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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

PGV-0 adalah senyawa sintetik turunan kurkumin yang berkhasiat sebagai 

antiinflamasi yang cukup poten (Anonim, 2001), senyawa ini mempunyai sifat 

praktis tidak larut dalam air, sehingga absorpsinya kecil. Untuk meningkatkan 

kecepatan pelarutan dari senyawa yang memiliki kelarutan kecil dalam air dapat 

dilakukan dengan pengurangan ukuran partikel, pembentukan garam, penggunaan 

bentuk amorf, pembentukan campuran eutektik dan pembentukan kompleks yang 

larut air (Loftsson dkk, 2005). Pembentukan kompleks menggunakan 

siklodekstrin dilaporkan dapat meningkatkan kelarutan PGV-0 (Wahyuningsih, 

2003).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar PGV-0 dalam darah sangat 

eratik (Kustaniah, 2001) dan pada pemberian secara oral PGV-0 cepat hilang dari 

peredaran darah dan profil kadarnya dalam darah mengalami fluktuasi (Amalia, 

2001). Profil farmakokinetik yang kurang baik ini diduga karena PGV-0 bersifat 

sangat sukar larut dalam air. Diketahui bahwa bioavailabilitas dari obat-obat 

sedikit larut dalam air dipengaruhi oleh kecepatan disolusi dalam saluran cerna. 

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa permeabilitas in vitro kompleks 

PGV-0 dengan PVP (Wahyuningsih, 2003) dan disolusi tablet Kompleks inklusi 

PGV-0 (Ninik, 2006) menunjukkan hasil yang belum memuaskan. Oleh karena itu 
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dapat digunakan rute transdermal untuk meningkatkan efektifitas PGV-0 sebagai 

antiinflamasi yang bersifat sistemik. 

Kulit merupakan barrier yang relatif terhadap senyawa-senyawa kimia dan 

dalam keadaan tertentu kulit dapat ditembus oleh senyawa obat yang dapat 

menimbulkan efek terapetik, baik yang bersifat setempat maupun sistemik 

(Aiache, 1993).  

Penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh Treherne membuktikan bahwa 

sebagian besar molekul kimia diserap melalui kulit dengan mekanisme difusi pasif 

(Aiache, 1993).. Senyawa tersebut mempenetrasi dengan sukses melalui stratum 

corneum, lapisan epidermis dibawahnya, dermis, dan akhirnya masuk ke dalam 

kapiler-kapiler darah dari sistem sirkulasi perifer. Lapisan tanduk sebelah luar 

atau stratum corneum menyediakan tahanan terbesar untuk penetrasi, dan difusi di 

sini merupakan tahap yang menentukan laju penetrasi kulit. Penetrasi obat oleh 

pelewatan transdermal dibantu dengan penggunaan sediaan topikal dengan basis 

gel. Sediaan gel dipilih karena tidak menghambat penetrasi obat, mudah 

digunakan, tidak lengket, mudah dihilangkan jika dikehendaki, dapat mengurangi 

iritasi pada kulit karena kandungan air yang tinggi. 

Penilaian aktivitas sediaan topikal menunjukkan pentingnya bahan 

pembawa dalam proses pelepasan dan penyerapan zat aktif. Selain itu pemilihan 

bahan pembawa yang tepat dapat meningkatkan aksi zat aktif, baik lama aksi 

maupun intensitas. Pemilihan HPMC sebagai basis dikarenakan stabilitas sediaan 

akan lebih stabil jika dalam lingkungan yang sama, HPMC memiliki sifat asam 

dan PGV-0 juga memiliki sifat asam. 
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Siklodekstrin dapat membentuk kompleks yang larut dalam air dengan 

beberapa senyawa yang bersifat lipofil (Loftsson dkk, 2005). Siklodekstrin dapat 

berfungsi untuk meningkatkan penetrasi melalui kulit jika pembawa bersifat berair 

(Loftsson dkk, 2005). Siklodekstrin selain dapat meningkatkan kelarutan obat 

dalam medium berair dapat juga berperan sebagai enhancer yang dapat 

meningkatkan penetrasi obat ke dalam kulit dengan mengganggu keteraturan 

komponen lipofilik pada stratum corneum (Sukmawati, 2007). 

Penetrasi perkutan dari sediaan obat melibatkan proses pelarutan obat 

dalam pembawa, difusi obat yang terlarut dari pembawa kepermukaan kulit dan 

penetrasi obat melalui lapisan kulit (Jug dkk, 2005). Penetrasi perkutan dari 

sediaan obat dalam bentuk kompleks PGV-0 dengan β-siklodekstrin dan 

campuran fisik PGV-0 - β-siklodekstrin dipengaruhi oleh sifat fisika kimia obat, 

interaksi antara obat dengan pembawa, obat dengan kulit, obat basis dengan kulit. 

Teknik in vitro yang terpenting untuk mengkaji penetrasi kulit meliputi 

penggunaan sel difusi dengan membran kulit marmot, dimana kulit binatang 

terikat pada suatu tempat, dan senyawa-senyawa yang lewat dari permukaan 

epidermis ke tempat cairan (Lachman, 1994).  

Dengan memperhatikan struktur kimia PGV-0, diperkirakan PGV-0 dapat 

berinteraksi dengan β-siklodekstrin membentuk kompleks inklusi. Pembentukan 

kompleks inklusi PGV-0 dengan β-siklodekstrin diharapkan dapat meningkatkan 

jumlah obat yang terlarut dalam basis gel sehingga akan meningkatkan jumlah 

obat yang berpenetrasi melalui kulit. 
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B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pembentukan kompleks inklusi PGV-0 dengan β-

siklodekstrin terhadap kelarutan PGV-0? 

2. Bagaimana pengaruh pembentukan kompleks inklusi PGV-0 dengan β-

siklodekstrin terhadap penetrasi perkutan PGV-0 melalui membran kulit 

marmot? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh pembentukan kompleks inklusi PGV-0 dengan β-

siklodekstrin terhadap kelarutan PGV-0. 

2. Mengetahui pengaruh pembentukan kompleks inklusi PGV-0 dengan β-

siklodekstrin terhadap penetrasi perkutan PGV-0 melalui membran kulit 

marmot. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Kulit 

Kulit menutupi  dan melindungi permukaan tubuh, dan bersambung 

dengan selaput lendir yang melapisi rongga-rongga dan lubang-lubang masuk. 

Kulit mempunyai banyak fungsi: di dalamnya terdapat ujung saraf peraba, yang 

membantu mengatur suhu dan mengendalikan hilangnya air dari tubuh dan 

mempunyai sedikit kemampuan ekskretori, sekretori dan absorpsi (Pearce, 2002).  

Secara mikroskopik, kulit tersusun dari berbagai lapisan yang berbeda, 

berturut-turut dari luar ke dalam yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis yang 

tersusun atas pembuluh darah dan pembuluh getah bening dan lapisan dibawah 

kulit yang berlemak atau yang disebut hypodermis (Aiache, 1993). Meskipun kulit 
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relatif permeabel terhadap senyawa-senyawa kimia, namun dalam keadaan 

tertentu kulit dapat ditembus oleh senyawa-senyawa obat atau bahan berbahaya 

yang dapat menimbulkan efek terapetik atau efek toksik baik yang bersifat 

setempat maupun sistemik (Aiache, 1993). Kulit relatif tak tertembus air, dalam 

arti bahwa ia menghindarkan hilangnya cairan dari jaringan dan juga 

menghindarkan masuknya air ke dalam jaringan, misalnya bila tubuh terendam 

air. Epidermis menghalangi cedera pada struktur dibawahnya dan karena 

menutupi ujung akhir saraf sensorik di dalam dermis, maka kulit mengurangi rasa 

sakit (Pearce, 2002). Dari suatu penelitan diketahui bahwa pergerakan air melalui 

lapisan kulit yang tebal tergantung pada pertahanan lapisan stratum corneum yang 

berfungsi sebagai rate-limiting barrier pada kulit (Swarbrick dan Boylan, 1995).  

Kulit mengandung sejumlah bentukan bertumpuk dan spesifik yang dapat 

mencegah masuknya bahan-bahan kimia. Hal tersebut disebabkan oleh adanya 

lapisan tipis lipida pada permukaan, lapisan tanduk dan lapisan epidermis malfigi. 

Sawar kulit terutama disusun oleh lapisan tanduk (stratum corneum), namun 

demikian cuplikan lapisan tanduk (stratum corneum) terpisah mempunyai 

permeabilitas yang sangat rendah dengan kepekaan yang sama seperti kulit utuh. 

Lapisan tanduk secara keseluruhan berperan melindungi kulit. Deretan sel-sel 

pada lapisan tanduk saling berikatan dengan kohesi yang sangat kuat dan 

merupakan pelindung kulit yang paling efisien (Aiache, 1993) .  

2. Absorpsi Perkutan 

Absorpsi perkutan adalah masuknya molekul obat dari luar kulit ke dalam 

jaringan di bawah kulit, kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah dengan 
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mekanisme difusi pasif (Chien, 1987). Mengacu pada Rothaman, penyerapan 

(absorpsi) perkutan merupakan gabungan fenomena penembusan suatu senyawa 

dari lingkungan luar ke bagian kulit sebelah dalam dan fenomena penyerapan dari 

struktur kulit ke dalam peredaran darah dan getah bening. Istilah perkutan 

menunjukkan bahwa penembusan terjadi pada lapisan epidermis dan penyerapan 

dapat terjadi pada lapisan epidermis yang berbeda (Aiache, 1993). 

Untuk obat-obat dengan indeks terapi yang sempit dapat menggunakan 

rute transdermal sebagai sistem penghantaran obat, juga untuk obat-obat dengan 

waktu paro yang kecil. Pada penggunaan transdermal, pengobatan dapat dengan 

segera dihentikan bila diinginkan, melalui penghilangan sediaan transdermal dari 

permukaan kulit (Bannakar dan Osborne, 1991) 

Fenomena absorpsi perkutan (atau permeasi pada kulit) dapat digambarkan 

dalam tiga tahap yaitu penetrasi pada permukaan stratum corneum, difusi melalui 

stratum corneum, epidermis dan dermis, masuknya molekul ke dalam 

mikrosirkulasi yang merupakan bagian dari sirkulasi sistemik (Chien, 1987). 

Penetrasi melintasi stratum corneum dapat terjadi melalui penetrasi 

transepidermal dan penetrasi transappendageal. Pada kulit normal, jalur penetrasi 

obat umumnya melalui epidermis (transepidermal), dibandingkan penetrasi 

melalui folikel rambut maupun melewati kelenjar keringat (transappendageal). 

Jumlah obat yang terpenetrasi melalui jalur transepidermal berdasarkan luas 

permukaan pengolesan dan tebal membran. Kulit merupakan organ yang bersifat 

aktif secara metabolik dan kemungkinan dapat merubah obat setelah penggunaan 
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secara topikal. Biotransformasi yang terjadi ini dapat berperan sebagai faktor 

penentu kecepatan (rate limiting step) pada proses absorpsi perkutan (Swarbrick 

dan Boylan, 1995). 

a. Penetrasi Transepidermal 

Sebagian besar penetrasi zat adalah melalui kontak dengan lapisan stratum 

corneum. Jalur penetrasi melalui stratum corneum ini dapat dibedakan menjadi 

jalur transeluler dan interseluler. Prinsip masuknya penetran ke dalam stratum 

corneum adalah adanya koefisien partisi dari penetran. Obat-obat yang bersifat 

hidrofilik akan berpartisi melalui jalur transelular sedangkan obat-obat lipofilik 

akan masuk kedalam stratum corneum melalui rute interseluler. Sebagian besar 

difusan berpenetrasi kedalam stratum corneum melalui kedua rute tersebut, hanya 

kadang-kadang obat-obat yang bersifat larut lemak berpartisi dalam corneocyt 

yang mengandung residu lemak. Jalur interseluler yang berliku dapat berperan 

sebagai rute utama permeasi obat dan penghalang utama dari sebagian besar obat-

obatan (Swarbrick dan Boylan, 1995).  

b. Penetrasi Transappendageal 

Penetrasi melalui rute transappendageal adalah penetrasi melalui kelenjar-

kelenjar dan folikel yang ada pada kulit. Setiap satu sentimeter persegi kulit 

manusia terdapat 10 folikel rambut, 15 kelenjar minyak dan 100 kelenjar keringat 

yang dapat dilalui oleh obat. Rute transappendageal ini sangat berarti bagi ion-ion 

dan molekul dengan ukuran besar yang berpermeasi lambat melalui stratum 

corneum (Swarbrick dan Boylan, 1995). Rute transappendageal ini dapat 

menghasilkan difusi yang lebih cepat segera setelah penggunaan obat karena 
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dapat menghilangkan waktu yang diperlukan oleh obat untuk melintasi stratum 

corneum. Difusi melalui transappendageal ini dapat terjadi dalam 5 menit dari 

pemakaian obat (Swarbrick dan Boylan, 1995). 

3. Aspek Teori Perlintasan Membran 

Membran dalam kajian formulasi dan biofarmasi merupakan suatu  fase 

padat, setengah padat atau cair dengan ukuran tertentu, tidak larut atau tidak 

tercampurkan dengan lingkungan sekitarnya dan dipisahkan satu dan lainnya, 

umumnya oleh fase cair. Dalam biofarmasi, membran padat digunakan sebagai 

model pendekatan membran biologis. Membran padat juga digunakan sebagai 

model untuk mempelajari kompleks atau interaksi antara zat aktif dan bahan 

tambahan serta proses pelepasan dan pelarutan (Aiache, 1993).  

Dalam studi pelepasan zat aktif yang berada dalam suatu bentuk sediaan, 

digunakan membran padat tiruan yang berfungsi sebagai sawar yang memisahkan 

sediaan dengan cairan disekitarnya. Teknik pengukuran laju pelepasan yang tidak 

menggunakan membran akan mengalami kesulitan karena perubahan yang cepat 

dari luas permukaan sediaan yang kontak dengan larutan uji. Pengadukan pada 

media reseptor sangat berperan untuk mencegah kejenuhan lapisan difusi yang 

kontak dengan membran (Aiache, 1993). 

Perlintasan membran sintetik umumnya berlangsung dalam dua tahap. 

Tahap awal adalah proses difusi zat aktif menuju permukaan yang kontak dengan 

membran. Pada tahap ini daya difusi merupakan mekanisme pertama untuk 

menembus daerah yang tidak diaduk, dari lapisan yang kontak dengan membran. 

Tahap kedua adalah   pengangkutan, tahap ini dapat dibagi atas dua bagian. 



9 
 

Bagian yang pertama adalah penstabilan gradien konsentrasi molekul yang 

melintasi membran sehingga difusi terjadi secara homogen dan tetap. Bagian 

kedua adalah difusi dalam cara dan jumlah yang tetap. Hal ini menunjukkan 

bahwa perbedaan konsentrasi tidak berubah sebagai fungsi waktu. Dalam hal ini 

diasumsikan bahwa interaksi zat aktif-pelarut dan pelarut-pelarut tidak 

berpengaruh terhadap aliran zat aktif. Difusi dalam jumlah yang tetap dinyatakan 

dengan hukum Fick I. 

h
Cr)-D'.A.(Cd

dt
dQJ ==  

Dimana J adalah fluks atau jumlah Q linarut yang melintasi membran setiap 

satuan waktu t, A adalah luas permukaan efektif membran, Cd dan Cr adalah 

konsentrasi pada kompartemen awal dan dalam kompartemen reseptor, h adalah 

tebal membran dan D’ adalah tetapan dialisa atau koefisien permeabilitas (Aiache, 

1993). 

4. Penghantaran Obat Transdermal 

Sebagian besar obat-obat yang diberikan melalui kulit berpenetrasi dengan 

mekanisme difusi pasif. Laju penyerapan melalui kulit tidak segera mencapai 

keadaan tunak, tetapi selalu teramati adanya waktu laten. Waktu laten 

mencerminkan penundaan penembusan senyawa ke bagian stratum corneum dan 

pencapaian gradien difusi. Waktu laten ditentukan oleh tebal membran dan 

tetapan difusi obat dalam stratum corneum (Aiache, 1993). Obat akan mengalami 

difusi sesuai gradient konsentrasi dengan gerakan yang acak (Swarbrick dan 

Boylan, 1995). 
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Sistem penghantaran obat melalui sistem transdermal bertujuan untuk 

menghindari masalah absosbsi pada saluran cerna seperti deaktivasi oleh enzim 

pencernaan, iritasi lambung, dan sebagainya. Pemberian obat transdermal dapat 

meningkatkan bioavailabilitas dan efikasi obat dengan menghindari first-pass 

elimination pada hati (Chien, 1987).  

Untuk obat-obat dengan indeks terapi yang sempit dapat menggunakan 

rute transdermal sebagai sistem penghantaran obat, juga untuk obat-obat dengan 

waktu paro yang kecil. Pada penggunaan transdermal, pengobatan dapat dengan 

segera dihentikan bila diinginkan, melalui penghilangan sediaan transdermal dari 

permukaan kulit (Bannakar dan Osborne, 1991).  

5. Gel 

Gel adalah sistem padat atau setengah padat dari paling sedikit dua 

konstituen yang terdiri dari massa seperti pagar yang rapat dan diselusupi oleh 

cairan. Jika matriks yang saling melekat kaya akan cairan, maka produk ini 

seringkali disebut jelly (Martin, 1993).  

Gel mempunyai kekakuan yang disebabkan oleh jaringan yang saling 

menganyam dari fase terdispers yang mengurung dan memegang medium 

pendispersi. Perubahan dalam temperatur dapat menyebabkan gel tertentu 

mendapatkan kembali bentuk sol atau bentuk cairnya. Juga beberapa gel menjadi 

encer setelah pengocokan dan segera menjadi setengah padat atau padat kembali 

setalah dibiarkan tidak terganggu untuk beberapa waktu tertentu, peristiwa ini 

dikenal sebagai tiksotropi (Ansel, 1989). 
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Penyerapan senyawa pada pemberian transdermal berkaitan dengan 

pemilihan bahan pembawa sehingga bahan aktif dapat berdifusi dengan mudah ke 

dalam struktur kulit. Bahan pembawa dapat mempengaruhi keadaan dengan 

mengubah permeabilitas kulit dalam batas fisiologik dan bersifat reversibel 

terutama dengan meningkatkan kelembaban kulit (Aiache, 1993). 

HPMC merupakan serbuk putih atau putih kekuningan, tidak berbau dan 

berasa, larut dalam air dingin, membentuk cairan yang kental, praktis tidak larut 

dalam kloroform, etanol (95%) dan eter. HPMC biasanya digunakan dalam 

sediaan oral dan topikal. HPMC digunakan sebagai emulgator, suspending agent 

dan stabilizing agent dalam sediaan salep dan gel topikal (Kibbe, 2004). 

O

OR

CH2OR

O O

OR

OR

OR CH2OR

o

n  

Gambar 1. Struktur formula Hidroksipropil Metil Selulose (Kibbe, 2004). 

6. Pentagamavunon-0 

Senyawa 2,5-bis-(4’-hidroksi-3’-metoksibenzilidin) siklopentanon atau 

Pentagamavunon-0 (PGV-0) merupakan salah satu modifikasi struktur senyawa 

kurkumin baik pada rantai tengah maupun bagian aromatiknya, yaitu modifikasi 

gugus asetil aseton diganti dengan siklopentanon (Sardjiman, 1993). PGV-0 

memiliki berat molekul (BM) 352,13 dengan jarak titik lebur 212-214 0 C 

(Sardjiman dkk, 1997). Kelarutan PGV-0 didalam etanol 3,8 mg/5ml dan dalam 

metanol 14,9 mg/5ml (Wahyuni, 1999). 



12 
 

Pentagamavunon-0 termasuk golongan fenol (asam lemah). PGV-0 praktis 

tidak larut dalam air, larut dalam berbagai pelarut organik, terutama dalam DMSO 

(dimetilsulfoksida). Senyawa PGV-0 stabil terhadap pengaruh cahaya dan 

pemanasan (Anonim, 2001). Metode analisis kuanitatif  PGV-0 dapat dilakukan 

secara spektrofotometri UV-Vis menggunakan beberapa pelarut antara lain: 

etanol, NaOH 0,1 N dan etil asetat (Kurniawati, 1999). 

PGV-0 merupakan salah satu analog monoketon yang dikembangkan dari 

kurkumin. Struktur kimianya dapat dilihat pada gambar 2. (Sardjiman dkk, 1997).  

OCH3

HO

O

OH

OCH3

 

Gambar 2. Struktur kimia PGV-0 (Sardjiman dkk, 1997) 

Senyawa analog kurkumin ini telah terbukti berkhasiat sebagai antioksidan 

(Nurrochmad, 1997), antiinflamasi (Anonim, 2001). Modifikasi Kurkumin ini, 

menyebabkan penurunan keasaman dibandingkan kurkumin sendiri. Hal ini 

bermanfaat untuk mengurangi efek samping ulserogenisitas seperti yang 

umumnya timbul pada obat-obat antiinflamasi (Retnayu, 2000). 

7. Pembentukan Kompleks 

Siklodekstrin terdapat dalam berbagai tipe yaitu α, β, dan γ yang masing-

masing terdiri dari 6, 7, dan 8 unit D-glukosa. Diameter rongga bagian dalam 

berturut-turut adalah 5.7, 7-8 dan 9.5 Ả untuk α, β, dan γ siklodekstrin (Tong, 

2000). 
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Gambar 3. Struktur Kimia Siklodekstrin (Loftsson, dkk, 2005) 

Siklodekstrin merupakan oligosakarida siklik dengan bagian permukaan 

luar bersifat hidrofilik dan rongga bagian dalam bersifat lipofilik. Siklodekstrin 

tersusun dari α-D-glukopiranosa dengan ikatan α-1,4 (Loftsson dkk, 2005). 

Konformasi C1 dari α-D-glukosa membentuk molekul siklik yang berbentuk 

corong atau kerucut. Gugus hidroksil primer pada C6 terletak pada sisi torus yang 

menyempit, sedangkan gugus hidroksil sekunder pada C2 dan C3 terletak pada 

daerah yang melebar. Pada permukaan luar terdapat gugus hidroksil sehingga 

bersifat hidrofilik. Pada rongga siklodekstrin terdapat ikatan hidrogen pada C3 dan 

C5 dan ikatan oksigen D-glukosida yang membuat rongga bagian dalam bersifat 

lipofilik (Tong, 2000). 
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Gambar 4. Konformasi dan penomoran dari siklodekstrin (Tong, 2000). 

Siklodekstrin merupakan karbohidrat siklik yang mempunyai kemampuan 

membentuk kompleks inklusi dengan beberapa senyawa yang kelarutannya kecil 
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dalam air. Selain meningkatkan kelarutan, kompleks inklusi yang terbentuk juga 

dapat meningkatkan stabilitas obat (Beker dkk, 1991; Rajewski and Stella, 1996). 

Pada larutan berair, siklodekstrin mampu membentuk kompleks dengan 

beberapa senyawa obat dengan cara memasukkan molekul ke dalam rongga 

tengah dari molekul siklodekstrin. Tidak ada ikatan kovalen yang rusak maupun 

yang terbentuk selama pembentukan kompleks. Molekul obat dalam bentuk 

kompleks berada dalam kesetimbangan yang cepat dengan molekul dalam bentuk 

bebas dalam larutan (Loftsson dkk, 2005). Beberapa interaksi molekular yang 

mungkin terjadi saat pembentukan kompleks siklodekstrin antara lain interaksi 

hidrofobik, interaksi van der Waals, ikatan hydrogen, pelepasan “high energy 

water” dari rongga siklodekstrin selama proses inklusi dan adanya kekuatan 

konformasi (Loftsson dkk., 2005; Tong, 2000). 

Mekanisme pembentukan kompleks antara obat dengan siklodekstrin 

untuk meningkatkan kelarutan obat adalah melalui pembentukan  ikatan non 

kovalen antara molekul obat dengan rongga bagian dalam molekul siklodekstrin 

yang bersifat lipofilik (Loftsson dkk., 2004). Mekanisme pembentukan kompleks 

diawali oleh molekul obat dan molekul siklodekstrin saling mendekat kemudian 

terjdi pemecahan struktur air dalam rongga siklodekstrin dan pengeluaran 

beberapa molekul dari rongga dan pemecahan struktur air di sekitar molekul obat 

yang akan masuk ke dalam rongga siklodekstrin sehingga memindahkan molekul 

air ke dalam larutan. Proses ini dilanjutkan dengan terjadinya interaksi antara 

gugus fungsi molekul obat dengan gugus yang terletak dalam rongga siklodekstrin 

dan terjadi pembentukan ikatan hidrogen antara molekul obat dan siklodekstrin. 
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Setelah proses ini, dilanjutkan dengan rekonstruksi struktur air di sekeliling 

molekul obat yang tidak tertutup siklodekstrin (Tong, 2000). 

Siklodekstrin dapat berfungsi untuk meningkatkan penetrasi melalui kulit 

jika digunakan pembawa yang bersifat berair. Hal ini ditunjukkan dari 

peningkatan  pelepasan hidrokortison yang meningkat dengan adanya 

siklodekstrin pada basis krim o/w dan hidrogel, sedangkan pada basis krim w/o 

pelepasan hidrokortison berkurang (Loftsson dkk., 2005). 

Senyawa yang dapat membentuk kompleks dengan siklodekstrin sangat 

tergantung dari kompatibilitas ukuran senyawa dengan dimensi rongga 

siklodekstrin. Kesesuaian geometri molekul senyawa yang diinklusi ke dalam 

siklodekstrin harus sesuai dengan dimensi rongga dari siklodekstrin. Stabilitas 

pembentukan kompleks juga tergantung sifat molekul tamu antara lain polaritas 

dan muatan. Stabilitas pembentukan kompleks akan meningkat sebanding dengan 

sifat hidrofobisitas substituen. Spesies ion tidak membentuk kompleks yang stabil 

meskipun gugus yang mengionisasi terletak jauh dari bagian yang berpenetrasi 

dalam rongga siklodekstrin (Tong, 2000). Siklodekstrin selain dapat 

meningkatkan kelarutan obat dalam medium berair juga dapat berperan sebagai 

enhancer yang dapat meningkatkan penetrasi obat kedalam kulit dengan 

keteraturan komponen lipofilik pada stratum corneum (Sukmawati, 2007). 

 

E. Landasan Teori 

PGV-0 merupakan bahan obat yang sangat sukar larut dalam air dan 

mempunyai sifat biofarmasetik yang kurang baik. Dilihat dari struktur molekulnya 
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diperkirakan bahwa dimungkinkan terbentuknya kompleks inklusi antara PGV-0 – 

β-siklodekstrin. Siklodekstrin mempunyai kemampuan membentuk kompleks 

inklusi dengan beberapa senyawa yang kelarutannya kecil dalam air, selain 

meningkatkan kelarutan, kompleks inklusi yang terbentuk juga dapat 

meningkatkan stabilitas obat. Terbentuknya kompleks melalui pembentukan 

kompleks inklusi PGV-0 – β-siklodekstrin akan menyebabkan PGV-0 terdispersi 

dalam bentuk kompleks inklusi. Kelarutan PGV-0 dapat meningkat oleh 

terbentuknya kompleks. Selain itu melalui pembentukan kompleks inklusi 

dimungkinkan pula terjadi perubahan bentuk kristal atau polimorfi serta 

terbentuknya larutan padat PGV-0 dalam zat pembawa, yang diharapkan juga 

dapat meningkatkan kelarutan PGV-0, sehingga akan meningkatkan penetrasi 

perkutan PGV-0. Secara umum pembentukan kompleks inklusi dapat 

menghasilkan kristal halus bahan obat yang terdispersi dalam zat pembawa. Hal 

ini dapat meningkatkan kecepatan disolusi obat sehingga kecepatan penetrasi 

perkutan akan meningkat pula. 

 

F. Hipotesis 

Pembentukan kompleks inklusi PGV-0 dengan β-siklodekstrin dapat 

meningkatkan kelarutan PGV-0 dari gel HPMC sehingga diduga dapat 

meningkatkan penetrasi perkutan. 

 

 

 




