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PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Suspensi banyak digunakan karena mudah penggunaannya terhadap anak- 

anak, bayi, dan juga untuk orang dewasa yang sukar menelan tablet atau kapsul. 

Suspensi juga dapat diberi zat tambahan untuk menutupi rasa tidak enak dari zat 

aktifnya. Untuk banyak pasien, bentuk cair lebih disukai daripada bentuk padat 

(tablet atau kapsul dari obat yang sama), karena mudahnya menelan cairan dan 

kemudahan dalam pemberian dosis, aman, mudah diberikan untuk anak-anak, 

juga mudah diatur penyesuaian dosisnya untuk anak (Ansel, 1989).  

Suatu suspensi dari mulai diolah sampai menjadi suatu bentuk produk 

yang pada akhirnya sampai ke pasien membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Oleh karena itu, sediaan tersebut harus tetap stabil, baik dalam penyimpanan 

maupun dalam penggunaan. Hal ini dimaksudkan agar obat dalam bentuk, bau, 

dan rasanya dapat diterima pasien dalam keadaan yang baik. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi  stabilitas fisik suspensi adalah volume sedimentasi, sifat alir, dan 

ukuran partikel (Ansel, 1989). 

Namun yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sediaan farmasi, bentuk 

suspensi untuk obat-obat tertentu tidak larut dalam air, seperti eritromisin. 

Eritromisin merupakan antimikroba yang dihasilkan oleh suatu strain 

Streptomyces erythreus, yang mempunyai kelarutan sangat sukar larut dalam air. 

Eritromisin bersifat bakteriostatik dan bakterisid, ini tergantung dari jenis kuman 

dan kadar eritromisin. Eritromisin aktif terhadap kuman Gram positif cocci, Gram 
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negatif cocci,dan beberapa Gram negatif basili. Sediaan dari eritromisin berupa 

delayed-release capsules, delayed-release tablets dan ophtalamic ointment 

(Gerald, 2005). Karena eritromisin tidak larut dalam air, maka eritromisin dibuat 

dalam bentuk sediaan suspensi (Ansel, 1989). Dalam pembuatan suspensi ini 

digunakan suspending agent. Fungsi dari suspending agent untuk meningkatkan 

viskositas suspensi sehingga suspensi menjadi lebih stabil. Salah satu contoh dari 

suspending agent adalah PGA (Pulvis Gummi Arabici). Dalam formulasi suspensi 

eritromisin ini suspending agent yang digunakan adalah PGA karena memiliki 

sifat alami, tidak merubah struktur kimia, dapat menghindari pengendapan, dan 

memberikan struktur yang homogen. 

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian pada stabilitas fisik 

dan daya antibakteri dari formulasi suspensi eritromisin dengan PGA sebagai 

suspending agent. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan 

yaitu bagaimana pengaruh PGA sebagai suspending agent suspensi eritromisin 

terhadap stabilitas fisik dan daya antibakterinya? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi stabilitas fisik dan daya 

antibakteri suspensi eritromisin dengan PGA sebagai suspending agent. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Suspensi 

a. Pengertian suspensi 

Suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk 

halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa. Zat yang terdispersi 

harus halus dan tidak boleh cepat mengendap. Jika dikocok perlahan-lahan 

endapan harus segera terdispersi kembali. Suspensi dapat mengandung zat 

tambahan untuk menjamin stabilitas suspensi. Kekentalan suspensi tidak boleh 

terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Partikel-partikelnya 

mempunyai diameter yang sebagian besar lebih dari 0,1 mikron (Anief, 2000).  

Suspensi yang baik harus tetap homogen, paling tidak selama waktu yang 

dibutuhkan untuk penuangan dan pemberian dosis setelah wadahnya dikocok. 

Secara tradisional, jenis-jenis suspensi farmasi tertentu diberikan tanda-tanda 

secara terpisah, seperti mucilago, magma, gel, dan kadang-kadang aerosol; juga 

termasuk di dalamnya serbuk kering yang ditambah pembawa pada waktu hendak 

diberikan pada pasien (Lachman et al., 1989). 

Jika suatu senyawa memiliki beberapa bentuk garamnya, maka untuk 

suspensi digunakan garam yang menunjukkan kelarutan terendah dalam fase cair. 

Bahan obat larut air hanya dapat diracik menjadi suspensi dengan pelarut lipoid. 

Oleh karena itu bahan obat tak larut atau sukar larut diracik menjadi sediaan obat 

suspensi untuk memudahkan dalam penggunaan secara per oral. Maka suspensi, 

khususnya untuk pediatrik sangat penting artinya. Kemungkinan dilakukannya 

perbaikan rasa, merupakan keuntungan yang lain (Voigt, 1984). 
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b. Sifat–sifat suspensi 

Terdapat banyak pertimbangan dalam pengembangan dan pembuatan 

suatu suspensi farmasi yang baik. Disamping khasiat terapeutik, stabilitas kimia 

dan komponen–komponen formulasi, kelanggengan sediaan dan bentuk estetik 

dari sediaan perlu diperhatikan. Sifat–sifat yang diinginkan untuk suspensi 

farmasi: 

1). Suatu suspensi farmasi yang dibuat dapat dengan tepat mengendap secara 

lambat dan harus rata lagi bila dikocok. 

2). Karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel dari 

suspensoid tetap konstan untuk waktu yang lama pada penyimpanan. 

3). Suspensi harus bisa dituang dari wadah dengan cepat dan  

4). Homogen (Ansel, 1989). 

c. Pembuatan sediaan suspensi  

Pembuatan sediaan obat suspensi dibedakan menjadi empat fase yakni:  

1). Pendistribusian dan penghalusan fase terdispersi. 

2). Pencampuran dan pendispersian fase terdispersi di dalam bahan pendispersi. 

3). Stabilisasi untuk mencegah atau mengurangi pemisahan fase. 

4). Homogenasi, sebagai perantara fase terdispersi dalam bahan pendispersi. 

Setelah penghalusan sampai ukuran partikel yang dikehendaki, bahan 

padat mula-mula digerus homogen dengan sejumlah kecil bahan pendispersi, 

kemudian sisa cairan dimasukan sebagian demi sebagian. Jika pembawa terdiri 

dari beberapa cairan, maka untuk menggerus digunakan cairan dengan viskositas 
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tertinggi atau yang memiliki daya pembasah paling baik terhadap partikel 

terdispersi (Voigt, 1984). 

Suspensi dapat dibuat dengan dua cara: 

1. Metode dispersi 

Serbuk yang terbagi halus didispersi dalam cairan pembawa. Umumnya 

sebagai pembawa adalah air. Dalam formula suspensi yang paling penting adalah 

partikel-partikel harus terdispersi betul dalam fase air. Mendispersi serbuk yang 

tidak larut dalam air kadang-kadang sukar. Hal ini disebabkan karena adanya 

udara, lemak, kontaminan pada permukaan serbuk, dan lain-lain.  

2. Metode presipitasi 

Zat yang tidak larut dalam air dilarutkan dulu dalam pelarut organik yang 

dapat dicampur dengan air, lalu ditambahkan air suling dengan kondisi tertentu. 

Pelarut organik yang biasa digunakan adalah etanol, metanol, propilen glikol, dan 

gliserin (Martin et al., 1983).  

d. Stabilitas Suspensi 

1). Laju sedimentasi  

Laju sedimentasi partikel bentuk bulat pada suspensi dinyatakan menurut 

hukum Stokes: 

V =  d2 (ρ1- ρ2)  g 
   18η 

Keterangan: V = kecepatan sedimentasi (cm/ detik) 
d = diameter partikel (cm) 
ρ1= kerapatan dari fase terdispers (g/ml) 
ρ2=  kerapatan dari medium pendispers (g/ml) 
g = gaya  gravitasi (980cm/dt2) 
η = viskositas medium dispersi (poise) 
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Persamaan Stokes tidak bisa dipakai secara tepat untuk suspensi tidak 

teratur, dengan berbagai diameter partikel dan bukan bulat. Sehingga jatuhnya 

partikel mengakibatkan turbulensi dan tumbukan serta juga adanya afinitas yang 

cukup besar antara partikel terhadap medium suspensi. Tetapi konsep dasar dari 

persamaan tersebut memberikan satu pertanda yang tepat tentang faktor–faktor 

yang penting untuk partikel suspensi dan memberikan isyarat penyesuaian yang 

mungkin dapat dibuat pada suatu formulasi untuk mengurangi laju endap partikel 

(Ansel, 1989). 

2). Viskositas 

Jika pada suspensi proses sedimentasi tidak dapat dicegah, maka dipilih 

suatu bahan pendispersi dengan sifat rheologis tertentu, yang tidak 

memungkinkan turunnya setiap partikel terdispersi. Diupayakan agar proses 

sedimentasi ataupun proses lain yang dapat mempengaruhi homogenitas sediaan 

seperti flokulasi, dapat dihambat.  

Hal itu dapat diatasi dengan penambahan stabilisator yang mempertinggi 

viskositas sediaan. Akan tetapi daya alir suspensi (terutama pada suspensi per 

oral) tetap dipertahankan. Untuk meningkatkan viskositas digunakan bahan lendir 

makromolekuler, seperti metilselulosa, hidroksietilselulosa, natrium 

karboksimetilselulosa  (Voigt, 1984). 

3). Volume sedimentasi. 

Volume sedimentasi yaitu mempertimbangkan rasio tinggi akhir endapan 

(Hu) terhadap tinggi awal (Ho) pada waktu suspensi mengendap dalam suatu 

kondisi standar. 
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F = Hu/Ho 

Makin besar fraksi ini, makin baik kemampuan suspensinya. Pembuat 

formulasi harus memperoleh rasio Hu/Ho, dan memplotkannya sebagai ordinat 

dengan waktu sebagai absisnya (Lachman et al., 1989). 

4). Redispersibilitas 

Redispersibilitas merupakan syarat dari suspensi, jadi sedimen yang terjadi 

harus mudah terdispersi kembali dengan penggojokan agar diperoleh keseragaman 

dosis (Martin et al., 1983). 

5). Mudah tidaknya dituang 

Besar kecilnya kadar zat pensuspensi berpengaruh terhadap kemudahan 

suspensi untuk dituang. Kadar zat pensuspensi yang besar dapat menyebabkan 

suspensi terlalu kental dan sukar dituang (Ansel, 1989). 

6). Ukuran partikel 

Availabilitas fisiologis dan efek terapi dari zat aktif mungkin dipengaruhi 

oleh perubahan dalam ukuran partikel. Ukuran partikel ditentukan secara 

mikroskopis. Metode ini menggunakan suspensi encer yang dihitung dengan 

bantuan kisi lensa okuler (Lachman et al., 1989).  

2. Pulvis Gummi Arabic (PGA) 

Pulvis Gummi Arabic (PGA) atau gom arab, Gom akasia, gummi acaciae 

adalah eksudat gom kering yang diperoleh dari batang dan dahan Acacia senegal 

wllid dan beberapa spesies Acacia lain. Pemerian hampir tidak berbau; rasa tawar 

seperti lendir. Kelarutannya mudah larut dalam air yang akan menghasilkan 
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larutan yang kental dan tembus cahaya. PGA praktis tidak larut dalam etanol 

(95%) P  (Anonim, 1979). PGA mempunyai fungsi sebagai stabilizing agent, 

suspending agent, emulsifying agent, viscosity-increasing agent  (Rowe dan 

Sheskey, 2000). 

PGA biasa digunakan dalam pembuatan emulsi dan sebagai penstabilitas 

koloid. Karakteristik viskositasnya yang rendah sering digunakan karena 

memberikan partikel yang berukuran kecil (Lachman et al., 1989).  

3. Bakteri  

Bakteri merupakan organisme bersel tunggal yang berkembang biak 

dengan pembelahan menjadi dua sel. Bakteri dibagi menjadi kelas-kelas menurut 

bentuknya. Kokus (berbentuk bulat), basil (batang lurus), kokobasil (bentuk antara 

kokus dan basil), vibrio (batang lempeng) dan spiroceta (spiral) (Gibson, 1996). 

Bakteri sebagai prokariot berbeda dari organisme yang tinggi 

perkembangannya, karena tidak memiliki inti sel yang sejati, dan karena struktur 

dinding sel yang khusus. Sesuai dengan morfologi, tetapi juga dengan 

memperhatikan pemanfaatan kemoterapeutika, dapat dibedakan dua golongan, 

yaitu: 

a. Bakteri Gram positif tubuh luar dibatasi oleh suatu jaringan murein 

berlapis banyak. 

b. Bakteri Gram negatif mempunyai jaringan murein tunggal, yang 

ditumbuhi lipoprotein, lipopolisakarida, dan fosfolipid (Mayer dan 

Manfer, 1990). 
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4. Staphylococcus  aureus 

Klasifikasi Staphylococcus aureus: 

Kingdom : Protophyta 

Divisio     : Schyzomycetes 

Class        : Schyzomycetes    

Ordo        : Eubacteriales 

Famili      : Micrococcaceae 

Genus      : Staphylococcus  

Spesies    : Staphylococcus aureus  

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Staphylococcus aureus 
 

Staphylococcus aureus  berbentuk sferis, bila menggerombol dalam 

susunan tidak teratur mungkin sisinya agak rata karena tertekan. Diameter kuman 

antara 0,8- 1,0 mikron. Pada sediaan langsung yang berasal dari nanah dapat 

terlihat sendiri, berpasangan, menggerombol dan bahkan dapat tersusun menjadi 

seperti rantai pendek. Warna khasnya adalah kuning keemasan, dengan intensitas 

warna yang bervariasi. Staphylococcus aureus sering ditemukan sebagai kuman 

flora normal pada kulit dan selaput lendir pada manusia, dapat menjadi penyebab 

infeksi baik pada manusia maupun pada hewan (Warsa, 1994).  



 10

Infeksi oleh jenis kuman ini yang terutama menimbulkan penyakit pada 

manusia. Setiap jaringan ataupun alat tubuh dapat diinfeksi olehnya dan 

menyebabkan timbulnya penyakit dengan tanda–tanda yang khas, yaitu 

peradangan, nekrosis dan tanda pembentukan abses. Infeksinya dapat berupa 

furunkel yang ringan pada kulit sampai berupa suatu piemia yang fatal. Kecuali 

impetigo, umumnya kuman ini menimbulkan penyakit yang bersifat sporadik 

bukan epidemik (Warsa, 1994).   

5. Antibiotik  

Antibiotik ialah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi, 

yang dapat menghambat atau dapat membasmi mikroba jenis lain. Antibiotik yang 

digunakan untuk membasmi mikroba, penyebab infeksi pada manusia harus 

memiliki sifat toksisitas selektif setinggi mungkin. Artinya, obat ini harus bersifat 

toksik untuk mikroba tetapi relatif tidak toksik untuk hospes.  Berdasarkan sifat 

toksisitas selektif ada antimikroba yang bersifat menghambat pertumbuhan 

mikroba, disebut aktivitas bakteriostatik dan ada yang bersifat membunuh 

mikroba disebut aktivitas bakterisid. Kadar obat yang diperlukan untuk 

menghambat pertumbuhan mikroba dan membunuhnya masing-masing dikenal 

sebagai Kadar Hambat Minimal (KHM) dan Kadar Bunuh Minimal (KBM). 

Antimikroba tertentu aktivitasnya dapat meningkat dari bakteriostatik menjadi 

bakterisid bila kadar mikrobanya ditingkatkan melebihi KHM (Setiabudy dan 

Gan, 1995). 

Eritromisin merupakan antibiotik golongan makrolida yang cara kerjanya 

menghambat sintesis protein kuman dengan jalan berikatan secara reversibel 
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dengan ribosom subunit 50S, dan bersifat bakteriostatik atau bakterisid tergantung 

dari jenis kuman dan kadar obat makrolida. Eritromisin dihasilkan oleh suatu 

strain Streptomyces erythreus. Eritromisin aktif terhadap kuman Gram positif 

cocci (Staphylococcus dan streptococcus) dan Gram negatif cocci (spesies 

Neisseria) dan beberapa Gram negatif seperti spesies basilli. Eritromisin juga aktif 

pada Chamydia dan treponema seperti S. pyogenes dan S. pneumoniae (Gerald, 

2005). 

Eritromisin dapat diindikasikan untuk infeksi kulit dan jaringan lunak 

yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus (resistensi dapat terjadi selama 

pengobatan). Infeksi saluran pernapasan pada anak, batuk rejan (pertusis), 

sinusitis yang disebabkan Streptococcus pyogenes, Haemofilus influenzae, 

Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae. Radang panggul akut yang 

disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae pada penderita yang alergi terhadap 

penisilin. Pencegahan terhadap endocarditis bacterial pada penderita yang alergi 

terhadap penisilin dengan riwayat demam rematik dan kelainan jantung bawaan. 

Eritromisin aktif terhadap kuman anaerob dalam usus sehingga bersama neomisin 

digunakan untuk profilaksis bedah usus. Penyakit Legionnaires, karier Bordetella 

pertussis pada nasofaring. Eritromisin biasa digunakan untuk infeksi Mycoplasma 

pneumoniae, penyakit Legionnaire, infeksi klamidia, difteri, pertusis, infeksi 

Streptococcus, Staphylococcus, infeksi Camylobacter, tetanus, syphilis, gonore 

(Purwanto, 2002). 
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Dosis oral dari eritromisin untuk dewasa dan anak di atas 8 tahun 250-

500mg setiap 6 jam, atau 0,5-1g tiap 12 jam; lebih dari 4g per hari jika dalam 

keadaan infeksi berat. Untuk anak–anak di atas 2 tahun 125mg setiap 6 jam, untuk 

umur  2-8 tahun 250mg setiap 6 jam. Dosis dapat ditingkatkan pada infeksi berat 

(Anonim, 2005).  

Pada penggunaan eritromisin perlu diperhatikan karena dapat terjadi 

gangguan fungsi hati pada pasien yang menggunakan eritromisin estalat >14 hari. 

Efek samping dari penggunaan eritromisin yaitu kejang perut, mual, muntah, diare 

(pada pemberian oral dosis besar), urtikaria, anafilaksis, gangguan pendengaran 

yang reversibel pada pemberian IV 4 g/hari atau lebih (jarang), iritasi vena 

terhadap pemberian IV (jarang). Kontra indikasi dari eritromisin yaitu 

hipersensitif terhadap eritromisin, penyakit hati pada penggunaan eritromisin 

estalat. Obat–obat yang berinteraksi dengan eritromisin yaitu karbamazepin 

(meningkatkan konsentrasi carbamazepin), ergotamin (meningkatkan potensi 

ergot), warfarin (meninggikan potensi teofilin) dan siklosporin (meningkatkan 

kadar siklosporin) (Purwanto, 2002). 

6. Uji Aktivitas Antimikroba 

Aktivitas antimikroba diukur secara invitro agar dapat ditentukan potensi 

suatu zat antimikroba dalam larutan dan kepekaan suatu mikroba terhadap 

konsentrasi obat-obat yang dikenal. Pengukuran aktivitas antimikroba dapat 

dilakukan dengan 2 metode : 
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a. Metode dilusi cair/dilusi padat 

Metode ini prinsipnya sejumlah antimikroba diencerkan hingga diperoleh 

beberapa konsentrasi. Pada dilusi cair masing-masing konsentrasi obat ditambah 

suspensi kuman dalam media, sedangkan pada dilusi padat tiap konsentrasi obat 

dicampur dengan media agar, lalu ditanami kuman dan diinkubasikan. Setelah 

masa inkubasi selesai, diperiksa sampai konsentrasi berapa obat dapat 

menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroba. 

b. Metode Difusi 

Pada metode ini suatu cakram kertas saring atau cawan yang berliang renik 

atau suatu silinder, tidak beralas yang mengandung suatu obat dalam jumlah 

tertentu ditempatkan pada media padat yang telah ditanami dengan biakan kuman 

yang diperiksa. Setelah diinkubasi garis tengah daerah hambatan jernih yang 

mengelilingi obat dianggap sebagai ukuran kekuatan hambatan obat terhadap 

kuman yang diperiksa. Kuman yang resisten tidak menunjukkan adanya zona 

hambatan pertumbuhan atau menunjukkan zona hambatan yang diameternya lebih 

kecil (Jawetz et al., 2001).  

 

E. Landasan Teori 

Penelitian terkait yang pernah dilakukan oleh Mann et al. (2007) diperoleh 

hasil bahwa cassia tora gum, tragacant, acacia (PGA), dan gelatin dapat 

digunakan sebagai suspending agent, stabilizer, dan thickener. 

Menurut Woro (2005) suspensi sulfur praecipitatum yang diamati selama 

6 minggu dengan PGA sebagai suspending agent memiliki volume sedimentasi 
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yang perubahannya tidak signifikan. Suspensi sulfur praecipitatum memerlukan 

waktu yang lama untuk terdispersi kembali, menghasilkan viskositas yang kecil,  

suspensi mudah dituang karena waktu penuangan kurang atau sama dengan 4 

detik. Untuk uji ukuran partikel dihasilkan banyak partikel yang berukuran kecil. 

Eritromisin merupakan antibiotik golongan makrolid yang bersifat 

bakteriostatik dan bakterisid, ini tergantung dari jenis kuman dan kadar 

eritromisin. Eritromisin aktif terhadap kuman Gram positif cocci, Gram negatif 

cocci,dan beberapa Gram negatif basili (Gerald, 2005). 

F. Hipotesis 

Eritromisin mempunyai stabilitas fisik dan mempunyai daya antibakteri 

yang baik jika dibuat dalam bentuk suspensi dengan PGA sebagai suspending 

agent. 

 

 

 

 


