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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
       Natrium diklofenak merupakan obat nyeri dan radang pada penyakit 

rematik baik untuk pemeliharaan maupun keadaan akut. Pada keadaan akut 

maupun kronis yang membutuhkan pengobatan  dalam jangka waktu yang lama 

pemberian sediaan lepas lambat akan lebih banyak menguntungkan. Dalam hal 

ini natrium diklofenak dibuat dalam bentuk sediaan tablet lepas lambat untuk 

menghindari pemakaian obat berulang. Natrium diklofenak memiliki t ½ yang 

pendek yaitu 1-3 jam, obat yang mempunyai t ½ pendek pemberian obat harus 

diulang beberapa kali agar diperoleh konsentrasi efektif sehingga sesuai dibuat 

sediaan tablet lepas lambat (Syukri, 2002). 

   Banyak metode yang dapat digunakan untuk membuat sediaan lepas 

lambat salah satunya adalah dengan sistem matriks. Matriks yang digunakan pada 

penelitian ini adalah turunan selulose yaitu hidroksipropil metilselulosa (HPMC) 

dan metilselulosa (MC). Hidroksipropil metilselulosa merupakan derivat selulose 

yang larut dalam air dan membentuk lapisan hidrogel yang kental di sekeliling 

tablet setelah kontak dengan cairan saluran cerna. Hidroksipropil metilselulosa 

biasanya digunakan sebagai matriks hidrofilik yang pelepasan obatnya 

dikendalikan oleh proses difusi dan erosi tablet. Metilselulosa merupakan turunan 

selulosa yang tersubstitusi hidroksipropil dan metil. Metilselulosa dapat 

membentuk hidrogel dengan viskositas tinggi pada sekeliling tablet. Dalam 

penelitian ini HPMC yang digunakan tipe 2910 (60 SH-50) viskositas 50 cP 
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sedangkan MC yang digunakan tipe SM 4000 viskositas 4000 cP. Dalam hal ini 

dikombinasikan antara MC dengan viskositas tinggi dan HPMC dengan 

viskositas rendah sehingga dapat menaikkan viskositas HPMC. Tujuan 

keduannya dikombinasikan adalah agar diperoleh tablet lepas lambat dengan sifat 

fisik dan kecepatan pelepasan obat yang lebih baik karena adanya gel yang 

terbentuk sehingga kemampuan obat berdifusi melewati massa gel semakin sulit. 

 
B. Perumusan Masalah 

 
1. Bagaimana pengaruh matriks kombinasi HPMC dan MC dalam tablet lepas 

lambat natrium diklofenak terhadap sifat fisik tablet (keseragaman bobot, 

kerapuhan, kekerasan, waktu hancur tablet). 

2. Bagaimanakah pengaruh matriks kombinasi HPMC dan MC dalam tablet 

lepas lambat natrium diklofenak terhadap profil pelepasan natrium 

diklofenak.  

 

      C. Tujuan penelitian 
 
Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui pengaruh kombinasi matriks HPMC dan MC sebagai matriks 

dalam tablet lepas lambat natrium diklofenak terhadap sifat fisik tablet.  

2. Mengetahui pengaruh kombinasi HPMC dan MC sebagai matriks dalam 

tablet lepas lambat natrium diklofenak terhadap profil pelepasan natrium 

diklofenak. 
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D.  Tinjauan Pustaka 

1.  Tablet 

 Tablet adalah sediaan padat kompak. dibuat secara kempa cetak. dalam 

bentuk tabung pipih atau sirkuler, kedua permukaannya rata atau cembung, 

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

1979). 

Tablet tersedia dalam berbagai bentuk antara lain tablet kunyah, tablet 

effervescent, tablet hisap, tablet sublingual, tablet vagina. Proses produksi 

sediaan padat seperti tablet merupakan tahapan yang kompleks. Bahan dasar (zat 

aktif dan eksipien) dalam bentuk serbuk akan dirubah menjadi bentuk tablet, 

yang secara fisik terlihat bahwa terjadi perubahan karakter fisik dari bentuk 

serbuk menjadi bentuk tablet yang kompak. Metode pembuatan tablet dapat 

dibedakan menjadi : 

a. Metode Granulasi Basah (Wet Granulation) 

Jika bahan aktif tahan terhadap air atau pelarut dan terhadap panas maka 

dapat   dipilih metode granulasi basah. Metode granulasi yang paling banyak 

digunkan di industri farmasi adalah metode granulasi basah. Inti dari metode 

granulaasi basah adalah adanya penambahan air/cairan dalam proses granulasinya 

(baik cairan bahan pengikat maupun cairan yang hanya berfungsi sebagai pelarut 

atau pembawa bahan pengikat).  

b. Metode Granulasi Kering (Dry Granulation) 

Metode granulasi kering dilakukan bila zat aktif yang akan digranul tidak 

tahan  terhadap panas dan kelembaban dari solven atau pelarut. Pada metode 
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granulasi kering. bahan pengikat ditambahkan dalam bentuk serbuk dan tanpa 

penambahan pelarut.  

c. 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 bahan.  

Metode pembuatan tablet secara kempa langsung merupakan metode yang 

sangat disenangi. Hal ini karena kempa langsung memberi beberapa keuntungan 

diantaranya : tahapan produksinya sangat singkat, peralatan yang dibutuhkan 

tidak banyak, membutuhkan tenaga yang sedikit dan karena prosesnya singkat 

maka stabilitasnya tetap terjaga (Sulaiman, 2007).  

2.   Sediaan Lepas Lambat 

Sediaan Lepas lambat merupakan bentuk sediaan yang dirancang untuk  

melepaskan obatnya ke dalam tubuh secara perlahan-lahan atau bertahap supaya 

pelepasannya lebih lama dan memperpanjang aksi obat. Beberapa bentuk sediaan 

padat dirancang untuk melepaskan obatnya ke dalam tubuh agar diserap secara 

cepat seluruhnya (Ansel, 1989). Sediaan lepas lambat sering disebut juga 

controlled release, delayed release, sustained action,  prolonged action, 

sustained release, prolonged release, timed release, slow release, extended 

action atau extended release (Ansel, 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. Secara 
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ideal, produk obat pelepasan terkendali hendaknya melepaskan obat pada suatu 

laju yang konstan, atau laju orde nol. Setelah lepas dari produk obat. obat secara 

cepat diabsorpsi dan laju absorpsi akan mengikuti kinetika orde nol yang sama 

dengan suatu infuse obat secara intravena. Ada dua syarat penting untuk 

membuat produk pelepasan terkendali yaitu menunjukkan keamanan dan 

kemanjuran, menunjukkan adanya pelepasan obat secara terkendali (Shargel. 

Dkk, 2005). 

a. Bentuk Sediaan Lepas Lambat 

Bentuk sediaan dengan pelepasan terkendali dibedakan atas waktu 

pelepasannya, sedangkan jumlah awal zat aktif yang dilepaskan harus 

berkesinambungan dan tidak tergantung pada tempat dimana sediaan berada atau 

pada laju perlintasan dari lambung ke usus (Sulaiman, 2007).  

Gambar berikut ini menunjukan perbedaan profil kadar plasma secara  

teoritis dari setiap sediaan dengan pelepasan terkendali.  

 

Gambar 1. Profil rerata kadar plasma dari sediaan dengan pelepasan terkendali ; 
I.Sediaan dosis tunggal normal;II.Sediaan retard atau dosis kedua dari sediaan 
dengan berulang;III.Sediaan dengan aksi dipertahankan;IV. Sediaan dengan aksi 
diperpanjang (Sulaiman, 2007). 

 

Sediaan dengan aksi terkendali dikelompokan atas tiga golongan yaitu : 
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1) Sediaan dengan pelepasan atau aksi dipertahankan, merupakan bentuk 

sediaan mula-mula melepaskan zat aktif dalam jumlah cukup untuk  

mendapatkan ketersediaan hayati yang dikehendaki atau menimbulkan efek 

farmakologi secepatnya (terutama bila ketersediaan hayati obat ditentukan 

oleh absorpsinya) dan dapat menjaga aktifitasnya dalam waktu yang lebih 

lama mulai dari obat diberikan dalam dosis tunggal. Sediaan dengan 

pelepasan dipertahankan harus diformula sedemikian hingga laju pelepasan 

zat aktif setelah pelepasan dosis awal sama dengan laju peniadaan atau 

inaktivasi zat aktif (Sulaiman, 2007). 

2) Sediaan dengan aksi diperpanjang, merupakan sediaan yang memberikan 

ketersediaan hayati yang diinginkan dengan jumlah zat aktif yang cukup. atau 

mungkin berlebih (tapi tidak berbahaya) dibandingkan dengan jumlah yang 

diperlukan untuk mendapatkan aksi terapetik yang serupa pada pemberian 

dosis tunggal. Selain itu laju pelepasan zat aktif akan meningkat (yang dapat 

diperkirakan) dan waktu aksinya lebih lama dibandingkan dengan dosis 

tunggal (Sulaiman, 2007). 

3) Sediaan dengan aksi berulang. merupakan sediaan seperti penyediaan dosis 

tunggal. dan melepaskan dosis tunggal berikutnya dalam waktu tertentu 

setelah pemberian obat (Sulaiman, 2007).        

b.  Keuntungan dan Kerugian Sediaan Lepas Lambat 

      Sediaan lepas lambat mempunyai beberapa keuntungan. antara lain : 

1) Mengurangi frekuensi pemakaian obat 

2) Meningkatkan kepatuhan pasien 
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3) Mengurangi terjadinya efek samping  

4) Aktifitas obat diperpanjang di siang dan malam hari 

5) Mampu membuat lebih rendah biaya harian bagi pasien karena lebih sedikit 

satuan dosis yang digunakan (Ansel, 1989). 

Disamping itu. juga ada beberapa kerugian-kerugian bentuk sediaan lepas 

lambat yaitu : 

1) Biaya yang lebih besar dibanding bentuk sediaan konvensional 

2) Jika penderita mendapat suatu reaksi samping obat atau secara tiba-tiba 

mengalami keracunan, maka menghilangkan obat dari sistem menjadi lebih 

sulit dari pada dengan suatu produk obat dengan pelepasan cepat. 

3) Absorpsi obat yang tidak menentu atau berubah-ubah dapat terjadi 

sehubungan dengan berbagai interaksi dari obat  dan isi saluran pencernaan 

dan perubahan pergerakan saluran cerna. 

4) Mengurangi fleksibilitas pemberian dosis. 

5) Secara umum mempunyai availaibilitas sistemik yang kurang baik. 

6) Menaikkan kemungkinan terjadinya first-pass effect (Shargel, dkk., 2005). 

c.  Teknik Pembuatan dan Mekanisme Kerja Sediaan Lepas Lambat  

               Beberapa macam teknik pembuatan dan mekanisme kerja sediaan lepas 

lambat yang sering digunakan dalam peredaran antara lain : 

1)  Mikroenkapsulasi 

    Mikroenkapsulasi adalah suatu proses di mana bahan-bahan padat. cairan 

bahkan gas pun dapat dijadikan kapsul (encapsulated) dengan ukuran partikel 
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mikroskopik, dengan membentuk salutan tipis wall (dinding sekitar bahan yang 

akan dijadikan kapsul (Ansel, 1989). 

  Proses pembuatan mikroenkapsulasi yang khas biasanya dimulai dengan  

melarutkan bahan yang akan dijadikan dinding. Bahan yang digunakan adalah 

polimer sintetik, seperti polivinilalkohol, etilselulosa atau polivinilklorida. Bahan 

yang akan dikapsulasi ditambahkan kedalam larutan pembentuk dinding, dan 

akan pecah menjadi partikel-partikel dengan ukuran yang diinginkan dalam 

larutan tersebut diatas, larutan bahan yang kedua ditambahkan biasanya akasia. 

Bahan tambahan ini dipilih yang mempunyai kemampuan mengumpulkan 

polimer menjadi tetesan-tetesan cairan yang halus. Tetesan-tetesan tadi 

membentuk suatu film atau lapisan disekitar partikel bahan yang akan dikapsulasi 

sebagi akibat tegangan antar permukaan yang sangat rendah dari endapan air atau 

pelarut pada dinding bahan. sehingga penyalutan film yang ketat dan 

berkelanjutan tetap melekat pada partikel. 

Dengan membeda-bedakan ketebalan dinding partikel obat mikrokapsul  laju 

larutannya dapat diubah dengan lepas lambat yang dihasilkan (Ansel, 1989). 

2) Pengisian obat ke matriks yang terkikis perlahan-lahan  

      Bahan obat yang akan dibuat sediaan lepas lambat. digabungkan dengan                 

bahan lemak atau bahan selulosa, kemudian diproses menjadi granul yang dapat 

dimasukan dalam kapsul atau ditablet (Ansel, 1989). 

3) Pembentukan kompleks 

Bahan obat tertentu jika dikombinasikan secara kimia dengan zat kimia 

tertentu dapat membentuk senyawa kimiawi yang larut secara lambat dalam 
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cairan tubuh tergantung pada pH sekitarnya. Laju pelarutan yang lambat ini 

berguna untuk pengendalian sediaan lepas lambat (Ansel, 1989). 

4) Pembentukan dammar (resin) penukar ion 

  Larutan obat kationik disalurkan melalui kolom yang berisi dammar 

(resin) penukar ion, sehingga membentuk kompleks dengan penggantian atom-

atom hydrogen kemudian kompleks obat dan dammar (resin) dicuci dan dapat 

dibuat tablet, kapsul, atau suspensi dalam pembawa berair. Pelepasan obat 

tergantung pada pH dan konsentrasi elektrolit dalam saluran cerna (Ansel, 1989). 

d.   Sifat-Sifat yang Berpengaruh Dalam Pembuatan Sediaan Lepas Lambat 

 Beberapa sifat fisika dan kimia yang berpengaruh dalam pembuatan 

sediaan lepas lambat :  

1) Dosis  

Produk yang digunakan peroral dengan dosis lebih besar dari 500 mg sangat sulit 

untuk dijadikan sediaan lepas lambat karena pada dosis yang besar dihasilkan 

volume sediaan yang terlalu besar yang tidak dapat diterima sebagai produk oral 

(Conrad dan Robinson, 1978). 

2) Kelarutan 

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

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

lepas lambat adalah 0,1 mg/ml. Obat yang kelarutanya tergantung pada pH 

fisiologis akan menimbulkan masalah yang lain karena variasi pH pada saluran 

cerna dapat mempengaruhi kecepatan disolusinya (Conrad dan Robinson, 1987). 

3) Koefisiensi partisi 
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Obat yang mudah larut dalam air kemungkinan tidak mampu menembus 

membrane biologis sehingga obat tidak sampai ke tempat aksi. Sebaliknya. untuk 

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

mencapai sasaran. Kedua kasus diatas tidak diinginkan dalam sediaan lepas 

lambat (Conrad dan Robinson, 1987). 

4) Stabilitas obat 

Bahan aktif yang tidak stabil terhadap lingkungan yang bervariasi di sepanjang 

saluran cerna  (enzim, variasi pH, flora usus) tidak dapat diformulasi menjadi 

sediaan lepas lambat (Conrad dan Robinson, 1987).    

5) Ukuran partikel 

Molekul obat yang besar menunjukan koefisien difusi yang kecil dan 

kemungkinan sulit dibuat sediaan lepas lambat. 

Beberapa sifat biologis yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sediaan   

lepas lambat 

1) Absorpsi 

Obat yang lambat diabsorpsi atau memiliki kecepatan absorpsi yang bervariasi 

sulit untuk dibuat sediaan lepas lambat, Batas terendah harga konstanta kecepatan 

absorpsi untuk sediaan oral adalah sekitar 0,25/jam dengan asumsi waktu transit 

gastrointestinal 10-12 jam (Conrad dan Robinson, 1987). 

2) Volume distribusi 

Obat dengan volume distribusi yang benar-benar tinggi dapat mempengaruhi 

kecepatan eleminasinya sehingga obat tersebut tidak cocok untuk dibuat sediaan 

lepas lambat (Conrad dan Robinson, 1987). 
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3) Durasi 

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

dijadikan sediaan lepas lambat sedang obat dengan waktu paro yang panjang 

dengan sendirinya akan mempertahankan kadar obat pada indeks terapetiknya 

sehingga tidak perlu dibuat sediaan lepas lambat (Conrad dan Robinson, 1987). 

3.  Disolusi  

 Disolusi adalah proses suatu zat padat masuk kedalam pelarut sehingga 

terlarut. Dalam industri farmasi, disolusi didefinisikan sebagai jumlah obat yang 

terlarut persatuan waktu dibawah kondisi, temperature, dan komposisi medium 

yang telah distandarisasi. 

 Disolusi merupakan salah satu kontrol kualitas yang sangat penting untuk 

sediaan farmasi, dapat digunakan untuk memprediksi bioavailabilitas, dan dalam 

berbagai kasus dapat sebagai pengganti uji klinik untuk menilai bioekivalen. Sifat 

disolusi suatu obat berhubungan langsung dengan aktivitas farmakologinya. 

Sediaan tablet mungkin akan atau mungkin juga tidak mengalami disintergrasi 

bila berinteraksi dengan cairan gastrointestinal ketika diberikan peroral. 

Pada gambar berikut memberikan gambaran tentang proses disolusi sediaan 

tablet ketika kontak dengan cairan gastrointestinal (Sulaiman, 2002). 

 

        Gambar 2, Diagram skematis proses disolusi tablet 
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 Beberapa peneliti telah melaporkan tentang factor-faktor yang 

mempengaruhi proses disolusi tablet, termasuk diantaranya kecepatan 

pengadukan, temperatur pengujian, viskositas, pH, komposisi medium disolusi, 

dan ada atau tidaknya bahan pembasah. Pada lapisan antarmuka, sejumlah pelarut 

dapat menyerap zat terlarut (solut) sesuai dengan hukum difusi dan kemudian 

digantikan oleh pelarut yang lain yang baru. Kecepatan transpor atau kecepatan 

disolusi dapat dirumuskan secara matematis berdasarkan persamaan Noyes dan 

Whitney : 

  
dt
dc = k (Cs-Ct)………………………………………….........................(1) 

Dimana dc/dt adalah kecepatan perubahan konsentrasi persatuan waktu, k adalah 

konstanta kecepatan, (Cs-Ct) adalah perbedaan konsentrasi antara permukaan 

solid dan liquid (Sulaiman, 2002).   

 Berdasarkan hukum Fick I tentang difusi, Brunner dan Nerrints 

menghubungkan kecepatan pelarutan dengan koefisien difusi dalam persamaan : 

 
dt
dw =D

h
S  (Cs-C)………………………………………………(2) 

Keterangan : 

dt
dw     = kecepatan larutan 

D         = koefisien difusi  
S          = luas permukaan bahan obat yang terdisolusi 

H         = tebal membran 

Cs        = larutan bahan obat jenuh 

C         = kadar bahan obat yang terlarut dalam cairan medium 
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Laju disolusi senyawa kimia umumnya ditentukan dengan metode permukaan 

konstan yang memberikan laju disolusi intrinsik dari zat tersebut, dan disolusi 

partikel-partikel kecil dimana dimana suatu suspensi dari zat tersebut 

ditambahakan sejumlah pelarut tertentu tanpa pengontrolan luas permukaan yang 

tepat (Ansel, 1989). 

 Kecepatan difusi obat dalam melewati matriks ditentukan oleh koefisien 

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

Stokes-Einstein sebagai berikut : 

 D = 
rN6

RT
πη

…………………………………………….......................(3) 

 
Keterangan :  

D = koefisien difusi 

R  = konstanta gas molar 

T  = temperatur 

r  = radius molekul difusan 

η  = viskositas 

 Dari persamaan di atas 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). 

4.  Matriks 

 Matriks obat dapat didefinisikan sebagai dispersi seragam obat dalam 

padatan yang kurang larut dalam cairan depot dibanding obatnya. Adanya fase 
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eksternal akan merintangi jalanya obat matriks ke cairan badan, Formulasi 

matriks dapat dikembangkan untuk mengontrol secara efektif kecepatan 

ketersediaan obat (Lachman, dkk, 1989). 

 Suatu 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. Umumnya, obat ada dalam prosen yang lebih kecil agar 

matriks memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap air dan obat 

berdifusi keluar secara lambat (Shargel, dkk., 2005).  

  Dikenal ada tiga macam bentuk matriks penghalang yang dapat 

digunakan untuk memformulasikan tablet matriks : 

a. Golongan matriks penghalang dari bahan yang tidak larut (skeleton matriks). 

Polimer-polimer netral yang tidak larut seperti polietilen, polivinil klorida, 

etil selulosa, dan kopolimer aksilat, banyak digunakan sebagi bahan dasar 

dalam pembuatan tablet matriks. Tablet yang dibuat dari bahan ini dirancang 

untuk tetap utuh dan tidak pecah didalam saluran pencernaan. Jika digunakan 

etilselulosa sebagai bahan pembentuk matriks dapat dilakukan secara 

granulasi basah dengan menggunakan etanol (Ansel, 1989). 

b. Golongan matriks dari bahan yang tidak larut dalam air tetapi dapat terkikis 

oleh medium elusi. Golongan berupa lilin, lemak dan bahan sejenisnya dapat 

digunakan untuk mengendalikan pelepasan obat melalui proses difusi dan 

erosi. Profil pelepasannya lebih cepat dibanding polimer yang tidak larut. 

(Ansel, 1989). 
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c. Golongan pembentuk matriks yang tidak dapat dicerna dan dapat membentuk 

gel di dalam saluran pencernaan. Contoh bahan ini adalah natrium alginate, 

metilselulosa galaktomenosa dan lain-lain. Pelepasan obat dikendalikan 

melalui penetrasi air, melalui lapisan yang terbentuk karena hidrasi polimer 

yang terhidrasi (Ansel, 1989). 

5.  Pemerian Bahan 

a. Hidroksi propil Metilselulosa 

HPMC merupakan polimer glukosa yang tersubtitusi dengan 

hidroksipropil dan metil pada gugus hidroksinya, sehingga HPMC dapat 

berinteraksi dengan air membentuk gel. Dalam penelitian ini HPMC yang 

digunakan adalah tipe 2910 (60 SH-50) dengan viskositas 50 cP. HPMC 

berbentuk serbuk atau granul, berwarna putih kekuningan, tidak berbau dan tidak 

berasa. 

                CH2OR                     OR  

         O    OR                  
                O        OR

                           
                                                              O 
                                             OR       CH2OR                                                                            
                                                              

 Gambar 3. Struktur Kimia Hidroksilpropil Metilselulosa 
 

Beberapa dasar dapat diterimannya polimer ini yaitu kelarutan polimer yang khas 

dalam cairan lambung-usus serta dalam pelarut organik dan pelarut air, tidak 

berpengaruh terhadap kekerasan tablet dan pemakaian obat, stabil terhadap 

panas, cahaya, udara dan dapat disesuaikan dengan tingkat kelembaban, 

mempunyai kemampuan untuk mencampurkan zat warna atau zat aditif lainnya 

ke dalam lapisan tipis tanpa kesukaran (Lachman, dkk, 1994). 
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b.   Metilselulosa 

Metilselulosa merupakan rantai kimia tiruan selulose, kira- kira 27-32 % 

dari kelompok hidroksil dalam bentuk metil eter. Metilselulosa mempunyai 

derajat polimerisasi antara 50-1000. 

                                                   CH2OR 
                                                                O     
                                                                                                                                                                                         
                                       O           OCH3                  
                                                             
                                                                OCH3                                
                                                                                     
                       Gambar 4. Struktur kimia Metilselulose  

Metilselulosa yang digunakan adalah tipe SM 4000 dengan viskositas 4000 cP. 

MC berbentuk serbuk atau granul, berwarna putih tidak berbau, hampir tidak 

larut dalam aceton, metanol, kloroform dan larut dalam air (Rowe, dkk., 2006). 

c.   Natrium Diklofenak 

Natrium Diklofenak merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi 

nyeri dan radang pada penyakit rematik.  

                                                       CH2-COONa    
               

                                                               
                                                                                                    
                                                     NH                      
                                          
                                        Cl                       Cl 
             
 
 
 
    

Gambar 5. Struktur kimia Natrium Diklofenak 
 

Diklofenak merupakan turunan asam fenil asetat (siswandono dan 

Soekardjo, 1995). 
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Obat ini adalah penghambat cyclooxygenase yang relatif non selektif dan 

kuat juga mengurangi bioavailabilitas arachidonic acid. Obat-obat ini cepat 

diserap sesudah pemberian secara oral, tetapi bioavailabilitas sistemiknya antara 

30-70 % (Katzung, 2002). Absorpsi Natrium diklofenak melalui saluran cerna 

berlangsung cepat dan lengkap, obat ini terikat 99 % pada protein plasma dan 

waktu paruh singkat yakni 1-3 jam (Anonim, 1995). Natrium diklofenak 

memiliki volume distribusi 0,12-0,55 L/Kg dan Css 2–10 mcg/ml (Evoy, 2005).  

d.   Laktosum 

Laktosum merupakan serbuk hablur, putih, tidak berbau dan rasa agak 

pahit. Laktosum larut dalam 6 bagian air, larut dalam 1 bagian air mendidih, 

sukar larut dalam etanol ( 95 %) P, praktis tidak larut dalam kloroform P dan 

dalam eter P, Laktosum berfungsi  sebagai bahan pengisi (Anonim, 1979). 

e.   Amilum manihot 

Amilum manihot adalah pati yang diperoleh dari umbi akar manihot 

utilissma pohl (familia euphorbiaceae), merupakan serbuk yang sangat halus dan 

berwarna putih, Amilum manihot mempunyai kelarutan yang praktis tidak larut 

dalam air dingin dan dalam etanol (Anonim, 1979). 

f. 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 stearat mempunyai pemerian yaitu serbuk halus, berwarna putih, 

licin dan mudah melekat pada kulit, bau lemah khas, praktis tidak larut dalam air, 

dalam etanol (95%) P dan dalam eter P (Anonim, 1979). 
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E.  Landasan Teori 

  Diklofenak adalah derivate sederhana dari asam fenilasetat yang 

menyerupai meklofenamat. Obat-obat ini cepat diserap sesudah pemberian secara 

oral, tetapi bioavailabilitas sistemiknya antara 30-70 %. Absorpsi Natrium 

diklofenak melalui saluran cerna berlangsung cepat dan lengkap, waktu paruh 

singkat yakni 1-3 jam (Ganiswara, 1995). Untuk mendapatkan  konsentrasi 

efekktif obat maka dapat dibuat dalam bentuk sediaan lepas lambat. 

  Banyak matriks yang dapat digunakan untuk pembuatan sediaan lepas 

lambat. Salah satu matriks yang dapat digunakan untuk pembuatan sediaan lepas 

lambat adalah  matriks turunan selulosa. HPMC merupakan polimer glukosa 

yang tersubtitusi dengan hidroksipropil dan metil pada gugus hidroksinya, 

sehingga HPMC dapat berinteraksi dengan air membentuk gel sehingga dapat 

menghalangi lepasnya obat dari sediaan secara cepat (Martodiharjo, 1996). 

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa MC dapat digunakan sebagai matriks 

untuk memformulasi sediaan lepas lambat. Penggunaan metilselulosa sebagai 

matriks dapat menurunkan kecepatan pelepasan obat (Wahyuningsih,  2006). 

F.  Hipotesis 

1. Kombinasi antara HPMC dan MC  pada sediaan lepas lambat natrium 

diklofenak diduga dapat mempengaruhi sifat fisik tablet (keseragaman bobot, 

kekerasan, kerapuhan, waktu hancur).  

2. Kombinasi HPMC dan MC sebagai matriks dalam sediaan lepas lambat 

diduga akan menghasilkan profil pelepasan obat mendekati orde nol. 

 




