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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mikropartikel didefinisikan sebagai partikel padat yang memiliki rentang 

ukuran 1 – 1000 µm. Mikropartikel terbuat dari polimer, lilin atau bahan polimer 

sintetik yang bersifat biodegradable dan dimodifikasi dengan polimer-polimer 

yang berasal dari alam (Swarbick and Boylan, 1994).  

Mikropartikel memiliki beberapa kegunaan pada industri farmasi, antara 

lain untuk sediaan lepas lambat dan lepas tunda, menutupi rasa dan bau yang tidak 

enak, mencegah penguapan bahan obat, melindungi obat dari lingkungan sekitar 

(kelembapan, cahaya, suhu dan oksidasi), memisahkan bahan-bahan yang bersifat 

inkompatibel, meningkatkan sifat alir serbuk,  membantu dispersi obat yang tidak 

larut air di dalam media cair, dan menangani bahan-bahan yang bersifat toksik 

(Swarbick and Boylan, 1994).  

Penggunaan teknologi mikropartikel dengan bermacam-macam rasio 

kopolimer, berat molekul dari polimer dan lain-lain, mikropartikel dapat 

dikembangkan  menjadi sebuah sistem penghantaran obat yang optimal dan dapat 

memberikan profil pelepasan obat yang diinginkan. Mikropartikel dapat 

meningkatkan life span dari obat dan mengendalikan pelepasan dari bahan-bahan 

bioaktif (Sinha et al, 2004). 

Pembuatan mikropartikel dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, 

antara lain metode spray drying, coacervation, chemical and thermal cross-

linking, freeze drying dan  precipitation. Metode koaservasi dapat dilakukan 

dengan cara emulsification-ionic gelation dan orifice-ionic gelation. Metode 

orifice-ionic gelation dilakukan dengan meneteskan larutan polimer yang 

mengandung bahan obat ke dalam larutan penyambung silang. Mikropartikel 

yang dihasilkan berbentuk sferis dan spesifik serta memiliki sifat alir yang baik 

(Swarbick and Boylan, 1994; Chowdary and Rao, 2003). 

Pada koaservasi sederhana proses pembentukan mikropartikel dipengaruhi 

hanya satu jenis polimer. Sedangkan pada koaservasi kompleks dibutuhkan dua 

jenis polimer dengan muatan yang berbeda dan berlawanan (Swarbick and 
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Boylan, 1994), sebagai contoh pembuatan mikropartikel dengan menggunakan 

sodium alginat, sodium CMC, K-carregeenan, dan asam sodium poliakrilik yang 

digunakan untuk koaservasi komplek dengan chitosan ( Sinha et al.,2003).  

Chitosan adalah suatu polimer alam dari deastelilasi chitin dan merupakan 

polisakarida yang bersifat polikation (Sankalia et al., 2007). Chitosan memiliki 

satu gugus amin primer dan dua gugus hidroksi bebas, gugus amin merupakan 

gugus kationik sehingga dapat bereaksi dengan gugus-gugus anionik (Sinha et 

al., 2004). Chitosan memiliki sifat biodegradabel, biokompatibel dan mampu 

mengatur pelepasan dari bahan aktif. Penggunaan chitosan dapat menghindarkan 

proses pembuatan mikropartikel dari penggunaan pelarut organik berbahaya 

karena chitosan dapat larut dalam air yang bersifat asam (Agnihotri et al., 2004). 

Natrium alginat merupakan polimer polianion digunakan dalam pembuatan 

mikropartikel karena biokompatibel, biodegradabel dan larut dalam air. Natrium 

alginat memiliki gugus karboksilat sehingga dapat disambung silang dengan 

kation divalent atau polivalen (Rowe et al., 2003; Rastogi et al., 2007). Natrium 

alginat yang disalut dengan polimer kationik chitosan akan membentuk matriks 

yang bisa meningkatkan stabilitas penyerapan bahan obat melalui reaksi 

polikationik-polianionik yang biasa digunakan untuk kombinasi polimer. Reaksi 

ini dapat terjadi karena reaksi kationik gugus R-NH3
+ dari chitosan akan 

berinteraksi ion anionik gugus karboksilat dari natrium alginat (Sankalia et 

al.,2006). Penggunaan chitosan untuk menyalut mikropartikel alginat dapat 

menyebabkan perubahan laju difusi dari bahan obat (Pasparakis and 

Bouloporous, 2006)  

Ketoprofen adalah non steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) yang 

dapat digunakan untuk mengurangi rasa nyeri, reaksi inflamasi dan kekakuan 

yang disebabkan oleh arthritis. Ketoprofen absorpsinya berlangsung baik di 

lambung dengan waktu paruh plasma sekitar 2 jam (Ganiswara, 1995). 

Pendosisan yang berkala untuk ketoprofen diperlukan dalam suatu terapi karena 

ketoprofen cepat dieliminasi di dalam tubuh. Pemberian ketoprofen dalam 

jumlah besar dapat menyebabkan iritasi pada lambung, seperti ulserasi dan 

pendarahan. Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut, maka 

ketoprofen dikembangkan menjadi sediaan sustained release dan enteric coating 
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sehingga dapat mengurangi frekuensi pemberian obat dan efek iritasi lambung. 

Ketoprofen merupakan bahan obat yang memiliki sifat praktis tidak larut dalam 

air (Sweetman, 2009).  

Pada penelitian mikropartikel ketoprofen-alginat-chitosan yang dibuat 

menggunakan metode orifice-ionic gelation dan penyambung silang CaCl2, 

dispersi ketoprofen-alginat diteteskan ke dalam campuran larutan chitosan dan 

CaCl2. Mikropartikel yang terbentuk kemudian direndam dalam larutan 

glutaraldehid. Hasil yang diperoleh dengan meningkatnya jumlah chitosan maka 

permukaan menjadi lebih kasar. Mikropartikel ketoprofen-alginat-chitosan 

perbandingan 1:1:0,5 memberikan profil pelepasan ketoprofen yang paling 

rendah dibandingkan formula lainnya dan kandungan bahan obat yang paling 

besar yaitu 46,32±1,07 %  (Anggraini, 2007).  

Mikropartikel alginat-chitosan yang dibuat dengan pembentukan 

mikropartikel alginat-CaCl2 terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan proses 

coating atau penyalutan dengan chitosan, bersifat sferis dan halus karena ada 

pengurangan ukuran pori. Selain itu dengan metode ini dihasilkan rata-rata 

efisiensi enkapsulasi sebesar 85%. Penyalutan chitosan berpengaruh terhadap 

kemampuan mikropartikel untuk mengembang sehingga mempengaruhi pelepasan 

bahan obat (Pasparakis, and Bouropoulos, 2006). 

Dari hal tersebut diatas, pada penelitian ini akan dilakukan pembuatan 

mikropartikel ketoprofen-alginat yang disalut chitosan menggunakan metode 

orifice-ionic gelation dengan dua cara penyalutan yang berbeda. Cara pertama 

polimer penyalut dicampurkan dengan penyambung silang sedangkan cara kedua 

penyalutan dilakukan setelah mikropartikel terbentuk. Perbandingan ketoprofen-

alginat-chitosan yang digunakan 1:1:1 dan 1:0,5:1. Evaluasi yang dilakukan untuk 

mengetahui karakteristik fisik mikropartikel (bentuk dan distribusi ukuran), 

kandungan ketoprofen, profil dan laju pelepasan ketoprofen. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik fisik (bentuk, distribusi ukuran dan kandungan 

ketoprofen) mikropartikel ketoprofen-alginat-chitosan yang dibuat 

dengan cara penyalutan yang berbeda  
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2. Bagaimana profil dan laju pelepasan ketoprofen dari mikropartikel 

ketoprofen-alginat-chitosan yang dibuat dengan cara penyalutan yang 

berbeda. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Membandingkan karakteristik fisik (bentuk, distribusi ukuran dan 

kandungan ketoprofen) mikropartikel ketoprofen-alginat-chitosan yang 

dibuat dengan cara penyalutan yang berbeda 

2. Membandingkan profil dan laju pelepasan ketoprofen dari mikropartikel 

ketoprofen-alginat-chitosan yang dibuat dengan cara penyalutan yang 

berbeda 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengembangan mikropartikel ketoprofen-alginat-chitosan 

sebagai sediaan sustained release. 
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