
SKRIPSI 
 
 

ANINDYA RESTIANA PUTRI 
 

 
PENGARUH CARA PENYALUTAN TERHADAP 

KARAKTERISTIK FISIK DAN PROFIL PELEPASAN 
MIKROPARTIKEL KETOPROFEN-ALGINAT-CHITOSAN 

(Dibuat dengan metode orifice-ionic gelation menggunakan penyalut chitosan) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA 
BAGIAN FARMASETIKA 

SURABAYA 
2010 

 
 
 
 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Cara Penyalutan... Anindya Restiana Putri



 
 

ii

Lembar Pengesahan 
 
 
 

PENGARUH CARA PENYALUTAN TERHADAP KARAKTERISTIK 
FISIK DAN PROFIL PELEPASAN MIKROPARTIKEL KETOPROFEN-

ALGINAT-CHITOSAN 
(Dibuat dengan metode orifice-ionic gelation menggunakan penyalut chitosan) 

 
 

SKRIPSI 
 
 

Dibuat Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Farmasi Pada 
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga 

 
2010 

 
 
 
 

Oleh : 
 

 
ANINDYA RESTIANA PUTRI 

NIM : 050610115 
 
 
 
 

Disetujui oleh: 
 
 
 
 
 
 

        Pembimbing Utama                Pembimbing Serta 
 
 
 
 
 
  Dra. Retno Sari, M.Sc.,Apt                        M. Agus Syamsur Rijal S.Si., M.Si. 
  NIP. 196308101989032001                     NIP. 196806071995121001  
 
 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Cara Penyalutan... Anindya Restiana Putri



 
 

iii

LEMBAR PERSETUJUAN 

PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

 

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui skripsi/ karya 

ilmiah saya, dengan judul: PENGARUH CARA PENYALUTAN TERHADAP 

KARAKTERISTIK FISIK DAN PROFIL PELEPASAN MIKROPARTIKEL 

KETOPROFEN-ALGINAT-CHITOSAN (Dibuat dengan metode orifice-ionic 

gelation menggunakan penyalut chitosan) untuk dipublikasikan atau ditampilkan 

di internet, digital library Perpustakaan Universitas Airlangga atau media lain 

untuk kepentingan akademik sebatas sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta. 
Demikian pernyataan persetujuan publikasi skripsi/ karya ilmiah ini saya 

buat dengan sebenarnya. 

 

           Surabaya,  28 September 2010 

 

                                                                                             

                                                                                          Materai 6000 

 

         Anindya Restiana P. 

                                                                                    NIM: 050610115 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Cara Penyalutan... Anindya Restiana Putri



 
 

iv

LEMBAR PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan, bahwa sesungguhnya hasil skripsi/tugas 

akhir ini adalah benar-benar  merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di 

kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data fiktif atau 

merupakan hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia menerima sangsi berupa 

pembatalan kelulusan dan atau pencabutan  gelar yang saya peroleh. 

 

 

 Surabaya, 28 September 2010 

 

  Materai 6000 

 

                                       Anindya Restiana P. 

                                                           NIM: 050610115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Cara Penyalutan... Anindya Restiana Putri



 
 

v

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillhahi robbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul 

“PENGARUH CARA PENYALUTAN TERHADAP KARAKTERISTIK 

FISIK DAN PROFIL PELEPASAN MIKROPARTIKEL KETOPROFEN-

ALGINAT-CHITOSAN (Dibuat dengan metode orifice-ionic gelation 

menggunakan penyalut chitosan)” ini dengan baik, sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga 

Surabaya. 

Pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya sebagai penulis untuk 

menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu 

dalammenyelesaikan skripsi ini, antara lain : 

1. Dra. Retno Sari, M.Sc., Apt. sebagai pembimbing utama yang dengan 

semangat telah membimbing dan memberikan dorongan dan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir. 

2.  M. Agus Syamsur Rijal, S.Si, M.Si., sebagai pembimbing serta yang dengan 

tulus ikhlas dan sabar memberikan masukan serta bimbingan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

3.  Drs. Bambang Widjaja, M.Si.,Apt. dan Dwi Setyawan, S.Si, M.Si. selaku 

dosen penguji yang telah banyak memberikan saran demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

4.  Prof. Dr. H. Fasich selaku Rektor Universitas Airlangga dan Prof. Dr. H. 

Achmad Syahrani, M. S., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas 

Airlangga yang telah memberikan kesempatan untuk belajar di Fakultas 

Farmasi Universitas Airlangga. 

5.  Dra. Hj. Esti Hendradi, M. Si., Ph.D sebagai Kepala Departemen Farmasetika 

dan selaku dosen wali atas kesabaran dalam membimbing selama menempuh 

kuliah di Fakultas Farmasi Universitas serta telah memberikan kesempatan 

pada penulis untuk mengerjakan skripsi di Laboratorium Teknologi Farmasi. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Cara Penyalutan... Anindya Restiana Putri



 
 

vi

6.  Prof. Dr. G.N Astika, Apt. selaku dosen wali yang selalu memberikan nasihat, 

bimbingan dan semangat. 

7.  Ibunda Dwi Astuti dan Ayahanda Cahya Eddy K. yang telah banyak 

memberikan segalanya bagi saya, yang senantiasa membimbing, mendukung, 

dan memberikan do’a restunya. 

8.  Teman-teman mikropartikel (Andre, Michiho, Restry, Irma dan Meitaw) atas 

kerja sama, kekompakan, kesabaran dan pengorbanannya dalam penyelesaian 

skripsi ini. 

9. Teman-teman seperjuangan (Tim ODT, SR, DP, SLN, Diklo) yang senantiasa 

bekerja sama dalam penyelesaian skripsi ini.  

10. Sahabat-sahabatku Rere, Nduti, Utain, Ulay, Erma, Nike, Yuri yang selalu 

memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. 

11. Segenap karyawan Teknologi Farmasi, Pak Munif, Pak Dwi, Pak Suprijadi, 

Pak Harmono, Pak Joko dan Bu Ari yang telah banyak membantu dalam 

penyusunan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya atas segala 

kebaikan dan bantuan yang diberikan. 

Akhir kata, penulis mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan 

dalam penyusunan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan dunia farmasi pada khususnya. 

 

 

 

 

 

Surabaya, Agustus 2010 

 

 

 

        Penulis 

  
 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Cara Penyalutan... Anindya Restiana Putri



 
 

vii

RINGKASAN 
 

Pengaruh Cara Penyalutan Terhadap Karakteristik Fisik dan Profil 
Pelepasan Mikropartikel Ketoprofen-Alginat-Chitosan  

(Dibuat dengan metode orifice-ionic gelation menggunakan penyalut chitosan) 
Anindya Restiana Putri 

 
Ketoprofen merupakan non steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) 

yang memiliki waktu paruh plasma 1,5-4 jam serta dapat menyebabkan iritasi 
pada lambung, seperti ulserasi dan pendarahan. Untuk mengatasi hal diatas, 
maka ketoprofen dikembangkan sebagai mikropartikel yang mampu 
menghambat pelepasan bahan dan mengurangi efek iritasi lambung. 

Mikropartikel adalah partikel padat yang memiliki rentang ukuran 1 – 
1000 µm. Chitosan adalah suatu polimer alam yang biodegradabel, 
biokompatibel dan mampu mengatur pelepasan dari bahan aktif. Natrium alginat 
merupakan polimer polianion digunakan dalam pembuatan mikropartikel karena 
biokompatibel, biodegradabel dan larut dalam air. Natrium alginat yang disalut 
dengan chitosan akan membentuk matriks yang bisa meningkatkan stabilitas 
penyerapan bahan obat melalui reaksi polikationik-polianionik yang biasa 
digunakan untuk kombinasi polimer 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membentuk mikropartikel dengan 
polimer kombinasi alginat-chitosan dan bahan penyambung silang CaCl2 
menggunakan 2 cara penyalutan yang berbeda. Mikropartikel dibuat  dengan 
metode orifice-ionic gelation menggunakan cara I yaitu polimer penyalut 
(chitosan) dicampur dengan bahan penyambung silang  dengan perbandingan 
ketoprofen-alginat-chitosan 1:1:1 (F1) dan 1:0,5:1 (F2), dan menggunakan cara 
II yaitu penyalutan dilakukan setelah mikropartikel terbentuk dengan 
perbandingan ketoprofen-alginat-chitosan 1:1:1 (F3) dan 1:0,5:1 (F4). 
Mikropartikel yang dihasilkan diperiksa mutu fisik (morfologi mikropartikel dan 
distribusi ukuran partikel), kandungan bahan obat dan profil pelepasannya.  

Hasil pemeriksaan morfologi mikropartikel ketoprofen-alginat-chitosan 
menujukkan bahwa mikropartikel yang dibuat dengan menggunakan cara II 
dengan jumlah alginat yang lebih besar memiliki bentuk yang lebih sferis dan 
permukaan yang lebih halus. 

Pemeriksaan ukuran partikel menunjukkan diameter rata-rata 
mikropartikel F1, F2, F3 dan F4 secara berturut-turut adalah 1247,42µm, 
1191,49 µm, 1213,84 µm dan 1114,41 µm. Hasil ini menunjukkan mikropartikel 
yang dibuat menggunakan cara II dengan jumlah alginat lebih kecil memiliki 
diameter rata-rata paling kecil. 

Hasil pemeriksaan kandungan ketoprofen dalam mikropartikel diperoleh 
diperoleh kandungan ketoprofen untuk F1 dan F2 yang dibuat dengan cara I 
adalah sebesar 39,95±0,34% dan 52,42±0,38%, sedangkan untuk F3 dan F4 yang 
dibuat dengan cara II adalah sebesar 37,97±0,16% dan 55,61±0,36%. 

. Hasil uji pelepasan pada media cairan lambung buatan tanpa pepsin 
diperoleh laju pelepasan ketoprofen dari mikropartikel ketoprofem-alginat-
chitosan untuk kontrol F1, F2, F3 dan F4 berturut-turut adalah 1,4302±0,1393 
mg/menit1/2 , 0,7158±0,1095 mg/menit1/2, 0,8143±0,0528 mg/menit1/2, 
0,7568±0,1223 mg/menit1/2 dan 0,7226±0,0515 mg/menit1/2. Dari hasil tersebut 
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didapatkan bahwa laju pelepasan untuk F1, F2, F3, dan F4 lebih lambat 
dibandingkan laju pelepasan kontrol, hal ini menunjukkan adanya hambatan 
matriks alginat-chitosan.  

Hasil uji pelepasan pada media dapar fosfat pH 6,8 didapatkan data laju 
pelepasan ketoprofen dari mikropartikel ketoprofen-alginat-chitosan untuk 
kontrol, F1, F2, F3 dan F4 berturut-turut adalah 12,5981±0,2145 mg/menit1/2 , 
6,3007±0,1901 mg/menit1/2 , 7,7464±0,1197mg/menit1/2 , 6,2068±0,2493 
mg/menit1/2 , 8,3611±0,3374mg/menit1/2. Laju pelepasan ketoprofen dari 
mikropartikel lebih kecil dibandingkan laju pelepasan ketoprofen serbuk, hal ini 
menunjukkan matriks alginat masih mampu menahan pelepasan ketoprofen dari 
mikropartikel. Laju pelepasan ketoprofen mengalami peningkatan dengan 
menurunnya jumlah alginat baik untuk cara I ataupun cara II. Pelepasan 
mikropartikel yang dibuat dengan cara II lebih lambat dalam media cairan 
lambung buatan tanpa pepsin pH 1,2 dan lebih cepat dalam media dapar fosfat pH 
6,8 dibandingkan laju pelepasan mikropartikel yang dibuat dengan cara I.  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan cara penyalutan 
memberikan pengaruh terhadap karakteristik fisik meliputi morfologi 
mikropartikel dan distribusi ukuran mikropartikel, kandungan bahan obat dan 
profil pelepasan bahan obat. 

Selanjutnya perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai cara penyalutan 
II (penyalutan dilakukan setelah mikropartikel terbentuk) dengan penambahan 
bahan penyambung silang kedua untuk meningkatkan efektifitas penyalutan 
dengan polimer kedua. 
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