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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Flavonoid adalah salah satu senyawa sekunder tumbuhan, ditemukan 

dalam buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kulit kayu, akar, batang, bunga. 

Flavonoid telah menarik banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir 

dan dianggap sebagai komponen yang sangat diperlukan dalam berbagai 

aplikasi nutraseutikal, obat-obatan dan kosmetik (Panche et al., 2016). Salah 

satu senyawa flavonoid yaitu rutin memiliki aktivitas antioksidan yang 

tinggi, aktivitas antioksidan berperan penting untuk melawan radikal bebas 

dalam tubuh. Dalam bidang farmasi, fungsi fisiologis ini difokuskan untuk 

pencegahan dan pengobatan patologi oksidatif seperti aterosklerosis, kanker, 

dan peradangan kronis (Yang et al., 2017 dan Mello et al., 2011). Selain itu, 

penelitian terkini telah menunjukkan bahwa efek anti radikal bebas dari rutin  

berpotensi menjadi peran kunci untuk mengatur enzim dan reseptor di otak 

yang kemudian menghasilkan efek yang signifikan pada sistem saraf pusat, 

sehingga berpotensi sebagai pengobatan penyakit neurodegeneratif seperti 

parkinson dan alzheimer (Panche et al., 2016). Rutin adalah kandidat obat-

obatan alami baru yang menjanjikan dan layak untuk dieksplorasi lebih 

lanjut sebagai pencegahan atau terapi penyakit (Zhao et al., 2019).  

Akan tetapi, masalah utama dalam pengembangan senyawa flavonoid 

adalah kelarutannya dalam air yang buruk (Li et al., 2015).  Pada tahun 2010, 

70% dari calon obat-obatan baru yang diteliti digolongkan sebagai 

biopharmaceutics classification system (BCS) kelas II, yaitu senyawa yang 

memiliki permeabilitas yang baik, namun memiliki kelarutan dalam air yang 

buruk (Nikghalb et al., 2012). Kelarutan adalah faktor fisikokimia yang 

secara signifikan mempengaruhi penyerapan obat dan efektivitas 
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terapetiknya. Pengembangan formulasi cenderung mengalami kegagalan 

jika obat memiliki kelarutan dalam air yang buruk (Frank et al., 2014). Rutin 

sendiri tergolong dalam BCS kelas II, hal ini dapat disebabkan oleh 

morfologi partikel rutin berbentuk kristal yang sukar larut. Kelarutan rutin 

yang buruk mengakibatkan bioavailabilitasnya terbilang sangat rendah dan 

sulit untuk dikembangkan (Mauludin et al., 2009). Secara umum senyawa 

flavonoid memiliki oral bioavailabilitas dalam kisaran 2-20% (Li et al., 

2015).   

Berbagai metode telah digunakan untuk meningkatkan kelarutan bahan 

aktif farmasi diantaranya termasuk dispersi padat, nanokristal, kompleks 

siklodekstrin dan formulasi lipid. Metode dispersi padat umumnya 

digunakan untuk meningkatkan laju disolusi dan bioavailabilitas obat 

dengan kelarutan rendah. Metode dispersi padat dipilih karena prosesnya 

yang sederhana, hemat biaya, dan efektif. Dispersi padat adalah teknik yang 

menjanjikan untuk meningkatkan penyerapan dan bioavailabilitas rute 

pemberian oral untuk bahan obat BCS kelas II.  Secara umum, dispersi padat 

terdiri dari dua komponen berbeda yaitu obat hidrofobik dan matriks 

hidrofilik. Dispersi padat dapat meningkatkan kelarutan obat dengan 

beberapa mekanisme. Diantaranya efek matriks hidrofilik yang 

memudahkan bahan terbasahi air dengan meningkatkan keterbasahan , 

meningkatkan derajat porositas, menurunkan tekanan antar muka. Dispersi 

padat juga dapat meningkatkan luas permukaan obat dengan mengecilkan 

ukuran partikel, dengan demikian zat obat akan memiliki kemungkinan lebih 

besar untuk kontak dengan matriks hidrofilik. Selain itu, mengakibatkan 

perubahan struktur kristal bahan menjadi amorf yang tidak memerlukan 

energi kisi untuk melarut (Setyawan et al., 2017). 

Pilihan matriks dan metode preparasi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap peningkatan kelarutan dan stabilitas bentuk amorf obat 

dalam dispersi padat (Febriyenti et al., 2020). Matriks pada dispersi padat 
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dapat berupa partikel amorf atau kristalin. Untuk meningkatkan kelarutan, 

matriks amorf yang sangat larut air diinginkan pada pembuatan dispersi 

padat. Akan tetapi batasan matriks amorf adalah ia memiliki kecenderungan 

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

mengatasi masalah ini dapat digunakan polimer dengan efek surfaktan dan 

self-emulsifiers sebagai matriks. Surfaktan atau emulsifiers meningkatan 

ketercampuran obat dengan matriks dan dengan demikian membatasi laju 

rekristalisasi (Szafraniec et al., 2019).  

Poloxamer 407 salah satu contoh matriks dengan efek surfaktan, 

poloxamer 407 merupakan kopolimer polioksietilena-polioksipropilena 

nonionik. Bagian polioksietilen bersifat hidrofilik sedangkan bagian 

polioksipropilena bersifat hidrofobik (Rowe et al., 2009). Poloxamer 

memiliki kelebihan tersendiri yaitu kemampuan untuk self-assembly, dimana 

diatas konsentrasi misel kritis dapat dengan sendirinya membentuk fase 

misel yang melingkupi bahan aktif.  Apabila dibuat dengan teknik dispersi 

padat, obat yang bersifat hidrofobik dapat dilarutkan dalam inti misel atau 

dikonjugasikan ke polimer pembentuk misel yang mana akan meningkatan 

disolusi obat sehingga dapat meningkatkan bioavailabilitasnya (Karekar et. 

al., 2009). Poloxamer 407 termasuk eksipien yang aman, tergabung dalam 

kategori generally recognized as safe (GRAS) dan telah disetujui oleh food 

drug administration (FDA) untuk penggunaan pada manusia (Giuliano et. 

al., 2020). 

Ada beberapa metode preparasi telah digunakan untuk menghasilkan 

dispersi padat, yaitu, melting, solvent evaporation, freeze-drying. Pilihan 

metode dispersi padat yang cocok untuk pengembangan formulasi harus 

ekonomis, ramah lingkungan, dan tidak menyebabkan degradasi. Karena 

alasan  ini,  metode melting menjadi pilihan utama. Kelebihan lain metode 

melting adalah prosesnya tidak memerlukan pelarut organik dan umum 

dilakukan pada pembuatan skala besar (Colombo et al., 2019). Proses 
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pembuatan dispersi padat dengan metode melting dilakukan dengan 

mencampur obat dan matriks bersama-sama, dan memanaskannya langsung 

hingga diatas titik leleh semua komponen. Campuran cair kemudian 

didinginkan untuk mendapatkan massa padat (Weerapol et al., 2017).  

Dari penelitian–penelitian yang telah dilakukan, masih sedikit 

informasi yang didapat terkait pengembangan kelarutan rutin dan poloxamer 

407 menggunakan dispersi padat dengan metode melting. Mengingat potensi 

rutin yang sangat besar untuk dibuat sebagai bahan obat maka dilakukan 

literature review untuk mengetahui fisibilitas rutin dalam sistem dispersi 

padat dan metode melting, review ini menggunakan analogi hasil dispersi 

padat senyawa lain yang memiliki karakteristik mirip dengan rutin, 

diantaranya golongan 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. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana fisibilitas bahan obat sukar larut air (rutin) untuk 

dibuat dalam sistem dispersi padat ditinjau dari karakterisitik 

fisik meliputi sifat termal, kristalinitas, morfologi dan data 

pelepasan obat ? 

2. Bagaimana fisibilitas poloxamer 407 sebagai matriks dalam 

sistem dispersi padat ditinjau dari karakterisitik fisik meliputi 

sifat termal, kristalinitas, morfologi dan data pelepasan obat ? 

3. Bagaimana fisibilitas metode melting untuk dibuat dalam 

sistem dispersi padat ditinjau dari karakterisitik fisik meliputi 

sifat termal, kristalinitas, morfologi dan data pelepasan obat ? 

1.3 Tujuan Literature Review 

1. Menentukan fisibilitas bahan obat sukar larut air (rutin) untuk 

dibentuk dalam sistem dispersi padat ditinjau dari karakterisitik 

fisik yaitu sifat termal, kristalinitas, morfologi dan data 

pelepasan obat 

2. Menentukan fisibilitas poloxamer 407 sebagai matriks dalam 

sistem dispersi padat ditinjau dari karakterisitik fisik yaitu sifat 

termal, kristalinitas, morfologi dan data pelepasan obat 

3. Menentukan fisibilitas metode melting dalam pembuatan sistem 

dispersi padat rutin ditinjau dari karakterisitik fisik yaitu sifat 

termal, kristalinitas, morfologi dan data pelepasan obat 

1.4 Manfaat Literature Review 

Hasil penulisan literature review ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai fisibilitas bahan aktif rutin dengan matriks poloxamer 

407 menggunakan metode melting untuk menghasilkan dispersi padat 

ditinjau dari sifat termal, kristalinitas dan morfologi serta data pelepasan obat 

in-vitro.
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