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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemberian obat yang diberikan melalui mulut terutama sediaan padat 

merupakan bentuk yang lebih disenangi, karena bentuk sediaan padat lebih 

kompak, mudah dibawa, stabilitas yang memadai, dan ekonomis 

dibandingkan dengan bentuk sediaan lain, sebaliknya obat dalam bentuk 

cair mempunyai beberapa kelemahan antara lain lebih sukar dibawa, 

memerlukan lebih banyak tempat untuk penyimpanan, serta kurang stabil 

secara fisika maupun kimia. 

Dibandingkan tablet, kapsul mempunyai beberapa kelemahan, salah 

satu diantaranya kapsul memerlukan biaya yang cukup tinggi dalam hal 

ongkos pembuatan terutama cangkang kapsul. Berbeda dengan tablet yang 

tidak menggunakan cangkang, tablet merupakan bentuk sediaan yang 

ongkos pembuatannya paling rendah; bentuk sediaan oral yang paling 

ringan dan kompak; mudah dan murah untuk dikemas serta dikirim; serta 

mudah untuk diproduksi secara besar-besaran (Banker and Anderson, 

1989). 

Kesukaran dalam menelan sediaan tablet merupakan masalah yang 

paling sering dialami pada pasien pediatrik maupun geriatrik, sehingga 

menyebabkan efek terapi selama pengobatan menjadi tidak optimal. 

Umumnya menelan tablet merupakan suatu masalah  ketika ketersediaan 

air kurang oleh karena itu, bentuk sediaan yang cepat terdispersi atau 

terlarut tanpa membutuhkan air minum untuk menelan.  

Orally Disintegrating Tablet (ODT) adalah tablet oral yang tidak 

membutuhkan air untuk menelan dan larut dalam waktu kurang dari 60 

detik ketika ditempatkan di mulut (Hirani et al, 2009). Orally 

Disintegrating Tablet disebut juga mouth dissolving tablet, melt-in mouth 

tablet, orodispersible tablet, rapimelts, porous tablet, dan  quick 

dissolving tablet (D Bhowmik et al, 2009). Keuntungan yang didapat dari 
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ODT antara lain dapat diberikan pada pasien yang tidak dapat menelan 

sediaan tablet, terutama pada pasien pediatrik maupun geriatrik; tidak 

membutuhkan air untuk menelan obat sehingga sesuai dengan pasien yang 

sibuk atau sedang melakukan perjalanan; rasa yang enak di mulut 

membantu untuk mengubah persepsi obat seperti pil pahit terutama pada 

pasien pediatrik (Sharma et al, 2011). 

ODT dapat dibuat dengan beberapa cara antara lain Freeze drying atau 

liofilisasi, Spray  drying, sublimasi, moulding, cetak langsung, dan 

granulasi basah. Dari hasil perbandingan kesederhanaan tahapan 

pembuatan, maka dipilih metode granulasi basah. Adapun keuntungan 

yang didapat yaitu dapat meningkatkan aliran granul serta lebih mudah 

diperoleh massa yang kompak dikarenakan granul yang dibentuk dapat 

diikat dengan suatu pengikat sebagai pengompakan. Keuntungan lainnya 

adalah biaya produksi yang jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan 

penggunaan metode-metode yang lain dikarenakan menggunakan 

peralatan yang konvensional (Banker and Anderson, 1989). 

Parasetamol dipilih sebagai bahan aktif yang akan digunakan. 

Parasetamol merupakan derivat para aminofenol yang berfungsi sebagai 

analgesik, yaitu untuk menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri ringan 

sampai sedang; dan sebagai antipiretik, yaitu untuk menurunkan suhu 

tubuh (Sweetman, 2009). Pada pasien pediatrik, penyakit seperti demam 

yang disertai masalah kesulitan untuk menelan terkadang sering dialami 

sehingga pembuatan Orally Disintegrating Tablet dengan bahan aktif 

parasetamol lebih dibutuhkan. 

Dalam proses pembuatannya, dibutuhkan suatu bahan disintegran 

untuk membantu hancurnya ODT. Dengan demikian diharapkan terjadi 

pelepasan obat yang cepat pada sediaan. Salah satu bahan disintegran yang 

umum digunakan adalah Polyplasdone XL-10. Polyplasdone XL-10 adalah 

senyawa sintetik, merupakan homopolimer dari N-vinyl 2 pirolidon yang 

bersifat kompresibel, tidak larut dalam air namun terdispersi dengan cepat  

dalam air. Adapun kelebihan dari Polyplasdone XL-10 adalah memiliki 

ukuran partikel yang rata-rata kecil sehingga efektif pada cepatnya 
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disintegrasi serta terdispersi cepat dalam air tetapi tidak membentuk gel 

sehingga meningkatkan kekerasan tablet dan mengurangi kerapuhan 

(Ispcorp, 2010). Rentang kadar yang dimiliki oleh bahan disintegran pada 

umumnya berkisar antara 1 - 10% (Mohanachandran, 2011).  

Berdasarkan hal di atas, maka pengembangan suatu sediaan tablet 

berupa ODT untuk mengatasi berbagai masalah tersebut sangat diperlukan. 

Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian pengaruh perbedaan kadar  

Polyplasdone XL-10 sebagai bahan disintegran terhadap mutu fisik ODT 

parasetamol yang dibuat dengan metode granulasi basah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh perbedaaan kadar Polyplasdone XL-10 5% dan 

10% sebagai bahan disintegran terhadap mutu fisik Orally 

Disintegrating Tablet Parasetamol yang dibuat dengan metode 

granulasi basah ? 

2. Berapa kadar Polyplasdone XL-10  yang dapat menghasilkan mutu 

fisik Orally Disintegrating Tablet Parasetamol yang memenuhi 

persyaratan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum  

Tujuan umum penelitian  ini adalah  mengembangkan suatu 

formula Orally Disintegrating Tablet  Parasetamol yang memiliki 

karakteristik ideal.  
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1.3.2 Tujuan Khusus  

  Penelitian ini secara khusus bertujuan antara lain:  

a. Untuk mengetahui pengaruh perbedaan kadar Polyplasdone XL-10  

sebagai bahan disintegran terhadap mutu fisik Orally 

Disintegrating Tablet Parasetamol yang dibuat dengan metode 

granulasi basah. 

b. Untuk mengetahui kadar Polyplasdone XL-10  yang dapat 

menghasilkan mutu fisik Orally Disintegrating Tablet Parasetamol 

yang memenuhi persyaratan. 

 

1.4 Hipotesis 

Peningkatan kadar Polyplasdone XL-10  yang digunakan akan 

menyebabkan semakin meningkatnya mutu fisik Orally Disintegrating 

Tablet Parasetamol yang dibuat dengan metode granulasi basah. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat mengetahui pengaruh 

perbedaan kadar Polyplasdone XL-10  pada Orally Disintegrating Tablet 

Parasetamol sehingga dapat digunakan dalam pengembangan formulasi 

lebih lanjut.   

 

 

 


