
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mewajibkan 80

jenis obat wajib dilakukan uji bioavailabilitas/bioekiuvalensi untuk

memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk obat tersebut

memenuhi standar efikasi, keamanan dan mutu yang dibutuhkan. Salah

satu obat yang diwajibkan untuk diselidiki bioekuivalensinya adalah

glibenklamid. (BPOM RI, 2011). Glibenklamid merupakan suatu

antidiabetika oral yang banyak digunakan pada pengobatan Non-Insulin

Dependent Diabetes Mellitus (NIDDM) ringan sampai sedang. Obat ini

merupakan pilihan pengobatan awal untuk diabetes melitus tipe 2

(noninsulin-dependent) pada pasien dengan hiperglikemia yang tidak

dapat dikontrol hanya dari makanan (Sweetman, 2002).

Saat ini jenis obat glibenklamid yang beredar di pasaran terbagi

atas obat generik dan obat inovator atau paten. Obat generik ini pun dibagi

lagi menjadi 2, yaitu obat generik dan obat generik bermerk. Obat generik

merupakan obat dengan nama resmi International Nonpropietary Names

(INN) yang telah ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku

standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Obat generik

bermerek atau bernama dagang merupakan obat generik dengan nama

dagang yang menggunakan nama milik produsen obat yang bersangkutan.

Obat inovator atau paten merupakan obat yang masih memiliki hak paten

dalam jangka waktu tertentu (Permenkes, 2010). Setelah habis masa

patennya, obat yang dulunya paten dengan merk dagangnya kemudian

masuk ke dalam kelompok obat generik bermerk atau obat bermerk (Idris

dan Widjajarta, 2006).

Dalam sudut pandang masyarakat biasanya mutu obat generik

kurang baik dibandingkan dengan obat bermerk. Harga obat generik yang

terbilang relatif murah membuat masyarakat tidak percaya bahwa obat
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tersebut memiliki kualitas. Kurangnya informasi seputar obat generik

adalah salah satu faktor penyebab obat generik dipandang sebelah mata

oleh masyarakat. Data kualitas obat juga penting agar tenaga kesehatan

terutama dokter tidak ragu meresepkan obat generik kepada pasiennya

(Idris dan Widjajarta, 2006).

Mutu suatu sediaan obat dapat ditinjau dari berbagai aspek antara

lain aspek teknologi yang meliputi stabilitas fisik dan kimia dimana

sediaan obat (tablet, kapsul dan sediaan lainnya) harus memenuhi kriteria

yang dipersyaratkan oleh Farmakope. Selain itu mutu obat juga ditinjau

dari bioavailabilitas (ketersediaan hayati) obat. Obat yang memiliki mutu

fisik dan profil disolusi yang baik akan memberikan bioavailabilitas yang

baik karena ketersediaan farmasetik dari obat tersebut tinggi (Ansel dkk,

1999). Maka dari itu kontrol kualitas terhadap obat generik sangat penting

untuk membantu kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang

kesehatan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan

bioavaibilitas glibenklamid generik dengan merk diukur dengan parameter

profil disolusi. Penelitian uji disolusi terbanding dilakukan pada medium

dapar fosfat pH 6,8 untuk melihat profil disolusi tablet glibenklamid

generik dengan merk pada pH basa yang menggambarkan pH pada usus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dapat

disampaikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sifat fisik tablet glibenklamid generik dan merk?

2. Bagaimana profil disolusi terbanding tablet glibenklamid generik

dengan tablet glibenklamid merk dalam larutan dapar fosfat pH 6,8 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menentukan sifat fisik tablet glibenklamid generik dengan merk

2. Menentukan profil disolusi terbanding tablet glibenklamid generik

dengan merk dalam larutan dapar fosfat pH 6,8
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D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian untuk mengetahui sifat fisik dan perbandingan

profil disolusi tablet glibenklamid generik dengan tablet glibenklamid

merk di pasaran pada medium dapar fosfat pH 6,8.

2. Bagi Tenaga Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi apoteker

dalam menentukan pemilihan obat diabetes melitus dilihat pada aspek

disolusi terbanding tablet glibenklamid generik dengan merk.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat untuk masyarakat

agar masyarakat dapat mengetahui perbedaan mutu obat generik

dengan obat bermerk.
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