
SKRIPSI 

 

FUAD NASRULLAH 

 

KARAKTERISASI SEDIAAN DAN UJI PENETRASI 

NATRIUM DIKLOFENAK SISTEM SOLID LIPID 

NANOPARTICLES  DENGAN BASIS GEL CARBOMER 940 
(Sistem SLN Natrium diklofenak – Setil alkohol – Tween 80 – Propilenglikol) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS AIRLANGGA 

DEPARTEMEN FARMASETIKA 

SURABAYA 

2011 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Karakterisasi dan uji .... Fuad Nasrullah 



i 

 

 

Lembar Pengesahan 

 

KARAKTERISASI SEDIAAN DAN UJI PENETRASI 

NATRIUM DIKLOFENAK SISTEM SOLID LIPID 

NANOPARTICLES  DENGAN BASIS GEL CARBOMER 940 
(Sistem SLN Natrium diklofenak – Setil alkohol – Tween 80 – Propilenglikol) 

  

 

SKRIPSI 

Dibuat Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Farmasi Pada 

Fakultas Farmasi Universitas Airlangga 

2011 

 

Oleh: 

FUAD NASRULLAH 

NIM: 050710214 

 

Disetujui oleh: 

Pembimbing Utama   Pembimbing Serta 

 

 

Dra.Tutiek Purwanti,Apt., M.Si    Dra.Noorma Rosita, Apt., M.Si. 
NIP.195710021986012001   NIP.196512251991022001 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Karakterisasi dan uji .... Fuad Nasrullah 



 

ii 
 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

  
 

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui skripsi/karya 

ilmiah saya, dengan judul : KARAKTERISASI SEDIAAN DAN UJI 

PENETRASI NATRIUM DIKLOFENAK SISTEM SOLID LIPID 

NANOPARTICLES DENGAN BASIS GEL CARBOMER 940 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, 19 Agustus 2011 
 

 
 
 
 
 

 Fuad Nasrullah 
 NIM : 050710214 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Karakterisasi dan uji .... Fuad Nasrullah 



 

iii 
 

 

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 sanksi berupa 

pembatalan kelulusan dan atau pencabutan gelar yang saya peroleh. 

 

 
 

Surabaya, 19 Agustus 2011 
 

 
 
 
 
 

               Fuad Nasrullah 
NIM : 050710214 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Karakterisasi dan uji .... Fuad Nasrullah 



  iv 

 

KATA PENGANTAR 

 

 Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dan salam serta 

shalawat dikumandangkan bagi Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat 

beliau. Maha Besar Allah atas segala limpahan taufik, rahmat, hidayah, dan 

maghfirah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

”KARAKTERISASI SEDIAAN DAN UJI PENETRASI NATRIUM 

DIKLOFENAK SISTEM SOLID LIPID NANOPARTICLES  DENGAN 

BASIS GEL CARBOMER 940”. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk 

memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Farmasi 

Universitas Airlangga. 

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dorongan dari berbagai 

pihak. Untuk itulah pada kesempatan yang berbahagia ini dengan penuh rasa 

hormat perkenankanlah penyusun mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya 

kepada: 

1. Dra. Tutiek Purwanti, Apt., M.Si dan Dra. Noorma Rosita, Apt., M.Si 

sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan 

waktu, tenaga, pikiran, dan dengan penuh kesabaran memberikan 

petunjuk, pengarahan serta dorongan untuk menyelesaikan penelitian 

dan penyusunan skripsi ini. 

2. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Airlangga atas kesempatannya 

serta segala fasilitas yang diberikan selama menempuh program 

sarjana. 

3. Dra. Tristiana Erawati, Apt., M.Si. dan Dra. Retno Sari, Apt., M.Sc 

sebagai dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu,tenaga 

dan pikiran untuk memberikan saran dan masukan demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

4. Ketua Farmasetika dan Ketua Depatemen Kimia Farmasi atas segala 

kesempatan dan fasilitas yang diberikan pada saat penelitian skripsi 

ini. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Karakterisasi dan uji .... Fuad Nasrullah 



  v 

 

5. Dr. Budi Suprapti, Apt., M.Si sebagai dosen wali yang selama ini 

senantiasa mendukung. 

6. Ayah, Ibu, dan seluruh keluarga atas segala doa dan dukungan serta 

seluruh perhatian yang diberikan selama ini. 

7. Teman-teman satu tim skripsi SLN diklofenak (Nayaka, Amel, Chika, 

Memey, dan Ellen) atas kerjasama, dukungan, semangat, dan 

masukannya selama penelitian ini. 

8. Bapak dan Ibu Laboran Laboratorium Farmasetika (Pak Joko, Pak 

Dwi, Pak Munif, Mbak Rani, Bu Arik, Pak Har, dan Pak Pri) yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan membantu penyelesaian 

penelitian ini. 

9. Teman-temanku, Iska, Eni, Juli, dan Maylinda yang memberi 

semangat serta doa atas kesuksesan penelitian ini. Banyak suka duka 

yang kita alami bersama, segalanya menjadi kenangan yang berharga 

bagi saya selama berada di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. 

Serta pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah 

membantu hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. 

 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, oleh karena itu 

setiap upaya penyempurnaan hasil penelitian ini akan diterima dengan senang 

hati. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan di masa 

mendatang. 

Surabaya,   Agustus 2011 

 

 

 

Penulis 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Karakterisasi dan uji .... Fuad Nasrullah 



 

vi 
 

 

RINGKASAN 
 

KARAKTERISASI SEDIAAN DAN UJI PENETRASI 

NATRIUM DIKLOFENAK SISTEM SOLID LIPID 

NANOPARTICLES  DENGAN BASIS GEL CARBOMER 940 
(Sistem SLN Natrium diklofenak – Setil alkohol – Tween 80 – Propilenglikol) 

 
FUAD NASRULLAH 

 
Diklofenak merupakan turunan asam fenilasetat dan tergolong dalam obat 

anti inflamasi non steroid (AINS). Diklofenak paling banyak digunakan dalam 
bentuk garam natrium untuk mengatasi nyeri dan inflamasi pada berbagai kondisi 
kelainan sendi, seperti reumatoid artritis, osteoartritis dan serangan akut gout. 
Penggunaan natrium diklofenak secara per oral dapat menyebabkan iritasi pada 
GIT sehingga dikembangkan formulasi dalam bentuk sediaan topikal. Natrium 
diklofenak bersifat agak sukar larut dalam air, koefisien partisinya sebesar 13,4 
dan bersifat lipofil. Hal tersebut menyebabkan penetrasi natrium diklofenak 
menjadi kurang baik dalam menembus kulit. Salah satu upaya yang bisa dilakukan 
untuk mengatasinya adalah menggunakan sistem pembawa yang dapat 
meningkatkan efektifitas terapi. SLN merupakan salah satu sistem pembawa 
berbasis nanoteknologi yang tersusun dari lipid yang aman secara biologis, 
membentuk matrik inti lipid yang distabilisasi oleh suatu surfaktan atau 
emulgator, partikel berbentuk sferik dengan diameter antara 10 – 1000 nm. 
Formulasi sediaan natrium diklofenak dalam sistem pembawa SLN diharapkan 
dapat memberikan mula kerja cepat dan efek yang diperpanjang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh SLN natrium 
diklofenak yang terdiri dari natrium diklofenak 1%, setil alkohol 10%, Tween  80 
10%, dan propilenglikol 15% terhadap karakteristik sediaan dan penetrasi natrium 
diklofenak dari basis gel carbomer. Pada penelitian ini dibuat dua formula yaitu 
formula I dan formula II. Formula I merupakan gel dengan komponen SLN 
(emulgel) sedangkan formula II merupakan gel SLN. Evaluasi yang dilakukan 
dalam penelitian ini antara lain pemeriksaan  karakteristik sediaan, yang meliputi 
organoleptis, pH, dan daya sebar, serta uji penetrasi dengan parameter fluks dan 
permeabilitas membran.  

Berdasarkan hasil uji homogenitas dan reprodusibilitas sediaan diperoleh 
persen perolehan kembali natrium diklofenak formula I sebesar (105,60 ± 1,34)% 
dan formula II sebesar (104,12 ± 2,10) dengan % KV untuk formula I sebesar 1,27 
dan formula II sebesar 2,02. Seluruh persen perolehan kembali berada pada 
rentang 85 – 115% dan harga % KV rerata kadar natrium diklofenak antar 
cuplikan dalam satu sediaan dan antar replikasi dalam satu formula  ≤ 6% 
sehingga memenuhi persyaratan yang ditentukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
sediaan yang dibuat telah homogen dan pembuatannya sudah reprodusibel. 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Karakterisasi dan uji .... Fuad Nasrullah 



 

vii 
 

 

Karakteristik sediaan gel natrium diklofenak yang diamati pada penelitian 
antara lain organoleptis, pH, dan daya sebar. Berdasarkan pemeriksaan 
organoleptis sediaan gel natrium diklofenak didapatkan bahwa kedua formula 
memiliki konsistensi setengah padat, berwarna putih susu, dan tidak berbau. Pada 
pengukuran pH sediaan gel natrium diklofenak, diperoleh pH formula I lebih 
besar daripada pH formula II. Formula I memiliki pH sebesar (6,43 ± 0,02) 
sedangkan pH formula II sebesar (6,58 ± 0,04). Berdasarkan uji statistik 
didapatkan bahwa ada perbedaan bermakna antara pH formula I dengan formula II 
sehingga dapat disimpulkan bahwa SLN dapat meningkatkan pH sediaan. Pada 
pengukuran daya sebar gel natrium diklofenak didapatkan slope formula I sebesar 
(0,0263± 0,0051) cm/g dengan diameter penyebaran saat beban nol sebesar (6,8 ± 
0,17) cm dan formula II sebesar (0,0323 ± 0,0026) cm/g dengan diameter 
penyebaran saat beban nol sebesar (7,6 ± 0,17) cm. Dari hasil uji statistik 
didapatkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara diameter penyebaran 
saat beban nol formula I dengan formula II. 

Pada penentuan parameter penetrasi digunakan sel difusi dengan membran 
kulit tikus Wistar jantan. Sebagai media disolusi digunakan larutan dapar fosfat 
salin pH 7,4 ± 0,05 sebanyak 500 mL. Uji penetrasi dilakukan pada suhu 37 ± 0,5 
°C dengan kecepatan pengadukan 100 rpm selama 8 jam.  Penetapan kadar 
natrium diklofenak yang terpenetrasi dilakukan dengan menggunakan 
spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 276 nm. 

Dari hasil uji penetrasi didapatkan harga fluks formula I lebih besar 
daripada formula II. Rerata fluks formula I sebesar (0,6596 ± 0,0711) 
µg/cm2/menit sedangkan formula II sebesar (0,4117 ± 0,0468) µg/cm2/menit. 
Harga rerata permeabilitas untuk formula I sebesar (7,2119. 10-5 ± 7,7204.10-6) 
cm/menit dan formula II sebesar (4,3131. 10-5  ± 4,8957.10-6) cm/menit. 
Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan bahwa terdapat perbedaan bermakna 
antara formula I dengan fomula II baik pada harga fluks maupun permeabilitas 
membran. Hal ini menunjukkan bahwa sistem SLN natrium diklofenak dapat 
menghambat penetrasi natrium diklofenak. 
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ABSTRACT 
 

CHARACTERISATION AND PENETRATION OF DICLOFENAC 
SODIUM IN SOLID LIPID NANOPARTICLES SYSTEM FROM 

CARBOMER 940 GEL BASES PREPARATION 
 

(Solid Lipid Nanoparticles System of Diclofenac Sodium – Setil Alcohol – 
Tween 80 – Propylene Glycol) 

 
The present study was designed to determine characteristics and penetration 

of diclofenac sodium in solid lipid nanoparticles (SLN) system from Carbomer 
940 gel bases preparation. The compositions of SLN are diclofenac sodium 1%, 
setil alcohol 10%, Tween 80 10% and propylene glycol 15%. There were two 
formulas in this study. Formula I was Carbomer gel with SLN compounds 
(emulgel) and formula II was Carbomer gel with SLN system. The result showed 
that SLN system didn’t have effect on consistency, color and odor, but it had 
effect on pH and spread diameter of zero load. Data analyze showed that pH of 
formula I was (6,43 ± 0,02) and formula II was (6,58 ± 0,04). Spread diameter of 
zero load for formula I was (6,80 ± 0,17) cm and formula II was (7,60 ± 0,17) cm. 
Penetration test was carried out with apparatus 5-paddle overdisk in phosphate 
buffer saline pH 7,4 ± 0,05, volume 500 mL, temperature 37 ± 0,5 oC, 100 rpm. 
The drug penetration named flux, which counted from slope of linear regression 
between t versus the cumulative amount of diclofenac sodium gel with SLN 
compound and with SLN system were (0,6596 ± 0,0711) μg/cm2/min and (0,4117 
± 0,0468) μg/cm2/min. Membrane permeability for formula I was (7,2119. 10-5 ± 
7,7204.10-6) cm/menit and formula II was (4,3131. 10-5  ± 4,8957.10-6) cm/menit. 
The result was analyzed by statistic programmed using Independent sample t-test 
with degree of confident 95% (α = 0,05). Research result revealed that diclofenac 
sodium penetration from Carbomer gel with SLN system was lower than from 
Carbomer gel with SLN components (emulgel). 
 
Keywords : diclofenac sodium, solid lipid nanoparticles (SLN), drug penetration, 

carbomer 940, setil alcohol, Tween 80. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Natrium diklofenak merupakan salah satu Non Steoid Antiinflamatory Drug 

(NSAID) turunan fenil asetat yang mempunyai khasiat antiinflamasi, analgesik, 

dan antipiretik. Natrium diklofenak dipakai untuk pengobatan pada penyakit sendi 

kronik seperti arthritis rheumatoid, osteoarthritis, spondilitis ankilosa, dan 

penyakit pirai akut (Katzung, 1995).  

Pada pengobatan secara peroral, natrium diklofenak mengalami absorpsi di 

saluran cerna secara cepat dan lengkap, 99% obat ini terikat pada protein plasma, 

dan biovailabilitas rata-rata 55% akibat first pass metabolism. Pemakaian natriun 

diklofenak dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan iritasi pada mukosa 

gastrointestinal sampai dengan tukak peptik. Natrium diklofenak memiliki waktu 

paruh (t1/2) 1 – 3 jam sehingga perlu digunakan berulang-ulang (Tjay dan 

Rahardja, 2002). Pada pemakaian melalui rektal dapat menimbulkan rasa tidak 

nyaman sedangkan pada pemakaian parenteral dapat menimbulkan rasa sakit, 

kerusakan jaringan, dan membutuhkan tenaga medis. Alternatif untuk mengurangi 

efek samping tersebut adalah diberikan dalam topikal. Konsentrasi natrium 

diklofenak yang biasa digunakan pada sediaan topikal adalah 1 %  (Gaddam and 

Aukunuru, 2010). 

Sediaan topikal yang efektif harus dapat menghantarkan bahan obat sampai 

menuju reseptor yang dituju. Bahan obat harus lepas dari basis dan berpenetrasi 

menembus stratum korneum, berinteraksi dengan reseptor dan memberikan efek 

farmakologis yang diinginkan (Ansel, 1985). Natrium diklofenak merupakan 

bahan obat yang agak sukar larut dalam air dan bersifat lipofil dengan koefisien 

partisi 13,4 sehingga natrium diklofenak memiliki penetrasi yang kurang baik 

dalam menembus kulit (Sweetman, 2005). Salah satu upaya yang bisa dilakukan 

untuk mengatasinya adalah menggunakan sistem pembawa yang dapat 

meningkatkan efektifitas terapi (Benson, 2005). 
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Salah satu sistem pembawa yang bisa dipakai adalah solid lipid 

nanoparticles (SLN). Solid lipid nanoparticles merupakan suatu partikel yang 

dibuat dari lemak padat yang didispersikan dalam air sebagai fase luar dan 

distabilkan dengan surfaktan, dengan ukuran molekul 50 - 1000 nm. Dipilihnya 

solid lipid nanoparticles sebagai sistem pembawa adalah lipid penyusun solid 

lipid nanoparticles dapat membentuk lapisan film pada permukaan kulit sehingga 

akan meningkatkan oklusi kulit dan menurunan transepidermal water loss, 

dengan demikian efektivitas terapi akan meningkat (Müller et al, 2009). 

Keuntungan lain dari penggunaan sistem solid lipid nanoparticles ini adalah 

kemampuan mengontrol pelepasan obat, mencegah degradasi bahan obat, 

menghindari pelarut organik, meningkatkan stabilitas bahan obat, dan tidak ada 

masalah dalam produksi skala besar maupun sterilisasi (Wise, 2000). 

Faktor- faktor yang mempengaruhi karakteristik solid lipid nanoparticles 

adalah lemak, surfaktan, dan metode pembuatan. Salah satu jenis lemak yang 

dapat digunakan adalah setil alkohol dengan pertimbangan setil alkohol 

merupakan lemak rantai pendek sehingga tidak membutuhkan pemanasan yang 

tinggi, sedangkan surfaktan yang dipilih Tween 80 dengan pertimbangan Tween 

80 merupakan surfaktan yang aseptabel yang dapat menstabilkan nanopartikel 

dengan melapisi bentukan lipid (Wang et al., 2006). Metode pembuatan yang 

dipilih adalah High Shear Homogenization dan ultrasonikasi dengan 

pertimbangan ketersediaan alat dalam laboratorium dan prosesnya mudah 

dilakukan (Mukherjee, 2009). 

Gel adalah salah satu basis sediaan topikal yang merupakan sistem dispersi 

semipadat terdiri dari partikel anorganik yang kecil atau partikel organik yang 

besar terpenetrasi dalam suatu cairan pembawa (Depkes RI, 1995). Gel memiliki 

beberapa keuntungan yaitu memberikan sensasi dingin, tidak lengket, mudah 

digunakan, mudah merata dengan sedikit penekanan, dan mudah dibersihkan. 

Dalam membentuk suatu sediaan gel diperlukan gelling agent dan salah satu 

gelling agent yang banyak digunakan adalah carbomer (Aulthon, 1988). 

Kelebihan carbomer adalah dapat membentuk gel hidrofilik dan mudah terdispersi 

dalam air dan dengan konsentrasi kecil yaitu 0,5 – 2 % dapat membentuk basis gel 

dengan kekentalan yang cukup (Rowe et al., 2006). 
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Sistem SLN kemungkinan akan berpengaruh terhadap karakteristik sediaan 

yang meliputi organoleptis, pH, dan daya sebar. Organoleptis berhubungan 

dengan aseptabilitas sediaan. pH sediaan merupakan jaminan terhadap kulit agar 

tidak terjadi iritasi dan menjaga stabilitas bahan aktif. pH sediaan juga akan 

mempengaruhi penetrasi karena pada proses tersebut terjadi peristiwa difusi pasif 

dimana hanya bahan obat dalam bentuk molekuler yang dapat melalui stratum 

korneum. Daya sebar merupakan salah satu evaluasi sediaan yang berhubungan 

viskositas. Viskositas sediaan dapat mempengaruhi mobilitas bahan aktif sehingga 

akan berpengaruh terhadap pelepasan dan penetrasi bahan aktif. 

Untuk mengetahui proses penetrasi suatu bahan obat perlu dilakukan uji 

penetrasi dan salah satu metode yang dapat dipakai adalah uji penetrasi 

menggunakan membran kulit hewan. Membran kulit hewan didapat dari 

bermacam-macam hewan seperti tikus, kelinci, babi, hamster, anjing, dan kera 

(Barry, 1983).  

Pada penelitian ini, natrium diklofenak akan difomulasikan dengan sistem 

pembawa solid lipid particles dalam gel carbomer 940. Sistem solid lipid 

nanoparticles diformulasikan menggunakan setil alkohol 10%, Tween 80 10%, 

kosurfaktan propilenglikol 15%, dan aquades bebas CO2. Formula ini merupakan 

hasil karakterisasi SLN dengan persen penjebakan sebesar 91,36% dan ukuran 

partikel 11,3 nm. Metode preparasi yang terpilih adalah High Shear 

Homogenization dan ultrasonikasi. Sistem solid lipid nanoparticles memiliki 

viskositas yang rendah sehingga tidak mudah digunakan untuk pemakaian di kulit, 

sehingga digunakan basis gel sebagai basis sediaan topikal. Evaluasi yang 

dilakukan adalah penentuan karakteristik sediaan dan uji penetrasi dengan 

menggunakan membran kulit tikus Wistar jantan. Evaluasi karakteristik sediaan 

meliputi organoleptis (konsistensi, bau, dan warna), pH, dan daya sebar. Untuk uji 

penetrasi dibuat grafik waktu vs jumlah kumulatif natrium diklofenak terpenetrasi 

per satuan luas untuk melihat profil penetrasi natrium diklofenak dalam sediaan 

gel carbomer solid lipid nanoparticles sehingga akan didapatkan data fluks 

penetrasi dan permeabilitas membran. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh sistem SLN (setil alkohol 10% – Tween 80 10% – 

propilenglikol 15%) terhadap karakteristik sediaan (organoleptis, pH, dan 

daya sebar) gel natrium diklofenak dengan basis gel carbomer ? 

2. Bagaimana pengaruh  sistem SLN (setil alkohol 10% – Tween 80 10% – 

propilenglikol 15%) dalam basis gel carbomer terhadap laju penetrasi natrium 

diklofenak dengan menggunakan membran kulit tikus ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan karakteristik sediaan (organoleptis, pH, dan daya sebar) gel SLN 

natrium diklofenak dalam basis gel carbomer. 

2. Menentukan fluks penetrasi natrium diklofenak dan permeabilitas  membran. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam 

pengembangan fomulasi natrium diklofenak untuk penggunaan topikal dalam 

sistem solid lipid nanoparticles. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Natrium Diklofenak 

2.1.1  Sifat Fisikokimia Natrium Diklofenak 

Rumus bangun :  

 

NH

Cl

Cl

ONa

O

     
Gambar 2.1 Rumus bangun natrium diklofenak (Sweetman, 2005) 

Rumus molekul : C14H10Cl2NNaO2 

Berat molekul : 318,1 

Pemerian : Serbuk kristalin berwarna putih sampai putih, 

keruh, dan higroskopis. 

Kelarutan : Agak sukar larut dalam air, mudah larut dalam 

alkohol dan praktis tidak larut dalam kloroform 

dan eter. 

Koefisien partisi : 13,4  

Titik lebur : 156° - 158°C 

pH :  1% larutan diklofenak dalam alkohol (10%) 

antara 7,0 – 8,5. 

(Sweetman, 2005) 

 

2.1.2  Farmakologi  

Natrium diklofenak merupakan salah satu bentuk garam analgesik 

nonsteroid turunan asam fenilasetat yang mempunyai khasiat sebagai 

antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik. Pemakaian obat ini terutama untuk 

kondisi inflamasi sendi kronik seperti arthritis reumatoid, osteoarthritis, 

spondilitis ankilosa, dan penyakit pirai. Reseptor natrium diklofenak berada 
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dalam dermis dengan demikian dapat memberikan efek terapi di sendi lebih 

panjang (Katzung, 1995). 

Efek samping yang lazim dari natrium diklofenak adalah mual, muntah, 

gastritis, eritema kulit, dan sakit kepala. Pemakaian natrium diklofenak tidak 

dianjurkan pada wanita hamil dan harus hati-hati pada penderita tukak lambung 

(Katzung, 1995). Natrium diklofenak sebaiknya tidak diberikan secara intravena 

pada pasien yang telah menerima NSAID yang lain atau antikoagulan meliputi 

heparin dosis rendah. Natrium diklofenak mengalami interaksi dengan 

siklosporin, diuretik, obat-obat gastrointestinal, regulasi lipid, misoprostol, dan 

parasimpatomimetik (Sweetman, 2005).  

Mekanisme kerja natrium diklofenak adalah menghambat biosintesis 

prostaglandin dengan jalan menghambat enzim siklooksigenase-1 (COX-1) dan 

siklooksigenase-2 (COX-2). Prostaglandin adalah asam lemak tak jenuh yang 

dihidroksilasi. Prostaglandin sangat berperan dalam proses peradangan serta dapat 

menurunkan ambang rasa sakit (Tjay dan Rahardja, 2002). Bila membran sel 

mengalami kerusakan oleh suatu rangsangan kimiawi, fisik, atau mekanik, maka 

enzim fosfolipase menjadi aktif untuk mengubah fosfolipid menjadi asam 

arakidonat. Asam arakidonat ini diubah menjadi enzim siklooksigenase lalu 

menjadi endoperoksidase dan seterusnya menjadi prostaglandin. Natrium 

diklofenak menghambat biosintesis prostaglandin maka dapat mengurangi 

peradangan dan rasa sakit (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Natrium diklofenak mengalami absorpsi di saluran cerna secara cepat dan 

lengkap, 99% obat ini terikat pada protein plasma, dan biavailabilitas rata-rata 

55% akibat first pass metabolism (Tjay dan Rahardja, 2002). 

 

2.2 Anatomi dan Fisiologi Kulit 

2.2.1  Anatomi Kulit 

Kulit merupakan organ tubuh manusia yang luasnya terbesar dan tersebar 

hampir merata di seluruh tubuh. Kulit memiliki tebal 0,05 – 1 mm yang bagian 

luarnya lebih tebal dari bagian dalamnya (Walters, 2007). Kulit tersusun dari tiga 

lapisan, yaitu lapisan epidermis, dermis, dan subkutan, dimana masing-masing 
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lapisan tersusun oleh bermacam–macam jaringan dan sel (Primadiati, 2001). 

Penampang anatomi kulit dan apendiks dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Penampang kulit (McGrath, 2004). 

 

2.2.1.1 Lapisan Epidermis 

Lapisan epidermis tersusun dari beberapa lapis yaitu stratum korneum, 

stratum lusidum, stratum granulosum, stratum mukosum, dan stratum 

germinativum. Stratum koneum termasuk kategori nonviable epidermis sedangkan 

lapisan di bawah stratum korneum termasuk kategori viable epidermis. Viable 

epidermis adalah jaringan yang sudah tidak bisa membelah (Walters, 2007). 

1. Stratum korneum 

Stratum korneum merupakan lapisan terluar dari epidermis. Lapisan stratum 

korneum terdiri dari 10 – 15 lapisan sel dengan ketebalan 10 – 20 µm yang pada 

umumnya berbentuk pipih, tidak berinti, dan terdapat sel – sel keratin. Beberapa 

lapis sel mati yang berkeratin bersifat hidrofil dan lapisan sel mati itu akan 

mengelupas setiap 28 hari sekali. Fungsi dari lapisan stratum korneum adalah 

tempat penyimpanan produk akhir metabolisme epidermal. Lapisan luar stratum 

korneum merupakan lapisan lemak sebagai pelindung yang mempunyai pH antara 

4,5 - 6,8. Lapisan lemak tersebut berperan penting dalam mengontrol absorpsi 

perkutan molekul bahan obat melalui stratum korneum. Pada stratum korneum 

terjadi keratinisasi, yaitu proses pengerasan kulit, tertumpuknya sel keratin, yang 

dimulai dari stratum granulosum dimana sel tersebut bergerak dari lapisan 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Karakterisasi dan uji .... Fuad Nasrullah 



 
8 

 

bawahnya. Stratum korneum merupakan bagian terakhir dari diferensiasi yang 

menyusun lapisan permukaan epidermis (Barry, 1983; Walters, 2007). 

2. Stratum Lusidum 

Stratum lusidum merupakan perantara stratum korneum. Stratum lusidum 

terdiri atas sel lemak jenuh berisi pelembab dan berperan dalam proses penuaan 

kulit, sedikit lebih tebal pada telapak kaki dan tangan (Primadiati, 2001). 

3. Stratum Granulosum 

Stratum granulosum turut mengambil bagian dari proses keratinisasi yang 

merupakan zona transisi, daerah terjadinya aktivitas biokimia dan perubahan 

morfologi. Zona transisi menggambarkan daerah antara sel keratin hidup dan mati 

(Barry, 1983). 

4. Stratum Mukosum 

Stratum mukosum terdiri dari 8 – 10 lapis yang terbentuk polygonal, sedikit 

gepeng dengan inti di tengah, dan sitoplasma dengan tonjolan-tonjolan yang berisi 

berkas-berkas filamen yang disebut tonobril (Primadiati, 2001). 

5. Stratum Germinativum 

Stratum germinativum adalah lapisan terbawah dari epidermis. Pada lapisan 

ini sel-sel mengadakan mitosis, sel-sel anak hasil mitosis secara bertahap pindah 

ke permukaan kulit. Selama sel-sel berpindah, terjadi perubahan bentuk dan 

komposisi sampai menjadi sel-sel keratin pada stratum korneum (Lund, 1994). 

Proliferasi ini untuk keseimbangan kulit dari kehilangan sel-sel yang mati pada 

permukaan kulit (Barry, 1983). 

 

2.2.1.2 Lapisan Dermis 

Dermis memiliki ketebalan 3 – 5 mm, jauh lebih tebal daripada lapisan 

epidermis, oleh karena itu dermis membentuk badan kulit. Dermis pada intinya 

terdiri dari bagian pars retikularis. Bagian pars retikularis merupakan matriks 

jaringan yang berhubungan dan terdiri dari protein-protein fibrous. Komposisi 

protein-protein fibrous adalah kolagen 75%, elastin 4%, dan retikulin 0,4%. 

Protein-protein fibrous dan bahan dasar mukopolisakarida amorf membentuk 

sekitar 20% dari seluruh massa pars retikularis. Bagian pars papilaris  merupakan 

matriks jaringan yang menonjol ke dalam dermis. Matriks ini dilintasi oleh 
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pembuluh-pembuluh darah, saraf, pembuluh limfe, kelenjar sebasea, dan kelenjar 

keringat. Lapisan ini mengandung akhir saraf yang dipengaruhi oleh suhu. pH 

lapisan dermis antara 7,1 – 7,3 (Barry, 1983). 

 

2.2.1.3 Lapisan Subkutan 

Subkutan merupakan lapisan kulit yang terdiri atas jaringan ikat longgar 

berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lemak subkutan ini tersebar pada seluruh tubuh 

sebagai lapisan fibrofatty, kecuali pada kelopak mata dan daerah kelamin laki-

laki. Sel lemak merupakan berbentuk bulat, berukuran besar, dan dengan inti 

terletak dipinggir karena sitoplasma lemak yang bertambah. Sel-sel ini 

membentuk kelompok yang dipisahkan satu dan lainnya oleh trabekula fibrosa. 

Lapisan subkutan berfungsi sebagai perlindungan terhadap suhu dan mekanik 

(Barry, 1983). 

 

2.2.1.4 Appendages  Kulit 

Rambut, kuku, dan kelenjar kulit dianggap sebagai tambahan pada kulit. 

Kelenjar kulit ada dua macam yaitu kelenjar palir (glandula sebasea) dan kelenjar 

keringat (glandula sudorifera). Kelenjar keringat terdiri dari kelenjar ekrin dan 

apokrin (Aulthon, 1988). 

 

2.2.2 Fisiologi Kulit  

Kulit sebagai organ tubuh terluar mempunyai banyak fungsi. Fungsi 

utamanya adalah perlindungan, absorbsi, ekskresi, penerima rangsang, pengatur 

suhu, dan pembentuk vitamin D (Primadiati, 2001). 

1. Kulit sebagai pelindung 

Kulit melindungi bagian dalam tubuh manusia dari gannguan fisik dan 

mekanik. Gangguan ini diatasi dengan adanya bantuan lemak subkutis, tebalnya 

lapisan kulit, dan serabut penunjang yang berfungsi sebagai pelindung bagian 

tubuh. 
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2. Absorbsi 

Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan, maupun benda padat. 

Kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit, hidrasi, 

kelembaban udara, metabolisme, dan jenis vehikulum zat yang menempel di kulit. 

Absorpsi dapat melalui celah antar sel dan saluran keluar rambut. 

3. Penerima rangsang 

Kulit sebagai organ yang sangat peka terhadap rangsang tersusun oleh lima 

saraf sensoris (nyeri, tekanan, raba, panas, dan dingin). Saraf sensori bertugas 

menghadapi perubahan lingkungan yang dapat mengganggu permukaan kulit. 

Ujung-ujung saraf akan mendeteksi dan menghantarkan rangsang ke pusat sistem 

saraf. 

4. Ekskresi 

Kulit juga berfungsi sebagai organ pembuang kotoran, dan keringat yang 

mengandung sisa metabolisme dalam tubuh. 

5. Pengatur suhu 

Kulit berperan sangat besar terhadap pengaturan suhu manusia agar tetap 

bertahan pada temperatur 37° C. Jaringan adiposa pada lapisan dermis dan 

subkutis berfungsi sebagai lapisan penyekat panas sehingga perubahan temperatur 

di luar tubuh dapat diatasi atau diredam oleh lapisan tersebut.   

6. Pensintesa  

Kulit dapat membuat vitamin D dengan bahan baku 7-hidroksi kolesterol 

dengan bantuan sinar matahari, namun produksi ini masih rendah dari kebutuhan 

tubuh akan vitamin D sehingga diperlukan tambahan vitamin D dari luar melalui 

makanan. 

 

2.3 Penetrasi Perkutan 

Penetrasi perkutan adalah suatu proses penembusan membran kulit oleh 

obat dan bahan kimia. Proses tesebut terjadi pada saat pemakaian sediaan topikal 

baik ditujukan sebagai antimikroba, pengobatan penyakit kulit, pemakaian 

sistemik, maupun untuk nutrisi kulit (Lachman et al., 1986). 
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2.3.1 Rute Penetrasi Perkutan 

Bila suatu obat digunakan secara topikal, maka obat akan keluar dari 

pembawa dan berpenetrasi melalui stratum korneum (Lachman et al, 1994). 

Penetrasi bahan melewati kulit dapat terjadi melewati tiga rute, yaitu  melewati 

folikel rambut dengan kelenjar sebaceousnya, melewati kelenjar keringat, atau 

menembus stratum korneum (Barry, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Rute penetrasi perkutan (Panchagnula, 1997) 

2.3.2  Tahapan Penetrasi Perkutan 

Penetrasi perkutan meliputi disolusi obat dalam pembawanya, difusi obat 

terlarut (solut) dari pembawa menuju permukaan kulit, dan penetrasi obat melalui 

lapisan kulit, yaitu stratum korneum. Dari ketiga proses tersebut, proses melewati 

stratum korneum adalah proses yang paling lambat. Oleh sebab itu, proses yang 

ketiga merupakan rate limiting step yang mengkontrol permeasi (Martin, 1993). 

Partikel obat harus terlarut sehingga partikel obat dapat berdifusi ke dalam 

pembawa untuk mencapai permukaan antara stratum korneum dan pembawa. 

Kemudian obat mengalami partisi dalam stratum korneum dan berdifusi ke 

lapisan epidermis berikutnya. Sebagian obat terikat pada tempat depo, sisanya 

berpartisi dan kemudian berdifusi ke bagian viable epidermis. Selanjutnya 

molekul obat berpartisi ke dermis dan mengalami berbagai proses, antara lain 

berinteraksi dengan reseptor atau mengalami partisi ke dalam lapisan lemak 

subkutan untuk disimpan dalam depo lemak (Barry, 1983). Secara skematis 

peristiwa tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.4 Mekanisme penetrasi perkutan (Barry, 1983) 

2.3.3  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetrasi Perkutan 

Faktor – faktor  yang mempengaruhi penetrasi perkutan antara lain : 

fisiologi kulit, sifat fisikokimia bahan aktif, dan sifat pembawa. 

 

2.3.3.1 Fisiologi Kulit 

1. Umur kulit 

Semakin bertambah umur, permeabilitas kulit semakin berkurang. Hal ini 

disebabkan oleh hilangnya air dari epidermis (Barry, 1983). 

2. Kondisi kulit 

Kondisi kulit yang tidak sempurna seperti luka akan merubah permeabilitas dari 

kulit terhadap penetrasi obat. Penetrasi akan lebih besar pada kulit yang rusak jika 

dibandingkan dengan kulit yang utuh (Barry, 1983). 

3. Lokasi kulit 

Pada individu yang sama dengan lokasi yang berbeda, terdapat perbedaan 

permeabilitas. Penetrasi tergantung pada perbedaan anatomi dan tebalnya lapisan 

membran (Barry, 1983). 
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4. Hidrasi kulit 

Hidrasi mempengaruhi penetrasi, hal ini disebabkan karena hidrasi mempengaruhi 

jaringan kulit secara fisik dan juga akan mengubah koefisien difusi dari bahan 

obat sehingga meningkatkan kecepatan penetrasi. Derajat hidrasi kulit 

dipengaruhi oleh kelembaban lingkungan dan pengeluaran keringat, semakin 

lembab udara maka hidrasi kulit semakin besar (Ansel, 1985). 

5. Variasi jenis 

Karakteristik kulit manusia dan hewan mempunyai perbedaan yang besar, 

misalnya ketebalan stratum korneum, jumlah lubang apendiks, dan kelenjar 

keringat. Perbedaan struktur akan memberikan efek yang berbeda terhadap rute 

penetrasi dan resistensi dari kulit (Barry, 1983). 

6. Aliran darah 

Jika aliran darah meningkat maka bahan obat yang menuju sistemik akan 

meningkat. Jika terjadi penyempitan dari pembuluh darah yang menuju dermis 

maka kecepatan penetrasi melalui kulit akan menurun (Banker, 1979). 

7. Temperatur kulit 

Melalui mekanisme fisiologi kulit yang normal, temperatur kulit berubah-

ubah dalam rentang yang sempit. Kecepatan penetrasi bahan obat melewati kulit 

dapat berubah bila kondisi tubuh mengalami peningkatan temperatur. Temperatur 

kulit akan meningkat pada keadaan oklusif (Barry, 1983). Dalam keadaan oklusif, 

air pada kulit tidak akan menguap, sehingga akan meningkatkan hidrasi. Hidrasi 

yang meningkat akan melunakkan jaringan stratum korneum dan timbul efek 

sponging yang akan meningkatkan penetrasi (Ansel, 1985). 

 

2.3.3.2 Sifat Fisikokimia Bahan Aktif 

1. Koefisien partisi 

Koefisien partisi merupakan perbandingan konsentrasi obat dalam stratum 

korneum dengan kadar obat dalam pembawa. Bila suatu obat mempunyai nilai 

koefisien partisi besar, maka obat lebih larut dalam stratum korneum daripada 

dalam pembawa sehingga kadar obat dalam stratum korneum lebih besar daripada 
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kadar obat dalam pembawa. Koefisien partisi lemak/air mempengaruhi kecepatan 

transpor (Lachman, 1994). 

2. Kelarutan obat 

Kelarutan bahan obat dalam air menentukan konsentrasinya untuk terabsorpsi. 

Semakin banyak bahan obat yang tersedia dalam keadaan terlarut maka semakin 

besar pula ketersediaan bahan obat yang akan menembus membran (Lachman, 

1994). 

3. Koefisien Difusi 

Koefisien difusi menggambarkan perjalanan obat yang terpenetrasi melalui 

stratum korneum. Koefisien difusi obat dalam stratum korneum biasanya sangat 

rendah karena pergerakkan molekul obat dalam lapisan ini sangat pelan sehingga 

merupakan faktor yang menentukan dalam penetrasi perkutan. Jika koefisien 

difusi besar, maka kecepatan penetrasi juga besar (Aulthon, 1988). Jika kulit 

dalam keadaan sakit atau jika difusi obat dalam pembawa sangat pelan, maka 

tahap penentu kecepatan dalam proses penetrasi perkutan adalah pelepasan obat 

dari pembawa (Ansel, 1985). 

 

2.3.3.3 Pengaruh Pembawa 

Pembawa dapat mengubah kondisi fisik serta permeabilitas kulit terhadap 

obat. Pemilihan jenis dan komposisi bahan pembawa sediaan kulit diharapkan 

dapat memperbaiki kecepatan dan jumlah difusi zat aktif sesuai tujuan pembuatan 

sediaan. Pembawa yang dapat meningkatkan jumlah air yang tertahan pada kulit 

umumnya mempengaruhi absorpsi obat. Pembawa yang bersifat lipofilik bekerja 

sebagai penghalang air sehingga air tidak dapat keluar dan tertahan dalam stratum 

korneum sehingga menyebabkan hidrasi kulit. Hidrasi pada stratum korneum ini 

akan meningkatkan penetrasi obat ke dalam kulit (Lachman, 1994).  

 

2.3.4  Mekanisme Penetrasi 

a. Mekanisme penetrasi secara difusi pasif 

Sebelum mengalami penetrasi, partikel obat melarut dan berdifusi dalam 

pembawa untuk mencapai permukaan antara pembawa dan stratum korneum 

selanjutnya berdifusi ke dalam lapisan epidermis berikutnya. Sebagian dari obat 
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akan terikat pada tempat depo, sedangkan molekul yang lain akan berdifusi 

menuju lapisan dermis. Ada yang mengalami interaksi dengan reseptor dan ada 

yang mengalami metabolisme serta ada yang berdifusi ke pembuluh darah dan ada 

yang mengalami partisi ke dalam lapisan lemak dan disimpan dalam depo lemak 

(Barry, 1983). 

Difusi pasif merupakan bagian terbesar dari proses transmembran untuk 

sebagian besar obat. Tenaga pendorong untuk difusi pasif ini adalah perbedaan 

kosentrasi obat pada kedua membran sel (Martin, 1993). 

Proses transport zat melalui barier didasari oleh hukum Fick I yang 

menyatakan bahwa sejumlah zat M zat yang mengalir melalui satu satuan 

penampang melintang S dari suatu barier dalam satu satuan waktu t dinyatakan 

dengan fluks (J). 

 .........................................................................................(1) 

M : Massa zat (gram) 
S : Luas permukaan barier (cm2) 
t : Waktu (detik) 
 

Menurut hukum Fick’s lintasan zat aktif secara difusi pasif mengikuti 

persamaan berikut (Martin, 1993) : 

 ...................................................................(2) 

J   : Fluks 
dM/dt : Jumlah obat yang melewati membran tiap satuan waktu  
S   : Luas permukaan 
h   : Tebal membran (stratum korneum) 
D   : Koefisien difusi zat aktif dalam membran 
C1   : Konsentrasi obat pada donor 
C2   : Konsentrasiobat dalam reseptor 

Perbedaan (C1-C2)/h harus dianggap konstan. 
 

Konsentrasi C1-C2 di dalam membran biasanya tidak diketahui tetapi dapat 

diganti dengan koefisien partisi dikalikan dengan konsentrasi Cd pada sisi donor 

atau Cr pada sisi reseptor. Koefisien distribusi atau koefisien partisi K diberikan 

sebagai berikut : 

  ..........................................................................(3) 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Karakterisasi dan uji .... Fuad Nasrullah 



 
16 

 

Oleh karena itu, 

 ....................................................................(4) 

Jika keadaan sink dalam kompartemen respetor dipertahankan, maka Cr ≈ 0 

 ............................................................(5) 

dengan,  

 .........................................................................................(6) 

P adalah permeabilitas (cm / detik ) 

Koefisien permeabilitas P juga dapat dihitung dari slope kurva garis antara M 

terhadap t, dengan menganggap Cd tetap konstan secara relatif sepanjang waktu 

percobaan. 

 ...................................................................................(7) 

Profil jumlah bahan obat terpenetrasi secara difusi melewati membran kulit 

pada interval waktu tertentu dapat dilihat pada gambar 2.5. Pada tahap awal 

ternyata kurva dari gambar 2.5 cekung terhadap waktu pada tingkat awal atau 

tidak linier yang menggambarkan konsentrasi bahan obat sedikit demi sedikit 

bertambah sesuai dengan waktu untuk menembus kulit. Kemudian menjadi garis 

lurus, tahap awal tersebut merupakan keadaan nonsteady state. Selanjutnya laju 

difusi konstan, kurva menjadi benar-benar garis lurus dan sistem berada pada 

keadaan masa tunak (steady state). Bagian steady state dari garis tersebut 

diekstrapolasi terhadap sumbu waktu, seperti terlihat pada gambar 2.5, didapat 

titik potong yang dikenal sebagai lag time. Waktu ini adalah waktu yang 

dibutuhkan oleh suatu penetran untuk memantapkan perbedaan konsentrasi yang 

sama di dalam membran yang memisahkan kompartemen donor dari 

kompartemen reseptor (Martin, 1993)  
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Gambar 2.5 Profil penetrasi bahan obat yang berdifusi melewati membran kulit 

(Aiache, 1993). 
 
b. Mekanisme penetrasi secara shunt diffusion 

Shunt diffusion merupakan rute penetrasi yang lebih cepat karena tidak ada barier, 

tetapi permukaan absorpsi appendageal sangat kecil (0,1% dari area kulit) 

sehingga difusi pasif lebih lambat tetapi masih merupakan rute penetrasi utama. 

 

2.3.5  Uji Penetrasi  

2.3.5.1 Metode Uji Penetrasi In Vitro 

Metode in vitro digunakan sebagai prosedur skrining dan untuk mengetahui 

parameter fisikokimia seperti fluks, koefisien partisi, dan koefisien difusi. 

Keuntungan dari metode ini adalah kondisi dari percobaan dapat diatur dan faktor 

individu dapat dihilangkan. Kerugiannya adalah tidak benar-benar mencerminkan 

keadaan sesungguhnya dari jaringan hidup, terutama sekali pengaruh suplai darah 

yang berubah-ubah dan juga metabolisme. 

Berdasarkan USP XXV, metode penetrasi obat topikal adalah dengan 

menggunakan apparatus over disk yang meliputi alat uji disolusi dengan 

apparatus 2 pengaduk bentuk paddle dan sel difusi (The Department of Health, 

2002). Untuk metode ini digunakan metode penetrasi dengan membran pengatur 

kecepatan (penetrasi melewati membran). Membran yang digunakan pada metode 

in vitro dapat berasal dari kulit manusia, kulit binatang, atau kulit sintetik (Barry, 

1983). 

1. Metode uji penetrasi menggunakan membran kulit asli 

Metode ini menggunakan potongan kulit dari bermacam-macam hewan 

seperti tikus, kelinci, hamster, anjing, dan kera yang digunakan sebagai sel difusi. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Karakterisasi dan uji .... Fuad Nasrullah 



 
18 

 

Kulit dari mamalia memiliki karakteristik yang sangat bervariasi seperti ketebalan 

stratum korneum dan besarnya densitas kelenjar keringat dan folikel rambut. 

2. Metode uji penetrasi menggunakan membran kulit sintetik 

Metode ini digunakan karena kulit manusia sulit diperoleh dan memiliki 

variasi permeabilitas. Metode ini dapat menggunakan membran selulosa asetat, 

polidimetilsiloksan, silikon, kolagen, Milipore yang diimpregnasi dengan 

isopropil miristat. 

 

2.3.5.2 Membran Kulit Tikus 

Membran kulit tikus memiliki lapisan epidermis dan lapisan dermis. 

Perbedaan jenis kelamin dapat mempengaruhi permeabilitas dari kulit tikus. Kulit 

tikus jantan lebih sering digunakan dalam penelitian dibanding kulit tikus betina 

karena jika menggunakan membran kulit tikus betina maka akan terdapat banyak 

pengaruh hormonal. Selain itu perbedaan letak kulit juga  mempengaruhi 

permeabilitas kulit tikus. Ketebalan kulit pada bagian perut lebih tipis daripada 

bagian punggung. 

 

Tabel II.1 Ketebalan kulit tikus (rat skin) (Bronaugh  et al, 2002). 
 

Ketebalan kulit 

Tipe kulit Stratum 
korneum 

(µm) 

Seluruh 
epidermis 

(µm) 

Seluruh kulit 
(mm) 

Punggung 34,7 ± 2,3 61,1 ± 3,0 2,80  ± 0,08 Jantan 
 Abdomen 13,8 ± 0,7 30,4  ± 1,5 1,66  ± 0,06 

Punggung 18,2  ± 1,0 31,2  ± 1,5 2,04  ± 0,05 
Betina 

Abdomen 13,7  ± 0,6 34,8  ± 1,8 0,93  ± 0,02 
 

2.4 Solid Lipid Nanoparticles 

2.4.1  Definisi Solid Lipid Nanoparticles 

Solid lipid nanoparticles (SLN) merupakan suatu partikel yang dibuat dari 

lemak padat yang didispersikan dalam air sebagai fase luar dan distabilkan dengan 

surfaktan, dengan ukuran molekul 50 - 1000 nm  (Müller et al., 2009). SLN 

menjadi solusi dari permasalahan yang sering menyebabkan kegagalan terapi, 

antara lain ketidakcukupan konsentrasi obat, rendahnya kelarutan obat dalam 
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larutan (pada sediaan injeksi i.v), tingginya fluktuasi kadar dalam plasma akibat 

bioavailabilitas tidak terkontrol. SLN juga dapat menjadi solusi untuk formulasi 

sediaan dengan senyawa aktif yang tidak stabil terhadap oksidasi maupun cahaya 

(Müller et al., 2002). 

Solid lipid nanoparticles dibuat dengan cara mendispersikan dalam air 

sebagai fase luar dan distabilkan dengan surfaktan. Surfaktan yang dapat 

digunakan untuk menstabilkan solid lipid nanopartiles misalnya Tween 80, 

sodium dodecyl sulfate (SDS), dan lecithin. Alternatif yang lain selain 

menggunakan surfaktan yaitu menggunakan stabilizer steric misalnya Polaxamer 

188 atau menggunakan bahan yang dapat meningkatkan viskositas fase luar 

misalnya ethylcellulose (Wise, 2000). 

 

2.4.2  Tipe Solid Lipid Nanoparticles 

Terdapat tiga model SLN berdasarkan letak distribusi obat pada partikel 

SLN, yaitu : 

a. Homogenous Matrix Model 
b. Drug-Enriched Shell Model 
c. Drug-Enhriched Core Model 
 

Struktur tersebut diperoleh karena pengaruh perbedaan komposisi formula 

(lemak dan surfaktan) dan kondisi produksi (Müller et al., 2009). Untuk lebih 

jelasnya, gambaran tipe SLN dapat dilihat pada gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 
 
Keterangan : Kiri  : Homogenous Matrix 

  Tengah : Drug-Enriched Shell Model 
  Kanan : Drug-Enhriched Core Model 
 

Gambar 2.6 Tipe SLN berdasarkan letak senyawa aktif (Müller et al., 2009). 
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a. Homogenous Matrix Model 

Struktur ini diperoleh ketika menggunakan metode produksi cold 

homogenisation atau ketika mendispersikan obat yang sangat lipofilik dalam SLN 

dengan metode hot homogenization lemak mengandung obat dalam bentuk 

terlarut secara molekular, sehingga ketika lemaknya dipecah menjadi nanopartikel 

akan terbentuk struktur matriks lemak yang homogen dengan bahan bahan obat di 

dalamnya. Cara yang sama diperoleh dengan metode hot homogenisation, yaitu 

ketika droplet minyak mengalami pendinginan tanpa pemisahan fase. Model ini 

juga dapat diperoleh dengan tanpa penambahan surfaktan (Müller et al., 2009). 

b. Drug-Enriched Shell Model 

Tipe kulit terluar yang mengandung banyak bahan aktif dapat diperoleh 

selama proses pendinginan dari droplet minyak cair ke bentuk lemak padat ukuran 

nanopartikel. Bahan obat yang terlarut dalam fase air (mengandung emulgator 

atau surfaktan) mengalami penurunan kelarutan ketika pendinginan sehingga obat 

berpartisi ke fase minyak (Müller et al., 2009). 

c. Drug-Enhriched Core Model 

Model ini diperoleh ketika obat mengalami presipitasi lebih dahulu sebelum 

lemak mengalami rekristalisasi, sehingga kulit luar menjadi kurang akan bahan 

obat. Hal ini dapat tercapai ketika melarutkan obat dalam lelehan lemak pada 

kelarutan jenuhnya. Pendinginan yang berlanjut menyebabkan rekristalisasi lemak 

di sekitar inti sehingga obat terselubungi seperti membran. Akhirnya diperoleh 

inti yang kaya obat dikelilingi oleh lapisan lemak (Müller et al., 2009). 

 

2.4.3  Pelepasan Obat 

Sejumlah obat yang terdapat pada kulit luar dan permukaan partikel SLN 

lepas secara cepat (burst release), sedangkan obat yang terdapat pada inti lepas 

secara dalam waktu lama (prolong release). Semakin tinggi temperatur produksi 

dan kadar surfaktan akan meningkatkan burst release yang terjadi (Müller et al., 

2009). Faktor yang menyebabkan pelepasan cepat (burst release) adalah luas 

permukaan yang besar dari partikel lipid, sehingga jarak difusi menjadi semakin 

kecil dan koefisien difusi meningkat (Mühlen et al., 1997). 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Karakterisasi dan uji .... Fuad Nasrullah 



 
21 

 

2.4.4  Keuntungan SLN  

Keuntungan solid lipid nanoparticles antara lain (Muller et al., 2009 ) : 

1. Matriks padat mampu memberikan fleksibilitas dalam mengontrol pelepasan 

bahan obat sehingga mobilitas obat dalam lemak padat menjadi lebih rendah. 

2. Meningkatkan stabilitas obat 

Matriks padat mampu melindungi degradasi bahan aktif dari reaksi kimia 

misalnya oksidasi. 

3. Meningkatkan hidrasi kulit 

4. Meningkatkan penetrasi obat masuk ke kulit 

SLN memberikan efek oklusi sehingga dapat meningkatkan penetrasi bahan 

aktif melalui stratum korneum dengan meningkatkan hidrasi. 

5. Toksisitas rendah 

Preparasi SLN hanya dengan melelehkan lemak padat kemudian 

mendispersikannya dalam fase air dengan menggunakan emulgator atau surfaktan 

yang bahan-bahan tersebut tidak toksik bagi tubuh. 

 

2.4.5  Komponen Solid Lipid Nanoparticles 
Komponen umum SLN meliputi lemak padat, emulgator (surfaktan), dan air 

(Müller et al., 2009). 

 

2.4.5.1 Lemak padat 

Lemak padat sebagai bahan penyusun SLN umumnya tidak iritasi, sering 

digunakan pada sediaan farmasi dan biodegradbale. Lemak tersebut antara lain 

trigliserida (misalnya tristearin, witepsol, dynasan), partial glycerides (misalnya 

imwitor, compritol 888), asam lemak (misalnya asam stearat, asam palmitat), 

steroid (misalnya kolesterol), dan wax (misalnya setil palmitat). Kehadiran mono- 

dan digliceride dalam lemak yang digunakan sebagai bahan matriks, membantu 

solubilisasi obat (Müller et al., 2009). 
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2.4.5.2 Emulgator  

Emulgator berfungsi menstabilkan dispersi lemak. Semua jenis emulgator 

dapat digunakan, namun yang sering digunakan adalah polaxamer, polisorbat, dan 

lecitin. Kombinasi emulgator lebih efisien dalam mencegah aglomerasi partikel 

(Mehnert dan Mäder, 2001). 

Kelarutan obat dalam lelehan lemak dapat ditingkatkan dengan penambahan 

solubilizer. Tegangan permukaan berkurang secara linear dengan kenaikan 

konsentrasi surfaktan. Konsentrasi emulgator yang tinggi menurunkan tegangan 

permukaan dan memudahkan partisi partikel selama homogenisasi. Pengecilan 

ukuran partikel berkaitan dengan peningkatan luas permukaan, dimana kelebihan 

molekul emulgator segera menyelubungi permukaan yang baru terbentuk karena 

lelehan lemak (Mehnert dan Mäder, 2001). 

 

2.4.6  Metode Pembuatan Solid Lipid Nanoparticle 

Ada beberapa teknik untuk membuat solid lipid nanopartikel antara lain : 

High Pressure Homogenization, teknik mikroemulsi, Emulsification-Solven 

Evaporation, Emulsification-Solven Diffusion, injeksi pelarut, fase inversi, 

multiple emulsion, dan ultrasonikasi (Müller et al., 2009).  

 

2.4.6.1. High Shear Homogenisation dan Ultrasonikasi 

Solid lipid nanoparticle dapat dibuat dengan pengadukan kecepatan tinggi 

atau dengan sonikasi. Keunggulan adalah alat yang digunakan banyak tersedia di 

setiap laboratorium. Permasalahan pada metode ini adalah distribusi ukuran 

partikel yang luas pada ukuran mikrometer. Hal ini dapat mengakibatkan 

ketidakstabilan secara fisika seperti agregasi partikel pada saat penyimpanan. 

Kontaminasi logam juga sangat mungkin terjadi pada proses ultrasonikasi 

sehingga untuk membuat formula yang stabil digunakan kombinasi antara 

pengadukan kecepatan tinggi dan sonikasi dengan pelelehan lipid. 

Tahap penting pada metode ini adalah tahap emulsifikasi dengan kecepatan 

tinggi antara fase lemak dan fase air yang kemudian dilanjutkan dengan tahap 

pendinginan dimana emulsi yang terbentuk diaduk dengan kecepatan yang lebih 
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rendah sampai suhu mencapai suhu kamar atau didispersikan dalam air dingin 

(Mukherjee, 2009). 

 

2.5 Gel 

2.5.1 Definisi Gel 

Gel adalah sistem dispersi semipadat yang dibuat dari partikel anorganik 

yang kecil atau molekul organik yang besar, terpentrasi oleh suatu cairan (Depkes, 

1995). 

 

2.5.2 Karakteristik Gel 

Bahan pembentuk gel yang ideal adalah bahan yang aman, inert, dan tidak 

mudah bereaksi dengan bahan-bahan lain yang ada dalam formula, tidak 

menunjukkan perubahan viskositas yang berarti pada temperatur yang bervariasi 

dalam penyimpanan normal. Tekstur gel disebabkan oleh bahan pembentuk gel 

yang pada umumnya akan membentuk struktur tiga dimensi setelah mengabsorpsi 

air. Gel dapat mengembang, mengabsorpsi cairan dengan peningkatan volume. 

Pengembangan dapat terlihat sebagai tahap awal dispersi antara unit-unit pada 

fase koloidal dari senyawa organik maupun anorganik yang membentuk structural 

viscosity yang tidak memisah dari fase luar. Jika jumlah fase luar sedikit maka gel 

akan terangkai rapat yang masing-masing bagian molekul terdispersi merupakan 

molekul acak yang konstan yang melibatkan rangkaian polimer jaringan 

molekular yang bertanggung jawab terhadap viskositas dan struktur gel organik. 

Konsentrasi yang besar dari pembentuk gel dengan berat molekul yang tinggi 

mungkin menghasilkan gel dengan viskositas yang tinggi (Lieberman, 1994). 

Gel memiliki karakteristik khas seperti imbibisi, swelling, sineresis, dan 

tiksotropi. Imbibisi adalah pengambilan sejumlah tertentu cairan tanpa adanya 

peningkatan volume. Swelling adalah pengambilan cairan oleh gel dengan adanya 

peningkatan volume. Sineresis adalah kontraksi gel yang disebabkan oleh 

interaksi antara partikel-partikel dari fase terdispersi sehingga terjadi penekanan 

pada fase luar dan menyebabkan gel menyusut. Tiksotropi adalah perubahan gel-

sol yang reversibel tanpa perubahan volume dan temperatur (Allen, 1997). 
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Sediaan gel memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

1. Mudah tercucikan oleh air sehingga mudah dihilangkan dari permukaan kulit 

dan hanya meninggalkan lapisan tipis seperti film saat pemakaian. 

2. Memiliki derajat kejernihan tinggi sehingga efek estetika tinggi. 

3. Memiliki viskositas dan daya lekat tertentu sehingga tidak mudah mengalir di 

permukaan kulit. 

4. Memiliki daya lubrikasi tinggi. 

5. Memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan senyawa kimia yang lain. 

6. Lembut saat diaplikasikan pada kulit dan memberikan rasa dingin di kulit 

karena penguapan dari air (Carter, 1975). 

 

2.5.3 Klasifikasi Gel 

Berdasarkan sistemnya, gel diklasifikasikan menjadi dua, yaitu : 

1. Gel sistem satu fase 

Sistem ini terdiri dari makromolekul organik atau senyawa-senyawa polimer 

yang tersebar serbasama dalam suatu cairan sedemikian rupa sehingga tidak 

terlihat adanya batas-batas yang jelas antara makromolekul terdispersi oleh cairan. 

Gel sistem satu fase ini dapat dibuat dari : 

a. Makromolekul alam, misalnya asam alginat, gelatin, agar, tragakan, karagenan, 

dan gum xanthan. 

b. Makromolekul semisintetik, misalnya metilselulosa, karboksimetil selulosa, 

hidroksietil selulosa, hidroksipropil selulosa, hidroksipropil metilselulosa, dan 

sodium alginat. makromolekul sintetik, misalnya karbomer dan polivinil 

alkohol (Depkes RI, 1995). 

 

2. Gel sistem dua fase 

Sistem ini terdiri dari senyawa anorganik yang tidak larut dan terdispersi 

homogen dalam bentuk flokulat-flokulat. Dalam sistem dua fase, jika urutan 

partikel dari fase terdispersi relatif besar maka massa gel kadang dinyatakan 

sebagai massa setengah padat pada pendiaman adalah gel alumunium hidroksida, 

gel alumunium fosfat, dan gel alumunium karbonat (Depkes RI, 1995; Martin, 

1993). 
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2.5.4 Komponen Sediaan Gel 

Sediaan gel terdiri atas beberapa komponen, yaitu bahan pembentuk gel, 

pengawet, dan bahan tambahan lainnya. 

a. Bahan pembentuk gel 

Bahan – bahan yang dapat membentuk gel adalah bahan alam seperti tragakan, 

karagenan, pektin; bahan semisintetik seperti metil selulose, hidroksipropil 

selulose; serta bahan polimer sintetik seperti carbomer (Barry, 1983). 

b. Pengawet 

Pengawet perlu ditambahkan karena bahan dasar yang digunakan untuk 

membuat gel merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroba (Depkes 

RI, 1995). 

c. Humektan 

Humektan berfungsi untuk menjaga sediaan tidak menjadi kering akibat 

menguapnya fase air. Humektan juga dapat berfungsi memperbaiki 

permeabilitas kulit melalui mekanisme sponge effect sehingga dapat 

meningkatkan penetrasi bahan obat.Untuk mencegah terjadinya kerak sisa gel 

karena menguapnya air dari sediaan gel, sering ditambahkan bahan yang 

bersifat higroskopik seperti gliserin atau  propilenglikol (Allen, 1997). 

 

2.5.5 Stabilitas Gel 

Pada sediaan gel, stabilitas secara fisik dapat dilihat dari penyusutan, 

pemisahan air dari fase gel, perubahan warna, dan kontaminasi mikroba. Pada 

sediaan gel, tidak diinginkan adanya pertumbuhan bakteri, untuk mengatasi hal 

tersebut dapat diautoklaf atau dengan penambahan pengawet (Allen, 1997). 

 

2.5.6 Basis Gel 

Basis gel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu basis gel hidrofobik dan 

hidrofilik (Allen, 1997). 

a. Basis gel hidrofobik (organel) 

Basis gel ini meliputi hidrokarbon, lemak nabati/hewani, dan carbowax base. 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Karakterisasi dan uji .... Fuad Nasrullah 



 
26 

 

b. Basis gel hidrofilik (hidrogel) 

Basis gel hidrofilik merupakan bahan-bahan yang dapat terdispersi sebagai 

koloid atau larut dalam air, meliputi hidrogel organik, gum alam, dan sintetik. 

Contoh bahan-bahan pembentuk gel yang termasuk golongan ini antara lain 

bentonit maupun bahan pembentuk gel organik seperti turunan selulosa dan 

carbomer. 

 

2.6 Bahan Penelitian 

2.5.1 Setil alkohol 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.7 Rumus bangun setil alkohol (Rowe et al, 2006) 

 
Setil alkohol merupakan salah satu lemak padat yang dapat digunakan 

dalam pembuatan sediaan semisolid. Nama kimia dari setil alkohol adalah 

Heksadekan-1-ol, sedangkan sinonimnya antara lain Avol, Cachalot, Crodacol 

C70, Crodacol C90, Crodacol C95, ethal, ethol, 1-heksadekanol, n-heksadesil 

alkohol, Hyfatol 16-95, Hyfatol  16-98, Kesso CA, Lanette 16, Lipocol C, palmitil 

alkohol, Rita CA, dan Tego Alkanol 16. Setil alkohol memiliki berat molekul 

242,44 dengan pemerian serpihan, granul, lempengan berwarna putih, seperti lilin, 

dan berbau khas lemah. Kelarutan setil alkohol dalam etanol sangat mudah larut 

(95%) dan eter, kelarutan meningkat dengan meningkatnya temperatur, praktis 

tidak larut dalam air, dapat campur bila dilelehkan bersama lemak, parafin cair 

dan parafin padat, dan isopropil miristat. Setil alkohol mempunyai titik lebur 45 – 

52oC dan stabil terhadap adanya asam, basa, cahaya dan udara, tidak menjadi 

tengik serta harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat di tempat yang sejuk 

dan kering (Rowe et , 2006). 
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Misra et al (2004) menggunakan 

beberapa jenis lemak dalam pembuatan SLN yang mengandung metotreksat, 

diperoleh SLN dengan lemak setil alkohol, surfaktan Tween 80 12 %, dan 

kosurfaktan sodium tauroglikolat 2 % memiliki ukuran 123 ± 4,86 nm dan PDE 

52,16 ± 0,67. 

 

2.5.2 Tween 80 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 2.8 Rumus bangun Tween 80 (Rowe et al, 2006) 
 

Tween 80 merupakan salah satu surfaktan yang dapat digunakan dalam 

pembuatan sediaan semisolid. Tween 80 termasuk golongan surfaktan nonionik. 

Nama kimia dari Tween 80 adalah Polioksietilen 20 sorbitan monooleat. Tween 

80 memiliki berat molekul 1310 dengan pemerian bau yang khas dan rasa yang 

pahit dan hangat, pada suhu 25oC, berupa cairan berminyak berwarna kuning. 

Tween 80 larut dalam etanol dan air, tidak larut dalam minyak mineral dan 

minyak nabati. Tween 80 mempunyai titik didih 149oC dan stabil terhadap 

elektrolit dan asam dan basa lemah, saponifikasi terjadi dengan adanya asam dan 

basa kuat  serta harus disimpan dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari 

cahaya, di tempat yang sejuk dan kering (Rowe et , 2006). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Misra et al (2004) yang 

memformulasikan metotreksat dalam SLN dengan jenis lemak yang berbeda 

menghasilkan berbagai macam karakteristik SLN yang dalam penelitian tersebut 

dikatakan bahwa dengan peningkatan kadar Tween 80 akan menurunkan ukuran 

partikel SLN yang terbentuk. 
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2.5.3 Propilenglikol 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2.9 Rumus bangun propilenglikol (Rowe et al, 2006) 
 

Propilenglikol merupakan salah satu cairan kental yang sering digunakan 

dalam pembuatan sediaan semisolid. Propilenglikol dalam sediaan semisolid 

dapat berfungsi sebagai sebagai pengawet pada (15 – 30%), sebagai humektan 

(15%), sebagai solvent/cosolvent (5 – 80%). Nama kimia dari propilenglikol 

adalah 1,2-propanadiol, (-)-1,2-propanadiol, (+)-1,2-propanadiol, sedangkan 

sinonimnya antara lain 1,2-dihidroksipropana, E1520, 2-hidroksipropanol, metil 

etilen glikol, metil glikol, propan-1,2-diol. Propilenglikol memiliki berat molekul 

76,09 dengan pemerian cairan jernih, tidak berwarna, kental, tidak berbau dengan 

rasa yang manis dan berasa sedikit pahit seperti gliserin. Propilenglikol dapat 

campur dengan aseton, kloroform, etanol (95%), gliserin, dan air, 1 bagian 

propilen glikol larut dalam 6 bagian eter, tidak campur dengan minyak mineral 

atau fixed oils, tetapi dapat larut dalam minyak esensial. Propilenglikol 

mempunyai titik didih 188oC dan titik lebur -59oC. Propilenglikol bersifat 

higroskopis sehingga harus disimpan dalam wadah yang tertutup dengan baik, 

terlindung dari cahaya di tempat yang sejuk dan kering (Rowe et , 2006). 

 

 

Propilenglikol dapat mempermudah emulsifikasi fase air dan fase minyak 

dengan cara menurunkan zeta potensial antara kedua fase sehingga tegangan antar 

muka antara fase minyak dan fase air akan turun. Dengan demikian fase minyak 

dapat tercampur lebih mudah dalam fase air menghasilkan ukuran partikel yang 

lebih kecil. 
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2.5.4 Carbomer  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Rumus bangun Carbomer (Rowe et al, 2006) 

Carbomer merupakan salah satu basis sediaan gel. Dalam sediaan gel, 

carbomer berfungsi sebagai gelling agent dengan konsentrasi 0,5 – 2 %. Sinonim 

dari carbomer antara lain carbopol, polimer asam akrilat, carboxy polymethylene, 

polyacrylic acid, da carboxyvinyl polymer. Carbomer larut dalam air, etanol, dan 

gliserin. Larutan 0,5% carbomer akan menghasilkan gel dengan pH 2,7 – 3,5 

sedangkan untuk larutan 1% carbomer akan menghasilkan gel dengan pH 2,5 – 

3,0. Pemerian carbomer antara lain berwara putih, lembut, ringan, bersifat asam, 

sangat higroskopis, dan sedikit berbau. Carbomer memiliki berbagai macam jenis. 

Perbedaan jenis carbomer terletak dari viskositas gel yang dihasilkan. Carbomer 

940 dapat membentuk gel yang jernih dengan viskositas 40.000 – 60.000 cps 

(Rowe et , 2006) . 

Carbomer merupakan resin nonionik, untuk membentuk gel maka serbuk 

carbomer didispersikan dalam air. Air yang digunakan adalah aqua bebas CO2 

dengan jumlah 20 kali berat carbomer yang digunakan dan didiamkan kemudian 

diaduk kuat agar tidak terbentuk gumpalan dari serbuk yang tidak terdispersikan. 

Selanjutnya carbomer dinetralisasi dengan basa yang sesuai, bahan penetral yang 

digunakan diantaranya adalah amino, boraks, kalium hidroksida, Na bikarbonat 

dan amin organik polar seperti trietanolamin (TEA). 

Penetralan larutan dispersi carbomer oleh basa yang sesuai akan 

meningkatkan pH sehingga terjadi ionisasi dari gugus karboksilat pada rantai 

carbomer dengan melepaskan ion H+. Polimer akan mengalami hidrasi melalui 

pembentukan ikatan hidrogen antara karboksilat terionisasi dengan molekul air 
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sehingga polimer mengembang dan viskositas meningkat. Gel carbomer yang 

telah dinetralisasi lebih viskus pada pH 6 sampai 11. Viskositas akan turun drastis 

pada pH kurang dari 3 dan lebih dari 12 atau adanya elektrolit kuat (Rowe et al, 

2006).  

 
2.5.5 Triethanolamine 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.11 Rumus bangun trietanolamin (Rowe et al, 2006) 

 
Trietanolamin merupakan salah satu basa penetral yang digunakan dalam 

sediaan topikal terutama untuk basis gel carbomer. Trietanolamin mempunyai 

berat molekul 149,19 dengan pemerian cairan kental, tidak berwarna hingga 

kuning pucat, bau lemah mirip amoniak, higroskopis. Sinonim dari triethanolamin 

antara lain triethylolamine, trihydroxytriethylamine, tris(hydroxyethy)mine, 

Daltogen, Sterolamide, dan Thiofaco T-35. Triethanolamin dapat campur dengan 

air, alkohol, gliserin, larut dalam kloroform (Rowe et al, 2006). 

Pada pembuatan sediaan gel dengan basis carbomer, trietanolamin dapat 

berfungsi sebagai bahan penetral yang ditambahkan ke dalam larutan dispersi 

koloid carbomer sehingga dapat terbentuk gel dengan viskositas yang cukup baik. 

Penambahan bahan penetral dilakukan setelah larutan dispersi koloid didiamkan 

beberapa saat dan pengadukan dilakukan dengan pelan. Hal ini dilakukan untuk 

mencegah terbentuknya gelembung udara yang terjebak dalam sediaan (Allen, 

1997). 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 
 

3.1 Kerangka Konseptual 

Natrium diklofenak merupakan salah satu Non Steoid Antiinflamatory Drug 

untuk pengobatan pada penyakit sendi kronik. Natrium diklofenak difomulasikan 

dalam sediaan topikal dengan tujuan untuk mengurangi efek samping dari 

penggunaan oral, rektal, dan parenteral (Gaddam and Aukunuru, 2010).  

Pada sediaan topikal, bahan aktif harus lepas dari basis dan berpenetrasi 

menembus kulit sehingga menghasilkan efek terapi yang diinginkan (Ansel, 

1985). Upaya peningkatan penetrasi bahan aktif ke dalam kulit dapat dilakukan 

dengan menggunakan sistem pembawa yang dapat meningkatkan efektifitas terapi 

(Benson, 2005). Salah satu sistem pembawa yang bisa digunakan adalah solid 

lipid nanoparticles (SLN). Salah satu keuntungan solid lipid nanoparticles adalah 

lipid penyusun solid lipid nanoparticles dapat membentuk lapisan film pada 

permukaan kulit sehingga akan meningkatkan oklusi kulit dan menurunkan 

transepidermal water loss. Keuntungan lain dari solid lipid nanoparticles adalah 

mula kerja cepat dan lama kerja yang panjang. Bila efek obat berlangsung lama, 

maka terapi akan lebih efektif (Müller et al., 2009). 

Sistem solid lipid nanoparticles natrium diklofenak dibuat dari setil alkohol, 

Tween 80, dan propilenglikol dengan metode High Shear Homogenization dan 

ultrasonikasi. Sistem solid lipid nanoparticles memiliki viskositas yang rendah 

sehingga tidak mudah digunakan untuk pemakaian di kulit. Sebagai alternatif, 

digunakan basis gel sebagai basis sediaan topikal (Gaddam and Aukunuru, 2010). 

Gel memiliki beberapa keuntungan yaitu memberikan sensasi dingin, tidak 

lengket, mudah digunakan, mudah merata dengan sedikit penekanan, dan mudah 

dibersihkan. Dalam membentuk suatu gel diperlukan gelling agent. Salah satu 

gelling agent yang bisa digunakan adalah carbomer (Aulthon, 1988).  

Sediaan SLN natrium diklofenak yang terbentuk kemudian dimasukkan ke 

dalam basis gel carbomer dan dilakukan evaluasi sediaan. Evaluasi sediaan yang 

dilakukan meliputi uji karakteristik sediaan (organoleptis, pH, dan daya sebar) dan 

uji penetrasi, sehingga pada nantinya akan didapatkan sediaan topikal dengan 

penetrasi natrium diklofenak yang meningkat. 
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SLN - Natrium diklofenak 
dalam basis gel carbomer 

Sediaan topikal natrium 
diklofenak yang efektif 

Gel 
− memberikan sensasi dingin 
− tidak lengket 
− mudah digunakan 
− mudah dibersihkan 

Basis gel carbomer 

SLN natrium diklofenak  
(Setil alkohol 10% – Tween 80 
10 % - propilenglikol 15%) 

Sistem solid lipid nanoparticles 
− menimbulkan efek oklusi pada kulit 
− mula kerja cepat dan masa kerja panjang 

Penetrasi natrium 
diklofenak kurang optimal

Sediaan topikal harus dapat 
lepas dari basis dan berpenetrasi

Sediaan topikal 

Macam-macam sediaan topikal : 
Krim, gel, pasta, dan salep 

3.2 Bagan Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan kerangka konseptual 

Natrium diklofenak (NSAID) untuk pengobatan sendi 
Koefisien partisi : 13,4 
Oral  : iritasi GIT, t ½ pendek ( 1 – 3 

jam ), BA rata-rata 55% 
Rektal   : tidak nyaman 
Parenteral   : kerusakan jaringan 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Bahan dan Peralatan 

4.1.1 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini apabila tidak disebutkan lain, 

memiliki kemurnian pharmaceutical grade. Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain natriun diklofenak (Aarti Drugs Limited), SLN natrium 

diklofenak, trietanolamin dari PT Tristar, carbomer 940, setil alkohol, 

propilenglikol, Tween 80 dari PT. Brataco, dan aquades. Untuk pembuatan media 

disolusi digunakan bahan dengan kualitas p.a antara lain  NaCl, KCl , 

Na2HPO4.12H2O, KH2PO 4 (E.Merck),  dan aquades bebas CO2. 

 
4.1.2 Peralatan 

Neraca analitik Sartorius, pH meter Schott Glass Mainz tipe CG 842, hot 

plate, waterbath, IR JASCO FT/IR-5300 Instrumen, magnetic stirer, alat Uji 

Dissolusi Erweka type DT 820 dengan pengaduk bentuk Paddle, sel difusi dengan 

membran kulit tikus Wistar jantan, Delsa Nano Submicron Particle Size and Zeta 

Potential Dynamic Light Scattering, alat uji suhu lebur Differential Thermal 

Analysis (DTA) FP 900 Thermal System Mettler Toledo FP 85, alat ultrasonik, 

lempeng kaca berskala,  Spectrophotometer UV-Vis 1800 Shimadzu. 

 
4.2 Metode Kerja  

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif 

bahan yaitu natrium diklofenak dan SLN natrium diklofenak. Tahap berikutnya 

adalah pembuatan sediaan gel SLN natrium diklofenak dalam basis carbomer. 

Sediaan dibuat dalam 2 formula (kontrol dan uji). Sediaan kontrol yaitu gel 

natrium diklofenak tanpa sistem SLN, sedangkan untuk uji yaitu sediaan gel 

natrium diklofenak dengan sistem SLN. Selanjutnya pembuatan kurva baku 

natrium diklofenak dalam larutan dapar fosfat salin pH 7,4 ± 0,05. Setelah itu 

dilakukan pemeriksaan pengaruh bahan tambahan dan uji homogenitas masing-

masing formula. Evaluasi yang dilakukan yakni penentuan karakteristik sediaan 

meliputi organoleptis (konsistensi, warna, bau), pH, dan daya sebar. Setelah 
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Analisa kualitatif bahan-bahan penelitian 
(Natrium diklofenak dan SLN natium diklofenak) 

Formula I  
Sediaan dengan komponen 
SLN namun tidak dibuat 

sistem SLN 

Formula II 
Sediaan dengan 

sistem SLN 

Pembuatan kurva baku 
1. Pembuatan dapar fosfat salin pH 7,4 ± 0,05 
2. Pembuatan larutan baku induk natrium diklofenak
3. Pembuatan larutan baku kerja natrium diklofenak 
4. Pemeriksaan pengaruh serapan bahan tambahan 
5. Penentuan panjang gelombang maksimum 

natrium diklofenak 
6. Pembuatan kurva baku natrium diklofenak 

Uji homogenitas 

Evaluasi 

Uji karakteristik sediaan : 
1. Organoleptis  

(konsistensi, warna, bau) 
2. pH 
3. Daya sebar 

Uji penetrasi : 
1. Pengukuran natrium diklofenak yang 

terpenetrasi. 
2. Perhitungan jumlah kumulatif natriun 

diklofenak yang terpenetrasi . 
3. Perhitungan kecepatan penetrasi 

(fluks) natrium diklofenak. 
4. Permeabilitas membran 

Analisis data

Pemeriksaan 
ukuran droplet 

dilakukan penentuan karakteristik sediaan, dilakukan penentuan harga laju 

penetrasi (fluks) natrium diklofenak dan permeabilitas membran. Penetapan 

konsentrasi natrium diklofenak dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer 

UV-Vis pada panjang gelombang maksimumnya. Masing-masing sediaan 

dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Tahap akhir yang dilakukan adalah analisis 

data menggunakan Independent t test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.1 Skema metode kerja 
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4.2.1 Analisis Kualitatif Bahan Penelitian 

4.2.1.1 Natrium Diklofenak 

a. Organoleptis 

Pemeriksaan organoleptis natrium diklofenak dilakukan secara visual meliputi 

bentuk, warna, dan bau. Hasilnya dibandingkan pustaka (Sweetman, 2005). 

 
b. Pemeriksaan spektra inframerah dengan menggunakan teknik pellet KBr 

Digerus 1 mg natrium diklofenak dengan 100 mg serbuk KBr kering 

kemudian ditekan/dikompresi dengan penekan hidrolik yang dilengkapi dengan 

alat penarik uap air agar diperoleh lempeng tipis yang tembus cahaya. Spektra 

inframerah yang diperoleh dari sampel dibandingkan dengan pustaka 

(Silverstein, 1980, Fessenden, 2004). 

 
c. Termogram suhu lebur 

Dilakukan dengan menggunakan alat uji suhu lebur Differential Thermal 

Analysis (DTA). Ditimbang 3-5 mg natrium diklofenak dimasukkan ke dalam 

sampel pan, lalu ditutup. Sampel pan dimasukkan ke dalam sampel holder. 

Sebagai sampel pan digunakan aluminium (suhu <1500 ºC). Program 

pemanasan up, dengan laju pemanasan  10 ºC/menit, dengan range DTA 

kurang dari 20 mJ/detik. Suhu lebur natrium diklofenak ± 283-285ºC. Hasil 

yang diperoleh dibandingkan dengan pustaka (O’neil, 2001). 

 
4.2.1.2 SLN Natrium Diklofenak 

1. Organoleptis 

Pemeriksaan organoleptis dilakukan secara visual meliputi pemeriksaan warna, 

bau dan konsistensi. 

2. Pemeriksaan Ukuran Partikel SLN 

Pemeriksaan diameter ukuran partikel dilakukan dengan menggunakan Photon 

Correlation Spectroscopy (PCS). Hasil dari pengamatan PCS berupa diamater 

partikel rata-rata dan lebar distribusi ukuran partikel yang ditunjukkan sebagai 

polidispersity index (PI).  

  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Karakterisasi dan uji .... Fuad Nasrullah 



 

36 

 

4.2.2 Pembuatan Gel SLN Natrium Diklofenak 

Formula sediaan yang dibuat : 
 

Tabel IV.1 Formula pembuatan basis gel carbomer 
 

Bahan Konsentrasi dalam formula Berat 
Carbomer 940 0,75 % 0,6 g 
TEA 0,75 % 0,6 g 
Aquades bebas CO2 ad 100 % ad 80 g 

 
 

Tabel IV.2 Formula sediaan gel natrium diklofenak 

 
 
Keterangan : Formula I : Sediaan gel natrium diklofenak yang tidak dibentuk 

sistem SLN. 
  Formula II : Sediaan gel SLN natrium diklofenak 
 
 
4.2.2.1 Pembuatan Basis Gel Carbomer 940 

Pembuatan sediaan natrium diklofenak diawali dengan pembentukan basis 

gel. Ditimbang carbomer 940 kemudian didispersikan dalam aquades bebas CO2 

sebanyak kurang lebih dua puluh kali berat carbomer 940. Basis didiamkan 

selama ± 20 menit ad mengembang kemudian diaduk dan ditambahkan basa 

penetral yaitu TEA ad pH 6 ke dalam basis gel. Kemudian ditambah aquades 

bebas CO2 sampai beratnya 80 gram. 

 

 

 

 

Jumlah Bahan Fungsi Formula I Formula II 
Natrium diklofenak Bahan aktif 0,3 g   –  
Setil alkohol Lemak padat SLN 1,0 g – 
Tween 80 Surfaktan SLN 1,0 g – 
Propilenglikol Kosurfaktan, pengawet 1,5 g – 
Aquades bebas CO2 Media 6,2 mL – 
SLN natrium diklofenak SLN – 10,0 g 
Basis gel karbomer  Basis ad 30 g ad 30 g 
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Carbomer didispersikan dalam aquades bebas 
CO2 sebanyak 20 x berat carbomer 940 

Diamkan 20 menit 

Aduk ad homogen TEA

Ad pH = 6  

(+) Aquades bebas CO2 ad 80 gram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Skema pembuatan basis gel carbomer 940 

 

4.2.2.2 Pembuatan Formula I (Gel Natrium Diklofenak Dengan Komponen 

SLN Tanpa Dibentuk Sistem SLN). 

Ditimbang setil alkohol, Tween 80, propilenglikol, dan natrium diklofenak. 

Setil alkohol dan Tween 80 dilebur pada suhu 60oC kemudian diaduk ditambah 

aquades bebas CO2 suhu 65oC dan diaduk ad terbentuk korpus emulsi. Natrium 

diklofenak digerus halus kemudian dicampur dengan propilenglikol. Campur 

korpus emulsi dengan natrium diklofenak dan propilenglikol ad homogen sampai 

suhu kamar kemudian ditambahkan basis gel carbomer dan aduk ad homogen. 

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan ukuran droplet dengan mikroskop cahaya. 
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Gambar 4.3 Skema pembuatan formula I  
 

4.2.2.3 Pembuatan Fomula II (Gel SLN Natrium Diklofenak) 

Ditimbang solid lipid nanoparticle natrium diklofenak dan ditambahkan 

basis carbomer ad berat yang diinginkan kemudian aduk ad homogen.  

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.4 Skema pembuatan formula II 

 
 
 

Setil alkohol + Tween 80

Dilebur pada suhu 65oC

Natrium diklofenak dalam SLN Basis ad berat yang diinginkan

Aduk ad homogen 

Sediaan gel natrium diklofenak dalam SLN dengan 
basis carbomer 

Aquades bebas CO2 suhu 65oC 

Aduk ad korpus emulsi 
propilenglikol 

Basis gel 
carbomer 

Aduk ad homogen  

Natrium diklofenak gerus ad halus 

Aduk ad homogen 

Sediaan gel natrium diklofenak tanpa sistem SLN 
dengan basis carbomer 

Pemeriksaan ukuran droplet 
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4.2.3 Pembuatan Kurva Baku Natrium Diklofenak 

4.2.3.1 Pembuatan Larutan Dapar Fosfat Salin pH 7,4 ± 0,05 

Dibuat larutan dapar fosfat salin pH 7,4 ± 0,05 dengan cara sebagai berikut : 

campurkan  NaCl 8,0 gram, KCl 0,194 gram, Na2HPO4.12H2O 2,38 gram dan  

KH2PO4 0,19 gram dengan aquades bebas CO2 hingga tepat 1000 ml. Selanjutnya 

larutan yang diperoleh diukur pH-nya dengan pH meter dan dilakukan 

penyesuaian hingga tercapai pH 7,4 ± 0,05. 

 
4.2.3.2 Pembuatan Larutan Baku Induk Natrium Diklofenak 

Menimbang seksama 50,0 mg natrium diklofenak, dilarutkan dalam larutan dapar 

fosfat salin pH 7,4 sampai 250,0 mL pada labu ukur dan dikocok sampai 

homogen. 

 
4.2.3.3 Pembuatan Larutan Baku Kerja Natrium Diklofenak 

Membuat larutan baku kerja natrium diklofenak dengan mengencerkan 

larutan baku induk natrium diklofenak dengan larutan dapar fosfat salin pH 7,4 ± 

0,05 sehingga diperoleh larutan baku kerja dengan konsentrasi 0,1; 0,5; 2,0; 6,0; 

12,0; 20,0 dan 24,0 ppm (µg/mL). Larutan blanko yang digunakan adalah larutan 

dapar fosfat salin pH 7,4 ± 0,05. 

Tabel IV.3 Larutan baku kerja natrium diklofenak 
 

Kadar larutan baku 
kerja (ppm) 

Volume larutan baku  
yang dipipet (mL) 

Pengenceran dengan dapar 
fosfat salin pH 7,4 + 0,05 

(mL) 

0,1 0,5 dari baku 2 ppm 10,0 
0,5 0,5 200,0 
2,0 0,5 50,0 
6,0 3,0 100,0 
12,0 3,0 50,0 
20,0 1,0 10,0 
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4.2.3.4 Pemeriksaan Pengaruh Bahan Tambahan Terhadap Serapan 

Natrium Diklofenak 

Pemeriksaan pengaruh serapan bahan tambahan dilakukan dengan 

melakukan scanning menggunakan spektrofotometer UV-Vis terhadap larutan 

natrium diklofenak 10,0 μg/mL, larutan sediaan gel tanpa bahan aktif, dan larutan 

sediaan gel dengan bahan aktif dengan kadar 10,0 μg/mL dalam larutan dapar 

fosfat salin pH 7,4 ± 0,05 pada panjang gelombang 200 – 400 nm. Sebagai blanko 

digunakan larutan dapar fosfat salin pH 7,4 ± 0,05. Berdasarkan hasil scanning 

dapat diamati ada tidaknya pengaruh serapan basis terhadap serapan natrium 

diklofenak dalam sediaan gel.  

 
4.2.3.5 Penentuan Panjang Gelombang Maksimum 

Panjang gelombang maksimum natrium diklofenak dalam larutan dapar 

fosfat salin pH 7,4 ± 0,05 ditentukan melalui scanning pada panjang gelombang 

antara 200 – 400 nm dengan menggunakan spektrofotometer UV – Vis pada kadar 

6 dan 20 ppm. Sebagai blanko digunakan dapar fosfat salin pH 7,4 ± 0,05. Pada 

kadar tersebut dilakukan pembacaan nilai serapan. Dari hasil pengamatan dibuat  

kurva nilai serapan versus panjang gelombang. Panjang gelombang maksimum 

adalah panjang gelombang yang memberikan nilai serapan maksimum. 

 
4.2.3.6 Pembuatan Kurva Baku 

Kurva baku dibuat dengan melakukan pengukuran serapan larutan baku 

kerja 0,1; 0,5; 2,0; 6,0; 12,0 dan 24,0 (µg/mL) pada panjang gelombang 

maksimum natrium diklofenak. Sebagai blanko digunakan dapar fosfat salin pH 

7,4 ± 0,05. Dari hasil pengamatan dibuat kurva nilai serapan terhadap kadar. 

Kemudian dibuat persamaan regresi linear Y = bx + a (kadar sebagai absis dan 

serapan sebagai ordinat).  

 
4.2.4 Uji Homogenitas 

Masing-masing sediaan gel natrium diklofenak ditentukan homogenitasnya 

dengan cara sediaan ditimbang 0,125 g, ditambah 2,5 mL etanol dan 5 mL larutan 

dapar fosfat salin pH 7,4 ± 0,05 selanjutnya distirrer selama 5 menit, dimasukkan 

dalam labu ukur 25,0 mL dan ditambahkan larutan dapar fosfat salin pH 7,4 ± 
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0,05 sampai mendekati tanda, disonikasi 5 menit dan ditambahkan larutan dapar 

fosfat salin pH 7,4 ± 0,05 sampai tepat tanda dan dikocok sampai homogen. 

Selanjutnya, dipipet dengan pipet volume 2,0 mL dimasukkan kedalam labu ukur 

10,0 mL dan ditambahkan larutan dapar fosfat salin pH 7,4 ± 0,05 sampai tepat 

tanda, dikocok sampai homogen. Terakhir, disaring dengan kertas saring dan 

dilanjutkan dengan membran filter ukuran 0,45 μm. Serapan diamati pada panjang 

gelombang maksimum natrium diklofenak. Blanko yang digunakan adalah 

sediaan gel tanpa bahan aktif sebanyak 0,125 g yang dipreparasi seperti prosedur 

di atas.  

Serapan yang diperoleh dimasukkan ke dalam persamaan regresi kurva 

baku natrium diklofenak sehingga diperoleh konsentrasi natrium diklofenak dan 

dihitung persentase KV. Persen KV konsentrasi natrium diklofenak yang 

diperoleh dari konsentrasi rata-rata antar cuplikan dalam satu sediaan gel natrium 

diklofenak menunjukkan homogenitas sediaan. Jika harga persen KV ≤ 6 % 

menunjukkan bahwa sediaan tersebut homogen. Sedangkan persen KV yang 

diperoleh dari rata-rata konsentrasi natrium diklofenak antar replikasi sediaan 

menunjukkan reprodusibilitas sediaan. Jika harga persen KV ≤ 6 % menunjukkan 

bahwa pembuatan antar replikasi adalah reprodusibel. 

 
4.2.5 Uji Karakteristik Sediaan Gel Natrium Diklofenak 

4.2.5.1 Uji Organoleptis Sediaan 

Uji organoleptis sediaan gel dilakukan secara visual meliputi, konsistensi, warna, 

dan bau. 

 
4.2.5.2 Pengukuran pH sediaan 

Sediaan ditentukan pH-nya menggunakan pH meter. Pengukuran pH 

dilakukan dengan menggunakan pH meter SCHOOT glass mainz tipe CG 842 

pada suhu 27 – 29°C. Cara pengukuran pH adalah elektrode pH meter dicuci 

dengan aquades lalu dibilas dan dikeringkan dengan tisu. Kemudian pH meter 

distandarisasi dengan larutan dapar pH 7,0. Ditimbang 2 g sediaan lalu diencerkan 

dengan 18 mL aqua bebas CO2 diaduk menggunakan batang pengaduk agar 

homogen. Kemudian pH diukur menggunakan pH meter. Angka yang ditunjukkan 
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oleh pH meter dicatat dalam tabel pengamatan pH. Dilakukan replikasi sebanyak 

tiga kali. 

 
4.2.5.3 Pengukuran Daya Sebar 

Ditimbang 1 gram sediaan, diletakkan pada kaca berskala tepat pada bagian 

tengah kaca kemudian tutup dengan kaca lain (tanpa skala), diameter penyebaran 

dicatat. Diatas lempeng kaca ditambahkan beban dan diamati diameter 

penyebarannya secara bertahap dengan rentang waktu tertentu dan ditambahkan 

beban sampai diperoleh diameter sebaran yang konstan. 

 
4.2.6 Penentuan Laju Penetrasi Natrium Diklofenak dalam Bentuk Solid 

Lipid Nanoparticle pada Sediaan Gel 

4.2.6.1 Pembuatan Media Disolusi 

Media disolusi yang digunakan adalah dapar fosfat salin pH 7,4  ± 0,05. Cara 

pembuatan larutan dapar fosfat salin pH 7,4  ± 0,05 sama seperti pada 4.2.3.1 

 
4.2.6.2 Preparasi Membran Difusi 

Membran difusi yang digunakan dalam pengujian laju penetrasi natrium 

diklofenak dalam sediaan gel ini adalah membran kulit tikus. Tikus yang 

digunakan adalah tikus jantan galur Wistar dengan berat 120 – 150 gram dan 

berumur 7 – 8 minggu. Tikus dibunuh dengan cara dimasukkan ke dalam 

eksikator yang telah dijenuhkan dengan eter selama semalam. Setelah itu tikus 

difiksasi dan kemudian bulu pada kulit bagian abdomen tikus Wistar jantan 

dihilangkan dengan mechanical hair clipper. Full-thickness skin kemudian 

diletakkan sesuai dengan lebar area sel difusi.  

 

4.2.6.3 Preparasi Alat dan Sel Difusi 

Alat dan perlengkapan yang digunakan dalam laju penetrasi natrium 

diklofenak dari sediaan gel adalah rangkaian alat uji disolusi Erweka type DT 820 

yang dilengkapi dengan sel difusi. Sel difusi terbuat dari bahan stainless steel 

berbentuk silinder pipih. Tempat penampung gel mempunyai garis tengah 3,0 cm 

dengan tebal 0,4 cm. Sebagai pengaman untuk mencegah kebocoran, sel difusi 
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dilengkapi dengan karet penyekat berbentuk ring sebagai penghubung antara 

tempat gel dengan penutupnya. 

 

Keterangan gambar : 

     A :  Bejana yang berisi larutan media 
     B :  Paddle (pengaduk) yang diatur   
             kecepatannya 
     C :  Jarak antara ujung paddle dengan  
             membran difusi 
     D :  Sel difusi yang berisi sediaan 
     E :  Termometer (37 ± 0,5 °C) 
     F :  Tabung untuk mengambil cuplikan 

  
Gambar 4.5 Rangkaian alat uji penetrasi (The Department of Health, 2002). 

 

Tahapan kerja yang pertama dilakukan adalah penimbangan sediaan di atas 

cawan porselen + sudip sebanyak ± 3 gram. Sel difusi diisi dengan sediaan sampai 

penuh dan sediaan yang berada di tepi sel difusi diambil dengan sudip. Cawan 

porselen, sudip, dan sisa sediaan ditimbang kembali. Gel natrium diklofenak 

ditutup dengan membran kulit tikus Wistar jantan sesuai dengan ukuran sel difusi. 

Di atas membran diberi ring penyekat sebagai pengaman untuk mencegah 

kebocoran lalu diklem dengan lempengan sel yang lain dengan rapat. 

Keterangan : 
A1, A2 : bagian atas dan bawah disk 

yang terbuat dari kuningan 
A2 : tempat sediaan 
B : ring 
C : membran kulit tikus  
 
 

 

Gambar 4.6 Sel difusi (The Department of Health, 2002). 

4.2.6.4 Pengukuran Natrium Diklofenak yang Terpenetrasi  

Sel difusi yang telah disiapkan, dimasukkan ke dalam bejana pada 

dissolution tester yang berisi larutan dapar fosfat salin pH 7,4 ± 0,05 sebanyak 

500 ml. Suhu percobaan diatur pada 37 ± 0,5 °C. Paddle diputar dengan 

kecepatan 100 rpm dan segera dicatat sebagai waktu ke nol. Pada menit ke 0, 5, 

10, 15, 20, 25, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 420, 
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450, dan 480 diambil cuplikan sebanyak 5 ml setiap cuplikan, kemudian diganti 

larutan dapar fosfat salin dengan pH 7,4 ± 0,05 dengan jumlah yang sama. 

Cuplikan tersebut kemudian diamati absorbannya dengan Spektrofotometer UV-

Vis pada panjang gelombang maksimum natrium diklofenak. Konsentrasi natrium 

diklofenak dalam cuplikan dihitung dengan menggunakan persamaan regresi 

kurva baku natrium diklofenak dalam dapar fosfat salin pH 7,4 ± 0,05. 

Untuk memperhitungkan pengenceran 5 ml media penetrasi, kadar terukur 

dikoreksi dengan persamaan Wurster : 

∑
−

−

+=
1

1
'

N

s
Cs

b
anCCn

.................................................................................(8)
 

Keterangan : 

Cn :   Kadar sebenarnya setelah dikoreksi (ppm) 
C’n : Kadar terbaca (hasil perhitungan dari nilai absorbansi sampel      

yang terbaca pada spektrofotometer) dalam ppm 
 Cs :   Kadar terbaca dari sampel sebelumnya 

a :   Volume sampel yang diambil 
b :   Volume media 
 
 

4.2.6.5 Perhitungan Jumlah Kumulatif Natrium Diklofenak yang 

Terpenetrasi 

Konsentrasi natrium diklofenak dalam cuplikan dihitung dengan 

menggunakan persamaan regresi kurva baku natrium diklofenak dalam larutan 

dapar fosfat salin pH 7,4 ± 0,05. 

Penentuan jumlah kumulatif natrium diklofenak yang terpenetrasi dari basis 

per satuan luas membran setiap waktu (µg/cm2) dihitung dari konsentrasi yang 

diperoleh setiap waktu (µg/ml) kemudian dikoreksi Wurster selanjutnya membran 

dikalikan dengan jumlah media (500 ml) serta dibagi dengan luas permukaan. 

Hasil yang diperoleh merupakan jumlah kumulatif natrium diklofenak yang 

terpenetrasi per satuan waktu. 
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4.2.6.6 Perhitungan Kecepatan Penetrasi (Fluks) Natrium Diklofenak  

Dibuat kurva hubungan antara jumlah kumulatif natrium diklofenak yang 

terpenetrasi (µg/cm2) terhadap waktu, dari kurva yang dihasilkan dapat dibuat 

suatu persamaan regresi. Berdasarkan hukum difusi Fick, slope dari persamaan 

regresi merupakan kecepatan penetrasi (fluks) natrium diklofenak dari basis. 

 
4.2.6.7 Permeabilitas membran 

Permeabilitas membran merupakan hasil bagi antara fluks dengan konsentrasi 

awal bahan aktif dalam sampel (Martin, 1993). 

  
4.2.7 Analisis Data 

4.2.7.1 Pemeriksaan Organoleptis Sediaan Gel Natrium Diklofenak 

Pemeriksaan organoleptis meliputi konsistensi, warna, dan bau yang dievaluasi 

secara visual. 

 
4.2.7.2 Pengukuran pH Sediaan Gel Natrium Diklofenak 

Nilai pH sediaan diukur untuk melihat apakah memenuhi rentang pH kulit 

(4,0 - 6,8) agar tidak terjadi iritasi saat digunakan. Dari hasil pengukuran pH tiap 

sediaan dengan tiga kali replikasi ditentukan pH rerata sediaan kemudian dihitung 

standar deviasinya (SD). Setelah itu dilakukan analisis statistik dengan 

menggunakan Independent – sample t test untuk melihat ada tidaknya perbedaan 

nilai pH yang bermakna antar sediaan dengan membandingkan nilai t hitung 

terhadap t tabel. Jika nilai t hitung > t tabel, berarti ada perbedaan bermakna nilai 

pH antar sediaan.  

 
4.2.7.3 Pengukuran Daya Sebar Sediaan Gel Natrium Diklofenak 

1. Daya sebar 

Dari hasil pengamatan didapatkan data diameter penyebaran pada tiap 

penambahan beban dan dibuat profil yang menyatakan hubungan antara beban 

(sumbu x) dengan diameter penyebaran (sumbu Y). Dihitung nilai slope dari 

persamaan regresi profil tersebut. Nilai slope (cm/g) tersebut menunjukkan 

kemampuan menyebar sediaan pada setiap penambahan beban. Kemudian 

dihitung harga rata-rata dan SD dari slope tipa formula.  
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2. Penyebaran pada beban nol 

 Untuk mengetahui penyebaran pada beban nol, dilihat diameter yang dapat 

dicapai sediaan pada saat pemberian beban kaca yang dianggap sebagai beban nol. 

Kemudian dihitung harga rata-rata dan SD dari penyebaran tersebut. Besarnya 

diameter penyebaran pada beban nol berhubungan viskositas dari tiap formula. 

Hasil uji diameter penyebaran pada beban nol diuji statistik dengan Independent 

sample t test. Jika t hitung > t tabel berarti ada perbedaan bermakna antar formula. 

 
4.2.7.4 Penentuan Parameter Penetrasi Natrium Diklofenak 

Nilai fluks natrium diklofenak yang telah diperoleh dianalisis statistik 

dengan menggunakan Independent – sample t test untuk melihat ada tidaknya 

perbedaan nilai fluks yang bermakna antar sediaan dengan membandingkan nilai t 

hitung terhadap t tabel. Jika nilai t hitung > t tabel, berarti ada perbedaan nilai 

fluks bermakna antar sediaan. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 
 

5.1. Analisis Kualitatif Bahan Penelitian 

5.1.1. Natrium Diklofenak 

Hasil pemeriksaan kualitatif natrium diklofenak yang digunakan dalam 

penelitian dapat dilihat pada tabel V.1. 

Tabel V.1 Hasil pemeriksaan kualitatif natrium diklofenak 

Pemeriksaan Hasil pengamatan Pustaka 
Organoleptis 

- Bentuk 
- Warna 
- Bau 

 
Serbuk  
Putih 
Tidak berbau 

 
Serbuk  
Putih 
Tidak berbau a 

FTIR → spektra inframerah 
(teknik pelet KBr) 
Gugus : 

• N – H sekunder  
• C – O  
• C – Cl  
• Inti aromatis 
• C – H aromatis 
• CH2 alifatik 

 
 
 

Bilangan gelombang 
spesifik (cm-1) : 
 
• 3386,50 
• 1282,54 
• 747,37  
• 1575,1 
• 3079,6 
• 2971,6 
•  

→ spektra dapat dilihat 
pada gambar 5.1 
 
 

Bilangan gelombang 
spesifik (cm-1) : 
 
• 3350 – 3500 b 
• 900 – 1300 b 
• 500 – 1430 b  
• 1560 – 1620 c 
• 3000 – 3100 b 
• 2800 – 3000 b 
 
→ spektra dapat 
dilihat pada gambar 
5.2 

Suhu lebur (Differential 
Thermal Analysis) → 
termogram DTA 

286,3 °C 
→  termogram dapat 
dilihat pada gambar 5.3 

283 – 285 °C a 

 

 

Keterangan: 
a = Lund, 1994 
b = Fessenden, 2004 
c = Khalil et al, 2006 
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Hasil pengamatan spektra inframerah dengan menggunakan FTIR 

spectrophotometer Perkin Elmer Instrumen dapat dilihat pada gambar 5.1 

sedangkan spektra inframerah pustaka natrium diklofenak dapat dilihat pada 

gambar 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Hasil pemeriksaan spektra inframerah natrium diklofenak pada 
bilangan gelombang 400,0 – 4000,0 cm-1 menggunakan FTIR 
spectrophotometer Perkin Elmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Spektra inframerah natrium diklofenak pustaka pada gelombang 
500 – 4000 cm-1 (Purushotham et al, 2010) 

 
Bila dibandingkan dengan spektra inframerah pustaka maka dapat 

disimpulkan bahwa spektra natrium diklofenak yang digunakan dalam penelitian 

ini identik dengan spektra inframerah diklofenak yang terdapat dalam pustaka. 
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Hasil pemeriksaan titik lebur natrium diklofenak dengan menggunakan alat 

Differential Thermal Analysis dapat dilihat pada gambar 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Hasil pemeriksaan suhu lebur natrium diklofenak menggunakan 
alat Differential Thermal Analysis (DTA). 

 
Gambar 5.3 menunjukkan titik lebur natrium diklofenak yang diperiksa dengan 

menggunakan alat Differential Thermal Analysis (DTA) sebesar 286,3 °C, 

mendekati dalam rentang suhu lebur pada pustaka yaitu 283 – 285°C (Lund, 

1994). 

 

5.1.2. SLN Natrium Diklofenak 

SLN yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari natrium diklofenak 

1%, setil alkohol 10 %,  Tween 80 10%, dan propilenglikol 15% dengan 

karakteristik berupa setengah padat, berwarna putih susu, dan tidak berbau serta 

memiliki ukuran partikel sebesar 11,3 nm dengan persen penjebakan sebesar 

91,36%.  
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5.2. Pemeriksaan Diameter Droplet Formula I 

Hasil pemeriksaan droplet formula I menggunakan mikroskop cahaya dapat 

dilihat pada gambar 5.4. 

  
Gambar 5.4 Hasil pemeriksaan droplet formula I dengan mikroskop cahaya  

perbesaran 400x. 
 
Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa droplet yang terbentuk kurang 

sferis dan setelah dilakukan pengukuran diameter droplet didapatkan diameter 

droplet formula I sebesar 10,56 µm. 

 

5.3. Pembuatan Kurva Baku Natrium Diklofenak 

5.3.1. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum 

Hasil pengamatan serapan larutan baku kerja natrium diklofenak kadar  

6,0120 dan 20,0400 µg/mL dapat dilihat pada gambar 5.5.  

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Kurva serapan larutan baku kerja natrium diklofenak kadar 6,012 
dan 20,040 µg/mL dalam larutan dapar fosfat salin pH 7,4 ± 0,05. 

  
Dari hasil pengamatan diketahui panjang gelombang maksimum natrium 

diklofenak adalah 276 nm. 

20,0400 ppm

276,00

6,0120 ppm 
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5.3.2. Pemeriksaan Pengaruh Bahan Tambahan Terhadap Serapan Natrium 

Diklofenak 

Hasil scanning pengaruh bahan tambahan dapat dilihat pada gambar 5.6 

 
Gambar 5.6  Hasil pemeriksaan pengaruh serapan bahan tambahan 

Dari hasil scanning dapat diketahui bahwa bahan tambahan pada sediaan gel 

memberikan serapan pada panjang gelombang 200 – 400 nm sehingga pada 

pemeriksaan dipakai blanko gel tanpa natrium diklofenak. 

 

5.3.3 Kurva Baku Natrium Diklofenak 

Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel V.2, sedangkan profil kurva 

baku natrium diklofenak dapat dilihat pada gambar 5.7. 

Tabel V.2 Nilai serapan natrium diklofenak pada berbagai kadar dalam dapar 
fosfat salin pH 7,4 ± 0,05 pada panjang gelombang 276 nm. 

No. Kadar larutan baku kerja 
(μg/mL) 

Serapan 

1. 0,1002 0,011 
2. 0,5010 0,016 
3. 2,0040 0,062 
4. 6,0120 0,175 
5. 12,0240 0,369 
6. 20,0400 0,618 

 

Spektra bahan 
tambahan

Spektra baku na-diklofenak 
10 ppm 

Spektra gel natrium diklofenak 
dengan blanko BPS
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Gambar 5.7 Profil kurva baku natrium diklofenak pada berbagai kadar dalam 

dapar fosfat salin pH 7,4 ± 0,05 pada panjang gelombang 
maksimum 276 nm. 

 
Persamaan regresi untuk kurva baku natrium diklofenak dalam larutan dapar 

fosfat salin pH 7,4 ± 0,05 pada panjang gelombang 276 nm adalah y = 0,0306x + 

6,9061.10-4 dengan koefisien korelasi r = 0,9997. 

 

5.4. Uji Homogenitas 

Hasil pemeriksaan uji homogenitas sediaan gel natrium diklofenak pada berbagai 

formula dapat dilihat pada tabel V.3.  

Tabel V.3 Hasil uji homogenitas sediaan gel natrium diklofenak. 

% Perolehan kembali pada 
cuplikan ke -  Formula Repli

kasi 1 2 3 
Rerata ± SD KV 

(%) 
Rerata  
±  SD 

KV 
 (%) 

1 107,45 107,02 106,21 106,89 ± 0,63 0,59 
2 106,95 107,67 102,47 105,70 ± 2,82 2,66 I 
3 101,98 104,35 106,30 104,21 ± 2,16 2,07 

105,60 
± 1,34 1,27 

1 106,64 104,43 108,10 106,39 ± 1,85 1,74 
2 103,53 105,66 102,06 103,75 ± 1,81 1,74 II 
3 101,41 104,92 100,35 102,23 ± 2,39 2,34 

104,12 
± 2,10 2,02 

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan % KV kadar natrium diklofenak dari kadar 

rerata antar cuplikan dalam satu sediaan maupun dari rerata antar replikasi dalam 

satu formula ≤ 6 % hal ini menunjukkan bahwa sediaan tersebut homogen dan 

pembuatannya sudah reprodusibel. 
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5.5. Uji Karakteristik Sediaan Gel Natrium Diklofenak 

5.5.1. Uji Organoleptis Sediaan 

Dari hasil pemeriksaan organoleptis sediaan, didapatkan bahwa baik formula I 

maupun formula II mempunyai karakteristik berupa setengah padat, berwarna 

putih susu, dan tidak berbau.  

 

5.5.2. Pengukuran pH Sediaan 

Hasil pemeriksaan pH sediaan gel natrium diklofenak dapat dilihat pada tabel V.4 

dan gambar 5.8. 

Tabel V.4 Hasil pengukuran pH sediaan gel natrium diklofenak. 

Formula Replikasi pH Rerata ± SD 
1 6,41 
2 6,44 I  
3 6,45 

6,43 ± 0,02 

1 6,53 
2 6,59 II  
3 6,61 

6,58 ± 0,04 

 

 
Gambar 5.8 Histogram rerata pH sediaan gel natrium diklofenak.  

Dari hasil uji statistik Independent Sample t – Test menunjukkan bahwa t 

hitung = 5,333, lebih besar dari t table = 2,776 dengan derajat kepercayaan 95% 

sehingga terdapat perbedaan yang bermakna antara formula I dan formula II.  
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5.5.3. Pengukuran Daya Sebar 

Hasil pengukuran daya sebar sediaan gel natrium diklofenak dapat dilihat 

pada tabel V.5 dan grafik diameter penyebaran dapat dilihat pada gambar 5.9.  

Tabel V.5 Hasil pengukuran daya sebar sediaan gel natrium diklofenak. 

Formula Replikasi Daya sebar (slope) 
(cm/gram) 

Rerata ± SD 
(cm/gram) 

1 0,0320 
2 0,0220 I 
3 0,0250 

0,0263± 0,0051 

1 0,0290 
2 0,0330 II 
3 0,0340 

0,0323 ± 0,0026 

 

 
Gambar 5.9 Grafik rerata diameter penyebaran sediaan gel natrium diklofenak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.10   Histogram rerata daya sebar sediaan gel natrium diklofenak. 
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Hasil pengukuran diameter penyebaran pada beban nol sediaaan gel natrium 

diklofenak dapat dilihat pada tabel V.6 

Tabel V.6 Hasil pengukuran diameter penyebaran pada beban nol sediaan gel 

natrium diklofenak. 

Diameter penyebaran beban nol 
pemeriksaan ke- 

(cm) Formula 

1 2 3 

Rerata ± SD 
(cm) 

I 6,9 6,9 6,6 6,8 ± 0,17 
II 7,7 7,4 7,7 7,6 ± 0,17 

 

Dari hasil uji statistika Independent Sample t- Test didapatkan t hitung =  

5,657, lebih besar dari t tabel = 2,776 dengan derajat kepercayaan 95% sehingga 

dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan bermakna antara formula I dengan 

formula II. 

5.6. Penentuan Laju Penentrasi Natrium Diklofenak dalam bentuk Solid 

Lipid Nanoparticles dalam Sediaan Gel 

5.6.1. Perhitungan Jumlah Kumulatif Natrium Diklofenak yang 

Terpenetrasi 

Profil rerata  jumlah kumulatif natrium diklofenak yang terpenetrasi dari 

formula I dan formula II dalam media dapar fosfat salin pH 7,4 ± 0,05 dapat 

dilihat pada gambar 5.11. 

 
Gambar 5.11 Profil rerata jumlah kumulatif natrium diklofenak yang terpentrasi 

per satuan luas dalam media dapar fosfat salin pH 7,4 ± 0,05 pada 
suhu 37° ± 0,5 C dengan kecepatan pengadukan 100 rpm. 
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5.6.2. Perhitungan Kecepatan Penetrasi (Fluks) Natrium Diklofenak 

Persamaan regresi linier dapat dilihat pada tabel V.7, sedangkan fluks natrium 

diklofenak dapat dilihat pada gambar 5.12. 

 

Tabel V.7 Persamaan regresi linier antara jumlah kumulatif natrium diklofenak 
terpenetrasi versus waktu. 

Formula Replikasi Persamaan regresi linear 
1 y = 0,6628x + 27,3432 ; r = 0,9892 
2 y = 0,7290x + 27,6112 ; r = 0,9917 

Formula I 
 
 3 y = 0,5870x + 24,9342 ; r = 0,9737 

1 y = 0,4190x + 19,9023 ; r = 0,9576 
2 y = 0,4544x + 37,2422 ; r = 0,9959 

Formula II 
 
 3 y = 0,3616x + 14,1116 ; r = 0,9916 

 

Tabel V.8 Harga fluks sediaan gel natrium diklofenak dalam media dapar 
fosfat salin pH 7,4 ± 0,05 suhu 37° ± 0,5 C dengan kecepatan 
putaran 100 rpm. 

Fluks pada replikasi ke – (µg/cm2/menit) Sediaan 
Replikasi 1 Replikasi 2 Replikasi 3 

Rerata ± SD % KV 

Formula I 0,6628 0,7290 0,5870 0,6596 ± 0,0711 10,78 
Formula II 0,4190 0,4544 0,3616 0,4117 ± 0,0468 11,37 

 

 
Gambar 5.12 Histogram rerata fluks gel natrium diklofenak dalam dapar fosfat 

salin pH 7,4 ± 0,05 suhu 37° ± 0,5 dengan kecepatan 100 rpm.  

Dari hasil uji statistik Independent Sample t – Test menunjukkan bahwa t 

hitung = 5,046, lebih besar dari t table = 2,776 dengan derajat kepercayaan 95% 

sehingga terdapat perbedaan bermakna antara formula I dan formula II. 
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5.6.3.  Permeabilitas membran 

Harga permeabilitas membran terhadap natrium diklofenak pada berbagai 

sediaan dapat dilihat pada tabel V.9 dan gambar 5.12   

 

Tabel V.9  Harga permeabilitas membran (cm/menit) terhadap natrium 
diklofenak pada sediaan gel dalam berbagai formula. 

 

Formula Replikasi 
Permeabilitas membran 

(cm/menit) 
Rerata ± SD 

1 7,2568 .10-5 
2 7,9605.10-5 Formula I 

3 6,4184.10-5 
7,2119. 10-5 ± 7,7204.10-6 

1 4,3914.10-5 
2 4,7587.10-5 Formula II 

3 3,7891.10-5 
4,3131. 10-5  ± 4,8957.10-6 

 

 
 

Gambar 5.13 Histogram rerata permeabilitas membran terhadap natrium 
diklofenak pada sediaan gel dalam berbagai formula. 

Dari hasil uji statistik Independent Sample t – Test menunjukkan bahwa t 

hitung = 5,031, lebih besar dari t table = 2,776 dengan derajat kepercayaan 95% 

sehingga terdapat perbedaan bermakna antara formula I dengan formula II. 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 
Natrium diklofenak merupakan salah satu NSAID yang efektif untuk 

mengatasi nyeri sendi. Pada pemakaian secara oral, obat ini akan mengalami first 

pass effect di liver serta dapat menyebabkan efek samping pada saluran cerna 

sehingga dipilih rute topikal untuk mengurangi efek samping tersebut. Suatu 

NSAID diharapkan mempunyai mula kerja yang cepat dengan lama kerja yang 

panjang.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem solid lipid 

nanoparticles (SLN) natrium diklofenak yang terdiri dari natrium diklofenak 1%, 

setil alkohol 10%, propilenglikol 15% dan Tween 80 10% terhadap karakteristik 

sediaan dan penetrasi natrium diklofenak dalam basis gel carbomer 940. SLN 

merupakan salah satu sistem pembawa berbasis nanoteknologi yang tersusun dari 

lipid yang aman secara biologis, membentuk matrik inti lipid yang distabilisasi 

oleh suatu surfaktan atau emulgator, partikel berbentuk sferis dengan diameter 

antara 10 – 1000 nm (Mukherjee, 2009).  

Pada awal tahap penelitian dilakukan uji kualitatif terhadap bahan – bahan 

yang akan digunakan dalam penelitian. Pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan 

untuk menjamin bahwa bahan yang akan digunakan telah sesuai. Bahan – bahan 

yang akan diuji kualitatif antara lain adalah natrium diklofenak dan SLN natrium 

diklofenak. Uji kualitatif natrium diklofenak meliputi pemeriksaan organoleptis, 

pemeriksaan spektra inframerah, dan DTA (Differential Thermal Analysis). Pada 

pemeriksaan organoleptis natrium diklofenak didapatkan hasil yang sesuai dengan 

pustaka (Lund, 1994) yaitu serbuk, warna putih, dan tidak berbau. Hasil 

pengamatan spektra inframerah natrium diklofenak dengan teknik pellet KBr 

menunjukkan gambar spektra yang identik antara sampel dan pustaka pada daerah 

sidik jari. Dari hasil pemeriksaan DTA didapatkan suhu lebur sebesar 286,30C. 

Menurut Lund (1994), suhu lebur natrium diklofenak antara 283-2850C. Dari hasil 

tersebut dapat diketahui bahwa terdapat sedikit perbedaan suhu lebur natrium 

diklofenak yang digunakan dalam penelitian dengan natrium diklofenak pustaka. 

Menurut Tita (2009), perbedaan kecepatan pemanasan dapat menyebabkan 
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kenaikan suhu lebur sehingga perbedaan antara suhu lebur natrium diklofenak 

yang digunakan dengan suhu lebur natrium dikofenak pustaka dapat disebabkan 

perbedaan kecepatan pemanasan. 

SLN natrium diklofenak yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai 

karakteristik berupa setengah padat, berwarna putih susu, dan tidak berbau. Selain 

itu, SLN yang digunakan memiliki diameter ukuran rata – rata sebesar  11,3 nm 

dengan persen penjebakan natrium diklofenak sebesar 91,36%. Tahapan 

selanjutnya adalah pembuatan formula I dan formula II. Formula I merupakan 

sediaan emulgel natrium diklofenak dan formula II adalah gel SLN natrium 

diklofenak. Pada formula I dilakukan pengukuran droplet dengan menggunakan 

mikroskop. Dari hasil pengukuran droplet emulgel, didapatkan diameter rata – 

rata droplet sebesar 10,56 µm. Menurut McClements (2005), sediaan emulsi 

memiliki ukuran droplet antara 0,1 – 100 µm sehingga dapat disimpulkan bahwa 

formula tersebut adalah emulsi karena ukuran dropletnya berada dalam rentang 

ukuran droplet emulsi. 

Uji serapan bahan tambahan dilakukan dengan mengukur serapan baku 

kerja natrium diklofenak 10 ppm, gel natrium diklofenak, dan gel tanpa natrium 

diklofenak. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

bahan tambahan memberikan serapan tetapi tidak menggeser panjang gelombang 

maksimum natrium diklofenak. Oleh karena itu, digunakan gel tanpa natrium 

diklofenak sebagai blanko pada uji homogenitas dan uji penetrasi. 

Tahapan selanjutnya adalah penentuan kurva baku natrium diklofenak yang 

diawali dengan penentuan panjang gelombang maksimum dari natrium 

diklofenak. Pada penentuan panjang gelombang maksimum natrium diklofenak, 

didapatkan panjang gelombang maksimum natrium diklofenak adalah 276 nm. 

Selanjutnya dilakukan penentuan kurva baku natrium diklofenak dalam larutan 

dapar fosfat salin pH 7,4 ± 0,05 dan didapatkan persamaan regresi y = 0,0306x + 

6,9061.10-4 dengan koefisien korelasi r = 0,9997 yang lebih besar dari r tabel 

(0,811), sehingga antara rentang 0,1002 – 20,0400 ppm dapat dikatakan bahwa 

terdapat hubungan yang linier antara kadar natrium diklofenak dengan 

serapannya. 
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Uji homogenitas dan reprodusibilitas dari sediaan gel natrium diklofenak 

dilakukan dengan tujuan untuk menjamin bahwa kadar natrium diklofenak dalam 

sediaan sudah homogen dan pembuatannya sudah reprodusibel. Tujuan lain uji 

homogenitas adalah agar hasil yang diperoleh dari uji penetrasi bukanlah 

disebabkan oleh adanya perbedaan kadar bahan obat melainkan disebabkan karena 

perbedaan sistem. Uji homogenitas dilakukan dengan mengambil 3 cuplikan pada 

setiap replikasi dari tiap formula dan didapatkan rerata homogenitas formula I 

adalah (105,5987 ± 1,3441) % dengan % KV 1,2729 dan formula II adalah 

(104,1207 ± 2,1049) % dengan % KV 2,0216. Persyaratan  persen perolehan 

kembali sediaan semisolid adalah 85 – 115 % (Depkes RI, 1995).  Dengan 

demikian persen perolehan kembali kedua formula sudah memenuhi persyaratan 

perolehan kembali. Berdasarkan hasil pemeriksaan % KV kadar natrium 

diklofenak dari kadar rerata antar cuplikan dalam satu sediaan dan % KV dari 

rerata antar replikasi dalam satu formula ≤ 6 %. Hal ini menunjukkan sediaan 

telah homogen dan pembuatannya sudah reprodusibel. Persyaratan % KV tersebut 

mengacu pada persyaratan keseragaman kandungan pada Farmakope Indonesia 

edisi IV. Dengan harga % KV ≤ 6 %, maka dapat dianggap bahwa kadar bahan 

aktif (baik antar cuplikan maupun antar replikasi) sudah sama. 

Pada pemeriksaan organoleptis sediaan gel natrium diklofenak, formula I 

mempunyai konsistensi semisolid, berwarna putih, dan tidak berbau sedangkan 

formula II mempunyai konsistensi setengah padat, berwarna putih, dan tidak 

berbau. Kedua sediaan mempunyai konsistensi yang hampir sama karena bahan 

yang digunakan adalah sama dengan jumlah yang sama. 

Pada pengukuran pH sediaan natrium diklofenak diperoleh pH sediaan 

formula I sebesar (6,43 ± 0,02) dan formula II sebesar (6,58 ± 0,04). Berdasarkan 

hasil uji Independent Sample t Test diperoleh harga t hitung sebesar 5,333 yang 

lebih besar dari t tabel 2,776 sehingga ada perbedaaan bermakna antara pH 

formula I dengan formula II. Formula I mempunyai pH yang lebih asam daripada 

formula II dikarenakan adanya interaksi antara ion Na+ dari natrium diklofenak 

dengan Carbomer. Ion Na+ dapat mendesak ikatan hidrogen antara ion karboksilat 

dari carbomer dengan air sehingga terjadi pelepasan ion H+ yang kemudian 

menurunkan nilai pH. Pada formula I, natrium diklofenak terdispersi merata di 
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dalam gel sehingga terdapat banyak ion Na+ yang dapat berinteraksi dengan 

Carbomer sehingga menyebabkan nilai pH-nya lebih rendah (lebih asam). Pada 

formula II (sistem SLN),  terdapat sejumlah natrium diklofenak yang terjebak 

dalam sistem sehingga ion Na+ yang dapat mendesak ikatan hidrogen antara air 

dan Carbomer lebih sedikit dan menyebabkan nilai pH lebih tinggi (lebih basa). 

Kedua formula mempunyai pH yang masih berada dalam rentang pH kulit (4,0 – 

6,8) (Martin et al, 1993), sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya reaksi 

iritasi bila digunakan. 

Dari hasil pengukuran diameter penyebaran pada beban nol, diketahui 

bahwa rerata diameter yang dicapai hanya dengan pemberian beban kaca seberat 

296 gram yang dianggap sebagai beban nol berturut-turut 6,8 ± 0,17 cm dan 7,6 ± 

0,17 cm untuk formula I (emulgel) dan formula II (gel SLN).  Berdasarkan hasil 

uji statistik dengan Independent Sample t Test, didapatkan t hitung sebesar 5,657, 

lebih besar dari t tabel 2,776 sehingga dapat diketahui ada perbedaan bermakna 

diameter penyebaran pada beban nol formula I dengan formula II. Penyebaran 

pada baban nol ini menggambarkan kemudahan gel dalam mengalir (fluiditas). 

Fluiditas merupakan kebalikan dari viskositas. Viskositas adalah tahanan dari 

suatu cairan untuk mengalir. Semakin tinggi viskositas, tahanan akan semakin 

besar (Martin et al, 1993). Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan 

bahwa formula I memiliki viskositas lebih tinggi. Formula I memiliki ukuran 

droplet yang lebih besar daripada formula II sehingga formula I memiliki luas 

permukaan droplet yang lebih kecil dari formula II. Dengan demikian, pada 

formula I jumlah Tween 80 yang dibutuhkan untuk membentuk lapisan monolayer 

pada lemak lebih sedikit dibandingkan formula II. Hal ini akan berdampak pada 

semakin banyaknya Tween 80 bebas pada formula I. Menurut Tsianou and  

Alexandridis, (2005), bila surfaktan berada dalam keadaan bebas maka akan 

terjadi interaksi antara surfaktan dengan polimer. Berdasarkan penelitian Igleesias 

(2001), penambahan Tween 80 dengan konsentrasi 0,25 – 0,5% akan 

meningkatkan viskositas. Peningkatan viskositas terjadi karena adanya interaksi 

hidrofobik antara bagian surfaktan yang non-polar dengan polimer.  
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Untuk membandingkan profil diameter penyebaran sediaan gel natrium 

diklofenak dihitung nilai slope persamaan regresi antara diameter penyebaran (y) 

vs beban (x) hasil perhitungan daya sebar didapatkan slope formula II (0,0323 ± 

0,0026 cm/g) > formula I (0,0263 ± 0,0051 cm/g). Hal ini menunjukkan 

kemampuan penyebaran gel SLN lebih besar daripada emulgel. 

Tahap terakhir pada penelitian ini yaitu penentuan laju penetrasi dalam 

media dapar fosfat pH 7,4 ± 0,05, suhu 37oC ± 0,5, kecepatan pengadukan 100 

rpm dengan membran kulit tikus Wistar jantan bagian abdomen. Pada uji 

penetrasi diperoleh dua parameter penetrasi yaitu fluks dan permeabilitas 

membran. Fluks didapatkan dari nilai slope regresi linier antara waktu vs jumlah 

kumulatif yang terpenetrasi per satuan luas. Regresi linier dibuat pada saat steady 

state. Steady state adalah kondisi dimana kecepatan obat dalam menembus kulit 

sudah konstan. Dari hasil uji penetrasi, didapatkan rerata fluks formula I sebesar 

(0,6596 ± 0,0711) µg/cm2/menit dengan % KV sebesar 10,7792 dan formula II 

sebesar (0,4117 ± 0,0468) µg/cm2/menit dengan % KV sebesar 11,3675.  

Berdasarkan hasil uji statistik dengan Independent Sample t Test, didapatkan t 

hitung sebesar 5,046, lebih besar dari t tabel 2,776 sehingga dapat diketahui ada 

perbedaan bermakna fluks formula I dengan formula II. Pada perhitungan 

permeabilitas membran diperoleh harga rerata permeabilitas membran untuk 

formula I sebesar (7,2119. 10-5 ± 7,7204.10-6) cm/menit dan formula II sebesar 

(4,3131. 10-5  ± 4,8957.10-6) cm/menit. Dari hasil uji statistika Independent 

Sample t Test, didapatkan t hitung sebesar 5,031, lebih besar daripada t tabel 

2,776 sehingga dapat disimpulkan bahwa permeabilitas membran formula I 

berbeda bermakna dengan formula II. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi penetrasi adalah faktor biologis. Pada 

penelitian ini digunakan tikus Wistar jantan umur 7 – 8 minggu karena pada umur 

tersebut tikus dikatakan dewasa dan untuk meminimalkan pengaruh hormonal. 

Dipilihnya kulit bagian abdomen sebagai membran karena pada bagian tersebut 

lebih tipis sehingga lebih permeabel serta lebih luas dibandingkan bagian lain. 

Kondisi kulit yang diharapkan adalah kulit yang sehat. Pada penelitian ini, 

dilakukan pengontrolan terhadap tikus yang digunakan seperti mengontrol umur, 

berat, dan kondisi tikus yang digunakan. Tikus dibunuh dengan cara dimasukkan 
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eksikator yang telah jenuh dengan eter. Hal ini bertujuan agar tikus mati dengan 

cepat dan tidak merasakan rasa sakit serta tidak merusak kulit tikus. Bila pada saat 

pengambilan kulit, ternyata terdapat luka pada kulit tikus, maka kulit tersebut 

tidak dapt digunakan karena kulit akan menjadi semakin permeabel sehingga 

penetrasi melalui kulit akan meningkat. Dengan demikian data yang diperoleh 

bukan disebabkan oleh perbedaan sistem, melainkan perbedaan kondisi kulit. 

Fluks formula I lebih besar daripada fluks formula II karena formula I 

merupakan emulgel dan formula II merupakan gel SLN. Pada formula I, natrium 

diklofenak lebih banyak berada di fase luar sehingga natrium diklofenak lebih 

mudah berpenetrasi sedangkan pada formula II natrium diklofenak lebih banyak 

terjebak dalam fase minyak karena SLN yang dipakai mempunyai persen 

penjebakan sebesar 91,36 %. Pada formula I, natrium diklofenak yang terdispersi 

di fase luar memiliki afinitas yang lemah terhadap basis gel yang bersifat hidrofil 

sehingga natrium diklofenak lebih mudah lepas. Dengan demikian, jumlah 

natrium diklofenak yang siap berpenetrasi akan lebih banyak. Pada formula II 

natrium diklofenak lebih banyak terjebak di fase dalam. Menurut Patthak and 

Thassu (2009), bahan obat yang berada di fase luar akan lepas dan berpenetrasi 

lebih cepat daripada yang berada di fase dalam sehingga akan timbul burst release 

tetapi pada formula II tidak tampak adanya burst release karena diklofenak yang 

berada di fase luar hanya 8,64 %. Pada formula II juga belum terlihat profil yang 

menunjukkan penetrasi yang terkontrol karena waktu pengamatan masih terlalu 

singkat yaitu 8 jam padahal sediaan ini diharapkan bekerja selama 24 jam 

sehingga diperlukan waktu pengamatan yang lebih lama. Persen KV dari formula 

I dan formula II sebesar 10,78% dan 11,37%. Besarnya % KV yang didapatkan 

dapat disebabkan oleh sedikitnya jumlah tikus yang digunakan untuk uji penetrasi 

sehingga disarankan agar jumlah tikus yang digunakan lebih banyak.  
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
7.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Sistem SLN natrium diklofenak yang terdiri dari natrium diklofenak 

1%, setil alkohol 10%, Tween  80 10%, dan propilenglikol 15% dalam 

basis gel Carbomer tidak mempengaruhi organoleptis sediaan gel 

natrium diklofenak. 

2. pH formula II (gel SLN natrium diklofenak) lebih basa daripada pH 

formula I (emulgel). 

3. Daya sebar dan diameter penyebaran pada beban nol formula II (gel 

SLN natrium diklofenak) lebih besar daripada daya sebar dan diameter 

penyebaran pada beban nol formula I (emulgel). 

4. Laju penetrasi natrium diklofenak sistem SLN natrium diklofenak yang 

terdiri dari natrium diklofenak 1%, setil alkohol 10%, Tween  80 10%, 

dan propilenglikol 15% dalam basis gel Carbomer lebih rendah 

daripada natrium diklofenak tanpa sistem SLN.  

 

7.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan : 

1. Perlu dilakukan pengontrolan keseragaman berat dan umur tikus yang 

akan digunakan dalam penelitian secara lebih ketat. Selain itu perlu 

dilakukan penambahan jumlah replikasi agar variasi datanya tidak 

terlalu besar. 

2. Untuk melihat profil penetrasi yang terkontrol dari sediaan gel dengan 

sistem SLN maka diperlukan perpanjangan waktu disolusi sampai 24 

jam. 
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Lampiran 1 

Sertifikat Analisis Carbomer 940 
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Lampiran 2 

Sertifikat Analisis Setil Alkohol 
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Lampiran 3  

Sertifikat Analisis Tween 80 
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Lampiran 4  

Sertifikat Analisis Propilenglikol 
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Lampiran 5 

Sertifikat Analisis Triethanolamin 
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Lampiran 6 

Perhitungan Jumlah Bahan dalam Formula 
Perhitungan Bahan Formula I 

1. Natrium diklofenak  

Dalam sediaan gel natrium diklofenak mengandung 1% b/b natrium 

diklofenak. 

 

2. Setil alkohol 

Dalam sediaan SLN natrium diklofenak mengandung setil alkohol 10 %  

 
Diambil 10 gram SLN natrium diklofenak yang mengandung setil alkohol  

 
3. Tween 80 

Dalam sediaan SLN natrium diklofenak mengandung Tween 80 10%  

 
Diambil 10 gram SLN natrium diklofenak yang mengandung Tween 80  

 
4. Propilenglikol 

Dalam sediaan SLN natrium diklofenak mengandung propilenglikol 15% 

 
Diambil 10 gram SLN natrium diklofenak yang mengandung propilenglikol  

 
5. Aqua bebas CO2 
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Perhitungan Bahan Formula II 

1. SLN natrium diklofenak  

Kadar natrium diklofenak dalam SLN natrium diklofenak sebesar 3% 

dalam 100 mL, sehingga berat natrium diklofenak : 

 
Dibutuhkan natrium diklofenak untuk formula I sebesar 0,3 gram sehingga 

diambil SLN natrium diklofenak : 
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Lampiran 7 

Perhitungan Diameter Droplet Formula I 

Pemeriksaan Distribusi Ukuran Droplet 

Kalibrasi 

 26 skala okuler = 25 skala objektif 

 52 skala okuler = 50 skala objektif 

1 skala okuler = 962,0
2

52
50

26
25

=
+

 skala objektif 

(1 skala objektif = 10 µm) 

1 skala okuler = 10 µm x 0,962 = 9,62 µm 

Perbesaran okuler 10 x dan perbesaran objektif 40x 

Jumlah kelas  = 1 +3,3 log n 

  = 1 + 3,3 log 300 

  = 9,17 kelas ≈ 9 kelas 

Rentang = ukuran terbesar – ukuran terkecil  

  = 10 (10/40) x 9,62 µm – 2 (10/40) x 9,62 µm 

  = 24,05 µm – 4,81 µm 

  = 19,24 µm 

Interval  =  Rentang 
      Jumlah kelas 

  =  19,24 µm  = 2,14 
       9 

Skala okuler Ukuran Partikel (µm) Jumlah Partikel 
2 2   x (10/40) x 9,62=  4,81 38 
3 3   x (10/40) x 9,62 = 7,22 92 
4 4   x (10/40) x 9,62 = 9,62 63 
5 5   x (10/40) x 9,62 = 12,03 51 
6 6   x (10/40) x 9,62 = 14,43 22 
7 7   x (10/40) x 9,62 = 16,84 18 
8 8   x (10/40) x 9,62 = 19,24 10 
9 9   x (10/40) x 9,62 = 21,65 2 
10 10  x (10/40) x 9,62 = 24,05 4 

Jumlah total 300 
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Jarak ukuran 
(µm) 

Rata-rata 
Jarak ukuran (d) 

Jumlah partikel 
 (n) d.n 

 4,81 – 6,95 5,88 38 223,44 
>  6,95 – 9,09 8,025 92 738,30 
>  9,09 – 11,23 10,165 63 640,40 
>11,23 – 13,37 12,305 51 627,56 
>13,37 – 15,51 14,445 22 317,79 

    >15,51 – 17,65 16,585 18 298,53 
>17,65 – 19,79 18,725 10 187,25 
>19,79 – 21,93 20,865 2 41,73 
> 21,93 – 24,07 23,005 4 92,02 

Jumlah 300 3167,01 
Diameter rata-rata (µm) = 

∑(d.n)/ ∑ partikel 
10,56 
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Lampiran 8 

Perhitungan Uji Homogenitas 

Sediaan Gel Natrium Diklofenak 

Perhitungan Kadar Natrium Diklofenak dari Sediaan Gel 

Hasil perhitungan kadar (/mL) yang terdapat pada tabel perhitungan homogenitas 

didapatkan dengan memasukkan nilai serapan sampel ke dalam persamaan regresi 

kurva baku. Sebelum dilakukan pemeriksaan pada spektrofotometer, cuplikan 

(0,125 gram) diekstraksi dengan 2,5 mL etanol dan diaduk dengan stirrer 

kemudian ditambahkan larutan dapar fosfat salin pH 7,4 ± 0,05 sampai 25,0 mL. 

Hasil ekstraksi diambil 2,0 mL dan ditambah larutan dapar fosfat salin pH 7,4 ± 

0,05 sampai 10,0 mL. 

Dalam 125,0 mg sampel mengandung natrium diklofenak 1% = 1,25 mg natrium 

diklofenak. 

Contoh perhitungan kadar sampel : 

Formula I replikasi pengamatan 1 : 

Ditimbang sampel 125,2 mg → mengandung natrium diklofenak 1% = 1252 µg 

Serapan yang diperoleh dari pengamatan dengan spektrofotometer adalah 0,330 

y  = 0,0306 x + 0,00069061 

0,330 = 0,0306 x + 0,00069061 

x = 10,7617 µg/mL 

Kadar dalam 10 ml = 10,7617 µg/mL 

Kadar dalam 25 mL = (10,0 mL/ 2,0 mL) x 10,7617 µg/mL  

   = 53,8085 µg/mL 

Natrium diklofenak yang terbaca = 53,8085 µg/mL x 25 mL 

     = 1345,2515 µg 

Kadar natrium diklofenak (%) = (1345,2515/1252) x 100 % 

     = 107,45 % 
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Penimbangan (mg) Na diklofenak 
(mg) Serapan Formula Replikasi 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 125,2 125,7 125,5 1,252 1,257 1,255 0,330 0,330 0,327 
2 125,4 125,7 125,3 1,254 1,257 1,253 0,329 0,332 0,315 I 
3 125,1 125,0 125,4 1,251 1,250 1,254 0,313 0,320 0,327 
1 125,0 125,3 125,2 1,250 1,253 1,252 0,327 0,321 0,332 
2 125,6 125,0 125,8 1,256 1,250 1,258 0,319 0,324 0,315 II 
3 125,0 125,1 125,5 1,250 1,251 1,255 0,311 0,322 0,309 

 

  

Kadar 
Na – Diklofenak 

(ppm) 

Kadar 
Na – Diklofenak 

(ppm) 

Kadar 
Na – Diklofenak 

(ppm) 
10,7617 10,7617 10,7617 10,0160 10,0560 10,0400 107,45 107,02 106,21
10,7291 10,7291 10,7291 10,0320 10,0560 10,0240 106,95 107,67 102,47
10,2062 10,2062 10,2062 10,0080 10,0000 10,0320 101,98 104,35 106,30
10,6637 10,6637 10,6637 10,0000 10,0240 10,0160 106,64 104,43 108,10
10,4023 10,4023 10,4023 10,0480 10,0000 10,0640 103,53 105,66 102,06
10,1408 10,1408 10,1408 10,0000 10,0080 10,0400 101,41 104,92 100,35

 

Formula Replikasi Rerata SD KVa Rerata SD KVb 
1 106,89 0,63 0,59 
2 105,70 2,82 2,66 I 
3 104,21 2,16 2,07 

105,60 1,34 1,27 

1 106,39 1,85 1,74 
2 103,75 1,81 1,74 II 
3 102,23 2,39 2,34 

104,12 2,10 2,02 

 

a = homogenitas 
b = reprodusibel 
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Lampiran 9 

Hasil Uji Independent Sample t – Test  

pH Sediaan Gel Natrium Diklofenak 

 
 

Formula N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

I 3 6.4333333 .02081666 .01201850pH 

II 3 6.5766667 .04163332 .02403701

 

 
Independent Samples Test 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

    
95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

  F Sig. t df 
Sig. 

(2-tailed) 
Mean 

Difference
Std. Error 
Difference 

Lower Upper 

Equal variances 
assumed 

2.063 .224 -5.333 4 .006 -.1433 .0268 -.2179 -.0687 
pH 

Equal variances 
not assumed 

  -5.333 2.941 .014 -.1433 .0268 -.2298 -.0568 
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Lampiran 10 

Hasil Pengukuran Daya Sebar 

Diameter penyebaran (cm) 
Formula I Formula II Beban 

1 2 3 Rerata 1 2 3 Rerata 
0 6,9 6,9 6,6 6,8 7,7 7,4 7,7 7,6 
5 7,4 7,4 6,9 7,2 8,1 7,9 8,2 8,1 
10 7,5 7,6 7,1 7,4 8,5 8,2 8,6 8,4 
15 7,9 7,7 7,2 7,6 8,7 8,4 8,7 8,6 
20 8 7,8 7,3 7,7 8,9 8,5 8,9 8,8 
25 8,1 7,9 7,5 7,8 9 8,7 9 8,9 
30 8,2 8 7,6 7,9 9,1 8,9 9,2 9,1 
35 8,4 8,1 7,7 8,1 9,2 9 9,3 9,2 
40 8,4 8,1 7,8 8,1 9,3 9,1 9,3 9,2 
45 8,4 8,1 7,8 8,1 9,4 9,1 9,3 9,3 
50 8,4 8,1 7,8 8,1 9,4 9,1 9,3 9,3 
55     9,4 9,2 9,3 9,3 

Slope 0,032 0,022 0,025 0,0263 0,029 0,033 0,034 0,0323 
SD 0,0055 0,0027   
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Lampiran 11 

Hasil Uji Independent Sample t – Test  

Diameter Penyebaran Pada Beban Nol  

Sediaan Gel Natrium Diklofenak 

 
 

FORMULA N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

Formula I 3 6.8000 .17321 .10000 DIAMETER 
BEBAN NOL Formula II 3 7.6000 .17321 .10000 
 

Independent Samples Test 
 

 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances

t-test for Equality of Means 

 

   
95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

 
 F Sig. t df 

Sig. 
(2-tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference 

Lower Upper

Equal 
variances  
assumed 

.000 1.000 -5.657 4 .005 -.800 .141 -1.1921 -.4073DIAMETER 
BEBAN  
NOL 

Equal 
variances  
not assumed 

  
-5.657 4.000 .005 -.800 .141 -1.191 -.4073
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Lampiran 12 

Perhitungan Uji Penetrasi 
Dari pemeriksaan sampel pada menit ke-n, diperoleh besarnya serapan natrium 

diklofenak pada panjang gelombang maksimum 276 nm. Dari serapan ini dapat 

dihitung kadar natrium diklofenak (µg/mL) dengan cara memasukkan nilai 

serapan ke dalam persamaan regresi kurva baku kemudian dihitung kadar natrium 

diklofenak dalam 500 mL dan jumlah kumulatif natrium diklofenak yang 

terpenetrasi (µg/cm2). 

Contoh perhitungan jumlah kumulatif natrium diklofenak yang terpenetrasi : 

Diameter membran kulit tikus = 2,9 cm, jari – jari (r) = 1,45 cm 

Luas membran kulit tikus  = π x r2  

= 3,14 x (1,45)2 

= 6,6019 cm2 

Setiap pengambilan 5 mL sampel pada menit ke-n, diganti dengan larutan dapar 

fosfat salin pH 7,4 ± 0,05 sebanyak 5 mL pada suhu 37 ± 0,5 °C. 

Kadar dalam 500 mL = (kadar tn x 500 mL) + (5 mL x (kadar t n - 1 + t n -2 + ....+  

t0)) 

Jumlah kumulatif natrium diklofenak yang terpenetrasi = kadar dalam 500 mL : 

luas membran 

Contoh perhitungan dari sediaan gel pada formula I replikasi pengamatan 1  menit 

120 : 

Serapan sediaan pada menit ke – 120 adalah 0,042. 

y  = 0,0306 x + 0,00069061 

0,042 = 0,0306 x + 0,00069061 

x = 1,3500 µg/mL 

Kadar dalam 500 mL = (kadar t120 x 500 mL) + (5 mL x (kadar t90 + t60 + t60)) 

   = (1,3500 x 500 ) + ( 5 x (0,5330 + 0,7291 + 1,3173)) 

   = 675 + 12,8970 

   = 687,8970 µg/ 500 mL 

Jumlah kumulatif natrium diklofenak yang terpenetrasi : 

687,8970 µg/ 500 mL : 6,6019 cm2 = 104,1961 µg 
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Lampiran 13 

Rerata Jumlah Kumulatif Natrium Diklofenak yang Terpenetrasi 

Waktu 
(menit) 

Rerata Jumlah Kumulatif Per Satuan Luas ± SD 
(µg/cm2) 

 Formula I Formula II 
0 0,0000 ± 0,0000 0,0000 ± 0,0000 
5 0,0000 ± 0,0000 0,0000 ± 0,0000 
10 0,0000 ± 0,0000 0,0000 ± 0,0000 
15 0,0000 ± 0,0000 11,8055 ± 20,4477 
20 0,0000 ± 0,0000 15,2236 ± 26,3680 
25 23,6109 ± 21,7541 26,3551 ± 24,5589 
30 49,6777 ± 15,8858 38,4214 ± 9,2291 
60 62,5474 ± 16,2114 43,7504 ± 11,5084 
90 92,8661 ± 8,6306 59,8541 ± 21,8609 

120 111,1065 ± 11,9198 67,8644 ± 20,2707 
150 136,1204 ± 9,7278 85,0241 ± 21,2920 
180 147,3483 ± 17,4961 110,5990 ± 22,4502 
210 157,8501 ± 10,5840 106,7208 ± 23,8376 
240 189,0681 ± 12,0180 125,0685 ± 29,0097 
270 204,9077 ± 7,0101 132,0393 ± 30,9949 
300 225,0128 ± 20,6543 153,0931 ± 35,8049 
330 232,0990 ± 23,3274 163,6197 ± 21,2963 
360 249,9600 ± 28,4471 173,4120 ± 27,4065 
390 265,5027 ± 31,2635 189,8870 ± 24,1387 
420 299,3277 ± 52,6529 194,9602 ± 35,5077 
450 320,2660 ± 54,1295 198,4164 ± 26,4479 
480 378,5114 ± 26,0235 220,0395 ± 32,7328 
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Lampiran 14 

Hasil Penentuan Jumlah Kumulatif Natrium Diklofenak yang Terpenetrasi 

Formula I Replikasi 1 

Waktu 
(menit) Serapan Kadar 

(µg/mL)
Koreksi 
Wurster

Kadar 
Sebenarnya

(µg/mL) 

Jumlah kumulatif 
dalam 500 mL 

(µg) 

Jumlah kumulatif 
per satuan luas 

(µg/cm2) 
0 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
5 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
10 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
15 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
20 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
25 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
30 0,017 0,5330 0,0000 0,5330 266,4933 40,3665 
60 0,023 0,7291 0,0053 0,7344 367,1974 55,6204 
90 0,041 1,3173 0,0126 1,3299 664,9604 100,7233 
120 0,042 1,3500 0,0258 1,3758 687,8868 104,1961 
150 0,056 1,8075 0,0393 1,8468 923,3949 139,8691 
180 0,065 2,1016 0,0574 2,1590 1079,4912 163,5134 
210 0,067 2,1670 0,0784 2,2454 1122,6790 170,0552 
240 0,073 2,3631 0,1001 2,4631 1231,5531 186,5467 
270 0,080 2,5918 0,1237 2,7155 1357,7474 205,6617 
300 0,087 2,8206 0,1496 2,9702 1485,0855 224,9499 
330 0,089 2,8859 0,1778 3,0637 1531,8681 232,0362 
360 0,090 2,9186 0,2067 3,1253 1562,6376 236,6969 
390 0,100 3,2454 0,2359 3,4813 1740,6294 263,6578 
420 0,121 3,9317 0,2683 4,2000 2099,9936 318,0917 
450 0,128 4,1604 0,3076 4,4681 2234,0311 338,3947 
480 0,136 4,4219 0,3492 4,7711 2385,5523 361,3460 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Karakterisasi dan uji .... Fuad Nasrullah 



 
85 

 

Lampiran 15 

Hasil Penentuan Jumlah Kumulatif Natrium Diklofenak yang Terpenetrasi 

Formula I Replikasi 2 

Waktu 
(menit) Serapan Kadar 

(µg/mL)
Koreksi 
Wurster

Kadar 
Sebenarnya

(µg/mL) 

Jumlah kumulatif 
dalam 500 mL 

(µg) 

Jumlah kumulatif 
per satuan luas 

(µg/cm2) 
0 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
5 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
10 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
15 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
20 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
25 0,018 0,5657 0,0000 0,5657 282,8332 42,8415 
30 0,028 0,8925 0,0057 0,8981 449,0602 68,0204 
60 0,033 1,0559 0,0146 1,0704 535,2219 81,0715 
90 0,038 1,2193 0,0251 1,2444 622,2005 94,2464 
120 0,050 1,6114 0,0373 1,6488 824,3753 124,8703 
150 0,057 1,8402 0,0534 1,8936 946,8114 143,4161 
180 0,059 1,9055 0,0718 1,9774 988,6920 149,7598 
210 0,059 1,9055 0,0909 1,9964 998,2197 151,2030 
240 0,079 2,5591 0,1100 2,6691 1334,5448 202,1471 
270 0,082 2,6572 0,1356 2,7927 1396,3601 211,5104 
300 0,095 3,0820 0,1621 3,2441 1622,0642 245,6984 
330 0,098 3,1800 0,1929 3,3730 1686,4938 255,4578 
360 0,108 3,5068 0,2247 3,7316 1865,7928 282,6167 
390 0,113 3,6702 0,2598 3,9301 1965,0263 297,6478 
420 0,129 4,1931 0,2965 4,4896 2244,8154 340,0282 
450 0,137 4,4546 0,3384 4,7930 2396,5000 363,0043 
480 0,154 5,0101 0,3830 5,3931 2696,5505 408,4538 
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Lampiran 16 

Hasil Penentuan Jumlah Kumulatif Natrium Diklofenak yang Terpenetrasi 

Formula I Replikasi 3 

Waktu 
(menit) Serapan Kadar 

(µg/mL)
Koreksi 
Wurster

Kadar 
Sebenarnya

(µg/mL) 

Jumlah kumulatif 
dalam 500 mL 

(µg) 

Jumlah kumulatif 
per satuan luas 

(µg/cm2) 
0 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
5 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
10 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
15 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
20 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
25 0,012 0,3696 0,0000 0,3696 184,7940 27,9912 
30 0,017 0,5330 0,0037 0,5367 268,3412 40,6464 
60 0,021 0,6637 0,0090 0,6727 336,3657 50,9502 
90 0,034 1,0885 0,0157 1,1042 552,1025 83,6284 
120 0,042 1,3500 0,0265 1,3765 688,2641 104,2532 
150 0,050 1,6114 0,0400 1,6515 825,7330 125,0760 
180 0,051 1,6441 0,0562 1,7003 850,1300 128,7715 
210 0,060 1,9382 0,0726 2,0108 1005,4093 152,2920 
240 0,070 2,2650 0,0920 2,3570 1178,4990 178,5104 
270 0,077 2,4938 0,1146 2,6084 1304,2032 197,5512 
300 0,079 2,5591 0,1396 2,6987 1349,3518 204,3899 
330 0,080 2,5918 0,1652 2,7570 1378,4873 208,8032 
360 0,088 2,8532 0,1911 3,0443 1522,1653 230,5665 
390 0,089 2,8859 0,2196 3,1055 1552,7714 235,2025 
420 0,090 2,9186 0,2485 3,1671 1583,5409 239,8632 
450 0,097 3,1474 0,2777 3,4250 1712,5130 259,3990 
480 0,139 4,5199 0,3091 4,8290 2414,5244 365,7345 
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Lampiran 17 

Hasil Penentuan Jumlah Kumulatif Natrium Diklofenak yang Terpenetrasi 

Formula II Replikasi 1 

Waktu 
(menit) Serapan Kadar 

(µg/mL)
Koreksi 
Wurster

Kadar 
Sebenarnya

(µg/mL) 

Jumlah kumulatif 
dalam 500 mL 

(µg) 

Jumlah kumulatif 
per satuan luas 

(µg/cm2) 
0 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
5 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
10 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
15 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
20 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
25 0,013 0,4023 0,0000 0,4023 201,1338 30,4663 
30 0,014 0,4349 0,0040 0,4390 219,4850 33,2460 
60 0,015 0,4676 0,0084 0,4760 237,9996 36,0504 
90 0,018 0,5657 0,0130 0,5787 289,3574 43,8297 
120 0,025 0,7944 0,0187 0,8131 406,5648 61,5835 
150 0,036 1,1539 0,0266 1,1806 590,2755 89,4106 
180 0,045 1,4480 0,0382 1,4862 743,1038 112,5599 
210 0,042 1,3500 0,0527 1,4026 701,3243 106,2315 
240 0,049 1,5787 0,0662 1,6449 822,4533 124,5792 
270 0,049 1,5787 0,0820 1,6607 830,3470 125,7749 
300 0,064 2,0689 0,0977 2,1667 1083,3387 164,0962 
330 0,064 2,0689 0,1184 2,1874 1093,6834 165,6632 
360 0,070 2,2650 0,1391 2,4041 1202,0673 182,0804 
390 0,072 2,3304 0,1618 2,4921 1246,0721 188,7459 
420 0,073 2,3631 0,1851 2,5481 1274,0638 192,9859 
450 0,070 2,2650 0,2087 2,4737 1236,8595 187,3504 
480 0,080 2,5918 0,2314 2,8232 1411,5832 213,8163 
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Lampiran 18 

Hasil Penentuan Jumlah Kumulatif Natrium Diklofenak yang Terpenetrasi 

Formula II Replikasi 2 

Waktu 
(menit) Serapan Kadar 

(µg/mL)
Koreksi 
Wurster

Kadar 
Sebenarnya

(µg/mL) 

Jumlah kumulatif 
dalam 500 mL 

(µg) 

Jumlah kumulatif 
per satuan luas 

(µg/cm2) 
0 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
5 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
10 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
15 0,015 0,4676 0,0000 0,4676 233,8136 35,4164 
20 0,019 0,5983 0,0047 0,6030 301,5112 45,6707 
25 0,020 0,6310 0,0107 0,6417 320,8428 48,5989 
30 0,020 0,6310 0,0170 0,6480 323,9979 49,0768 
60 0,023 0,7291 0,0233 0,7523 376,1726 56,9799 
90 0,034 1,0885 0,0306 1,1191 559,5565 84,7575 
120 0,036 1,1539 0,0415 1,1954 597,6790 90,5320 
150 0,041 1,3173 0,0530 1,3703 685,1478 103,7812 
180 0,052 1,6768 0,0662 1,7429 871,4729 132,0043 
210 0,051 1,6441 0,0829 1,7270 863,5169 130,7992 
240 0,060 1,9382 0,0994 2,0376 1018,7962 154,3198 
270 0,064 2,0689 0,1188 2,1877 1093,8468 165,6879 
300 0,070 2,2650 0,1394 2,4045 1202,2307 182,1051 
330 0,070 2,2650 0,1621 2,4271 1213,5557 183,8206 
360 0,074 2,3957 0,1847 2,5805 1290,2403 195,4362 
390 0,081 2,6245 0,2087 2,8332 1416,5980 214,5759 
420 0,087 2,8206 0,2350 3,0555 1527,7597 231,4139 
450 0,085 2,7552 0,2632 3,0184 1509,1828 228,6000 
480 0,095 3,0820 0,2907 3,3727 1686,3575 255,4371 
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Lampiran 19 

Hasil Penentuan Jumlah Kumulatif Natrium Diklofenak yang Terpenetrasi 

Formula II Replikasi 3 

Waktu 
(menit) Serapan Kadar 

(µg/mL)
Koreksi 
Wurster

Kadar 
Sebenarnya

(µg/mL) 

Jumlah kumulatif 
dalam 500 mL 

(µg) 

Jumlah kumulatif 
per satuan luas 

(µg/cm2) 
0 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
5 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
10 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
15 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
20 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
25 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
30 0,014 0,4349 0,0000 0,4349 217,4737 32,9413 
60 0,016 0,5003 0,0043 0,5047 252,3282 38,2208 
90 0,021 0,6637 0,0094 0,6731 336,5290 50,9750 
120 0,021 0,6637 0,0160 0,6797 339,8476 51,4776 
150 0,025 0,7944 0,0226 0,8171 408,5256 61,8805 
180 0,035 1,1212 0,0306 1,1518 575,8964 87,2326 
210 0,033 1,0559 0,0418 1,0976 548,8228 83,1317 
240 0,038 1,2193 0,0523 1,2716 635,8014 96,3066 
270 0,041 1,3173 0,0645 1,3818 690,9173 104,6551 
300 0,044 1,4153 0,0777 1,4930 746,5234 113,0779 
330 0,055 1,7748 0,0919 1,8667 933,3387 141,3753 
360 0,055 1,7748 0,1096 1,8844 942,2128 142,7195 
390 0,064 2,0689 0,1274 2,1963 1098,1457 166,3391 
420 0,061 1,9709 0,1480 2,1189 1059,4708 160,4809 
450 0,068 2,1997 0,1678 2,3674 1183,7043 179,2989 
480 0,072 2,3304 0,1898 2,5201 1260,0621 190,8650 
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Lampiran 20 

Hasil Uji Independent Sample t – Test  

Fluks Sediaan Gel Natrium Diklofenak 

 
 
 Formula N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Formula I 3 .65960000 .071054064 .041023083 Fluks 

Formula II 3 .41166667 .046832610 .027038820 

 

 
Independent Samples t Test 

  Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances

t-test for Equality of Means 

  

  
95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

  
F Sig. t df 

Sig. 
(2-tailed)

Mean 
Difference

Std. Error  
Difference 

Lower Upper 

Equal variances 
assumed 

.329 .597 5.046 4 .007 .2479 .0491 .1115 .3843 
fluks 

Equal variances 
not assumed 

  5.046 3.462 .011 .2479 .0491 .1027 .3931 
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Lampiran 21 

Hasil Perhitungan Permeabilitas Membran 

Pengukuran Berat Jenis Sediaan 

Formula I 
Wadah + sediaan (g) 22,6397 Wadah + air 23,923
Wadah kosong (g) 9,9386 
Berat Sediaan (g) 12,7011 Berat air 13,9844

  Volume  13,9844
BJ (g/mL) 0,9082 

 

Formula II 
Wadah + sediaan (g) 23,3754 Wadah + air 24,0181
Wadah kosong (g) 10,0745 
Berat Sediaan (g) 13,3009 Berat air 13,9436

  Volume  13,9436
BJ (g/mL) 0,9539 

 
 Keterangan : BJ air  = 1g/mL ; Berat jenis = massa/volume 
 

F R Fluks 
(µg/cm2/menit) 

Kadar Na diklofenak 
dalam sediaan 

Permeabilitas 
(cm/menit) Rerata SD 

1 0,6628 9133,4647 7,2568 .10-5 

2 0,7290 9157,6833 7,9605.10-5 I 

3 0,5870 9145,5740 6,4184.10-5 

7,2119.10-5 7,7204.10-6 

1 0,4190 9541,3848 4,3914.10-5 

2 0,4540 9540,3355 4,7587.10-5 II 

3 0,3616 9543,2926 3,7891.10-5 

4,3131.10-5 4,8957.10-6 

 
Contoh perhitungan : 

Fluks formula I replikasi I : 0,6628 µg/cm2/menit 

Permeabilitas  =  Fluks / kadar bahan aktif dalam sediaan 

   = 0,6628 µg/cm2/menit / (1 g/ 100 g) 

   = 0,6628 : (1x106 µg/ 100g/0,9082 g/mL) 

   = 7,2568 .10-5 cm/menit 
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Lampiran 22 

Hasil Uji Independent Sample t – Test Permeabilitas Membran 

 

 FORMULA N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Formula I 3 .00007243 .0000078029 .0000045050PERMEABILITAS 
MEMBRAN Formula II 3 .00004313 .0000048892 .0000028227

 

 
 

  

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances

t-test for Equality of Means 

    95% Confidence Interval 
of the Difference 

  F Sig. t df 
Sig. 

(2-tailed)
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

Lower Upper 

Equal 
variances 
assumed 

.414 .555 5.512 4 .005 2.9302. 10-5 5.3163.10-6 1.4541.10-5 4.4062.10-5

PERMEA 
MEMBRAN 

Equal 
variances not 

assumed 

  5.512 3.361 .009 2.9302. 10-5  5.3163.10-6  1.3365.10-5 4.5238.10-5
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Lampiran 23 
Tabel Distribusi r 
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Lampiran 24 
Tabel t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Karakterisasi dan uji .... Fuad Nasrullah 



 
95 

 

Lampiran 25 
Sertifikat Ethical Clearance 
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