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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Ketoprofen merupakan suatu obat golongan Anti Inflamasi Non 

Steroid (AINS) yang digunakan secara luas sebagai terapi analgesik, 

antipiretik dan anti inflamasi (Kaur et al., 2013). Sebagai anti-

inflamasi, ketoprofen berperan dalam menghambat efek prostaglandin, 

sintesis leukotrin dan mempunyai efek antibradikinin serta aktifitas 

stabilisasi membrane lisosom (Roda, et al., 2002). Ketoprofen adalah 

salah satu obat bebas terbatas (OTC) yang paling efektif dalam 

pengobatan penyakit rematoid arthritis. Penggunaan ketoprofen secara 

oral mempunyai dua masalah utama, yang pertama efek samping pada 

saluran cerna yang biasanya jarang terjadi, tetapi pada suatu kondisi 

dapat menjadi serius dan fatal, yaitu ulceration dan hemorrhage yang 

sering dialami oleh orang tua. Masalah yang kedua adalah rendahnya 

kelarutan ketoprofen dalam air (Kaur, et.al, 2013). 

Ketoprofen mempunyai sifat sukar larut dalam air. Kelarutannya 

pada pH 2,0 adalah 0.205 mg/ml dan kelarutan terkecil ketoprofen 

dalam air adalah 0.010 mg/ml. Oleh karena itu, ketoprofen termasuk 

obat yang praktis tidak larut dalam air. Obat ini diabsorpsi  ≥ 85% 

pada saluran cerna, dikatakan memiliki permeabilitas yang tinggi. 

Menurut penelitian, bioavailabilitas absolut ketoprofen adalah 90% 

dengan Tmax 1-2 jam setelah penggunaan secara oral. Karena 

kelarutannya yang rendah dan permeabilitasnya yang tinggi, 

ketoprofen termasuk dalam kelompok obat BCS kelas 2 (Shohin, et 

al., 2011). 
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Siklodekstrin merupakan suatu oligosakarida siklik yang 

terdiri dari molekul – molekul glukosa, mempunyai kemampuan untuk 

membentuk kompleks inklusi dengan berbagai macam molekul. 

Bentuk molekul siklodekstrin tidak silindris melainkan berbentuk 

toroidal dengan bagian dalam senyawa bersifat hidrofob sedangkan 

bagian luar bersifat hidrofil (Isadiartuti, 2005). Sebagian besar bentuk 

kompleks antara bahan obat dan siklodekstrin diperkirakan terbentuk 

menjadi kompleks inklusi, namun siklodekstrin juga diketahui dapat 

membentuk kompleks non inklusi dan agregat kompleks yang dapat 

melarutkan bahan obat seperti struktur misel. Berdasarkan pengaruh 

kelarutan pada substrat yang di indikasikan oleh profil fase kelarutan, 

tipe pembentukan kompleks yang paling umum adalah dengan 

perbandingan 1:1 antara molekul obat dan molekul siklodekstrin 

(Loftsson, et al., 2005).  

Penggunaan siklodekstrin alami, seperti β-siklodekstrin dapat 

menyebabkan toksisitas pada ginjal dan hemolisis sel darah merah, 

sehingga dibuat modifikasi kimia dari siklodekstrin (Loftsson, 1996). 

Modifikasi kimia menjadi hidroksipropil-β-siklodekstrin, akan 

diperoleh kelarutan yang tinggi dalam air, sifat kompleks yang lebih 

baik, toksisitas dan iritasi yang lebih rendah dari β siklodekstrin (Hui, 

et al., 2012). 

Proses pembentukan kompleks inklusi terutama dipengaruhi oleh 

sifat lipofil senyawa obat (guest) yang berinteraksi dengan bagian 

dalam rongga siklodekstrin. Interaksi tersebut dipengaruhi oleh bentuk 

dan ukuran senyawa obat. Sifat fisika kimia senyawa obat dapat 

berubah karena terbentuk kompleks inklusi (Isadiartuti, 2005). Rongga 

lipofil pada molekul siklodekstrin menyediakan tempat dengan ukuran 
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yang sesuai untuk molekul non polar obat dapat masuk dan 

membentuk kompleks inklusi (Loftsson, 1996). Kompleks yang 

terbentuk dapat meningkatkan kelarutan, laju disolusi, bioavailabilitas 

dan stabilitas obat (Isadiartuti, 2005). 

Sifat ketoprofen yang memiliki kelarutan rendah dapat 

ditingkatkan dengan pembentukan kompleks inklusi menggunakan 

hidroksipropil-β-siklodekstrin. Bentuk kompleks tersebut akan 

meningkatkan laju disolusi dan bioavailabilitas ketoprofen. Pada 

penggunaan oral, ketoprofen memiliki laju absorpsi yang lambat 

dikarenakan rendahnya kelarutannya dalam air. Terbentuknya 

kompleks inklusi dengan hidroksipropil-β-siklodekstrin, akan 

meningkatkan kelarutan obat dan mempercepat laju absorpsinya 

sehingga dapat mempercepat onset of action ketoprofen tersebut. Efek 

samping ketoprofren yang dapat mengiritasi mukosa lambung, dapat 

juga diperbaiki dengan pembentukan kompleks menggunakan 

siklodekstrin, sehingga didapatkan formula ketoprofen baru yang lebih 

baik untuk penggunaan secara oral (Vikesh, et al., 2009). 

Tipe kompleks inklusi dapat diketahui dengan menentukan 

kelarutan ketoprofen dalam berbagai kadar larutan hidroksipropil-β-

siklodekstrin. Dari tipe kompleks tersebut nantinya dapat digunakan 

untuk menentukan perbandingan molar dari kompleks inklusi. Bentuk 

kompleks inklusi dalam keadaan padat dikarakterisasi dengan 

difraktometer sinar X, analisis termal (DTA), dan spektofotometer 

inframerah (Vikesh, 2009). Pada karakterisasi dapat diketahui karakter 

spesifik yang menyatakan terbentuknya kompleks inklusi jika 

dibandingkan dengan campuran fisik dan zat murninya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tipe kelarutan kompleks inklusi ketoprofen – 

hidroksipropil-β-siklodekstrin? 

2. Bagaimana karakteristik kompleks inklusi ketoprofen – 

hidroksipropil-β-siklodekstrin  yang dibuat dengan metode 

kneading berdasarkan analisis dengan difraksi sinar X, DTA dan 

spektrofotometri inframerah? 

 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Menentukan tipe kelarutan kompleks inklusi ketoprofen – 

hidroksipropil-β-siklodekstrin. 

2. Mengetahui karakteristik kompleks inklusi ketoprofen – 

hidroksipropil-β- siklodekstrin yang dibuat dengan metode 

kneading berdasarkan analisis dengan difraksi sinar X, DTA dan 

spektrofotometri inframerah. 

 

1.4 Hipotesis 

Kompleks inklusi ketoprofen dan hidroksipropil-β-siklodekstrin 

dalam bentuk padat yang dibuat dengan metode kneading akan 

memberikan karakteristik fisik yang berbeda dengan campuran fisik 

dan senyawa penyusunnya dan dapat dibedakan dengan metode 

difraksi sinar X, DTA, dan spektrofotometri inframerah. 
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1.5 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang 

karakterisasai kompleks inklusi ketoprofen dan hidroksipropil-β-

siklodekstrin sehingga bermanfaat dalam pengembangan formulasi 

sediaan oral ketoprofen dalam sistem kompleks inklusi sebagai 

analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. 
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