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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hingga saat ini, para konsumen obat masih diresahkan oleh permasalahan 

minum obat. Obat yang umumnya memiliki rasa tidak enak seperti pahit, anyir, 

dan berbau tidak menyenangkan membuat konsumen obat merasa enggan untuk  

mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Ditambah lagi jenis obat tidak hanya berupa 

serbuk saja melainkan juga obat cair. 

Para produsen obat pun masih kebingungan dan terus memikirkan solusi 

dari permasalahan tersebut. Solusi yang ditawarkan pun beragam, mulai dari 

pemberian essence pada obat cair untuk dikonsumsi anak-anak, ataupun dengan 

membentuk obat-obatan serbuk menjadi sebuah padatan yang biasa kita kenal 

sebagai tablet. 

Namun solusi pengolahan obat tersebut kuranglah efektif. Ada beberapa 

obat-obatan serbuk yang tidak bisa dipadatkan dan dijadikan tablet, serta beberapa 

obat-obatan cair yang baunya terlalu menyengat dan anyir sehingga penambahan 

essence pun belum tentu bisa mengurangi bau anyir yang ditimbulkan. Ditambah 

lagi apabila seorang konsumen obat diharuskan mengkonsumsi beberapa jenis 

obat dalam dosis-dosis tertentu yang akan menyulitkan pengkonsumsian suatu 

obat yang telah berbentuk tablet. 
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Melihat realita tersebut, maka produsen obat-obatan pun menawarkan 

solusi dengan cara membungkus obat-obatan tersebut dalam suatu wadah kecil 

yang tidak mempengaruhi obat-obatan yang dikonsumsi dan bisa terurai secara 

otomatis setelah dikonsumsi. Wadah penampungan obat-obatan tersebut dikenal 

sebagai cangkang kapsul. 

Cangkang kapsul sendiri dapat didefinisikan sebagai bentuk sediaan padat, 

dimana satu macam obat atau lebih dan/atau bahan inert lainnya yang dimasukkan 

ke dalam cangkang atau wadah kecil yang dapat larut dalam air (Ansel, 2005). 

Dengan menggunakan cangkang kapsul, maka pengemasan obat menjadi lebih 

mudah karena dapat membungkus rapat berbagai jenis obat yang akan 

dikonsumsi. Selain itu cangkang kapsul bisa diisi oleh satu macam obat atau lebih 

yang harus dikonsumsi oleh para konsumen obat. Dengan begitu pengemasan obat 

selanjutnya bisa menjadi lebih mudah dan juga lebih higienis. 

Cangkang kapsul mempunyai beberapa kelebihan seperti keindahan, 

kemudahan pemakaian dan kemudahan untuk dibawa. Cangkang kapsul juga telah 

menjadi bentuk takaran obat yang popular karena memberikan penyalutan obat 

yang halus, licin, mudah ditelan dan tidak memiliki rasa, terutama akan sangat 

menguntungkan untuk obat-obatan yang mempunyai bau yang tidak enak dan 

anyir. 

Berdasarkan jenisnya, cangkang kapsul terdiri dari dua jenis yakni 

cangkang keras (hard capsule) dan cangkang lunak (soft capsule). Hal ini 

didasarkan pada bentuk obat-obatan yang akan dikemas di dalam cangkang kaspul 

tersebut. Cangkang kapsul terdiri dari bagian induk dan tutup yang biasanya akan 
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direkatkan sesamanya setelah diisi dengan obat-obatan. Jenis obat-obatan yang 

diisikan dalam cangkang ini biasanya adalah obat-obatan yang berbentuk serbuk. 

Sementara cangkang lunak diproduksi dalam sekali proses langsung bersama 

dengan pengemasan obat-obatan yang biasanya berbentuk cair (liquid). 

Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati 

atau bahan lain yang sesuai (Ditjen POM, 1995). Gelatin yang dipakai dalam 

pembuatan cangkang kapsul, yang biasanya berasal dari sapi (tulang dan kulit 

jangat), babi (kulit) dan ikan (kulit) sebenarnya adalah produk alami yang 

diperoleh dari hasil hidrolisis parsial kolagen. Sebagai bahan dasar pembuatan 

cangkang kapsul, gelatin memiliki bebapa kelebihan diantaranya adalah warnanya 

yang transparan, sangat mudah larut di dalam air dan mudah dicerna. Hal inilah 

yang menjadikan gelatin masih digunakan sebagai bahan dasar dari pembuatan 

cangkang kapsul. 

Namun penggunaan gelatin pada cangkang kapsul juga memiliki beberapa 

kekurangan diantaranya adalah cangkang kapsul gelatin menjadi rapuh jika 

disimpan pada kondisi kelembaban relatif yang rendah (Chang dkk. 1998) dan 

mudah mengalami peruraian oleh mikroba bila dalam keadaan lembab atau bila 

disimpan dalam larutan berair (Ansel, 2005). Selain itu, cangkang kapsul gelatin 

juga tidak dapat menghindarkan dari efek samping dari beberapa obat yang 

mengiritasi lambung seperti Indometasin yang dikarenakan kapsul gelatin segera 

pecah setelah sampai di lambung. Sehingga untuk beberapa obat yang dapat  

mengiritasi lambung, dilakukan pembungkusan obat dengan bahan lain yang 

memiliki ketahanan terhadap larutan asam yang lebih baik (delayed release), 
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sehingga cangkang kapsul diharapkan dapat melewati lambung dan akan segera 

hancur ketika berada dalam usus sehingga dapat menghindarkan dari resiko iritasi 

mukosa lambung. 

Banyak penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan bahan-bahan yang 

tepat untuk mendapatkan cangkang kapsul seperti tujuan yang diharapkan, mulai 

dari pati, karagenan, alginat dan sebagainya. Hingga saat ini dilakukan penelitian 

akan pengembangan alginat untuk mendapatkan cangkang kapsul yang sesuai 

dengan spesifikasi tersebut. Pemilihan alginat ini sendiri didasarkan pada laporan 

sebelumnya yang secara klinis mempunyai kemampuan melindungi mukosa 

lambung dari iritasi (Shirashi et al, 1991) dan juga relatif lebih tahan terhadap 

penguraian mikroba dibandingkan gelatin (Ansel. 2005). 

Menurut penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Bangun dkk. 

2005 tentang pengujian sifat-sifat ketahanan cangkang kapsul alginat terhadap 

asam lambung pun telah dilakukan untuk mengatasi efek samping penggunaan 

obat-obatan yang dapat mengiritasi lambung. Dalam penelitiannya tentang 

ketahanan cangkang kapsul alginat, maka cangkang kapsul alginat tersebut 

direndam dalam cairan lambung buatan (pH 1,2), cairan usus buatan (pH 4,5 dan 

6,8) dan cairan pH berganti. Dan hasil yang didapatkan adalah cangkang kapsul 

alginat terbukti tahan terhadap cairan lambung dan akan pecah pada cairan usus 

buatan jika ia direndam dalam medium pH berganti. Namun waktu penguraian 

cangkang kapsul ini belum memenuhi standart karena dianggap terlalu lama. 

Sementara degenerasi kapsul untuk melepaskan obat-obatan di usus diperlukan 

sesegera mungkin. Sehingga diperlukan suatu bahan lain yang dapat menambah 
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kelenturan dari cangkang kapsul tersebut, sehingga waktu hancur cangkang kapsul 

setelah sampai di usus bisa menjadi lebih pendek. 

Penambahan polimer pun sangat disarankan untuk ditambahkan dalam 

suatu material yang berkenaan dengan sistem penghantaran obat. Polimer (baik 

alami maupun sintesis) merupakan suatu bahan yang banyak digunakan dalam 

sistem penghantaran obat. Penambahan polimer untuk sistem penghantaran obat 

dari suatu cangkang kapsul diharapkan dapat memperbaiki sifat cangkang kapsul 

yang telah ada sebelumnya yakni biodegradabel dan biokompatibel. Interaksi 

antar polimer pun turut menjadi suatu cara untuk pengembangan sifat polimer, 

sehingga dapat dicapai sifat yang diharapkan (Mitpracha, 2008). 

Dalam hal ini, PEG (Polyethylen Glicol) menjadi polimer yang dipilih 

untuk ditambahkan dalam cangkang kapsul alginat. PEG yang mempunyai sifat 

mudah larut dalam air (hidrofilik), stabil, tidak beracun, non-korosif, tidak berbau 

dan tidak berwarna (Parra et al. 2006) merupakan alasan pemilihan polimer ini 

untuk dipadukan dalam pembuatan cangkang kapsul alginat. Selain itu, PEG dapat 

meningkatkan kelarutan obat dikarenakan sifat PEG yang sangat efektif di 

lingkungan yang berair. Hal tersebutlah yang mendasari penelitian mengenai 

Pengaruh Penambahan PEG (Polyethylene Glycol) Terhadap Karakteristik 

Cangkang Kapsul Alginat. Untuk mengetahui karakteristik cangkang kapsul 

alginat akibat penambahan PEG tersebut, maka dilakukan uji fisis dan mekanis 

mengenai ketahanan cangkang kapsul dalam air, ketahanan cangkang kapsul 

dalam larutan asam, kadar air, kadar abu dan kelenturan cangkang kapsul. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penambahan PEG pada sifat fisik dan sifat mekanik 

cangkang kapsul alginat? 

2. Berapa penambahan PEG untuk mendapatkan sifat fisik dan sifat mekanik 

cangkang kapsul alginat dengan karakter terbaik? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak meluas dan menyimpang dari tujuan, maka perlu 

dilakukan pendekatan terhadap sistem antara lain: 

1. Pada penelitian ini, alginat dan PEG yang digunakan berasal dari produk 

komersial. 

2. PEG yang ditambahkan pada cangkang kapsul alginat dengan variasi 0%; 

0,5%; 1%; 1,5%; dan 2%. 

3. Uji yang dilakukan adalah berupa uji fisik dan uji mekanik yang berupa 

ketahanan cangkang kapsul dalam air, ketahanan cangkang kapsul dalam 

larutan asam, kadar air, kadar abu dan kelenturan cangkang kapsul untuk 

mengetahui karakter cangkang kapsul alginat terbaik dengan penambahan 

PEG. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan PEG pada sifat fisik dan sifat 

mekanik cangkang kapsul alginat. 

2. Mengetahui penambahan PEG untuk mendapatkan sifat fisik dan sifat 

mekanik terbaik cangkang kapsul alginat dengan karakter terbaik. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh 

penambahan PEG (Polyethylene Glycol) pada cangkang kapsul alginat serta 

penambahan PEG untuk mendapatkan sifat fisik dan mekanik cangkang kapsul 

dengan karakter terbaik, sehingga dapat diaplikasikan dalam bidang farmasi untuk 

membungkus obat-obatan tertentu yang tidak boleh hancur di dalam lambung, 

yang nantinya bisa dikonsumsi para konsumen obat. 
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