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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tablet floating metformin hidroklorida (metformin HCl) didesain untuk 

dapat bertahan lebih lama dalam lambung dan mampu mempertahankan tablet 

pada lambung tanpa adanya pengaruh pengosongan lambung dengan cara 

mengapung diatas cairan lambung dan tidak ikut menuju usus halus. Sistem 

floating dipilih karena kelarutan metformin meningkat pada kondisi asam dan 

penyerapan merformin HCl yang terbaik pada usus bagian atas (Werdana, 

2016). Penelitian sebelumnya, Werdana (2016) telah melakukan formulasi 

tablet floating metformin HCl dengan eksipien metochel K4M Cr (HPMC 

K4M Cr) dan natrium bikarbonat,  menghasilkan komposisi formula terbaik 

untuk tablet floating metformin HCl yang dipilih yaitu dengan jumlah HPMC 

K4M Cr 187,50 mg dan NaHCO3 126, 36 mg tiap tablet serta memiliki nilai 

desirability sebesar 0,801. Untuk tahap penelitian selanjutnya dilakukan uji 

disolusi terbanding tablet floating metformin HCl dengan tablet metformin 

HCl sustained release dipasaran yang bertujuan untuk mengetahui profil 

disolusi terbanding diantara tablet floating metformin HCl dan tablet 

metformin HCl sustained release dipasaran. 

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Pedoman 

Uji Bioekivalensi dan Peraturan Kepala BPOM-RI, berdasarkan sistem 

klasifikasi biofarmasetik (Biopharmaceutic Classification System = BCS) 

dari zat aktif serta karakteristik disolusi dan profil disolusi dari produk obat, 

metformin tergolong dalam kelas III karena metformin HCl memiliki sifat 

kelarutan yang tinggi dalam air dan permeabilitas yang rendah (Sari, 2013) 

sehingga perlu dilakukannya uji bioekivalensi secara in vitro yaitu dengan uji 

disolusi terbanding. Uji disolusi terbanding sebagai salah satu cara uji 

bioekivalensi secara in vitro dan digunakan untuk memprediksi 

bioavailabilitas dan bioekivalensi produk obat yang memiliki ekivalensi 

UJI DISOLUSI TERBANDING ...,  INTAN RIYANTY MAHARANI,FARMASI, UMP 2017.



2 

 

farmasetik yang sama dan diharapkan sebagai acuan untuk uji bioekivalensi 

in vivo. (BPOM, 2004) 

Uji disolusi terbanding penting dilakukan karena bertujuan untuk 

memastikan kualitas dan sifat- sifat produk obat dengan perubahan minor 

dalam formulasi atau pembuatan. Uji bioekivalensi sebagai salah satu syarat 

suatu produk obat untuk beredar dimasyarakat sehingga apabila tidak 

dilakukan uji bioekivalensi produk tersebut tidak dapat beredar dimasyarakat 

dan tidak dapat dilakukan uji bioekivalensi in vivo. Untuk menilai hasil uji 

disolusi terbanding yaitu dengan melihat nilai f2 (faktor kemiripan) antara 

produk uji dengan produk pembanding (BPOM, 2004). 

  

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat 

disampaikan rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana profil disolusi pada tablet floating metformin HCl ? 

2. Bagaimana profil disolusi pada tablet metformin HCl sustained release 

dipasaran? 

3. Bagaimana profil disolusi terbanding antara tablet floating metformin 

HCl dengan tablet metformin HCl sustained release di pasaran?   

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui profiil disolusi tablet floating metformin HCl.  

2. Mengetahui profil disolusi tablet metformin HCl sustained release di 

pasaran.  

3. Mengetahui profil disolusi terbanding antara tablet floating metformin 

HCl dengan tablet metformin HCl sustained release di pasaran. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penilitian ini diharapkan mampu mengetahui profil disolusi 

tablet  floating metformin HCl dan tablet metformin HCl sustained 

release di pasaran  serta mengetahui perbandingan antara tablet floating 

metformin HCl dengan metformin HCl sustained release di pasaran. 

2. Bagi Tenaga Kesehatan 

Hasil penilitian ini di harapkan dapat menjadi referensi apoteker 

dalam pemilihan obat dan memberikan pelayanan obat pada pasien. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat untuk yang 

membaca dan dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan 

penelitian selanjutnya.  
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