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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Mikroemulsi merupakan campuran isotropik  yang terdiri dari 

sedikitnya satu komponen hidrofilik, satu komponen hidrofobik dan satu 

komponen ampifilik. Ketiga komponen tersebut stabil secara termodinamik 

dan mempunyai ukuran nano. Kedua karakteristik tersebut yang 

membedakan mikroemulsi dengan emulsi biasa yang secara termodinamik 

tidak stabil (Moghimipour et al., 2013). Komponen dalam mikro emulsi 

terdiri dari fase minyak, air, surfaktan dan kosurfaktan (Pathan et al., 2012). 

Secara struktur mikroemulsi dapat dibagi menjadi minyak dalam air (o/w), 

air dalam minyak (w/o) dan mikroemulsi bicontinous. Pada tipe 

mikroemulsi w/o droplet air didispersikan pada fase minyak sedangkan 

mikroemulsi o/w terbentuk ketika droplet minyak didispersikan ke dalam 

fase air. Pada sistem dimana jumlah air dan minyak adalah sama, 

mikroemulsi bicontinous akan terbentuk (Talegaonkar, et al., 2008). Fase 

minyak yang biasanya digunakan dalam mikroemulsi adalah asam lemak 

jenuh (asam laurat, asam miristat, asam kaprat), asam lemak tidak jenuh 

(asam oleat, asam linoleat, asam linolenat), ester asam lemak (metil ester 

dari asam laurat, miristat dan oleat). Sedangkan surfaktan yang biasanya 

digunakan dalam formulasi mikroemulsi adalah Polisorbat (Tween 80 and 

Tween 20), Lauromakrogol 300, Lesitin, Desil poliglukosida (Labrafil M 

1944 LS), Poligliseril-6-dioleat (Plurol Oleique), Dioktil sodium 

sulfosuksinat (Aersol OT), PEG-8 caprilic/capril glicerid (Labrasol) dan 

biasanya digunakan kosurfaktan sorbitan monoleat, sorbitan monosterat, 

propilen glikol, propilen glikol monokaprilat (Capryol 90), 2-(2-
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etoksietoksi)ethanol (Transcutol) dan etanol (Jha et al., 2011).Penggunaan 

konsentrasi surfaktan dan kosurfaktan yang optimum menurunkan tegangan 

permukaaan antara droplet minyak. Mikroemulsi merupakan sistem yang 

kompleks, strukturnya bisa terganggu dengan adanya perubahan konsentrasi 

komponen pembentuknya (Pathan et al. 2012).  

Penggunaan mikroemulsi dapat diaplikasikan dalam banyak hal. 

Mikroemulsi sebagai sistem penghantaran obat dapat diaplikasikan untuk 

penghantaran oral, parenteral, topikal, opthalmic, dan nasal (Jha et al., 

2011). Sistem mikroemulsi dapat memperbaiki kelarutan dan 

bioavailabilitas obat, melindungi terhadap biodegenerasi, dan dapat 

memberikan efek sustain release (Pathan, et al., 2012). Beberapa 

keuntungan bentuk sediaan mikroemulsi antara lain adalah meningkatkan 

laju absorbsi, mengurangi variabilitas absorbsi, membantu pelarutan obat-

obat lipofil, membantu menutupi rasa, dan membutuhkan sedikit energi 

dalam pembuatannya (Jha et al., 2011). Sistem mikroemulsi dapat 

melindungi bahan obat dari biodegradasi (Pathan, et al., 2012). 

Sistem mikroemulsi yang dapat melindungi bahan obat dari degenerasi 

diharakan mampu melindungi ovalbumin dari degenerasi. Ovalbumin 

merupakan salah satu protein carrier dapat digunakan sebagai adjuvan 

sediaan vaksin, apabila peptida antigen pendek berikatan dengan ovalbumin 

maka akan memberikan respon imun yang kuat (Fujita et al., 2011). 

Ovalbumin terdapat dalam 54%  dari total protein yang ada pada putih telur. 

Ovalbumin merupakan monomer, phosphoglikoprotein globular dengan 

berat molekul 44,5 kDa. Ovalbumin mengandung 3,5 % karbohidrat dan 

mempunyai 4 gugus sulfihidril dan satu gugus disulfida (Alleoni, 2006). 

Ovalbumin dapat terdenaturasi oleh adanya panas, dan beberapa agen yang 

menyebabkan denaturasi (Alleoni, 2006). Disisi lain, vaksin bayak 
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dikembangkan untuk penggunaan topikal. Imunisasi topikal memberikan 

keuntungan yang lebih daripada vaksin yang diberikan secara parenteral 

karena imunisasi topikal dapat menginduksi respon fungsi imun secara 

poten. Sel langerhans  yang ada di epidermis akan menghadirkan sel yang 

berkemempuan sebagai sistem imun di kulit (Gupta et al., 2004). Sehingga 

mikroemulsi merupakan sistem penghantaran yang dirasa tepat untuk 

Ovalbumin. 

Karakterisasi mikroemulsi diperlukan untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi pelepasan obat, stabilitas dan struktur untuk mendapatkan 

formula mikroemulsi yang optimal (Santos et al., 2008). Pada penelitian ini 

ingin diketahui karakteristik sediaan ovalbumin dalam mikroemulsi w/o. 

Komposisi sistem mikroemulsi yang akan dibuat seperti pada penelian yang 

sudah ada sebelumnya, terdiri dari ovalbumin sebagai bahan aktifnya, untuk 

fase minyak digunakan minyak kedelai karena dapat membantu penetrasi 

obat baik dermal maupun transdermal (Kogan dan Garti, 2006), 

aquabidestilata sebagai fase airnya, surfaktan yang digunakan adalah Span 

80 Tween 80 dengan ditambah kosurfaktan etanol (perbandingan surfaktan: 

kosurfaktan = 5:1; 6:1; dan 7:1). Dalam penelitian ini kadar surfaktan dan 

kosurfaktan yang digunakan adalah 60%, lebih kecil dari penelitian 

sebelumnya hal ini dikarenakan jumlah surfaktan dalam jumlah besar dapat 

mengakibatkan iritasi kulit (Paul dan Moulik, 2001), penelitian sebelumnya 

menggunakan kadar surfaktan dan kosurfaktan sebanyak 70%. Uji 

karakteristik yang dilakukan yaitu daya jebak dan ukuran droplet. Dari uji 

karakteristik ini akan diketahui formula mana yang terbaik, yaitu formula 

yang memiliki ukuran droplet yang kecil dan daya jebak terhadap 

ovalbumin yang besar. Pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

dengan menggunakan surfaktan dan kosurfaktan 70 % dengan perbandingan 
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5:1; 6:1; dan 7:1, didapatkan ukuran droplet yang paling kecil adalah pada 

formula dengan perbandingan surfaktan dan kosurfaktan 4:1 kemudian 5:1 

dan 6:1 (Nurkhasanah, 2013). Tetapi pada penelitian tersebut hanya formula 

4:1 yang ditambah dengan ovalbumin untuk dikarakterisasi. Evaluasi yang 

dilakukan dalam mikroemulsi antara lain organoleptis, pH, tegangan 

permukaan, ukuran droplet dan kapasitas penjebakan ovalbumin .Penentuan 

ukuran droplet menggunakan Delsa™ Nano Submicron Particle size and 

Zeta Potentialt Dynemic Light Scattering. Untuk menentukan ovalbumin 

yang tejebak menggunakan metode dengan pereaksi Coomasie Brilliant 

Blue. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efek perbandingan surfaktan dan kosurfaktan terhadap 

karakteristik fisik dan kimia (pH, tegangan permukaan dan ukuran 

droplet) dan kapasitas penjebakan ovalbumin dalam sistem 

mikroemulsi w/o dengan minyak kedelai dan surfaktan Span80-

Tween80: kosurfaktan etanol 96% = 5:1; 6:1; dan 7:1? 

2. Manakah formula terbaik dari ovalbumin dalam sistem 

mikroemulsi w/o dengan minyak kedelai dan surfaktan Span80-

Tween80: kosurfaktan etanol 96% = 5:1; 6:1; dan 7:1 ditinjau dari 

karakteristik fisik dan kimia (pH, tegangan permukaan dan ukuran 

droplet) dan kapasitas penjebakan ovalbumin? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan karakteristik fisik dan kimia (pH, tegangan 

permukaan dan ukuran droplet) dan kapasitas penjebakan 

ovalbumin dalam sistem mikroemulsi w/o dengan minyak kedelai 
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surfaktan Span80-Tween80: kosurfaktan etanol 96%= 5:1; 6:1; dan 

7:1 

2. Menentukan formula terbaik dari ovalbumin dalam sistem 

mikroemulsi w/o dengan minyak kedelai dan surfaktan Span80-

Tween80: kosurfaktan etanol 96% = 5:1; 6:1; dan 7:1 ditinjau dari 

karakteristik fisik dan kimia (pH, tegangan permukaan dan ukuran 

droplet) dan kapasitas penjebakan ovalbumin. 

1.4 Manfat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk 

pembuatan sediaan mikroemulsi dengan bahan ovalbumin yang dapat 

digunakan sebagai adjuvan vaksin yang memberikan absorpsi optimal dan  

stabil. 
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