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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bentuk sediaan dengan sistem penghantaran obat konvensional sampai saat ini 

merupakan bentuk sediaan farmasi yang umum digunakan. Untuk mencapai dan 

mempertahankan konsentrasi efektif obat dalam darah pada rentang waktu yang 

panjang, diperlukan penggunaan obat beberapa kali dalam sehari. Obat-obat dengan 

frekuensi penggunaan yang tinggi seringkali tidak menguntungkan antara lain 

fluktuasi konsentrasi obat dalam darah dan seringnya pasien lalai dalam 

menggunakan obat sehingga dapat menggagalkan proses terapi. 

Modifikasi obat menjadi sediaan lepas lambat (sustained-release) dapat 

memberikan keuntungan diantaranya: konsentrasi efektif obat dalam darah yang 

relatif konstan dalam jangka waktu relatif lama sehingga mengurangi frekuensi 

pemakaian obat dan dapat mengurangi dosis total obat sehingga meminimalkan efek 

samping. Penggunaan sediaan lepas lambat akan memberikan manfaat terapi yang 

besar terutama untuk bahan aktif dengan jendela terapi yang relatif sempit. Teofilin 

memiliki waktu paruh yang relatif pendek sekitar 6-12 jam dan indeks terapetik yang 

sempit yaitu 10-20 µg/ml. Formulasi sediaan lepas lambat diharapkan dapat 

menghasilkan konsentrasi obat dalam darah yang lebih seragam, kadar puncak yang 

tidak fluktuatif.  



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 kombinasi dengan bronkodilator lain (Rustamaji dan Suryawati, 2000). 

Formulasi sediaan lepas lambat dibuat dengan cara tertentu sehingga 

pelepasan zat aktifnya lambat, namun tetap mencapai efek terapetik. Pembuatan suatu 

matriks dengan obat berada didalamnya atau tercampur homogen dengan bahan 

matriks merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk membuat sediaan 

lepas lambat. Matriks hidroksipropil metilselulosa (HPMC) dapat membentuk lapisan 

hidrogel yang berviskositas tinggi bila kontak dengan cairan medium pelarut. Gel ini 

merupakan penghalang fisik lepasnya obat dari matriks secara cepat (Martodiharjo, 

1996). Kombinasi HPMC dengan avicel PH 102 dapat memperbaiki sifat alir granul, 

menambah kekerasan tablet dan memperlama waktu hancur tablet. Penggunaan 

matriks kombinasi ini bertujuan agar kelemahan yang dimiliki oleh matriks HPMC 

seperti sifat alir yang jelek dapat tertutupi oleh Avicel PH 102 yang memiliki sifat alir 

yang baik. 

Pembuatan tablet teofilin memiliki banyak kesulitan karena daya alir 

(fluiditas) dan kompaktibilitas teofilin yang rendah sehingga dapat menimbulkan 

kesulitan sewaktu pengempaan, oleh karena itu diperlukan upaya untuk 

meningkatkan kompaktibilitas dan fluiditasnya agar dapat dibentuk menjadi tablet 

dengan sifat fisik yang baik. Pembuatan tablet dengan sifat kompaktibilitas dan 

fluiditas yang rendah, paling tepat jika digunakan metode granulasi basah (Sheth et 

al, 1980). 



 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu perumusan 

yaitu : 

1. Bagaimanakah pengaruh kombinasi HPMC dan Avicel PH 102 sebagai matriks 

dalam sediaan lepas lambat terhadap sifat fisik tablet teofilin? 

2. Bagaimanakah pengaruh kombinasi HPMC dan Avicel PH 102 sebagai matriks 

dalam sediaan lepas lambat tablet teofilin terhadap profil pelepasan teofilin? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

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

dalam sediaan lepas lambat terhadap sifat fisik tablet teofilin. 

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

dalam sediaan lepas lambat tablet teofilin terhadap profil pelepasan teofilin. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tablet 

Tablet merupakan bentuk sediaan yang biasanya dibuat dengan penambahan 

bahan tambahan farmasetik yang sesuai. Tablet dapat berbeda dalam ukuran, bentuk, 



kekerasan, ketebalan maupun daya hancurnya tergantung pada cara pemakaian tablet 

dan metode pembuatannya (Ansel, 1989). 

Sediaan obat dalam bentuk tablet merupakan sediaan yang banyak digunakan 

karena beberapa alasan yang menguntungkan. Adapun keuntungan bentuk sediaan 

tablet adalah: 

a. Merupakan bentuk sediaan yang utuh dan mempunyai ketepatan ukuran serta 

variabilitas kandungan yang palin rendah daripada bentuk yang lain 

b. Merupakan bentuk sediaan oral yang paling ringan dan kompak 

c. Merupakan bentuk sediaan yang paling mudah dan murah dalam pembuatan, 

pengemasan dan pengeringan 

d. Merupakan sediaan oral yang mudah pemakaiannya  

e. Pemberian tanda pengenal produk pada tablet paling mudah dan murah 

f. Dapat dijadikan produk dengan pelepasan khusus, seperti pelepasan 

terkendali/produk lepas lambat (Banker dan Anderson, 1986). 

 Selain keuntungan tersebut, sediaan tablet mempunyai kerugian, yaitu: 

a. Beberapa obat tidak dapat dikempa menjadi padat dan kompak, tergantung pada 

keadaan amorfnya, flokulasi/rendahnya berat jenis 

b. Obat yang mempunyai sifat sukar dibasahkan, lambat melarut, dosisnya 

sedang/tinggi, atau kombinasi dari sifat diatas akan sukar diformulasi dalam 

bentuk tablet yang mempunyai bioavailabilitas yang cukup 

c. Obat yang rasanya pahit dan obat dengan bau tidak enak tidak dapat dihilangkan, 

obat yang peka terhadap oksigen/lembab terhadap udara perlu pengapsulan, 



penyelubungan/penyalutan dahulu sebelum dikempa (Banker dan Anderson, 

1986). 

Kualitas tablet dapat dijamin jika tablet telah melalui uji sifat fisik yang 

meliputi : 

a. Keseragaman Bobot 

 Keseragaman bobot tablet ditentukan berdasarkan banyaknya penyimpangan 

bobot pada tiap tablet terhadap bobot rata-rata dari semua tablet sesuai syarat 

yang ditentukan dalam Farmakope Indonesia edisi IV (Anonim, 1995). 

Tabel 1. Penyimpangan bobot untuk tablet tidak bersalut terhadap bobot 
rata-ratanya menurut oleh Farmakope Indonesia   

 

Bobot rata-rata 
Penyimpangan bobot rata-rata dalam % 

A B 

25 mg atau kurang 15% 30% 

26 mg – 150 mg 10% 20% 

151 mg – 300 mg 7,5% 15% 

Lebih dari 300 mg 5% 10% 

 

b. Kekerasan tablet  

 Tablet harus mempunyai kekuatan dan kekerasan tertentu serta dapat bertahan 

terhadap berbagai goncangan mekanik pada saat pembuatan, pengepakan dan 

transportasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan tablet adalah teknik 

kompresi dan sift bahan yang dikempa. Menurut Parrott (1971), tablet yang baik 

mempunyai kekerasan antara 4-8 kg. 

c. Kerapuhan tablet atau friabilitas 



 Merupakan parameter yang menggambarkan ketahanan tablet dalam melawan 

pengikisan dan goncangan. Tablet yang mudah  rapuh dan pecah pada 

pengemasan dan transportasi akan kehilangan keindahan dalam penampilannya 

dan dapat menimbulkan pengotoran pada tempat pengangkutan dan pengepakan 

serta menimbulkan variasi pada bobot tablet dan keseragaman dosis obat. 

Menurut Banker dan Anderson (1986), menyatakan tablet dengan kerapuhan yang 

lebih dari 1% dianggap tablet kurang baik. 

d. Waktu Hancur 

 Waktu hancur tablet adalah waktu yang diperlukan untuk hancurnya tablet 

dalam medium yang sesuai, kecuali dinyatakan lain, untuk tablet tidak bersalut 

tidak lebih dari 15 menit (Anonim, 1995). Faktor-faktor yang mempengaruhi 

waktu hancur adalah sifat fisika kimia granul dan kekerasan tablet. 

2. Metode Pembuatan Tablet 

Tablet bisa dibuat dengan cara dicetak dan dikempa (kompresi). Metode yang 

umum digunakan dalam pembuatan tablet adalah metode granulasi basah, grnulasi 

kering, dan kempa langsung. 

a. Metode granulasi basah (wet granulation) 

 Metode ini merupakan metode yang paling sering dan banyak digunakan 

dalam memproduksi tablet, langkah yang harus diperhatikan dalam pembuatan 

tablet dengan metode ini dapat dibagi sebagai berikut : penimbangan dan 

pencampuran bahan, penambahan bahan pengikat, pengayakan adonan lembab 

menjadi granul, pengeringan, pengayakan granul kering, pencampuran bahan 



pelicin, pengempaan tablet. Sejumlah bahan yang akan ditambahkan kedalam 

campuran obat harus memberikan kelembaban yang cukup supaya serbuk dapat 

bercampur dengan meremas menggunakan tangan sampai secukupnya. Campuran 

granul yang terlalu basah juga dapat menyebabkan tablet keras dan waktu hancur 

yang panjang (Ansel, 1989). Keuntungan dari metode ini adalah (Sheth dkk, 

1980): 

1) menaikkan kohesifitas dan kompresibilitas serbuk sehingga diharapkan tablet 

yang dibuat dengan mengempa sejumlah granul pada tekanan kompresi 

tertentu akan menjadi massa yang kompak, mempunyai penampilan bagus, 

cukup keras dan tidak rapuh 

2) Untuk obat dengan sifat kompaktibilitas rendah dalam takaran tinggi dibuat 

dengan metode ini 

3) Sistem granulasi basah mencegah terjadinya segresi komponen penyusun 

tablet yang telah homogen selama proses pencampurannya 

4) Untuk zat yang hidrofob maka granulasi basah dapat memperbaiki kecepatan 

pelarutan obat dengan memilih pengikat yang cocok. 

b. Metode granulasi kering (Dry granulation) 

Pada metode granulasi kering, granul terbentuk oleh penambahan bahan 

pengikat kedalam campuran serbuk obat tetapi dengan cara memadatkan masa 

yang jumlahnya besar dari campuran serbuk dan setelah itu memecahkannya 

menjadi pecahan-pecahan kedalam granul yang lebih kecil (Ansel, 1989). 

c. Metode kempa langsung (Direct compression) 



Metode kempa langsung dapat diartikan sebagai pembuatan tablet dengan 

cara mengempa langsung campuran bahan-bahan yang terbentuk kristal/serbuk 

tanpa mengubah karakteristik fisiknya. 

Pembuatan tablet dengan metode kempa langsung khususnya digunakan 

untuk bahan-bahan kimia yang mempunyai sifat mudah mengalir dan 

mempunyai sifat kohesif yang memungkinkan untuk cetak langsung dalam 

mesin tablet (Ansel, 1989).  

3. Sediaan Lepas Lambat 

Obat-obat dengan frekuensi penggunaan yang tinggi seringkali membuat 

pasien lalai dalam menggunakan obat sehingga dapat menggagalkan proses terapi. 

Untuk mengatasinya, suatu obat dapat dimodifikasi menjadi sediaan lepas lambat 

(sustained-release). Dalam sediaan lepas lambat obat akan dilepaskan dari 

sediaannya dengan kecepatan lambat dan konstan dalam jangka waktu tertentu, 

sehingga akan sangat menguntungkan untuk tujuan pegobatan tertentu seperti untuk 

mengobati penyakit asma dan lain-lain yang memerlukan kadar obat dalam plasma 

relatif konstan pada jangka waktu lama.  

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). 
 

Sediaan lepas lambat (sustained-release) memberikan keuntungan lebih 

banyak dibanding bentuk sediaan konvensional, antara lain (Ansel et al, 1999 dan 

Shargel, dkk et al, 2005): 

a. Mengurangi fluktuasi kadar obat dalam darah sehingga efek farmakologisnya 

lebih stabil. 

b. Mengurangi frekuensi pemberian.  

c. Meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien. 

d. Mengurangi efek samping yang merugikan. 

e. Kondisi pasien lebih cepat terkontrol. 



f. Meningkatkan bioavailabilitas pada beberapa obat. 

g. Mengurangi biaya pemeliharaan kesehatan karena lebih sedikit satuan dosis yang 

harus digunakan. 

Selain keuntungan, sediaan lepas lambat juga memiliki beberapa kerugian 

(Ballard, 1978) antara lain : 

a. Biaya produksi lebih mahal dibanding sediaan konvensional 

b. Adanya dose dumping yaitu sejumlah besar obat dari sediaan obat dapat lepas 

secara cepat  

c. Mengurangi fleksibilitas pemberian dosis 

d. Efektifitas pelepasan obat dipengaruhi dan dibatasi oleh lama tinggal di saluran 

cerna 

e. Jika penderita mendapat reaksi samping obat atau secara tiba–tiba mengalami 

keracunan maka untuk menghentikan obat dari sistem tubuh akan lebih sulit 

dibanding sediaan konvensional 

f. Tidak dapat digunakan untuk obat yang memiliki dosis besar (500 mg) 

Sifat biologis obat yang mempengaruhi desain bentuk sediaan lepas lambat 

(Conrad and Robinson, 1987) adalah : 

a. Absorbsi 

Sediaan oral batas terndah harga konstanta kecepatan absorbsinya sekitar 

0,25/jam dengan asumsi waktu transit di gastrointestinal 10-12 jam 

b. Distribusi 



Obat dengan volume distribusi tinggi dapat mempengaruhi kecepatan 

eliminasinya sehingga obat tersebut tidak cocok untuk sediaan lepas lambat. 

c. Metabolisme 

Sediaan lepas lambat dapat digunakan pada obat yang dimetabolisme secara 

luas asalkan kecepatan metabolismenya tidak terlalu tinggi. 

d. Indeks terapetik 

Obat-obat dengan indeks terapetik yang sempit memerlukan kontrol yang 

teliti terhadap kadar obat yang dilepaskan. 

e. Waktu paruh biologis 

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

bentuk sediaan lepas lambat karena efeknya sendiri sudah berkelanjutan. 

Faktor fisika-kimia yang mempengaruhi desain bentuk sediaan lepas lambat 

peroral (Jantzen & Robinson, 1996) adalah : 

a. Ukuran dosis 

Sediaan lepas lambat tidak cocok untuk obat-obat yang memiliki dosis relatif 

besar (500 mg). 

b. Kelarutan 

Senyawa dengan kelarutan yang sangat rendah (<0,01 mg/ml) sudah bersifat 

lepas lambat, pelepasan obat dari bentuk sediaan dalam cairan gastrointestinal 

dibatasi oleh kecepatan disolusinya. 

c. Koefisien partisi 



Senyawa dengan koefisien partisi yang rendah akan mengalami kesulitan 

menembus membran sehingga bioavailabilitasnya rendah. 

d. Stabilitas obat 

Untuk obat yang tidak stabil dalam usus halus akan menunjukkan penurunan 

bioavailabilitas jika diberikan dalam bentuk sediaan lepas lambat. 

4. Formulasi Sediaan Lepas Lambat. 

Bahan aktif yang dapat diformulasi menjadi tablet atau kapsul lepas lambat 

tidak semuanya bisa digunakan. Kandungan bahan aktif dan bahan non aktif dari 

bentuk sediaan lepas lambat biasanya 2 kali atau lebih banyak dari sediaan lepas 

segera. Untuk formulasi sediaan lepas lambat digunakan suatu barrier kimia atau 

fisika untuk mendapatkan pelepasan yang lambat dari dosis maintenance, diantaranya 

adalah dengan penyalutan, matrik lemak atau plastik, mikroenkapsulasi, ikatan kimia 

dengan resin penukar ion, dan sistem pompa osmotik (Collett & Moreton, 2002).  

Teknologi yang sering digunakan dalam formulasi sediaan lepas lambat 

menurut Simon (2001) adalah: 

a. Sistem Matriks 

Sistem matriks merupakan sistem yang paling sederhana dan sering digunakan 

dalam pembuatan tablet lepas lambat. Bahan aktif didispersikan secara homogen di 

dalam pembawa. Bahan pembawa yang sering digunakan dapat digolongkan menjadi 

bahan pembawa tidak larut air bersifat lilin/wax dan hidrofilik pembuatan gel. 

Campuran tersebut kemudian dicetak menjadi tablet. 

b. Penyalutan 



Teknologi penyalutan sering digunakan pada bahan aktif berbentuk serbuk, 

pellet mengandung bahan aktif atau tablet. Lapisan penyalut ini berfungsi 

mengendalikan ketersediaan bahan aktif dalam bentuk larutan. Penyalutan serbuk 

bahan aktif dapat dilakukan dengan metode mikroenkapsulasi, antara lain 

menggunakan teknik koaservasi atau pemisahan fase dengan polimer larut air atau 

teknik polimerasi pada antar permukaan antara larutan bahan aktif dalam pelarut 

organik dan larutan monomer dalam pelarut air. 

c. Pompa osmotis 

Penyalut tablet yang mengandung bahan aktif dengan membran 

semipermiabel. Membran ini dapat dilalui hanya oleh molekul-molekul air tetapi 

tidak oleh bahan aktif terlarut. Membran tersebut dilubangi dengan Bor laser. Melalui 

lubang inilah larutan bahan aktif di dorong keluar dari tablet bersalut oleh tekanan 

osmosa yang berasal dari bahan aktif osmosis. 

5. Matriks 

Suatu matriks dapat digambarkan sebagai pembawa padat inert yang 

didalamnya obat tersuspensi (tercampur) secara merata.  

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

a. Matriks tidak larut, inert 

Polimer inert yang tidak larut seperti polietilen, polivinil klorida dan 

kopolimer akrilat, etil selulosa telah digunakan sebagai dasar untuk banyak formulasi 

di pasaran. Tablet yang dibuat dari bahan-bahan ini didesain untuk dimakan dan tidak 

pecah dalam saluran cerna. 



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 carnauba 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 metil selulosa, natrium 

karboksimetil selulosa, natrium alginat, xanthan gum dan carbopol. Bila bahan-bahan 

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

ini bagian luarnya akan mengalami erosi sehingga menjadi terlarut. 

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 (Wagner, 1971; Martin et al, 1993). 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, 1985). 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 (7) 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, at al, 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 memberikan persamaan pelepasan obat dalam tablet sistem matrik 

adalah sebagai berikut : 

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. 

Untuk menentukan mekanisme yang dominan dalam proses pelepasan obat, 

Ritger dan Peppas memberikan suatu persamaan sebagai berikut : 

  tM
M

nkt
∞
=  ……………………………. (11) 

k dan n adalah konstanta yang tergantung dari karakteristik sistem obat-polimer. 

Eksponen disfusi, n, tergantung dari geometri bentuk sediaan yang menentukan 

mekanisme fisis pelepasan obat. Dengan penentuan eksponen difusi (n) maka akan 

memberikan informasi tentang mekanisme fisis kontrol pelepasan obat dari bentuk 

sediaan (tabel 2). Untuk sistem yang menunjukkan case transport maka mekanisme 

yang dominan dalam pelepasan obat adalah akibat relaksasi gel yang mengembang. 

Anomalous transport terjadi akibat gabungan mekanisme difusi Fick dan relaksasi 

polimer (Lowman & Peppas, 1999). 



Tabel 2. Mekanisme Transport Obat dalam Hidrogel 

Eksponen difusi (n) Tipe transport Time dependence 

0,5 Difusi Fick t1/2 

0,5 < n < 1 Anomalous transport tn – 1  

1 Case II transport Time dependence 

n > 1 Super case II transport tn – 1 

 

7. Pemerian Zat Aktif dan Matriks 

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 (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). 



 

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). 

b. HPMC ( Hidroksipropil metilselulosa) 

Sifat fisika kimia HPMC ditentukan oleh kandungan gugus metoksi, 

hidroksipropil dan berat molekulnya. Sifat pengembangan (swelling) dan kelarutan 

HPMC tergantung pada berat molekul, derajat substitusi cross-linking dan grafting. 

Pembentukan lapisan gel adalah hal yang penting untuk pelepasan obat dari sistem 

HPMC. Pada keadaan awal HPMC membentuk seperti kaca (glassy state), akibat 

penetrasi air kedalam sediaan maka terjadi penurunan tegangan HPMC. Pada suatu 

konsentrasi air tertentu maka polimer mengalami transisi dan glassy state menjadi 



rubbery state sehingga terjadi peningkatan mobilitas cincin makromolekul sehingga 

koefisien difusi obat lebih besar (Bodmeier dan Siepmenn, 1999). 

 

                Gambar 4. Struktur Molekul HPMC (Harwood, dkk, 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 

kompresibel, pada kelembaban tinggi akan melunak tapi bersifat reversible ketika 

lingkungan berubah kelembabannya. Ikatan yang terjadi antar partikelnya adalah 

ikatan hydrogen, ikatan ini sangat berperan dalam kekerasan dan kohesifitasnya. 

Avicel dapat digunakan sebagai bahan pengikat, pengisi, penghancur dan pelicin 

dalam pembuatan tablet (Banker, et. al, 1980).  



 

Gambar 5. Struktur Molekul Avicel PH 102 (Rowe, dkk, 2006)  

 

d. Laktosa  

Merupakan bahan penolong yang paling luas penggunaanya. Laktosa adalah 

gula yang diperoleh dari susu. Dalam bentuk anhidrat/ mengandung satu molekul air 

hidrat. Pemerian meliputi serbuk atau masa hablur, putih/putih krem, tidak berbau 

dan rasa sedikit manis, stabil diudara, tetapi mudah menyerap bau. Kelarutan mudah 

(dan pelan-pelan) larut dalam air dan lebih mudah larut dalam air mendidih, sangat 

sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam klorofom dan dalam eter (Anonim, 1995). 

 

e. Magnesium stearat  

Magnesium stearat merupakan senyawa magnesium dengan campuran asam-

asam organik padat yang diperoleh dari lemak, terutama terdiri dari magnesium 

stearat dan magnesium palmitat dalam berbagai perbandingan. Mengandung setara 

dengan tidak kurang dari 6,8% dan tidak lebih 8,3% MgO. Pemeriannya serbuk 

halus, putih, bau lemah, khas, mudah melekat dikulit, bebas dari butiran. Kelarutan: 

tidak larut dalam air, dalam etanol, dan dalam eter (Anonim, 1995).  

 

 



8. Landasan Teori 

Teofilin merupakan salah satu zat aktif yang dapat digunakan dalam 

formulasi sediaan lepas lambat. Formulasi sediaan lepas lambat dapat dibuat dengan 

cara tertentu sehingga pelepasan zat aktifnya lambat, namun tetap mencapai efek 

terapetik. Teknik farmasetis yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

penambahan matriks, matriks ini berperan sebagai penghalang dan penghambat 

pelepasan zat aktifnya. Penelitian ini menggunakan polimer larut air yaitu 

hidroksipropil metilselulosa (HPMC) sebagai matriks. Pemilihan HPMC didasarkan 

pada sifat HPMC yang dapat membentuk gel jika berinteraksi dengan air, gel yang 

terbentuk akan menjadi penghalang lepasnya zat aktif dari tablet. Peneliti sebelumnya 

(Sanasthria, 2006) menunjukkan bahwa HPMC dapat digunakan untuk 

memperlambat pelepasan zat aktif dan berpengaruh pada sifat fisik tablet teofilin. 

Suwaldi (1996) melaporkan bahwa teofilin dalam bentuk sediaan matriks HPMC 

pelepasannya dapat diperlambat dan pelepasan obatnya mengikuti kinetika orde nol. 

Pelepasan orde nol ini adalah pelepasan yang sangat diharapkan dapat membuat 

sediaan lepas terkontrol sehingga obat yang berada dalam darah dapat mengganti 

jumlah obat yang mengalami eliminasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

Suwaldi terletak pada medium yang digunakan dan pengkombinasian matriks. Pada 

penelitian Suwaldi menggunakan medium larutan asam klorida pH 1,2 dan tidak 

dikombinasi dengan matriks apapun sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

medium dapar fosfat pH 7,4. 



Pada penelitian ini menggunakan kombinasi matriks yaitu HPMC dan Avicel 

PH 102. Kombinasi matriks digunakan agar kelemahan yang dimiliki oleh salah satu 

matriks dapat ditutupi oleh matriks lainnya. Dalam hal ini Avicel PH 102 dapat 

menutupi sifat alir HPMC yang jelek. Avicel PH 102 juga memiliki ukuran partikel 

yang relatif besar sehingga dapat memperbaiki sifat alir dan kompresibilitas teofilin. 

 

E. Hipotesis 

1. Kombinasi HPMC dan Avicel PH 102 sebagai matriks dalam sediaan lepas 

lambat diduga berpengaruh terhadap sifat fisik tablet teofilin. 

2. Kombinasi HPMC dan Avicel PH 102 sebagai matriks dalam sediaan lepas 

lambat diduga akan menghasilkan profil pelepasan obat mendekati orde nol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


