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Pemakaian prometazina BCI peroral akan mengalami first 
pass metabolism, sehingga terjadi penurunan kadar obat dalam 
darah. Salah satu a1ternatif pemecahan yang cukup menjanji
kan adalah secara pemberian lewat ku1it (topikal). Satu hal 
yang sangat menentukan dan harus diperhatikan pada bentuk 
sediaan topikal adalah pelepasan bahan obat dari basis, 
karena hal ini sangat berpengaruh pada absorpsi obat terse
but melalui kulit. Basis krim a/m, basis krim m/a dan basis 
jelly merupakan basis yang dapat melarutkan prometazina Hel 
dengan baik karena ketiga jenis basis tersebut mengandung 
air dan prometazina HCI bersifat mudah larut dalam air. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mempelajari 
pelepasan prometazina HCl dari ketiga basis sediaan topikal 
tersebut yang didasarkan pada sifat fisika kimia promatazi
na HCl dan basis sediaan yang digunakan. Pada penelitian ini 
sifat fisika kimia prometazina HCI yang diamati meLi.pu t i , 
suhu lebur, koefisien partisi dalam oktanol/dapar fosfat 
(O,OlM pH 6,0), viskositas dan pH sediaan prometazina IICI 
dalam masing-masing basis. Penentuan pelepasan prome t az i n. 
HCI melewati membran selofan menggunakan alat disolusi 
Hanson Research SR 2 dan sel difusi modifikasi Billups dan 
Patel. Sebagai media disolusi digunakan larutan dapar fosfat 
0,01 M pH 6,0 sebanyak 500 ml, besar putaran spindel J.OO rpm 
dan suhu percobaan 37 ± O,5 0C. Sampel diambil pada waktu 5, 
10, 15, 25, 35, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 150 dan 180 menit 
sebanyak 4 ml . Setiap kali pengambilan sampel di tambahkan 
larutan dapar fosfat 0,01 M pH 6,0 sejumlah volume sampel 
yang diambil. Sampel yang diperoleh ditentukan kadarnya 
dengan alat spektrofotometer Shimadzu uv-vi s 160 A pada 
panjang gelombang 249 nm. 

Hasil yang didapat dari penelitian ini pe1epasan prome
tazina HCI dari basis sediaan topikal mulai yang terbesar 
adalah pelepasan dari basis jelly, kemudian dari basis krim 
m/a dan yang terkecil dari basis krim a/m. 
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