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RINGKASAN 

STUDI KELARUTAN DAN DISOLUSI KOMPLEKS INKLUSI 
KETOPROFEN–HIDROKSIPROPIL β-SIKLODEKSTRIN  

(Dibuat dengan Metode Freeze Drying) 
 

Indra Purnomo 

Ketoprofen merupakan obat golongan antiinflamasi non steroid 
(AINS) turunan asam propionat yang mempunyai efek antiinflamasi, 
analgesik, dan antipiretik. Sebagai antiinflamasi bekerja dengan cara 
menghambat enzim siklooksigenasi II sehingga tidak terbentuk 
prostaglandin. Selain itu, di mukosa lambung bekerja dengan cara 
menghambat enzim siklooksigenase I sehingga tidak terbentuk prostasiklin 
dan prostaglandin yang bersifat sitoprotektif mengakibatkan terjadinya efek 
samping gangguan pada saluran cerna yaitu dapat mengiritasi lambung. 
Sebagai obat AINS, ketoprofen dibutuhkan segera untuk memberikan efek 
yang diinginkan. Namun, ketoprofen memiliki sifat praktis tidak larut air 
sehingga disolusi merupakan tahapan yang membatasi laju bio-absorbsi dari 
bentuk sediaan padat yang utuh atau terdisintegrasi dalam saluran 
pencernaan. Ketoprofen sebagai analgesik efeknya sangat dibutuhkan 
dengan segera. Oleh karena itu, ketoprofen hendaknya diformulasi 
sedemikian rupa sehingga bisa cepat diabsorpsi dan segera memberikan 
efek untuk menghilangkan rasa sakit. Dengan meningkatnya kelarutan dan 
laju disolusi ketoprofen akan meningkatkan bioavailabilitasnya di dalam 
tubuh sehingga akan memberikan efek yang lebih cepat. 

Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kelarutan obat tersebut dalam 
air, salah satunya dengan cara membentuk kompleks inklusi. Hidroksipropil 
β-siklodekstrin dapat membentuk kompleks inklusi yang stabil dengan 
ketoprofen. Kompleks inklusi terbentuk melalui terenkapsulasinya gugus 
fenil atau cincin aromatis dari ketoprofen ke dalam rongga hidroksipropil β-
siklodekstrin membentuk kompleks dengan perbandingan molar 1:1. 
Terbentuknya kompleks inklusi ketoprofen hidroksipropil β-siklodekstrin 
ini selanjutnya dapat meningkatkan kelarutan ketoprofen dalam air sehingga 
meningkatkan laju disolusinya. 

Kompleks inklusi ketoprofen-hidroksipropil β-siklodekstrin dibuat 
dengan menggunakan metode freeze drying. Campuran fisik ketoprofen-
hidroksipropil β-siklodekstrin dibuat dengan cara mencampurkan 
ketoprofen dan hidroksipropil β-siklodekstrin yang sudah diayak dengan 
ayakan mesh 60 dalam mortar. Untuk mengetahui terbentuknya kompleks 
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inklusi ketoprofen-hidroksipropil β-siklodekstrin dilakukan karakterisasi 
menggunakan DTA, difraksi sinar x dan spektrometer FT-IR. Hasil 
karakterisasi menunjukkan terbentuknya kompleks inklusi ketoprofen-
hidroksipropil β-siklodekstrin untuk selanjutnya dilakukan uji kelarutan dan 
disolusi. 

Uji kelarutan terlebih dahulu dilakukan untuk menentukan kelarutan 
jenuh ketoprofen dalam dapar pH 1,2 suhu 37 ± 0,5 ºC dan didapat waktu 
kelarutan jenuh adalah 5 jam. Selanjutnya dilakukan penentuan kelarutan 
antara tiap-tiap perlakuan antara lain ketoprofen, campuran fisik, dan 
kompleks inklusi kemudian didapat konsentrasi terlarut berturut-turut 
adalah 102,7 ± 0,7 mg/L, 949,1 ± 3,7 mg/L dan 930,3 ± 4,3 mg/L. 

Uji disolusi dilakukan dalam media dapar fosfat 0,05 M pH 7,4 
dengan alat tipe II dayung (paddle) berkecepatan 75 rpm pada suhu 37 ± 0,5 
ºC, Selanjutnya sampel diamati dengan menggunakan spektrometer UV-Vis  
dan didapatkan kadar ketoprofen terlarut dalam media disolusi tiap waktu 
antar perlakuan antara lain : ketoprofen, campuran fisik, dan kompleks 
inklusi kemudian dari data yang didapatkan dibuat profil disolusi dan 
dihitung nilai ED30 masing-masing sampel berturut turut adalah 88,6 ± 2,7 
%; 85,7 ± 2,7 %; dan 92,9 ± 0,7 %. 

Berdasarkan hasil uji kelarutan dan uji disolusi didapat bahwa 
kompleks inklusi ketoprofen-hidroksipropil β-siklodekstrin akan 
meningkatkan kelarutan dan laju disolusi ketoprofen dibandingkan dengan 
bentuk ketoprofen tanpa perlakuan. 
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