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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Pendahuluan 

      Pada penelitian yang dilakukan oleh Essa et al (2015), dalam 

pengembangan dan evaluasi tablet floating glibenklamid dengan pelepasan 

optimum, diketahui bahwa adanya kombinasi HPMC K4, HPMC K15, dan 

carbopol, dapat meningkatkan durasi floating dari tablet. Hal ini terlihat dari 

hasil bahwa formula yang hanya terdapat HPMC K4 sebagai polimer 

floating memiliki floating lag time 30 detik dan durasi floating 15 jam. 

Sementara formula dengan HPMC K15 sebagai polimer floating memiliki 

floating lag time 65,7 detik dan durasi floating 11,3 jam. Formula optimum 

didapat dari formula yang didalamnya terdapat kombinasi HPMC K4, 

HPMC K15, dan carbopol dengan floating lag time 40,3 detik dan durasi 

floating 22,7 jam. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Pare et al 

(2008), dalam formulasi dan evaluasi tablet floating effervescent amlodipin 

besilat, formula optimum didapatkan dari formula dengan kombinasi HPMC 

K100M, HPMC K15M, dan carbopol 934P dengan floating lag time 110 

detik dan durasi floating >24 jam. Pada formula yang hanya memiliki 

HPMC K100M sebagai polimer floating, memiliki floating lag time 133 

detik dan durasi floating >12 jam, sementara pada formula dengan polimer 

floating HPMC K15M memiliki floating lag time 130 detik dan durasi 

floating >14 jam. Formula yang hanya memiliki carbopol 934P sebagai 

polimer floating gagal melakukan pengapungan, sehingga tidak memiliki 

floating lag time dan durasi floating. Oleh karena itu kombinasi dari HPMC 

dan carbopol sebagai polimer floating diperlukan untuk mendapatkan tablet 

floating dengan karakter yang paling baik.  

      Untuk mempercepat floating lag time pada tablet floating effervescent 

dengan penambahan natrium bikarbonat. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Rizki (2018), dalam pengaruh variasi konsentrasi natrium bikarbonat 

terhadap tablet floating teofilin, diperoleh konsentrasi natrium bikarbonat 

(NaHCO3) sebesar 20% memiliki waktu floating lag time lebih cepat, yaitu 
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9,67 menit dibandingkan dengan natrium bikarbonat dengan konsentrasi 

10% yaitu 90,33 menit dan natrium bikarbonat dengan konsentrasi 15% 

yaitu 35 menit. Adanya natrium bikarbonat dengan konsentrasi yang sesuai 

dapat mempercepat floating lag time melalui mekanisme effervescent 

pelepasan gas CO2.  Polimer floating yang digunakan adalah HPMC E6LV 

yang membentuk lapisan hidrogel sehingga membuat gas CO2 terperangkap 

di dalamnya dan dapat mempertahankan kemampuan mengapung di 

permukaan medium. Dari penggunaan HPMC E6LV, didapatkan hasil 

durasi floating kurang dari 6 jam. Tablet dengan konsentrasi NaHCO3 10% 

dapat mengapung hingga 236,67 menit, konsentrasi NaHCO3 15% dapat 

mengapung hingga 151,67 menit, sementara konsentrasi NaHCO3 20% 

hanya mampu mengapung hingga 144 menit atau 2,4 jam. Perlunya 

penambahan polimer agar tablet dapat mengapung dan mempertahankan 

kemampuan mengapungnya di permukaan medium. 

      Pada penelitian ini, dilakukan formulasi menggunakan kombinasi 

polimer floating berupa HPMC E6LV dan carbopol 940. Penambahan 

carbopol 940 diharapkan dapat memperbaiki karakter floating tablet dan 

pengendalian pelepasan obat dapat terukur. Optimasi formula dilakukan 

agar mendapatkan formula tablet floating teofilin dengan komposisi HPMC 

E6LV dan carbopol 940 yang paling baik (optimum) sehingga dapat 

menghasilkan tablet floating dengan karakter yang paling baik, yaitu dapat 

segera mengapung kurang dari 10 menit dan dapat mempertahankan 

kemampuan mengapungnya lebih dari 6 jam. Sementara untuk mempercepat 

floating lag time dengan menggunakan natrium bikarbonat (NaHCO3) 

dengan konsentrasi 20% pada setiap formula. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Floating Drug Delivery System (FDDS) 

      Sistem floating pertama kali dijelaskan oleh Davis (1986). Sistem ini 

dimaksudkan untuk mengapung di dan di atas lambung, sehingga 

menghasilkan perpanjangan waktu retensi lambung dan mengurangi 

fluktuasi. Memiliki densitas rendah, yaitu bulk density yang lebih rendah 
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dari cairan lambung dan menyebabkan mengapung di lambung, melepaskan 

obat secara perlahan tanpa mempengaruhi kecepatan pengosongan lambung 

dalam jangka waktu yang lama (Pant et al., 2016). Bentuk sistem floating 

banyak diformulasikan dengan menggunakan matriks-matriks hidrofilik dan 

dikenal dengan sebutan hydrodinamically balanced system (HBS), karena 

saat polimer berhidrasi intensitasnya menurun akibat matriksnya 

mengembang, dan dapat menjadi gel penghalang di permukaan luar. 

Bentuk-bentuk ini diharapkan tetap dalam keadaan mengapung selama tiga 

atau empat jam dalam lambung tanpa dipengaruhi oleh laju pengosongan 

lambung, dikarenakan densitasnya lebih rendah dari kandungan lambung. 

Hidrokoloid yang direkomendasikan untuk formulasi bentuk floating adalah 

cellulose ether polymer, khususnya hydroxypropyl methylcellulose (Moes, 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Mekanisme sistem floating (Javaid et al., 2016) 

      Sediaan tablet yang dimodifikasi menjadi tablet sustained release 

dengan sistem floating memiliki beberapa keunggulan, diantaranya dapat 

meningkatkan penyerapan obat, sehingga obat dengan sediaan floating dapat 

menimbulkan efek dengan cepat, serta dapat mengendalikan penghantaran 

obat. Penghantaran obat dengan sistem floating akan dilepaskan secara 

perlahan sesuai waktu yang diinginkan. Penghantaran obat untuk tindakan 

lokal di perut, dapat meminimalisir iritasi mukosa dan pengobatan gangguan 

pencernaan. Beberapa kelemahan dari sistem floating diantaranya obat 

tablet floating tidak cocok untuk obat dengan stabilitas atau masalah 

kelarutan dalam lambung, tablet floating membutuhkan cairan yang cukup 

banyak (200-250 ml) di lambung sehingga sistem dapat mengapung, dan 
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obat yang memiliki efek iritasi pada mukosa lambung tidak cocok untuk 

dijadikan sediaan tablet floating. 

      Sistem penghantaran floating, berdasarkan mekanisme mengapung, 

dibagi menjadi: 

a. Sistem non effervescent 

      Sistem ini biasannya menggunakan matriks yang memiliki daya 

pengembangan tinggi seperti selulosa, jenis hidrokoloid, polisakarida, 

dan polimer seperti polikarbonat, poliakrilat, polimetaakrilat, dan 

polistiren. Salah satu cara formulasi bentuk sediaan sistem floating ini 

yaitu dengan mencampurkan zat aktif dengan gel hidrokoloid. 

Hidrokoloid akan mengembang ketika kontak dengan cairan lambung, 

setelah pemberian oral, mempertahankan bentuk yang utuh, dan memiliki 

bulk density yang lebih kecil dari lingkungan lambung. Udara terjebak 

oleh polimer yang mengembang, menyebabkan pengapungan dari 

sediaan (Nayak et al., 2004). Sistem ini dibagi menjadi empat sub tipe 

(More et al., 2018): 

1) Colloidal gel barrier system: sistem ini mengandung obat dengan 

pembentuk gel hidrokoloid yang ditambahkan agar obat tetap 

mengapung di lambung sehingga dapat memperpanjang waktu 

retensi lambung dan memaksimalkan jumlah obat yang terabsorpsi. 

Pada sistem ini menggabungkan selulosa, hidroksietil selulosa, 

HPMC, polisakarida, dan matriks pembentuk polimer seperti 

polikarbofil, poliakrilat, dan polistiren. 

2) Microporous compartement system: teknologi ini didasarkan pada 

enkapsulasi reservoir obat dalam kompartemen mikro dengan pori-

pori yang ada di dinding atas dan bawahnya. Dalam perut, ruang 

pengapungan berisi udara yang menyebabkan terjadinya sistem 

penghantaran dengan mengapungnya obat di lambung. Cairan 

lambung masuk melalui celah dan melarutkan obat kemudian 

membawanya ke usus untuk selanjutnya obat mengalami proses 

penyerapan. 
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3) Alginat beads: pada sistem ini terbentuk bulatan dengan ukuran 2,5 

mm yang dibuat dengan menjatuhkan larutan natrium alginat dalam 

larutan kalsium klorida sehingga terbentuk endapan kalsium alginat. 

Bulatan menyerupai manik-manik tersebut kemudian dipisahkan 

dengan konveksi air dan pengeringan beku, mengarah pada 

formulasi sistem berpori, yang mana dapat mempertahankan tekanan 

mengapung selama lebih dari 12 jam. Bulatan meningkatkan waktu 

retensi lambung lebih dari 5,5 jam. 

4) Hollow microspheres/microballons: terdapat fase gas yang 

dihasilkan dan terdispersi polimer droplet oleh adanya penguapan 

diklorometana dan rongga internal dalam microsphere yang 

dihasilkan dari polimer dengan obat. Microballon akan terus 

mengaspung di atas permukaan pada suatu media asam yang 

mengandung surfaktan selama lebih dari 12 jam. 

b. Sistem effervescent 

      Sistem penghantaran apung ini dibuat dengan adanya polimer 

pengembang seperti methocel atau polisakarida (contoh chitosan) dan 

komponen effervescent, seperti natrium bikarbonat dan asam sitrat atau 

tartart, atau matriks yang mengandung cairan yang dapat berubah 

menjadi gas pada suhu tubuh. Matriks dibuat agar dapat kontak dengan 

cairan lambung, karbon dioksida dilepaskan karena keasaman dari isi 

lambung, dan terjebak di dalam gel hidrokoloid. Hal ini mengakibatkan 

sediaan bergerak ke atas dan mempertahankan pengapungannya 

(Satinderkakar dan Shallusandhan, 2016). Sistem ini dibagi menjadi dua 

subtipe (Pant et al., 2016): 

1) Gas generating system: adanya produksi gas CO2 karena adanya 

reaksi dengan natrium bikarbonat, asam sitrat, dan asam tartart. Gas 

yang dihasilkan mengakibatkan adanya pengurangan densitas sistem 

dan mengapung pada cairan lambung. Garam dan asam nitrat/tartart 

melepas CO2, yang terjebak di dalam lapisan jellified hydrocolloid 

pada sistem dan menurunkan berat jenis dan membuatnya 

mengapung di permukaan cairan lambung. Sistem dengan 
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memanfaatkan resin pertukaran ion telah dikembangkan. Butiran 

resin yang berisi bikarbonat, dienkapsulasi dalam membrane 

semipermeabel untuk mengatasi cepat hilangnya karbondioksida. 

Setibanya dalam lingkungan asam lambung, pertukaran klorida dan 

ion bikarbonat terjadi (Tamizharasi et al, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Pelepasan obat dari gas generating system (Chanda et al., 2010) 

2) Volatile liquid containing system: waktu retensi lambung dapat 

diperpanjang dengan penggabungan ruang, yang mengandung cairan 

seperti eter, siklopentana, yang mana berubah menjadi gas pada suhu 

tubuh, menyebabkan pemompaan ruang dalam lambung. Sistem ini 

secara osmotik mengendalikan sistem floating yang berisi unit 

berongga. Terdapat dua ruang dalam sistem, pertama berisi obat dan 

kedua berisi sistem volatil (Pant, Badola dan Kothiyal, 2016). 

      Keuntungan dari Floating Drug Delivery System (FDDS) adalah bentuk 

sediaan seperti tablet atau kapsul akan tinggal di larutan dalam jangka waktu 

yang lama; sangat dibutuhkan untuk obat dengan aksi lokal pada 

perut/lambung; bermanfaat dalam kasus pergerakan usus yang kuat dan 

pada diare dengan tetap menjaga obat pada kondisi mengapung di lambung 

untuk mendapat respon yang lebih baik; mencegah adanya iritasi pada 

dinding lambung, khususnya obat dengan sifat asam yang dapat mengiritasi 

dinding lambung; serta bermanfaat untuk obat yang terabsopsi di dalam 

lambung. Kekurangan dari sistem ini adalah sistem floating tidak sesuai 

untuk obat yang memiliki masalah kelarutan maupun stabilitas dengan 

cairan lambung serta membutuhkan cairan dalam jumlah banyak di lambung 

sehingga obat dapat tetap mengapung dan bekerja secara efektif (Neetika 

dan Manish, 2012). 
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      Parameter yang dapat digunakan untuk evaluasi Floating Drug Delivery 

System (FDDS) dalam sediaan solid adalah durasi floating, profil disolusi, 

berat jenis, keseragaman kandungan, kekerasan, dan friabilitas (kerapuhan) 

(Mayavanshi dan Gajjar, 2008) 

2. Teofilin 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Rumus Struktur Teofilin (Brunton et al., 2011) 

      Teofilin mengandung tidak kurang dari 98,5% dan tidak lebih dari 

101,0% C7H8N4O2, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Pemerian 

berupa serbuk hablur, putih, tidak berbau, pahit, dan mantap di udara. 

Kelarutan teofilin, larut dalam lebih kurang 180 bagian air, lebih mudah 

larut dalam air panas, larut dalam lebih kurang 120 bagian etanol (95%) P, 

serta mudah larut dalam larutan alkali hidroksida dan dalam ammonia encer 

P. khasiat dan penggunaan sebagai spasmolitikum bronkial. Dosis 

maksimum dalam sekali minum 500 mg, dalam sehari 1 gram (Depkes RI, 

1979). 

      Teofilin adalah suatu metilxantin yang memiliki struktur mirip dengan 

xantin yang umum diketahui yaitu kafein dan teobromin. Beberapa bentuk 

garam dari teofilin sudah dipasarkan, yang paling umum adalah aminofilin, 

yang mana merupakan garam etilendiamin yang digunakan untuk 

meningkatkan kelarutan pada pH netral. Teofilin digunakan sebagai 

metilxantin utama dalam penggunaan klinis. Teofilin dikenal memiliki 

kemampuan sebagai bronkodilator dalam pengobatan asma dan PPOK. 

Beberapa mekanisme aksi molekular dari teofilin yaitu menghambat 

fosfodiesterase, antagonis reseptor adenosine, pelepasan IL-10, dan aktivasi 

histone deactylase. Dalam penggunaan secara klinis, konsentrasi teofilin di 

bawah 10 mg/L, efek 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 
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dipergunakan yaitu 5-15 mg/L (Brunton et al., 2011). Anoreksia, mual, 

muntah, perasaan tidak nyaman pada bagian abdominal, sakit kepala, dan 

kecemasan mulai terjadi pada konsentrasi 15 mg/L dan umum terjadi pada 

konsentrasi lebih besar dari 20 mg/L. Pada level tinggi (>40 mg/L) dapat 

menyebabkan kejang dan aritmia, yang mana tanpa didahului gejala 

peringatan dari lambung dan saraf (Katzung et al., 2012) 

3. HPMC (Hydroxypropyl Methylcellulose) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Rumus Struktur HPMC (Rowe et al., 2009) 

     HPMC berupa serbuk tidak berbau, tidak berasa, berserat putih atau 

putih-krem atau serbuk bergranul. Kelarutan HPMC, larut pada air dingin, 

membentuk larutan koloidal kental; praktis tidak larut dalam air panas, 

kloroform, etanol (95%), dan eter, tetapi larut dalam campuran etanol dan 

diklorometana, campuran metanol dan diklorometana, serta campuran air 

dan alkohol. Beberapa jenis HPMC larut dalam larutan aseton-air, campuran 

diklorometana dan propan-2-ol, serta pelarut organik lain. Beberapa jenis 

mudah mengembang dalam etanol. Aplikasi HPMC pada formulasi dan 

teknologi farmasi, HPMC biasa digunakan secara luas dalam formulasi 

sediaan oral, ophthalmic, nasal, dan topikal. Dalam produk oral, HPMC 

digunakan sebagai bahan pengikat tablet, pelapis, dan sebagai matriks pada 

formulasi sediaan extended release (Rowe et al., 2009). 

      HPMC telah banyak dipertimbangkan dalam sistem penghantaran 

control release maupun sustained release. Hal ini dikarenakan sifat 

hidrofilik yang dimiliki dan kemampuan berhidrasi yang cepat (Li et al., 

2003). HPMC sebagai polimer hidrofil dengan sifat gelling agent yang baik 

mampu mendorong tablet mengapung melalui pengembangan sediaan. Sifat 

gelling agent HPMC mampu mempertahankan tablet tetap utuh dan tidak 

hancur dalam waktu yang pendek sehingga tetap mengapung di permukaan 
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medium. Hasil penelitian (Siswanto et al., 2016), HPMC K4M CR faktor 

dominan dalam menurunkan floating lag time, meningkatkan integritas 

tablet, dan menurunkan jumlah obat (teofilin) yang terdisolusi. 

4. Carbopol 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Rumus Struktur Carbopol (Rowe et al., 2009) 

      Carbopol serbuk berwarna putih, halus, asam, dan higroskopis dengan 

bau khas tajam. Kelarutan carbopol, mudah mengembang dalam air dan 

gliserin, serta setelah penetralan, dalam etanol (95%). Carbopol tidak larut, 

tetapi hanya mengembang dengan sangat baik, dikarenakan berupa mikrogel 

tiga dimensi yang saling terhubung. Aplikasi carbopol pada formulasi dan 

teknologi farmasi, digunakan sebagai pemodifikasi reologi pada formulasi 

sediaan liquid dan semisolid. Dalam sediaan tablet, carbopol digunakan 

sebagai agen pelepasan terkendali dan/atau sebagai bahan pengikat (Rowe et 

al., 2009). 

      Aplikasi carbopol dalam pengembangan tablet floating banyak 

dipertimbangkan. Carbopol memiliki sifat tidak mudah larut dalam air dan 

cairan lambung buatan atau lingkungan asam. Hal ini mengakibatkan 

carbopol dapat mengisi porositas dari tablet floating. Ketika kontak dengan 

air, akan terjadi pengembangan dan air terperangkap di dalam jaringan 

mikro gel. Kemampuan mengembang carbopol didapat dengan membentuk 

ikatan hidrogen bersama air yang diserap melalui proses hidrasi dari gugus –

COOH, sehingga memanjangkan ikatan polimer. Hal ini dapat menahan 

pelepasan obat dari sediaan (Li et al., 2003). Hasil penelitian (Essa et al., 

2015) menunjukkan dengan penambahan carbopol dalam formula tablet 

yang dikombinasikan dengan HPMC K4 dan HPMC K15, dapat 

meningkatkan kemampuan mengembang tablet serta meningkatkan durasi 
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floating tablet jika dibandingkan dengan hanya menggunakan HPMC K4 

dan HPMC K15. 

5. Simplex Lattice Design (SLD) 

      Simplex Lattice Design merupakan salah satu metode untuk mengetahui 

profil efek campuran terhadap suatu parameter. Metode ini digunakan untuk 

2 sampai 30 komponen dimana semua komponen harus memiliki kisaran 

yang sama. Penerapan metode ini digunakan pada formula granul instan 

dengan menggunakan dua campuran atau lebih, dengan campuran paling 

sederhana berupa komponen bahan pemanis dan pengisi. Dasar metode ini, 

adanya dua variable bebas yaitu A dan B. Rancangan ini dibuat dengan 

memilih 3 kombinasi dan mengamati respon yang didapat. Respon yang 

didapat haruslah mendekati tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya baik 

maksimal maupun minimal (Bolton dan Bon, 2004). 

      Hubungan respon dengan faktor dapat digambarkan dengan persamaan 

berikut:   

      Y = B1(A) + B2(B) + B12(A)(B) 

dimana Y adalah respon berupa hasil dari parameter yang ingin dicapai, A 

dan B adalah faktor berupa fraksi komponen. Hubungan dapat digambarkan 

dengan syarat: 

0 ≤ A ≤ 1 

0 ≤ B ≤ 1 

A + B = 1 

      Dengan memasukkan respon yang didapat dari hasil percobaan, maka 

dapat digunakan untuk menghitung harga koefisien B1, B2, dan B12, serta 

menhitung nilai respon (Y) pada setiap variasi campuran A dan B (Bolton 

dan Bon, 2004).  

      Pada metode simplex lattice design, untuk mengetahui respon dari 

variable terdapat 3 model, yaitu: 

1. Model linear 

Y = β1(X1) + β2(X2) + β3(X3) 
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2. Model quadratic 

Y = β1(X1) + β2(X2) + β3(X3) + β12 (X1)(X2) + β13 (X1)(X3) + β23 

(X2)(X3) 

3. Model special cubic 

Y = β1(X1) + β2(X2) + β3(X3) + β12 (X1)(X2) + β13 (X1)(X3) + β23 

(X2)(X3) + β123 (X1)(X2)(X3) 

Keterangan: 

X1, X2, X3 = Faktor (fraksi campuran komponen) 

β1, β2, β3   = Koefisien regresi (dihitung berdasarkan respon percobaan) 

(Bolton dan Bon, 2004). 

      Hasil yang penelitian yang diperoleh berupa floating lag time, durasi 

floating, profil disolusi, serta sifat fisik tablet dianalisis menggunakan 

metode simplex lattice design. Hasil dari analisis, akan diperoleh suatu 

persamaan dan contour plot yang menggambarkan respon dari penggunaan 

campuran bahan yang digunakan. Respon yang didapat harus mendekati 

range, berupa parameter maksimal dan minimal yang telah ditentukan 

sebelumnya, sehingga didapatkan formula optimum dengan bantuan 

software design expert (Statease, 2018).  

      Penentuan formula optimum dengan cara memasukkan parameter-

parameter yang akan dianalisis, berupa floating lag time, durasi floating, 

profil disolusi, serta sifat fisik tablet ke dalam software design expert 

menggunakan metode simplex lattice design. Masuk ke bagian menu 

analysis, kemudian pilih model yang akan digunakan pada bagian sub menu 

model. Terdapat beberapa pilihan model dalam analysis, tiga di antaranya 

model linear, quadratic, dan special cubic. Setelah itu, masuk ke bagian 

menu optimization. Di dalam optimization terdapat sub menu berupa dua 

metode yang dapat digunakan, yaitu numerical dan graphical. Numerical 

adalah metode yang dapat digunakan untuk dua variabel atau lebih, 

sementara graphical adalah metode yang dapat digunakan untuk lebih dari 

dua variable (Statease, 2018). 

      Pada bagian menu post analysis terdapat point prediction, dimana 

terdapat hasil analisis berupa prediksi dari parameter-parameter yang telah 
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dimasukkan, menurut software Design Expert metode simplex lattice 

design. Hasil uji yang dilakukan pada formula optimum dapat dibandingkan 

dengan hasil prediksi dari software, sehingga dapat mengetahui apakah 

formula tersebut merupakan formula optimum atau hanya gambaran dari 

software, yaitu dengan melihat hasil yang diperoleh sesuai dengan yang 

telah ditentukan (Statease, 2018). 
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C. Kerangka Konsep 

Kerangka konsep penelitian dapat dilihat pada gambar 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka konsep penelitian tablet floating teofilin 

  

Uji karakteristik 

tablet meliputi: 

keseragaman bobot, 

kekerasan tablet, 

kerapuhan tablet, 

dan waktu hancur 

tablet (Depkes RI, 

1995) 

Uji karakteristik 

floating meliputi: 

floating lag time dan 

durasi floating 

(Mayavanshi dan 

Gajjar, 2008) 

Uji profil disolusi 

tablet meliputi: 

pembuatan cairan 

lambung pH 1,2 dan 

disolusi in vitro 

(Depkes RI, 1995) 

Uji penetapan kadar 

meliputi: penentuan 

panjang gelombang, 

pembuatan larutan 

stamdar, pembuatan 

kurva baku, 

penetapan kadar 

Tablet teofilin konvensional yang beredar di masyarakat kurang menguntungkan 

dikarenakan memerlukan penggunaan secara berulang, yaitu setiap 6 jam. Hal ini 

dikarenakan teofilin memiliki waktu paruh relatif pendek serta indeks terapetik 

teofilin yang sempit, yaitu 5-15 mg/L. Penggunaan obat secara berulang dapat 

menyebabkan fluktuasi kadar obat dalam darah dan dapat menimbulkan efek 

samping yang tidak diinginkan (Brunton et al., 2011; Siswanto et al., 2016) 

Pembuatan sediaan tablet teofilin dalam bentuk sustained release berupa sistem 

floating untuk mengurangi penggunaan obat secara berulang, dengan 

memperpanjang waktu tinggal obat dalam lambung dan memperpanjang durasi 

efek obat (Nayak et al., 2004) 

Evaluasi Sediaan 

Diperoleh sifat fisik 

tablet yang baik 

Floating lag time < 

10 menit dan durasi 

floating >6 jam 

Diperoleh obat 

dengan pelepasan 

diperpanjang 

Dapat menentukan 

panjang gelombang 

maksimum dan 

diperoleh kadar 

tablet floating 

teofilin yang baik 

Optimasi formula 

dengan Design 

Expert metode SLD 

Diperoleh tablet floating teofilin yang baik dan memenuhi 

persyaratan 
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