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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Obat analgesik mempunyai banyak manfaat pada terapi berbagai 

penyakit atau untuk meredakan berbagai gejala beberapa penyakit seperti 

osteoarthritis (Epstein et al., 2008), rheumatoid arthritis (Bruce, 2008), gout 

arthritis (Wall, 2008), dan berbagai kelainan tulang dan otot (Burkiewicz, 

2008). Namun untuk pengobatan di atas memerlukan pengobatan analgesik 

yang bekerja secara sistemik seperti Asetaminofen atau obat NSAID lain. 

Terapi analgesik secara oral memang terbukti mempunyai efektivitas yang 

baik untuk berbagai masalah kesehatan di atas, tetapi efek samping yang 

ditimbulkan juga bervariasi seperti inflamasi pada lambung, kerusakan 

ginjal, gangguan jantung dan juga bersifat teratogenik (Dipiro et al., 2008) 

dan kerugian lainnya adalah obat ini terjadi first pass effect sehingga 

bioavailabilitasnya menurun (Thorn, 2012). 

Pemberian obat melalui kulit menjadi perhatian khusus bagi peneliti 

dalam mengembangakan sistem penghantaran obat (Bendas et al, 2007) 

tetapi untuk obat analgesik topikal, sediaan yang beredar selama ini di 

Indonesia tidak ada yang mampu memberikan efek secara sistemik. Sistem 

penghantaran obat secara transdermal merupakan suatu bentuk sediaan yang 

diberikan pada kulit, menghantarkan obat masuk ke dalam sistem sirkulasi 

dengan kecepatan yang terkontrol. Bentuk transdermal menjadi pilihan 

terutama untuk obat-obat yang apabila diberikan secara oral bisa 

memberikan efek samping yang tidak diinginkan (Selvan, 2010). 

Obat-obat dengan bahan aktif multikomponen seperti ekstrak sulit 

berpenetrasi ke dalam kulit karena adanya barrier kulit yang terdiri dari 
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bagian hidrofil dan lipofil. Namun dengan adanya pengembangan obat baru 

seperti liposom dan etosom, masalah penetrasi bisa diatasi karena 

pengembangan obat dengan sistem karier lipid ini mempunyai sifat bilayer, 

yakni mempunyai bagian hidrofil dan lipofil yang mirip dengan barier kulit 

(Cevc et al., 1995)  

 Kini pengembangan sediaan obat sudah sangat berkembang dengan 

adanya pengembangan-pengembangan pembawa obat yang biasa disebut 

dengan drug delivery system (DDS). Dengan adanya pengembangan obat 

baru seperti liposom dan etosom yang mampu memberikan efek sistemik 

pada sediaan topikal akan mampu menyelesaikan masalah efek samping dan 

juga mampu memperbaiki bioavailabilitasnya karena tidak adanya first pass 

effect (Kwatra, 2012). 

Liposom, etosom, fitosom merupakan sebagian dari bentuk 

pengembangan DDS masa kini. Pengembangan bentuk sediaan ini semakin 

banyak dilakukan karena dengan dibentuk sistem tertentu untuk pembawa 

obat memberikan peningkatan absorbsi obat sehingga meningkatkan 

aktivitas obat-obat yang sebelumnya diberikan dengan tanpa sistem tertentu 

(Chandra, 2014). 

Liposom merupakan vesikel yang speris yang bisa dibuat dari bahan 

kolesterol atau bahan fosfolipid (Akbarzadeh et al., 2013). Liposom 

menjanjikan banyak keuntungan karena bahan pembentuk, serta sifatnya 

yang bisa menjebak obat dengan cara melindunginya di dalam sistem 

amfifatiknya yang seperti mengenkapsulasi molekul obat di dalamnya. 

Molekul obat yang dibentuk dengan sistem liposom memberi banyak 

keuntungan seperti lebih stabil secara mekanis maupun termodinamis, lebih 

mudah menembus membran karena sistem yang identik, menurunkan dosis 

dan toksisitas (Anwekar, 2011). 
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 Pembentukan sistem ini juga sangat membantu dalam 

pengembangan obat multikomponen, karena secara umum ekstrak yang 

digunakan dalam obat tradisional mengandung berbagai kandungan. 

Liposom merupakan salah satu jalan keluar yang bisa ditawarkan untuk 

memberi kelarutan lebih dalam sistem amfifatiknya sehingga ekstrak akan 

dengan mudah larut dalam sistem liposom dan sekaligus memberikan 

absorbsi yang baik dalam tubuh seperti yang sudah disebutkan sebelumnya 

(Argan, 2012). 

Formulasi pengembangan dari liposom adalah etosom. Etosom 

adalah vesikel halus yang terbuat dari fosfolipid, etanol dan air dan 

merupakan modifikasi dari sistem carrier obat yang sudah ada yakni 

liposom. Etosom adalah sistem lipid vesikular yang mengandung fosfolipid, 

alkohol (etanol atau isopropil alkohol) dengan konsentrasi yang relatif 

tinggi (20%-45%)  dan air. Etosom memiliki komposisi yang mirip dengan 

liposom namun keberadaan etanol dengan konsentrasi tinggi memiliki 

beberapa kelebihan daripada liposom, etosom mempunyai efek yang unik 

yang disebut ethanol effect. Adanya etanol akan berpenetrasi ke dalam lipid 

interselular dan akan menurunkan densitas lipid multilayer yang ada di 

kulit, sehingga struktur kulit akan seperti lebih encer sehingga 

meningkatkan permeabilitas etosom ke dalam kulit. Rentang ukuran vesikel 

dari etosom bisa bervariasi mulai puluhan nanometer (nm) hingga ukuran 

mikron (μ). Etosom berpenetrasi melewati lapisan kulit lebih cepat dan 

mempunyai nilai flux yang secara signifikan lebih tinggi daripada liposom 

(Touitou et al., 2000). 

Pada penelitian sebelumnya telah dibuktikan bahwa sediaan topikal 

yang digunakan sebagai analgesik pada liposom ekstrak etanol 96% kencur 

dibandingkan dengan sediaan topikal ekstrak etanol 96% kencur 
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konvensional, hasilnya ekstrak yang dibentuk dengan liposom memberikan 

penetrasi lebih baik (Kusumawati, 2011).  

Efektivitas sediaan topikal ditentukan oleh kemampuannnya untuk 

berpenetrasi melalui barier kulit. Dan karena diinginkan sediaan yang 

mampu berpenetrasi hingga sirkulasi sistemik, maka akan dibuktikan 

kemampuan penetrasi dua formula yang berbeda yakni liposom yang sudah 

terbukti lebih baik dari sediaan konvensional dengan etosom yang 

merupakan alternatif vesikel dan merupakan pengembangan dari liposom. 

Untuk membandingkan penetrasi sediaan liposom dan etosom ekstrak 

metanol Kaempferia galanga L menggunakan metode uji penetrasi in vivo 

dan visualisasi dengan mikroskop floresen.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah etosom ekstrak etanol 96% Kaempferia galanga 

memberikan penetrasi yang lebih baik dari pada liposom ekstrak etanol 96% 

Kaempferia galanga? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk menentukan pengembangan yang lebih baik dari liposom 

ekstrak etanol 96% kencur (Kaempferia galanga) atau etosom ekstrak 

etanol 96% kencur (Kaempferia galanga) yang mampu berpenetrasi ke 

sirkulasi sistemik. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan mampu memperoleh data mengenai 

perbandingan penetrasi hingga ke sirkulasi sistemik pada liposom ekstrak 
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etanol 96% Kaempferia galanga dengan etosom ekstrak etanol 96% 

Kaempferia galanga. Sehingga untuk pengembangan obat berikutnya bisa 

digunakan sebagai acuan dengan mempertimbangkan kekurangan dan 

kelebihan masing masing formulasi. 
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