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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Salah satu jenis penyakit yang memerlukan penanganan dalam jangka 

panjang adalah asma. Asma merupakan salah satu penyakit heterogen, 

biasanya ditandai dengan adanya peradangan pada saluran napas yang 

bersifat kronik. Gejala yang muncul pada penyakit asma seperti mengi, 

sesak napas, sesak dada, dan batuk. Sebanyak 339 juta orang di seluruh 

dunia mengalami penyakit kronik ini (Global Asthma Network, 2018). 

Kisaran angka kejadian asma secara global yaitu 1-16%. Diperkirakan asma 

sebagai penyebab 346.000 kematian setiap tahun di seluruh dunia (Global 

Initiative for Asthma (GINA), 2018). Menurut World Health Organization 

(WHO) (2018), lebih dari 80% kematian karena asma, terjadi di negara 

dengan pendapatan rendah dan menengah ke bawah. Di Indonesia, 

berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) (2013) yang 

dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 

Kementerian Kesehatan RI, dilaporkan bahwa angka kejadian asma di 

Indonesia mencapai 4,5%. Angka kejadian tersebut meningkat sebanyak 1% 

dibandingkan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada 

tahun 2007, yaitu sebesar 3,5%. Dari hasil tersebut, angka kejadian asma di 

Indonesia terus meningkat. 

      Salah satu obat yang digunakan untuk terapi penyakit asma adalah 

teofilin. Di Indonesia, teofilin sering digunakan dalam penanganan 

eksaserbasi asma di rumah sakit (Lorensia dan Amalia, 2015). Obat ini 

sering digunakan karena aman, efektif, dan murah. Teofilin merupakan obat 

golongan xantin yang memiliki khasiat sebagai bronkodilator paling efektif, 

yaitu dengan menghambat beberapa fungsi limfosit dan mengurangi 

peradangan mukosa saluran napas. Teofilin memiliki indeks terapi yang 

sempit, yaitu 10-20 mg/L dan diberikan setiap 6 jam (Katzung et al., 2012). 

Hal ini dikarenakan waktu paruh yang dimiliki teofilin relatif pendek, yaitu 

3-7 jam (Suprianto, 2013). Pada konsentrasi di bawah 10 mg/L, efek 
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bronkodilator dari teofilin sedikit, sementara konsentrasi di atas 20 mg/L 

dapat menambah efek samping. Beberapa studi menyebutkan bahwa efek 

anti asma berupa bronkodilasi terdapat pada konsentrasi teofilin di bawah 

10 mg/L, sehingga indeks terapetik yang dipergunakan yaitu 5-15 mg/L 

(Brunton et al., 2011). Waktu paruh yang relatif pendek menyebabkan obat 

harus diberikan secara berulang dalam waktu pendek. Hal tersebut dapat 

meningkatkan adanya resiko reaksi efek samping obat, dikarenakan adanya 

variasi sempit metabolisme hepatik dan klirens (Lorensia dan Amalia, 

2015). Oleh karena itu, perlunya pengembangan obat teofilin menjadi 

sediaan sustained release untuk memperlama waktu tinggal obat sehingga 

tidak perlu terlalu sering minum obat karena rentang waktu yang pendek, 

serta dapat mengurangi adanya resiko reaksi efek samping. 

      Perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi farmasi, 

khususnya dalam pengembangan sediaan obat semakin pesat. Salah satu 

produk obat pelepasan modifikasi adalah produk obat sustained release 

(lepas lambat). Sustained release termasuk dalam produk obat extended 

release (pelepasan diperpanjang), memungkinkan pengurangan dua kali 

frekuensi dosis obat yang ada (konvensional) dan mempertahankan kadar 

obat terapetik dalam darah (Shargel et al., 2005). Penggunaan obat 

konvensional secara berulang dapat menyebabkan adanya fluktuasi kadar 

obat dalam darah. Fluktuasi kadar obat yang tinggi dapat menghasilkan efek 

samping yang tidak diinginkan atau gagal mencapai efek terapetik yang 

tepat jika kadar obat terlalu rendah. Formulasi tablet teofilin dalam bentuk 

sediaan sustained release dapat memperpanjang durasi efek obat, di sisi lain 

dapat menunda onset (Parfitt, 1999; Siswanto et al., 2016). Salah satu 

metode dalam pelepasan obat sustained release adalah Gastroretentive 

Drug Delivery System (GRDDS). Metode ini dapat memperpanjang waktu 

tinggal obat di dalam lambung. Floating Drug Delivery System (FDDS), 

termasuk dalam GRDDS dapat digunakan pada obat yang terabsorpsi di 

lambung atau di usus halus bagian atas. Sistem ini dapat mencapai retensi 

lambung sehingga mendapatkan bioavailabilitas yang cukup, serta tetap 

mengapung di permukaan lambung tanpa mempengaruhi tingkat 
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pengosongan lambung dalam waktu lama (Nayak et al., 2004). Teofilin 

merupakan obat yang terabsorpsi baik di saluran cerna bagian atas, sehingga 

sistem floating sesuai digunakan dalam pengembangan sediaan tablet 

teofilin. Floating dengan sistem effervescent dalam matriks hidrofil dipilih 

dalam penelitian ini, yaitu dengan adanya pelepasan gas karbon dioksida 

(CO2) sehingga menyebabkan tablet mengapung di permukaan lambung. 

Gas CO2 terperangkap dalam gel hidrofil menyebabkan kerapatan tablet 

menurun sehingga tablet dapat mengapung dalam medium (Dave et al., 

2004). Pada penelitian yang dilakukan (Siswanto et al., 2016), dengan 

HPMC K4M CR sebagai matriks hidrofil dan NaHCO3 sebagai komponen 

effervescent, didapatkan hasil tablet floating teofilin dengan formula 

optimum (HPMC K4M CR 40 mg dan NaHCO3 10 mg) memiliki floating 

lag time kurang dari satu menit dan durasi floating 24 jam. Pada penelitian 

yang dilakukan (Rizki, 2018), NaHCO3 dengan konsentrasi 20% memiliki 

floating lag time lebih cepat dibanding konsentrasi 10% dan 15%, yaitu 9,67 

menit. 

      Pada penelitian ini, menggunakan matriks hidrofilik berupa HPMC 

E6LV dan carbopol 940. Pada penelitian yang pernah dilakukan (Li et al., 

2003), kombinasi antara HPMC dan carbopol sesuai digunakan untuk 

formula tablet floating. Carbopol memiliki viskositas yang lebih tinggi 

dibandingkan HPMC, dapat meningkatkan ikatan hidrogel HPMC, sehingga 

dapat menahan pelepasan obat lebih lama. Kombinasi ini dapat 

meningkatkan kemampuan mengembang tablet serta meningkatkan durasi 

floating tablet, jika dibandingkan dengan menggunakan HPMC saja (Essa et 

al., 2015). 

      Optimasi formula dilakukan untuk mengetahui formula dengan proporsi 

HMPC E6LV dan carbopol 940 yang optimum, sehingga mendapatkan 

sediaan tablet floating teofilin yang optimum dengan hasil yang paling baik. 

Untuk mendapatkan formula optimum, menggunakan metode Simplex 

Lattice Design (SLD). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh HPMC E6LV dan carbopol 940 sebagai bahan 

matriks terhadap sifat fisik tablet floating teofilin? 

2. Bagaimana pengaruh HPMC E6LV dan carbopol 940 sebagai bahan 

matriks terhadap daya apung tablet floating teofilin? 

3. Bagaimana pengaruh HPMC E6LV dan carbopol 940 sebagai bahan 

matriks terhadap profil disolusi tablet floating teofilin? 

4. Berapakah komposisi HPMC E6LV dan carbopol 940 yang 

menghasilkan tablet floating teofilin yang optimum? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh HMPC E6LV dan carbopol 940 sebagai bahan 

matriks terhadap sifat fisik tablet floating teofilin. 

2. Mengetahui pengaruh HPMC E6LV dan carbopol 940 sebagai bahan 

matriks terhadap daya apung tablet floating teofilin. 

3. Mengetahui pengaruh HPMC E6LV dan carbopol 940 sebagai bahan 

matriks terhadap profil disolusi tablet floating teofilin. 

4. Menentukan komposisi dari HMPC E6LV dan carbopol 940 yang 

menghasilkan tablet floating teofilin yang optimum. 

 

D. Manfaat Penelitian 

      Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi 

mengenai pengaruh komposisi HPMC E6LV dan carbopol 940 sebagai 

bahan matriks tablet floating teofilin dan menambah informasi konsentrasi 

HPMC E6LV dan carbopol 940 yang efektif dalam pelepasan zat aktif serta 

memenuhi karakteristik tablet floating yang baik. 
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