
FORMULASI SUSPENSI DOKSISIKLIN MENGGUNAKAN 
SUSPENDING AGENT PULVIS GUMMI ARABICI: 

UJI STABILITAS FISIK DAN DAYA ANTIBAKTERI 
 

 
 

SKRIPSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oleh: 
 

NUR CHASANAH 
K 100 050 259 

 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS FARMASI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

SURAKARTA 
2010 



 1

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Suspensi adalah suatu bentuk sediaan yang mengandung bahan obat padat 

dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa dan 

merupakan sistem heterogen yang terdiri dari dua fase. Fase kontinu atau fase luar 

umumnya merupakan cairan atau semipadat, dan fase terdispers atau fase dalam 

terbuat dari partikel-partikel kecil yang pada dasarnya tidak larut, tetapi terdispersi 

seluruhnya dalam fase kontinu (Priyambodo, 2007). Obat dibuat dalam sediaan 

suspensi karena kebanyakan bahan obat tidak stabil dalam bentuk larutan yang 

disebabkan oleh mudahnya terhidrolisis, tetapi stabil dalam sediaan suspensi. 

Suspensi oral lebih disukai daripada bentuk padat (tablet atau kapsul dari obat 

yang sama) karena mudahnya menelan cairan (Aulton, 2003), absorbsinya lebih 

cepat,  dan bioavailabilitasnya lebih baik (Joenoes, 2001). 

Doksisiklin merupakan antibiotik yang sangat sukar larut dalam air, 

mempunyai pH tidak kurang dari 5,0 dan tidak lebih dari 6,5 (Anonim, 1979). 

Suspensi doksisiklin stabil dalam waktu 2 minggu bila disimpan pada suhu ruang, 

stabil di udara tetapi akan berubah menjadi gelap bila terkena sinar matahari. 

Secara in vitro, kemampuannya sangat bagus dalam menghambat Staphylococcus 

aureus (Gerald, 2005). 

Suspending agent digunakan untuk meningkatkan viskositas dan 

memperlambat sedimentasi sehingga dapat menghasilkan suatu suspensi yang 

stabil (Lieberman et al, 1996). Suspensi yang stabil harus tetap homogen, partikel 
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benar-benar terdispersi dengan baik dalam cairan, zat yang terdispersi harus halus 

dan tidak boleh cepat mengendap, jika dikocok endapan harus cepat terdispersi 

kembali (Priyambodo, 2007). Dalam formulasi suspensi doksisiklin, digunakan 

suspending agent Pulvis Gummi Arabici (PGA) karena tidak mengubah struktur 

kimia dan bersifat alami. PGA dapat menghindari pengendapan dan memberikan 

struktur homogen (Wolff, 2007).  

Berdasarkan uraian di atas perlu dilakukan penelitian tentang formulasi 

sediaan suspensi doksisiklin dengan menggunakan PGA sebagai suspending agent 

yang meliputi evaluasi stabilitas fisik dan daya anti bakteri secara in vitro. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu bagaimana pengaruh PGA sebagai suspending agent dalam 

suspensi doksisiklin terhadap stabilitas fisik dan daya antibakteri? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengevaluasi stabilitas 

fisik dan stabilitas daya antibakteri suspensi doksisiklin dengan PGA sebagai 

suspending agent. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Suspensi 

Suspensi adalah suatu bentuk sediaan yang mengandung bahan obat padat 

dalam bentuk halus dan tidak larut, terdispersi dalam cairan pembawa dan 

merupakan sistem heterogen yang terdiri dari dua fase. Fase kontinu atau fase luar 
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umumnya merupakan cairan atau semipadat, dan fase terdispers atau fase dalam 

terbuat dari partikel-partikel kecil yang pada dasarnya tidak larut, tetapi terdispersi 

seluruhnya dalam fase kontinu (Priyambodo, 2007). 

Suspensi yang stabil harus tetap homogen, partikel benar-benar terdispersi 

dengan baik dalam cairan, zat yang terdispersi harus halus dan tidak boleh cepat 

mengendap, jika dikocok endapan harus cepat terdispersi kembali (Priyambodo, 

2007). 

Suspensi yang baik dibuat dengan menggabungkan sistem flokulasi dan 

deflokulasi parsial, dan mencegah terjadinya cake, kemudian dapat ditambahkan 

zat pensuspensi untuk menjaga agar flok-flok itu tetap tersuspensi. Bertambahnya 

viskositas karena zat pensuspensi juga akan memperlambat pertumbuhan kristal 

karena lambatnya kecepatan difusi. Sebagian besar zat pensuspensi berupa koloid 

hidrofilik yang mempunyai muatan negatif yang diendapkan oleh zat 

pemflokulasi. Zat pemflokulasi dapat berupa elektrolit anorganik, surfaktan ionik, 

dan polimer hidrofilik (Aulton, 2003). 

Untuk mendapatkan suspensi yang baik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 

a. Fase dispers mengendap secara lambat, dan jika mengendap tidak boleh 

membentuk cake yang keras, dan dapat segera terdispersi kembali menjadi 

campuran yang homogen jika digojog. 

b. Ukuran partikel tersuspensi tetap konstan selama waktu penyimpanan. 

c. Suspensi tidak boleh terlalu kental agar dapat dituang dengan mudah melalui 

botol atau dapat mengalir melalui jarum injeksi (Ansel et al., 1995). 
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 Kerugian dari obat tertentu yang mempunyai rasa tidak enak bila diberikan 

dalam bentuk larutan akan tidak terasa bila diberikan sebagai partikel yang tidak 

larut dalam suspensi. Kebanyakan suspensi oral berupa sediaan cair dengan 

pembawa yang diharumkan dan dimaniskan untuk memenuhi selera pasien (Ansel 

et al., 1995). 

a. Macam Sistem Suspensi 

Terdapat dua macam sistem dalam proses pembuatan bentuk sediaan 

suspensi, yaitu sistem flokulasi dan sistem deflokulasi. Pemilihan metode ini 

tergantung dari bagaimana partikel atau bahan obat tersebut terdispersi ke dalam 

cairan (Priyambodo, 2007). 

Dalam sistem flokulasi, partikel obat terflokulasi merupakan agregat yang 

bebas dalam ikatan lemah. Pada sistem ini peristiwa sedimentasi terjadi dengan 

cepat dan partikel mengendap sebagai flok (kumpulan partikel). Sedimen tersebut 

dalam keadaan bebas, tidak membentuk cake yang keras serta mudah terdispersi 

kembali ke bentuk semula. Sistem ini kurang disukai karena sedimentasi terjadi 

dengan cepat dan terbentuk lapisan yang jernih diatasnya (Priyambodo, 2007). 

Dalam sistem deflokulasi, partikel deflokulasi mengendap perlahan-lahan 

dan akhirnya membentuk cake yang keras dan sukar terdispersi kembali. Pada 

metode ini partikel suspensi dalam keadaan terpisah satu dengan yang lain, dan 

masing-masing partikel mengendap secara terpisah. Metode ini lebih banyak 

disukai karena tidak terjadi lapisan yang bening (berkabut) dan terbentuk endapan 

secara perlahan (Priyambodo, 2007). 

Tabel 1. Sifat Partikel-partikel Flokulasi dan Deflokulasi 
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Deflokulasi  Flokulasi  
1. Partikel suspensi terpisah satu 

sama lain. 
1. Partikel merupakan agregat yang 

bebas. 
2. Sedimen terjadi lambat, masing-

masing partikel terpisah dan 
ukuran partikel minimal. 

2. Sedimen terjadi cepat, mengendap 
sebagai flok yaitu kumpulan 
partikel. 

3. Terbentuk cake yang keras dan 
sukar terdispersi kembali. 

3. Tidak terbentuk cake dan mudah 
terdispersi kembali. 

4. Wujud suspensi menyenangkan. 4. Wujud suspensi kurang 
menyenangkan. 

5. Supernatan berkabut. 5. Supernatan jernih. 
 

b. Cara Pembuatan Suspensi 

Suspensi dapat dibuat dengan dua cara, yaitu : 

1) Metode dispersi 

Serbuk yang terbagi halus didispersi dalam cairan pembawa. 

Umumnya yang digunakan sebagai pembawa adalah air. Dalam formula 

suspensi yang paling penting adalah partikel-partikel harus terdispersi dalam 

fase air. Mendispersi serbuk yang tidak larut dalam air kadang-kadang sulit. 

Hal ini disebabkan karena adanya udara, lemak, kontaminan pada permukaan 

serbuk, dan lain-lain (Lachman et al., 1994). 

2) Metode presipitasi (presipitasi dengan pelarut organik, perubahan pH media, 

dan penguraian rangkap). 

Obat-obatan yang tidak larut dalam air dapat diendapkan dengan 

menggunakan pelarut-pelarut organik yang bercampur dengan air, dan kemudian 

menambahkan fase organik ke air murni dibawah kondisi standar disebut juga 

dengan metode presipitasi dengan pelarut organik (Lachman et al., 1994). 

Metode presipitasi dengan perubahan pH media, metode ini hanya dapat 

diterapkan pada obat-obat yang kelarutannya tergantung pada harga pH. Metode 
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penguraian rangkap hanya melibatkan proses kimia yang sederhana (Lachman et 

al., 1994). 

c. Penilaian stabilitas suspensi 

Kontrol stabilitas suspensi antara lain meliputi : volume sedimentasi, 

viskositas, redispersibilitas, mudah tidaknya dituang, dan ukuran partikel. 

1) Fraksi sedimentasi 

Kecepatan sedimentasi dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran partikel. 

Semakin besar ukuran partikel dan semakin besar kandungan zat padat, maka 

kecepatan (laju) sedimentasi juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin tinggi 

viskositas suatu sistem suspenoid, maka kecepatan (laju) sedimentasinya semakin 

kecil. Hal ini dapat dilihat pada persamaan Stokes dibawah ini: 

 

V =  d2 (ρs- ρo)  g     ......................  (1) 
             18η  

 

Keterangan: 

V = Kecepatan sedimentasi (cm/detik) 
D = Diameter partikel (cm) 
ρs = Kerapatan fase dispers (g/ml) 
ρo = Kerapatan fase kontinyu (medium dispers) (g/ml) 
g  = Gaya gravitasi(cm/detik2) 

 η  = Viskositas medium dispers (poise)            

        (Priyambodo, 

2007). 

Persamaan Stokes tidak bisa dipakai secara tepat untuk suspensi farmasi 

biasa yaitu bentuk suspensi tidak teratur, sehingga jatuhnya partikel 
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mengakibatkan turbulensi dan tumbukan serta juga adanya afinitas yang cukup 

besar antara partikel terhadap medium suspensi (Ansel et al., 1995). 

Konsep volume sedimentasi adalah sederhana, yaitu mempertimbangkan 

rasio tinggi akhir endapan (Hu) terhadap tinggi awal (Ho) pada waktu suspensi 

mengendap dalam suatu kondisi standar. 

      F = Hu/Ho....................................  (2) 

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., 1994). 

2) Viskositas 

Kenaikan viskositas menyebabkan penurunan kecepatan sedimentasi dan 

peningkatan stabilitas fisik. Metode yang biasa digunakan untuk meningkatkan 

viskositas adalah dengan penambahan suspending agent. Penambahan suspending 

agent akan menurunkan viskositas tetapi tidak dapat mencegah sedimentasi 

(Lieberman et al., 1996). 

3) Redispersibilitas 

Redispersibilitas merupakan syarat dari suspensi, jadi sedimen yang terjadi 

harus mudah terdispersi kembali dengan penggojokan agar diperoleh keseragaman 

dosis (Priyambodo, 2007). Untuk membantu tolok ukur ini sampai batas tertentu 

secara kuantitatif dapat menggunakan suatu alat mekanik. Alat tersebut 

menstimulasi gerakan lengan manusia selama proses pengocokan, dan dapat 

memberikan hasil yang dapat direproduksi bila digunakan dibawah kondisi 

terkontrol (Lachman et al., 1994).  
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4) Mudah tidaknya dituang 

Suspensi merupakan cairan yang kental, tetapi kekentalan suspensi tidak 

boleh terlalu tinggi, sediaan harus mudah digojog dan juga mudah dituang 

(Joenoes, 2001). Besar kecilnya kadar suspending agent berpengaruh terhadap 

kemudahan suspensi untuk dituang. Kadar zat pensuspensi yang besar dapat 

menyebabkan suspensi terlalu kental dan sukar dituang (Ansel et al., 1995). 

 

5) Ukuran partikel 

Ukuran partikel erat hubungannya dengan luas penampang partikel 

tersebut serta daya tekan keatas cairan suspensi. Ukuran partikel berbanding 

terbalik dengan luas penampangnya, sedangkan antara luas penampang dengan 

daya tekan ke atas merupakan hubungan linear, artinya semakin besar ukuran 

partikel maka semakin kecil luas penampangnya. Daya tekan ke atas cairan akan 

mempercepat gerakan untuk mengendap, sehingga untuk memperlambat gerakan 

tersebut dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel (Lieberman et al., 

1996). 

2. Suspending Agent 

Suspending agent digunakan untuk meningkatkan viskositas. Pembuat 

formula harus memilih suspending agent dengan tepat, tunggal atau kombinasi, 

dan pada konsentrasi yang tepat. Faktor yang menentukan pemilihan suspending 

agent meliputi kemampuan mensuspensi dalam suatu sistem, kesesuaian secara 

kimia terhadap formula obat, efek dari nilai pH terhadap suatu obat, lamanya 

waktu hidrasi, bentuk, asal, dan harga. Walaupun sesuai secara kimia, suspending 
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agent dan obat mungkin bisa berinteraksi contohnya berkurangnya disolusi dari 

nitrofurantoin dikarenakan metilselulosa (Lieberman et al., 1996). 

Suspending agent dibagi beberapa kelas yaitu derivat selulosa, tanah liat, 

gom alami, gom sintetik, dan lain-lain. Tidak semua suspending agent bisa 

digunakan tunggal, ada yang harus dalam bentuk kombinasi. Suspending agent 

berperan pada rheologi, viskositas yang tinggi, nilai pH, nilai ion, dengan 

konsentrasi yang berbeda. Rheologi memiliki beberapa tipe yaitu plastik, 

pseudoplastik, newton, dan tiksotropi. Suspending agent dapat memperlihatkan 

lebih dari satu tipe rheologi (Lieberman et al., 1996). 

Salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai suspending agent adalah 

PGA. PGA adalah eksudat gom kering dari batang Acasia senegal Linne. Pohon 

disadap dengan membuat irisan melintang pada kulit, mengupas kulitnya di atas 

dan bawah irisan hingga membuka kambium, setelah 2-3 minggu serpihan gum 

akan terbentuk di atas permukaan yang terbuka tersebut. PGA bukan merupakan 

thickening agent yang baik, tetapi menghasilkan nilai yang baik bila digunakan 

sebagai suspending agent. PGA dapat mencegah adanya koloid, sangat tidak 

efektif untuk serbuk padat, dan untuk itu biasanya digunakan kombinasi dengan 

thickening agent yang lain seperti tragacanth (Aulton, 2003). 

PGA merupakan suspending agent yang tidak toksik, dapat ditemukan 

dengan mudah, dan murah. PGA larut dalam air dan menghasilkan suatu larutan 

dengan viskositas tinggi. PGA telah digunakan sebagai suspending agent untuk 

waktu yang lama (Lieberman et al., 1996). 

3. Doksisiklin 
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 Doksisiklin merupakan semisintetik antibiotik tetrasiklin derivat dari 

oksitetrasiklin. Obat ini biasanya mempunyai aksi bakteriostatik, doksisiklin 

mempengaruhi aktivitas antimikroba dengan cara menghambat sintesa protein 

(Gerald, 2005). Doksisiklin merupakan antibiotika spektrum luas dengan 

spektrum kerja yang dapat dikatakan identik. Spektrum ini meliputi banyak 

bakteri Gram positif dan negatif termasuk bakteroid seperti mikoplasma dan 

riketsia (Mayer dan Manfred, 1990). 

Doksisiklin sangat sulit larut dalam air, mempunyai pH tidak kurang dari 

5,0 dan tidak lebih dari 6,5 (Anonim, 1979). Suspensi doksisiklin stabil dalam 

waktu 2 minggu bila disimpan pada suhu ruang, stabil di udara tetapi akan 

berubah menjadi gelap bila terkena sinar matahari (Gerald, 2005).  

Indikasi : infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran kencing, infeksi kulit, 

akne yang berat (sebagai terapi tambahan). Infeksi yang disebabkan oleh 

Neisseria gonorrhoeae pada penderita yang alergi penisilin. Syphilis primer dan 

sekunder, Brucellosis (Purwanto, 2002). Indikasi yang khas adalah terapi oral 

jangka waktu lama pada infeksi saluran pernafasan dan infeksi saluran empedu 

(Mayer dan Manfred, 1990), seperti tetrasiklin, doksisiklin juga digunakan untuk 

pencegahan pada infeksi antraks dan digunakan untuk pengobatan dan 

pencegahan malaria, serta perawatan infeksi kaki gajah (Santoso dan Nurliani, 

2006). 

Dosis oral doksisiklin yang biasa digunakan untuk dewasa dan anak-anak 

berumur > 8 tahun, berat badan > 45 kg adalah 100 mg setiap 12 jam pada awal 

pengobatan, diikuti dengan 100 mg setiap hari terbagi dalam 1 atau 2 dosis. Untuk 



 11

infeksi parah, pasien dapat menerima 100 mg setiap 12 jam. Biasanya dosis oral 

doksisiklin untuk anak berumur > 8 tahun, berat badan ≤ 45 kg adalah 4,4 mg/kg 

terbagi dalam 2 dosis pada awal pengobatan, diikuti dengan 2,2 mg/kg setiap hari 

terbagi dalam 2 dosis. Untuk infeksi parah, dosis oral sampai 4,4 mg/kg setiap 

hari bisa digunakan untuk anak-anak. Dosis IV (intra vena) dari doksisiklin yang 

biasa digunakan untuk dewasa dan anak-anak berumur > 8 tahun, berat badan > 

45 kg adalah 200 mg pada awal pengobatan terbagi dalam 1 atau 2 infus, diikuti 

dengan 100-200 mg setiap hari. Dosis IV doksisiklin untuk anak berumur > 8 

tahun, berat badan ≤ 45 kg adalah 4,4 mg/kg pada awal pengobatan terbagi dalam 

1 atau 2 infus, diikuti dengan 2,2-4,4 mg/kg setiap hari terbagi dalam 1 atau 2 

infus (Gerald, 2005). 

Selain memiliki keunggulan dalam mengobati penyakit infeksi, doksisiklin 

ternyata mempunyai hepatotoksisitas lebih besar dibandingkan jenis tetrasiklin 

lainnya, maka tidak diberikan dalam jangka panjang pada wanita hamil dan 

penderita penyakit hati. Doksisiklin dosis tinggi menyebabkan toksik hepar pada 

pemberian oral atau intravena (Santoso dan Nurliani, 2006). 

Doksisiklin menimbulkan efek samping seperti : dermatologi, hematologi, 

kelainan pada saluran pencernaan, hipersensitivitas (Purwanto, 2002). Efek 

samping yang paling sering terjadi adalah gangguan lambung usus (muntah, 

diare), yang dapat disebabkan oleh perubahan fisiologik flora usus dan karena 

iritasi langsung selaput mukosa (Mayer dan Manfred, 1990). 

Untuk terapi oral, doksisiklin lebih disukai karena absorpsinya hampir 

sempurna yaitu 93% dan waktu paruhnya (15-18 jam) yang menguntungkan, 
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sehingga memungkinkan pemberian sekali sehari. Eliminasi doksisiklin melalui 

ginjal relatif lebih besar dibandingkan dengan golongan tetrasiklin lain, karena 

reabsorpsi tubulus yang tinggi, sehingga senyawa ini dapat juga diberikan pada 

kondisi fungsi ginjal yang terbatas. Doksisiklin diekskresikan terutama dalam 

bentuk terkonjugasi melalui empedu (Mayer dan Manfred, 1990). Keunggulan 

lain dari doksisiklin adalah mempunyai sifat spektrum yang luas, toksisitas rendah 

dibanding jenis antibiotik yang lain, sifat alergenik yang rendah dibandingkan 

penisilin, dan harga relatif murah (Santoso dan Nurliani, 2006).  

Interaksi obat : antikoagulan oral (meningkatkan waktu protombin), 

penisilin (menurunkan efek bakterisidal dari penisilin), antasida dan suplemen zat 

besi (menurunkan absorpsi doksisiklin), metoksifluren (meningkatkan resiko 

nefrotoksisitas), natrium bikarbonat (menurunkan absorbsi doksisiklin) 

(Purwanto, 2002). Waktu paruh doksisiklin mungkin diperpendek kira-kira dari 

16 menjadi 7 jam pada pasien yang mendapatkan pengobatan dengan barbiturat 

atau penitoin dalam jangka waktu yang lama. Makanan tidak akan mengganggu 

absorbsi dari doksisiklin atau minosiklin (Goodman dan Gilman, 2003). 

4. Bakteri 

Istilah bakteri berasal dari kata ”bakterion” (bahasa Yunani) yang berarti 

tongkat atau batang. Istilah bakteri ini sekarang banyak dipakai untuk tiap 

mikroba yang bersel satu. Banyak negara di dunia belum sepakat dalam klasifikasi 

spesies bakteri, demikian pula penggunaan istilah dalam mikrobiologi (Adam, 

1995). 
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Bakteri hidup di mana-mana. Sebagian besar adalah saprofit (organisme 

yang hidup dari bahan organik mati) yang terdapat di tanah maupun air. Bakteri 

berperan penting menguraikan molekul organik kompleks dari hewan dan 

tumbuhan yang telah mati menjadi molekul-molekul organik sederhana. Molekul 

ini mengalami daur ulang selama metabolisme oleh organisme hidup. Sekitar 50 

spesies bakteri bersifat patogenik (mampu menimbulkan penyakit). Sebagian 

bakteri bersifat sangat virulen (kemampuan menimbulkan infeksi) (Gould dan 

Brooker, 2003). 

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 dan memperhatikan 

pemanfaatan kemoterapeutika, bakteri dapat dibedakan menjadi 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 Manfred, 1990). 

 Klasifikasi Staphylococcus aureus (Salle, 1991): 

Kingdom : Protophyta 

Divisio     : Schyzomycetes 

Class        : Schyzomycetes    

Ordo        : Eubacteriales 

Famili      : Micrococcaceae 



 14

Genus      : Staphylococcus  

Spesies    : Staphylococcus aureus  

Stafilokokus berasal dari perkataan staphyle yang berarti kelompok buah 

anggur dan kokus yang berarti benih bulat. Kuman ini sering ditemukan sebagai 

kuman flora normal pada kulit dan selaput lendir pada manusia. Dapat menjadi 

penyebab infeksi baik pada manusia maupun pada hewan (Anonim, 1994). 

Kuman ini berbentuk sferis, bila menggerombol dalam susunan yang tidak teratur 

mungkin sisinya agak rata karena tertekan. Diameter kuman antara 0,8-1,0 mikron  

(Anonim, 1994). 

Kuman ini bersifat anaerob fakultatif dan dapat tumbuh dalam udara yang 

hanya mengandung hidrogen dan pH optimum untuk pertumbuhan ialah 7,4. Pada 

lempeng agar, koloninya berbentuk bulat, diameter 1-2 mm, cembung, buram, 

mengkilat, dan konsistensinya lunak. Warna khas ialah kuning keemasan, hanya 

intensitas warnanya dapat bervariasi. Pada lempeng agar darah umumnya koloni 

lebih besar dan pada varietas tertentu koloninya dikelilingi oleh zona hemolisis 

(Anonim, 1994). 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang berbentuk bola dengan 

diameter 1 µm yang tersusun dalam bentuk clutser yang tidak teratur. Kokus 

tunggal, berpasangan tertrat, dan membentuk rantai, juga tampak dalam biakan 

cair. Bakteri ini merupakan bakteri Gram positif, tidak membentuk spora, tidak 

bergerak, dan tumbuh pada berbagai media pada suasana aerob. S. aureus dapat 

memfermentasikan beberapa karbohidrat dan dapat menghasilkan pigmen yang 

berwarna, yang tidak larut dalam air (Jawetz et al., 2001). 
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S. aureus dapat ditemukan pada kulit, saluran nafas, saluran pencernaan, 

udara, makanan, air, dan pakaian yang terkontaminasi. Bakteri ini mudah tumbuh 

pada kulit yang mengalami radang, bisul, kulit yang tergores yang mengarah pada 

infeksi dan proses-proses bernanah lainnya, pada saluran pernafasan dapat 

menyebabkan pneumonia. Selain itu juga menyebabkan infeksi intraabdomen 

yang dapat timbul karena komplikasi pasca bedah dan infeksi traktus urinarius, 

infeksi traktus genetalis pada wanita (Jawetz et al., 2001). 

5. Uji Aktivitas Antimikroba 

Aktivitas antimikroba diukur secara in vitro agar dapat ditentukan potensi 

suatu zat antimikroba dalam larutan, konsentrasi dalam cairan badan, dan 

kepekaan suatu mikroba terhadap konsentrasi obat-obat yang dikenal. Pengukuran 

aktivitas antimikroba dapat dilakukan dengan 2 metode : 

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 
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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 (Jawetz et al., 2001). 

Potensi antibiotik ditetapkan dengan membandingkan dosis sediaan uji 

terhadap dosis larutan baku atau dosis larutan pembanding yang masing-masing 

menghasilkan derajat hambatan pertumbuhan yang sama pada biakan jasad renik 

yang peka dan sesuai. Cara yang digunakan adalah cara lempeng (difusi) dan cara 

tabung (Anonim, 1979). 

 

E. Landasan Teori 

Mann et al (2007) menjelaskan bahwa cassia tora gum, tragacant, acacia 

(PGA), dan gelatin dapat digunakan sebagai suspending agent/stabilizer, dan 

thickener. 

Woro (2005) menunjukkan bahwa suspensi sulfur praecipitatum dengan 

menggunakan suspending agent PGA memiliki volume sedimentasi yang 

perubahannya tidak signifikan pada setiap pengamatan selama 6 minggu. Pada uji 

redispersibilitas, suspensi memiliki waktu redispersibilitas yang lama yaitu > 2,5 

menit sehingga suspensi sukar terdispersi kembali. Pada uji viskositas, suspensi 

memiliki viskositas yang kecil. Pada uji mudah tidaknya dituang, diperoleh hasil 

bahwa suspensi sangat mudah dituang karena waktu yang diperlukan untuk 
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penuangan kurang atau sama dengan 4 detik. Pada uji ukuran partikel, diperoleh 

ukuran partikel yang kecil. 

Di Amerika Serikat, selain sediaan kapsul dan tablet ternyata doksisiklin 

juga terdapat dalam sediaan suspensi rasa rasberi Vibramycin Monohydrate (25 

mg/5ml) dengan komposisi : CMC Na, Blue 1, metilparaben, microcrystalline 

cellulose, propel paraben, perasa rasberi, Red 28, emulsi simethicone, sukrosa 

(Anonim, 2007). 

Oleh karena itu, diperlukan penelitian tentang pengaruh penggunaan PGA 

sebagai suspending agent pada suspensi doksisiklin terhadap stabilitas fisik 

suspensi dan daya antibakterinya. 

 

F. Hipotesis 

Suspensi doksisiklin dengan PGA sebagai suspending agent memiliki 

stabilitas fisik dan daya antibakteri yang baik. 

 

 
 


