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RINGKASAN 

Fisibilitas Pengembangan Dispersi Padat Rutin dengan 

Poloxamer 407 Menggunakan Metode Melting  

Literature Review  

Muhammad Zulfikar Fahmi 

Salah satu senyawa flavonoid yaitu rutin memiliki aktivitas 

antioksidan yang tinggi, aktivitas antioksidan berperan penting untuk 

melawan radikal bebas dalam tubuh. Dalam bidang farmasi efek anti radikal 

bebas dari rutin berpotensi sebagai pengobatan penyakit neurodegeneratif 

seperti parkinson dan alzheimer (Panche et al., 2016). Akan tetapi, rutin 

tergolong dalam biopharmaceutics classification system (BCS) kelas II.  

Kelarutan rutin yang buruk mengakibatkan bioavailabilitasnya terbilang 

sangat rendah dan sulit untuk dikembangkan (Mauludin et al., 2009). 

Dispersi padat adalah teknik yang menjanjikan untuk meningkatkan 

penyerapan dan bioavailabilitas rute pemberian oral untuk bahan obat BCS 

kelas II (Setyawan et al., 2017).  

Keterbatasan dispersi padat ada pada matriks amorf yang memiliki 

kecenderungan untuk kembali secara ke fase kristal (Khan et al., 2015). 

Untuk mengatasi masalah ini dipilih Poloxamer 407 yang merupakan salah 

satu contoh matriks dengan efek surfaktan dengan kemampuan self-assembly 

(Rowe et al., 2009). Metode melting dipilih untuk membuat dispersi padat 

karena metode melting selama prosesnya tidak memerlukan pelarut organik 

sehingga memiliki kelebihan yaitu ekonomis, ramah lingkungan dan sering 

digunakan untuk pembuatan skala besar (Colombo et al., 2019). 

Review ini menggunakan analogi hasil dispersi padat senyawa lain 

yang memiliki karakteristik mirip dengan rutin, diantaranya golongan 
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flavonoid, termasuk golongan BCS kelas II, dan berbentuk kristal. Penelitian 

dispersi padat yang di review juga harus memenuhi kriteria lain, yaitu dibuat  

dengan metode melting dan menggunakan matriks poloxamer 407 untuk 

mengetahui fisibilitas matriks poloxamer 407 dan metode melting dalam 

pembentukan dispersi padat . Hasil dispersi padat dinilai dari karakteristik 

sifat fisik, seperti ada atau tidaknya pemisahan fase dan sifat termal dengan 

(differential thermal analysis)DSC, kristalinitas dengan (powder x-ray 

diffraction)PXRD, morfologi partikel obat dengan (scanning electron 

microscopy)SEM, serta data pelepasan obat in-vitro. 

Setelah melakukan analisis hasil karakteristik fisik, diperoleh beberapa 

kesimpulan. Pertama, senyawa rutin yang sukar larut air layak untuk dibuat 

dalam sistem dispersi padat, ditinjau dari hasil karakteristik fisik dispersi 

padat senyawa nobiletin, kaempferol, apigenin dan baicalein yang memiliki 

kesamaan dengan rutin. Hasil karakteristik sifat termal, kristalinitas, 

morfologi dan pelepasan obat menyatakan bahwa terjadi perubahan bentuk 

kristal menjadi amorf dan peningkatan persentase pelepasan obat. Kedua, 

dari keempat senyawa tersebut kaempferol dan apigenin menggunakan 

matriks poloxamer 407 sehingga dapat dibuktikan juga bahwa poloxamer 

407 dapat mengubah bentuk kristal obat menjadi amorf dan menyebabkan 

persentase pelepasan obat meningkat sehingga layak digunakan untuk 

pengembangan dispersi padat rutin. Ketiga, metode melting layak untuk 

diterapkan dalam pembuatan dispersi padat rutin-poloxamer 407. Dari hasil 

karakteristik keenam senyawa flavonoid, metode melting berhasil melebur 

bahan aktif dan matriks hingga tercampur menjadi satu fase amorf, yang 

menyebabkan peningkatan pelepasan obat.  
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