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RINGKASAN 
 

PENGARUH CARA PENYALUTAN TERHADAP KARAKTERISTIK 
FISIK DAN PROFIL PELEPASAN MIKROPARTIKEL TEOFILIN-

ALGINAT-CHITOSAN 
 

(Dibuat dengan metode orifice-ionic gelation menggunakan penyalut chitosan) 
Teofilin adalah alkaloida turunan xantin yang memiliki efek relaksasi otot 

polos, terutama otot polos bronkus (bronkodilatasi). Teofilin memiliki waktu 
paruh plasma 3-9 jam, rasa yang pahit, dan dapat menyebabkan iritasi lambung. 
Untuk mengatasi hal teresebut, maka teofilin dikembangkan sebagai mikropartikel 
yang mampu mengurangi iritasi lambung, menutupi rasa pahit, serta menghambat 
pelepasan obat.  

Mikropartikel adalah partikel padat yang berbentuk sferis berukuran 1 – 
1000 μm. Mikropartikel terbuat dari bahan inti yang disalut dengan bahan 
penyalut seperti polimer. Beberapa polimer yang bisa dan sering digunakan pada 
pembuatan mikropartikel antara lain Na alginat dan chitosan. Natrium alginat 
merupakan polimer polianion digunakan dalam pembuatan mikropartikel karena 
biokompatibel, biodegradabel dan larut dalam air. Sedangkan chitosan merupakan 
polisakarida kation yang pada kondisi pH basa atau netral, mengandung gugus 
amino bebas dan tidak larut air. Kombinasi polimer akan membentuk matriks 
yang bisa meningkatkan stabilitas penyerapan bahan obat melalui reaksi 
polikationik-polianionik. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membentuk mikropartikel teofilin 
dengan polimer kombinasi alginat-chitosan dengan bahan penyambung silang 
CaCl2 menggunakan dua cara penyalutan yang berbeda. Mikropartikel dibuat 
dengan metode orifice-ionic gelation menggunakan cara I dimana polimer 
penyalut (chitosan) dicampur dengan bahan penyambung silang dengan 
perbandingan teofilin-alginat-chitosan 1:1:1 (F1) dan 1:0,5:1 (F2). Selain itu, 
mikropartikel dibuat dengan menggunakan cara II dimana penyalutan dilakukan 
setelah mikropartikel terbentuk dengan perbandingan teofilin-alginat-chitosan 
1:1:1 (F3) dan 1:0,5:1 (F4). 

Mikropartikel yang dihasilkan diperiksa mutu fisik (morfologi 
mikropartikel, distribusi ukuran partikel), kandungan bahan obat dan profil 
pelepasannya. 
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Hasil pemeriksaan morfologi mikropartikel teofilin-alginat-chitosan 
menujukkan bahwa mikropartikel yang dibuat dengan menggunakan cara II memiliki 
ukuran yang lebih kecil serta bentuk yang lebih sferis dan halus. 

Pemeriksaan ukuran partikel menunjukan bahwa diameter rata-rata 
mikropartikel F1, F2, F3, dan F4 secara berturut-turut adalah 1261,47 µm, 
1248,75 µm, 1106,93 µm, dan 1121,15 µm. Hasil ini menunjukkan bahwa 
mikropartikel yang dibuat dengan menggunakan cara II memiliki diameter rata-rata 
yang lebih kecil. 

Hasil pemeriksaan kandungan teofilin dilakukan dalam media cairan 
lambung buatan (pH 1,2) dan didapatkan hasil berturut-turut untuk F1 sebesar 
15,88±0,23%, F2 sebesar 15,89±0,07%, F3 sebesar 16,73±0,26%, F4 sebesar 
29,42±0,29%.  

Hasil uji pelepasan diperoleh data laju pelepasan pada media cairan 
lambung buatan tanpa pepsin pH 1,2 untuk F1, F2, F3, dan F4 berturut-turut 
adalah F1 = 5,3362 ± 0,33 mg/menit1/2, F2 = 10,2033 ± 0,22 mg/menit1/2, F3 = 
8,3768 ± 0,08 mg/menit1/2, F4 = 9,1796 ± 0,09 mg/menit1/2. Pelepasan teofilin dari  
mikropartikel jauh lebih kecil dibandingkan dengan teofilin substansinya, hal ini 
menunjukkan bahwa matriks alginat-chitosan yang terbentuk mampu menahan 
laju pelepasan teofilin. 

Pada uji pelepasan diperoleh data laju pelepasan dalam media dapar fosfat 
pH 6,8 untuk F1, F2, F3, dan F4 berturut-turut adalah F1 = 7,6284 ± 0,22 
mg/menit1/2 ; F2 = 8,5786 ± 0,36 mg/menit1/2 ; F3 = 5,9814 ± 0,58 mg/menit1/2 ; 
F4 = 11,1290 ± 0,26 mg/menit1/2. Pelepasan teofilin dari  mikropartikel jauh lebih 
kecil dibandingkan dengan teofilin substansinya, hal ini menunjukkan bahwa 
matriks alginat-chitosan yang terbentuk mampu menahan laju pelepasan teofilin.  
Pelepasan teofilin mengalami peningkatan dengan menurunnya jumlah alginat 
baik untuk cara I maupun cara II. Pelepasan teofilin dari mikropartikel teofilin-
alginat-chitosan yang dibuat dengan cara II lebih lambat pada media cairan 
lambung buatan tanpa pepsin pH 1,2 dan lebih cepat pada media dapar fosfat pH 
6,8 dibanding mikropartikel teofilin-alginat-chitosan yang dibuat dengan cara I 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan cara penyalutan 
memberikan pengaruh terhadap karakteristik fisik, kandungan bahan obat, dan 
profil pelepasan mikropartikel. 

Selanjutnya perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pembuatan 
dengan cara II dengan penambahan bahan penyambung silang kedua untuk 
meningkatkan efektifitas penyalutan. 
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ABSTRACT 
 

The Effect of Coating Methods in Physical Characteristics and In Vitro 
Release of Theophylline-Alginat-Chitosan Microparticles 
(Prepared by orifice-ionic gelation method using chitosan) 

  
 Microparticles of theophylline could be developed to avoid gastrointestinal 
irritation and extend absorption. The aim of this research is to investigate the 
effect of coating methods in physical characteristic and in vitro release of 
theophylline microparticles using alginate as main polymer and chitosan as 
copolymer. Microparticles of theophylline were prepared in two coating methods 
by orifice-ionic gelation method with polimer ratio 1:1 and 0,5:1. First, the 
dispersion of drug-alginate was dropped into chitosan-CaCl2 mixture and second, 
coating with chitosan was done after drug-alginate microparticles formed. The 
obtained microparticles was evaluated for its morphology and particle size, drug 
content and drug release profile. The result showed that microparticles with ratio 
polymer alginate-chitosan (1:1) and made by second method had a smoother 
surface and spherical shape. Microparticles with ratio polymer alginate-chitosan 
(0,5:1) and made by second method had small size and higher drug content than the 
others. In vitro release of microparticles were made by second method had slower 
release in simulated gastric juice pH 1,2 and faster release in phosphate buffer media 
pH 6,8 than those prepared by the first. From this research, it can be concluded  that 
the difference in coating methods effected to physical characteristics (morphology 
and particle size), drug content, and drug release profile. 
 
Keyword  :  theophylline, microparticles, sodium alginate, chitosan, orifice-ionic  
                   gelation, coating methods. 
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