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 Sediaan lepas lambat memiliki beberapa kelebihan antara lain mampu 
mengurangi terjadinya efek samping, mengurangi frekuensi pemberian obat, dan 
mampu meningkatkan kepatuhan pasien (Ansel, 1989). Etil selulosa merupakan 
polimer yang tidak larut dalam air yang secara luas telah digunakan dalam 
pembuatan bentuk sediaan lepas lambat (Sutriyo et al, 2004). Etil selulosa 
memiliki banyak kelebihan antara lain memiliki sifat stabil dalam berbagai nilai 
pH dan tingkat kelembaban (Sarfraz et al, 2006). Akan tetapi, etil selulosa ini 
mempunyai kekurangan yaitu tidak semua obat dapat dilepaskan dari matriks ini 
(Sadeghi et al, 2003). Oleh karena itu untuk memperbaiki pelepasan obat maka 
dapat ditambahkan bahan tambahan yang bersifat hidrofilik seperti hidroksipropil 
metilselulosa (HPMC) yang digunakan untuk memfasilitasi pelepasan obat 
dengan membentuk channel atau pori sebagai tempat masuknya air (Tiwari et al, 
2003). Zat ini juga biasanya dikenal dengan istilah channeling agent. Sedangkan 
bahan obat yang digunakan adalah ketoprofen. Senyawa ketoprofen merupakan 
salah satu obat golongan anti-inflamasi nonsteroid (AINS). Ketoprofen digunakan 
untuk mengobati rheumatoid arthritis, osteoarthritis dan dysmenorrhea. Pada 
penelitian ini dilihat pengaruh kombinasi matriks etil selulosa 10 cPs dan 
hidroksipropil metilselulosa (HPMC) 2910 6 cPs dengan perbandingan kadar 5:1 
(FI), 4:1 (FII) dan 3:1 (FIII) serta FI sebagai kontrol terhadap pelepasan 
ketoprofen dalam sediaan lepas lambat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengevaluasi mutu fisik, mengevaluasi pelepasan ketoprofen dari sediaan lepas 
lambat (total pelepasan dan orde reaksi) berdasarkan persyaratan Welling serta 
mengevaluasi orde reaksi dan mekanisme pelepasan yang dihasilkan dari masing-
masing formula. 
 Teknik pembuatan sediaan lepas lambat kombinasi matriks etil selulosa 10 
cPs dan hidroksipropil metilselulosa (HPMC) 2910 6 cPs ini dilakukan dengan 
cara granulasi basah tanpa pengikat dalam aquadest. 
 Granul yang terbentuk diuji kandungan lengas, sifat alir, sudut diam dan 
keseragaman kadar granul yang dilakukan dalam dapar fosfat pH 6,8. Kemudian 
dicetak menjadi tablet dan dilakukan pemeriksaan mutu fisik tablet meliputi 
kekerasan, kerapuhan serta keseragaman kadar tablet. 
 Uji pelepasan untuk tablet lepas lambat ketoprofen dilakukan selama 8 jam 
dalam media dapar fosfat pH 6,8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa granul 
yang dihasilkan dari kombinasi matriks etil selulosa 10 cPs dan hidroksipropil 
metilselulosa (HPMC) 2910 6 cPs memenuhi syarat pada uji kandungan lengas 
granul, laju aliran dan sudut diam granul serta keseragaman kadar dalam granul. 
Nilai yang didapat untuk kandungan lengas granul berkisar 1% - 2% , laju aliran 
granul minimal 10 g/detik, sudut diam 20  - 30  serta harga simpangan baku 
relatif  6 % untuk keseragaman kadar dalam granul. Sedangkan untuk jumlah 
fines hanya FI, FII dan FIII masuk persyaratan jumlah fines10% - 20%. Untuk uji 


