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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Obat banyak diberikan dalam suatu aturan dosis ganda untuk 

memperpanjang aktivitas teraupetiknya. Frekuensi pemberian obat yang sering 

tidak dipatuhi oleh pasien dengan berbagai sebab memudahkan terjadinya 

fluktuasi dan akumulasi obat yang berlebihan. 

Sediaan lepas lambat dengan konsentrasi obat dalam plasma yang konstan 

dapat dipertahankan dengan fluktuasi yang minimal, sehingga frekuensi 

pemakaian obat dapat diturunkan dan mengurangi adanya kelupaan pemakaian 

obat. Menurut Rao et al, (2001), tujuan utama dari sediaan lepas lambat adalah 

untuk mempertahankan kadar terapetik obat dalam darah atau jaringan selama 

waktu yang diperpanjang. Keunggulan bentuk sediaan ini menghasilkan kadar 

obat dalam darah yang merata tanpa perlu mengulangi pemberian unit dosis. 

Teofilin merupakan salah satu bahan aktif obat yang sering digunakan 

dalam terapi asma. Teofilin digunakan sebagai obat asma sebagai sediaan lepas 

lambat teofilin (Mutschler, 1991). Teofilin memiliki waktu paruh yang relative 

pendek sekitar 5-7 jam dan indeks terapetik yang sempit yaitu 5-15 µg/ml. Pada 

penderita asma diperlukan kadar terapi sedikitnya 5-8 µg/ml dan efek toksik 

teofilin mulai terlihat pada kadar diatas 15 µg/ml terutama apabila diberikan 

dalam bronkodilator lain (Rustamaji dan Suryawati, 2000). 

Dalam pembuatan tablet lepas lambat sistem matriks merupakan sistem 

yang paling sederhana dan sering digunakan. Penambahan matriks hidrofilik 



dilakukan untuk memperlambat pelepasan zat aktifnya. Dalam hal ini matriks 

hidrofilik akan mengembang (swelling) dan mengalami erosi. Kedua proses ini 

akan mengontrol pelepasan obat (Gohel dan Panchal, 2002). Matriks yang 

ditambahkan dalam penelitian ini yaitu natrium karboksimetil selulosa (NaCMC). 

Natrium karboksimetil selulosa (NaCMC) merupakan suatu polimer hidrofilik 

yang mudah terdispersi dalam air membentuk larutan koloidal dan sistem ini 

mampu mengembang diikuti oleh erosi dari bentuk gel sehingga obat dapat 

terdisolusi dalam media air. Jika kontak dengan air, maka akan terbentuk lapisan 

matriks terhidrasi. Lapisan ini bagian luarnya akan mengalami erosi sehingga 

menjadi terlarut.  

NaCMC mempunyai fluiditas yang jelek karena bentuk dan ukuran 

partikelnya sangat halus dan kecil, sehingga kontak antar partikel besar yang 

menyebabkan gaya kohesi antar partikel besar. Dalam penelitian ini NaCMC 

dikombinasikan dengan Avicel PH 102 yang dapat meningkatkan sifat fisik tablet 

karena Avicel PH 102 memiliki sifat alir dan kompaktibilitas yang baik. Avicel 

PH 102 merupakan produk aglomerasi dengan distribusi ukuran partikel yang 

besar dan menunjukkan sifat alir dan kompresibilitas yang baik. Ikatan yang 

terjadi antar partikelnya adalah ikatan hidrogen, ikatan ini sangat berperan dalam 

kekerasan dan kohesifitasnya (Sheth dkk, 1980). 

 

 

 

 



B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan yaitu: 

1. Bagaimanakah pengaruh kombinasi NaCMC dan Avicel PH 102 sebagai 

matriks  sediaan lepas lambat terhadap sifat fisik tablet teofilin? 

2. Bagaimanakah pengaruh kombinasi NaCMC dan Avicel PH 102 sebagai 

matriks sediaan lepas lambat tablet teofilin terhadap profil pelepasan teofilin?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh kombinasi NaCMC dan Avicel PH 102 sebagai matriks 

sediaan lepas lambat terhadap sifat fisik tablet teofilin. 

2. Mengetahui pengaruh kombinasi NaCMC dan Avicel PH 102 sebagai matriks 

pada sediaan lepas lambat tablet teofilin terhadap profil pelepasan teofilin. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tablet 

Tablet adalah sediaan padat kompak yang dibuat secara cetak, dalam 

tabung bentuk pipih atau sirkuler, kedua permukaannya atau cembung 

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

1979). 

 Dengan kemajuan di bidang teknologi dan peningkatan pengetahuan serta 

adanya tuntutan untuk terus mengembangkan bentuk sediaan, tablet terus 



dikembangkan dari tablet standar menjadi berbagai jenis tablet yang lain yang 

menawarkan berbagai keunggulan dan keuntungan termasuk dalam hal 

peningkatan bioavailabilitas, format dosis tablet yang lebih efisien, serta 

kenyamanan dalam penggunaan (Saifullah, 2007).   

 Sediaan obat dalam bentuk tablet mempunyai keuntungan dibanding 

sediaan lain, yaitu:  

a. Bentuk sediaan dengan ketepatan ukuran dan variabilitas kandungan yang 

paling rendah. 

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

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

mudah dibawa kemana mana. 

d. Tablet paling mudah ditelan. 

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

baik (Banker dan Anderson, 1986). 

Selain berbagai keuntungan, tablet juga memiliki berbagai kelemahan, 

diantaranya: 

a. Bahan aktif dengan dosis yang besar dan tidak kompresibel sulit dibuat tablet 

karena tablet yang dihasilkan akan besar sehingga tidak acceptable 

b. Terdapat kendala dalam memformulasi zat aktif yang sulit terbasahi dan tidak 

larut, serta disolusinya rendah 

c. Onsetnya lebih lambat dibandingkan sediaan parenteral, larutan oral dan 

kapsul 



d. Jumlah zat aktif dalam bentuk cairan yang dapat dijerat/trap ke dalam tablet 

sangat kecil 

e. Kesulitan menelan pada anak-anak, orang sakit parah dan pasien lanjut usia 

f. Pasien yang menjalani radioterapi tidak dapat menelan tablet (Saifullah, 

2007). 

2.  Metode pembuatan tablet 

Metode yang biasa digunakan dalam pembuatan tablet ada tiga macam 

yaitu: granulasi basah, granulasi kering dan kempa langsung (Anonim, 1995). 

a. Metode Granulasi Basah (Wet Granulation) 

Granulasi basah merupakan suatu proses perubahan dari bentuk serbuk 

halus menjadi granul dengan bantuan larutan bahan pengikat. Pada granulasi 

basah ini bahan pengikat yang ditambahkan agar dihasilkan massa lembab 

jumlahnya harus relatif cukup, karena kekurangan atau kelebihan bahan pengikat 

akan menyebabkan granul yang tidak sesuai dengan yang diinginkan dan akan 

mempengaruhi hasil akhir tablet (Banker dan Anderson, 1986). 

Keuntungan metode granulasi basah: 

1) Meningkatkan kohesifitas dan kompaktibilitas serbuk sehingga diharapkan 

tablet yang dibuat dengan mengempa sejumlah granul pada tekanan kompresi 

tertentu akan menjadi massa yang kompak, mempunyai penampilan bagus, 

keras dan tidak rapuh. 

2) Obat yang mempunyai tekanan tinggi, sifat alir dan kompaktibilitas yang jelek 

dengan metode granulasi basah dapat menghasilkan sifat alir dan 

kompaktibilitas yang baik untuk dicetak. 



3) Sistem granul basah mencegah terjadinya segregasi komponen penyusunan 

tablet yang telah homogen selama proses pengempaan. 

4) Granulasi basah dapat memperbaiki kecepatan pelarutan obat dengan memilih 

pengikat dan pelarut yang sesuai (Bandelin, 1989). 

Kelemahan pada granulasi basah yaitu dibutuhkan tempat kerja yang luas 

dengan suhu dan kelembaban yang dikontrol karena banyak tahapan dalam proses 

granulasi basah ini (Bandelin, 1989). 

b.  Metode Granulasi Kering (Dry Granulation) 

 pada metode granulasi kering granul tidak dibentuk dengan penambahan 

bahan pengikat dalam campuran serbuk obat tapi dengan cara memadatkan massa 

campuran serbuk yang jumlahnya besar dan setelah itu memecahkannya menjadi 

pecahan-pecahan granul yang lebih kecil (Ansel, 1981). 

c.  Metode Cetak Langsung (Direct Compression) 

 metode cetak langsung dapat diartikan sebagai pembuatan tablet dengan 

cara mengempa langsung campuran serbuk bahan aktif dan bahan tambahan yang 

cocok tanpa melalui proses granulasi basah atau kering. Pembuatan tablet dengan 

metode cetak langsung khususnya digunakan untuk bahan-bahan yang 

mempunyai sifat mudah mengalir yang memungkinkan untuk cetak langsung 

dalam mesin tablet (Ansel, 1981). 

3. Sediaan Lepas Lambat 

Bentuk sediaan konvensional dirancang untuk melepaskan obatnya 

kedalam tubuh agar diserap secara cepat seluruhnya, sebaliknya tablet lepas 

lambat dirancang untuk melepaskan obatnya secara perlahan lahan supaya 



pelepasannya lebih lama dan memperpanjang kerja obat (Ansel, et al 1989). 

Tujuan utama dari sediaan lepas terkendali adalah untuk mencapai suatu efek 

terapetik yang diperpanjang disamping memperkecil efek samping yang tidak 

diinginkan yang disebabkan oleh fluktuasi kadar obat dalam plasma (Saifullah, 

2007). Beberapa bentuk sediaan padat dirancang untuk melepaskan obatnya ke 

dalam tubuh agar diserap secara cepat seluruhnya, sebaliknya produk lain 

dirancang untuk melepaskan obatnya secara perlahan-lahan supaya pelepasannya 

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

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

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

timed-release, slow-release, extended-action atau extended-release (Ansel, 1989). 

Pemberian obat dalam dosis yang cukup dan frekuensi yang benar maka 

konsentrasi obat terapetik steady state di plasma dapat dicapai secara cepat dan 

dipertahankan dengan pemberian berulang dengan bentuk sediaan konvensional 

peroral. Adapun keterbatasan bentuk sediaan konvensional peroral adalah: 

melepaskan secara cepat seluruh kandungan dosis setelah diberikan, konsentrasi 

obat dalam plasma dan di tempat aksi mengalami fluktuasi sehingga tidak 

mungkin untuk mempertahankan konsentrasi terapetik secara konstan di tempat 

aksi selama waktu pengobatan, fluktuasi konsentrasi obat dapat menimbulkan 

overdosis atau underdosis jika nilai Cmax dan Cmin melewati jendela terapetik 

obat (Collett & Moreton, 2002).  

Gambar 1 menunjukkan perbandingan profil kadar obat di dalam darah 

yang diperoleh dari pemberian bentuk sediaan konvesional, terkontrol (controlled-



release), lepas lambat (sustained-release). Tablet konvensional atau kapsul hanya 

memberikan kadar puncak tunggal dan sementara (transient). Efek farmakologi 

kelihatan sepanjang jumlah obat dalam interval terapetik. Masalah muncul ketika 

konsentrasi puncak dibawah atau diatas interval terapetik, khususnya untuk obat 

dengan jendela terapetik sempit. Pelepasan orde satu yang lambat yang dihasilkan 

oleh sediaan lepas lambat  dicapai dengan memperlambat pelepasan dari bentuk 

sediaan obat. Pada beberapa kasus, hal ini dapat diperoleh melalui proses 

pelepasan yang kontinyu (Jantzen & Robinson, 1996). 

 

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

 
Obat-obat yang baik diformulasikan sebagai produk pelepasan terkendali 

adalah obat dengan karakteristik sebagai berikut (Tjandrawinata, 2002): 

a. Obat dengan kecepatan absorbsi dan eksresi yang tidak terlalu cepat maupun 

terlalu lama. 

b. Obat yang diabsorbsi secara homogen di traktus gastrointestinal. 

c. Obat yang mempunyai marjin keamanan yang baik. 



d. Obat yang dipakai untuk pengobatan kronik dan bukan akut.   

Keuntungan bentuk sediaan lepas lambat dibandingkan bentuk sediaan 

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

a. Mengurangi fluktuasi kadar bahan aktif didalam darah sehingga efek 

farmakologis lebih stabil. 

b. Mengurangi frekuensi pemberian. 

c. Menigkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien. 

d. Mengurangi efek samping yang merugikan. 

e. Mengurangi biaya pemeliharaan kesehatan. 

Kerugian bentuk sediaan lepas lambat (Simon, 1999), antara lain : 

a. Biaya pengembangan dan produksi lebih mahal. 

b. Resiko dose dumping (pelepasan kandungan zat aktif secara serentak) bila 

terjadi kegagalan sistem lepas lambat. 

c. Kesulitan penanggulangan bila terjadi reaksi alergi atau keracunan obat. 

d. Tidak semua obat dapat diformulasi menjadi bentuk sediaan lepas lambat. 

Sifat-sifat biologis yang mempengaruhi desain bentuk sediaan lepas 

lambat (Conrad dan Robinson, 1987), adalah : 

a. Waktu paruh biologis 

Obat yang memiliki waktu paruh yang panjang, tidak cocok dibuat dalam 

bentuk sediaan lepas lambat karena efeknya sendiri sudah berkelanjutan. 

b. Absorbsi 

Untuk sediaan oral, batas terendah harga konstanta kecepatan absorbsinya 

adalah sekitar 0,22/jam dengan asumsi waktu transit di gastrointestinal 10-12 jam. 



c. Distribusi 

Obat-obatan dengan volume distribusi tinggi dapat mempengaruhi kecepatan 

eliminasinya sehingga tidak cocok untuk sediaan lepas lambat. 

d. Metabolisme 

Sediaan lepas lambat dapat digunakan pada obat yang dimetabolisme secara 

luas asalkan metabolismenya tidak terlalu tinggi. 

e. Indeks terapetik 

Obat-obat dengan indeks terapetik sempit sangat cocok untuk dibuat dalam 

sediaan lepas lambat. 

Faktor fisika-kimia yang mempengaruhi desain bentuk sediaan lepas 

lambat (Jantzen dan Robinson,1996), adalah  : 

a. Ukuran dosis 

Sediaan lepas lambat tidak cocok untuk obat yang memiliki dosis relatif besar. 

b. Kelarutan 

Batas minimal kelarutan suatu obat yang diformulasikan dalam suatu sistem 

lepas lambat adalah 0,1µg/ml 

c. Koefisien partisi 

Obat-obat dengan koefisien partisi yang rendah akan menghadapi kesulitan 

untuk melintasi membran sehingga ketersediaan hayatinya jelek. 

d. Stabilitas obat 

Obat-obat yang tidak stabil di dalam saluran pencernaan tidak cocok untuk 

diformulasikan dalam sediaan lepas lambat karena akan memberikan gambaran 

ketersediaan hayati yang rendah. 



4. Formulasi Sediaan Lepas Lambat 

Desain dan pembuatan tablet lepas lambat umumnya menggunakan sistem 

polimer atau bahan pembawa lain sebagai pembentuk matriks, penyalut, 

pembentuk ikatan kimia atau pembentuk ikatan fisika untuk mengendalikan 

pelepasan bahan aktif (Simon, 2001). Formulasi sediaan lapas lambat 

menggunakan suatu barier kimia atau fisika untuk mendapatkan pelepasan yang 

lambat dari dosis maintenance, diantaranya adalah dengan penyalutan, matriks 

lemak atau plastik, mikroenkapsulasi, ikatan kimia dengan resin penukar ion, dan 

sistem pompa osmotik (Collett & Moreton, 2002). 

Sediaan lepas lambat dapat diformulasi sesuai dengan mekanisme 

kerjanya, antara lain (Ansel, 1989) : 

a. Butir atau granul salut atau obat yang dikapsulasi mikro 

Dalam metode ini larutan suatu bahan obat didalam pelarut tidak berair 

seperti campuran aseton dan alkohol di salut menjadi biji-biji kecil yang dibuat 

dari campuran gula dan amilum. Granul obat dengan ketebalan penyalutan yang 

berbeda-beda dapat membentuk sediaan obat yang bersifat sustained release. 

Mikroenkapsulasi adalah suatu proses dimana bahan padat, cairan bahkan 

gas pun dapat dijadikan kapsul, dengan membentuk salut tipis wall (dinding) 

sekitar bahan yang dijadikan kapsul. 

b. Pengisian obat ke matriks yang terkikis perlahan-lahan 

Dengan proses ini bagian obat yang akan dibuat kerjanya diperlambat, 

digabungkan dengan bahan lemak atau bahan selulosa diproses menjadi granul 

yang dapat dimasukkan kedalam kapsul atau dijadikan tablet. 



c. Obat dimasukkan dalam bahan plastik yang inert 

Dengan metode ini obat dijadikan granul dengan menggunakan bahan 

plastik yang inert yaitu semacam polietilen, polivinilasetat, atau polimetakrilat dan 

granul-granul ini dikompresi menjadi tablet. 

d. Pembentukan kompleks 

Bahan obat tertentu jika dikombinasi secara kimia dengan zat kimia 

tertentu lainnya membentuk senyawa komplek kimiawi yang mungkin hanya larut 

secara perlahan-lahan dalam cairan tubuh. Hal ini tergantung pada PH sekitarnya. 

Laju larut yang lambat ini berguna untuk pengadaan obat lepas lambat. 

e. Sistem penggantian ion 

Sistem penggantian ion umumnya menggunakan resin (semacam plastik) 

yang dibuat dari polimer/polimer cair atau dapat mencair yang saling tersambung. 

f. Sistem yang terkontrol secara osmotik 

Pelepasan obat dari sistem pompa otomatik dikontrol oleh suatu membrane 

yang mempunyai satu lubang (hole). Obat dimasukkan dalam suatu tablet inti 

yang bersifat larut air dan dapat melarutkan obat ketika kontak dengan air. Tablet 

inti disalut dengan suatu membran semi permeabel (dapat dilewati air yang masuk 

kedalam tablet inti dan melarutkannya). Ketika tablet inti larut maka timbul 

tekanan hidrostatik dan menekan larutan obat keluar melewati lubang membran. 

5. Matriks 

Sistem matriks merupakan sistem yang paling sederhana dan sering 

digunakan dalam pembuatan tablet lepas lambat. Bahan aktif didispersikan secara 



homogen didalam bahan pembawa tidak larut air bersifat lilin/wax dan hidrofilik 

pembentuk gel (Simon, 2001). 

Sistem ini terdiri dari suatu campuran obat dan polimer hidrofilik yang 

dikempa. Sistem ini mampu mengembang, diikuti oleh erosi bentuk gel dan 

terdisolusi dalam media air.  

Matriks digolongkan menjadi 3 karakter (Lachman, dkk, 1994) yaitu: 

a. Matriks tidak larut, inert 

Matriks jenis ini telah digunakan sebagai dasar untuk banyak formulasi 

dipasaran. Tablet yang dibuat dari bahan-bahan ini didesain untuk dimakan dan 

tidak pecah dalam saluran cerna. Pelepasan obat tergantung kemampuan medium 

air untuk melarutkan channeling agent sehingga membentuk matriks yang porous 

dan berkelok-kelok. Partikel obat terlarut dalam medium air dan mengisi porous 

yang dibentuk channeling agent, berdifusi keluar dari matriks. Matriks inert 

diantaranya adalah polietilen, polivinil klorida, kopolimer metil akrilatmetakrilat, 

etilselulosa (EC). 

b. Matriks tidak larut, terkikis 

Matriks jenis ini mengontrol pelepasan obat melalui difusi pori dan erosi. 

Bahan-bahan yang termasuk dalam golongan ini adalah asam stearat, stearil 

alkohol, malam karnauba, dan polietilen glikol. 

c. Matriks Hidrofilik 

Sistem ini mampu mengembang dan diikuti oleh erosi dari bentuk gel 

sehingga obat dapat terdisolusi dalam media air. Matriks hidrofilik diantaranya 

adalah metil selulosa, hidroksietil selulosa, hidroksipropil metilselulosa, natrium 



karboksimetilselulosa, natrium alginat, xanthan gam dan karbopol. Bila bahan-

bahan tersebut kontak dengan air, maka akan terbentuk lapisan matriks terhidrasi. 

Lapisan ini bagian luarnya akan mengalami erosi sehingga menjadi terlarut. 

Keuntungan matriks hidrofilik adalah sebagai berikut: sederhana, relative 

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

kemungkinan terbentuknya ghost matrices karena dapat mengalami erosi, dan 

mudah diproduksi (Collett & Moreton, 2002). 

Sedangkan kelemahan sistem matriks hidrofilik adalah: pelepasan obat 

tergantung pada dua proses difusi yaitu penetrasi air melewati matriks terhidrasi 

ke dalam inti yang tidak terhidrasi dan difusi obat yang terlarut melewati matriks 

terhidrasi, jika lapisan terluar matriks terhidrasi mengalami erosi dapat 

menyebabkan profil pelepasan yang menyeluruh, konsistensi parameter antar 

batch sulit diperoleh, dan ada problem dalam scaling up.  

6. Disolusi 

Disolusi atau pelarutan didefinisikan sebagai proses melarutnya suatu obat 

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

 

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



Selain itu disolusi juga dikatakan sebagai hilangnya kohesi suatu padatan 

karena aksi dari cairan yang menghasilkan suatu dispersi homogen bentuk ion 

(dispersi molekuler) sedangkan kecepatan pelarutan atau laju pelarutan adalah 

kecepatan melarutnya zat kimia atau senyawa obat ke dalam medium tertentu dari 

suatu padatan (Martin dkk, 1993; Wagner, 1971). Proses disolusi obat dari suatu 

matrik ditunjukkan pada gambar 2.  

Secara keseluruhan kecepatan disolusi dapat digambarkan oleh persamaan 

Noyes-Whitney yang mirip dengan hukum difusi Fick (Shargel, et al, 2005). 

Hukum difusi Fick secara matematik dinyatakan sebagai berikut: 

dW
dt

 = - D S  dC
dX

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

J  = - D  dC
dX

     ……………………………. (2)  

Keterangan : 

J   = fluks atau jumlah obat yang larut per satuan waktu melalui satu          

satuan luas permukaan dengan arah tegak lurus (mg.cm-2 det-1) 

D =  tetapan kecepatan difusi (cm-2 det-1) 

dC/dX =  gradien konsentrasi 

Apabila tebal lapisan jenuh = h, maka jarak yang ditempuh oleh obat 

untuk berdifusi mencapai pelarut dX = h. perubahan konsentrasi dC = perubahan 

kadar obat pada lapisan jenuh Cs, dan kadar obat yang terlarut dalam pelarut 

adalah C. 

Substitusinya ke dalam persamaan Fick akan memberikan persamaan: 



dW/dt  = DS
h

−   (Cs – C)   ……………………………. (3) 

dC
dt

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

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

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

dW
dt

 = - k’ S  (Cs – C)   ……………………………. (5) 

dW/dt  = kecepatan disolusi, k’ = tetapan kecepatan disolusi, S= luas permukaan 

total efektif partikel, Cs = konsentrasi obat pada lapisan jenuh, dan C = 

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

lebih besar dari C, maka kecepatan pelarutannya menjadi: 

dW
dt

 = - k’ S  Cs    ……………………………. (6) 

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

adalah sebagai berikut:  

dQ
dt

 = 1
2

 (2 )D A Cs Cs
t
−⎡ ⎤

⎢ ⎥⎣ ⎦
1/2……………………………........... (7) 

biasanya A>>Cs, maka persamaan (6) menjadi: 

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

Persamaan (8), untuk pelepasan suatu obat dari sistem pemberian tipe 

matriks polimer homogen. Menunjukkan bahwa jumlah obat yang terlepas  adalah 

sebanding dengan akar kuadrat A (jumlah obat total dalam satuan volume 

matriks); D, koefisien difusi obat dalam matriks; Cs, kelarutan obat dalam matriks 

polimer; dan t adalah waktu. (Martin, dkk., 1993) 



Dengan penyederhanaan, persamaan (8) menjadi: 

Q = k . t1/2   …………………………………..................(9) 

k adalah tetapan, jika pelepasan obat mengikuti orde nol maka jumlah obat yang 

dilepaskan terhadap akar waktu memberikan hubungan yang linear.  

Higuchi (1963), memberikan persamaan pelepasan obat dalam tablet 

sistem matrik adalah sbb: 

Q = DS (
λ
P ) (A -0,5SP)1/2 √t  ……………………………. (10) 

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

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

dalam matrik tak larut, P adalah porositas matrik, D adalah koefisien difusi dan λ 

adalah faktor tortuositas. 

Pengungkapan hasil disolusi dapat dilakukan dengan salah satu atau 

beberapa cara seperti tersebut dibawah ini: 

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

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

dalam medium 

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

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

c. Dissolution efficiency (DE) 

Menurut Khan dan Hayer (1973) yang dimaksud Dissolution efficiency 

adalah luas daerah dibawah kurva disolusi dibagi luas persegi empat yang 

menunjukkan 100 % zat terlarut pada waktu tertentu. Penggunaan metode ini 

mempunyai beberapa keuntungan, antara lain dapat menggambarkan semua titik 



pada kurva kecepatan disolusi identik dengan pengungkapan data percobaan 

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

merupakan pengutaraan dari kinetika pelarutan suatu zat yang tepat. 

7. Pemerian Bahan 

a. Teofilin 

Teofilin mengandung satu molekul air hidrat atau anhidrat. Mengandung 

tidak kurang dari 97,0% dan tidak lebih dari 102,0% C7H8N4O2, dihitung terhadap 

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

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

larut dalam larutan alkali hidroksida dan dalam ammonium hidroksida; agak sukar 

larut dalam etanol, dalam kloroform dan dalam eter. Secara teoritis panjang 

gelombang maksimum toefilin adalah sebesar 272 nm (Anonim, 1995). 

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

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

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

dalam liver menjadi 1,3 dimethyluric acid, 1-methyluric, dan 3-methylxanthin. T1/2 

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

perokok 4 – 5 jam, bayi 10 – 45 jam (Parfitt, 1999). 

Teofilin dikenal baik dan merupakan obat yang paling efektif untuk 

perawatan asma akut dan kronik. Disamping untuk mendapatkan keuntungan 

terapi maksimum, dengan sedikit resiko dari efek samping yang tinggi, 

konsentrasi serum harus berada diantara range 10-20 mg/l (Kristl, A, 1993). 



 

Gambar 3. Struktur molekul teofilin (Anonim, 1995) 

Teofilin digunakan sebagai bronkodilator dalam pengobatan obstruksi 

saluran napas yang reversibel seperti asma. Teofilin biasanya diberikan dalam 

bentuk anhidrat atau hidrat. Dosis teofilin biasanya dinyatakan sebagai bentuk 

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

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

mengurangi frekuensi pemberian, khususnya untuk pasien dengan clearance yang 

cepat dan juga untuk mengontrol nocturnal asthma. Biasanya dosis bentuk 

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

Teofilin mempunyai efek yang menguntungkan dalam terapi asma, tetapi 

mempunyai kerugian pada frekwensi pemberian. Efek yang tidak diinginkan pada 

penggunaan teofilin biasanya dihubungkan dengan konsentrasi plasma dan 

kenaikan plasma yang melebihi 20 mg/l. efek samping yang sering terjadi antara 

lain sakit kepala, mual, muntah, tidak nyaman pada abdominal dan lemas. 

Beberapa efek samping yang lain pada penggunaan teofilin terjadi pada susunan 

saraf pusat, sekresi asam lambung, diuretik dan aritemia. Efek samping tersebut 

dapat digunakan sebagai penanda akibat penurunan konsentrasi plasma (Barnes & 

Pauwels, 2004). 

 



b.  NaCMC 

Natrium karboksimetil sesulosa (NaCMC) adalah garam natrium dari 

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

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

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

terdispersi dalam air membgentuk larutan koloidal; tidak larut dalam etanol dalam 

eter dan pelarut organik lain. (Anonim, 1995). 

 

Gambar 4. Struktur Natrium  Karboksimetilselulosa (Parson, 2006) 

c. Avicel PH 102  

Avicel atau selulosa kristal mikro yaitu zat yang diperoleh dari selulosa 

kayu melalui hidrolisis asam dan merupakan bahan hasil pemurnian dan 

pemutihan produk dari lignin, hemiselulosa dan bahan penghantar lainnya. Avicel 

PH 102 merupakan produk aglomerasi dengan distribusi ukuran partikel yang 

besar dan menunjukkan sifat alir dan kompresibilitas yang baik. Berupa kristal 

putih, tak larut dalam air atau asam dan hampir semua pelarut organik, tidak 

reaktif, free flowing dan kompresibilitas, pada kelembaban tinggi akan melunak 

tapi bersifat reversible ketika lingkungan berubah kelembabannya. Ikatan yang 



terjadi antar partikelnya adalah ikatan hidrogen, ikatan ini sangat berperan dalam 

kekerasan dan kohesifitasnya (Sheth, et al, 1980). 

 

Gambar 5. Rumus bangun Avicel PH 102 

  

E. Landasan Teori 

Penyakit asma merupakan salah satu penyakit yang masih banyak 

dijumpai dimasyarakat baik tingkat ringan maupun yang kronis (menahun). 

Rentang terapi optimum teofilin berkisar antara 5 – 15 µg/ml dan gejala toksisitas 

teofilin umumnya sudah muncul pada kadar diatas 15 µg/ml terutama apabila 

diberikan dalam kombinasi dengan bronkodilator lain (Rustamaji dan Suryawati). 

Sediaan konvensional seperti Neo Erlasma dengan dosis 130 mg dan frekuensi 

pemberian 3-4 kali sehari sering kurang efektif karena banyak pasien yang sering 

lupa minum obat, sehingga pada penelitian ini dibuat sediaan lepas lambat tablet 

teofilin dengan tujuan mempertahankan kadar terapetik obat dalam darah atau 

jaringan selama waktu yang diperpanjang disamping memperkecil efek samping 

yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh fluktuasi kadar obat dalam plasma. 

Berbagai keuntungan diperoleh dengan formulasi sediaan lepas lambat 

diantaranya adalah mengurangi frekuensi pemberian, mengurangi fluktuasi kadar 

obat dalam darah, efek obat lebih seragam, mengurangi iritasi saluran cerna dan 



efek samping obat, lebih mengenakan untuk pasien sehingga meningkatkan 

efektifitas terapi. 

Dalam pembuatan sediaan lepas lambat diperlukan penambahan matriks 

yang dapat memperlambat pelepasan zat aktifnya. Dalam penelitian ini digunakan 

matriks NaCMC dan dikombinasikan dengan Avicel PH 102 yang dapat 

meningkatkan sifat fisik tablet. Peneliti sebelumnya (Prihandini, 2007) 

menunjukkan bahwa NaCMC dapat digunakan untuk memperlambat pelepasan 

zat aktif dan berpengaruh pada sifat fisik tablet teofilin.  NaCMC merupakan 

suatu polimer hidrofilik, sistem ini mampu mengembang dan diikuti oleh erosi 

dari bentuk gel sehingga obat terdisolusi dalam media air. Jika NaCMC kontak 

dengan air maka akan terbentuk lapisan matriks terhidrasi. Lapisan ini bagian 

luarnya akan mengalami erosi sehingga menjadi terlarut. Proses ini akan 

mengontrol kecepatan pelepasan obat.  

NaCMC mempunyai fluiditas yang jelek karena bentuk dan ukuran 

partikelnya sangat halus dan kecil, sehingga kontak antar partikel besar yang 

menyebabkan gaya kohesi  antar partikel besar. Dalam  penelitian ini NaCMC 

dikombinasikan dengan Avicel PH 102 agar dapat meningkatkan sifat fisik tablet 

karena Avicel PH 102 memiliki sifat alir dan kompaktibilitas yang baik. Avicel 

PH 102 mempunyai sifat mudah mengalir dan mempunyai kompaktibilitas yang 

baik sehingga dapat memperbaiki sifat fisik tablet. 

 

 

 



F. Hipotesis 

Berdasarkan karakteristik masing-masing bahan dapat diduga bahwa : 

1. Kombinasi NaCMC dan Avicel PH 102 sebagai matriks  sediaan lepas lambat 

berpengaruh terhadap sifat fisik tablet teofilin.  

2. Kombinasi NaCMC dan Avicel PH 102 sebagai matriks  sediaan lepas lambat 

tablet teofilin dapat menghasilkan profil pelepasan obat mendekati kinetika 

orde nol. 

 




