
BAB I

PENDAHULUAN

Suspensi adalah sistem dua fasa dimana fasa 

internal atau terdispers berbentuk padat dan fasa 

eksternal atau kontinu adalah cairan. Padatan tersebut
*

terdispers dalam ukuran partikel yang lebih besar 

dibanding dalam koloidal, sehingga tidak mengadakan gerak 

Brown.(12)

Suspensi digunakan baik dalam sediaan oral, 

eksternal, maupun sediaan injeksi. Suatu sediaan suspensi 

yang baik harus memenuhi berberapa persyaratan antara 

lain (2,3):

- Bahan tersuspensi tidak cepat mengendap.

■- Partikel yang mengendap tidak membentuk hard cake, 

akan tetapi mudah terdispers kembali secara 

homogen bila dikocok.

- Sediaan tidak terlalu kental, mudah dituangkan dari 

botol sediaan, maupun melalui jarum suntik.

- Untuk pemakaian luar, seperti lotio , maka sediaan 

tidak boleh terlalu mudah bergerak, dan cepat 

kering dan dengan warna, bau yang dapat diterima.

- Fasa terdispers tidak boleh mengalami pertumbuhan 

kristal.
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Sangatlah penting untuk memilih karakteristik fasa 

terdispers secara cermat, agar diperoleh suspensi dengan 

sifat fisis, kemis, dan farmakologis yang optimum. 

Distribusi ukuran partikel, luas permukaan spesifik, dan 

bentuk polimorf merupakan hal yang khusus dan harus 

ditentukan kepastian sifat - sifatnya, agar tidak berubah 

dalam penyimpanan.

Dalam lingkup farmasi, stabilitas fisis dari 

suspensi dapat merupakan kondisi dimana partikel tidak 

mengendap , dapat terdistribusi secara homogen dan bila 

mengendap dapat terredistribusi lagi secara homogen.

Akan tetapi dalam banyak sediaan, redistribusi 

endapan dapat mengalami hambatan, karena kecenderungan 

beberapa kristal untuk terkait satu sama lain membentuk 

hard cake. Keadaan ini sering menyebabkan terjadinya 

pertumbuhan kristal(3).

Dalam penyimpanan peningkatan ukuran kristal tidak 

diinginkan, karena dengan partikel yang lebih besar, maka 

lebih sulit untuk mendistribusikan secara seragam. Keadaan 

ini menyebabkan sediaan seperti berpasir yang tidak cocok 

untuk sediaan topikal, lebih - lebih untuk sediaan
<

injeksi.

Bertambah besarnya ukuran partikel dalam penyimpanan 

dikenal sebagai Pertumbuhan Kristal (Crystal Growth)(13).
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Pertumbuhan kristal sering terjadi dalam sediaan yang 

berbentuk suspensi terutama pada senyawa kortikosteroid. 

Pertumbuhan kristal dalam sediaan suspensi dapat 

menyebabkan perubahan fisik sediaan seperti 

dispersibilitas dan kemampuan disemprotkan, sehingga 

menimbulkan iritasi pada pasien sewaktu dipergunakan.

Pertumbuhan kristal ini juga menyangkut perubahan 

polimorfnya, yang dapat menimbulkan perbedaan sifat fisis, 

antara lain:

- Perbedaan kelarutan dan kecepatan kelarutan.

. Kecepatan absorpsi

- Availabilitas obat

Dalam publikasi terdahulu, diketahui bahwa salah 

satu contoh s*ediaan suspensi yang mengalami pertumbuhan 

kristal adalah: Kortison Asetat. Collard menyatakan bahwa 

partikel Kortison Asetat dengan ukuran 4 (empat) mikron 

akan berubah membentuk partikel berukuran sampai 100 

(seratus) mikron dalam sediaan suspensi air selama tidak 

lebih dari 24 (duapuluh empat) jam. (2)

Terjadinya pertumbuhan kristal tersebut, 

disebabkan antara lain oleh:(5)

1. Pengecilan ukuran partikel, sampai mikron, akan merubah 

kelarutan, sehingga timbul perbedaan dengan kelarutan
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bentuk • kristalnya, hal ini dapat menimbulkan 

pertumbuhan kristal.

2. Penggunaan bentuk kristal yang tidak tepat.

Pemakaian bentuk yang kurang stabil dimana 

kelarutannya lebih besar, akan berubah menjadi bentuk 

yang lebih stabil.

Pertumbuhan kristal dalam sediaan suspensi dapat 

dihambat dengan beberapa cara, antara lain(5,6) :

1.Penambahan Surfaktan.

Penambahan surfaktan dapat mengurangi nuklei yang 

ada.

2.Penambahan viskositas media.

Peningkatan viskositas media akan memperbesar 

koefislen difusi.

3.Penambahan polimer.

Struktur polimer yang mirip jala akan menghambat 

gerak kristal.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, dilakukan 

penelitian Penghambatan pertumbuhan kristal pada sediaan 

Kortison Asetat, dengan penggunaan Polivinil pirolidon 

K30 sebagai penghambat.

Pertumbuhan kristal sering terjadi dalam sediaan yang 

mengandung senyawa kortikosteroid, dimana kortison asetat 

selain banyak dipakai dalam bentuk sediaan injeksi, juga

PE*. -
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relatif cepat dan nyata dalam pertumbuhannya (kurang lebih 

dua puluh lima kali dalam waktu kurang dari 24 jam). 

Penghambatan pertumbuhan kristal dengan polimer baru 

sedikit diketahui, dibanding dengan metode penghambatan 

yang lainnya, selain itu polivinilpirolidon memiliki 

beberapa karakteristik yang khusus, antara lain:

- Selain berfungsi sebagai polimer, juga menaikkan 

viskositas, sehingga memiliki dua fungsi sekaligus 

dalam penghambatan pertumbuhan kristal.(9)

- Hasil pengamatan, dapat diekstrapolasikan pada 

sistem obat-polimer yang lain. (13)

Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan pvp/ pvpK30 

/povidone adalah’ polivinilpirolidon K 3 0 .
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TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mempelajari seberapa jauh pengaruh 

polivinilpirolidon K30 terhadap pertumbuhan kristal 

kortison asetat dalam sediaan suspensi.

- Untuk mengetahui konsentrasi ideal dari 

polivinilpirolidon K30 agar pertumbuhan kristal dari 

kortison asetat dapat dihambat secara maksimal.

- Untuk mengetahui penghambatan pertumbuhan kristal 

kortison asetat berdasarkan perbedaan cara pembuatan 

sediaan suspensi.
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