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BAB V 

PEMBAHASAN

Pertumbuhan kristal sering terjadi dalam sediaan 

yang berbentuk suspensi terutama pada senyawa 

kortisosteroid(6). Hal ini dapat mengakibatkan perubahan 

ukuran partikel sediaan sehingga menyebabkan perubahan 

sifat tfisis seperti dispersibilitas dan kemampuan 

disemprotkart.

M a k c « d a r i  itu, dilakukan penelitian penghambatan

p«rtumbuharv‘ kristal kortison asetat dalam air oleh

polivinilpirolidon K30. Agar dapat diketahui pengaruh

polivinilpirolidon K30 tersebut, maka paAa suspensi

kortison asetat dalam air ini hanya ditambahkan bahan

tunggal yaitu polivinilpirolidon K30. Banyaknya ratio

penambahan polivinilpirolidon dilakukan dari konsentrasi
-6

20%b/v sampai dengan konsentrasi 10 X.

Sediaan suspensi kortison asetat dibuat dengan 2 

cara, yaitu tanpa penggerusan dan dengan penggerusan 

terhadap kortison asetat. Penggerusan dilakukan bertujuan 

auabila pertumbuhan kristal disebabkan oleh adanya 

pengaruh bentuk polimorf, maka dengan penggerusan tersebut 

diharapkan agar terjadi transformasi polimorf menjadi 

beptuk stabilnya .sehingga pertumbuhan kristal kortison
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asetat relatif kecil.

Pengukuran dilakukan pada ukuran terpanjang darl 

tiap partikel. dftntfati mAmofti-tfiinakary mikroskop listrik yang 

dilengkapi mikrometer pada lensa okuler. Cara pengamatan 

dengan mikroskop selain dengan cara yang telah dilakukan 

dapat juga dengan pemotretan kristal yang dialasi kertas 

grafik, tetapi hasil yang didapat kurang ’akurat karena 

adanya perbedaan fokus tiap kristal pada satu lapang 

pandang dapat menyebabkan terjadinya kesalahan paralax 

pada pengukuran tersebut.

Penelitian ini dilakukan dalam duplo, akan tetapi
*i

data yang disajikan pada hasil penelitian hanya data 

pertama. Hal ini karena data tersebut dianggap cukup 

mewakili, seperti terlihat pada lampiran diraana perbedaan 

percobaan pertama dan kedua rata - rata adalah 0.35%. 

dan Juga dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti lain terhadap bahan obat hidrokortison kaprilat 

dimana perbedaan rata - rata dari empat kali percobaan 

adalah 0.247%(6).

Perhitungan standar deviasi dihasilkan dengan 

probabilitas 66.3% maka data tersebut berada dalam range

± i < r  d o ) .

Dari hasil penelitian ident.ifikasi bahan didapatkan 

hflhwa kort.lsnn a «a +,.«+. o r t j  n n H  vi nil nt r n H  Hon +.«1ah
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Dari data yang didapat, terlihat bahwa Pertumbuhan

kristal pada formula tanpa penggerusan yang terbesar
4

adalah pada formula kortison asetat dalam air (tanpa 

penambahan polivinilpirolidon), seperti terlihat pada 

tabel (XLIV) dan gambar (1) dan (2), yaitu aebesar 9,3 

kali, dan pertumbuhan kristal terkecil terJadi pada 

formula kortison asetat dengan penambahan

polivinilpirolidon k30 aebesar l%b/v, seperti pada tabel 

(XLIV) dan gambar (1) dan (3) yaitu sebesar 2,1 kali. 

Sedangkan pada formula dengan penggerusan, ukuran partikel 

kortison asetat yang terbesar adalah pada formula kortison 

asetat dalam lrarutan polivinilpirolidon K30 20%, seperti 

pada tabel (XLV) dan gambar (4) dan (5), yaitu hampir 3 

kali lipat dari aemula, sedangkan ukuran partikel kortison 

asetat yang terkecil terdapat pada formula kortison asetat 

dengan pemberian polivinilpirolidon K30 l%b/v, yaitu 

sebesar 1,2 kali semula, Seperti pada tabel (XLV) dan pada 

gambar (6) dan (7). Pada kedua c&ra pembuatan tersebut 

terlihat bahwa penghambatan maksimal didapatkan pada 

formula dengan penambahan polivinilpirolidon K30 sebesar 

l%b/v.

memenuhi persyaratan USP IX dan British Pharmacopoeia

Codex secara kualitatif.
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Ternyata pada penambahan larutan polivinilpirolidon 

K30 pada konsentrasi lebih besar dari l%b/v, yaitu pada 

konsentrasi 10%b/v dan 20% b/v pada kedua cara pembuatan 

diatas, terJadi pertumbuhan kristal yang lebih besar 

dibandingkan pada penambahan polivinilpirolidon K30 l%b/v. 

Hal ini kemungkinan karena daya solubilisasi 

polivinilpirolidon, sehingga pada .konsentrasi 

polivinilpirolidon yang besar, daya melarutkannya akan 

besar, yang berarti derajat kejenuhan menjadi besar pula.

Pada formula dengan penggerusan, kenaikkan yang 

lebih besar dibanding sediaan lainnya yaitu pada formula 

dengan penambahan polivinilpirolidon K30 sebesar 20%b/v. 

Hal ini kemungkinan pada penggerusan terbentuk polimorf 

stabil dengan kelarutan yang sangat kecil, sangat kecil, 

dan penambahan polivinilpirolidon K30 pada konsentrasi 20% 

akan memperbesar kelarutan bahan dalam media tersebut, 

sehingga derajat kejenuhan menjadi cukup besar. Seperti 

terlihat pada persamaan dibawah ini,(7)

C
Derajat kejenuhan =---------

S

dimana, C adalah kelarutan bahan djilam media (setelah 

penambahan p v p )

S adalah kelarutan bahan dalam air 

Pada tabel (XLIV) dan tabel (XLV) terlihat bahwa
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dengan pengerusan pertumbuhan kristal menjadi lebih 

lambat, hal dimungkinkan karena terjadinya transformasi ke 
•«

bentuk poimorf stabil, oleh karena itu disarankan diteliti 

lebih lanjut terhadap pengaruh penggerusan terhadap 

perubahan polimorf kortison asetat.
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