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RINGKASAN 

 

Karakteristik dan Disolusi Kompleks Inklusi Obat dengan 

Siklodekstrin (βCD atau HPβCD) yang Dibuat dengan  
Metode Slurry dan Kneading  

(Literature Review) 
 

Mega Meiana Putri 
 
 

Kelarutan bahan aktif obat pada formulasi akhir menjadi faktor 
penting yang mempengaruhi profil farmakokinetik suatu obat (Jackson et 

al., 2017). Kelarutan menjadi parameter penting untuk mencapai 
konsentrasi obat dalam sirkulasi sistemik, sehingga obat memberikan 
respon farmakologi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan kelarutan adalah dengan membentuk kompleks inklusi obat 
dengan siklodekstrin (βCD atau HPβCD). Kompleks inklusi terbentuk 
apabila sebagian atau seluruh senyawa obat sebagai guest dapat masuk ke 
dalam rongga siklodekstrin sebagai host. Kompleks inklusi dapat 
meningkatkan kelarutan dan disolusi senyawa obat. Kompleks inklusi obat 
dengan siklodekstrin (βCD atau HPβCD) dibuat dengan metode slurry dan 
kneading. 

Metode slurry adalah metode pembentuk kompleks inklusi yang 
menggunakan pelarut sekitar 50-60 % v/v, senyawa host dan guest tidak 
terlarut, tetapi tersuspensi dengan baik pada suhu yang sesuai dan dibantu 
dengan pengadukan (Fromming et al., 1994; Dragan, 2006). Sementara itu, 
metode kneading adalah variasi dari metode slurry yang membentuk 
kompleks inklusi dengan pelarut sekitar 20-30% v/v, senyawa host dan 
guest diaduk sampai terbentuk konsistensi seperti pasta (Dragan, 2006). 

Penelitian ini dilakukan dengan metode literature review yang 
bertujuan membandingkan karakteristik kompleks inklusi meliputi titik 
lebur, profil pita serapan inframerah, kristalinitas, dan morfologi partikel, 
serta disolusi kompleks inklusi yang dibuat dengan metode slurry dan 
kneading. Kompleks inklusi dikarakterisasi dengan DSC (Differential 

Thermal Scanning), FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy), 
XRD (X-ray Diffraction), dan SEM (Scanning Electron Microscopy), serta 
diuji disolusi.  

Penelitian ini menggunakan artikel ilmiah yang didapatkan dari 
beberapa database, yaitu : Google Scholar, Pubmed, dan Science Direct. 
Kata kunci yang digunakan adalah characterization, dissolution, complex 

inclusion, slurry method, dan kneading method. Dari artikel yang diperoleh 
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dilakukan penyortiran artikel sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi 
penelitian. Setelah itu, diperoleh total 8 artikel penelitan dan 1 skripsi 
penelitian. 

Karakterisasi dengan DSC menunjukkan penurunan dan pelebaran 
puncak endotermik kompleks inklusi dibandingkan senyawa awal. 
Penurunan puncak endotermik dikarenakan senyawa obat masuk ke dalam 
rongga siklodekstrin yang menggantikan molekul air dalam rongga 
siklodekstrin tersebut. Kompleks inklusi senyawa obat sama yang dibuat 
dengan metode slurry dan kneading memberikan profil termogram dengan 
puncak endotermik yang mirip dengan titik leleh yang hampir sama.  

Karakterisasi dengan FTIR menunjukkan terjadinya pergeseran dan 
pelebaran spektra inframerah, serta muncul atau hilangnya gugus fungsi 
obat pada kompleks inklusi. Hilangnya gugus fungsi obat pada kompleks 
inklusi yang terbentuk dimungkinkan karena terbentuknya ikatan hidrogen 
antara gugus fungsi dengan –OH pada siklodekstrin. Hilangnya gugus 
fungsi obat juga dikarenakan masuknya sebagian atau seluruhnya senyawa 
obat ke dalam ronggan siklodekstrin oleh interaksi hidrofobik dan gaya 
Van der Waals. Profil spektra inframerah yang dihasilkan mirip antara 
kompleks inklusi dengan senyawa obat sama yang dibuat dengan metode 
slurry dan kneading. 

Karakterisasi dengan XRD menunjukkan terjadinya pergeseran dan 
penurunan intensitas puncak difraksi pada profil difraktogram senyawa 
awal dan kompleks inklusi yang terbentuk. Penurunan intensitas puncak 
difraksi kompleks inklusi menunjukkan terjadinya perubahan bentuk dari 
senyawa kristalin menjadi amorf. Profil difraktogram kompleks inklusi 
dengan senyawa obat sama yang dibuat dengan metode slurry dan 
kneading mirip.  

Karakterisasi menggunakan SEM menunjukkan adanya perubahan 
morfologi antara senyawa awal dan kompleks inklusi yang terbentuk. 
Perubahan morfologi tersebut mununjukkan adanya interaksi antara 
senyawa obat dan siklodekstrin yang mengindikasikan terbentuknya 
kompleks inklusi. 

Kompleks inklusi yang dibuat dengan metode slurry maksimal dapat 
meningkan disolusi 2,2 kali dari senyawa awal. Sementara itu, kompleks 
inklusi yang dibuat dengan metode kneading dapat meningkatkan disolusi 
maksimal 3,7 kali dari senyawa awal. Berdasarkan jenis siklodekstrin yang 
digunakan, kompleks inklusi yang dibuat menggunakan HPβCD 
menunjukkan peningkatan disolusi lebih tinggi dibandingkan βCD dengan 
metode pembuatan kompleks inklusi yang sama. 

Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa kompleks inklusi obat 
dengan βCD yang dibuat dengan metode slurry dan kneading menunjukkan 
perubahan karakteristik tidak berbeda dan dapat meningkatkan disolusi 
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obat maksimal berturut-turut adalah 2,2 kali dan 3,7 kali. Kedua metode 
tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan disolusi senyawa obat. 
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