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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang 

Sebagian besar kegagalan dalam pengembangan kandidat obat 

dikarenakan kelarutan obat yang buruk. Sekitar 40% obat yang telah 

dipasarkan dan hampir 90% kidat obat (drug pipeline) memiliki 

masalah kelarutan (Kalepu and Nekkanti, 2015). Obat-obat tersebut 

masuk ke dalam Bioavailabillity Classification System (BCS) kelas II, 

dimana obat memiliki kelarutan yang buruk namun permeabilitasnya 

baik (Geetha et al., 2014). Obat-obat yang termasuk dalam BCS kelas 

II ini memiliki ketersediaan hayati atau bioavailabilitas yang rendah. 

Hal ini disebabkan obat harus dapat terlarut terlebih dahulu sebelum 

dapat diabsorbsi dan kemudian memberikan efek farmakologis 

(Stegemann et al., 2007).  

Selain kelarutan dan permeabilitas, kecepatan melarutnya suatu 

obat atau disebut juga sebagai laju disolusi merupakan faktor penentu 

bioavailabilitas suatu obat (Wagh and Patel, 2010). Berdasarkan 

Biopharmaceutical Classification System (BCS), obat yang termasuk 

dalam BCS kelas II dapat dibagi lagi menjadi 2 kategori, yaitu IIa dan 

IIb. Obat yang tergolong BCS kelas IIa adalah obat dengan laju disolusi 

yang terbatas (dissolution rate limited) sedangkan obat yang tergolong 

BCS kelas IIb adalah obat dengan kelarutan yang terbatas (solubility 

limited) (Butler, B and Dressman, 2012). BCS kelas IIa memiliki 

permeabilitas yang tidak tergantung pada lokasi absorbsi (Nainar et al., 

2018).  
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Suatu obat dapat saja memiliki kelarutan yang baik namun laju 

disolusinya lambat (Liversidge et al., 2013). Terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi laju disolusi obat yakni ukuran partikel, luas 

permukaan dan keterbasahan (Butler et al., 2012). Secara umum, 

terdapat beberapa strategi untuk memperbaiki laju disolusi yang rendah 

yakni kompleksasi, mikroenkapsulasi, solubilisasi (sistem berbasis 

lipid atau kosolven), penggunaan ko-kristal, pembentukan garam, dan 

reduksi ukuran partikel (nanopartikel) (Craig, 2002; Gao et al., 2006; 

Möschwitzer, 2013; Tang et al., 2008). Dari strategi-strategi tersebut, 

reduksi ukuran partikel merupakan strategi yang banyak dipergunakan 

(Möschwitzer, 2013; Shid et al., 2013). Pengecilan ukuran partikel 

menyebabkan luas permukaan meningkat. Sesuai dengan hukum Noyes 

Whitney, semakin kecil ukuran partikel, maka akan semakin besar luas 

permukaan sehingga laju disolusinya juga akan meningkat (Noyes  

Whitney, 1897). Selain meningkatkan laju disolusi, pengecilan ukuran 

partikel dalam rentang nanometer dapat meningkatkan kelarutan jenuh 

sehingga bioavailabilitas obat dapat meningkat (Junyaprasert et al., 

2015). Kelarutan dapat meningkat secara signifikan apabila ukuran 

partikel kurang dari 200 nm (Kipp, 2004). Salah satu metode reduksi 

ukuran partikel yang biasa digunakan untuk memperbaiki kelarutan 

yang buruk pada bahan aktif adalah dengan teknologi nanokristal (Wei 

et al., 2018).  

Nanokristal adalah partikel kristal dengan ukuran submikron 

(kurang dari 1000 nm) dan  distabilkan oleh stabilisator di permukaan 

partikel (Merisko-liversidge et al., 2003; Wang et al., 2013). 

Nanokristal seringkali disebut juga sebagai nanosuspensi karena kristal 

obat yang berukuran nanometer tersebut terdispersi dalam medium 

pendispersinya berupa larutan stabilisator. Peningkatan bioavailabilitas 
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nanosuspensi obat didasarkan pada peningkatan kelarutan dan 

kecepatan disolusi serta peningkatan bioadesi ke permukaan / membran 

sel. Hal ini yang menyebabkan gradien konsentrasi obat meningkat 

pada saluran pencernaan dan pembuluh darah sehingga berkontribusi 

pada bioavailabilitas yang tinggi (Tuomela, 2015). Keuntungan dari 

nanosuspensi yakni kandungan bahan obat (drug load) yang tinggi 

hingga 85%, fleksibilitas bentuk sediaan baik dalam bentuk cair sebagai 

nanosuspensi maupun setelah dikeringkan, serta dapat ditujukan untuk 

berbagai rute pemberian (Bilgili et al., 2013; Shen et al., 2017; Shid et 

al., 2013).  

Asam mefenamat [2-[(2,3-dimethylphenyl) amino] benzoic acid] 

merupakan senyawa turunan N-asam fenilantranilat yang banyak 

digunakan sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Asam 

mefenamat memiliki titik lebur yang tinggi (230°C-231°C) dan 

kelarutan yang rendah dalam air (0,08 mg/mL pada temperatur 37°C) 

(The Merck Index, 2009). Asam mefenamat dengan titik lebur tinggi 

dan kelarutan yang kecil, akan menyebabkan bioavailabilitas obat 

menjadi rendah karena sebagian besar obat akan terbuang dari tempat 

absorbsinya sebelum obat sempat terlarut (Mutakim, 2010). Hal ini 

ditunjukkan oleh puncak kadar obat dalam darah dicapai 2 jam setelah 

pemberian dengan waktu paruh 2-4 jam (Flower et al.,  1980). Asam 

Mefenamat termasuk dalam kategori biopharmaceutical classification 

system (BCS) kelas IIa yang memiliki laju disolusi yang terbatas  

sehingga dapat digunakan strategi reduksi ukuran partikel untuk 

mengatasi permasalahan yang dimiliki.  

Berdasarkan hukum energi bebas Gibbs, pengecilan ukuran 

partikel menyebabkan luas permukaan meningkat sehingga energi 

bebas meningkat sedangkan sistem cenderung tidak menghendaki 
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peningkatan energi bebas tersebut. Akibatnya ketika terjadi 

peningkatan energi bebas, partikel-partikel cenderung saling mendekat 

satu sama lain untuk beraglomerasi. Aglomerasi ini bertujuan untuk 

mengurangi luas permukaan sehingga menurunkan energi bebas 

(Rabinow, 2004). Aglomerasi pada nanosuspensi dapat dicegah dengan 

adanya stabilisator sehingga ukuran partikel tetap berada dalam rentang 

nanometer (Rabinow, 2004; Saini et al., 2018). Stabilisator berada pada 

permukaan partikel dan memberikan hambatan dengan mekanisme 

berupa halangan sterik atau tolakan elektrostatik sehingga partikel tidak 

beraglomerasi. Mekanisme hambatan tersebut tergantung pada tipe 

stabilisator. Selain itu, stabilisator juga berfungsi menurunkan tegangan 

permukaan dan membentuk lapisan hidrofilik di sekitar partikel yang 

hidrofobik. Dengan demikian, partikel menjadi lebih mudah terbasahi 

(Saini et al., 2018). 

Tipe stabilisator yang dapat digunakan dalam nanosuspensi 

adalah surfaktan ionik, surfaktan nonionik, polimer, dan kombinasi 

surfaktan dengan polimer (Verma et al., 2011). Baik surfaktan dan 

polimer dapat digunakan sebagai stabilisator dalam formulasi 

nanosuspensi. Namun, masing-masing stabilisator tersebut memiliki 

karakteristik film antar muka yang berbeda secara signifikan. Surfaktan 

ionik biasanya merupakan molekul kecil yang bergantung terhadap 

jumlah muatan sehingga film antar muka yang dihasilkan lebih dinamis 

dibandingkan dengan polimer yang umumnya menunjukkan adsorpsi 

ireversibel (Verma et al., 2011). Pada penelitian terdahulu menyatakan 

bahwa polimer lebih dapat menstabilkan nanosuspensi dibandingkan 

surfaktan ionik (Verma et al., 2011). Stabilisasi ukuran partikel 

dipengaruhi oleh konsentrasi stabilisator yang digunakan dimana 

konsentrasi stabilisator yang tinggi akan meningkatkan stabilitas 
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ukuran partikel (Gülsün et al., 2009). Penggunaan konsentrasi 

stabilisator yang rendah dalam nanosuspensi obat biasanya tidak dapat 

mencegah terjadinya agregasi dan aglomerasi, sementara 

penggunaannya yang berlebihan, khususnya untuk surfaktan, dapat 

berpotensi menyebabkan terjadinya Ostwald ripening (Verma et al., 

2011). Ostwald ripening adalah proses dimana partikel yang lebih besar 

tumbuh dari partikel yang lebih kecil (Knieke et al., 2013). Ostwald 

ripening merupakan kondisi supersaturasi karena ukuran partikel yang 

kecil pada nanosuspensi banyak yang terlarut sehingga terjadi 

pembentukan nukleasi pada permukaan partikel (Sipoli et al., 2015; 

Verma et al., 2011). Hal ini didasari oleh persamaan Ostwald 

Freundlich yakni semakin kecil ukuran partikel semakin meningkatkan 

kelarutan jenuh bahan obat (Bhakay et al., 2018). Selain itu, banyak 

surfaktan ionik yang belum masuk kategori GRAS (Generally 

Recognized as Safe) (Lestari et al., 2015). Dibandingkan surfaktan 

ionik, surfaktan nonionik lebih menjanjikan karena memenuhi kriteria 

GRAS. Surfaktan nonionik yang umum digunakan antara lain 

poloksamer, polisorbat, dan TPGS (Lestari et al., 2014; Merisko-

Liversidge et al., 2011). Namun, poloksamer maupun TPGS memiliki 

titik lebur yang rendah sehingga tidak tahan terhadap proses pemanasan 

dan harus ditambahkan bahan tambahan lain dalam proses 

pengeringannya (Chaubal and Popescu, 2008; Khalifa et al., 1983; 

Lestari, 2014). Polisorbat memiliki kekurangan yakni berbentuk cair 

sehingga memerlukan bahan tambahan untuk membantu dalam proses 

pengeringan (Rowe et al., 2015). Penggunaan polimer dapat 

mempertahankan partikel dalam rentang ukuran nanometer terhadap 

Ostwald ripening (Raghavan et al., 2003). Adsorbsi polimer pada 

permukaan partikel lebih kuat dibandingkan dengan surfaktan sehingga 
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dapat mencegah atau memperlambat pelepasan molekul obat di  

permukaan partikel yang tersebar dan mencegah terjadinya Ostwald 

ripening (Verma et al., 2011). Polimer yang teradsorbsi pada 

permukaan partikel akan menimbulkan halangan sterik sehingga 

partikel tidak dapat mendekat satu sama lain (Merisko-liversidge et al., 

2003; Saini et al., 2018). Selain itu, polimer juga memiliki kelebihan 

lain dibandingkan surfaktan ionik yakni polimer banyak masuk kategori 

GRAS (Lestari et al., 2015) 

Pada pembuatan nanosuspensi obat, setelah nanosuspensi 

terbentuk maka nanosuspensi dapat ditambahkan bahan tambahan 

lainnya untuk diberikan dalam bentuk sediaan cair maupun 

dikeringkan. Pengeringan nanosuspensi atau disebut juga sebagai 

solidifikasi nanosuspensi bertujuan untuk menjaga kestabilan 

nanosuspensi serta meningkatkan akseptabilitas dalam pemberian obat. 

Proses solidifikasi dapat dilakukan dengan cara freeze drying, spray 

drying, granulasi basah dan penyalutan pelet. Proses-proses tersebut 

melibatkan pendinginan ataupun pemanasan (Figueroa and Bose, 2013; 

Möschwitzer, 2013; Sucker, 1998). Dibandingkan dengan surfaktan 

(ionik/nonionik), polimer cenderung lebih stabil terhadap pemanasan 

maupun pendinginan. Selain itu, bentuk awal polimer berupa padatan 

sehingga memudahkan proses pengeringan nanosuspensi tanpa 

penambahan bahan lain misalnya lyophilizer pada proses freeze drying 

ataupun bulking agent pada proses spray drying (Rowe et al., 2015). 

Polimer juga dapat memiliki fungsi lain, misalkan sebagai bahan 

pengikat pada granulasi basah ataupun penyalut dalam proses 

penyalutan pelet (Janssens et al., 2007; Rowe et al., 2015). Polimer 

yang sering digunakan dan sudah diteliti sebagai pengikat dalam 

granulasi basah maupun penyalutan tablet adalah PVP K-30, PVP K-
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90, PVA, Pluronic 188, dan Kollicoat IR® (Eerdenbrugh et al., 2008). 

Tipe polimer juga berpengaruh terhadap ukuran dan stabilitas 

nanosuspensi. Polimer terdiri dari homopolimer dan kopolimer. 

Homopolimer memiliki sifat hidrofilitas yang tinggi sedangkan 

kopolimer memiliki sifat hidrofil dan hidrofob (Liu, 2013). Polimer 

dengan sifat hidrofobisitas yang tinggi seperti kopolimer dapat 

teradsorpsi dengan mudah karena memiliki kekuatan pendorong pada 

partikel (Ghosh et al., 2011; Liu, 2013). Sifat hidrofob polimer akan 

mencegah terjadinya agregasi dan nukleasi partikel sehingga 

menghambat terjadinya Ostwald ripening selama penyimpanan 

(Berglund et al., 2003). Semakin tinggi hidrofobisitas suatu polimer, 

difusi terhadap partikel lebih cepat, penyerapan lebih kuat dan waktu 

desorpsi terhadap polimer lebih lama (Liu, 2013). Selain itu, sifat 

hidrofilitas dari polimer juga sangat berpengaruh terhadap pembuatan 

nanosuspensi. Semakin hidrofil polimer akan menghambat proses 

adsorpsi polimer ke permukaan partikel obat (Choi et al., 2005). Artikel 

review dari Liu (Liu, 2013) menyatakan bahwa polimer hidrofob 

dengan konsentrasi lebih tinggi dari 15% akan lebih efektif dalam 

menstabilkan nanosuspensi. 

Pada proses pembuatan nanosuspensi, terdapat dua metode yang 

dapat dipergunakan yakni metode bottom up dan metode top down 

(Rabinow, 2004). Metode top down adalah metode dimana partikel 

besar diperkecil ukurannya secara mekanis menjadi partikel berukuran 

nanometer dalam larutan stabilisator (Zhang et al., 2017). Metode 

bottom up jarang digunakan karena pembuatannya menggunakan 

pelarut organik yang harus diuapkan sehingga menyebabkan biaya 

produksi menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan metode top down 

(Junyaprasert et al., 2015). Metode bottom up juga memiliki 
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kekurangan berupa pertumbuhan kristal yang susah dikendalikan 

sehingga menyulitkan proses scale up, efisiensi drug load yang kurang 

tinggi, dan memerlukan teknik khusus serta waktu yang lama dalam 

proses pembuatannya (Eerdenburgh et al., 2012; Sinha et al., 2013). 

Keunggulan metode top down dibandingkan dengan metode bottom up  

adalah pada proses pembuatan yang lebih mudah, perolehan kembali 

yang diperoleh lebih besar dan lebih stabil, serta mengeliminir proses 

penghilangan pelarut organik. Hal-hal tersebut menyebabkan metode 

top down lebih dipilih khususnya untuk pembuatan nanosuspensi pada 

skala produksi. Metode top down terdiri dari dua teknik yakni High 

Pressure Homogenization (HPH / homogenisasi tekanan tinggi) dan 

Wet Beads Milling (WBM / penggilingan basah menggunakan bantuan 

beads) (Rabinow, 2004). Metode WBM lebih dipilih karena dapat 

menghasilkan ukuran partikel obat yang lebih kecil daripada metode 

HPH hingga kurang dari 400 nm (Merisko-liversidge et al., 2003). 

Selain itu, metode WBM memiliki keuntungan lainnya yakni skala 

laboratorium dapat disederhanakan dengan menggunakan magnetic 

stirrer,  distribusi ukuran sempit untuk produk akhir nanosuspensi, 

mudah dalam proses scale up dari skala laboratorium ke skala produksi, 

variasi antar batch yang kecil, drug load yang tinggi (Eerdenburgh et 

al., 2012; Knieke et al., 2013; Möschwitzer, 2013; G. Yadav, 2014). 

Kemungkinan kontaminasi dari beads sebagai media milling pada 

WBM dapat diatasi dengan pemilihan beads dengan bahan yang 

memiliki abrasivitas rendah bahkan tidak menimbulkan abrasivitas. 

Salah satunya adalah yttrium-stabilized zirconium beads (Möschwitzer, 

2013; M. Li et al., 2015) 

Pada metode WBM terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi proses pembuatan nanosuspensi. Faktor tersebut yakni 
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ukuran beads, kecepatan milling, rasio beads-suspensi dan durasi 

milling (Peltonen, 2018). Pemilihan ukuran beads yang tepat dapat 

mengurangi pemakaian energi, durasi, dan biaya operasional untuk 

ukuran partikel obat yang diinginkan (Kawatra, 2006; Li et al., 2015). 

Gesekan mekanis partikel obat dengan media penggilingan akan 

menurunkan ukuran partikel obat. Partikel yang bertabrakan dengan 

beads akan mengalami tekanan dan dipecah menjadi partikel yang lebih 

kecil sehingga membentuk nanopartikel (M. Li et al., 2015; Verma et 

al., 2011). Ukuran beads memiliki dampak terbesar dalam pemecahan 

fraksi ukuran partikel terkecil (Colombo et al., 2017; Peltonen, 2018). 

Penggunaan beads dengan diameter yang kecil lebih efektif karena luas 

permukaan beads yang bersinggungan dengan partikel lebih besar 

sehingga dapat meningkatkan intensitas impaksi maupun atrisi dan 

dapat mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperkecil ukuran 

partikel (Meng Li et al., 2017). Durasi milling juga berpengaruh 

terhadap pengecilan ukuran partikel. Dengan durasi milling yang lebih 

lama menghasilkan partikel obat yang lebih kecil (Gülsün et al., 2009). 

Berdasarkan publikasi yang sudah ada (Eerdenburgh et al., 2012; 

Ghosh et al., 2011; Knieke et al., 2013; Lestari et al., 2014; Bilgili et 

al., 2015; Möschwitzer, 2013), hasil dari penelitian-penelitian tersebut 

lebih terfokus pada pengaruh konsentrasi atau tipe stabilisator terhadap 

pembentukan nanosuspensi. Namun belum ada yang secara 

komprehensif meneliti hubungan antara tipe polimer sebagai 

stabilisator dengan faktor yang berpengaruh dalam proses reduksi 

ukuran dengan WBM, antara lain ukuran beads dan durasi milling. Oleh 

karena itu, akan dilakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran beads, 

durasi milling, konsentrasi, dan tipe polimer terhadap pembuatan 
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nanosuspensi asam mefenamat pada skala laboratorium serta 

stabilitasnya dalam penyimpanan. 

Pada penelitian ini akan digunakan dua tipe polimer yang 

berbeda yakni PVP K-30 dan kollicoat IR®. PVP K-30 merupakan 

homopolimer yang memiliki sifat hidrofilisitas yang tinggi dan satu 

ikatan hidrogen yang akan membentuk ikatan dengan obat yang 

memiliki gugus OH sedangkan kollicoat IR® merupakan kopolimer 

yang bersifat ampifilik dengan ikatan hidrogen intra dan intermolekul 

yang kuat (Liu, 2013; Zoeller et al., 2012). Tujuan dari pemilihan kedua 

polimer tersebut yakni untuk mengetahui pengaruh tipe polimer 

terhadap ukuran dan stabilitas nanosuspensi asam mefenamat. Selain 

itu, polimer yang menunjukkan stabilitas yang baik terhadap ukuran 

adalah kollicoat IR® dan PVP K-30 (Eerdenburgh et al., 2012). Beads 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yttrium-stabilized 

zirconium beads dengan ukuran 0,5 mm dan 1,0 mm dikarenakan 

ukuran tersebut banyak dipergunakan dalam penelitian maupun proses 

produksi nanosuspensi serta mudah untuk dipisahkan dari produk 

nanosuspensi (Lestari, 2014) 
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1.2  Rumusan Masalah 

1.  Bagaimanakah pengaruh dari faktor ukuran beads, durasi milling, 

tipe dan konsentrasi polimer terhadap reduksi ukuran partikel 

asam mefenamat?  

2. Bagaimanakah pengaruh dari faktor tipe dan konsentrasi polimer 

terhadap stabilitas ukuran partikel nanosuspensi asam mefenamat 

dalam penyimpanan? 

3. Bagaimanakah formula nanosuspensi asam mefenamat yang 

optimal yang dapat menghasilkan ukuran partikel terkecil serta 

stabil dalam penyimpanan? 

1.3   Tujuan Penelitian 

1.      Menentukan pengaruh dari faktor ukuran beads, durasi milling, 

tipe dan konsentrasi polimer terhadap reduksi ukuran partikel 

asam mefenamat. 

2. Menentukan pengaruh dari faktor tipe dan konsentrasi polimer 

terhadap stabilitas ukuran partikel nanosuspensi asam 

mefenamat dalam penyimpanan. 

3. Menentukan formula nanosuspensi asam mefenamat yang 

optimal yang dapat menghasilkan ukuran partikel terkecil serta 

stabil dalam penyimpanan. 

1.4   Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini akan diperoleh kumpulan data terkait 

pengaruh dari masing-masing faktor yakni tipe dan konsentrasi 

polimer, ukuran beads, dan durasi milling terhadap reduksi ukuran 

partikel, stabilitas nanosuspensi asam mefenamat dalam penyimpanan. 

Data-data tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar bagi proses 

selanjutnya yakni optimasi formula nanosuspensi asam mefenamat dan 

juga formula nanosuspensi bahan obat lainnya. 
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