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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang mungkin pernah menderita suatu penyakit dan pernah juga 

mengkonsumsi obat. Dewasa ini sudah banyak bentuk obat yang beredar di 

pasaran seperti kapsul, tablet, serbuk, salep, cairan ataupun dalam bentuk lainnya. 

Tentu saja tidak hanya bentuk sediaan yang beraneka ragam tetapi rute 

pemberiannya juga, diantaranya pemberian obat secara oral, topikal, parenteral 

dan lain-lain. Berbagai macam rute pemberian obat tersebut memainkan peranan 

penting dalam bioavailabilitas obat aktif dalam tubuh (Verma et al.,2010). 

Pemberian obat melalui oral (mulut) merupakan cara yang paling banyak 

dipakai karena ini merupakan cara yang paling mudah, murah, aman, dan nyaman 

bagi pasien. Berbagai bentuk obat dapat di berikan secara oral baik dalam bentuk 

tablet, sirup, kapsul atau puyer. Dibandingkan dengan pemberian oral lainnya 

(larutan, granul, serbuk, dan lain sebagainya), sediaan yang paling banyak 

diproduksi, diresepkan dan beredar dimasyarakat adalah bentuk tablet 

(Velmurugan dan Vinushitha, 2010).  

Menurut Farmakope Indonesia IV (1995) tablet merupakan sediaan padat 

yang mengandung bahan obat  dengan atau tanpa bahan pengisi. Pada umumnya 

sediaan tablet, selain mengandung bahan-bahan aktif juga mengandung bahan-

bahan tambahan seperti bahan pengisi, bahan pengikat, disintegran dan lubrikan. 

Bahan-bahan tersebut berfungsi sebagai pembentuk tablet dengan kekerasan, 

waktu hancur, disolusi dan keseragaman bobot yang memenuhi persyaratan 

(Banker et al., 1989). Obat dalam bentuk ini lebih banyak dijumpai di apotek dan 

dikonsumsi masyarakat karena lebih stabil, lebih mudah pemakaian dan 

penyimpanannya, serta ekonomis. Akan tetapi tablet juga memiliki kelemahan 

khususnya pada pasien pediatrik dan geriatrik serta pasien dengan keadaan susah 

menelan tablet sehingga sukar dalam penggunannya (Hirani et al., 2009). 

Pada pasien pediatrik dan geriatrik, sulit menelan sediaan bentuk tablet 

merupakan masalah yang paling sering dialami, sehingga menyebabkan efek 
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terapi selama pengobatan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, kini 

diformulasi sediaan tablet oral yang hancur cepat di saliva tanpa bantuan air 

minum untuk menelan yang dikenal sebagai Orally Disintegrating Tablet (Ansel, 

1989). 

Orally Disintegrating Tablet merupakan tablet yang hancur dengan cepat 

dalam saliva. Tablet dirancang untuk larut dalam saliva dengan cepat dalam 

beberapa detik. Kini telah banyak obat-obat yang diformulasi sebagai sediaan 

ODT diantaranya Zyprexa (Ondansetron), Imocdium Instant Melts (Loperamid 

HCl), Risperdal M Tab (Risperidon) dan Nurofen Flashtab (Ibuprofen) 

(Velmurugan dan Vinushitha, 2010).  

Pada penelitian ini digunakan bahan aktif ibuprofen. Ibuprofen merupakan 

obat antiinflamasi non-steroid (NSAID), penggunaannya luas pada orang dewasa 

dan anak-anak dalam mengatasi nyeri, demam dan peradangan (Raffa, 2005). 

Penyakit-penyakit tersebut sering dialami oleh pasien pediatrik dan geriatrik yang 

sulit untuk menelan tablet konvensional sehingga mereka cenderung menolak jika 

diberi obat.  

Kriteria untuk sediaan ODT diantaranya harus melarut atau hancur dalam 

mulut pada hitungan detik; mudah dibawa tanpa ada resiko kerapuhan; 

memberikan kenyamanan di mulut (meninggalkan sedikit atau tanpa residu pada 

mulut setelah pemberian oral); memungkinkan pembuatan tablet menggunakan 

proses konvensional dan peralatan pengemasan pada harga terendah (Bhowmik et 

al., 2009). Sedangkan untuk pesyaratan fisik sediaan ODT yang baik memiliki 

waktu hancur kurang dari 1 menit serta kerapuhan kurang dari 1% (Izza et al., 

2004). Diharapkan dengan pengembangan bentuk sediaan ODT ini dapat 

mengoptimalkan terapi terhadap pasien. 

Agar sediaan ODT memenuhi persyaratan di atas, pada formulasinya harus 

memperhatikan bahan-bahan tambahan (eksipien) yang digunakan terutama bahan 

disintegran karena akan menentukan seberapa cepat bahan obat akan terlepas dari 

bahan pembawanya. Oleh karena itu pada penelitian ini digunakan 

superdisintegrant karena penggunaannya dalam konsentrasi yang relatif rendah 

sudah dapat memecah tablet. Contoh  superdisintegrant yang sangat popular 

digunakan adalah croscarmelose (Ac-Di-Sol), crospovidon (polyplasdon) dan 
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sodium starch glycolate (Primogel) (Rudnic, 2005). Pada penelitian ini digunakan 

Primogel. 

Primogel atau sodium starch glycolate sering digunakan sebagai disintegran 

sediaan oral seperti kapsul dan tablet. Primogel dalam formulasi sediaan tablet 

digunakan sebagai disintegran pada proses cetak langsung atau granulasi basah. 

Konsentrasi yang biasa digunakan dalam formulasi tablet konvensional adalah 

antara 2–8% dengan konsentrasi optimal sekitar 4%, meskipun dengan 

konsentrasi 2% saja sudah cukup  (Rowe, 2009). Sehingga pada sediaan ODT 

penggunaan superdisintegran ditingkatkan konsentrasinya karena memerlukan 

waktu hancur yang lebih cepat dari tablet konvensional. Pada penelitian ini 

digunakan Primogel dengan konsentrasi 5 dan 10%.   

Untuk menghasilkan sediaan ODT yang bermutu dan berkwalitas tinggi, 

sediaan harus memiliki stabilitas yang tinggi baik stabilitas kimia maupun 

stabilitas fisiknya. Oleh karena itu diperlukan pengontrolan mulai dari proses 

pembuatan sampai pendistribusiannya sehingga kwalitas sediaan dapat 

dipertahankan sampai digunakan oleh pasien. Selain itu pemilihan teknologi 

pembuatannya juga harus diperhatikan agar didapatkan stabilitas sediaan ODT 

yang memenuhi persyaratan. Metode yang digunakan pada pembuatan sediaan 

ODT antara lain freeze drying, moulding, sublimasi, granulasi basah dan cetak 

langsung. Namun pemilihan metode-metode tersebut harus mempertimbangkan  

beberapa aspek diantaranya peralatan, bahan-bahan tambahan dan biaya proses 

produksi (Shah et al., 2012). 

Pada penelitian ini proses pembuatannya menggunakan metode cetak 

langsung. Cetak langsung menunjukkan teknik pembuatan tablet yang paling 

sederhana dan hemat biaya. Zat aktif dan eksipen dihaluskan terlebih dahulu dan 

dicampur, kemudian campuran yang telah homogen dicetak dalam mesin tablet 

sehingga menjadi tablet. Pemrosesannya tanpa memerlukan lembab dan panas 

sehingga tidak merusak zat aktif, hal ini merupakan keuntungan yang berarti 

dalam menjaga mutu tablet (Siregar, 2008). 

Berdasarkan uraian di atas akan diteliti pengaruh penambahan Primogel 

sebagai disintegran dengan konsentrasi 5 dan 10% terhadap mutu fisik sediaan 

ODT ibuprofen yang dibuat dengan metode cetak langsung. 



4 
 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh konsentrasi Primogel (5% dan 10%) terhadap 

mutu fisik sediaan ODT ibuprofen yang dibuat dengan metode cetak 

langsung?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi Primogel (5% dan 10%) 

terhadap mutu fisik sediaan ODT ibuprofen yang dibuat dengan metode 

cetak langsung. 

 

1.4. Hipotesis 

Peningkatan konsentrasi Primogel pada sediaan ODT menyebabkan 

waktu hancur menjadi lebih cepat dan peningkatan laju disolusi. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui konsentrasi Primogel 

sebagai disintegran yang dapat menghasilkan mutu fisik yang optimal 

pada sediaan ODT ibuprofen. 


