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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Klorfeniramin maleat (CTM) merupakan turunan alkilamin yang bekerja 

secara kompetitif dengan menghambat reseptor histamin H1 yang dapat 

menembus sawar darah otak (Gunawan, 2007). CTM merupakan serbuk hablur 

berwarna putih dan larut dalam air (Depkes RI, 1979). CTM  digunakan untuk 

mengurangi gejala alergi karena musim atau cuaca, misalnya radang selaput lendir 

hidung, bersin, gatal pada mata, hidung dan tenggorokan, dan gejala alergi pada 

kulit, seperti pruritik, urtikaria, ekzem dan dermatitis (Hardjono, 2000). Seperti 

halnya golongan anti histamin H1, CTM mempunyai efek samping yang sering 

terjadi seperti efek sedatif, gangguan saluran cerna dan mulut kering (Gunawan, 

2007). Pemberian secara per oral CTM dapat mengalami first pass metabolism 

sehingga bioavabilitasnya rendah mencapai 25-50 % (Sweetman, 2009). Untuk 

mengurangi efek samping yang tidak diharapkan dan mencegah terjadinya first 

pass metabolism, maka dilakukan pendekatan dengan membuat sediaan topikal 

setengah padat yaitu sediaan emulgel berbasis Carboxymethylcellulose sodium 

(CMC Na).  

Emulgel adalah sediaan setengah padat yang terdiri dari gel sistem dua 

fase yang mempunyai jaringan partikel kecil dan terpisah (Voight, 1995). Emulgel 

dipilih karena kemampuan penyebarannya pada kulit adalah baik, mudah diserap 

kedalam kulit jika digosokkan, mudah dicuci serta mampu melekat pada 

permukaan kulit dalam waktu yang cukup lama, hal ini dikarenakan terdapat fase 

minyak berupa paraffin liquid didalamnya. Untuk dapat membuat sediaan 

emulgel, dibutuh kan adanya gelling agent. Gelling agent dapat dibagi menjadi 3 

sesuai dengan cara memperolehnya : dari bahan alam (tragakan, pektin, agar, 

asam alginat), sintetis dan semi sintetis (methyl cellulose, Hydroxypropyl 

cellulose, Hydroxyehtylmethyl cellulose, CMC Na) (Lachman, 1994). Dipilih 

CMC Na karena termasuk dalam bahan yang semisintetis (tidak mudah ditumbuhi 

mikroba), stabil pada  range pH yang luas yaitu 2-10, dan tidak menyebabkan 

toksik dan iritasi (Rowe,2009).  
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Bahan pendukung lainnya yaitu berupa polysorbate 20 yang berfungsi 

sebagai surfaktan sebesar 1% dan sebagai mineral oil, pada sediaan topikal 

digunakan sebagai emolien sebesar 1 – 32 % (Rowe, 2009). Bahan pendukung 

berikutnya dalam sediaan topikal adalah bahan peningkat penetrasi.  Bahan 

peningkat penetrasi merupakan zat tambahan yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan jumlah  zat yang terpenetrasi agar dapat digunakan untuk tujuan 

pengobatan sistemik melalui kulit. Adapun syarat-syarat zat peningkat penetrasi 

antara lain yaitu tidak mempunyai efek farmakologi, tidak meyebabkan iritasi 

alergi atau toksik, dapat bercampur secara fisika dan kimia dengan banyak zat, 

dan dapat dibuat dalam berbagai sediaan (Soebagio, 2007). Propilen glikol dalam 

sediaan farmasi berfungsi sebagai pelarut, pelicin, humektan dan sebagai 

pengawet dalam berbagai sediaan parenteral maupun non parenteral dengan 

konsentrasi hingga 15 % (Rowe, 2009). Selain itu juga penambahan propilen 

glikol pada sediaan topikal juga dapat meningkatkan laju difusi (Soebagio, 2007).  

Suatu sistem obat yang diberikan secara topikal, maka obat akan keluar 

dari pembawanya dan berdifusi ke permukaan jaringan kulit (Lachman, 1994). 

Senyawa tersebut berpenetrasi 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 disini merupakan tahap 

yang menentukan laju pelepasan obat di kulit.  

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam penelitian ini akan 

diformulasikan CTM dengan kadar  2% dalam bentuk emulgel berbasis CMC Na 

dengan pH yang mendekati kulit sekitar 4,2 – 6,5 (Banker, 1996). Serta 

menggunakan bahan emolien paraffin liquid dengan konsentrasi (5%, 7% dan 

10%), bahan surfaktan polysorbate 20 dengan konsentrasi 1% dan bahan enhancer 

propilenglikol dengan konsentrasi 15%. Kemudian dilakukan uji karakteristik 

fisik meliputi organoleptis, pH, viskositas dan daya sebar. Selain itu juga 

dilakukan uji aseptabilitas dan pelepasan CTM dalam basis CMC Na secara in 

vitro menggunakan membran selofan. Membran selofan merupakan membran 

porus yang proses pelepasannya ditentukan oleh besarnya interaksi antara zat aktif 
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dan basis. Jumlah CTM yang dapat melewati membran menggambarkan besarnya 

CTM yang dapat dilepaskan dari basis emulgel. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh konsentrasi paraffin liquid (5%, 7% dan 10%) pada 

sediaan emulgel dalam basis CMC Na terhadap karakteristik fisik 

(organoleptis, pH, viskositas dan daya sebar) dan aseptabilitas. 

2. Bagaimana pengaruh konsentrasi paraffin liquid (5%, 7% dan 10%) pada 

sediaan emulgel dalam basis CMC Na terhadap pelepasan CTM dengan 

membran selofan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan pengaruh konsentrasi paraffin liquid (5%, 7% dan 10%) 

terhadap karakteristik fisik sediaan (organoleptis, pH, viskositas dan daya 

sebar) dan aseptabilitas sediaan basis emulgel CTM. 

2. Menentukan pengaruh konsentrasi paraffin liquid (5%, 7% dan 10%) 

pada proses pelepasan CTM melalui membran selofan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat digunakan sebagai 

dasar pengembangan formula pembuatan sediaan topikal CTM yang optimal, 

efektif dan aseptabel. 

 


