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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Reumatik merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita masyarakat 

Indonesia. Penyebab utamanya adalah pola hidup yang tidak sehat dan tidak 

teratur. Salah satu obat antiinflamasi yang banyak direkomendasikan oleh dokter 

adalah natrium diklofenak. Selain digunakan sebagai antireumatik, natrium 

diklofenak ini mempunyai aktivitas antiradang dan analgetik antipiretik. Obat ini 

mempunyai efek samping yang relatif kurang keras dibandingkan dengan obat 

kuat lainnya seperti indometazin dan piroxicam (Anonim, 2002). Diklofenak 

mempunyai harga t ½ pendek (3-6 jam), sehingga frekuensi pemberian diulang 

beberapa kali untuk mendapatkan efek yang diinginkan (Siswandono dan 

Soekardjo, 2002). Obat dengan waktu paruh yang sangat pendek membutuhkan 

jumlah obat yang cukup banyak pada setiap unit dosis untuk mempertahankan 

efek berkelanjutan. Untuk menghindari pemakaian obat berulang dan untuk 

menghindari efek yang tidak diinginkan (fluktuasi kadar obat dalam plasma) maka 

diklofenak dibuat sediaan lepas lambat. Pengurangan frekuensi pemberian akan 

memudahkan pasien dan mengurangi resiko kesalahan dan kelupaan (Ansel, 

1989).  

Penggunaan kombinasi suatu matriks digunakan untuk membuat sediaan 

lepas lambat. Bahan matriks yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kombinasi antara HPMC dan xanthan gum. HPMC  merupakan matriks turunan 

selulosa yang bersifat hidrofilik dan mengembang dalam air. HPMC dapat 
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membentuk lapisan hidrogel yang kental pada sekeliling lapisan sediaan lepas 

lambat setelah kontak dengan cairan saluran cerna. Lapisan hidrogel tersebut yang 

dapat menghalangi lepasnya obat dalam sedian tablet lepas lambat, yang 

mengakibatkan pelepasan zat aktif dalam sediaan dapat dikendalikan (Rowe, dkk., 

2006).  

Xanthan gum tidak hanya memperlambat pelepasan obat dan memberikan 

kinetika pelepasan yang tergantung waktu tetapi juga bekerja efektif secara in vivo 

dan dapat mempertahankan kadar obat dalam plasma. Xanthan gum memberikan  

beberapa keuntungan ekonomis dan farmasetik dibandingkan HPMC diantaranya 

adalah tidak memberikan initial burst release (pelepasan obat dalam jumlah 

besar), mampu melepaskan obat lebih lambat, dan lebih reprodusibel (Rowe, dkk., 

2006). Pelepasan obat yang larut (soluble drug) utamanya melalui difusi, 

sedangkan untuk obat yang kurang larut atau tidak larut melalui erosi. Pelepasan 

obat dari matriks xanthan gum lebih cepat dalam media asam karena permukaan 

erosi awal lebih cepat terbentuk. Penggunaan xanthan gum yang mempunyai daya 

rekat lebih tinggi dari HPMC pada kombinasi matriks, akan memberikan sifat 

fisik tablet yang baik. Selain itu akan dihasilkan tablet yang lebih ekonomis, 

dikarenakan harga dari xanthan gum yang lebih murah (Rowe, dkk., 2006). 

  

B. Perumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh variasi matriks kombinasi HPMC  dan xanthan 

gum terhadap sifat fisik tablet (kekerasan, kerapuhan, keseragaman, waktu 

hancur) dan pelepasan natrium diklofenak dari tablet lepas lambat ? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan variasi 

konsentrasi kombinasi HPMC dan Xanthan gum sebagai matriks tablet lepas 

lambat natrium diklofenak terhadap sifat fisik tablet (keseragaman bobot, 

kekerasan tablet, kerapuhan tablet, waktu hancur tablet) dan pelepasan obat dari 

tablet lepas lambat. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Sediaan tablet lepas lambat 

Tablet secara umum menurut Farmakope Indonesia edisi III didefinisikan 

sebagai sediaan padat kompak, dibuat secara kempa cetak, dalam bentuk tabung 

pipih atau sirkuler, kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu 

obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. 

Sediaan obat dalam bentuk tablet mempunyai keuntungan dibanding sediaan 

lain, yaitu (Sulaiman, 2007): 

a. Biaya murah dan dapat diproduksi dalam jumlah besar. 

b. Tablet mudah ditelan dan keseragaman dosisnya tepat. 

c. Memiliki sifat mekanik, kimia dan stabilitas mikrobiologi yang baik. 

d. Dapat dibuat produk untuk berbagai profil pelepasan. 

e. Banyak obat yang dapat dicetak menjadi tablet setelah melalui proses yang 

sesuai. 

f. Mudah dalam pengemasan dan distribusinya. 
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g. Tersedia dalam berbagai macam bentuk, ukuran, dan warna sehingga dapat 

mengurangi kesalahan dalam penggunaannya. 

h. Dibandingkan dengan kapsul, tablet lebih sulit dipalsukan (Sulaiman, 2007). 

Macam-macam bahan tambahan (eksipien) dalam pembuatan tablet, antara 

lain sebagai berikut : 

1) Bahan pengisi (diluent atau filler) 

Bahan pengisi berfungsi sebagai penambah berat tablet dan memperbaiki 

daya kohesi sehingga dapat dikempa langsung atau memacu aliran. Bahan pengisi 

yang dapat digunakan antara lain laktosa, kaolin, glukosa, dan amilum (Banker 

dan Anderson, 1986). 

2) Bahan pengikat (binder) 

Bahan pengikat merupakan bahan yang mempunyai sifat adhesif yang 

digunakan untuk mengikat serbuk-serbuk menjadi granul, selanjutnya bila 

dikempa akan menghasilkan tablet kompak. Contoh dari bahan pengikat adalah 

mucilago PGA, larutan glukosa, solutio gelatin dan sebagainya (Anonim, 1995). 

3) Bahan pelicin (lubricant) 

Bahan pelicin mempunyai peran yang berbeda-beda diantaranya sebagai 

bahan pelicin (lubricant) yang berfungsi untuk memudahkan pengeluaran tablet 

dari ruang cetak melalui pengurangan gesekan antara dinding dalam lubang ruang 

cetak dengan permukaan sisi tablet, bahan pengatur aliran (glidant) berfungsi 

sebagai peningkatan kemampuan mengalir serbuk dan bahan pemisah bentuk (anti 

adherent) berfungsi mengurangi lekatnya massa tablet pada dinding ruang cetak 

dan permukaan punch serta menghasilkan kilap pada tablet. Contoh yang dapat 
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digunakan antara lain talk, magnesium stearat, dan natrium lauril sulfat (Voigt, 

1984).  

4) Bahan penghancur (disintegrant) 

Bahan penghancur dimaksudkan untuk menarik air yang masuk ke dalam 

tablet sehingga memudahkan hancurnya tablet dalam medium cair dan dapat 

pecah menjadi granul atau partikel penyusunnya. Contohnya antara lain amilum 

kering, dan PVP (Banker dan Anderson, 1986). 

Metode pembuatan tablet ada 3 macam, yaitu metude granulasi basah, 

metode granulasi kering dan metode cetak langsung (Ansel, 1989). 

1. Metode granulasi basah (wet granulation) 

Metode granulasi basah ini adalah metode yang konvensional dalam 

mengubah serbuk ke dalam butiran halus, mudah mengalir dan memiliki 

kekompakan sehingga bentuk tablet bagus (Sulaiman, 2007). Bila serbuk atau 

campuran serbuk yang akan ditablet tidak memiliki sifat alir dan kompresibilitas 

yang baik, maka dibutuhkan proses granulasi. Metode ini dipilih jika bahan aktif 

tahan terhadap air atau pelarut dan terhadap panas. 

Inti dari metode granulasi basah adalah adanya penambahan air atau cairan 

dalam proses granulasinya (baik cairan bahan pengikat maupun cairan yang hanya 

berfungsi sebagai pelarut atau pembawa bahan pengikat). 

Keuntungan granulasi basah adalah pada homogenitas campuran, sehingga 

dapat juga digunakan untuk obat dengan dosis yang rendah. Sedangkan 

kekurangan metode granulasi basah adalah biaya produksi lebih mahal karena 

dibutuhkan waktu, ruangan, tenaga, peralatan dan energi yang lebih banyak, 
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banyaknya material yang hilang dalam proses karena tahapnya lebih panjang, 

hanya dapat digunakan untuk material yang tahan panas dan kelembaban, karena 

banyaknya tahapan proses maka validasinya menjadi lebih banyak dan sulit.  

2. Metode granulasi kering (dry granulation) 

Metode granulasi kering ini dilakukan bila zat aktif yang akan digranul 

tidak tahan terhadap pemanasan dan kelembaban dari solven atau pelarut. Pada 

metode ini granul dibentuk oleh penambahan bahan pengikat kering kedalam 

campuran serbuk, dan setelah itu memecahkannya menjadi pecahan-pecahan 

kedalam granul yang lebih kecil, penambahan bahan pelicin dan penghancur 

kemudian dicetak menjadi tablet (Ansel, 1989). 

Kelebihan metode granulasi kering dibandingkan metode granulasi basah 

adalah peralatan dan ruang yang dibutuhkan lebih sedikit,energi yang dibutuhkan 

lebih kecil dan lebih murah. Sedangkan kekurangan metode granulasi kering ini 

adalah dibutuhkan mesin tablet bertekanan tinggi (heavy duty tablet press), 

distribusi warna tidak homogen, timbul banyak debu, dan berpotensi 

meningkatkan kontaminasi (Sulaiman, 2007). 

3. Metode kempa langsung (direct compression) 

Kempa langsung didefinisikan sebagai proses pembuatan tablet dengan 

langsung mengempa campuran serbuk (zat aktif dan eksipien), dan tidak ada 

proses sebelumnya kecuali penimbangan dan pencampuran. 

Metode ini digunakan untuk bahan aktif dengan sifat mudah mengalir atau 

sifat kohesifitasnya tinggi sehingga memungkinkan untuk langsung dikompresi 

dalam mesin tablet tanpa memerlukan granulasi basah dan kering (Ansel, 1989). 
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Metode pembuatan tablet secara kempa langsung merupakan metode yang 

sangat disenangi. Hal ini karena kempa langsung memberi beberapa keuntungan 

diantaranya yaitu tahapan produksinya sangat singkat (hanya pencampuran dan 

pengempaan), peralatan yang dibutuhkan tidak banyak, ruangan yang dibutuhkan 

lebih kecil dan tidak banyak, dari segi tenaga yang mengerjakan juga hanya 

dibutuhkan sedikit dan kerena prosesnya singkat maka stabilitasnya tetap terjaga 

(dapat meningkatkan stabilitas produk). 

Keuntungan dari metode kempa langsung adalah bahan obat yang peka 

terhadap panas, yang stabilitasnya terganggu akibat operasi granul dapat dibuat 

menjadi tablet (Voigt, 1984).    

  Modifikasi obat dalam tahun terakhir ini telah dikembangkan untuk 

melepaskan obat aktif pada suatu laju yang terkendali. Berbagai produk obat 

pelepasan terkendali telah dirancang dengan tujuan terapetik tertentu yang 

didasarkan atas sifat fisikokimia, farmakologik, dan farmakokinetik obat.   Tujuan 

utama produk sediaan obat lepas lambat adalah untuk mencapai suatu efek 

terapetik yang diperpanjang disamping memperkecil efek samping yang tidak 

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

pelepasan terkendali melepaskan obat pada suatu laju yang konstan atau laju order 

nol. Pelepasan terkendali yang memungkinkan untuk mempertahankan kadar obat 

terapetik dalam darah, yang memberikan respon klinik yang diperpanjang dan 

konsisten pada pasien (Shargel, 2005). 

Sediaan lepas lambat ini menghasilkan efek terapetik yang diinginkan 

secara berangsur-angsur dan terus menerus melepaskan sejumlah obat lainnya 
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untuk memelihara tingkat pengaruhnya selama periode waktu yang diperpanjang, 

biasanya 8 sampai 12 jam. Hal ini karena sediaan lepas lambat memberikan dosis 

penjagaan (maintaining dose) yang mampu menjaga dosis terapetiknya (Shargel, 

2005). 

2. Tipe sediaan lepas lambat 

Sediaan lepas lambat secara umum digolongkan menjadi 3 tipe (Sulaiman, 

2007): 

a. Repeat action tablets 

Tipe ini dimaksudkan untuk melepaskan dosis pertama secara cepat dan 

melepaskan dosis kedua setelah periode waktu tertentu. 

b. Sustained release 

Bentuk sediaan ini dirancang agar pemakaian satu unit dosis tunggal 

menyajikan sejumlah jenis obat segera setelah pemakaiannya (Ansel, 1985). 

Tujuannya adalah untuk mendapatkan konsentrasi obat dalam darah pada rentang 

terapetik pada dosis pertama dan selanjutnya dipertahankan oleh dosis kedua 

dalam jangka waktu tertentu. 

c. Prolong-action preparation 

Pelepasan obat ini berlangsung secara lambat dan memberikan cadangan 

obat terus menerus dalam waktu tertentu. 

3.  Kelebihan dan kerugian sediaan lepas lambat   

Kelebihan sediaan lepas lambat antara lain (Ansel, 1989)  : 

a. Mengurangi fluktuasi kadar obat dalam darah 

b. Mengurangi frekuensi pemberian 
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c. Meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien 

d. Mengurangi efek samping yang merugikan 

e. Mengurangi biaya pemeliharaan kesehatan 

Kerugian sediaan lepas lambat 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 oleh lama tinggal di saluran cerna 

e. Jika penderita mengalami 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) 

4. Sifat intrinsik bahan obat yang berpengaruh pada sediaan lepas lambat 

Sifat-sifat fisikokimia dan biologis akan sangat mempengaruhi sifat 

fisikokimia tablet yang dihasilkan. 

Beberapa sifat fisikokimia yang berpengaruh pada sediaan lepas lambat 

adalah : 

a. Dosis  

Produk peroral lebih dari 500 mg sangat sulit untuk dijadikan sediaan lepas 

lambat sebab pada dosis yang besar akan dihasilkan volume sediaan yang terlalu 

besar yang tidak bisa diterima sebagai produk oral (Sulaiman, 2007). 

 



 10

b. Kelarutan 

Obat dengan kelarutan dalam air yang terlalu rendah atau terlalu tinggi tidak 

cocok untuk sedian lepas lambat. Batas terendah untuk kelarutan pada sediaan 

lepas lambat adalah 0,1 mg/ml (Sulaiman, 2007). 

c. Koefisien partisi 

Obat yang mudah larut dalam air kemungkinan tidak mampu menembus 

membran biologis sehingga obat tidak sampai ke tempat aksi. Sebaliknya obat 

yang sangat lipofil akan terikat pada jaringan lemak sehingga obat tidak mencapai 

sasaran (Sulaiman, 2007). 

d. Stabilitas obat  

Bahan aktif yang tidak stabil terhadap lingkungan yang bervariasi di 

sepanjang saluran cerna tidak dapat diformulasi menjadi sediaan lepas lambat 

(Sulaiman, 2007). 

e. Ukuran partikel 

Molekul obat yang besar menunjukkan koefisien difusi yang kecil dan 

kemungkinan sulit dibuat sediaan lepas lambat (Sulaiman, 2007). 

Beberapa sifat biologis yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sediaan 

lepas lambat antara lain (Sulaiman, 2007): 

a) Absorbsi  

Obat yang lambat absorbsinya sulit untuk dibuat sediaan lepas lambat. Batas 

terendah harga konstanta kecepatan absorbsi untuk sediaan oral adalah sekitar 

0,25/jam. 
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b) Volume distribusi 

Volume distribusi obat yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kecepatan 

eliminasinya sehingga obat tersebut tidak cocok untuk dibuat sediaan lepas 

lambat. 

c) Indeks terapetik 

 Indeks terapetik obat yang kecil memerlukan kontrol yang teliti terhadap 

kadar obat yang dilepaskan obat dalam darah, karena itu sediaan lepas lambat 

dapat berperan dalam mengontrol pelepasan obat agar tetap dalam indeks 

terapetiknya. 

d) Durasi  

Obat dengan waktu paro yang panjang dan dosis yang besar tidak cocok untuk 

dijadikan sediaan lepas lambat. Waktu paro yang panjang dengan sendirinya akan 

mempertahankan kadar obat pada indeks terapetiknya sehingga tidak perlu dibuat 

sediaan lepas lambat. 

5. Metode formulasi sediaan lepas lambat 

Kebanyakan produk-produk pelepasan berkesinambungan peroral telah 

diformulasi sebagai kapsul atau tablet. Ada beberapa macam pembuatan sediaan 

lepas lambat, antara lain (Ansel, 1985): 

a.   Pengisian obat ke dalam matriks yang terkikis perlahan-lahan, yaitu:  

1) bahan yang tidak larut, dirancang utuh dan tidak pecah dalam saluran    

pencernaan seperti polietilen dan etilselulosa. 

2) bahan tidak larut dalam air tetapi dapat terkikis oleh medium seperti lilin, 

lemak, dan sejenisnya.  



 12

3) bahan tidak dapat dicerna dan dapat membentuk gel di dalam saluran cerna 

antara lain natrium alginat, natrium karboksil metil Sselulosa, dan 

metilselulosa. 

b.  Mikroenkapsulasi adalah suatu proses dari bahan padat, cairan bahkan gas 

yang dapat dibuat kapsul dengan ukuran partikel kecil dibentuk dinding tipis 

disekitar bahan yang akan dijadikan kapsul (Ansel, 1985). 

c.  Pembentukan kompleks, pelepasan obat tergantung pada pH sekitar (Ansel, 

1985). Sediaan ini mengandung suatu senyawa pengompleks misalnya asam 

tanat. 

6. Matriks 

Matriks dapat digambarkan sebagai pembawa padat inert yang didalamnya 

obat tersuspensi (tercampur) secara merata. Suatu matriks dapat dibentuk secara 

sederhana dengan mengempa atau menyatukan obat dan bahan matriks bersama-

sama. Pada umumnya obat ada dalam prosen yang lebih kecil agar matriks 

memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap air dan obat berdifusi keluar 

secara lambat. Jenis matriks dari pelepasan obat dapat dibentuk menjadi suatu 

tablet atau butir-butir kecil tergantung pada komposisi formulasi (Shargel, 2005). 

Tiga golongan bahan penahan yang digunakan untuk memformulasi tablet 

lepas lambat (Lachman, dkk., 1994): 

a. Golongan matriks yang terdiri dari penahan yang membentuk matriks tidak 

larut atau matriks kerangka. Polimer inert yang tidak larut seperti polietilen, 

polivinil klorida, dan kopolimer akrilat yang digunakan sebagai dasar untuk 

banyak formulasi di pasaran. 
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b. Golongan matriks yang memperlihatkan bahan-bahan yang tidak larut dalam 

air yang secara potensial dapat terkikis. Golongan ini berupa malam, lemak 

dan bahan-bahan yang berhubungan dengan pembentukan matriks membentuk 

matriks yang mengontrol pelepasan melalui difusi pori dan erosi. 

c. Golongan pembentuk matriks menunjukkan bahan-bahan yang tidak dapat 

dicernakan yang membentuk gel in-situ. Besarnya difusi atau erosi yang 

mengontrol pelepasan tergantung pada polimer yang dipilih untuk formulasi, 

dan juga pada perbandingan obat dan polimer. 

7. Pelepasan obat dari matriks 

Dua dasar umum yang terlibat dalam penghambatan pelepasan obat dari 

formulasi-formulasi  lepas lambat yang paling praktis ini adalah matriks yang 

ditanam dan prinsip pembatasan yang secara skematis terlihat pada gambar 1 dan 

2 (Lordi, 1994). 

 

 

Gambar 1. Konsep matriks yang ditanam sebagai suatu mekanisme pelepasan 
terkontrol dalam desain bentuk sediaan lepas lambat. Model jaringan 
(a) : obat tidak larut dalam obat penahan. Model disperse (b) : obat 
larut dalam bahan penahan. Profil difusi (c) : mengkarakterisasi 
bentuk penglepasan obat dari suatu sistem matriks (Lordi, 1994). 
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Gambar 2. Model pembatasan tidak langsung dari desain bentuk sediaan lepas 
lambat. A, Difusi obat melalui pembatas tersebut. B, permiasi 
pembatas dengan elusi media diikuti oleh difusi obat. C, Erosi 
pembatas, melepas obat. D, Rusaknya pembatas akibat permiasi 
media pengelusi (Lordi, 1994). 

 
 

Pelepasan obat dikontrol oleh kombinasi dari beberapa proses fisika. Ini 

termasuk permeasi matriks oleh air, pembocoran (ekstraksi atau difusi) obat dari 

matriks tersebut, dan erosi dari bahan matriks. Cara lain, obat bisa dilarutkan 

dalam bahan matriks dan dilepaskan dengan difusi melalui bahan matriks atau 

dibagi diantara matriks dan cairan yang  mangekstraksi. Matriks bisa dibuat dari 

bahan yang tidak larut atau bahan yang dierosikan (misalnya polimer-polimer 

silikon atau lemak) (Lordi, 1994).  

Obat dalam matriks polimer berarti obat serbuk didispersikan secara 

homogen keseluruh matriks polimer dan berdifusi keluar dari permukaan matriks 

tersebut. Batas yang terbentuk antara obat dan matriks kosong, oleh karena itu 

mundur ke dalam tablet ketika obat dikeluarkan (Martin, dkk.,1993). Gambar 

skematis terlihat pada gambar 3. 
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Gambar 3. Skema matriks padatan dan batas daerah penyusutan obat    yang  
berdifusi dari sediannya, Cs = Kelarutan atau konsentrasi jenuh obat 
dalam matriks, A = konsentrasi total obat dalam matriks, h = jarak 
yang ditempuh oleh obat untuk berdifusi (Martin, dkk., 1993). 

 
Persamaan Higuchi menggambarkan kecepatan pelepasan obat yang 

terdispersi dalam suatu matriks yang padat dan inert (Longer dan Robinson, 

1990). 

M = [ Ds.Ca (є/τ) (2.Co-є.Ca) t ]1/2
……………………………………………..…(1) 

Dengan M adalah jumlah obat yang dilepaskan dari matriks, є adalah 

porositas matriks, τ adalah turtuositas matriks, Ca adalah kelarutan obat dalam 

medium pelarutan, Ds adalah koefisien difusi dalam medium pelarutan, Co adalah 

jumlah total persen obat per unit volume dalam matriks (Sulaiman, 2007). 

 
Kecepatan difusi obat dalam melewati matriks ditentukan oleh koefisien 

difusi (D) dan harga D ditentukan oleh beberapa faktor menurut persamaan 

Stokes-Einstein sebagai berkut : 

 

 ………………………………………………………..…………………..(2) 

 

D = 
RT 

6πηrN 
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D adalah koofisien difusi, R adalah konstanta gas molar, T adalah 

temperatur, r adalah radius molekul difusan, N adalah bilangan Avogadro, η 

adalah viskositas. Dari persamaan diatas tampak bahwa hubungan antara 

viskositas dan koefisien difusi berbanding terbalik. Semakin banyak matriks yang 

ditambahkan, viskositas semakin besar, akibatnya harga koefisien difusi semakin 

kecil. Hal ini berarti menurunnya koefisien difusi diikuti dengan penurunan 

kecepatan pelepasan obat (Higuchi, 1963). 

8. Disolusi 

Disolusi adalah proses melarutnya suatu zat kimia dari sediaan padat ke 

dalam suatu medium tertentu. Kecepatan disolusi atau laju pelarutan adalah 

kecepatan melarutnya zat kimia kedalam medium tertentu dari suatu padatan. 

Disolusi merupakan tahapan yang membatasi atau tahap yang mengontrol laju 

bioabsorbsi obat-obat yang mempunyai kelarutan rendah. Karena tahapan ini 

merupakan tahapan yang paling lambat dari berbagai tahapan yang ada dalam 

pelepasan obat dari bentuk sediaannya dan perjalanannya ke dalam sirkulasi 

sistemik (Martin, dkk., 1993). 

Pengungkapan hasil disolusi (Shargel, 2005): 

a. Metode Wagner  

Metode ini dapat menghitung tetapan kecepatan pelarutan (k) dengan berdasar 

pada asumsi bahwa kondisi percobaan dalam keadaan sink. 

b. Metode Khan  

Metode ini kemudian disebut dengan konsep Dissolution Efficiency (DE). 
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c. Metoda Klasik  

Metode ini menunjukkan jumlah zat aktif yang terlarut pada waktu t, yang 

kemudian dikenal dengan T20, T50, T90 dan sebagainya. 

d. Jumlah zat aktif yang terlarut pada waktu tertentu, misalnya C30 adalah dalam 

waktu 30 menit zat aktif yang terlarut sebanyak x mg atau x mg/ml. 

Efektivitas dari suatu tablet dalam melepaskan obatnya untuk diabsorbsi 

sistemik tergantung pada laju disintegrasi dari bentuk sediaan, deagregasi dari 

granul dan disolusi dari partikel zat aktif. Laju dimana suatu padatan melarut 

dalam pelarut dapat dirumuskan dengan persamaan Noyes dan Whitney, yaitu : 

dM  ‗    DS                        .......................................................(3) 
 dt   h 

dimana : 
M          =  massa zat terlarut pada waktu t 
dM/dt    =  laju disolusi 
D           =  koefisien difusi 
S           =  luas permukaan zat padat yang kontak dengan larutan 
h           =  tebal lapisan difusi 
Cs          =  kelarutan dari zat padat 
C           =  konsentrasi zat terlarut pada waktu t 
 

Jika konsentrasi C jauh lebih kecil dari pada kelarutan obat Cs/keadaan sink 

(sink conditions), persamaan diatas menjadi : 

dM DSCs 
 —      =      ——— .............................................................. (4) 

dt                    h 
Kecepatan disolusi zat padat dalam cairan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu : 

a. Sifat fisikokimia obat 

Sifat fisikokimia dari partikel-partikel obat padat mempunyai pengaruh 

yang besar pada kinetika pelarutan. Derajad kelarutan obat dalam air juga 

(Cs-C) 
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mempengaruhi laju pelarutan. Pada umumnya, obat dalam bentuk garam yang 

dapat terionisasi lebih larut dalam air daripada pada asam atau basa bebas 

(Shargel, 1985). 

b. Faktor teknologi  

Perbedaan metode yang digunakan dalam produksi  turut mempunyai laju 

disolusi obat. Begitu juga penggunaan bahan-bahan tambahan dalam produksi. 

Contohnya penggunaan bahan pelicin yang bersifat hidrofob mampu menolak air 

sehingga menurunkan laju disolusi obat (Parrott, 1971). 

c. Pengadukan  

Faktor pengadukan sangat membantu menghomogenitaskan medium 

disolusi, kondisi pengadukan berpengaruh pada disolusi yang dikontrol oleh 

difusi, karena ketebalan lapisan difusi berbanding terbalik dengan kecepatan 

pengadukan, dengan persamaan sebagai berikut : 

K   =    a(N)b ................................................................................ (5) 

a dan b adalah suatu konstanta, pada proses yang dikontrol difusi  b = 1. disolusi 

yang secara sempurna dikontrol oleh kecepatan reaksi permukaan tidak akan 

tergantung pada intensitas pengadukan karena difusi bukan pembatas kecepatan, 

sehingga b = 0 (Martin, dkk., 1993). 

d. Temperatur 

Semakin tinggi temperatur maka semakin banyak zat aktif yang terdisolusi 

dari bentuk sediaan. Kenaikan kelarutan akan memberikan kenaikan gradien 

konsentrasi sehingga menghasilkan kenaikan kecepatan disolusi (Parrott, 1971). 
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e. Medium pelarut  

Sifat dari medium pelarut sangat mempengaruhi uji pelarutan. Medium 

pelarutan seharusnya tidak jenuh dengan obat (Shargel, 1985). 

f. Alat disolusi yang digunakan 

Beberapa model yang digunakan produk untuk kenaikan konveksi, aliran 

relative terhadap medium disolusi dan permukaan partikel dapat laminar atau 

turbuler, tergantung kondisi pengadukan (Shargel, 1985). 

9. Natrium Diklofenak 

 

   

  

                                          

 Gambar  4. Struktur  natrium diklofenak 

Natrium diklofenak merupakan turunan dari asam fenil asetat (Siswandono 

dan Soekardjo, 1995) dan termasuk golongan obat non steroid yang paling kuat 

daya antiradangnya dengan efek samping yang kurang keras dibandingkan dengan 

obat lainnya seperti indometasin dan piroxicam. Obat ini mempunyai khasiat 

sebagai antiradang, antirematik, dan analgetik antipiretik, yang digunakan 

terutama untuk mengurangi rasa nyeri akibat keradangan pada berbagai keadaan 

rematik dan kelainan degeneratif pada system otot rangka (Siswandono dan 

Soekardjo, 1995). Seperti rheumatoid arthritis, osteoarthritis, dan ankilosing 

spondilitis (Anonim, 2002). 

NH 

CH2 COONa 

Cl Cl 
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Natrium diklofenak diserap secara cepat dan sempurna dalam lambung, 

kadar plasma tertinggi dicapai setelah 2 jam pemberian secara oral, dengan waktu 

paro eliminasi 3-6 jam (Siswandoyo dan Soekardjo, 1995). 

Aktivitas diklofenak dengan jalan menghambat enzim siklo-oksigenase 

sehingga pembentukan prostaglandin terhambat (Anonim, 2002). Resorpsinya 

dari usus secara cepat dan lengkap, tetapi bioavaibilitasnya rata-rata 55% akibat 

dari first pass effect besar. Efek analgetisnya dimulai setelah 1 jam, tetapi jika 

diberikan secara rektal dan intra muskular akan lebih cepat, yaitu masing-masing 

30 dan 15 menit. Penyerapan garam kalium lebih pesat daripada garam natrium. 

Persentase pengikatan proteinnya di atas 99%. Ekskresi melalui kemih 

berlangsung untuk 60% sebagai metabolit dan 20% dengan empedu dan tinja. 

Dosis oral 3 kali sehari 25-50 mg. Data farmakokinetik yang lainnya adalah 

volume distribusi 0,12-0,55 L/kg; konsentrasi dalam plasma (Css) 2-10 mcg/mL ( 

Evoy, 2005 ). 

10. Hidroksipropil Metilselulosa (HPMC) 

               

Gambar 5. Struktur kimia HPMC (Rowe, dkk., 2006) 

Hidroksipropil metilselulosa (HPMC) disebut juga metolose, merupakan 

polimer gastro solubel semi sintetis turunan selulosa. HPMC yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tipe 2208 (90SH-400) dengan viskositas 400 mPas. 
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Beberapa alasan dapat diterimanya polimer ini yaitu (Lachman, dkk., 1994): 

a. Kelarutan polimer yang khas dalam cairan lambung-usus serta dalam sistem 

pelarut organik dan pelarut air 

b. Tidak berpengaruh terhadap kekerasan tablet dan pemakaian obat 

c. Fleksibilitas, mengurangi resistensi, dan tidak memiliki rasa serta bau 

d. Stabil terhadap panas, cahaya, udara, dan dapat disesuaikan dengan tingkat 

kelembaban 

e. Mempunyai  kemampuan untuk mencampurkan zat warna atau zat adiktif 

lainnya ke dalam lapisan tipis tanpa kesukaran. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelepasan obat dari matriks HPMC 

adalah sebagai berikut (Anonim, 1991): 

a. Kelarutan obat dalam air dan ketergantungan dengan pH 

b. Sifat dari HPMC, baik dalam hal tipe, viskositas ataupun ukuran partikel 

c. Formulasinya yang berhubungan dengan jumlah bahan yang dipakai sebagai 

bahan pengikat 

d. Preparasinya menyangkut ukuran partikel dan bentuk tablet, tekanan 

kompresinya atau perlakuan terhadap permukaan tablet misalnya dengan 

coating polishing.   

11.  Xanthan gum 

Xanthan gum merupakan gum yang dihasilkan melalui fermentasi 

karbohidrat dengan Xanthomonas comprestris. Mengandung garam natrium, 

kalium dan kalsium dengan suatu polisakarida BM tinggi yang terdiri dari D-

glukosa, D-mannosa, dan D-asam glukoronat, serta tidak kurang dari 1,5 % asam 
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piruvat. Serbuk berwarna putih atau putih kekuningan, free flowing, larut dalam 

air panas dan dingin, praktis tidak larut dalam pelarut organik. Xanthan gum 

digunakan sebagai stabilizing agent, suspending agent, dan viscosity-increasing 

agent (Rowe, dkk., 2006). 

 
 

                             Gambar 6. Struktur kimia xanthan gum 
 

Xanthan gum tidak hanya memperlambat pelepasan obat dan memberikan 

kinetika pelepasan yang tergantung waktu tetapi juga bekerja efektif secara in vivo 

dan dapat mempertahankan kadar obat dalam plasma. Xanthan gum memberikan  

beberapa keuntungan ekonomis dan farmasetik dibandingkan HPMC diantaranya 

adalah tidak memberikan initial burst release, mampu melepaskan obat lebih 

lambat, dan lebih reprodusibel. Pelepasan obat yang larut (soluble drug) utamanya 

melalui difusi, sedangkan untuk obat yang kurang larut atau tidak larut melalui 

erosi. Pelepasan obat dari matriks xanthan gum lebih cepat dalam media asam 

karena permukaan erosi awal lebih cepat terbentuk (Rowe, dkk., 2006). 

Xanthan gum sangat baik digunakan dalam formula sediaan oral, topikal, 

kosmetik dan produk makanan, karena mempunyai sifat hidrofilik dan daya rekat 

yang sangat tinggi. Selain nontoxic juga nonirritant, sehingga baik kerjanya 

sebagai bahan pembantu atau bahan tambahan dalam formula sediaan farmasi 

(Rowe, dkk., 2006). 
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12. Laktosa 

Laktosa merupakan serbuk hablur, putih, tidak berbau, dan rasa agak pahit. 

Laktosa larut dalam 6 bagian air, 1 bagian air mendidih, sukar larut dalam etanol 

(95%) P, praktis tidak larut dalam kloroform P dan dalam eter P. jika dipanaskan 

meleleh, mengembung, kemudian terbakar, terjadi bau gula terbakar dan sisa asam 

menggunduk. Laktosa berfungsi sebagai bahan pengisi (Anonim, 1995). 

13. Amylum manihot 

Amylum manihot adalah pati yang diperoleh dari umbi akar manihot 

utilissima pohl, merupakan serbuk sangat halus dan berwarna putih. Amylum 

manihot mempunyai kelarutan yang praktis tidak larut dalam air dingin dan etanol 

(Anonim, 1995). 

14. Magnesium stearat 

Magnesium stearat mengandung tidak kurang dari 6,5% dan tidak lebih dari 

8,5% magnesium oksida, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. 

Magnesium sterat merupakan serbuk halus putih, licin, mudah melekat pada kulit, 

bau lemah khas, praktis tidak larut dalam air, dalam etanol (95%) P, dan dalam 

etanol P (Anonim, 1995). 

 

E. Landasan teori 

Untuk memberikan kenyamanan dalam mengkonsumsi obat secara oral, 

maka diperlukan variasi bentuk sediaan obat khususnya tablet, maka dibuatlah 

sediaan lepas lambat. Untuk membuat sediaan lepas lambat bahan matriks yang 

digunakan adalah HPMC dan xanthan gum. HPMC merupakan turunan selulosa 
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yang bersifat hidrofilik dan membentuk gel dalam air, tetapi mempunyai harga 

yang cukup mahal. Lapisan gel tersebut yang dapat menghalangi lepasnya obat 

dalam tablet lepas lambat. Xanthan gum mempunyai sifat daya rekat yang sangat 

tinggi (karena viskositasnya yang tinggi) dan bersifat hidrofilik serta mempunyai 

harga yang relatif murah. Kombinasi dari kedua matriks tersebut akan 

menghasilkan sifat fisik tablet (keseragaman bobot, kerapuhan, kekerasan, waktu 

hancur) yang baik, karena mempunyai sifat rekat yang baik juga (viskositas 

tinggi) (Rowe, dkk.2006).  Selain itu akan dihasilkan tablet yang lebih ekonomis, 

dikarenakan harga dari xanthan gum yang lebih murah dari HPMC.  

 

F. Hipotesis 

Penambahan variasi kombinasi HPMC dan xanthan gum sebagai matriks 

diduga dapat berpengaruh baik terhadap sifat fisik tablet (keseragaman bobot, 

kerapuhan, kekerasan, waktu hancur) serta dapat memperlambat pelepasan 

natrium diklofenak dari tablet lepas lambat. 

 

 




