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RINGKASAN 
 

KARAKTERISASI SEDIAAN DAN PELEPASAN NATRIUM 
DIKLOFENAK DENGAN SISTEM MIKROEMULSI TIPE W/O 

(Perbandingan Konsentrasi Surfaktan (Span 80-Tween 80): 
Kosurfaktan (Etanol 96%) = 6:1 dalam basis gel HPMC 4000) 

 
NAILUL GHAYAH 

 
 Diklofenak merupakan salah satu golongan Non Steroid Anti 
Inflamation Drugs (NSAID) yang memiliki efek poten untuk mengurangi 
nyeri sendi dan otot yang masih banyak diminati saat ini. Dalam 
pemberian peroral, diklofenak dapat mengalami metabolisme lintas 
pertama sebesar 50% dan efek gastrointestinal yang serius. Maka dari itu 
untuk mengurangi efek-efek yang tidak diinginkan dari rute peroral dibuat 
sediaan natrium diklofenak dengan rute pemberian topikal. Natrium 
diklofenak memiliki koefisien partisi (P) sebesar 13,4 (Log P = 1,13) 
(Budavari, 1996). Hal ini menunjukkan bahwa natrium diklofenak 
cenderung bersifat lipofil, serta partisinya lebih besar dalam minyak 
daripada didalam air sehingga lebih baik bila dibuat dalam sistem dua 
fase seperti emulsi. Namun sistem emulsi memiliki kelarutan yang 
terbatas dan tidak stabil secara termodinamika (Allen, 1997), maka dari 
itu dibuat sistem mikroemulsi yang memiliki kapasitas melarutkan bahan 
obat yang besar serta lebih stabil secara termodinamika. Namun, 
mikroemulsi memiliki kekurangan yaitu bersifat high fluidity, sehingga 
kurang akseptabel untuk sediaan topikal, sehingga perlu ditambah 
thickening agent yaitu basis gel HPMC 4000. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik sediaan 
mikroemulsi w/o dengan perbandingan surfaktan (Span 80-Tween 80) dan 
kosurfaktan (etanol 96%) 6:1 dalam basis gel HPMC 4000 (formula I), 
serta untuk mengetahui pelepasan natrium diklofenak dari basis. Sebagai 
pembanding, digunakan sediaan emulsi w/o dalam basis HPMC 4000. 
Penentuan kadar natrium diklofenak dilakukan menggunakan metode 
spektrofotometri pada 3 panjang gelombang analitik karena basis 
memberikan serapan yang mengganggu pembacaan serapan natrium 
diklofenak. 
 Sebelum dilakukan evaluasi sediaan, dilakukan uji homogenitas 
sediaan terlebih dahulu. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
sediaan sudah homogen atau belum. Untuk dikatakan homogen, nilai 
%KV antar cuplikan harus <6%. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 
didapatkan hasil %KV rata-rata natrium diklofenak untuk formula I 
sebesar 3,14% dan formula II sebesar 2,14%. Harga % KV rata-rata 
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natrium diklofenak antar cuplikan <6%, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa sediaan tersebut homogen. 
 Evaluasi sediaan meliputi uji karakteristik dan uji pelepasan 
natrium diklofenak. Uji karakteristik meliputi organoleptis, pH, dan 
pengukuran diameter penyebaran beban nol. Uji organoleptis dilakukan 
untuk memastikan sediaan akseptabel dan nyaman digunakan; uji pH 
dilakukan untuk menjamin sediaan masuk dalam rentang pH kulit, tidak 
mengiritasi dan berada dalam bentuk tak terion; sedangkan pengukuran 
diameter penyebaran beban nol dilakukan mewakili viskositas sediaan, 
hal ini dilakukan untuk memastikan sediaan mudah menyebar pada saat 
diaplikasikan. Pada pengujian organoleptis sediaan, diperoleh hasil bahwa 
sediaan gel mikroemulsi natrium diklofenak (formula I) memberikan gel 
putih, tidak berbau, dan konsistensinya agak kental, berbeda dengan 
sediaan gel emulsi natrium diklofenak yang konsistensinya lebih encer 
(formula II). Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah surfaktan dalam 
formula I sehingga terbentuk ikatan antara surfaktan-bahan obat maupun 
surfaktan-basis gel, sehingga konsistensi formula I lebih kental dibanding 
formula II. Pada pengukuran pH sediaan diperoleh hasil bahwa pH rata-
rata sediaan gel mikroemulsi natrium diklofenak adalah 6,59 ± 0,006, 
sedangkan sediaan gel emulsi natrium diklofenak pH rata-ratanya sebesar 
6,55 ± 0,047. Berdasarkan uji statistik independent sample t-test, 
didapatkan kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan bermakna antara 
formula I dan formula II dalam hal pH sediaan namun terdapat perbedaan 
bermakna antara formula I dan formula II dalam hal diameter penyebaran 
beban nol.  
 Dari hasil uji pelepasan didapatkan fluks untuk sediaan 
mikroemulsi diklofenak dalam basis gel sebesar 48,4414 ± 0,5236 
µg/cm2/√menit. 
 Pada penelitian ini dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, 
sediaan sistem mikroemulsi natrium diklofenak (surfaktan Span 80-
Tween 80: kosurfaktan etanol 96% = 6:1) dalam basis gel HPMC 4000 
memiliki karakteristik (organoleptis dan diameter penyebaran beban nol) 
yang lebih baik dibandingkan dengan sediaan sistem emulsi natrium 
diklofenak dalam basis gel HPMC 4000, sedangkan dari segi pH, kedua 
sediaan tidak memberikan perbedaan bermakna. Berdasarkan perhitungan 
fluks dan pembuatan kurva profil fluks tiap waktu, dapat disimpulkan 
bahwa sediaan mikroemulsi kemungkinan dapat digunakan sebagai 
sediaan sustained release. 
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ABSTRACT 
 

CHARACTERIZATION DOSAGE FORM AND DRUG RELEASE 
TEST OF DICLOFENAC SODIUM WITH MICROEMULSION 

W/O SYSTEM 
(Ratio Use of Surfactant (Span 80-Tween 80) : Cosurfactant (Ethanol 

96%) = 6:1 in HPMC 4000 Gel Base) 
 

NAILUL GHAYAH 
 

 The aim of this study was to observe the characteristics of 
dosage form and release of diclofenac sodium with microemulsion w/o 
system in HPMC 4000 gel base. The ratio of surfactant (Span 80-Tween 
80): cosurfactant (ethanol 96%) = 6:1 was used to make microemulsion. 
Diclofenac sodium with emulsion in gel base was used as comparator. 
The evaluation included organoleptic, pH, spread diameter measurement 
of zero load, and also diclofenac sodium release test from gel base of each 
formula. Data from pH test, spread diameter measurement of zero load, 
and flux of drug release test were evaluated based on independent sample 
t-test. 
 Data analysis showed that pH for microemulsion system in gel 
base (formula I) was 6.59±0.006 and emulsion system in gel base 
(formula II) was 6.55±0.047. Spread diameter measurement of zero load 
for formula I was 7.5±0.10 cm and for formula II was 12.7±0.21 cm. 
Those data was analyzed by statistic programme of SPSS using 
independent sample t-test with degree of confident 95% (α=0.05). The 
result showed that there was a significant difference between two 
formulas in spread diameter of zero load but no significant difference in 
pH. Then, drug release test was carried out with Erweka Dissolution 
Tester Type DT 820 with apparatus 5 paddle overdisk in phosphate buffer 
7.4±0.05, temperature 32°C and paddle rotation speed 100 rpm. The rate 
of diclofenac sodium release in microemulsion system in gel base was 
48.4414±0.5236 µg/cm2/√minute.  
 
Keyword(s) : diclofenac sodium, microemulsion, drug release, HPMC 

4000, Span 80, Tween 80, ethanol 
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