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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagian besar obat bersifat asam lemah atau basa lemah yang 

memiliki kelarutan rendah dalam air (Savjani et al., 2012). 

Perkembangan produk obat menjadi sulit karena banyak obat yang 

terbukti efektif secara terapetik, tetapi memiliki kelarutan yang rendah. 

Obat yang memiliki kelarutan terbatas memerlukan perhatian khusus 

selama formulasi dan pembuatan skala besar untuk meningkatkan 

efektivitas obat. Kelarutan bahan aktif obat pada formulasi akhir 

menjadi faktor penting yang mempengaruhi profil farmakokinetik suatu 

obat (Jackson et al., 2017). 

Bioavailabilitas suatu obat rute oral tergantung pada beberapa 

faktor, yaitu : kelarutan, permeabilitas obat, kecepatan disolusi, dan 

first pass metabolism. Penyebab bioavailabilitas obat rendah yang 

paling sering adalah karena kelarutan yang buruk dan permeabilitas 

rendah. Kelarutan menjadi parameter penting untuk mencapai 

konsentrasi obat dalam sirkulasi sistemik, sehingga obat memberikan 

respon farmakologi. Obat yang akan diabsorbsi dalam tubuh harus 

dalam bentuk larutan pada lokasi absorbsi. Obat yang yang memiliki 

kelarutan rendah dalam air, akan memiliki absorbsi rendah yang 

menyebabkan bioavailabilitas tidak memadai dan bervariasi, serta 

terjadi toksisitas pada mukosa saluran pencernaan (Savjani et al., 

2012). Obat dan senyawa aktif yang dikaji dalam literature review ini 

adalah artemisinin, geraniol, p-cymene, linalool, APMS (asam p-

metoksisinamat), omeprazole, bicalutamide, racecadotril, dan 
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bendamustin yang sebagian besar memiliki masalah kelarutan yang 

rendah dalam air. 

Ada beberapa macam teknik dalam meningkatkan kelarutan yang 

diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu : physical modification, chemical 

modification, dan miscellaneous methods. Physical modifications 

contohnya adalah reduksi ukuran partikel (mikronisasi dan 

nanosuspensi), modifikasi habit kristal (bentuk polimorf dan amorf), 

kokristalisasi, dan dispersi padat. Chemical modification contohnya 

adalah mengubah pH, menggunakan buffer, derivatisasi, kompleksasi, 

dan pembentukan garam. Miscellaneous methods contohnya adalah 

menggunakan adjuvan seperti surfaktan, solubilizer, dan kosolven 

(Savjani et al., 2012). 

Kompleks inklusi adalah salah satu metode yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan kelarutan senyawa obat. Kompleks inklusi 

merupakan bentuk kompleks yang menyebabkan suatu molekul guest 

terperangkap dalam molekul lain yang disebut host (Frank, 1975; 

Cheirsilp et al., 2016). Interaksi guest dan host dipengaruhi oleh gaya 

Van der Waals, ikatan hidrogen, dan pelepasan molekul air energi 

tinggi (Bekers et al., 1991; Savjani et al., 2012; Chaudhary et al., 

2013).  

Host pembentuk kompleks inklusi yang digunakan adalah 

siklodekstin. Siklodekstrin merupakan senyawa pembentuk kompleks 

yang terdiri dari gugus oligosakarida dan dibentuk oleh ikatan glukosa 

membentuk suatu cincin. Ada tiga macam siklodekstrin yaitu α-

siklodekstrin (αCD), β-siklodekstrin (βCD), dan γ-siklodekstrin (γCD) 

yang dibedakan pada ukuran rongga siklodekstrin dan kelarutannya 

dalam air (Bekers et al., 1991; Challa et al., 2005; Chaudhary et al., 

2013; Carneiro et al., 2019).  
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Siklodekstrin memiliki struktur luar yang bersifat hidrofilik dan 

rongga dalam bersifat hidrofobik. Guest yang sulit larut dalam air akan 

masuk terjebak ke dalam rongga siklodekstrin dan membentuk interaksi 

antara guest dan host. Salah satu syarat terbentuknya kompleks inklusi 

adalah kecocokan ukuran antara guest dan host. Kompleks inklusi 

terbentuk apabila seluruh atau setidaknya sebagian molekul guest 

masuk ke dalam rongga molekul host (Bekers et al., 1991; Challa et al., 

2005; Maazaoui et al., 2015; Carneiro et al., 2019). 

Siklodekstrin yang digunakan dalam membentuk kompleks inklusi 

adalah β-sikolekstrin (βCD) dan Hidroksipropil β-siklodekstrin 

(HPβCD). βCD mudah didapat, harga murah, dan tidak toksik jika 

diberikan secara per oral (Challa et al., 2005;  Sambasevam et al., 

2013). βCD dan HPβCD memiliki ukuran rongga sama dan cocok 

untuk membentuk kompleks inklusi dengan senyawa aromatik atau 

heterosiklis (Isadiartuti et al., 2007). βCD memiliki kelemahan yaitu 

kelarutan dalam air rendah dan bersifat toksik untuk penggunaan obat 

secara parenteral, sehingga dibuat modifikasi kimia siklodekstrin yaitu 

HPβCD yang merupakan derivat βCD dengan bentuk serbuk putih 

amorf yang sangat larut dalam air yaitu > 50 g/100 mL. Oleh karena 

itu, HPβCD memiliki efek nefrotoksisitas yang lebih kecil daripada 

βCD untuk penggunaan parenteral (Bekers et al., 1991; Saokham et al., 

2018). 

Ada berbagai macam metode yang digunakan dalam membuat 

kompleks inklusi, yaitu : Slurry Technique, Kneading Technique, Co 

precipitation, Solvent evaporation method, Neutralization, Co-grinding, 

Spray-Drying Method, Microwave Irradiation Method, Supercritical 

antisolvent technique, Freeze drying technique. Metode pembuatan 

kompleks inklusi yang dikaji dalam penelitian ini adalah metode slurry 
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dan kneading. Masing-masing metode akan membentuk kompleks 

inklusi dengan karakteristik yang berbeda. 

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). 

Waktu yang diperlukan untuk membentuk kompleks inklusi bervariasi 

tergantung pada guest yang digunakan. Keuntungan metode slurry 

adalah jumlah pelarut yang digunakan sedikit, layak diaplikasikan di 

industri, dan ukuran reaktor kecil (Fromming et al., 1994; Chaudhary et 

al., 2013). Kerugian metode ini adalah kecepatan reaksi berjalan lambat  

(Amiri et al., 2017). 

Metode kneading merupakan 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). Keuntungan dari metode kneading adalah jumlah 

air atau pelarut yang digunakan sedikit, proses sederhana, mudah 

dilakukan, dan biaya produksinya murah (Patil et al., 2010). Kerugian 

metode ini adalah membutuhkan waktu lama untuk mengeringkan 

kompleks inklusi yang terbentuk (Sapkal el al., 2007). 

Kompleks inklusi dapat merubah sifat fisikokimia senyawa aktif 

atau obat, sehingga disolusinya dapat ditingkatkan. Kompleks inklusi 

dikarakterisasi untuk mengetahui perubahan sifat fisikokimia yang 

terjadi sebelum dan sesudah terbentuknya kompleks inklusi. 

Karakterisasi meliputi : titik lebur menggunakan DTA/DSC, profil pita 

serapan inframerah menggunakan Spektroskopi FT-IR, kristalinitas 

menggunakan X-ray Difraction (XRD), dan morfologi partikel 

menggunakan Scanning electron microssopy (SEM). Selain itu, 
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kompleks inklusi yang terbentuk juga diuji disolusi untuk menentukan 

jumlah obat yang terdisolusi dalam waktu tertentu. 

Laju disolusi kompleks inklusi molekul obat yang terperangkap 

dalam siklodekstrin meningkat karena beberapa faktor, yaitu : 

meningkatnya kelarutan, kemudahan dibasahi, dan luas permukaan 

meningkat. Selain itu, kompleks inklusi juga dapat meningkatkan 

stabilitas fisikokimia obat dan mengubah obat menjadi mikrokristalin 

atau amorf. Perubahan sifat bahan dari kristalin ke amorf dapat 

meningkatkan laju disolusi. Senyawa bersifat kristalin terdisolusi lebih 

lambat dibandingkan dalam bentuk amorf (Bekers et al., 1991; 

Carneiro et al., 2019). 

Penelitian ini dilakukan dengan metode literature review jenis 

systematic review non meta analysis untuk membandingkan kompleks 

inklusi senyawa aktif atau obat dengan siklodekstrin (βCD dan 

HPβCD) yang dibuat dengan metode slurry dan kneading. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik kompleks inklusi yang dibuat dengan 

metode slurry dan kneading meliputi titik lebur, profil pita serapan 

inframerah, kristalinitas, dan morfologi partikel yang dilakukan 

dengan literature review ? 

2. Bagaimana disolusi kompleks inklusi yang dibuat dengan metode 

slurry dan kneading yang dilakukan dengan literature review ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Membandingkan karakteristik kompleks inklusi yang dibuat dengan 

metode slurry dan kneading  meliputi titik lebur, profil pita serapan 

inframerah, kristalinitas, dan morfologi partikel yang dilakukan 

dengan literature review. 
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2. Membandingkan disolusi kompleks inklusi yang dibuat dengan 

metode slurry dan kneading yang dilakukan dengan literature 

review. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam literature review ini, diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pengetahuan tentang karakteristik yang meliputi suhu 

lebur, profil pita serapan infra merah, kristalinitas, dan morfologi 

partikel serta disolusi kompleks inklusi senyawa aktif atau obat dengan 

siklodekstrin yang dibuat dengan metode slurry dan kneading. 
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