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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Mikropartikel 

2.1.1 Definisi 

Mikropartikel didefinisikan sebagai partikel padat, yang memiliki bentuk 

bulat dan ukuran 1 sampai 1000 µm. Partikel ini terbuat dari polimer, lilin atau 

bahan-bahan lain yang bersifat protektif, seperti polimer sintetik yang 

biodegradabel dan polimer alam yang dimodifikasi yaitu amilum, gum, protein 

dan lemak. Mikropartikel dapat dibagi menjadi dua macam yaitu mikrokapsul dan 

mikromatrik. Mikrokapsul adalah mikropartikel yang terbuat dari satu atau lebih 

bahan inti (padat atau cair) yang dilapisi oleh dengan bahan tertentu yang 

membentuk dinding kapsul. Sedangkan mikromatrik adalah matrik polimer 

dimana di dalamnya terdapat senyawa yang terdispersi secara homogen. 

Karakteristik fisiko kimia yang penting dan harus diperhatikan dalam pembuatan 

mikropartikel antara lain adalah distribusi ukuran partikel, berat molekul dari 

polimer, perbandingan antara obat dan polimer, dan berat total obat-polimer 

(Swarbick and Boylan, 1994). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Ilustrasi gambar mikropartikel. (a) mikrokapsul dengan inti 
solid. (b) mikrokapsul dengan inti non-solid. (c) mikrokapsul dengan solid 
mikrodomain atau nanodomain. (d) mikrokapsul dengan inti non-solid 
mikrodomain dan nanodomain. (e) mikromatrik yang dibuat dengan dispersi 
homogen bahan aktif (Birnbaum and Peppas, 2003) 

 

2.1.2 Kegunaan 

Mikropartikel dan aplikasinya banyak dikembangkan untuk digunakan pada 

berbagai bidang, seperti pada pertanian, makanan, peralatan rumah tangga, 

keperluan medis, dan industri kosmetik. Pada industri obat, mikropartikel 

biasanya digunakan untuk menutupi rasa dan bau, melindungi obat dari pengaruh 
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lingkungan, mencegah terjadinya penguapan, pemisahan bahan-bahan yang 

inkompatibel, meningkatkan sifat alir serta mendapatkan sediaan sustained 

release,controlled release dan targeted medications (Swarbick and Boylan, 1994) 

Mikropartikel juga banyak digunakan untuk keperluan medis dalam hal 

proses enkapsulasi sel hidup dan vaksin. Proses enkapsulasi dari artificial cells 

dan beberapa biomolekul seperti peptide, protein dan hormon dapat meningkatkan 

biokompatibilitas dari sediaan. Selain itu mikropartikel dapat digunakan untuk 

mengisolasi suatu bahan atau senyawa ketika aktivitas dari bahan aktif tersebut 

belum diinginkan (Swarbick and Boylan, 1994) 

 

2.1.3 Metode Pembuatan Mikropartikel 

 Mikropartikel dapat dibuat dengan beberapa metode. Pemilihan tentang 

metode yang digunakan bergantung pada beberapa faktor, seperti ukuran partikel 

yang diinginkan, stabilitas kimia dan fisika dari bahan aktif, reprodusibilitas profil 

pelepasan, stabilitas produk akhir dan toksisitas residual (Agnihotri et al.,2004). 

a. Wax coating dan hot melt 

Pada metode ini digunakan lilin untuk melapisi mikropartikel inti. 

Mikropartikel dibuat dengan cara bahan obat atau senyawa dienkapsulasi 

dengan dilarutkan atau didispersikan kedalam lelehan lilin. Kemudian larutan 

atau suspensi lilin didipersikan kedalam larutan dingin (sebagai contoh 

paraffin cair) dengan kecepatan yang tinggi. Fase luar (paraffin cair) 

didekantasi  dan mikropartikel yang terbentuk disuspensikan ke dalam pelarut 

yang tidak dapar tercampurkan dan kemudian dikeringkan dengan 

mengalirkan udara kering. Pelapisan mikropartikel dengan menggunakan lilin 

relatif tidak mahal dan sering digunakan. Carnauba wax dan beeswax dapat 

digunakan sebagai bahan pelapis atau penyalut, kedua bahan tersebut dapat 

dicampur untuk mendapatkan karakteristik tertentu (Swarbick and Boylan, 

1994). 

b. Spray coating dan pan coating 

Pada metode ini, larutan polimer digunakan sebagai penyemprot yang akan 

melapisi bahan obat atau bahan inti yang berada dalam suatu pan, proses ini 

terus dilakukan berulang kali sampai proses pelapisan atau penyalutan 
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sempurna. Metode ini dapat diterapkan untuk proses pelapisan partikel yang 

berukuran kecil dan dalam jumlah yang besar (Swarbick and Boylan, 1994). 

c. Spray drying 

Metode ini dilakukan dengan cara bahan obat dan polimer yang digunakan 

sebagai pelapis atau penyalut dilarutkan dalam suatu pelarut yang sesuai atau 

bahan obat disuspensikan ke dalam larutan polimer. Kemudian suspensi ini 

disemprotkan dalam bentuk droplet-droplet teratomisasi dan akan mengering 

dengan adanya udara panas (Swarbick and Boylan, 1994). Ukuran partikel 

yang terbentuk bergantung pada ukuran dari penyemprot, kecepatan aliran 

penyemprotan, tekanan atomisasi, suhu udara inlet dan bahan penyambung 

silang yang digunakan (Agnihotri et al., 2004) 

d. Solvent evaporation 

Pada metode ini, polimer dilarutkan dalam suatu pelarut yang mudah menguap 

yang tidak bercampur dengan fase cairan pembawa. Bahan obat dilarutkan 

atau didispersikan ke dalam larutan polimer, kemudian larutan campuran 

polimer dan bahan obat didispersikan ke dalam fase air untuk mendapatkan 

ukuran mikropartikel yang diinginkan. Pengadukan yang terus menerus dan 

peningkatan suhu dapat digunakan untuk mempercepat penguapan pelarut 

organik sehingga partikel obat-polimer tersuspensikan dalam media air 

(Swarbick and Boylan, 1994). 

e. Precipitation 

Presipitasi merupakan variasi dari metode solvent evaporation. Emulsi terdiri 

dari droplet-droplet yang bersifat polar yang didispersikan dalam media yang 

non polar. Pelarut yang digunakan dapat dihilangkan dari droplet dengan 

menggunakan kosolven (Swarbick and Boylan, 1994). 

f. Coacervation-phase separation 

Pada metode ini polimer dilarutkan kemudian ditambahkan suatu bahan atau 

zat terlarut, sehingga akan terbentuk polimer yang tidak larut atau mengendap 

(Sinha et al., 2004). Metode koaservasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu 

koaservasi sederhana dan koaservasi komplek. Perbedaannya adalah terletak 

pada penggunaan larutan koloid sebagai penyalut. Untuk koaservasi sederhana 

digunakan satu macam koloid sedangkan pada koaservasi komplek digunakan 
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lebih dari satu macam koloid (Swarbick and Boylan, 1994). Sebagai contoh 

pada 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). 

Metode  coarsevation-phase merupakan metode yang paling sederhana 

dalam pembuatan mikropartikel. Metode ini dibagi menjadi dua (Wise, 2000) 

yaitu :  

1. Aqueos Phase Separation Methods 

Metode ini dapat digunakan untuk enkapsulasi bahan yang tidak larut air 

baik itu padat atau cair. Pada proses pemisahan, bahan polimer 

didipersikan pada larutan air sedangkan bahan hidrofobik yang akan 

dienkapsulasi, didispersikan pada fase cair. Proses enkapsulasi yang akan 

menyelubungi bagian inti, terjadi melalui mekanisme penjenuhan 

kemudian diikuti dengan pengendapan (salted out)  akibat adanya 

penurunan suhu, pH yang berbeda atau penambahan precipitating agent. 

Metode ini dibagi menjadi koaservasi sederhana dan koaservasi komplek.  

A. Koaservasi Sederhana 

Koaservasi sederhana adalah sistem yang mengandung satu colloidal 

solute (polimer), proses ini dapat dilakukan dengan cara penambahan 

bahan kimia yang memiliki kelarutan tinggi dalam air seperti garam 

dan alkohol. Proses koaservasi ini dipengaruhi oleh derajat hidrasi 

yang dihasilkan. Penambahan bahan tertentu akan menyebabkan 

terbentuknya dua fase. Salah satu fase banyak mengandung droplet 

sedangkan yang lainnya sedikit mengandung droplet. Proses 

mikroenkapsulasi dapat dijelaskan dengan tiga tahap dibawah ini : 

1) Didispersi material inti ke dalam larutan polimer. 

2) Membuat fase hidrofilik kekurangan air dan deposisi lapisan 

koaservasi disekeliling inti  

3) Pengerasan mikrokapsul 

B. Koaservasi Komplek  

Koarsevasi kompleks melibatkan proses netralisasi muatan dari 

polimer dan dipengaruhi oleh pH. Metode ini  dilakukan dengan 
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mencampurkan dua jenis polimer yang berbeda secara bersamaan. 

Proses enkapsulasi ini dapat dijelaskan dengan 4 tahap dibawah ini : 

1) Menyiapkan larutan polimer hidrofilik. 

2) Penambahan polimer hidrofilik kedua yang memiliki muatan yang 

berbeda untuk menyebabkan terjadi koaservasi.  

3) Deposisi disekeliling inti 

4) Pengerasan mikrokapsul. 

2. Organic Phase Separation Methods 

Metode ini dilakukan dengan penambahan polimer kedua ke dalam 

campuran larutan polimer pertama dan bahan yang larut air dalam fase 

organik, penambahan ini dapat menyebabkan terjadinya pemisahan fase.  

Coacervation-phase separation bisa dilakukan dengan metode emulsification-

ion gelation dan orifice ionic gelation. Metode emulsification-ion gelation 

dilakukan dengan mengemulsikan larutan polimer dan bahan obat ke dalam 

fase hidrofobik. Emulsi dimasukkan ke dalam larutan penyambung silang 

kemudian dilakukan pengadukan dengan kecepatan tertentu sehingga dapat 

menghasilkan mikropartikel dengan ukuran yang diinginkan (Silva et 

al.,2006). Metode orifice ionic gelation dilakukan dengan meneteskan 

campuran polimer yang mengandung bahan obat atau bahan aktif ke dalam 

larutan penyambung silang sehingga terbentuk mikropartikel dengan ukuran 

tertentu. Metode ini menghasilkan mikropartikel dengan ukuran seragam dan 

pelepasan obat yang lebih lambat sehingga memberikan efek yang lebih baik 

(Pasparakis and Boulopouros, 2006). 

g. Reverse miscellar method 

Metode ini menggunakan prinsip pencampuran air, minyak dan surfaktan yang 

stabil secara termodinamik. Pada metode ini proses pembuatan mikropartikel 

dilakukan dengan melarutkan surfaktan ke dalam pelarut organik, kemudian 

ke dalam larutan ini ditambahkan larutan chitosan dan bahan obat dalam air. 

Kemudian dilakukan pengadukan dengan kuat dan kecepatan tertentu. 

Penambahan bahan penyambung silang juga dilakukan dengan pengadukan 

yang cepat, setelah terbentuk mikropartikel maka dilakukan penguapan pelarut 

(Agnihotri et al., 2004). 
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h. Metode shieving 

Pada metode ini, mikropartikel dibuat dengan cara menyambung silang 

chitosan dengan bahan penyambung silang sehingga menghasilkan hidrogel 

yang akan disaring melewati ayakan dengan nomer mesh tertentu untuk 

menghasilkan mikropartikel dengan ukuran tertentu. Kemudian mikropartikel 

dicuci dengan menggunakan NaOH 0,1 N dan dikeringkan dengan oven pada 

suhu 40°C selama semalam (Agnihotri et al., 2004). 

 

2.1.4 Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Mikropartikel 

1. Perbandingan Obat – Polimer 

 Mikropartikel dengan kandungan bahan obat atau bahan aktif yang lebih 

besar dan jumlah polimer yang ditambahkan dalam mikropartikel relatif 

kecil akan menghasilkan mikropartikel dengan ukuran yang relatif kecil 

dibandingkan dengan mikropartikel dengan jumlah polimer yang lebih 

besar (Swarbick and Boylan, 1994). Dengan meningkatnya rasio obat-

polimer maka kerapatan matrik polimer juga akan meningkat sehingga 

laju pelepasan bahan obat menurun. Disamping itu, dengan menurunnya 

perbandingan obat-polimer maka dapat menyebabkan penurunan 

efisiensi enkapsulasi (Rastogi et al., 2006). 

2. Jumlah bahan obat yang digunakan 

 Jumlah bahan obat yang terkandung dalam mikropartikel akan 

mempengaruhi pelepasan bahan obat tersebut dari mikropartikel. 

Meningkatnya kandungan bahan obat yang digunakan akan 

meningkatkan pelepasan bahan obat dari mikropartikel (Sinha et al., 

2004). 

3. Berat molekul polimer 

 Meningkatnya berat molekul polimer mengakibatkan peningkatan 

viskositas larutan polimer sehingga dapat membentuk struktur dinding 

mikropartikel yang lebih kuat ketika berinteraksi dengan penyambung 

silang yang digunakan. Oleh karena itu maka kapasitas pengembangan 

(swelling) dan pelepasan bahan obat menjadi menurun. Selain itu dengan 

meningkatnya berat molekul dari polimer maka dihasilkan mikropartikel 
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yang memiliki bentuk yang lebih sferis dan memiliki permukaan yang 

halus (Ko et al., 2002). 

4. Homogenitas sistem dispersi antara larutan polimer dengan bahan 

obat yang ditambahkan 

Homogenitas sistem dispersi dapat mempengaruhi kandungan bahan 

obat dalam mikropartikel. Kandungan bahan obat dalam mikropartikel 

homogen atau seragam bila sistem dispersi antara polimer dan larutan 

bahan obat yang ditambahkan homogen. Sistem dispersi yang homogen 

antara polimer dan bahan obat dapat menghasilkan bentuk partikel yang 

sferis serta memiliki permukaan yang lebih halus (Silva et al., 2006). 

5. Laju penetesan 

Laju penetesan dapat mempengaruhi ukuran dan bentuk dari 

mikropartikel yang dihasilkan. Laju penetesan yang pelan dapat 

menghasilkan mikropartikel yang bersifat lebih porous dan sferis 

sedangkan laju penetesan yang relatif cepat akan menghasilkan 

mikropartikel yang tidak sferis (Pasparakis and Bouropoulos, 2006). 

6. Ukuran pipa penetes 

Ukuran pipa penetes dapat mempengaruhi ukuran mikropartikel yang 

dihasilkan. Semakin kecil ukuran penetes yang digunakan maka semakin 

kecil ukuran mikropartikel yang dihasilkan (Swarbick and Boylan, 

1994). 

7. Konsentrasi penyambung silang 

Konsentrasi dari penyambung silang yang digunakan akan 

mempengaruhi laju pelepasan mikropartikel yang dibuat. Dengan 

meningkatnya konsentrasi penyambung silang yang digunakan maka 

pelepasan obat akan menjadi terhambat. Begitu pula sebaliknya, dengan 

menurunnya konsentrasi penyambung silang yang digunakan maka 

pelepasan bahan obat akan menjadi lebih mudah (Ko et al., 2002). Hal 

yang sama juga ditunjukkan pada pembuatan mikropartikel dengan 

polimer alginat, jumlah larutan CaCl2 yang ditambahkan pada proses 

pembuatan mikropartikel dapat mempengaruhi pelepasan bahan obat. 

Dengan meningkatnya jumlah larutan CaCl2 yang ditambahkan maka 
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jumlah ion Ca2+ semakin meningkat sehingga dinding mikropartikel 

akan semakin kuat yang menyebabkan difusi bahan obat keluar dari 

mikropartikel akan menjadi terhambat (Pasparakis and Bouropoulos, 

2006). 

8. Waktu kontak dengan bahan penyambung silang 

Waktu kontak dengan larutan CaCl2 dapat mempengaruhi kandungan 

bahan obat dalam mikropartikel dengan polimer alginat. Semakin lama 

waktu kontak dengan larutan CaCl2 maka kandungan bahan obat dalam 

mikropartikel akan meningkat. Hal ini disebabkan karena reaksi yang 

terjadi antara alginat dan CaCl2 menjadi lebih sempurna sehingga 

mikropartikel yang dihasilkan menjadi semakin kompak dan sferis 

(Pasparakis and Bouropoulos, 2006). 

9. Pengaruh dari bahan tambahan 

Adanya bahan tambahan yang digunakan pada proses pembentukan 

mikropartikel dapat mempengaruhi bentuk dan ukuran mikropartikel 

yang dihasilkan. Penambahan magnesium stearat pada pembentukan 

mikropartikel chitosan dengan penyambung silang tripolifosfat akan 

menyebabkan ukuran mikropartikel yang dihasilkan menjadi lebih besar. 

Sedangkan penambahan surfaktan seperti span 85 pada proses 

pembuatan mikropartikel dengan metode emulsifikasi akan 

mempengaruhi permukaan dari mikropartikel yang dihasilkan (Sinha et 

al., 2004) 

 

4.1.5 Karakteristik Fisik Mikropartikel 

1. Bentuk dan ukuran partikel 

Mikropartikel memiliki bentuk yang sferis atau bulat dengan dinding 

satu lapis atau multi lapis dan berisi satu atau lebih bahan inti. Ukuran 

mikropartikel antara 1-1000 µm (Swarbick and Boylan, 1994). 

2. Kandungan Bahan Obat 

Pengisian bahan obat ke dalam mikropartikel dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu pengisian selama preparasi (inkorporasi) dan setelah 

pembentukan mikropartikel (inkubasi), yaitu bahan obat diadsorpsikan 
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pada permukaan. Beberapa cara pengisian obat dikembangkan untuk 

meningkatkan efisiensi pengisian yang bergantung pada sifat fisiko 

kimia bahan obat. Pengisian obat maksimal dapat diperoleh dengan cara 

memasukkan bahan obat selama proses pembuatan (inkorporasi), tetapi 

hal ini dipengaruhi oleh beberapa parameter produksi seperti metode 

pembuatan dan bahan tambahan. Persentase pengisian obat akan 

menurun dengan meningkatnya proses cross-linking karena penurunan 

kemampuan untuk mengembang  (Agnihotri et al., 2004). 

 

2.1.6 Pelepasan Bahan Obat 

Pelepasan bahan obat dari mikropartikel dipengaruhi oleh jumlah 

penyambung silang, morfologi, ukuran dan densitas mikropartikel  serta sifat 

fisiko kimia bahan obat. Pelepasan bahan obat meliputi tiga mekanisme yaitu 

pelepasan dari permukaan partikel, difusi melalui matrik yang mengembang dan 

pelepasan karena terjadi erosi polimer. Pelepasan obat dapat mengikuti lebih dari 

satu mekanisme (Agnihotri et al., 2004). 

Peningkatan densitas dari bahan penyambung silang dapat mencegah 

terjadinya burst release (pelepasan yang meledak). Efek ini juga dapat dihindari 

dengan pencucian mikropartikel dengan solven yang tepat, tetapi hal ini dapat 

menyebabkan penurunan efisiensi enkapsulasi (Agnihotri et al., 2004). 

Pelepasan bahan obat dengan cara difusi meliputi tiga tahapan yaitu 

penetrasi air ke dalam sistem partikel dimana menyebabkan matrik mengembang, 

perubahan dari polimer yang bersifat glassy  menjadi matrik yang kenyal, difusi 

bahan obat dari matrik yang kenyal dan mengembang. Oleh karena itu, pada awal 

pelepasan bahan obat berjalan perlahan dan lama kelamaan akan menjadi lebih 

cepat (Agnihotri et al., 2004). 

 

2.2 Ketoprofen 

2.2.1 Sifat Fisika Kimia 

Ketoprofen merupakan obat antiinflamasi nonsteroid yang memiliki efek 

analgesik dan antipiretik. Nama kimia dari ketoprofen adalah 2-(3-benzofenil)-

asam propionat dengan rumus kimia C16H14O3. Struktur untuk ketoprofen adalah 
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  Gambar 2.2 Struktur ketoprofen (Sweetman, 2009) 

 

Berat molekul ketoprofen 254,3 dengan jarak lebur 94-97°C. Koefisien 

partisi dalam metanol : air = 3,1 dalam oktanol : air = 0,97 (buffer pH 7,4). 

Ketoprofen merupakan serbuk kristal berwarna putih atau hampir putih. 

Ketoprofen praktis tidak larut dalam air, mudah larut dalam alkohol, aseton dan 

diklorometan. (Sweetman, 2009; Depkes, 1995). 

 

2.2.2 Farmakologi 

Ketoprofen merupakan derivat dari asam propionat yang menghambat COX 

(tidak selektif) dan lipoksigenase. Ketoprofen merupakan salah satu NSAID. Efek 

antiinflamasinya lebih lemah dibandingkan dengan NSAID lainnya. Ketoprofen 

merupakan campuran rasemik. Ketoprofen digunakan pada muskoskeletal dan 

gangguan pada sendi seperti osteoarthritis dan rheumatoid arthritis. Ketoprofen 

juga digunakan untuk mengatasi dysmenorrhoea dan pada keadaan nyeri atau 

inflamasi seperti pada serangan gout atau untuk mengurangi demam. Untuk terapi 

pada rheumatoid arthrithis, dosis harian untuk ketoprofen adalah sebesar 100-200 

mg dibagi dalam 2 atau 4 dosis terbagi (Katzung, 2007 ; Sweetman, 2009 ). 

 

2.2.3 Farmakokinetik 

Ketoprofen diabsorpsi di saluran cerna dan kadar puncak dalam plasma 

terjadi pada 0,5 sampai 2 jam setelah pemberian dengan rute peroral. Ketika 

pemberian ketoprofen bersamaan dengan makanan maka bioavaibilitas dari 

ketoprofen tidak mengalami perubahan tetapi laju absorpsinya berjalan lebih 

lambat. Ketoprofen terikat dengan protein plasma sejumlah 99% dan ketoprofen 

dapat ditemukan pada cairan sinovial. Waktu eliminasi t1/2 pada plasma sebesar 
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1,5 sampai 4 jam. Jalur eliminasi untuk ketoprofen adalah melalui metabolisme 

melalui konjugasi dengan asam glukoronat dan sebagian besar diekskresikan 

melalui urin (Sweetman, 2009). 

 

2.2.4 Interaksi Obat 

Interaksi obat meliputi meningkatkan efek dari obat-obat antikoagulan 

(khususnya azapropazone dan fenilbutazone) dan peningkatan konsentrasi dari 

lithium dan metotreksat dalam plasma. Resiko nefrotoksik dari ketoprofen dapat 

meningkat jika diberikan dengan ACE inhibitor, siklosporin, takrolimus atau 

diuretik. Ketoprofen juga dapat menurunkan efektifitas dari obat-obat 

antihipertensi seperti ACE inhibitor, beta bloker dan diuretik. Selain itu 

ketoprofen juga dapat meningkatkan efek dari fenitoin dam sulfonilurea. Resiko 

iritasi saluran cerna dan pendarahan pada saluran cerna dapat meningkat apabila 

ketoprofen digunakan bersamaan dengan kortikosteroid, antiplatelet klopidogrel 

dan ticlopidin (Sweetman, 2009). 

 

2.2.5 Efek Samping 

Efek samping yang secara umum sering terjadi adalah gangguan atau iritasi 

saluran pencernaan seperti mual dan diare. Hal ini biasanya terjadi dan bersifat 

reversible, akan tetapi pada beberapa pasien luka pada peptic atau pendarahan 

saluran pencernaan dapat terjadi. Efek samping ini terjadi akibat penghambatan 

COX-1 yang memiliki peranan penting terhadap efek NSAID pada saluran cerna. 

Efek samping yang terjadi yang berhubungan dengan CNS antara lain adalah sakit 

kepala, vertigo, depresi dan sukar tidur. Reaksi hipersensitif juga mungkin terjadi 

akibat penggunaan ketoprofen. Selain itu ketoprofen juga dapat menimbulkan 

efek samping pada hematologi meliputi anemia, trombositopenia dan 

agranulositosi (Sweetman, 2009). 

 

2.3 Tinjauan Polimer 

2.3.1 Natrium Alginat 

Natrium alginat terdiri dari garam natrium dan asam alginat, yang 

merupakan campuran dari asam poliuronat yang terdiri dari asam D-mannuronat 
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dan asam L-guluronat. Natrium alginat berupa serbuk putih yang tidak berwarna 

dan tidak berasa, berwarna putih sampai kuning atau coklat muda. Natrium alginat 

praktis tidak larut dalam etanol, eter, kloroform dan campuran etanol-air dimana 

kandungan etanol lebih dari 30%. Natrium alginat praktis tidak larut dalam pelarut 

organik dan larutan asam dengan pH kurang dari 3. Natrium alginat larut perlahan 

dalam air membentuk larutan koloid berwarna putih (Rowe et al.,2003). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur natrium alginat (Sankalia, 2007) 

 

Larutan natrium alginat pada pH 4-10 berada dalam keadaan paling stabil. 

Pada pH di bawah 3, asam alginat akan mengendap. Natrium alginat inkompatibel 

dengan derivat akridin, kristal violet, garam kalsium, logam berat dan etanol 

dengan konsentrasi lebih dari 5%. Elektrolit dengan konsentrasi rendah dapat 

menyebabkan peningkatan viskositas akan tetapi elektrolit dengan konsentrasi 

tinggi dapat menyebabkan natrium alginat mengendap (Rowe et al., 2003). 

Natrium alginat pada industri farmasi digunakan sebagai suspending, 

thickening agent, bahan penstabil pada emulsi dan sebagai pengikat atau 

disintegran pada tablet. Pada pembuatan mikropartikel, natrium alginat digunakan 

sebagai polimer dalam pembentukan mikropartikel (Sweetman, 2009). 

 Natrium alginat adalah polisakarida alam yang ditemukan pada semua 

spesies alga coklat dan bakteri jenis tertentu. Merupakan polimer yang tersusun 

linier dari residu β (1 4) asam marionik (M) dan α (1 4) asam guluronik (G) 
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dalam susunan atau posisi yang bermacam-macam. Natrium alginat dapat 

disambung silangkan (cross-link) dengan kation divalent atau polivalen. Ca2+ dan 

Zn2+ merupakan kation divalent yang dapat disambung silang dengan natrium 

alginat. Ca2+ dapat berikatan selektif dengan asam guluronat dengan membentuk 

ikatan model ”egg box” (Rastogi et al., 2007).  

Natrium alginat adalah polimer polianionik yang apabila 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.,2007). Meningkatnya konsentrasi 

natrium alginat akan meningkatkan presentase efisiensi enkapsulasi bahan obat 

dalam mikropartikel. Hal ini disebabkan adanya peningkatan natrium alginat, 

maka berat jenis gugus karboksilat dari alginat juga meningkat yang akan 

meningkatkan ikatan sambung silang antara chitosan dan alginat sehingga 

mikropartikel yang terbentuk menjadi lebih banyak dan pelepasan bahan obat juga 

menjadi lebih lambat (Pasparakis and Boulopouros, 2006; Vanderberg et al., 

2001). 

 

2.3.2 Chitosan 

Chitosan adalah biopoliaminosakarida alam yang diperoleh dari deasetilasi 

chitin dan merupakan polisakarida terbanyak kedua di alam setelah selulosa. 

Nama kimia dari chitosan adalah poly[-(1,4)-2-amino-2-deoxy-D-glucopiranose]. 

Chitosan terdiri dari 2-amino-2-deoxy-β-D-glucan yang dikombinasi dengan 

ikatan glikosida (Agnihotri et al., 2004).  

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur chitosan (Sankalia, 2007) 
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Chitosan terdiri dari kopolimer glukosamin dan N-asetil glukosamin. 

Chitosan memiliki satu gugus amin primer dan dua gugus hidroksi bebas. Gugus 

amin merupakan gugus kationik sehingga dapat bereaksi dengan gugus-gugus 

anionik atau dapat membentuk khelat dengan ion logam. Chitosan memiliki berat 

molekul antara 3.800 – 2.000.000 dan derajat deasetilasi 66 sampai 95 % (Sinha et 

al., 2004 ; Rowe et al., 2003). 

Chitosan merupakan basa lemah dan tidak dapat larut dalam air serta pelarut 

organik, akan tetapi chitosan dapat larut dalam larutan yang bersifat asam 

(pH<6,5) dimana keadaan asam ini dapat mengubah glukosamin menjadi gugus 

R-NH3+ yang larut. Chitosan dapat mengendap dengan ada larutan alkali atau 

dengan larutan polianion dan membentuk gel pada pH yang rendah (Sinha et al., 

2004). Ukuran partikel, densitas, viskositas, derajat deasetilasi dan berat molekul 

merupakan karakteristik chitosan yang dapat mempengaruhi formulasi dalam 

industri farmasi (Sinha et al., 2004). Jika derajat deasetilasi dan berat molekul dari 

chitosan dapat dikontrol, maka chitosan dapat menjadi bahan pilihan yang 

digunakan dalam pengembangan mikropartikel (Agnihotri et al., 2004). 

Chitosan memiliki toksisitas yang rendah, sifat biodegradabilitas dan 

biokompatibilitas yang baik sehingga chitosan banyak digunakan pada formulasi 

biomedik dan kefarmasian. Chitosan banyak digunakan sebagai pembawa sediaan 

tablet, disintegran, pengikat, agen granulasi dan pembawa sediaan sustained 

release (Sinha et al., 2004). Kelebihan lain dari chitosan adalah mampu 

meningkatkan absorpsi beberapa bahan obat melewati barrier lipid pada mukosa 

dengan meningkatkan waktu kontak bahan obat dengan mukosa, serta 

kemampuan menginduksi pembukaan jembatan sel-sel epitel mukosa sehingga 

bahan obat lebih mudah terabsorpsi ke sistemik (Silva et al., 2006). 

 

2.4 Tinjauan Penyambung Silang 

2.4.1 Kalsium Klorida 

Kalsium klorida merupakan serbuk hablur tidak berwarna, tidak berbau dan 

bersifat higroskopis serta memiliki rasa agak pahit. Kalsium klorida larut dalam 

1,25 bagian air dan mudah larut dalam etanol 95% (Depkes, 1995). Kalsium 
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klorida memiliki struktur CaCl2 dengan berat molekul 110,98. Kalsium klorida 

merupakan kation divalen (Ca2+) yang dapat membentuk kompleks dengan alginat 

pada pembuatan mikropartikel (Pasparakis and Boulopouros, 2006). Ca2+  dari 

kalsium klorida dapat berikatan selektif dengan asam guluronat dari natrium 

alginat dengan membentuk ikatan model ”egg box” (Rastogi et al., 2007).  
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