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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini banyak dijumpai bentuk-bentuk sediaan obat di pasaran, misalnya 

sediaan untuk penggunaan oral, rektal, parenteral, topikal, okular, dan nasal. Obat-

obat yang diberikan secara topikal atau pada kulit ditujukan untuk bekerja pada 

tempat pemakaian atau untuk efek sistemik dari obat. Sediaan topikal yang dijual 

bebas umumnya mengandung bahan obat yang digunakan dalam pengobatan 

kondisi tertentu seperti infeksi kulit yang ringan, gatal-gatal, luka bakar, sengatan 

dan gigitan serangga, kutu air, ketombe, jerawat, penyakit kulit kronis dan eksim 

(Ansel, 2005). 

Obat yang digunakan secara topikal dapat memberi aksi, apabila obat dapat 

lepas dari pembawanya, selanjutnya berada pada permukaan kulit dan atau 

menembus sampai ke dalam epidermis serta dapat sampai di peredaran darah yang 

dikenal dengan absopsi perkutan (Wahyuningsih, 1996). Pelepasan obat sediaan 

topikal dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sifat fisikokimia zat aktif, 

konsentrasi zat, teknik pembuatan, dan bahan-bahan tambahan (Soegiartono, 

1988). 

Klorfeniramin maleat (CTM) merupakan antagonis H1 (AH1) golongan 

alkilamin yang bekerja secara kompetitif inhibitor dengan reseptor histamin dan 

dapat menembus sawar darah otak. Reseptor histamin ditemukan pada berbagai 

jaringan tubuh dan paling banyak terdapat di kulit, mukosa usus dan paru-paru 

(Gan, 2007). CTM digunakan untuk mengurangi gejala alergi karena musim atau 

cuaca seperti radang selaput lendir hidung, bersin, gatal pada mata, hidung dan 

tenggorokan dan gejala alergi pada kulit seperti urtikaria, ekzem (Siswandono, 

2000). Pada penggunaan oral CTM dapat menimbulkan beberapa efek samping 

antara lain sedasi, gangguan saluran cerna, stimulasi sistem saraf pusat dan nyeri 

kepala (Martin, 2009). Selain itu CTM peroral mengalami first pass effect 

sehingga bioavaibilitasnya hanya 25%-45% (Tas, 2004). CTM mempunyai 

kelarutan dalam air 1:4 dan bersifat lipofil (Rowe, 2006; Siswandono, 2000). 
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Untuk mengoptimalkan kerja CTM dan untuk menghindari adanya efek samping, 

maka dalam penelitian ini CTM dicoba dikembangkan dalam bentuk sediaan 

topikal sebagai pilihan lain bentuk sediaan peroral. Pemberian obat secara topikal 

bertujuan untuk menghindari berbagai masalah absorbsi pada saluran cerna, 

seperti deaktivasi oleh enzim pencernaan, iritasi lambung dan dapat meningkatkan 

bioavaibilitas dan efikasi obat dengan menghindari first pass effect pada hati 

(Gunadi, 2009), selain itu penggunaan CTM topikal juga dapat meningkatkan 

kenyamanan pemakainya (Ceschel, 1999). Untuk dosis pemakaian topikal CTM 

adalah 2% (Wijaya, 2006). 

Bentuk sediaan topikal yang banyak di pasaran adalah salep, krim, pasta, 

suspensi dan gel (Ansel, 2005). Dalam penelitian ini dipilih sediaan gel. Gel 

merupakan suatu sistem setengah padat yang terdiri dari suatu dispersi yang 

tersusun baik dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar 

dan saling diresapi cairan (Ansel, 2005). Emulgel dapat digunakan untuk terapi 

dan sebagai pembawa macam-macam obat untuk kulit. Emulgel mempunyai daya 

penetrasi yang tinggi pada kulit (Magdy, 2004). 

Emulgel merupakan sediaan setengah padat yang dicampur dengan gelling 

agent. Gelling agent dapat dibagi menjadi 3 sesuai dengan cara perolehannya 

yaitu : dari bahan alam (tragakan, pektin, agar, asam alginat) semi sintetis dan 

sintetis (metil selulosa, Hydroxypropyl cellulose (HPC), Hydroxypropyl 

methylcellulose (HPMC), Carboxymethyl cellulose (CMC-Na)) (Lackman, 1994). 

Dipilih HPMC sebagai gelling agent karena stabil pada range pH yang luas yaitu 

3-11, tidak menyebabkan toksik dan iritasi, dapat mencegah menggumpalnya 

partikel dan tetesan air dan menghambat terjadinya sedimentasi dari sediaan gel 

(Rowe, 2006). HPMC digunakan karena mempunyai tingkat viskos yang lebih 

baik dari pada carbopol, metil selulosa dan asam alginat pada gel lidah buaya 

(Madan, 2010). HPMC yang digunakan yaitu sebanyak 3,5%. 

Pada sediaan emulgel yang mengandung cukup banyak air yang dapat 

menyebabkan adanya kontaminasi mikroba maka diperlukan bahan pengawet 

yaitu propilen glikol yang pada konsentrasi 15% dapat berfungsi sebagai 

humektan dan pengawet (Voigt, 1994; Rowe, 2006). Selain itu air yang 

terkandung dalam gel juga berfungsi sebagai enhancer yang dapat meningkatkan 
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permeabilitas obat menembus kulit tanpa menyebabkan iritasi atau kerusakan 

permanen struktur permukaan kulit (Gunadi, 2009). Pada pembuatan emulgel 

dibutuhkan fase minyak, dipilih parafin cair sebanyak 5%, 7% dan 10% yang 

berguna sebagai emolien (Rowe, 2006). Penambahan tween 20 sebagai surfaktan 

sebanyak 1%. 

Penetrasi perkutan dimulai dari proses terdispersinya obat dalam bahan 

pembawa dan kemudian bahan obat lepas dari pembawanya (Martin, 1993). 

Lepasnya bahan obat dari pembawa dapat dipengaruhi oleh beberapa hal misalnya 

viskositas dan pH. Viskositas berbanding terbalik dengan pelepasan obat, semakin 

viskos sediaan maka pelepasan obat dari pembawa akan semakin kecil dan proses 

penuangan ke dalam dan keluar wadah sediaan akan semakin sulit (Voigt, 1994). 

Sedangkan pH sediaan berpengaruh pada pelepasan obat karena membran biologis 

atau kulit bersifat lipofilik dan hanya  zat yang tidak terionkan yang dapat 

melaluinya, sehingga pH sediaan sedapat mungkin dibuat sama dengan pH kulit 

(4,5-6,5) (Martin, 1993). Penetrasi obat perkutan juga dapat dipengaruhi oleh 

pembawa yang dapat dengan mudah menyebar di permukaan kulit (Ansel, 2005). 

Ukuran partikel obat yang dihasilkan harus homogen karena dapat mempengaruhi 

kecepatan melarutnya obat yang juga mempengaruhi penetrasi, homogenitas obat 

dapat dilihat dari tekstur, warna dan bau. Dari pemeriksaan visual ini juga dapat 

diketahui stabilitas dari sediaan (Voigt, 1994). Oleh karenanya dilakukan uji 

karakteristik fisik sediaan yang mencakup uji organoleptis, uji pH, uji viskositas 

dan daya sebar. 

Emulgel bersifat sebagai emolien (Magdy, 2004) yang mengandung minyak 

yang dapat digunakan sebagai penghalus kulit dan lapisan minyak yang terbentuk 

pada stratum korneum dapat mencegah penguapan air (Gan, 2007). Karena sifat 

minyak tersebut maka perlu dilakukan uji aseptabilitas mengenai kelembutan, 

sensasi dingin dan kemudahan dicuci dari sediaan tersebut. Selain uji diatas juga 

dilakukan uji pelepasan obat dari pembawa yang sangat berpengaruh pada proses 

penetrasi obat perkutan (Anief, 2002). Uji ini dilakukan dengan teknik in vitro 

yang cara dan alatnya sederhana yaitu menggunakan membran selofan dan hasil 

uji pelepasan obat dianalisis dengan alat spektrofotometer UV-Vis (Voigt, 1994).  
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Pada penelitian ini ingin diketahui karakteristik fisik (organoleptis, pH, 

viskositas, dan daya sebar), aseptabilitas dan pelepasan CTM dari basis emulgel 

HPMC dengan parafin cair 5%, 7% dan 10%. 

  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka pada penelitian ini rumusan masalahnya 

adalah : 

a. Bagaimana karakteristik fisik dan aseptabilitas sediaan dalam emulgel 

HPMC dengan konsentrasi parafin cair 5%, 7% dan 10%. 

b. Bagaimana pelepasan CTM dari sediaan emulgel HPMC dengan 

konsentrasi parafin cair 5%, 7% dan 10%.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

a. Menentukan karakteristik dan aseptabilitas sediaan dalam emulgel HPMC 

dengan konsentrasi parafin cair 5%, 7% dan 10%. 

b. Menentukan pelepasan CTM dari sediaan sediaan emulgel HPMC dengan 

konsentrasi parafin cair 5%, 7% dan 10%. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data ilmiah untuk 

pengembangan formulasi emulgel CTM dalam basis HPMC sehingga dihasilkan 

suatu emulgel dengan kualitas yang optimal. 


