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RINGKASAN 

lfJI MlfTlf FISIK DAN MlfTlf KIMIA 

SEDIAAN SERBlfK TERBAGI PHENOBARBITAL HASIL 


RACIKAN APOTEK 

( DI BEBERAPA RUMAH SAKIT PEMERINTAH DI SURABA Y A ) 


RISA YULITA 1ST lANA 

Menurut peraturan Menteri Kesehatan No. 922/Per1Xl1993, apotek 
merupakan suatu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran 
perbekalan farmasi kepada masyarakat. Pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di 
apotek diantaranya adalah meraeik sediaan serbuk terbagi. 

Sediaan serbuk terbagi yang diraeik apotek harus memenuhi persyaratan 
mutu fisik yaitu keseragaman bobot dan derajat hal us, dan mutu kimia yaitu 
keseragaman kandungan. Persyaratan untuk keseragaman bobot, de raj at halus dan 
keseragaman kandungan adalah seperti yang tertera pada Farmakope Indonesia. 

Pada peraeikan sediaan serbuk terbagi di apotek dari sediaan tablet akan 
mengalami proses pengeeilan ukuran partikel. Ukuran partikel yang seragam akan 
mempengaruhi homogenitas, keseragaman bobot dan keseragaman kandungan 
sediaan. Derajat halus serb uk yang diperoleh akan dipengaruhi· oleh sifat 
fisikokimia bahan yang diraeik, berat bahan obat yang diraeik dan ketrampilan 
individu yang melakukan peraeikan. Pada pembagian serbuk dengan dosis keeil, 
keseragaman bobot dan k,:~seragaman kandungan tiap bungkus memegang peranar 
yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan terapi. Untuk mendapat 
keseragaman bobot dan keseragaman kandungan akan dipengaruhi oleh berat 
serbuk yang dibagi, jumlah pembagian serbuk, eara pembagian serbuk dan 
ketrampilan idividu yang melakukan pembagian. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji mum fisik ( keseragaman 
bobot, derajat halus ) dan mutu kimia ( keseragaman kandungan ) sediaan serbuk 
terbagi phenobarbital 20 mg sejumlah 45 bungk'ls hasil raeikan apotek di 
beberapa Rumah Sakit Pemerintah di Surabaya dail membandingkan hasilnya 
dengan Farmakope Indonesia. Keseragaman bobot diuji dengan menimbang be rat 
bahan obat tiap bungkus dengan timbangan analitik dan derajat halus diuji dengan 
ayakan mesh 120 dan mesh 80. Pengamatan keseragaman kandungan diuji dengan 
menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan metode tiga panjang geiombang. 

Dan hasil penelitian menunujukkan bahwa sediaan serbuk terbagi hasil 
racikan enam apotek yang diteliti tidak ada yang memenuhi persyaratan uji mutu 
fisik yaitu keseragaman bobot dan derajat halus seperti yang tertera pada 
Farmakope Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sediaan serbuk· 
terbagi hasil raeikan enam ~'potek tidak memenuhi persyaratan mutu kimh yaitu 
keseragaman kandungan seperti yang tertera pada Farmakope Indonesia. 
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Dan penelitian ini disarankan untuk dilakukan perbaikan metode 
peracikan di apotek. Pengecilan ukuran partikel dan proses pencampuran dengan 
penggerusan lebih diperhatikan sehingga diperoleh derajat halus sesuai dengan 
persyaratan Farrnakope Indonesia dan diperoleh homogenitas yang merala. 
Metode pembagian serbuk disarankan dengan pembagian bertahap untuk 
memperoleh keseragaman bobot dan keseragaman kandungan. Perlu dilakukan 
pembinaan yang kontinyu terhadap tenaga yang terlibat langsung dalam peracikan 
di apotek agar diperoleh sediaan yang memenuhi persyaratan Farmakope 
Indonesia. 
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ABSTRACT 


Phisycal quality test ( weight variation and the degree of powder fineness ) 
has been done to phenobarbital 20 mg divided powder dispensed in 45 packs at 
six pharmacies in several government hospitals in Surabaya. Weight variation test 
was checked using analytic measure and the degree of powder fineness was 
checked using 80 and 120 mesh shieves. The chemical test ( content uniformity ) 
was also done to the same divided powder. The content uniformity test was. 
checked using spectrophotometer UV· Vis three wave length method. The test 
result showed that none of the divided powder from six pharmacies SUitS the 
requirement of weight variation, the degree of powder tineness and content 
uniformity such written on Indonesian Pharmacopeia. 

Keyword : phenobarbital, divided powder, phisycal quality, chemical quality 
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