitha dkk., 2010). 

Penentuan formula optimum kombinasi matriks HPMC dan XG 

menggunakan metode SLD karena dengan metode ini konsentrasi kedua matriks 

dapat dirancang secara matematis. Metode SLD dapat digunakan untuk 

menentukan proporsi relatif bahan-bahan untuk membuat suatu formulasi 

optimum berdasarkan variabel atau hasil  yang diinginkan. Penggunaan metode  

SLD diharapkan dapat memperoleh formula optimum dari tablet lepas lambat 

sistem floating menggunakan kombinasi matriks HPMC dan XG. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan yaitu:  

1. Bagaimana pengaruh penggunaan kombinasi HPMC dan XG sebagai matriks 

terhadap sifat fisik dan profil disolusi tablet kaptopril lepas lambat dengan 

sistem floating?  

2. Pada konsentrasi berapa kombinasi HPMC dan XG sebagai matriks dapat 

menghasilkan tablet kaptopril lepas lambat dengan sistem floating yang 

optimum? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh penggunaan kombinasi HPMC dan XG sebagai matriks 

terhadap sifat fisik dan profil disolusi tablet kaptopril lepas lambat dengan 

sistem floating. 

2. Untuk mendapatkan formula optimum tablet kaptopril lepas lambat sistem 

floating ditinjau dari sifat fisik dan profil disolusi.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Floating Drug Delivery System (FDDS) 

Floating drug delivery system memiliki densitas massa kurang dari cairan 

lambung sehingga tetap mengapung dalam cairan lambung  tanpa terpengaruh 

oleh laju pengosongan lambung dalam waktu yang lama. Sementara sistem 

mengambang pada isi lambung obat dilepaskan dengan laju kecepatan yang 

diinginkan, setelah semua obat dilepaskan maka sisa dari sistem akan 

dikosongkan dari lambung. Hasilnya adalah peningkatan waktu transit di lambung 

dan kontrol fluktuasi obat dalam plasma yang lebih baik (Dehghan dkk., 2009). 

Floating system ada dua macam yaitu gas-generating system dan non-

effervescent system. Gas-generating system diformulasikan menggunakan polimer 

yang memiliki kemampuan mengembang seperti methocel, polysaccharides yaitu 

chitosan serta  komponen effervescent seperti sodium bicarbonate, citric acid dan 

tartaric acid. Gel akan terbentuk ketika matriks kontak dengan cairan lambung,  

gas yang terbentuk dari system effervescent tersebut akan terperangkap dalam  

gelyfiedhydrocolloid mengakibatkan tablet akan mengapung dalam cairan 

lambung (Garg dan Sharma, 2003). 

Non-effervescent system menggunakan polimer yang memiliki daya 

pengembang tinggi seperti HPMC, polyacrylate polymers, polyvinyl acetate,  

carbopol, agar, sodium alginate, calcium  chloride, polyethylene oxide dan 

polycarbonates. Ketika kontak dengan cairan lambung matriks pada sistem ini 

akan mengembang sehingga udara akan terperangkap didalamnya, mengakibatkan 

sistem mangapung diatas cairan lambung karena berat jenisnya lebih kecil dari 

satu (Khan dan Mohamed. 2009). 
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2.  Formulasi Tablet Lepas Lambat Sistem Floating 

Sediaan lepas lambat sistem floating dapat dirancang menggunakan dua 

cara, pertama adalah single unit dosage form (seperti tablet atau kapsul), 

sedangkan yang kedua adalah multiple-unit dosage forms (seperti granul atau 

mikrosfer). 

a. Single Unit Dosage Form 

Sistem yang seimbang secara hidrodinamis Hydrodynamically Balance 

Systems (HBS) yang dapat berupa tablet atau kapsul, dirancang untuk 

memperpanjang waktu tinggal sediaan di lambung dan meningkatkan absorpsi. 

Sistem dibuat dengan menambahkan 20-75% b/b hidrokoloid tunggal atau 

campuran ke dalam formula tablet atau kapsul.  Pada sistem ini akan dicampurkan 

bahan  aktif obat, hidrokoloid (20-75% dari bobot tablet) dan bahan bahan 

tambahan lain yang diperlukan (pada umumnya proses pencampuran ini diikuti 

dengan proses granulasi), selanjutnya granul dicetak menjadi tablet atau diisikan 

ke dalam kapsul.   

Pada HBS dapat ditambahkan komponen pembentuk gas, seperti golongan 
garam karbonat. Garam karbonat bila berkontak dengan cairan lambung yang 
asam akan melepaskan gas karbondioksida yang akan terperangkap dalam 
hidrokoloid yang mengembang. Hal ini akan mempercepat waktu mulai 
mengapung. Pada HBS yang ditambahkan komponen pembentuk gas maka 
komposisi hidrokoloidnya dapat dikurangi hingga tinggal 10-20%. 
b. Multiple-Unit Dosage Forms 

Multiple-unit dosage forms dapat berupa granul atau mikrosfer yang 
mengandung komponen polimer yang dapat mengembang saat berkontak dengan 
cairan lambung sehingga membentuk koloid penghalang yang mengendalikan 
kecepatan penetrasi cairan ke dalam sistem dan  kecepatan pelepasan obat dari 
sistem sediaan. Adanya udara yang terperangkap dalam polimer yang 
mengembang akan menurunkan bobot jenis sehingga mikrosfer dapat mengapung.   

Multiple-unit dosage forms yang sudah dikembangkan saat ini adalah 

mikrosfer yang menggunakan resin akrilat, eudragit,  polietilenoksid, dan selulosa 

asetat. Selain itu juga sudah dikembangkan cangkang polistiren, balon 

polikarbonat digranul menggunakan Gelucire (Hanum, 2011). 
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3.  Disolusi 
Disolusi atau pelarutan didefinisikan sebagai proses melarutnya suatu obat 

dari sediaan padat dalam medium tertentu (Wagner, 1971). 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 (Martin dan 
Cammarata, 2009). Proses disolusi obat dari suatu matriks seperti pada gambar 1.   
 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Disolusi obat dari suatu padatan matriks (Martin dan Cammarata., 2009) 

Evaluasi sediaan lepas lambat sistem floating menggunakan alat disolusi 

yang dimodifikasi untuk mencegah tablet floating ketika mengapung terpengaruh 

oleh putaran paddle sehingga tidak sesuai dengan kondisi secara invivo. Alat ini 

menggunakan magnetic stirrer untuk menggambarkan motilitas lambung. 

Sampling dilakukan melalui suatu tempat sampling yang berada pada dasar gelas 

beker. Alat disolusi sediaan lepas lambat sistem floating berupa gelas beker yang 

dimodifikasi seperti pada gambar 2.  

 
Gambar 2. Desain alat disolusi untuk floating (Gohel dkk, 2009). 
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4.  Optimasi Model Simplex Latice Design (SLD) 
Pemilihan dari konsentrasi atas (maksimum) atau konsentrasi bawah 

(minimum) dari variabel bahan-bahan umumnya didasarkan pada pendapat, 
pengalaman, dan data dari percobaan sebelumnya. Metode tersebut tidak efektif 
karena menghabiskan banyak biaya dan waktu. Salah satu metode yang digunakan  
untuk optimasi bahan yaitu menggunakan SLD. Metode SLD dapat digunakan 
untuk menentukan proporsi relatif bahan-bahan yang digunakan dalam suatu 
formula sehingga diharapkan akan dapat dihasilkan suatu formula yang paling 
baik (dari campuran tersebut) sesuai kriteria yang ditentukan. Jika Xi adalah fraksi 
dari komponen 1 dalam campuran fraksi, maka:  

0≤Xi≤1      
i = 1,2,...........,q ....................................................................................... (1) 

Campuran akan mengandung sedikitnya 1 komponen dan jumlah fraksi dari 
semua komponen adalah tetap (= 1), ini berarti: 
X1 + X2+...............+ Xq = 1 ................................................................................ (2) 

Area yang menyatakan semua kombinasi dari komponen-komponen dapat 
dinyatakan oleh interior dan garis batas dari suatu gambar dengan q tiap sudut dan 
q-1 dimensi. 

Simplex Lattice Design hanya bisa digunakan untuk campuran yang bisa 
dikuantifikasi (secara fisik ada), misalnya campuran pelarut atau bahan, tidak bisa 
untuk suhu, tekanan, dan lama pengeringan (Kurniawan dan Sulaiman, 2009). 

Campuran dua komponen (A dan B) dalam optimasi SLD didapatkan  
persamaan yaitu:  

Y = β1(A) + β2(B) +β12(A)(B) ............................................................... (3) 
Y adalah respon uji (contohnya kelarutan), (A) dan (B) adalah proporsi 

konsentrasi dari komponen A dan B. β1, β2, dan β12 merupakan koefisien yang 
diperoleh dari hasil penelitian. Respon (Y) dapat digunakan untuk memprediksi 
semua kombinasi dari A dan B, jumlah A dan B = 1 (100%)   (Bolton, 1997). 
5. Pemerian Bahan 

a. Kaptopril 

Kaptopril merupakan senyawa aktif yang berperan sebagai inhibitor ACE 

yang digunakan untuk pengobatan gagal jantung dan hipertensi karena 

mempunyai toksisitas yang rendah. Kaptopril dapat dibuat sediaan tablet lepas 
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lambat karena mempunyai waktu paruh yang singkat. Tablet kaptopril lepas 

lambat akan memberikan keuntungan kepada pasien yang mengkonsumsi obat ini 

secara berkesinambungan dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengurangi 

frekuensi pemberian obat dan mengurangi fluktuasi konsentrasi obat dalam darah 

sehingga akan menurunkan resiko efek samping. Kaptopril akan stabil apabila 

berada pada suhu dan kelembaban normal, akan tetapi dalam larutan gugus tiolnya 

akan teroksidasi menjadi kaptopril disulfida (Kadin, 1982). 

Struktur molekul kaptopril seperti pada gambar 3. 

 
Gambar 3. Struktur molekul kaptopril (The Departement Of Health, 2009) 

Kaptopril sangat mudah larut dalam air, etanol, kloroform dan metanol. 

Faktor konsentrasi dan pH akan mempengaruhi stabilitas kaptopril dalam air (The 

Departement Of Health, 2009). Pengembangan tablet kaptopril lepas lambat perlu 

diperhatikan karena diharapkan dapat mengontrol pelepasan obat dan dapat 

bertahan dalam lambung dalam waktu yang cukup lama karena kaptopril 

mempunyai sifat mudah teroksidasi pada pH usus (Seta, 1988). 

b. Hydroxypropyl Metylcellulose (HPMC) 

Struktur molekul HPMC seperti pada gambar 4. 

 
Gambar 4. Struktur molekul hydroxypropyl metylcellulose (Rogers , 2009). 

Hydroxypropyl metylcellulose (HPMC) tersusun dari polimer glukosa yang 

tersubtitusi dengan hidroksipropil dan metil pada gugus hidroksinya 

mengakibatkan HPMC dapat berinteraksi dengan air membentuk gel. 

Hydroxypropyl metylcellulose berbentuk serbuk atau granul, berwarna putih 

kekuningan, tidak berbau dan tidak berasa. Hydroxypropyl metylcellulose 

memiliki kelarutan yang khas dalam cairan lambung-usus serta dalam pelarut 
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organik dan pelarut air. Penggunaan HPMC dalam formulasi tidak berpengaruh 

terhadap kekerasan tablet, stabil terhadap panas, cahaya, udara dan dapat 

disesuaikan dengan tingkat kelembaban (Lachman dkk., 1994). 

Hydroxypropyl metylcellulose sering digunakan untuk formulasi sediaan 

oral, ophthalmic, nasal, dan topikal. Pada sediaan oral seperti tablet, 

hydroxypropyl metylcellulose digunakan sebagai bahan pengikat (konsentrasi 2%-

5% w/w), penyalut (konsentrasi 2%-20% w/w), dan sebagai matriks untuk sediaan 

lepas lambat (konsentrasi 10%-80% w/w) (Rogers, 2009). 

c. Xanthan Gum (XG) 

Struktur molekul xanthan gum seperti pada gambar 5. 

 
Gambar 5. Struktur molekul xanthan gum (Shah dan Singh., 2009) 

Xanthan gum merupakan polimer polisakarida yang berbobot molekul 

tinggi mempunyai rumus molekul (C35H49O29)n, tersusun dari D-mannosa, D-

glukosa, dan D-glucoronic acid. Xanthan gum sering digunakan pada formulasi 

farmasetika, kosmetik, dan produk makanan sebagai agen pensuspensi dan 

penstabil. Selain itu juga digunakan sebagai pengental dan pengemulsi. Xanthan 

gum dapat berwujud krim atau serbuk yang berwarna putih, tidak berbau, mudah 

mengalir, serta gelnya bertipe aliran pseudoplastik. Meskipun XG kebanyakan 

digunakan sebagai agen pensuspensi tetapi dapat digunakan juga sebagai matriks 

pada tablet lepas lambat (Shah dan Singh., 2009). 

d. Natrium Bikarbonat 

Natrium bikarbonat dengan rumus melekul NaHCH3 memiliki berat 

molekul 84,01 berwarna putih, tidak berbau, berupa serbuk kristal, dan sering 

digunakan pada sedian farmasi sebagai sumber karbondioksida pada tablet 
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effervescent dan granul. Selain itu juga digunakan untuk membuat atau menjaga 

pH alkali pada waktu preparasi. Baru-baru ini natrium bikarbonat digunakan 

sebagai pengasil gas pada sediaan tablet lepas lambat dengan sistem floating pada 

beberapa obat (Cable., 2009).  

e.  Polyvinylpyrrolidone 

Polyvinylpyrrolidone (PVP) berwujud serbuk berwarna kuning, mudah 

mengalir, berbau dan berasa. Pada bidang farmasi PVP digunakan sebagai 

pengikat tablet baik pada granulasi basah maupun kempa langsung. PVP mudah 

larut dalam asam, kloroform, etanol (95%), aseton, metanol dan air, praktis tidak 

larut dalam eter, hidrokarbon, dan minyak mineral (Kibbe, 2009).   

f. Magnesium Stearat 

Magnesium stearat mempunyai rumus molekul C36H62MgO4 serta berat 

molekul sebesar 591,24 berupa serbuk halus, berwarna putih, tidak berbau. 

Magnesium  stearat banyak digunakan pada bidang makanan, kosmetik, serta 

formulasi sediaan farmasi sebagai pelicin pada konsentrasi 0,2 – 5% w/w (Allen 

dan Luner, 2009).  

 

E. Landasan Teori 

Jumlah proporsi HPMC dan XG akan berpengaruh terhadap sifat fisik 

tablet (keseragaman bobot tablet, kekerasan, dan kerapuhan tablet) karena HPMC 

bersifat higroskopis (Rowe dkk., 2009) dan XG dapat mengadsorbsi uap air di 

udara (Hadisoewignyo dan Fudholi, 2007) sehingga menyebabkan terjadinya 

ikatan antar partikel (Hadisoewignyo dan Fudholi, 2007), hal ini dapat 

berpengaruh terhadap sifat alir granul dari hopper ke ruang kompresi sehingga 

perbedaan jumlah proporsi HPMC dan XG dapat menghasilkan keseragaman 

bobot yang berbeda, selain itu sifat higroskopis dari kedua bahan yang dapat 

mengadsorbsi uap air di udara mengakibatkan pori-pori antara partikel semakin 

kecil dan ikatan antar partikel semakin kuat sehingga jumlah perbedaan jumlah 

proporsi HPMC dan XG dapat berpengaruh terhadap kekerasan dan kerapuhan 

tablet. 
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Kombinasi HPMC dan XG dapat digunakan sebagai matriks tablet lepas 

lambat. Sifat XG yang sangat cepat terhidrasi apabila dikombinasikan dengan 

HPMC sebagai pembentuk gel yang kuat akan menghasilkan perlambatan 

pelepasan bagi obat yang bersifat mudah larut dalam air. Pelepasan awal yang 

tinggi untuk obat-obat yang memiliki kelarutan yang tinggi seperti kaptopril akan 

dikontrol oleh hidrasi yang cepat dari XG dimana pelepasan obat dan integritas 

matriks akan dipertahankan oleh gel yang berasal dari HPMC. Komponen 

efervescent digunakan untuk mempercepat floating karena gas yang dihasilkan 

dari reaksi asam basa antara natrium bikarbonat dengan asam lambung akan 

terperangkap dalam gel yang berasal dari HPMC sehingga tablet mengembang 

dan menurunkan berat jenis tablet mengakibatkan tablet akan mengapung di 

dalam cairan lambung (Kavitha dkk., 2010). Penggunaan matriks HPMC dan XG 

dengan perbandingan konsentrasi 1:3 dapat menghasilkan mekanisme pelepasan 

orde nol dan dapat menahan pelepasan obat lebih dari 12 jam untuk tablet 

amoxycillin trihydrate sistem floating (Radhakrishna dkk., 2012). 

 

F. Hipotesis 

Kombinasi HPMC dan XG sebagai matriks berpengaruh terhadap sifat 

fisik dan profil disolusi tablet kaptopril lepas lambat sistem floating yaitu semakin 

banyak jumlah HPMC dapat menurunkan kekerasan tablet, meningkatkan 

kerapuhan tablet, mempercepat floating lag time, dan menurunkan kecepatan 

disolusi tablet.   

Formula optimum tablet kaptopril lepas lambat diperoleh dari formula 

dengan perbandingan matriks HPMC (25%) dan XG (75%).  

 


