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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Mikrosfer merupakan partikel mikroskopik yang sferis dalam 

rentang ukuran 1-1000 μm (Saralidze et al., 2010). Mikrosfer adalah 

partikel monolitik dengan pembawa yang porous atau matriks polimer yang 

padat, sedangkan mikrokapsul terdiri dari membran polimer yang 

mengelilingi bahan aktif padat ataupun cair (Zimmer, 1995). Partikel 

tersebut mempunyai fungsi yang luas dalam berbagai penggunaan, antara 

lain dalam bidang kesehatan dan sebagai material pembawa (Saralidze et 

al., 2010). Mikrosfer merupakan salah satu sistem penghantaran obat yang 

diproduksi dengan teknik mikroenkapsulasi yang dapat menyelimuti 

berbagai jenis obat-obatan termasuk molekul kecil, asam dan protein (Kim 

et al., 2006). Mikrosfer umumnya biokompatibel, dapat memberikan 

bioavailabilitas tinggi, dan bisa digunakan sustained release untuk jangka 

waktu yang lama (Kim et al., 2006). Tujuan dari mikroenkapsulasi antara 

lain untuk melindungi bahan aktif dari lingkungan, untuk merubah bahan 

aktif yang cair menjadi sistem padat yang kering, memisahkan komponen 

yang inkompatibel, menyamarkan sifat bahan yang tidak diinginkan dari 

bahan aktif, melindungi lingkungan dari bahan aktif serta untuk mengontrol 

pelepasan dari bahan aktif contohnya sediaan delayed release atau long-

acting release (Umer, 2011). 

 Sebagai bahan yang dijebak dalam mikrosfer antara lain vaksin. 

Vaksin adalah sediaan yang mengandung zat antigenik yang mampu 

menimbulkan kekebalan aktif dan khas pada manusia (Farmakope 

Indonesia IV, 1995). Vaksin umumnya diberikan melalui rute parenteral, 
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hal ini menyebabkan ketidaknyamanan pasien dan biaya yang digunakan 

masih relatif mahal (Jin et al., 2009). Vaksin generasi baru dibuat 

menggunakan sub unit yang merupakan antigen tanpa harus memasukkan 

seluruh bagian mikroorganisme (O’hagan et al., 1991). Contoh antigen 

untuk vaksinasi oral antara lain virus influenza A, Cholera (Bergerot et al., 

1996), Staphylococcal enterotoxoid B (SEB) (Morris et al., 1994), 

ovalbumin (Tufail et al., 2013 dan Arranz, 2011). Ovalbumin merupakan 

protein pada putih telur, yang digunakan sebagai sumber asam amino 

(Campbell, 1999), merupakan model antigen yang digunakan dalam 

penelitian ini. Pada suhu tinggi dan pH asam molekul ovalbumin 

mengalami denaturasi (O’neil et al., 2001). Ovalbumin sebagai antigen 

yang merangsang terbentuknya antibodi dapat digunakan untuk 

meningkatkan imunitas, namun ovalbumin bersifat poor-immunogenic 

sehingga dalam penggunaannya harus diberikan secara berulang (O’hagan 

et al., 1991). Penggunaan berulang secara parenteral menyebabkan 

ketidaknyamanan pada pasien dalam jangka waktu yang lama (Rudra et al., 

2011). Oleh karena itu ovalbumin diformulasikan dalam sediaan oral 

sustained release untuk meningkatkan kepatuhan dan kenyamanan pasien. 

Dengan dibentuknya mikrosfer polimer dapat melindungi antigen dari asam, 

degradasi enzimatik, dalam saluran cerna serta dapat membuat vaksin 

dengan pelepasan terkontrol (Morris et al., 1994). 

 Polimer mempunyai ruang lingkup yang luas dalam penerapan di 

industri makanan dan farmasetika (Kadajii, 2011). Polimer dibagi menjadi 

dua kategori, yaitu sintetis dan alam (Kadajii, 2011). Contoh dari polimer 

sintetis adalah PVP, PVA, PAA, poliakrilamida, HPMA, DIVEMA, 

polifosfat, polifosfazena (Kadajii, 2011). Sedangkan contoh polimer alam 

ialah xantan gum, pectin, turunan kitosan, dekstran, karagenan, CMC-Na, 
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HPC, HPMC, asam hyaluronat, albumin, starch dan alginat (Kadajii, 2011). 

Dalam penelitian ini yang akan digunakan sebagai polimer ialah polimer 

alam alginat. Alasan pemilihan alginat antara lain matriks alginat yang 

dibentuk oleh unit asam guluronat dengan ion logam divalent atau trivalent 

dapat melindungi antigen dari lingkungan yang bertentangan, dapat 

meningkatkan kecepatan enkapsulasi antigen, biodegradasi mikrosfer 

alginat menunjukkan variabel kinetik pelepasan, toksisitas dan 

imunogenisitas yang rendah, mudah didapat dan harganya tidak mahal 

(Lemoine, 1998). 

 Untuk membuat mikrosfer alginat diperlukan larutan sambung 

silang (cross-linking agents) yang berfungsi sebagai bahan dengan interaksi 

spesifik yang digunakan untuk membentuk kompleks reseptor-ligand (Sun, 

2013). Ion Ba2+ dan Sr2+ dapat memproduksi gel alginat yang kuat, 

sedangkan Mg2+ dan kation monovalen tidak menginduksi pembentukan gel 

(Ciofani et al., 2007),. Al3+ sulit mengalami disintegrasi karena mampu 

mengikat lebih dari satu ion alginat yang menyebabkan laju disolusinya 

sangat lambat (Jahan, 2012). Penggunaan ion Ba2+ dalam senyawa BaCl2 

dipilih karena potensialnya yang tinggi (Ciofani et al., 2007). Selain itu 

Ba2+ dapat menambah biokompatibilitas dengan alginat dan albumin yang 

dapat melindungi sel manusia terhadap resiko xenorejection untuk waktu 

yang lama setelah transplantasi (Lanza et al., 2007). 

 Metode-metode yang umum digunakan dalam pembentukan 

mikrosfer antara lain solvent evaporation and extraction, cryogenic solvent 

extraction, coecervation, polyelectrolyte complexation (ionotropic 

gelation), interfacial polymerization, spray drying dan supercritical fluid 

precipitation (Yeo et al., 2001). Untuk menggunakan teknik ionic gelation 

atomization semua unsur polielektrolit harus larut dalam air, dan protein 
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bisa dienkapsulasi tanpa menggunakan pelarut organik atau dengan 

peningkatan suhu yang memungkinkan rusaknya keutuhan (integritas) 

protein (Yeo et al., 2001). Pada penelitian ini digunakan metode ionotropic 

gelation dengan teknik aerosolisasi karena teknik ini dapat menghasilkan 

partikel sferis yang kompak dengan distribusi ukuran partikel yang kecil, 

derajat kerapuhan yang rendah, efisiensi penjebakan tinggi dan kandungan 

bahan obat mendekati 98% (Patel, 2010). Dan pengerjaan dengan metode 

ini sederhana, cepat dan efisien dalam hal biaya (Yeo et al., 2001).  

 Karakteristik fisik mikrosfer sangat penting untuk mengetahui 

efektivitas sediaan. Karakteristik mikrosfer antara lain bentuk dan ukuran 

mikrosfer, efisiensi penjebakan, protein loading, yield (perolehan kembali) 

dan integritas protein. Ukuran partikel mikrosfer merupakan parameter 

kritis dalam pelepasan bahan aktif, sehingga keseragaman distribusi dalam 

sistem mikrosfer harus dipertimbangkan (Ciofani, 2007). Peningkatan 

konsentrasi polimer secara umum dapat meningkatkan efisiensi penjebakan 

(Yeo et al., 2004). Peningkatan konsentrasi polimer dapat meningkatkan 

harga yield dan meningkatkan ukuran partikel seperti pada penelitian 

penggunaan kombinasi polimer alginat, pektin dan gelatin (Menon et al., 

2013). Peningkatan konsentrasi polimer menyebabkan pelepasan obat 

menjadi lebih lama (Subhedar et al., 2010). Peningkatan konsentrasi larutan 

sambung silang dapat meningkatkan efisiensi penjebakan dan mempercepat 

waktu pelepasan seperti pada penelitian dengan metode pembuatan 

ionotropic gelation dengan cross linking agent CaCl2 (Pawar, 2007). 

Peningkatan konsentrasi larutan sambung silang dapat meningkatkan harga 

yield (Cooper, 1998). Peningkatan waktu sambung silang meningkatkan 

efisisensi penjebakan (Katodiya, 2008). Peningkatan waktu sambung silang 

dapat meningkatkan harga yield  pada penelitian metode ionotropic gelation 
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dengan polimer alginat dan cross linking agent CaCl2 (Manjanna, 2009). 

Peningkatan waktu sambung silang dapat menyebabkan pelepasan lebih 

lambat (Taepaiboon et al., 2007). 

 Dalam penelitian ini akan dipelajari pengaruh konsentrasi polimer 

alginat (2,5% dan 5%) dan konsentrasi larutan sambung silang BaCl2 (0,5M 

dan 0,75M) terhadap karakteristik fisik mikrosfer ovalbumin-alginat yang 

diproduksi dengan metode ionotropic gelation teknik aerosolisasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

bagaimana pengaruh konsentrasi polimer alginat (2,5% dan 3,5%) dan 

konsentrasi BaCl2 (0,5M dan 0,75M) sebagai larutan sambung silang 

terhadap karakteristik fisik mikrosfer ovalbumin-alginat yang diproduksi 

dengan metode ionotropic gelation teknik aerosolisasi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Menentukan karakteristik fisik dari mikrosfer ovalbumin-alginat 

(bentuk, ukuran partikel, efisiensi enkapsulasi, kandungan ovalbumin dan 

yield) dari formula mikrosfer yang diproduksi dengan metode ionotropic 

gelation teknik aerosolisasi dengan konsentrasi alginat (2,5% dan 3,5%) 

dan konsentrasi BaCl2 yang berbeda (0,5M dan 0,75M). 

 Menentukan formula terbaik dari mikrosfer ovalbumin-alginat 

dengan karakteristik fisik yang optimal dengan konsentrasi alginat (2,5% 

dan 3,5%) dan konsentrasi BaCl2 (0,5M dan 0,75M), 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian ini diharapkan dengan teknik aerosolisasi dapat 

diperoleh formulasi mikrosfer yang optimum dari karakteristik fisik 

mikrosfer ovalbumin-alginat dengan model antigen ovalbumin yang dapat 

dimanfaatkan untuk pengembangan sediaan vaksin oral. 
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