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RINGKASAN 

PENGEMBANGAN SISTEM DISPERSI PADAT EZETIMIBE 
DENGAN MATRIKS PEG 4000 (Dibuat dengan Metode Peleburan) 

Muhammad Khanzul Firdaus 

Ezetimibe merupakan obat antihiperlipidemia golongan baru yang 
menghambat proses adsorpsi kolesterol melalui dinding saluran cerna. 
Ezetimibe dalam biopharmaceutics classification system (BCS) termasuk 
BCS kelas II yang memiliki kelarutan rendah dan permeabilitas yang tinggi. 
Kelarutan yang rendah akan menyebabkan laju disolusi yang rendah 
sehingga akan memengaruhi bioavailabilitas obat dalam tubuh. 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan laju 
disolusi adalah dispersi padat (DP) dan dispersi padat adsorpsi permukaan 
(DPA). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan laju disolusi ezetimibe 
dengan cara pembentukan sistem dispersi padat ezetimibe-PEG 4000 (1:1; 
1:2; dan 1:3) dan dispersi padat adsorpsi permukaan ezetimibe-PEG 4000-
adsorben (1:1:8; 1:2:7; dan 1:3:6) dengan metode peleburan, sedangkan 
adsorben yang digunakan yaitu campuran laktosa monohidrat dan 
mikrokristalin selulosa (Avicel) PH 101 (2:1). Sistem yang terbentuk 
kemudian dilakukan uji disolusi dan dibandingkan dengan ezetimibe murni. 
Uji disolusi dilakukan dalam media sodium lauril sulfat (SLS) 0,45% dalam 
dapar asetat 0,05 M pH 4,5 sebanyak 500 ml, pada suhu 37 ± 0,5⁰C dengan 
menggunakan pengaduk tipe 2 (dayung) dan kecepatan pengadukan 50 rpm.  

 Profil disolusi dispersi padat dan dispersi padat adsorpsi 
permukaan menunjukkan peningkatan persen terlarut pada DPA 1:3:6 > DP 
1:3 > DPA 1:2:7 > DPA 1:1:8 > DP 1:2 > DP 1:1 > ezetimibe murni. Hasil 
evaluasi profil disolusi tertinggi pada dispersi padat adsorpsi permukaan 
(DPA) 1:3:6 dengan ED45 (77,79 ± 1,09)%, ED5 (13,80  ± 0,70)%, dan slope 
(laju disolusi) menit ke 0-5 (14,77 ± 0,37)%/menit. Hasil uji statistik 
ANOVA satu arah menunjukkan perbedaan ED45, ED5, dan laju disolusi 
(slope) antar kelompok perlakuan. 
  Dari hasil evaluasi disolusi peningkatan efisiensi disolusi dan laju 
disolusi dipengaruhi oleh kadar (rasio) polimer (PEG 4000). Peningkatan 
kadar polimer akan meningkatkan pembasahan bahan obat dan 
meningkatkan luas permukaan bahan obat yang kontak dengan media 
disolusi melalui pengecilan ukuran bahan obat sehingga laju disolusinya 
meningkat, sedangkan dispersi padat dibandingkan dengan dispersi padat 
adsorpsi permukaan dengan jumlah rasio polimer yang sama pada semua 
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perbandingan mengalami peningkatan laju disolusi diakibatkan oleh 
peningkatan luas permukaan dispersi padat, selain itu dispersi padat 
adsorpsi permukaan akan menyediakan dispersi padat pada permukaan 
pembawa. 
  Karakterisasi sistem dispersi padat dan dispersi padat adsorbsi 
permukaan yang berperan pada peningkatan laju disolusi digunakan difraksi 
sinar-X dan DTA (differential thermal analysis). Pengamatan difraksi sinar-
X dilakukan pada sudut 2θ: 7,79⁰; 8,15⁰; dan 29,65⁰ karena pada sudut 2θ 
tesebut puncak ezetimibe tidak terganggu oleh bahan lain. Hasil difraksi 
sinar-X menunjukkan penurunan intensitas puncak pada dispersi padat dan 
dispersi padat adsorpsi permukaan dibandingkan dengan ezetimibe murni. 
Penurunan intensitas puncak ini menunjukkan penurunan keteraturan dari 
kisi kristal ezetimibe. Penurunan pada keteraturan kristal akan 
meningkatkan energi bebas sehingga meningkatkan kelarutan bahan obat. 
   Selanjutnya hasil karakterisasi menggunakan DTA pada dispersi 
padat pada semua perbandingan menunjukkan hilangnya puncak 
endotermik pada suhu 164,8⁰C , hal ini terjadi karena pada dispersi padat 
ezetimibe terdispersi halus pada PEG 4000 sehingga pada saat dipanaskan 
ezetimibe terlarut dalam leburan PEG 4000. Sedangkan pada dispersi padat 
adsorpsi permukaan tidak dilakukan karena pada puncak endotermik 
ezetimibe berada pada puncak endotermik dehidrasi dari kristal air laktosa 
monohidrat dan Avicel PH 101. Pengamatan puncak endotermik akan 
menyebabkan bias karena pada analisis termal proses endotermik terjadi 
bersama-sama sehingga terjadi superposisi panas yang akan menutupi 
puncak endotermik bahan tersebut. 
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