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RINGKASAN 
 

PENGARUH POLOXAMER 188 TERHADAP DISOLUSI ALOPURINOL 
DALAM DISPERSI PADAT ALOPURINOL – PVP K-30 – POLOXAMER 

188 
 

EDI PRASETIO HARTONO 
 

Peningkatan bioavailabilitas dari bahan obat yang sukar larut dalam air 
merupakan salah satu target dari pengembangan bahan obat selama beberapa 
dekade terakhir. Peningkatan bioavailabilitas dilakukan dengan cara 
meningkatkan laju disolusi. Alopurinol merupakan obat yang digunakan sebagai 
terapi untuk gout kronik. Alopurinol memiliki sifat kelarutan rendah dalam air dan 
permeabilitas yang tinggi, sehingga laju disolusi merupakan tahap penentu dalam 
kecepatan absorbsinya. Oleh karena itu, dipilih teknik pengembangan bahan obat 
yang dapat meningkatkan laju disolusinya. Salah satu cara yang dipilih untuk 
meningkatkan laju disolusi adalah membentuk sistem dispersi padat alopurinol 
dengan PVP K-30. Keuntungan menggunakan teknik dispersi padat, yaitu 
terjadinya pengecilan ukuran partikel, hambatan terjadinya kristalisasi bahan obat, 
peningkatan pembasahan, dan peningkatan solubilisasi. Meskipun dispersi padat 
dapat memberikan peningkatan laju disolusi untuk bahan obat yang sukar larut 
dalam air, namun penggunaan PVP K-30 sebagai polimer kurang praktis untuk 
bahan obat yang memiliki dosis relatif besar (≥ 100 mg) karena peningkatan laju 
disolusi sangat dipengaruhi oleh jumlah polimer, sehingga akan membutuhkan 
polimer dalam jumlah yang besar. Salah satu cara yang efektif untuk mengatasi 
permasalahan tersebut adalah pembentukan sistem terner dengan penambahan 
surfaktan. Pada penelitian ini digunakan poloxamer 188 sebagai surfaktan. 
Penambahan poloxamer 188 cukup dalam konsentrasi rendah, sehingga sesuai 
untuk bahan obat dengan dosis besar. Mekanisme poloxamer 188 untuk 
meningkatkan laju disolusi alopurinol dengan mengurangi tegangan permukaan 
atau tegangan antarmuka. Selain itu, poloxamer mampu untuk beragregasi 
membentuk struktur misel. Pembentukan struktur ini merupakan salah satu 
keuntungan untuk solubilisasi dari obat-obat yang sukar larut dalam air.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa penambahan poloxamer 
188 dalam sistem dispersi padat dapat mengurangi penggunaan polimer dan 
meningkatkan laju disolusi alopurinol dalam dispersi padat sistem terner 
alopurinol - PVP K-30 – poloxamer 188. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh poloxamer 188 sebagai surfaktan terhadap disolusi 
alopurinol dalam sistem dispersi padat alopurinol-PVP K-30-poloxamer 188 

Pada penelitian ini dibuat sistem dispersi padat terner alopurinol-PVP K-
30-poloxamer 188 dengan perbandingan 5:5:0,5 dan 5:5:1. Pemilihan 
perbandingan tersebut mengacu pada penelitian sebelumnya, yaitu pembuatan 
dispersi padat ofloxacin-PEG 4000-Tween 80 digunakan perbandingan 5:5:1 dan 
7:3:1. Selain itu penggunaan surfaktan juga mengacu pada penelitian sebelumnya, 
yaitu 5-20% dari bahan obat, sehingga dispersi padat yang terbentuk diharapkan 
memberikan peningkatan laju disolusi yang  optimal. Metode yang dipakai pada 
penelitian ini adalah metode pelarutan dengan perbandingan alopurinol-PVP K-
30-poloxamer 188 5:5:0,5 dan  5:5:1. Kemudian dilakukan uji disolusi sistem 
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dispersi padat terner alopurinol-PVP K-30-poloxamer 188 pada perbandingan 
yang telah dibuat dan dibandingkan dengan campuran fisik dengan perbandingan 
yang sama, dispersi padat alopurinol-PVP K-30 (5:5), campuran fisik alopurinol-
PVP K-30 (5:5) serta alopurinol murni sebagai kontrol. Media disolusi yang 
digunakan HCl 0,1 N pada suhu 37±0,5°C dengan menggunakan pengaduk tipe 
keranjang dan kecepatan putaran 100 rpm. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan sistem dispersi padat 
terner alopurinol-PVP K-30-poloxamer 188 menghasilkan peningkatan laju 
disolusi yang signifikan dibandingkan sistem dispersi padat biner, campuran fisik, 
dan alopurinol murni. Selain itu dengan peningkatan kadar poloxamer 188 dalam 
sistem dispersi padat akan didapatkan peningkatan laju disolusi yang signifikan. 
Hal ini disebabkan peningkatan kadar poloxamer 188 dalam sistem dispersi padat 
akan meningkatkan kemampuan poloxamer 188 untuk menurunkan tegangan 
antar muka antara alopurinol dan media disolusi. Poloxamer 188 dalam sistem 
dispersi padat juga mampu untuk beragregasi membentuk struktur misel. 
Pembentukan struktur ini merupakan salah satu keuntungan untuk solubilisasi dari 
obat-obat yang sukar larut dalam air. 
 Jika dilihat dari persyaratan Farmakope edisi IV , maka sistem dispersi 
padat yang dapat mencapai persen terlarut alopurinol 75% pada 45 menit sesuai 
dengan persyaratan adalah sistem dispersi padat terner alopurinol-PVP K-30-
poloxamer 188 dengan perbandingan 5:5:0,5 dan 5:5:1. Selain itu, terjadi 
peningkatan disolusi terbesar alopurinol pada perbandingan 5:5:1. Peningkatan 
disolusi tersebut disebabkan oleh peningkatan kadar poloxamer 188 dalam sistem 
yang mampu meningkatkan efek pembasahan dan solubilisasi dari alopurinol. 
Selain itu, harga efisiensi disolusi (ED60) alopurinol paling tinggi dicapai oleh 
sistem dispersi padat terner alopurinol-PVP K-30-poloxamer 188.  
 Selanjutnya, untuk hasil uji dengan difraksi sinar x pada dispersi padat 
dan campuran fisik masih jelas terlihat puncak alopurinol yang tajam pada posisi 
sudut 14,83o; 17,30o; dan 25,75o. Selanjutnya dari data intensitas puncak (counts) 
dilakukan perhitungan intensitas relatif dari masing-masing perlakuan. 
Perhitungan dilakukan pada sudut 14,83o; 17,30o; dan 28,10o karena pada sudut 
tersebut didapat intensitas puncak alopurinol yang tajam, sehingga intensitas 
puncak perlakuan yang lain dibandingkan dengan intensitas puncak alopurinol 
tersebut. Penurunan intensitas relatif yang terjadi pada sistem dispersi padat ini 
disebabkan karena dalam dispersi padat alopurinol terdispersi di dalam PVP K-30. 
Oleh karena itu, terjadinya penurunan intensitas relatif ini menunjukkan 
terbentuknya partikel-partikel alopurinol yang lebih kecil, dengan terdispersinya 
alopurinol di dalam PVP K-30. Dari kondisi ini dapat dianalogikan bahwa sistem 
dispersi padat yang terbentuk sesuai dengan tipe campuran eutektik sederhana, 
yaitu partikel bahan obat yang terdispersi sebagai partikel kristal di dalam matriks 
polimer 
 Oleh karena itu, pembentukan sistem dispersi padat terner alopurinol- 
PVP K-30-poloxamer 188 dengan perbandingan 5:5:1 diharapkan dapat 
digunakan sebagai acuan pengembangan formulasi alopurinol. 
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ABSTRACT 
 
Influence of poloxamer 188  on the dissolution of alopurinol in 
solid dispersion of alopurinol – PVP K-30 – poloxamer 188 

 
 Alopurinol is a commonly used drug in the treatment of chronic gout or 
hyperuricemia. Alopurinol is practically insoluble in water, but it has good 
penetration on the biological membrane, so that dissolution rate is the rate limiting 
step of drug absorption process and determine the bioavability of drug after oral 
administration. Solid dispersion could enhance dissolution rate of alopurinol. PVP 
K-30 is one of matrix that usually used in solid dispersion. Combination between 
PVP K-30 as matrix and Poloxamer 188 as surfactant could enhance dissolution 
rate of alopurinol. 
 The aim of this study was to enhance the dissolution rate of  alopurinol 
preparing solid dispersion of PVP K-30 combination with the addition of 
Poloxamer 188 could increase drug wettability, decrease surface tension between 
drug and dissolution medium so that the dissolution rate of alopurinol could 
increase. Solid dispersion system of alopurinol-PVP K-30-Poloxamer 188 were 
made by solvent evaporation method with ratio of 5:5:0,5 and 5:5:1. Evaluation 
were carried out by dissolution test of solid dispersion of alopurinol-PVP K-30-
Poloxamer 188, physical mixtures and alopurinol substance. Investigations of the 
properties of the solid dispersions were performed using powder X-ray diffraction 
(PXRD). 
 The result showed that solid dispersion of alopurinol-PVP K-30-
Poloxamer 188 (5:5:1) give the highest dissolution rate compare to the physical 
mixture and alopurinol substance. Afterwards, the results from PXRD studies 
showed the decreased intensities in diffraction peaks of alopurinol in solid 
dispersions. 
 
Keywords : Alopurinol, PVP K-30, Poloxamer 188, Solid dispersion, Dissolution. 
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