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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Selama beberapa dekade terakhir ini terjadi peningkatan permintaan 

terhadap bentuk sediaan obat yang mudah dalam pengemasan, penyimpanan, serta 

pemakaiannya. Peningkatan permintaan ini dikarenakan sediaan rute oral terutama 

bentuk tablet yang selama ini digunakan dirasa kurang aseptabel bagi beberapa 

pasien, diantaranya adalah pasien geriatrik, pasien pediatrik, pasien dengan 

gangguan mental, pasien tidak sadar dan pasien dalam keadaan batuk yang 

semuanya sulit untuk menelan tablet, hal ini menyebabkan ketidak patuhan 

penggunaan obat, akibatnya pengobatan menjadi tidak efektif dan efisien, oleh 

karena itu permintaan pengembangan bentuk sediaan terus meningkat. 

Untuk menanggapi permintaan pengembangan sediaan, telah dikembangkan 

bentuk sediaan obat yang cepat larut dalam saliva yang dikenal sebagai Orally 

Disintegrating Tablet (ODT). Pengembangan sediaan ini pertama kali dikenalkan 

pada tahun 1970 oleh seorang ilmuwan dari Wyeth Laboratorium di Inggris. 

Namun di Indonesia bentuk sediaan seperti ini masih belum banyak dijumpai 

namun pengembangan sediaan cepat larut ini dapat dilakukan dengan berbagai 

teknologi termasuk kompresi langsung, granulasi basah, maupun pengeringan 

beku atau biasa disebut freeze drying (Borsadia et al., 2003). Kriteria ODT antara 

lain cepat terdisintegrasi atau larut di mulut dengan sedikit atau tanpa 

membutuhkan air minum, rasa yang enak dan meninggalkan sedikit atau tidak ada 

residu sama sekali di mulut, stabil dalam kondisi lingkungan termasuk temperatur 

dan kelembaban (Hirani et al., 2009, Bhowmik et al., 2009). Adapun keuntungan 

dari ODT, yaitu sesuai untuk pasien yang sedang dalam perjalanan karena tidak 

membutuhkan air, bisa diminum kapanpun dan dimanapun, selain itu juga 

memudahkan pasien geriatrik maupun pediatrik dalam penggunaanya.  

Proses disolusi dan absorbsi yang cepat memungkinkan untuk mempercepat 

mula kerja obat. Beberapa obat mengalami absorbsi pregastrik yaitu saat saliva 

melalui mulut, faring dan esofagus menuju ke lambung, sehingga bioavailabilitas 
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obat dapat meningkat jauh lebih besar dibandingkan tablet konvensional lainya  

(Bhowmik et al., 2009).  

Dalam sediaan ODT obat-obat yang dapat diformulasi antara lain adalah 

golongan Antibacterial agents, Antidepressants, Antidiabetics, Analgesics, 

Antihypertensives, Antiarrhythmics, Antihistamines, Anxiolytics, sedatives 

hypnotics & Neuroleptics, Diuretics, Gastro-intestinal agents, Corticosteroid, 

Antiprotozoal agents (Khan et al., 2011). Bahan aktif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Ibuprofen. Ibuprofen merupakan obat antiinflamasi non-

steroid (NSAID), yang dalam pengggunaannya sebagai obat analgesik, 

Siklooksigenase inhibitor, dan anti-inflamasi (British Pharmacopoeia., 2013). 

Terdapat beberapa metode yang bisa dipakai dalam pembuatan sediaan 

ODT yaitu moulding, Freeze drying atau liofilisasi, spray drying, sublimasi, dan 

cetak langsung. Dalam pembuatan ODT perlu diperhatikan mutu ketahanan fisik 

dan stabilitas terhadap suhu, sehingga pada penelitian ini dipilih metode cetak 

langsung, karena tahapan pembuatannya yang sederhana dan mutu fisik tablet 

yang baik, selain itu stabilitas  dan kontaminasi mikroba yang rendah karena tidak 

adanya air dalam granulasi sehingga kemungkinan pertumbuhan mikroba sangat 

kecil (Kumar et al., 2013). 

 Pada metode cetak langsung perlu diperhatikan sifat alir bahan yang akan 

digunakan, baik bahan aktif maupun bahan tambahan yang lain. Bahan tambahan 

yang perlu perhatian khusus adalah disintegran, karena diharapkan bahan obat 

cepat lepas dari bahan pembawanya, sehingga obat dapat pecah ketika kontak 

dengan media disintegrasi. Pada pembuatan ODT digunakan superdisintegran agar 

obat dapat terdisintegrasi cepat, contoh superdisintegran yaitu crospovidone, 

crosscarmolase atau accelerates dissolution (Ac-Di-Sol) dan sodium starch 

glycolate (primogel). 

Pada penelitian ini dipilih superdisintegran croscarmelose atau accelerate 

dissolution (Ac-Di-Sol). Ac-Di-Sol memiliki mekanisme penghancuran seperti 

superdisintegran lainnya, yaitu sweelling atau mengembang. Ac-Di-Sol memiliki 

mekanisme aksi daya kapilaritas tinggi yang menyebabkan air akan meresap 

kedalam tablet melalui pori-pori tablet, kemudian Ac-Di-Sol akan mengembang 

dengan cepat yang menyebabkan tablet mudah pecah dan hancur                         
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(Bhowmik et al., 2009). Ac-Di-Sol digunakan sebagai disintegran pada 

konsentrasi 0,5-5% (Rowe, 2003). Pada pembuatan ODT diperlukan kadar Ac-Di-

Sol yang lebih tinggi agar dapat hancur kurang dari 1 menit (Izza, 2004). 

Berdasarkan data tersebut maka dilakukan penelitian ODT Ibuprofen yang dibuat 

dengan metode cetak langsung dengan penambahan disintegran Ac-Di-Sol dengan 

kadar 5% dan 10% untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap mutu fisik 

sediaan ODT Ibuprofen. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kadar Ac-Di-Sol 5% dan 10% terhadap mutu fisik 

sediaan ODT Ibuprofen yang dibuat dengan metode cetak langsung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh kadar Ac-Di-Sol 5% dan 10% terhadap 

mutu fisik sediaan ODT Ibuprofen dibuat dengan metode cetak langsung. 

 

1.4 Hipotesis 

Peningkatan kadar Ac-Di-Sol pada ODT Ibuprofen akan mempercepat 

waktu hancur dan disolusi tablet ODT Ibuprofen. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui pengaruh dari penambahan Ac-Di-Sol sebagai 

disintegran pada mutu fisik sediaan ODT Ibuprofen, serta jumlah yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan efektivitas yang optimal. Diharapkan formula 

ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan formula sediaan ODT 

Ibuprofen. 

 


