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Sediaan farmasi yang bermutu adalah sediaan farmasi 
yang memenuhi kriteria amant efektif dan efisien. Untuk 
memenuhi kriteria tersebut. obat diformulasikan dalam 
bentuk sediaan tertentu sehingga dapat mencapai tempat ak
sinya secara optimal. 

Na diklofenak adalah salah satu obat yang pada pema
kaian oral dapat menimbulkan iri tasi lambung dan obat 
tersebut bersifat lipofil, maka dikembangkan formulasi Na 
diklofenak dalam bentuk sediaan topikal . Pada formulasi Na 
diklofenak dalam bentuk sediaan topikal dengan basts gel 
karbopol sering kali ditambahkan propilenglikol sebagai 
humektan yang bertujuan untuk memperbaiki konsistensinya, 
penambahan propilenglikol tersebut tentu akan berpengaruh 
terhadap sifat fisikokimia sediaan dan pelepasan Na diklo
fenak dar i bas is gel. karena kemampuan cbat mengadakan 
penetrasi tergantunq pada dua hal yaitu obat harus berdifu
si keluar dari pembawa menuju ke permukaan kulit dan 
selanjutnya ha~rus dapat berpenetrasi ke tempat aksinya. 

Pada penelitian ini ingin diketahuj pengaruh pe
nambahan propilenglikol berbagai kadar terhadap pelepasan 
na diklofenak dari basis qpl karbopol 934, sehingga dapat 
diketahui kadar propilenglikol yang optimal sebagai humek
tan dalam formula gel Na diklofenak. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati peru
bahan sifat fisikokimia gel. seperti viskositas, pH dan 
mengamati besar Na diklofenak yang dapat dilepaskan dari 
basis dengan adanya propilen glikol pada kadar yang berbeda 
dalam basis. 

Dari percobaan yang dilakukan diketahui bahwa 
Penambahan propilenglikol ke dalam gel akan 

menurunkan viskos i tas gel, semakin tinggi kadar propi len
glikol maka viskof~itas semakin rendah.Penurunan viskositas 
adalah 5,46 poise untuk setiap penamhahan 1% propilenglikol 

Penamba11an propilenglikol ke dalam gel tidak berpe
ngaruh pada pH geJ 
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PenalObahan propj lenqliko] J~e dJalO CJ~d ddpat H1eIllllq
katkan permeabilitas dan flux pelepasan Na diklofenak dari 
basis gel, permeabilitas dan flux pelepasan mencapa i opti
ma 1 pada penambahan propi lengliko 1 15!'ti 

Penambahan propilenglikol ke dalam gel dapat mf~ndo

rong pelepasan Na diklofenak dari basis gel sebingga dapat 
meniadiJkan waktu laten pelepasan Na diklofenak 
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