
RINGKASAN

Kapsul, masih banyak dibutuhkan dan diinginkan dewasa 
ini sehingga raerangsang perkembangan tehnik permesinannya 
untuk memperbaiki baik produk maupun efisiensi pembuatannya 
Diantara produk kapsul yang beredar diharapkan semuanya me- 
lalui suatu kontrol kualitas tertentu untuk memberikan kua- 
litas sediaan yang memadai.

Dalam penelitian ini dilakukan studi perbandingan mu
tu fisik cangkang kapsul keras ( gelatin ) dari sampel A, 
B, C, D dan E dengan melakukan pemeriksaan ukuran, kandung
an air serta kelarutan dalam media air dan asam klorida. 
Hasil pemeriksaan ini menunjukkan bahwa sampel A, B, C, D 
dan E ternyata mempunyai ukuran yang cukup bervariasi. Se~ 
perti sampel C yang.mempunyai rata-rata ketebalan badan 
kapsul yang paling besar yaitu ( 0,33 + 0,08 ) mm dan rata- 
rata ketebalan tutup kapsul ( 0,29 +0,14 ) ram, sedangkan 
B dan E mempunyai rata-rata ketebalan badan kapsul yang 
relatif sama yaitu B (0,14 ±. 0,10) mm dan E (0,14 + 0,07) 
mm. Variasi ukuran ini sebenarnya disebabkan karena mula- 
mula kapsul dibuat oleh bermacam-macam pabrik/ penyalur 
dan diisi oleh pihak lainnya sehingga dipandang perlu untuk 
menentukan standar ukuran terutama bila melibatkan mesin 
pengisi. Adapun hasil pemeriksaan kandungan air ternyata 
masing-masing sampel juga menunjukkan adanya variasi antara 
7,5 - 15 %. Hengenai kelarutan dalam media air, semua
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sampel menunjukkan sifat fisik yang sama yaitu mengembang 
dan tidak larut dalam 15 menit. Sedangkan disintegrasi 
cangkang kapsul dalam media asam klorida ternyata waktu 
pecah sebagai awal pelepasan obat dari masing-masing sampel 
menunjukkan adanya variasi. Dari hasil penelitian sampel C 
mempunyai waktu pecah yang paling lama ( + 175 detik ), 
diikuti oleh sampel D ( ±_ 104 detik ).Sedangkan A,B dan E 
mempunyai waktu pecah yang relatif hampir sama ( + 69 - 75 
detik ). Dari penentuan laju pelarutan yang dilakukan, sam
pel B menunjukkan rata-rata AUC yang paling besar ( 41,581 
+ 1,136 ) g menit/ L dan sampel C menunjukkan rata-rata AUC 
yang paling kecil ( 36,651 ±_ 1,073 ) g menit/ L. Dan hal i- 
ni mungkin disebabkan oleh perbedaan ketebalan dinding 
cangkang dimana sampel C mempunyai ketebalan yang paling 
besar diantara sampel yang lain. Sehingga karena ketebalan 
yang sangat berbeda dengan yang lainnya menyebabkan AUC 
sampel C menjadi. yang paling kecil karena penetrasi ke da
lam kapsul menjadi lebih lama. Dugaan lain adalah tidak di- 
ketahuinya komponen pembentuk cangkang kapsul dari masing- 
masing sampel, sehingga kemungkinan ada bahan-bahan yang 
dapat mempercepat atau memperlambat proses pelarutan. Dari 
seluruh pemeriksaan yang dilakukan dapat dilihat bahwa 
ternyata ketebalan cangkang kapsul dapat menyebabkan perbe
daan pelarutan cangkang kapsul. Dan ternyata masing-masing 
sampel mempunyai waktu disintegrasi yang bervariasi pula.
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Makin lambat waktu cangkang kapsul pecah maka makin lambat 
proses pelepasan bahan obat yang dapat mengakibatkan luas 
area dibawah kurva menjadi kecil.
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