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Ketoprofen merupakan golongan obat anti-inflamasi non steroid 

(NSAID). Ketoprofen memiliki waktu paruh plasma yang pendek (sekitar 2 
jam), mempunyai efek samping gangguan saluran cerna seperti peptic ulcer 
dan pendarahan saluran cerna. Pembuatan mikropartikel ketoprofen 
bertujuan untuk memperlambat pelepasan zat aktif dan memperpanjang 
kerja obat serta menurunkan efek samping obat. 

Mikropartikel ketoprofen dibuat menggunakan polimer chitosan dan 
penyambung silang tripolifosfat dengan metode spray drying. Penelitian ini 
ditujukan untuk mengetahui pengaruh kadar chitosan terhadap karakteristik 
fisik, kandungan ketoprofen dalam mikropartikel, efisiensi enkapsulasi 
mikropartikel, serta profil pelepasan ketoprofen dalam mikropartikel 
ketoprofen-chitosan yang dibuat pada kadar larutan chitosan 0,125%, 0,25% 
dan 0,5%.  

Evaluasi yang dilakukan meliputi bentuk dan permukaan 
mikropartikel, distribusi ukuran partikel, kandungan ketoprofen dalam 
mikropartikel, serta profil pelapasan ketoprofen. Pada pembuatan 
mikropartikel F3 (0,5%), terjadi pembentukan mikropartikel yang kurang 
sempurna ditandai dengan terbentuknya serabut dan agregat sehingga hasil 
evaluasi terhadap mikropartikel F3 tidak dilakukan. 

Hasil pemeriksaan morfologi mikropartikel ketoprofen-chitosan, 
dihasilkan mikropartikel berbentuk yang sferis dan distrbusi ukuran partikel 
yang sempit yaitu 1,0-5,07μm. Ukuran mikropartikel rata-rata yang 
dihasilkan pada F1 (0,125%) sebesar 2,17µm sedangkan F2 (0,25%) sebesar 
2,51µm. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah 
chitosan ukuran mikropartikel menjadi lebih besar. 

Dari hasil pemeriksaan kandungan bahan obat dalam mikropartikel 
diperoleh kadar ketoprofen dalam F1 sebesar 4.34± 0,0145 % dan F2 
sebesar 4.86 ± 0,0572 %. Hasil ini menunjukan bahwa semakin 
meningkatnya kadar dari chitosan maka kadar ketoprofen yang terjebak 
semakin meningkat. Hasil perhitungan efisiensi enkapsulasi untuk F1 
adalah 47,74 ± 0,1905 % sedangkan F2 53,46 ± 0,6991 %. Hasil ini 



menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah chitosan, efisiensi 
enkapsulasi meningkat 

Dari perhitungan slope antara persen kadar versus akar waktu 
diperoleh laju pelapasan ketoprofen kontrol 14.663 ± 0,290 (%/menit1/2), 
F1= 11.533 ± 0,724 (%/menit1/2) dan F2= 9.288 ± 0,504 (%/menit1/2). Hal 
ini menunjukkan bahwa pembentukan mikropartikel ketoprofen-chitosan 50 
cPs dapat menghambat laju pelepasan ketoprofen. Peningkatan konsentrasi 
larutan chitosan dari 0,125% ke 0,25% dapat menurunkan laju pelepasan. 

  
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa dengan metode spray drying 

dapat dihasilkan mikropartikel berbentuk yang sferis dan distribusi ukuran 
partikel yang sempit. Dengan meningkatnya kadar chitosan maka ukuran 
partikel dan efesiensi penjerapan akan meningkat. Sedangkan laju 
pelepasannya akan menurun. Pada penelitian selanjutnya diperlukan 
optimasi formula pembuatan mikropartikel dengan metode spray drying 
antara kadar chitosan dengan jumlah TPP yang ditambahkan serta 
kecepatan penetesan dan waktu penyambung silang 
 
  



ABSTRACT 
 

Effect of Chitosan 50 cPs concentration on Physical Characteristics and 
Release Profile of Ketoprofen-Chitosan Microparticles  
(Prepared by spray drying with inlet temperature 900C ) 

 

Microparticles of ketoprofen could be developed to decrease gastric 
irritation and extend absorption. Microparticles of ketoprofen were prepared 
by spray drying using chitosan concentration 0,125% (F1), 0,25% (F2) and 
0,5% (F3). Microparticle formation process taken by added Sodium 
tripoliphospat as cross-linker to chitosan solution. The aim of this research 
was to investigate the effect of chitosan concentration on physical 
characteristic, drug content and drug release of chitosan microparticles of 
ketoprofen. 

The result showed that microparticle ketoprofen-chitosan had 
spherical shape with diameter of microparticles 2,17µm (F1) and 2,51µm 
(F2). Drug content and efficiency encapsulation of microparticles were 
higher but the drug release rate was slower as chitosan consentration 
increased.  
 
Keywords: ketoprofen, chitosan, tripoliphospat, microparticle, spray drying.  
  


