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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Antihistamin adalah obat yang  bekerja sebagai antagonis reseptor histamin 

yang ada, seperti reseptor histamin H1, H2, H3. Antagonis Reseptor H1 (AH1)  

menghambat efek histamin di pembuluh darah, bronkus dan otot polos, selain itu 

AH1 juga dapat mengobati reaksi hipersensitivitas (Gan, 2007). 

 Klorfeniramin maleat (CTM) merupakan golongan AH1 yang sering 

digunakan sebagai antialergi seperti urtikaria. Jika diberikan secara peroral, CTM 

memiliki bioavailabilitas yang rendah antara 25 - 50 % dikarenakan mengalami 

first pass metabolism. Efek samping dari CTM juga kurang disukai yaitu dapat 

menyebabkan kantuk, karena CTM merupakan AH1 sedatif (Sean, 2009). Dengan 

adanya first pass metabolism dan efek yang tidak disukai tersebut, maka 

diharapkan CTM tetap dapat digunakan sebagai antialergi namun tidak 

memberikan efek secara sistemik, oleh karena itu bentuk sediaan semisolida 

topikal merupakan salah satu pilihan yang dapat dipilih. Jika ditinjau dari sifat 

fisiko-kimianya, CTM memiliki kelarutan 1 bagian dalam 4 bagian air (Depkes 

RI, 1995), merupakan kelarutan yang cukup baik sehingga tidak diperlukan 

bahan-bahan yang dapat meningkatkan pelarutan. 

 Sediaan farmasi semisolida meliputi salep, pasta, krim, gel dan ointment. 

Sifat umum sediaan ini adalah mampu melekat pada permukaan tempat 

pemakaian dalam waktu yang cukup lama sebelum sediaan ini dicuci atau 

dihilangkan. Sediaan semisolida digunakan pada kulit, umumnya sediaan tersebut 

berfungsi sebagai pembawa pada obat-obat topikal, sebagai pelunak kulit, atau 

sebagai pembalut pelindung atau pembalut penyumbat (oklusif) (Lachman, 1994).  

 Gel merupakan sistem yang semipadat terdiri dari suspensi yang terbuat dari 

partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar, terpenetrasi oleh 

suatu cairan (Depkes RI, 1995). Gel umumnya jernih dan tembus cahaya jika 

semua bahan terlarut dengan pelarutnya. Kelebihan dari bentuk sediaan gel adalah 

dapat memberikan sensasi dingin saat dioleskan, mudah menyebar dan merata, 

mudah tercucikan, dan bisa juga sebagai emolien dan oklusif, sehingga dapat 
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meningkatkan aseptabilitas dari penggunanya. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa gel dapat membantu meningkatkan efektifitas dari bahan obat. CTM yang 

akan dibuat dalam sediaan semisolid topikal diharapkan dapat memiliki efektifitas 

dan aseptabilitas yang baik. Berdasarkan uraian diatas, maka bentuk sediaan gel 

merupakan pilihan yang tepat. 

 Dalam pembuatan gel dibutuhkan gelling agent yang dapat membentuk 

sediaan gel dengan baik. Dari beberapa macam gelling agent yang ada, terpilih 

gelling agent yang bersifat hidrogel yaitu larut dalam pelarut air. Dengan 

penggunaan gelling agent yang bersifat hidrogel sediaan gel akan lebih mudah 

tercucikan sehingga tidak terasa lengket jika digunakan, dan memberikan sensasi 

dingin saat digunakan. Gel yang menggunakan gelling agent  hidrogel setelah 

kering akan meninggalkan suatu film tembus pandang elastis dengan daya lekat 

yang tinggi (Voigt, 1994).  

 Salah satu gelling agent hidrogel adalah Hydroxypropyl Methylcellulose 

(HPMC). HPMC merupakan gelling agent yang tidak bersifat toksik dan tidak 

iritan. Stabil dalam rentang pH yang luas yaitu antara 3 – 11. Dapat menghasilkan 

sediaan gel yang lebih jernih, bersifat non-ionik sehingga tidak akan berikatan 

dengan garam-garam atau ion organik (Rowe, 2009). Konsentrasi untuk 

penggunaan HPMC adalah 0,25 – 5,0 % (Rowe, 2009). 

 Dalam pembuatan gel, tidak hanya di butuhkan gelling agent tapi juga di 

butuhkan bahan tambahan berupa humektan dan enhancer. Humektan merupakan 

bahan yang dapat menahan air agar tidak menguap dari gel saat pemakaian dan 

penyimpanan, sehingga sediaan tidak kering dan dapat meningkatkan lama kerja 

gel pada kulit, selain itu dapat juga memberikan tekstur yang baik. Propilen glikol 

merupakan salah satu humektan yang sering digunakan karena selain dapat 

melembabkan kulit, propilen glikol juga dapat meningkatkan stabilitas bahan obat 

dan penetrasi kedalam kulit. Enhancer merupakan bahan yang penggunaannya 

bertujuan untuk meningkatkan penetrasi bahan obat kedalam kulit, sehingga dapat 

meningkatkan efektifitas bahan obat. Mentol merupakan salah satu bahan yang 

digunakan sebagai enhancer. Mentol dapat menimbulkan sensasi dingin dengan 

cara melebarkan pembuluh darah (Rowe, 2009). Mentol yang digunakan untuk 

formulasi sediaan topikal dengan konsentrasi 0,05 – 10,0 % (Rowe, 2009).  
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 Sediaan ini dibuat dengan tujuan penggunaannnya pada kulit. Kulit tersusun 

oleh banyak macam jaringan, termasuk pembuluh darah, kelenjar lemak, kelenjar 

keringat, organ pembuluh perasa dan urat syarat, jaringan pengikat, otot polos dan 

lemak (Anief, 1997). Secara anatomi, kulit dibagi dalam tiga lapisan jaringan : 

epidermis, dermis, dan lapisan lemak dibawah kulit (Lachman, 1994). Kulit 

memiliki pH sekitar 4,2–6,5 sehingga dalam pembuatannya sediaan harus ada 

dalam rentang pH kulit agar tidak terjadi iritasi (Wijaya, 2006). 

 Untuk menentukan karakteristik fisik sediaan dilakukan uji pengamatan 

organoleptis, pH, viskositas, dan daya sebar. Organoleptis diamati untuk 

memastikan bahwa sediaan yang dihasilkan memiliki penampilan fisik yang baik. 

Pengamatan pH dilakukan dengan tujuan pH sediaan dapat sama dengan pH kulit 

yaitu sekitar 4,2–6,5 sehingga tidak terjadi iritasi saat pemakaian dan dapat 

diketahui efektifitas sediaan (Wijaya, 2006). Viskositas sediaan diamati agar dapat 

menentukan bahwa viskositas sediaan tidak terlalu besar sehingga gerak sediaan 

tidak terbatas dan cepat di absorpsi. Pengamatan daya sebar dengan tujuan 

mengetahui sifat alir sediaan dan hal ini berhubungan dengan aseptabilitas 

sediaan.  

 Untuk mengetahui efektifitas sediaan dilakukan uji pelepasan CTM dari 

gelling agentnya, HPMC dengan penambahan mentol sebagai enhancer. Skala 

pelepasan bahan obat dari pembawanya terutama ditentukan dari kelarutan dan 

kecepatan pelarutan dari bahan obat (Voigt, 1994). Hal ini sesuai dengan 

kenyataan bahwa laju pelepasan obat ditentukan oleh koefisien partisi pembawa 

ke fase reseptor (Lachman, 1994). Proses pelepasan bahan obat dari pembawanya 

merupakan proses difusi yang juga merupakan proses kesetimbangan. Proses 

difusi dipengaruhi oleh bentuk obat-obat yang ter-ionisasi maupuun tidak ter-

ionisasi (Shargel, 2005). Dalam hal ini dilakukan uji dengan menggunakan 

membran selofan yang merupakan membran porus, sehingga dapat diasumsikan 

bahwa pengaruh membran dapat diabaikan dan proses pelepasan relatif hanya 

ditentukan oleh besarnya interaksi antara bahan obat dengan pembawanya. 

Besarnya jumlah CTM yang dapat melewati membran selofan menggambarkan 

besarnya CTM yang dapat dilepaskan dari basisnya. Kadar CTM diukur dengan 

menggunakan alat spektroftometer UV-VIS. 
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 Selain melakukan pengamatan pada sifat fisik sediaan dan efektifitas 

sediaan, dilakukan juga uji aseptabilitas sediaan untuk mengetahui apakah sediaan 

ini dapat diterima dimasyarakat dari segi pemakaian awal seperti sensasi dingin, 

kelembutannya dan mudah tercucikan. 

 Dari hal-hal tersebut diatas, maka penelitian ini adalah tentang pembuatan 

sediaan semisolida topikal gel dengan menggunakan bahan obat CTM dengan 

gelling agentnya HPMC dan mentol sebagai enhancer dengan beberapa 

konsentrasi yang berbeda yaitu 0,5%, 0,75%, dan 1%. Uji yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah uji karakteristik fisik, uji pelepasan CTM dari gelling agent 

HPMC, dan aseptabilitas sediaan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik fisik dan aseptabilitas dari sediaan topikal 

CTM gel dengan basis HPMC dan enhancer berupa mentol. 

2. Bagaimana pelepasan bahan obat CTM dari basis HPMC dengan 

menggunakan mentol sebagai enhancer. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan karakteristik fisik dan aseptabilitas dari sediaan topikal 

CTM gel dengan basis HPMC dan enhancer berupa mentol. 

2. Menentukan pelepasan bahan obat CTM dari basis HPMC dengan 

menggunakan mentol sebagai enhancer. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data ilmiah untuk 

pengembangan formulasi gel CTM dalam basis gel HPMC sehingga dihasilkan 

suatu gel dengan kualitas yang optimal. 

 


