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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

Telah dilakukan penelitian mengenai pengaruh cara penyalutan terhadap 

karakteristik fisik dan profil pelepasan mikropartikel ketoprofen-alginat-chitosan 

dengan bahan penyambung silang CaCl2 menggunakan metode orifice-ionic 

gelation. Penelitian diawali dengan pemeriksaan bahan-bahan baku yang 

digunakan yaitu ketoprofen, chitosan dan natrium alginat secara kualitatif. Dari 

hasil pemeriksaan kualitatif bahan baku ketoprofen, natrium alginat dan chitosan 

menunjukkan bahwa semua bahan baku pembuatan mikropartikel dalam keadaan 

baik dan memenuhi semua persyaratan sesuai di pustaka.  

Pemeriksaan kualitatif bahan-bahan baku yang digunakan dilakukan 

dengan FTIR. Spektrum inframerah ketoprofen menunjukkan adanya gugus O-H 

pada 3053,47 cm-1, gugus C=O pada 1697,13 cm-1, gugus C=C pada 1655,15 cm-1 

dan gugus C-OH pada 967,42 cm-1. Gugus ini identik dengan gugus-gugus yang 

dimiliki ketoprofen pustaka (Tabel V.1). Spektrum inframerah chitosan 

menunjukkan adanya gugus O-H pada 3421,70 cm-1, gugus C=O pada 1638,75 

cm-1, gugus N-H (asetil) pada 1384,75 cm-1, gugus N-H bebas pada 1500-1600 

cm-1 dan gugus C-O-C pada 1097,75 cm-1. Gugus-gugus ini identik dengan gugus-

gugus chitosan pustaka (Tabel V.2). Spektrum inframerah natrium alginat 

menunjukkan adanya gugus C-O-C pada 1031,70 cm-1, gugus C=O pada 1617,69 

cm-1 dan gugus O-H pada 3467,66 cm-1. Gugus-gugus ini identik dengan gugu-

gugus natrium alginat pustaka (Tabel V.3).  Hasil pemeriksaan DTA (Differential 

Thermal Apparatus) ketoprofen diperoleh puncak endotermis pada suhu 95,5 °C, 

sesuai dengan jarak lebur dari pustaka 94-97°C. Dari hasil uji viskositas chitosan 

menggunakan viskosimeter V-3 diperoleh hasil sebesar 6,7 Cps dimana harga 

viskositas tersebut mmemenuhi rentang viskositas yang tertera pada sertifikat 

chitosan 5-10 Cps. Berdasarkan data-data yang diperoleh dapat disimpulkan 

bahwa bahan-bahan baku yang digunakan sesuai dengan pustaka, sehingga dapat 

digunakan untuk penelitian.  

Pembuatan mikropartikel ketoprofen-alginat-chitosan dengan metode 

orifice-ionic gelation menggunakan kombinasi dua polimer dengan perbandingan 
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1:1 dan 1:0,5 dengan cara penyalutan yang berbeda yaitu polimer penyalut 

dicampur dengan bahan penyambung silang untuk cara I dan penyalutan dengan 

polimer dilakukan setelah mikropartikel terbentuk untuk cara II. Mikropartikel 

yang dihasilkan dari penelitian dilakukan pemeriksaan mutu fisik dan profil 

pelepasannya. Pemeriksaan mutu fisik meliputi morfologi mikropartikel, distribusi 

ukuran partikel, dan kandungan ketoprofen dalam mikropartikel. Pemeriksaan 

mikropartikel ketoprofen-alginat-chitosan dengan menggunakan spektrofotometer 

inframerah menunjukkan bahwa ada interaksi antara alginat dan chitosan. Pada 

spektra F1 dan F3 dapat dilihat bahwa daerah pada 3000 – 3700 cm-1 melebar, hal 

ini menunjukkan ikatan hidrogen semakin tinggi. Pita pada panjang gelombang 

1500-1600 cm-1 dan 1617,69 cm-1 tidak nampak, hal ini menunjukkan bahwa 

adanya interaksi atau ikatan antara NH3
+ dari chitosan dengan COO- dari alginat 

(Gambar 5.1 F1 dan F3). Adanya gugus yang hilang menunjukkan adanya multi-

interaksi antara chitosan dan alginat melalui ikatan hidrogen dan interaksi 

elektrostatik (Sankalia et al., 2007).  

Pemeriksaan morfologi mikropartikel ketoprofen-alginat-chitosan (Gambar 

5.2) dilakukan dengan menggunakan mikroskop optik, hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa mikropartikel yang dihasilkan menggunakan cara I dengan 

konsentrasi alginat lebih kecil memiliki bentuk yang kurang sferis dan rapuh, hal 

yang sama juga ditunjukkan pada mikropartikel yang dihasilkan menggunakan 

cara II dengan konsentrasi alginat lebih kecil. Hal ini disebabkan karena chitosan 

mempengaruhi terbentuknya kompleks Ca-alginat, dengan meningkatnya jumlah 

chitosan maka jumlah ion Ca2+ yang berikatan dengan alginat akan berkurang 

sehingga mikropartikel yang dihasilkan kurang padat atau kompak dan memiliki 

permukaan yang lebih kasar (Pasparakis and Bouropoulos, 2006). Mikropartikel 

yang dibuat dengan cara II memiliki bentukan yang lebih sferis dan permukaan 

yang lebih halus apabila dibandingkan dengan cara I. Hal ini disebabkan karena 

terjadi pengurangan ukuran dan jumlah pori akibat penyalutan chitosan yang 

dilakukan setelah mikropartikel terbentuk (Pasparakis and Bouropoulos, 2006).  

Pemeriksaan ukuran partikel (Gambar 5.3) dilakukan dengan metode 

mikroskop menunjukkan bahwa mikropartikel yang dihasilkan oleh masing-

masing formula memiliki rentang ukuran antara 885,5 – 1518,09 µm. Dari tabel 
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V.4 diketahui bahwa 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.  

Dari data diatas diperoleh hasil bahwa mikropartikel yang dibuat dengan 

konsentrasi alginat yang lebih besar baik menggunakan cara pertama atau kedua 

memiliki diameter rata-rata yang lebih besar dibandingkan mikropartikel dengan 

konsentrasi alginat lebih kecil. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah alginat 

maka akan membentuk sistem gel yang lebih viskus yang akan meningkatkan 

kerapatan gugus COO- dari alginat dan menghasilkan ikatan sambung silang yang 

tinggi (Sankalia et al., 2006). Meningkatnya jumlah alginat yang digunakan maka 

akan semakin banyak jumlah gugus COO- yang berikatan dengan CaCl2 dan 

chitosan, dengan demikian ukuran mikropartikel juga akan membesar. 

Mikropartikel yang dibuat dengan cara kedua memiliki ukuran yang lebih kecil 

dibandingkan dengan cara pertama. Penyalutan oleh polimer kedua yang  

dilakukan setelah mikropartikel terbentuk menghasilkan ukuran mikropartikel 

yang dihasilkan menjadi lebih kecil (Pasparakis and Bouropoulos, 2006), hal ini 

dikarenakan, pada cara penyalutan I terjadi reaksi kompetisi antara NH3
+ dari 

chitosan dengan CaCl2 untuk berinteraksi dengan COO- dari alginat. 

Pemeriksaan kandungan ketoprofen dalam mikropartikel diawali dengan 

penentuan panjang gelombang maksimum ketoprofen di larutan dapar fosfat pH 

6,8 dan diperoleh panjang gelombang maksimum pada larutan dapar fosfat pH 6,8 

adalah 260,00 nm menggunakan larutan baku kerja 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 

10 ppm dan 12 ppm diukur pada panjang gelombang tersebut. Dari hasil 

pengamatan larutan baku kerja diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : y = 

0,0629x + 0,0208 dengan harga koefisien korelasi ( r ) = 0,9996. Harga koefisien 

korelasi (r) tersebut lebih besar dari harga r tabel (0,811) yang berarti 

menunjukkan hubungan yang linier antara konsentrasi dan serapan. Kemudian 

dilakukan pemeriksaan pengaruh bahan tambahan chitosan dan natrium alginat 

terhadap serapan ketoprofen pada panjang gelombang maksimum. Pemeriksaan 

dilakukan dengan mengukur serapan mikropartikel kosong yang diberi perlakuan 

seperti pada penetapan kadar dengan pembanding ketoprofen 10 ppm. Dari 

pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa serapan natrium alginat dan chitosan 

tidak mempengaruhi λ maksimum dan serapan ketoprofen. Hasil pemeriksaan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Cara Penyalutan... Anindya Restiana Putri



51 

 

kandungan bahan obat (Tabel V.7) diperoleh kandungan ketoprofen untuk F1 = 

39,95±0,34%, F2 = 52,42±0,38%, F3 = 37,97±0,16%, F4 = 55,61±0,36%. Dari 

pemeriksaan dapat diketahui bahwa kandungan ketoprofen menurun dengan 

meningkatnya jumlah alginat untuk formula dengan cara pembuatan yang sama 

(F1 dengan F2 dan F3 dengan F4). Sedangkan untuk cara pembuatan yang 

berbeda dengan jumlah alginat yang sama, kandungan ketoprofen mengalami 

penurunan (F1 dengan F3) dan  mengalami peningkatan (F2 dengan F4). 

Selanjutnya dilakukan  uji pelepasan ketoprofen dari mikropartikel. Uji 

pelepasan dilakukan dalam 2 media, yaitu media cairan lambung buatan tanpa 

pepsin dengan pH 1,2 dan media dapar fosfat pH 6,8 . Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui profil pelepasan mikropartikel pada suasana pH yang berbeda untuk 

mewakili kondisi yang ada pada lambung dan usus. Uji pelepasan dalam cairan 

lambung buatan tanpa pepsin dilakukan dalam waktu 2,5 jam, sedangkan dalam 

media dapar fosfat dilakukan dalam waktu 3 jam. Hal ini karena 

memperhitungkan waktu transit obat atau makanan saluran cerna. 

Pada penentuan panjang gelombang maksimum diperoleh bahwa panjang 

gelombang maksimum untuk ketoprofen adalah 258,00 nm pada cairan lambung 

buatan tanpa pepsin. Persamaan regresi yang diperoleh y = 0,0699x + 3,13.10-3 

dengan r = 0,9999. Hasil uji pelepasan pada media cairan lambung buatan tanpa 

pepsin diperoleh laju pelepasan ketoprofem 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 didapatkan bahwa laju pelepasan untuk F1, F2, F3, dan F4 lebih 

lambat dibandingkan laju pelepasan kontrol, sedangkan F1 yang merupakan 

mikropartikel ketoprofen-alginat-chitosan dengan perbandingan polimer 1:1 

dengan cara penyalutan I memiliki laju pelepasan yang paling lambat. Menurut 

jumlah polimer yang digunakan F2 memiliki laju pelepasan yang lebih besar 

dibandingkan F1 hal ini disebabkan karena jumlah polimer alginat yang 

digunakan pada F1 lebih banyak dibandingkan pada F2 sehingga hambatan 

pelepasan ketoprofen menjadi lebih besar. Sedangkan menurut cara penyalutan, 

F2 yang dibuat dengan cara penyalutan I memiliki laju pelepasan lebih besar 
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dibandingkan F4 yang dibuat dengan cara penyalutan II, hal ini disebabkan karena 

bentuk permukaan dan morfologi dari mikropartikel yang dibuat dengan cara 

penyalutan II memiliki permukaan yang lebih halus. Bentuk permukaan yang 

porous dan kasar akan mempercepat penetrasi media disolusi kedalam 

mikropartikel sehingga akan mempercepat laju pelepasan bahan obat. Chitosan 

sebagai polimer penyalut larut dalam suasana asam sedangkan  alginat sebagai 

polimer utama memiliki sifat tidak larut ataupun swelling dalam suasana asam, hal 

tersebut mengakibatkan kecilnya pelepasan ketoprofen dalam media cairan 

lambung buatan karena matriks yang ada masih dapat melindungi bahan obat 

didalamnya. Selain karena hal-hal tersebut kecilnya pelepasan ketoprofen dalam 

media cairan lambung buatan tanpa pepsin juga disebabkan karena sifat dari 

ketoprofen sendiri yang kurang larut dalam susasana asam.  

Pada pengamatan panjang gelombang maksimum pada media dapar fosfat 

pH 6,8 diperoleh panjang gelombang maksimum ketoprofen 260,00 nm. Dari 

panjang gelombang tersebut dibuat kurva baku ketoprofen dan diperoleh 

persamaan regresi linier yaitu y = 0,0629x + 0,0208 dengan harga koefisien 

korelasi ( r ) = 0,9996. 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. Data diatas menunjukkan bahwa laju 

pelepasan ketoprofen dari mikropartikel untuk formula F1, F2, F3 dan F4 lebih 

lambat dibandingkan laju pelepasan ketoprofen kontrol. Dari keempat formula 

diatas formula yang memberikan laju pelepasan paling lambat dadalah F3 yang 

dibuat dengan perbandingan polimer 1:1 menggunakan cara penyalutan II. Hal ini 

disebabkan mikropartikel F3 dibuat dengan jumlah alginat yang lebih besar 

sehingga menghambat pelepasan ketoprofen. Mikropartikel F3 dibuat dengan 

menggunakan cara penyalutan II yang menghasilkan mikropartikel dengan 

permukaan yang lebih halus sehingga menghambat penetrasi media disolusi. 

Menurut jumlah polimer maka laju pelepasan dari mikropartikel F1 lebih lambat 

dibandingkan mikropartikel F2, hal ini dikarenakan semakin besar jumlah polimer 

yang digunakan maka semakin besar efek hambatan pelepasan bahan obat dari 
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mikropartikel. Sedangkan menurut cara penyalutannya maka mikropartikel F3 

yang dibuat dengan cara penyalutan II menghasilkan laju pelepasan yang lebih 

lambat dibandingkan F1 yang dibuat dengan cara penyalutan I karena 

mikropartikel yang dibuat dengan cara penyalutan II menghasilkan mikropartikel 

yang lebih halus permukaannya sehingga penetrasi media disolusi ke dalam 

mikropartikel menjadi lebih terhambat dibandingkan mikropartikel dengan 

permukaan yang lebih porous.  

Pelepasan ketoprofen dari mikropartikel pada media dapar fosfat dengan 

pH 6,8 lebih besar dibandingkan pada media cairan lambung buatan tanpa pepsin 

dengan pH 1,2, hal ini disebabkan karena sifat alginat yang lebih mengembang 

(swelling) dalam suasana basa sehingga memudahkan penetrasi media disolusi ke 

dalam mikropartikel dan sifat ketoprofen yang larut didalam media dapar fosfat 

pH 6,8 sehingga mempermudah pelepasan ketoprofen dari matriks mikropartikel.  

Hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pembuatan mikropartikel 

antara lain adalah kesulitan dalam pengontrolan laju penetesan sistem dispersi 

ketoprofen-alginat ke dalam larutan CaCl2-chitosan melalui jarum 23G, terutama 

untuk sistem dispersi dengan jumlah alginat yang lebih kecil karena jumlah 

alginat yang lebih kecil kurang mampu mendispersikan ketoprofen secara 

homogen sehingga dapat menyumbat lubang jarum akibat pengendapan dari 

dispersi ketoprofen-alginat. Hal ini dapat mempengaruhi ukuran dan bentuk 

mikropartikel sehingga dihasilkan mikropartikel yang tidak sferis. 
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