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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan kombinasi
hidroksipropil metilselulosa (HPMC) dan natrium alginat sebagai matriks terhadap sifat
fisik dan profil disolusi tablet kaptopril lepas lambat sistem floating, dan untuk
mendapatkan formula optimum berdasarkan sifat fisik dan pelepasan obat. Tablet
diformulasi menggunakan metode granulasi basah dalam lima formula dengan
perbandingan konsentrasi HPMC dan natrium alginat yaitu FI (100% : 0%), FII (75% :
25%), FIII (50% : 50%), FIV (25% : 75%), dan F5 (0% : 100%). Uji yang dilakukan
yaitu sudut diam granul, keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, floating lag time
(FLT), keseragaman kandungan, dan disolusi tablet. Analisis data dengan program
Design Expert 8.0.5 (trial) model Simplex Lattice Design (SLD). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah HPMC dapat meningkatkan kerapuhan
tablet dan meningkatkan kecepatan disolusi tablet. Semakin banyak jumlah natrium
alginat dapat meningkatkan sudut diam , kekerasan tablet, dan menurunkan floating lag
time.. Formula optimum diperoleh pada perbandingan konsentrasi HPMC : natrium
alginat (0% : 100%) atau HPMC 188 mg dan natrium alginat 19 mg.
Kata kunci : Kaptopril, HPMC, natrium alginat, floating
ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the influence of the combination
hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) and sodium alginate as matrix on granular
flow properties, physical properties, dissolution profiles of captopril floating tablets,
and to determine the optimum formula. Tablets were made by wet granulation method
in five formulation, which are the contentration ratio HPMC and sodium alginate for
FI (100% : 0%), FII (75% : 25%), FIII (50%: 50%), FIV (25% : 75%), and FV (0% :
100%). These test were performed: angle of response, uniformity of weight, hardness,
friability, floating lag time (FLT), drug content and dissolution. The results were
analyzed based on Design Expert 8.0.5 (trial) program with Simplex Lattice Design
(SLD) model. The results showed that more content of HPMC could increase friability
and increase the rate of dissolution. More content of sodium alginate could increase
angle of repose, tablet hardness, lower floating lag time. The optimum formula is
obtained in consentration ratio HPMC : sodium alginate (0% : 100%) or HPMC 188
mg and sodium alginate 19 mg.
Key words: Captopril, HPMC, sodium alginate, floating
PENDAHULUAN
Kaptopril merupakan golongan angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor
yang banyak digunakan sebagai pilihan untuk pengobatan gagal jantung dan hipertensi
karena mempunyai toksisitas rendah (Kadin, 1982). Salah satu sistem yang dapat
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menahan obat untuk berada didalam lambung dalam waktu yang cukup lama dan dapat
melepaskan efek terapi secara konstan adalah dengan menggunakan floating drug
delivery system (FDDS). Mekanisme kerjanya adalah dengan membuat sediaan dapat
mengapung dalam cairan lambung, Hal ini dikarenakan berat jenis (BJ) lebih kecil dari
pada cairan lambung. Mekanisme mengapung dapat diformulasikan menggunakan
polimer yang dapat mengembang seperti hidroksipropil metilselulosa (HPMC),
polisakarida serta komponen effervescent lainya seperti natrium bikarbonat yang dapat
melepaskan gas yang dapat membantu proses pengapungan (Khan dan Mohamed,
2009).
Sediaan lepas lambat biasa menggunakan Natrium alginat sebagai polimer
karena dapat menunda pelepasan obat. Fungsi polimer ini adalah meningkatkan
viskositas dari sediaan apabila dikombinasikan dengan HPMC akan meningkatkan
viskositas gel yang terbentuk sehingga difusi zat aktif melalui matriks dapat dihambat
(Choi dkk., 2002). Penentuan formula optimum antara matriks HPMC dan natrium
alginat dalam penelitian ini menggunakan metode simplex lattice design, konsentrasi
kedua matriks secara matematis dapat ditentukan dengan metode ini. Simplex lattice
design dapat digunakan untuk menentukan proporsi relatif bahan-bahan dan membuat
suatu formulasi optimum berdasarkan variabel atau hasil yang diinginkan. Metode
simplex lattice design diharapkan dapat memperoleh formula optimum dari tablet lepas
lambat sistem floating menggunakan kombinasi matriks HPMC dan natrium alginat
Natrium alginat dikombinasikan dengan HPMC karena natrium alginat merupakan
polimer yang biasa menahan pelepasa dalam sediaan lepas lambat, selain itu juga
berfungsi meningkatkan viskositas dari sediaan. Natrium alginat jika dikombinasikan
dengan HPMC akan mengakibatkan viskositas dari gel meningkat dan mampu
menghambat difusi zat aktif melalui matriks (Choi dkk., 2002). Penentuan formula
optimum kombinasi HPMC dan natrium alginat dalam penelitian ini menggunakan
metode simplex lattice design (SLD), dengan SLD dapat menentukan konsentrasi antara
HPMC dan Natrium alginat secara matematis dan tepat. Dengan penggunaan SLD
diharapkan dapat memperoleh formula optimum dari tablet lepas lambat sistem floating.
METODE PENELITIAN
Alat
Penelitian ini menggunakan alat sebagai berikut: timbangan, mesin tablet single
punch (Taiwan), corong, Hardness Tester, friability tester (Erweka tipe ST-2), pH
meter, alat disolusi yang dimodifikasi (Gohel), spektrofotometer UV (Milton Roy,
Genesis 10).
Bahan
Bahan-bahan yang digunakan adalah: Kaptopril (Dexa Medica, Palembang),
HPMC SM15 (Dwi Mitra, Bandung), natrium alginat (Bratachem, Surakarta), PVP K30 (Agung Jaya, Surakarta), magnesium stearat (Bratachem, Surakarta), HCl (Citra
Prima, Surakarta) dan natrium bikarbonat (Bratachem, Surakarta).
Jalannya Penelitian
Fraksi HPMC (XI) dan natrium alginat (XII) menggunakan model optimasi SLD
(Tabel 1).
Tabel 1. Optimasi simplex lattice design tablet kaptopril lepas lambat sistem floating dengan kombinasi
matriks HPMC dan natrium alginat

XI
XII

F1
0
1

F2
0,25
0,75

F3
0,50
0,50

F4
0,75
0,25

F5
1
0
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Formula tablet kaptopril lepas lambat sistem floating kombinasi matriks antara
HPMC dan natrium alginat (Tabel 2).
Tabel 2. Formula tablet kaptopril lepas lambat sistem floating dengan kombinasi matriks HPMC dan natrium
alginat
Formula
B Bahan (mg)
F1
F2
F3
F4
F5
Kaptopril (mg)
50
50
50
50
50
HPMC (mg)
200
197
194
191
188
Natrium alginat (mg)
7
10
13
16
19
Na. Bikarbonat (mg)
40
40
40
40
40
PVP K-30 (mg)
20
20
20
20
20
Mg. Stearat (mg)
3
3
3
3
3
Bobot Tablet (mg)
320
320
320
320
320
Keterangan
Formula 1
Formula 2
Formula 3
Formula 4
Formula 5

: Perbandingan matriks kombinasi HPMC : natrium alginat = 100% : 0%
: Perbandingan matriks kombinasi HPMC : natrium alginat = 75% : 25%
: Perbandingan matriks kombinasi HPMC : natrium alginat = 50% : 50%
: Perbandingan matriks kombinasi HPMC : natrium alginat = 75% : 25%
: Perbandingan matriks kombinasi HPMC : natrium alginat = 0% :100%

Pembuatan Granul
Kaptopril dicampur dengan kombinasi matrik antara HPMC dan natrium alginat
sampai homogen menggunakan metode granulasi basah. Setelah itu ditambahkan PVP
K-30 10% sampai terbentuk massa granul yang baik. Granul yang terbentuk diayak
dengan ayakan no.12 mesh kemudian dikeringkan suhu 400C selama 24 jam. Granul
yang kering diayak dengan ayakan no.14 mesh kemudian ditambah dengan magnesium
stearat dan natrium bikarbonat dan selanjutnya dievaluasi sifat-sifat granulnya.
Pemeriksaan Sifat Alir Granul Dengan Metode Sudut Diam
Granul sebanyak 100 g dimasukkan ke dalam alat pengukur sudut diam sampai
penuh atau peres dan diratakan, tutup dibuka dan granul dibiarkan mengalir sampai
habis. Tinggi kerucut dan diameter yang terbentuk diukur, sudut diam dihitung.
Pembuatan Tablet Lepas Lambat
Campuran bahan dicampur homogen ditablet dengan mesin tablet single punch
dengan berat tablet 320 mg dengan tekanan kompresi yang sama (kekerasan 6 kg
sampai 8 kg). Tablet yang sudah jadi kemudian diuji sifat fisik dan profil disolusinya.
Pemeriksaan Sifat Fisik Tablet
Keseragaman Bobot
Sebanyak 20 tablet ditimbang satu persatu, tidak boleh lebih dari dua tablet yang
bobotnya menyimpang dari 5% dari bobot rata-rata dan tidak satu pun tablet yang
menyimpang lebih dari 10% dari rata-ratanya untuk tablet dengan bobot lebih dari 300
mg (Departemen Kesehatan RI, 1979). Dihitung harga koefisien variasinya.
Kekerasan Tablet
Caranya sebuah tablet diletakkan vertikal diantara ujung dan penekanan. Putar
alat sehingga tablet tertekan dan pecah, skala kekerasan mula-mula pada angka 0 akan
berubah dan kekerasan tablet telah dibaca pada skala tersebut dengan satuan kg (Parrott,
1971).
Kerapuhan Tablet
Dua puluh tablet dibersihkan dari partikel halus yang menempel, lalu ditimbang.
Tablet dimasukkan ke dalam friabilator diputar selama 4 menit dengan kecepatan 25
putaran/menit, lalu tablet diambil, dibersihkan dan ditimbang kembali. Kerapuhan tablet
sebaiknya tidak lebih 1% (Parrott, 1971).
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Uji Sifat Pengapungan dan Pengembangan (Floating)
Pengamatan sifat mengembang dan mengapung dilakukan dengan cara tablet
dimasukkan dalam gelas beker 100 mL yang berisi larutan HCl pH 1,2 dan diamati
secara visual sifat mengapung dan mengembang selama 6 jam (Sulaiman, 2007).
Uji Disolusi
Pembuatan Larutan Asam Klorida 0,1 N
Larutan HCl 0,1 N dibuat dengan mencampur 8,50 mililiter asam klorida pekat
kemudian diencerkan dengan Aquades ad 1000,0 mL.
Penentuan Panjang Gelombang Serapan Maksimum
Membuat larutan induk kaptopril dengan cara sebagai berikut: 200,0 mg
kaptopril ditimbang seksama lalu dilarutkan dengan larutan HCl 0,1 N ad 100,0 mL.
Kemudian dari larutan tersebut diambil 1,0 mL dan diencerkan dengan larutan HCl 0,1
N ad 100,0 mL. Larutan ini dimasukkan dalam kuvet dan diamati absorbansinya pada
panjang gelombang 200 – 300 nm sehingga diketahui panjang gelombang dan serapan
maksimum yang di dapatkan.
Pembuatan Kurva Baku
Membuat larutan induk kaptopril dengan cara: 100 mg kaptopril ditimbang
seksama dilarutkan dalam larutan HCl 0,1 N ad 100,0 mL. Diambil dari larutan induk
sebanyak 0,2 mL; 0,4 mL; 0,6 mL; 0,8 mL; 1 mL; 1,2 mL; 1,4 mL;1,6 mL; 1,8 mL; 2
mL dan 2,2 mL kemudian masing-masing diencerkan dengan HCl 0,1 N ad 100,0 mL.
Diukur serapannya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang maksimum
kaptopril. Dibuat kurva regresi linier antara kadar kaptopril dan serapannya hingga
didapatkan persamaan regresi linier yang digunakan untuk menentukan kadar kaptopril
dalam uji disolusi lebih lanjut.
Uji Disolusi Tablet Kaptopril
Uji disolusi menggunakan alat disolusi berupa gelas beker yang telah
dimodifikasi. Uji disolusi dilakukan dengan memasukkan 900 mL HCl kedalam ke
dalam gelas beker 1000 mL yang telah dimodifikasi dan sudah dimasukkan Magnetik
stirer dalam beker gelas dan diletakkan diatas hot plate. Ditentukan kecepatan putaran
stirer 50 rpm dan suhu medium 37o±5oC. Tablet kaptopril dimasukkan dalam beker dan
dilakukan sampling selama 6 jam dengan pengambilan sampel pada menit ke 5, 10, 15,
30, 60, 120, 180, 240, 300 dan 360 sebanyak 5,0 mL. Sampel diukur serapannya dengan
spektrofotometer pada panjang gelombang maksimal. Kemudian ditentukan kadar
kaptopril pada tiap-tiap sampel dengan memasukkan serapan pada kurva baku yang
sudah di buat. Dihitung kecepatan disolusi tablet kaptopril dengan membuat kurva
regresi linier antarajumlah kaptopril terdisolusi (%) versuswaktu (menit) kemudian
didapatkan harga slopeyang merupakan harga kecepatan terdisolusi (%) per satuan
waktu (menit).
Analisis Hasil
Data yang diperoleh (homogenitas serbuk, fluiditas granul, kompaktibilitas
granul, tetapan kecepatan disolusi) dimasukkan ke dalam persamaan matematis.
Diperoleh persamaan dari masing-masing respon yang dikehendaki sehingga didapatkan
counter plot dari masing-masing respon. Data yang didapat dari percobaan dimasukkan
ke dalam program Design Expert® 8.0.5 (Trial) kemudian diberi pembobotan yang
sesuai berdasarkan besar kecilnya pengaruh dari respon uji sehingga akan diperoleh
formula optimum.
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Gambar 1. Pendekatan simplex lattice design untuk hubungan antara HPMC dan natrium alginat
terhadap sudut diam granul
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Gambar 2. Pendekatan SLD untuk hubungan antara HPMC dan natrium alginat terhadap
keseragaman bobot

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemeriksaan Sifat Alir Granul
Hasil pengujian sifat alir dengan menggunakan metode sudut diam seperti tabel 3.
Tabel 3. Hasil pemeriksaan sudut diam granul dan keseragaman bobot tablet
Keseragaman Bobot
Formula
Sudut Diam (0)
(CV)
1
33,428
0,811 %
2
34,308
0,698 %
3
34,855
0,833 %
4
35,146
1,873 %
5
35,056
1,596 %

Sesuai dengan persyaratan sudut diam, semua formula mempunyai sudut diam
lebih kecil dari 400 (Lachman dkk., 1994) hal ini menunjukkan bahwa semua formula
tidak mengalami kesulitan mengalir pada waktu proses pentabletan berlangsung.
Penggunaan metode granulasi basah dapat memberikan pengaruh besar terhadap ukuran
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partikel sehingga dapat meningkatkan sifat alirnya. Sehingga mengakibatkan granul
yang terbentuk mempunyai sifat alir baik.
Persamaan yang diperoleh dari pendekatan SLD adalah:
Y=33,45(A)+35,02(B)+2,26(A)(B)..............................................................................(1)
Keterangan:
Y= Sudut diam (⁰), A= Pemberian tunggal HPMC, B= Pemberian tunggal natrium alginat, AB=
Interaksi pemberian HPMC dan natrium alginat

Profil sudut diam yang diperoleh dari persamaan dengan pendekatan SLD
seperti pada gambar 1.
Kombinasi antara HPMC dan natrium alginat mempunyai koefisien korelasi
yang berharga positif berarti kombinasi antara keduanya akan meningkatkan sudut
diam. Natrium alginat lebih dominan dalam mempengaruhi sudut diam karena
mempunyai fraksi koefisien yang lebih besar, sehingga dengan peningkatan jumlah
natrium alginat dapat meningkatkan sudut diam. Peningkatan sudut diam akan
berpengaruh terhadap hasi uji keseragaman bobot, kekerasan dan kerapuhan tablet. Hal
ini dikarenakan semakin banyak jumlah natrium alginat yang ditambahkan akan
menaikkan nilai CV. Natrium alginat mempunyai sifat higroskopis yang mengakibatkan
granul menjadi lembap karena menyerap uap air dari udara yang berpengaruh pada
sudut diam granul.
Hasil Pemeriksaan Tablet
Pemeriksaan sifat fisik tablet bertujuan untuk mengetahui kualitas tablet yang
dihasilkan sehingga diharapkan dapat memenuhi persyaratan tablet yang baik sesuai
dengan persyaratan yang dikehendaki. Pemeriksaan sifat fisik tablet kaptopril lepas
lambat sistem floating meliputi keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, FLT,
keseragaman kandungan dan kecepatan disolusi.
Keseragaman Bobot
Berdasarkan ketentuan Farmakope edisi III tentang ketentuan keseragaman
bobot tablet tidak bersalut dengan bobot lebih dari 300 mg jika ditimbang satu persatu,
tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang lebih dari 5%
dan tidak satu tabletpun yang menyimpang lebih dari 10%.Parameter yang digunakan
untuk menentukan apakah bobot tablet seragam atau tidak adalah CV. Keseragaman
bobot yang baik adalah apabila nilai CV≤5%. Hasil uji keseragaman bobot pada kelima
formula seperti pada tabel 3.
Persamaan dari pendekatan SLD adalah:
Y=0,75(A)+1,71(B)+0,92(AB)...................................................................................(2)
Profil keseragaman bobot yang diperoleh dari persamaan dengan pendekatan SLD
seperti pada gambar 2.
Optimasi antara HPMC dan natrium alginat menggunakan metode SLD
mempunyai nilai koefisien fraksi positif. Natrium alginat memiliki harga koefisien
fraksi lebih tinggi dari pada HPMC sehingga natrium alginatlebih dominan dalam
kenaikkankeseragaman bobot. Semakin banyak jumlah natrium alginatyang
ditambahkan akan menaikkan nilai CV sehingga dapat memperjelek keseragaman bobot
tablet. Hasil uji keseragaman bobot tablet sesuai dengan hasil uji parameter sifat alir
yaitu sudut diam, semakin banyak jumlah natrium alginat yang ditambahkan dapat
menaikkan sudut diam sehingga dapat menurunkan sifat alirnya dan mengakibatkan
pengisian granul ke ruang kompresi kurang konstan, hal ini dapat mengakibatkan bobot
tablet yang dihasilkan semakin bervariasi.
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Kekerasan Tablet
Pada umumnya tablet yang baik memiliki kekerasan 4-10 kg (Sulaiman, 2007).
Kekerasan tablet yang dihasilkan berkisar antara 7-8 kg, hal ini berarti kekerasan tablet
kaptopril lepas lambat sistem floating memenuhi syarat yang telah ditetapkan.
Persamaan yang diperoleh dari pendekatan SLD adalah:
Y=7,17(A)+8,06(B)–0,31(AB) ...................................................................................(3)
Pendekatan menggunakan SLD dalam pemberian tunggal HPMC mempunyai nilai
koefisien positif dan natrium alginate juga bernilai positif hal ini mengakibatkan
kekerasan tablet meningkat, sedangkan interaksi pemberian HPMC dan natrium alginate
mempunyai nilai koefisien negatif sehingga interaksi keduanya menurunkan kekerasan
tablet. Hal ini dikarenakan HPMC bersifat higroskopis sehingga akan menyerap air dan
dapat menurunkan kekerasan tablet. Sifat higroskopis HPMC mengakibatkan tablet
menjadi basah dan menghasilkan tablet yang kurang kering, sehingga tablet yang
dihasilkan rapuh. Profil kekerasan tablet seperti pada gambar 3.

Kekerasan Tablet (kg)

8.5

8

7.5

7

6.5
Actual HPMC 188.000
Actual Natrium Alginat
19.000

F5

191.000
16.000

194.000
13.000

197.000
10.000

200.000
7.000

F4

F3

F2

F1

Gambar 3. Pendekatan SLD untuk hubungan antara HPMC dan natrium alginat terhadap
kekerasan tablet.
Kerapuhan Tablet (%)

0.5
0.4
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0.1
0
-0.1
Actual HPMC
Actual Natrium Alginat

188.000
19.000

F5

191.00
16.00
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Gambar 4. Pendekatan SLD untuk hubungan antara HPMC dan natrium alginat terhadap
kerapuhan tablet.
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Kerapuhan Tablet
Kerapuhan tablet dapat dipengaruhi oleh kekerasan tablet. Semakin tinggi
kekerasan tablet maka kerapuhanya semakin kecil. Kerapuhan tablet menunjukkan
ketahanan permukaan tablet terhadap tekanan mekanik dan goncangan. Semua formula
memperlihatkan hasil uji kerapuhan tablet sesuai dengan persyaratan. Tablet yang baik
memiliki kerapuhan tidak lebih dari 1%.
Persamaan yang diperoleh dari pendekatan SLD adalah:
Y=0,25(A)+0,12(B)+0,19 (AB)....................................................................................(4)
Profil kerapuhan tablet dengan pendekatan SLD seperti gambar 4.
Salah satu hal yang berhubungan dengan kerapuhan tablet adalah penyimpanan atau
cara penempatan obat setelah diproduksi dan sebelum digunakan serta menimbulkan
efek terapi. Tablet yang baik semakin tidak rapuh tablet maka semakin tidak rusak oleh
fisik sehingga efek yang ditimbulkan akan semakin maksimal. Hasil optimasi
menggunakan SLD, kombinasi antara HPMC dan natrium alginat mempunyai harga
koefisien fraksi yang positif. Hal ini berarti kombinasi keduanya akan menaikkan
kerapuhan tablet. HPMC lebih dominan dalam peningkatan kerapuhan tablet karena
memiliki harga koefisien fraksi yang lebih besar sehingga semakin besar jumlah HPMC
yang ditambahkan akan meningkatkan kerapuhan tablet. HPMC bersifat higroskopis
sehingga akan menyerap air dan menjadikan tablet basah.Semakin banyak jumlah
HPMC yang ditambahkan maka akan meningkatkan kerapuhan tablet. Menurut
Suprapto dan Setiyadi (2010) penambahan HPMC diatas 16% dapat meningkatkan
kerapuhan tablet, sehingga kekerasan tablet dapat menurun karena kekuatan ikatan antar
partikel granul menurun sehingga mengakibatkan tablet yang dihasilkan menjadi tidak
kuat dan rapuh.
40
Time

30
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0

(menit)

Floating

Lag

10

-10
-20
-30

Actual HPMC
Actual Natrium Alginat

188.000
19.000
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194.000
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F2

200.000
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Gambar 5. Pendekatan SLD untuk hubungan antara HPMC dan natrium alginat terhadap
floating lag time.

Hasil Uji Floating Lag Time
Uji floating dilakukan dalam larutan HCl 0,1N. Tablet floating yang baik akan
segera mengapung dalam media disolusi sesaat setelah kontak dengan medium disolusi.
Sehingga diharapkan cepat timbul efek. Hasil uji FLT kelima formula dapat dilihat pada
tabel 4.
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Tabel 4. Hasil Uji Floating Lag Time (FLT)
No
1
2
3
4
5

Formula
1
2
3
4
5

FLT (menit)
1
2
5
10
15

Formula pertama dapat mulai mengapung setelah 1 menit kontak dengan
medium disolusi. Formula pertama memiliki perbandingan HPMC tertinggi dan natrium
alginat terkecil. Berlawanan dengan formula 5 yang memiliki FLT paling besar.
Formula 5 memiliki jumlah natrium alginat yang paling besar dan dapat mengapung
setelah kontak dengan medium disolusi selama 15 menit. Hal ini terjadi karena natrium
alginat dapat meningkatkan viskositas dari sediaan sehingga akan mengurangi medium
disolusi untuk menembus matrik dan jumlah HPMC yang mengembang akan berkurang.
Persamaan yang diperoleh dari pendekatan SLD adalah:
Y=0,091(A)+15,13(B)–11,61(AB).................................................................................(5)
Profil FLT tablet pendekatan SLD dapat dilihat pada gambar 5.
Tabel 5. Hasil uji penetapan kadar
F1
F2
F3
103,775
98,144
107,978
51,887
49,072
53,993

Hasil uji
Kadar zat aktif/tablet (%)
Kadar zat aktif/tablet (mg)

F4
103,487
51,774

F5
119,235
59,618

Tabel 6. Persamaan regresi linier persen (%) terdisolusi terhadap fungsi waktu dan akar waktu
%Terdisolusi terhadap waktu (kinetika orde
%Terdisolusi terhadap akar waktu (Model
nol)
Higuchi)
Formula
Persamaan Regresi
Koefisien
Persamaan Regresi Linier Koefisien Korelasi
Linier
Korelasi
1
y = 0,271x+7,423
0,992
y = 5,673-12,737
0,982
2
y = 0,280x+4,246
0,994
y = 5,769-15,684
0,969
3
y = 0,232x+2,048
0,996
y = 4,761-14,229
0,967
4
y = 0,238x+1,256
0,993
y = 4,871-15,310
0,961
5
y = 0,177x+0,667
0,997
y = 3,368-11,817
0,968
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Gambar 6. Pendekatan SLD untuk hubungan antara HPMC dan natrium alginat terhadap
kecepatan disolusi.
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Gambar 7. Grafik desirability berdasarkan simplex lattice design
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Gambar 8. Kurva % terdisolusi tablet floating kaptopril terhadap waktu (menit)
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Gambar 9. Kurva % terdisolusi tablet floating kaptopril terhadap akar waktu (menit1/2)
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Optimasi menggunakan SLD pada persamaan 5 didapatkan fraksi HPMC dan
natrium alginat sama-sama menaikkan FLT sedangkan kombinasi antara kedua matriks
mempunyai nilai koefisien fraksi negatif sehingga kombinasi keduanya akan
menurunkan FLT. Hal ini karena semakin banyaknya HPMC dan semakin sedikitnya
natrium alginat menyebabkan air lebih mudah berpenetrasi ke dalam tablet sehingga
mempercepat pengembangan matriks.
Penetapan Kadar Zat Aktif
Hasil menunjukkan bahwa kelima formula memilki keseragaman kandungan
yang sesuai persayaratan dalam Farmakope Indonesia edisi 4 yaitu 85%-115%. Data
hasil keseragaman kandungan dapat dilihat pada tabel 5.
Profil Disolusi
Uji disolusi dilakukan dengan menggunakan medium HCl 0,1 N seperti pada uji
floating. Disolusi menggambarkan proses terlepasnya obat dari sediaan. Proses ini
merupakan evaluasi terhadap peran eksipien pada pelepasan zat aktif dari sediaan.
Persamaan regresi linier persen (%) terdisolusi terhadap waktu dan akar waktu dapat
dilihat pada tabel 6.
Pelepasan obat dari sediaan lepas lambat dari sistem matriks, idealnya terlepas
secara konstan dari awal hingga akhir atau mengikuti model kinetika orde nol
(Sulaiman dkk., 2007). Harga koefisien korelasi dari persamaan garis jumlah kaptopril
terdisolusi (mg) sebagai fungsi waktu dan akar waktu jika dibandingkan dengan r Tabel
(N-2=8, taraf kepercayaan 95%) yaitu 0,632, maka harga r dari persamaan garis lebih
besar dibanding r tabel sehingga persamaan garis antara hubungan antara kaptopril
terdisolusi terhadap fungsi waktu dan akar waktu adalah linear. Pelepasan kaptopril dari
matriks HPMC dan natrium alginat mengikuti kinetika orde nol. Pelepasan obat yang
mengikuti orde nol berarti bahwa sediaan melepaskan obatnya secara konstan dan tidak
tergantung konsentrasi zat aktif awal.
Dari hasil penelitian, terlihat bahwa mekanisme pelepasan kaptopril dari sediaan
dikontrol oleh kedua mekanisme yaitu difusi dan erosi. Mekanisme erosi lebih dominan,
dapat dilihat dari harga r untuk persamaan garis kurva kaptopril terdisolusi terhadap
akar waktu lebih kecil dibandingkan persamaan garis kaptoril terdisolusi terhadap
waktu. Hal ini terjadi karena HPMC bersifat higroskopis sehingga akan menyerap air
dan menjadikan tablet basah dan kurang keras. Semakin banyak jumlah HPMC yang
ditambahkan maka akan meningkatkan kerapuhan tablet. Menurut Suprapto dan
Setiyadi (2010) penambahan HPMC diatas 70 mg dapat meningkatkan kerapuhan tablet
dan mengakibatkan menurunya kekerasan tablet, karena kekuatan ikatan antar partikel
granul menurun. Hal ini dapat mengakibatkan tablet yang dihasilkan mudah terjadi
erosi, tablet tidak kuat dan rapuh.
Kecepatan disolusi tablet lepas lambat kaptopril seperti pada tabel 7.
Tabel 7. Kecepatan disolusi kaptopril
Formula
1
2
3
4
5

Kecepatan disolusi (%/jam)
16,26
15,70
13,92
14,28
10,62

Formula 5 menunjukkan kecepatan disolusi yang paling kecil yaitu 10,62
mg/jam. Hal ini terjadi karena natrium alginat merupakan bahan yang dapat
meningkatkan viskositas sehingga mengurangi medium disolusi yang berdifusi
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menembus matriks untuk melarutkan bahan aktif (kaptopril) oleh karena itu terjadi
pengurangan pelepasan bahan obat.
Persamaan dari pendekatan SLD adalah:
Y=17,32(A)+10,77(B)+5,43(AB).................................................................................(6)
Profil kecepatan disolusi tablet yang diperoleh dari persamaan dengan
pendekatan SLD dapat dilihat pada gambar 6.
Optimasi menggunakan metode SLD didapatkan hasil yaitu kombinasi antara
HPMC dan natrium alginat akan menaikkan kecepatan disolusi karena memiliki nilai
koefisien fraksi positif. HPMC memiliki peran yang dominan dalam meningkatkan
kecepatan disolusi. HPMC memiliki nilai koefisien fraksi yang lebih besar dari pada
natrium alginat, sehingga semakin banyak HPMC yang ditambahkan maka kecepatan
disolusi pun akan meningkat.Penambahan jumlah HPMC akan menurunkan
penambahan jumlah natrium alginatsehingga kecepatan disolusi akan meningkat, karena
ketika gas yang berasal dari komponen efervescent terbentuk pada waktu tablet kontak
dengan medium jumlah gel yang terbentuk dari natrium alginat tidak cukup untuk
menahannya. Hal ini mengakibatkan sebagian obat akan terlepas dengan segera,
kemudian diikuti dengan gel yang terbentuk dari HPMC.
Penentuan Titik Optimum Berdasarkan Simplex Lattice Design
Formula optimum tablet lepas lambat kaptopril ditentukan dari pendekatan SLD.
Penentuan formula optimum ditentukan dari desirability. Pembobotan terhadap masingmasing uji dilakukan sesuai dengan tingkat kepentingan masing-masing uji terhadap
penelitian dapat dilihat pada tabel 8.
Tabel 8. Pembobotan uji tablet lepas lambat floating kaptopril
Uji
Bobot
Keterangan
+++
Minimal
Sudut diam (⁰)
Keseragaman Bobot (CV)
++
Minimal
Kerapuhan (%)
+
Minimal
Kekerasan tablet (%)
++
Maksimal
Floating lag time (menit)
+++
Minimal
Kecepatan Disolusi (%/jam)
+++
In target

Berdasarkan analisis grafik desirability pada gambar 7, titik optimum diperoleh
pada formula 5 yaitu HPMC 0% : Natrium alginat 100% dengan jumlah HPMC
sebanyak 188 mg dan natrium alginat sebanyak 19 mg. Titik ini menunjukkan hasil sifat
fisik granul maupun tablet yang optimal yaitu menurunkan sudut diam, keseragaman
bobot, kerapuhan, keseragaman kandungan meningkatkan kekerasan, FLTdan kecepatan
disolusiyang paling mendekati kecepatan disolusi kaptopril berdasarkan pendekatan
farmakokinetik. Hasil pemeriksaan sifat fisik granul dan tablet yang menunjukkan
respon optimum melalui program Design Expert®8.0.5 trial yang mendekati daerah
optimum dengan nilai prediksi 0,570.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Semakin banyak jumlah natrium alginat dapat meningkatkan sudut diam,
meningkatkan kekerasan tablet, dan menurunkan floating lag time. Semakin banyak
jumlah HPMC dapat meningkatkan kerapuhan tablet dan meningkatkan kecepatan
disolusi tablet.
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2. Kombinasi HPMC dan natrium alginat dapat menghasilkan formula optimum dengan
perbandingan konsentrasi HPMC : natrium alginat (0%:100%) atau HPMC 188 mg
dan natrium alginat 19 mg.
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