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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Asam mefenamat merupakan salah satu obat pilihan untuk analgesik, 

antiflamasi (Wilmana, 1995). Obat ini diindikasikan untuk mengobati nyeri ringan  

sampai sedang, dismenore (Anonim, 2000). Asam mefenamat mempunyai efek 

samping terhadap saluran cerna antara lain: dispepsia, iritasi mukosa lambung dan  

diare (Wilmana, 1995). Efek samping tersebut dapat diatasi dengan membuat 

asam mefenamat dalam sediaan supositoria. Supositoria adalah suatu bentuk 

sediaan padat yang pemakaiannya dengan cara memasukkan melalui lubang atau 

celah pada tubuh, di mana akan melebur, melunak atau melarut dan memberikan 

efek lokal atau sistemik (Ansel, 1989).  

Basis supositoria  yang digunakan memberi pengaruh pada pelepasan zat 

aktif yang terdapat di dalamnya. Polietilenglikol (PEG) merupakan polimer dari 

etilen oksida dan air, dibuat berbagai macam berat molekul sehingga dapat 

dikombinasikan untuk mendapatkan suatu sediaan supositoria yang dikehendaki 

(Anse l, 1989). Polietilenglikol (PEG) mempunyai beberapa keuntungan antara 

lain : secara fisiologi inert, tidak terhidrolisis, tidak mendukung pertumbuhan 

jamur, mempunyai beberapa macam berat molekul (Sujono, 2003). 

Terapi rektal mempunyai beberapa keuntungan bila dibandingkan dengan 

bentuk pemakaian lainnya, misalnya penggunaan peroral dari obat. Dalam hal ini 

disebutkan antara lain: tidak merusak lambung, tanpa rasa yang tidak enak (mual), 



mudah dipakai bahkan pada saat pasien tidak sadarkan diri, sulit menelan dan 

sebagainya (Voigt, 1971). Selain itu terapi rektal juga dapat menghindari 

metabolisme obat dalam hati (Ansel, 1989).  

Pada percobaan ini digunakan kombinasi PEG 1000 dan PEG 6000. Maksud 

dari  kombinasi ini adalah agar diperoleh sediaan yang sesuai di mana jika hanya 

PEG 1000 saja, maka sediaan terlalu lembek dan bila PEG 6000 saja sediaan 

terlalu keras sehingga sakit dalam penggunaannya dan dari kombinasi tersebut 

juga diharapkan diperoleh sediaan yang tahan selama penyimpanan dan 

pendistribusian. Sifat basis PEG yang larut air akan saling mendukung dengan 

sifat asam mefenamat yang praktis tidak larut dalam air, di mana PEG secara 

perlahan larut dalam cairan tubuh dan melepaskan asam mefenamat untuk 

diabsorpsi oleh jaringan-jaringan tubuh dan segera memberikan efek terapi. Dari 

uraian diatas maka pada penelitian ini digunakan kombinasi antara PEG 1000 dan 

PEG 6000 untuk melakukan uji sifat fisik dan pelepasan asam mefenamat dari 

sediaan supositoria. 

 

 

B . Perumusan Masalah 

1.  Bagaimanakah pengaruh formulasi basis campuran PEG 1000 dan PEG 6000  

    terhadap sifat fisik dan pelepasan asam mefenamat dari sediaan supositoria ?      

2.  Pada kombinasi PEG 1000 dan PEG 6000 berapa diperoleh formula terbaik ?  

 

 

 



C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh formulasi basis campuran PEG 1000 dan PEG 6000 

terhadap sifat fisik dan pelepasan asam mefenamat dari sediaan supositoria 

2.  Mengetahui formula yang terbaik. 

 

3. Tinjauan Pustaka 

1. Supositoria 

a. Definisi Supositoria  

Supositoria adalah suatu bentuk sediaan padat yang pemakaiannya dengan 

cara memasukan melalui lubang atau celah pada tubuh, dimana ia akan melebur, 

melunak, melarut dan memberikan efek lokal serta sistemik. Supositoria 

umumnya dimasukan melalui rektum, vagina, kadang-kadang melalui saluran urin 

dan jarang melalui telinga dan hidung. Supositoria untuk rektum umumnya 

dimasukan dengan jari tangan (Ansel, 1989). 

Berbagai macam obat dapat diberikan dalam bentuk supositoria, baik untuk 

efek lokal maupun efek sistemik. Aksi tersebut tergantung pada sifat obat, 

konsentrasi dan laju absorpsi.  

Maksud utama pemberian supositoria rektal adalah untuk pengobatan 

konstipasi, wasir dan juga untuk efek sistemik, seperti mual  dan muntah (Coben 

dan Lieberman, 1994). 

Penggunaan bentuk sediaan supositoria yang berefek sistemik memberikan 

banyak keuntungan antara lain:  

1).  Obat yang merangsang lambung dapat diberikan tanpa menimbulkan rasa, 



2).  Obat yang dirusak dalam sirkulasi fortal, dapat tidak melewati hati setelah 

absorpsi pada rektum, 

3).  Sesuai untuk pasien dewasa dan anak-anak yang tidak dapat menelan obat, 

4).  Efektif dalam perawatan pasien yang suka muntah (Ansel, 1989). 

Umumnya dosis untuk pemberian obat secara rektal adalah 1,5 sampai 2 

kali atau lebih dari dosis ora l yang diberikan untuk semua obat, kecuali untuk obat 

yang sangat kuat. Penentuan rentang dosis tergantung pada availibilitas obat 

khususnya dalam basis supositoria yang digunakan dosis yang tepat untuk setiap 

obat tergantung pada laju pelepasan obat tersebut dari supositoria. Akibatnya basis 

supositoria dan jumlah obat yang diberikan harus dipertimbangkan secara 

bersamaan, karena pembawa dapat mengubah laju absorpsi obat, maka jumlah 

obat yang diberikan dalam bentuk supositoria tergantung pada pembawa dan 

bentuk kimia serta bentuk fisik obat yang diberikan (Coben dan Lieberman, 

1994). 

b. Bentuk dan Berat Supositoria 

Sediaan supositoria ada beberapa bentuk dan berat (Anonim, 1979). 

Beberapa supositoria untuk rektum diantaranya ada yang berbentuk seperti peluru, 

torpedo atau jari-jari kecil, tergantung pada bobot jenis bahan obat dan basis yang 

digunakan beratnyapun berbeda-beda (Ansel, 1989).  

Supositoria dari basis lemak coklat untuk orang dewasa 3 gram dan untuk 

anak 2 gram  (Anonim, 1979). Berat supositoria untuk orang dewasa kira-kira 2 

gram dan biasanya lonjong seperti torpedo, sedangkan untuk anak-anak beratnya 

kira-kira 1 gram dan ukuran lebih kecil. Supositoria uretal (Bougi) berbentuk 

pensil dan meruncing pada salah satu ujungnya. Supositoria uretal yang 



digunakan untuk laki-laki beratnya kira-kira 4 gram dan untuk wanita masing-

masing 2 gram (Coben dan Lieberman, 1994). 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tipe dan Bentuk Supositoria 
(Coben dan Lieberman, 1994). 

 
 

c. Basis Supositoria 

1). Syarat-syarat Basis Supositoria 

Basis supositoria akan berpengaruh pada pelepasan zat aktif  yang terdapat 

didalamnya serta efektivitas dan keamanan dalam penggunaannya. Maka basis 

supositoria harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:  

a). Secara fis iologis (tidak menimbulkan rangsangan pada usus; hal ini dapat 

disebabkan oleh masa yang tidak fisiologis atau tengik, terlalu keras, juga 

oleh kasarnya bahan obat yang diracik),  

b).  Secara kimia netral (tidak tersatukan dengan bahan obat),  

c). Tanpa alotropisme (modifikasi yang tidak stabil), 

d).  Interval yang rendah antara titik lebur dan titik beku (dengan demikian 

pembekuan masa berlangsung cepat dalam cetakan, kontraksibilitasnya yang 

baik, mencagah pendinginan yang mendadak dalam cetakan), 



e). Intervalnya yang rendah antara titik lebur mengalir dengan titik lebur jernih 

(sangat penting artinya bagi kemantapan bentuk dan juga daya 

penyimpanannya, khususnya pada suhu tinggi),  

f).  Viskositas yang memadai (mampu mengurangi sedimentasi bahan 

tersuspensi, tingginya ketepatan takaran), 

g).  Supositoria sebaiknya melebur dalam beberapa menit pada suhu tubuh atau 

melarut (persyaratan untuk kerja obat), 

h).  Pembebasan dan resorpsi obat yang baik,  

i). Daya tahan dan daya penyimpanan yang baik (tanpa ke tengikan, pewarnaan, 

pengerasan, kemantapan bentuk, daya patah yang baik dan stabilitas yang 

memadai dari bahan obat),  

j). Daya serap terhadap cairan lipofil dan hidrofil (Voigt, 1971)  

k).  Untuk basis berlemak angka iod kurang dari 7 (Coben dan Lieberman, 1994). 

2). Macam-macam Basis Supositoria 

a).  Basis Lemak  

(1). Lemak Coklat  

Lemak coklat diperoleh dari pengepresan biji masak tanpa bungkus dan 

telah disangrai dari theobroma cacao. Lemak coklat memiliki kontraktibilitas 

yang relatif rendah, sehingga pada saat pembekuannya akan mudah melekat pada 

cetakannya (Voigt, 1971).  

Lemak coklat mempunyai beberapa kelemahan antara lain yaitu: dapat 

menjadi tengik, meleleh pada udara panas, menjadi cair bila dicampur dengan 

obat-obat tertentu dan pemanasannya yang terlalu lama, terisomerisasi dengan 

titik leleh yang terlalu rendah dan tidak dikehendaki (Coben dan Lieberman, 

1994).  



(2). Lemak Keras  

Lemak keras (adeps solidus, adeps neutralis) terdiri dari campuran mono-, 

di-, dan trigliserida asam-asam lemak jenuh C10H21COOH. Produk semisintesis 

ini didominasi oleh asam laurat warna putih, mudah patah tidak berbau, tidak 

berasa dan memiliki kecenderungan yang amat rendah untuk menjadi tengik 

(angka iod paling tinggi 3, angka iod untuk lemak coklat 35-39). Sifat 

kontraktilitasnya tinggi sehingga pelapisan cetakan dipandang tidak perlu, 

demikian pula pendinginan mendadak tidak terjadi. Pembekuan yang terlalu cepat 

mengakibatkan terjadinya pembentukan celah dan kerut pada permukaan 

supositoria (Voigt, 1971).   

b). Basis yang Larut dalam Air atau Dapat Bercampur dengan Air  

(1). Masa melebur suhu tinggi larut air (Polietilenglikol) 

Polietilenglikol merupakan polimer dari etilen oksida dan air, dibuat 

bermacam-macam panjang rantainya. Bahan ini terdapat dalam berbagai macam 

berat molekul dan yang paling banyak digunakan adalah PEG 200, 400, 600, 

1000, 1500, 1540, 3350, 4000, dan 6000. Pemberian nomor menunjukan berat 

molekul rata-rata dari masing-masing polimernya. PEG yang memiliki berat 

molekul rata-rata 200, 400, dan 600 berupa cairan bening tidak berwarna dan yang 

mempunyai berat molekul rata-rata lebih dari 1000 berupa lilin putih, padat, dan 

kepadatannya bertambah dengan bertambahnya berat molekul (Ansel, 1989). 

Polietilenglikol luas penggunaannya dalam berbagai formulasi farmasetikal 

termasuk parenteral, topikal, ophthalmic oral dan rektal. Polietilenglikol ini stabil 

dalam air dan tidak mengiritasi kulit (Raymond, 2006).  

Supositoria dengan bas is PEG tidak melebur ketika terkena suhu tubuh, 

tetapi perlahan-lahan melarut dalam cairan tubuh (Ansel, 1989). Kelarutan PEG 



berdasar atas pembentukan jembatan hidrogen antara oksigen eter dengan molekul 

air (Voigt, 1971). Kelarutan dalam air, higroskopis itas dan tekanan uapnya 

berkurang dengan meningkatnya berat molekul rata -rata. Kisaran luas dari titik 

leleh dan kelarutan memungkinkan formulasi supositoria dengan berbagai derajat 

kestabilan panas dan laju disolusi yang berbeda (Coben dan Lieberman, 1994).  

Polietilenglikol mempunyai beberapa keuntungan antara lain : secara 

fisiologi inert, tidak terhidrolisis, tidak mendukung pertumbuhan jamur, 

mempunyai beberapa macam molekul (Sujono, 2003). 

(2). Masa elastis larut air (Gliserol – Gelatin) 

Gliserol adalah zat cair kental yang rasanya manis (Anonim, 1995). 

Gliserol memberikan kelenturan gel dan memperkuat perajutan perancah gel 

gelatin. Konsentrasi gliserol dalam masa supositoria pada basis gelatin harus 

serendah mungkin, oleh karena gliserol dalam konsentrasi tinggi aktif sebagai 

pencahar (Voigt, 1971).  

Gelatin adalah makro molekul  amfoter (protein) yang dibangun dari 

berbagai asam amino. Gelatin mengembang dalam air, larut dalam pemanasan.  

Keuntungan basis gliserol-gelatin ini adalah cepat larut dalam rektum, 

kerugiannya adalah supositoria basis gliserol-gelatin ini khusus dengan 

konsentrasi gliserol yang rendah merupakan media makanan yang baik untuk 

bakteri. Sediaan dari basis gliserol-gelatin harus dibuat segar dan disimpan dalam 

wadah tertutup rapat (Voigt, 1971).  

c). Basis-basis Lainnya  

Basis yang termasuk dalam kelompok ini adalah campuran bahan bersifat 

seperti lemak dan larut dalam air atau bercampur dengan air atau kombinasi dari 



bahan-bahan lipofilik dan hidrofilik. Beberapa diantaranya berbentuk emulsi, 

umumnya dari tipe air dalam minyak atau mungkin dapat menyebar dalam cairan 

berair. Polioksi 40 stearat suatu zat aktif pada permukaan yang digunakan pada 

sejumlah basis supositoria dalam perdagangan dan distearat dari polioksietilen dan 

glikol bebas. Panjang polimer rata-rata sebanding dengan 40 unit oksietilen. 

Umumnya mempunyai titik leleh antara 390C dan 450C (Ansel, 1989).  

2. Absorpsi obat  

a.  Langkah – langkah absorpsi obat  

Absorpsi adalah proses yang lebih cepat dari pada proses difusi obat dari 

basis ke cairan rektum.  

Waktu absorpsi yang menunjukan waktu yang diperlukan bagi sejumlah 

obat untuk diabsorpsi (Shargel dan Yu, 1988).  

Langkah-langkah yang diabsorpsi rektal meliputi tiga tahap yaitu :  

1).  Pelelehan bentuk sediaan karena temperatur badan, 

2).  Difusi zat aktif dari basis yang meleleh. Dalam hal ini viskositas dan 

koefisien partisi sangat berpengaruh, 

3).  Penetrasi zat aktif yang larut lewat sel epitel mukosa membran. Hal ini sangat 

tergantung dari sifat fisika kimia zat aktif (Murrukmihadi, 1986).  

 

 

 

 

     Gambar 2. Skema absorpsi rektal (Florence dan Attwood, 1981) 



Rektum merupakan bagian akhir dari saluran cerna yang terdiri dari 2 

bagian yaitu bagian superior yang cembung dan bagian inferior yang   cekung.  

Panjang  total   rektum   pada manusia dewasa rata -rata adalah 15-19 cm, 12-14 

cm bagian peluinal dan 5-6 cm bagian perineal. Rektum mempunyai 2 peranan 

mekanik yaitu sebagai tempat penampungan feses dan mendorongnya saat 

pengeluaran. Adanya mukosa memungkinkan terjadinya penyerapan yang tidak 

dapat diabaikan.Hal ini menguntungkan pada pengobatan supositoria (Aiache dan 

Devissaquet, 1993 ). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rektal (Florence dan Attwood, 1981) 

Penyerapan zat aktif dari supositoria di rektum dapat terjadi dengan 3 cara 

yaitu :  

1).  Lewat pembuluh darah secara langsung, 

2).  Lewat pembuluh getah bening,  

3).  Lewat pembuluh darah secara tidak langsung melalui hati (Aiache dan 

Devissaquet, 1993).  

Rektum dan kolon mampu menyerap banyak obat yang diberikan secara 

rektal untuk tujuan efek sistemik. Hal ini dapat menghindari pengrusakan obat 



atau obat menjadi tidak aktif, karena pengaruh lingkungan perut atau usus. Obat 

yang diabsorpsi melalui rektal beredar dalam darah tidak melalui hati dulu, 

sehingga tidak mengalami detoksikasi atau biotransformasi yang mengakibatkan 

obat terhindar dari tidak aktif (Aiache dan Devissaquet, 1993).  

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat 

Absorpsi obat dari supositoria rektal dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu: faktor fisiologis, faktor fisika kimia dari obat dan bahan dasarnya. 

1).  Faktor Fisiologis  

Sejumlah obat tida k dapat diberikan secara oral, karena obat-obat tersebut 

dipengaruhi oleh getah pencernaan atau aktivitas terapetisnya diubah oleh hati 

sesudah diabsorpsi (Coben dan Lieberman, 1994).  

a). Kandungan Kolon  

Efek sistemik dari supositoria yang mengandung oba t, absorpsi yang lebih 

besar lebih banyak terjadi pada rektum yang kosong dari pada rektum yang 

digelembungkan oleh feses. Obat lebih mungkin berhubungan dengan permukaan 

rektum dan kolon yang mengabsorpsi dimana tidak ada feses. Oleh karena itu bila 

diinginkan suatu enema untuk mengosongkan dapat digunakan dan dimungkinkan 

pemberiannya sebelum penggunaan supositoria dengan obat yang diabsorpsi 

(Ansel, 1989). 

b).  Jalur Sirkulasi  

Obat yang diabsorpsi melalui rektum, tidak melalui sirkulasi portal sewaktu 

perjalanan pertamanya dalam sirkulasi yang lazim, dengan cara demikian obat 

dimungkinkan untuk dihancurkan dalam hati untuk memperoleh efek sistemik. 

Pembuluh hemoroid bagian bawah yang mengelilingi kolon menerima obat yang 



diabsorpsi lalu mulai mengedarkannya ke seluruh tubuh tanpa melalui hati. 

Sirkulasi melalui getah bening juga membantu pengedaran obat yang digunakan 

melalui rektum (Ansel, 1989).  

c). pH dan tidak adanya kemampuan mendapar dari cairan rektum.  

Cairan rektum netral pada pH 7-8 dan kemampuan mendapar tidak ada, 

maka bentuk obat yang digunakan lazimnya secara kimia tidak berubah oleh 

lingkungan rektum (Ansel, 1989). 

2).  Faktor Fisika Kimia dari Obat dan Basis Supositoria 

Faktor fisika-kimia dari basis melengkapi kemampuannya melebur, 

melunak atau melarut pada suhu tubuh, kemampuannya melepaskan bahan obat 

dan sifat hidrofilik atau hidrofobiknya. 

a). Kelarutan lemak air       

Suatu obat lipofilik yang terdapat dalam suatu basis supositoria berlemak 

dengan konsentrasi rendah memiliki kecenderungan yang kurang untuk 

melepaskan diri ke dalam cairan disekelilingnya dibandingkan bila ada bahan 

hidrofilik pada basis berlemak, dalam batas-batas mendekati titik jenuh. Semakin 

banyak obat terkandung dalam basis, semakin banyak pula obat yang mungkin 

dilepas untuk diabsorpsi yang potensial. Tetapi jika konsentrasi obat pada lumen 

usus halus berada di atas jumlah tertentu yang berbeda dengan obat tersebut, maka 

kadar yang diabsorpsi tidak diubah oleh penambahan konsentrasi obat (Ansel, 

1989).  

 

 



b).  Ukuran partikel  

Obat dalam supositoria yang tidak larut, maka ukuran partikelnya akan 

mempengaruhi jumlah obat yang dilepas dan melarut untuk absorpsi. Semakin 

kecil ukuran partikel, semakin mudah melarut dan lebih besar kemungkinannya  

untuk dapat lebih cepat diabsorpsi (Ansel, 1989).  

c). Sifat basis 

Basis harus mampu mencair, melunak atau melarut supaya melepaskan 

kandungan obatnya untuk diabsorpsi. Apabila terjadi interaksi antar basis dengan 

obat ketika dilepas, maka absorpsi obat akan terganggu bahka n dicegahnya. 

Apabila basis mengiritasi membran mukosa rektum, maka ia akan mulai respons 

kolon untuk segera buang air besar, mengurangi kemungkinan penglepasan atau 

absorpsi dari obat dengan cermat. Interaksi secara kimia atau fisika antar bahan 

obat dengan basis supositoria akan dapat mempengaruhi stabilitas dan  

bioavaibilitas dari obat (Ansel, 1989). 

 

3. Uji Sifat Fisik  

a. Pengawasan Bobot dan Volume  

Jumlah bahan aktif dalam masing-masing supositoria tergantung pada 

konsentrasinya dalam massa tersebut , volume ruang cetakan, bobot jenis basis, 

variasi volume antar cetakan, variasi bobot antar supositoria karena tidak 

konsistensinya proses pembuatan  

b. Uji Kisaran Leleh atau Uji Titik Leleh  

Uji kisaran leleh juga disebut uji kisaran leleh makro. Uji kisaran meleleh 

makro adalah suatu ukuran waktu yang diperlukan supositoria untuk meleleh 



sempurna bila dicelupkan dalam penangas air dengan temperatur tetap 370C 

(Coben dan Lieberman, 1994). 

c. Uji Waktu Larut 

Pada melarutnya supositoria, tetesan-tetesan kecil berkumpul dalam bagian 

berskala yang sempit dari pipa penguji, sehingga waktu jalannya peristiwa melarut 

dapat ditentukan. Penentuan waktu larut itu dilakukan dengan mencatat waktu, 

dimana supositoria larut sampai tanpa sisa dan meninggalkan tempa tnya (Voigt, 

1971). 

d. Uji Kekerasan dan Kehancuran  

Uji kehancuran dirancang sebagai metode untuk mengukur  kerapuhan 

supositoria. Supositoria dengan bentuk-bentuk yang berbeda mempunyai titik 

hancur yang berbeda pula (Coben dan Lieberman, 1994). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Alat Uji Kekerasan Supositoria – Erweka jenis SBT (Voigt, 1971) 

 

4. Uji Pelepasan Obat   

Kinetika pembebasan zat aktif dari sediaan rektal pertama-tama peleburan 

atau degradasi. Setelah degradasi akan didapatkan zat aktif berupa suspensi. 



Adanya proses pelepasan obat yang dipengaruhi oleh kadar jenuh zat aktif dan 

aktivitas, maka zat aktif akan berada dalam keadaan terdispersi dan akan 

mempengaruhi koefisien partisi sehingga zat aktif akan dibebaskan dan siap untuk 

diabsorpsi tanpa sisa dan meninggalkan tempatnya (Voigt, 1971). 

Pelepasan obat didefinisikan sebagai proses melarutnya suatu zat kimia atau 

senyawa obat dan sediaan padat ke dalam suatu medium tertentu. Sedangkan 

kecepatan pelepasan adalah kecepatan melarutnya suatu zat kimia atau senyawa 

obat ke dalam medium tertentu dari suatu padatan (Martin dkk, 1993).  

Kecepatan pelepasan obat merupakan nilai yang menunjukan jumlah obat 

yang terlepas tiap satuan waktu. Nilai ini dapat dijadikan sebagai salah satu 

parameter yang dapat menyatakan keberhasilan kinetika pelepasan obat (Shargel 

dan Yu, 1988).  

Menurut Noyes dan Whitney, langkah pelarutan meliputi proses pelarutan 

obat pada permukaan partikel padat, yang membentuk kelarutan jenuh disekeliling 

partikel dengan obat yang terlarut dikenal sebagai stagnan layer berdifusi ke 

pelarut dari daerah konsentrasi tinggi  ke daerah konsentrasi obat yang rendah 

(Shargel dan Yu, 1988).  

Keseluruhan laju pelarutan obat dapat digambarkan dengan persamaan 

Noyes-Whitney, adalah :  

   dC/dt =  k (Cs-C).......................................................................................(1)  



Dengan dC/dt = kecepatan pelepasan bahan obat, k = tetapan kecepatan 

pelepasan, Cs = kelarutan bahan obat jenuh, C = kadar bahan obat yang terlarut 

dalam medium 

Laju pelepasan obat dipengaruhi oleh difusi molekul-molekul zat terlarut 

melewati lapisan difusi dalam bahan dari larutan tersebut. Persamaan diatas 

mengemukakan bahwa laju pelepasan dari suatu obat bisa ditingkatkan dengan 

memperbesar luas permukaan dengan meningkatkan kelarutan obat dalam lapisan 

dan faktor -faktor yang diwujudkan dalam konstante laju pelepasan obat k, 

termasuk intensitas pengadukan pelarut dan koefisien difusi dari obat yang 

melarut. Berdasarkan hukum Fick 1 tentang difusi, Bruner & Nernst 

menghubungkan kecepatan pelarutan dengan koefisien difusi. 

dM/dt = DS/h (Cs-C)............................................................................(2)  

atau 

dC/dt =Ds/vh (Cs-C)........................................................................(3)  

Di mana massa dan zat terlarut yang dilarutkan pada waktu t, dM/dt adalah 

laju pelepasan dari massa tersebut (massa/waktu). D, adalah koefisien difusi dan 

zat terlarut dalarn larutan, S adalah luas permukaan zat padat yang menyentuh 

larutan. h adalah ketebalan lapisan difusi, Cs adalah kelarutan dari zat padat yakni 

konsentrasi larutan jenuh dari senyawa tersebut pada temperatur percobaan, C 

adalah konsentrasi zat terlarut pada waktu t, sedangkan dC/dt adalah laju 

pelepasan dan v adalah volume larutan (Martin dkk, 1993). 



Pada proses pelepasan ini ada beberapa cara untuk mengungkapkan 

kecepatan pelarutan suatu zat yaitu:  

a. Kecepatan pelarutan (Shargel dan Yu, 1988) 

Noyes dan Whitney merumuskan kecepatan pelarutan sebagai jumlah zat 

yang terlarut menunjukan jumlah obat yang terlarut.    

dc/dt = k.S (Cs-C)............................................................................(4) 

keterangan:  
dc/dt  = jumlah zat aktif yang terlarut tiap satuan waktu 
   k     = konstanta kecepatan pelarutan 
   S     = luas permukaan pelarutan 
 Cs     = kadar zat pada keadaan jenuh 
   C     = kadar zat dalam medium pada saat t (waktu)  
        
b. Metode Khan  

Dissolution Efficiency (DE) yaitu sebagai perbandingan luas daerah di 

bawah kurva kecepatan pelarutan dan daerah pada kurva yang sama yang 

menggambarkan 100% obat terlarut ke dalam medium. Metode tersebut dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

)5..(..........%.........100
.

%
0 100

x
tY

Ydt
DE

t

∫=  

Keterangan :     ∫ =
t

Ydt
0

 Luas ABC pada waktu t 

tY .100 = Luas ABC´D yang menunjukan semua zat aktif pada 
waktu t 

 



Dari rumus diatas dapat ditunjukan dalam grafik perbandingan antara 

konsentrasi obat yang terlarut dalam medium disolusi terhadap waktu. (Khan dan 

Rhodes, 1975). 

  

 

 

                                                             

 

Gambar 5. Kurva Hubungan % obat terlarut terhadap waktu 
(Khan dan Rhodes, 1975) 

 

Secara in vitro kecepatan pelarutan obat ditentukan oleh beberapa faktor, 

antara lain :  

1).  Sifat Fisik Kimia Obat  

Sifat fisik dan kimia partikel-partikel obat mempunyai pengaruh besar pada 

kinetika pelarutan. Luas permukaan efektif obat dapat diperbesar dengan 

memperkecil ukuran partikel. Pelarutan terjadi pada permukaan solut, maka makin 

besar luas permukaan makin cepat laju pelarutan (Shargel dan Yu, 1988).  

2).  Faktor Formulasi  

Berbagai bahan tambahan dalam produk obat dapat mempengaruhi kinetika 

pelarutan obat dengan mengubah media tempat obat melarut atau bereaksi dengan 

obat itu sendiri. Bahan tambahan dalam suatu formulasi dapat berinteraksi secara 

langsung dengan obat membentuk suatu kompleks yang larut atau tidak larut 

dalam air (Shargel dan Yu, 1988).  

A B 

Waktu



3).  Faktor Uji Pelarutan In vitro   

Uji pelarutan in vitro mengukur laju dan jumlah pelarutan obat dalam suatu 

media dengan adanya satu atau lebih tambahan yang terkandung dalam obat.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi uji pelarutan yaitu : 

a). Pengadukan  

Pengadukan digunakan untuk membantu homogenitas cairan dalam media 

disolusi. Dalam uji pelarutan obat, kecepatan pengadukan  mengakibatkan 

pelarutan obat semakin cepat (Shargel dan Yu, 1988). 

b).  Suhu  

Semakin tinggi suhu maka akan semakin banyak zat aktif yang dilepaskan dari 

bentuk sediaan, maka media pelarutan harus dikendalikan dan variasi suhu harus 

dihindari. Umumnya suhu yang digunakan adalah 370C sesuai dengan suhu tubuh 

manusia (Shargel dan Yu, 1988). 

c). Media Pelarutan  

Sifat media pelarutan akan mempunyai uji kelarutan maupun jumlah obat dalam 

bentuk sediaan harus dipertimbangkan. Media pelarutan hendaknya tidak jenuh 

dengan obat sehingga biasanya digunakan volume media yang lebih besar dari 

pada jumlah pelarut yang diperlukan untuk melarutkan obat secara sempurna.  

d).  Alat Disolusi yang Digunakan  

Macam dan tipe alat yang digunakan, ukuran dan bentuk wadah dapat 

mempengaruhi laju dan tingkat pelarutan. Wadah mempunyai rentang ukuran 

mililiter hingga liter. Bentuk wadah dengan alas bulat atau datar. Pelarutan obat 

yang tidak larut air perlu digunakan wadah yang berkapasitas sangat besar 

(Shargel dan Yu, 1988). 



5. Pemerian Bahan  

a. Asam Mefenamat  

 

 

 

Gambar 6. Rumus Bangun Asam Mefenamat (Anonim, 1995) 

Asam mefenamat merupakan asam N-2, 3-X ililantranilat dengan BM 

241,291 mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 102,0% asam 

mefenamat dari zat yang telah dikeringkan. Pemerian berupa serbuk hablur. Putih 

atau hampir putih melebur pada suhu ± 2300C  disertai penguraian, asam 

mefenamat larut dalam larutan alkali hidroksida, agak sukar larut dalam 

kloroform, sukar larut dalam etanol dan dalam methanol, serta praktis tidak larut 

dalam air. Asam mefenamat mempunyai pka 4,2 dan koefisien partisi 5,1. 

(Anonim, 1995). Onset asam mefenamat 2-3 jam dengan durasi obat kurang dari 6 

jam. Asam mefenamat 99% diikat oleh protein, memiliki t½ eliminasi 2 jam serta 

55% diekskresikan melalui urin dan 20% melalui faeses (Anonim, 2005). Khasiat 

atau indikasi dari asam mefenamat yaitu untuk nyeri ringan sampai sedang, 

disminore, dan sebagainya. Efek samping yaitu mengantuk, diare, ruam kulit, 

trombositopenia, anemia hemolitik, kejang pada over dosis (Anonim, 2000). 

b. PEG 1000 

PEG 1000 adalah polietilenglikol H (O-CH2-CH2)nOH  harga 20 dan 25 

dengan BM 950 sampai 1050. Pemerian yaitu seperti salep putih atau hampir 



putih. Kelarutan PEG 1000 yaitu mudah larut dalam air, dalam etanol (95%) P dan 

dalam kloroform P, serta praktis tidak larut dalam eter P. PEG 1000 mempunyai 

berat jenis 1.080 g/cm3, titik lebur 370C sampai 400C, titik beku 350C sampai 

400C. Khasiat dari PEG 1000 ini sebagai zat tambahan.  

c. PEG 6000 

PEG 6000 adalah polietilen glikol H (O-CH2-CH2)nOH  harga n 158 dan 

204 dengan BM 7000 sampai 9000. Berupa serbuk licin putih atau potongan putih 

kuning gading, praktis tidak berbau dan tidak berasa. Kelarutan PEG 6000 yaitu 

mudah larut dalam air, dalam etanol (95%) P dan dalam kloroform P, serta praktis 

tidak larut dalam eter P. PEG 6000 mempunyai berat jenis 1.080 g/cm3, titik lebur 

550C sampai 630C, titik beku 550C sampai 610C. Khasiatnya sebagai zat tambahan 

(Anonim, 1979). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E. Landasan Teori  

Supositoria digunakan terutama untuk pasien yang tidak memungkinkan 

menggunakan obat secara oral dan juga untuk obat-obat yang memiliki efek 

samping jika digunakan secara oral. Asam mefenamat digunakan sebagai 

analgesik, anti-inflamasi, yang pada pemberian oral mempunyai efek samping 

terhadap saluran cerna seperti dispepsia, iritasi terhadap mukosa lambung, diare 

(Wilmana, 1995). Maka dari itu untuk mengatasi efek samping tersebut dipilih 

sediaan supositoria.  

Basis supositoria mempunyai peranan penting dalam kecepatan pelepasan 

obat, baik untuk sistemik maupun lokal (Ansel, 1989). Pada penelitian ini 

digunakan basis PEG, karena mempunyai beberapa keuntungan antara lain : 

secara fisiologi inert, tidak terhidrolisis, tidak mendukung pertumbuhan jamur, 

mempunyai beberapa macam berat molekul (Sujono, 2003). Sifat basis PEG 1000 

dengan berat jenis 1.080 g/cm3, titik lebur 370C sampai 400C, titik beku 350C 

sampai 400C. Jika dikombinasikan dengan PEG 6000 yang memiliki titik lebur 

550C sampai 630C akan menurunkan titik lebur dari PEG 6000. Sifat basis PEG 

yang larut air akan saling mendukung dengan sifat asam mefenamat yang praktis 

tidak larut dalam air, di mana PEG secara perlahan larut dalam cairan tubuh dan 

segera melepaskan asam mefenamat untuk diabsorpsi oleh jaringan-jaringan di 

sekitar tubuh dan segera memberikan efek terapi. 



Basis supositoria yang digunakan dalam penelitian ini adalah campuran 

PEG 1000 dan PEG 6000 dengan berbagai perbandingan persentase dalam suatu 

formulasi. Perbedaan persentase dalam suatu formulasi ini akan memberikan 

pengaruh terhadap pelepasan asam mefenamat.  

 

F. Hipotesis  

Perbedaan persentase formula basis PEG 1000 dan PEG 6000 akan 

berpengaruh terhadap sifat fisik dan pelepasan asam mefenamat pada sediaan 

supositoria serta pada perba ndingan tertentu diperoleh supositoria yang terbaik. 

 

 

 


