
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelumnya telah dilakukan penelitian pemeriksaan mutu fisik dan

profil disolusi tablet glibenklamida pada produk generik dan merk dagang.

Penelitian tersebut meliputi keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan,

ketebalan, diameter, waktu hancur tablet telah memenuhi persyaratan

dalam Farmakope Indonesia edisi III, Farmakope Indonesia edisi IV dan

uji disolusi tablet Glibenklamid dilakukan dengan menggunakan 900 ml

larutan asam klorida 0,1 N dengan suhu 37°C ± 0,5°C, pengaduk yang

berbentuk dayung diputar dengan kecepatan 50 rpm. Waktu pengambilan

sampel 5, 10, 15, 25, 35, 45 menit (Edyaningrum, 2013)

Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa banyaknya

glibenklamid terdisolusi dibuat plot hubungan dengan waktu sehingga

membentuk kurva antara jumlah kadar terdisolusi (%) dan waktu. Hasil

dari penelitian tersebut tablet glibenklamid generik memperlihatkan profil

disolusi yang mirip dengan tablet glibenklamid merk dagang dinyatakan

dalam bentuk persen, yaitu produk generik A (76,18%), produk generik B

(80,15%), produk merk dagang C (80,30%), produk merk dagang D

(86,71%), produk merk dagang E (76,59%). Pada penelitian ini juga

menentukan nilai Q45 yang bertujuan untuk mengetahui profil proses

melarutnya suatu obat. Hasil uji disolusi tablet glibenklamid dinyatakan

dalam persen. Disolusi tablet glibenklamid dapat dikatakan baik jika kadar

Q45, yaitu kadar terdisolusi pada menit ke-45 tidak kurang dari 75 %

dibandingkan dengan persyaratan yang ditetapkan British Pharmacopeia

(Edyaningrum, 2013)

Analisis untuk menentukan profil disolusi terbandingnya dengan

nilai faktor kemiripan (f2) untuk produk generik dengan merk. Hasil dari

penelitian tersebut memiliki profil disolusi yang mirip dengan nilai f2 =

100, makin kecil harga f2 menunjukkan makin besar perbedaan antara
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kedua profil disolusi tersebut. Ditentukan dengan parameter dengan

rentang f2 lebih dari 50 dinyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan

antara produk glibenklamid generik dengan glibenklamid dengan nama

dagang. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu pada medium

dan pH disolusi serta waktu pengambilan sampel untuk menggambarkan

profil disolusi pada pH basa yaitu usus (Edyaningrum, 2013)

Pada penelitian lain juga telah dilakukan uji sifat fisik dan profil

disolusi tablet glibenklamid pada produk generik dan merk dagang di

negara Arab saudi. Pengambilan sampel sejumlah 5 produk yaitu 1 merk

(inovator) dan 4 generik bermerk Penelitian tersebut meliputi keseragaman

bobot, kekerasan, kerapuhan, ketebalan, diameter, waktu hancur tablet

(Alam et al, 2017)

Uji disolusi tablet glibenklamid menggunakan USP pengaduk tipe

II (dayung) dalam medium dapar fosfat 900 mL pH 6,8. dengan suhu 37°C

± 0,5°C kecepatan 100 rpm. Waktu pengambilan sampel 30, 60, 90 dan

120 menit. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah perbedaan

lokasi pengambilan sampel dan perbedaan interval waktu pengambilan

sampel (Alam et al, 2017)

B. Kajian Teori

1. Glibenklamid

a. Sifat Fisika Kimia Glibenklamid

Glibenklamid memiliki nama lain gliburide, Diabeta, Glynase,

Micronase, Glibenclamidum.

Gambar 2.1. Struktur Glibenclamide (Pharmacopoeia, 2008)

Rumus Molekul : C23H28ClN3O5S Mr

494.0

Profil Disolusi Terbanding…, Iftita Khussariroh, Fakultas Farmasi UMP, 2018



Nama lain : 1-[[4-[2-[(5-Chloro-2 methoxybenzoyl)amino]

ethyl] phenyl] sulfonyl]-3-cyclohexylurea. Glibenklamid juga dikenal

sebagai 5-kloro-N-[2

[4{{{(sikloheksilamino)karbonil}amino}sulfonil}fenil]etil]-2

metoksibenzamida. Glibenklamid merupakan serbuk putih atau hampir

putih, bubuk kristal. Kelarutan Glibenklamid praktis tidak larut dalam

air, mudah larut dalam metilen klorida, sedikit larut dalam alkohol dan

metanol. Glibenklamid memiliki titik lebur 172°-174° C

(Pharmacopoeia, 2008)

b. Farmakologi Glibenklamid

Glibenklamid merupakan obat antidiabetes yang termasuk

golongan sulfonilurea. Sulfonilurea merupakan pemacu sekresi insulin

(insulin secretagogue) yang memiliki struktur yang sama yaitu cincin

benzena dan sulfonilurea. Sulfonilurea generasi pertama memiliki

substitusi hidrofilik polar yang relatif kecil, sedangkan Sulfonilurea

generasi kedua memiliki substitusi lipofilik non polar yang besar

sehingga lebih mudah berpenetrasi ke membran sel dan menghasilkan

potensi yang lebih baik (Basit dkk., 2012)

Glibenklamid (Gambar 2.1) digunakan sebagai Obat

antidiabetik oral yang merupakan pilihan pengobatan awal untuk

diabetes melitus tipe 2 (noninsulin-dependent) pada pasien dengan

hiperglikemia yang tidak dapat dikontrol hanya dari makanan

(Sweetman, 2002). Terapi dengan Glibenklamid biasanya dimulai

dengan 2.5 mg diberikan sekali sehari. Dosis harian maksimal yang

disarankan adalah 20 mg (Sharma, et al., 2016). Meskipun secara

kimia glibenklamid berhubungan dengan sulfonamida, glibenklamid

tidak memiliki aktivitas antibakteri. Efek hipoglikemiknya terutama

disebabkan untuk merangsang pelepasan insulin dari sel beta pankreas

dan sensitisasi jaringan periferal terhadap insulin (Sweetman, 2002).

Glibenklamid mengendalikan kadar gula dengan merangsang sekresi

insulin di pankreas dan meningkatkan sensitivitas jaringan terhadap

insulin (Hardman, 1996).
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c. Farmakodinamika Glibenklamid

Menstimulasi pancreas untuk memproduksi insulin dan

meningkatkan sensitivitas sel beta terhadap glukosa. Sulfonilurea dapat

menormalkan produksi glukosa di hati dan secara parsial membalikkan

resistensi insulin pada pasien diabetes melitus tipe 2. Glibenklamide

hanya bermanfaat pada penderita diabetes dewasa yang pankreasnya

masih mampu memproduksi insulin dengan baik. Pada penggunaan per

oral glibenklamid diabsorpsi sebagian secara cepat dan tersebar

keseluruh cairan ekstrasel, sebagian besar terikat dengan protein

plasma. Pemberian glibenklamid dosis tunggal akan menurunkan kadar

gula darah dalam 3 jam dan kadar ini dapat bertahan selama 15 jam.

Glibenklamid dieksresikan bersama feses dan sebagai metabolit

bersama urin (Dipiro, 2008)

d. Farmako kinetik

a) Absorbsi

Pemberian glibenklamid secara oral akan diabsorbsi melalui

saluran cerna dengan cukup efektif dan memiliki waktu paruh

sekitar 4 jam. Dosis awal untuk diabetes melitus tipe 2 adalah 2,5

mg–5 mg, dilanjutkan dosis pemeliharan 5 mg-10 mg.

b) Distribusi

Setelah absorbsi, obat ini tersebar ke seluruh cairan

ekstrasel. Dalam plasma sebagian besar terikat pada protein plasma

terutama albumin (70%-90%). Untuk mencapai kadar optimal

glibenklamid akan lebih efektif jika diminum 30 menit sebelum

makan. Meskipun waktu paruh glibenklamid tergolong pendek

namun efek hipoglikemiknya berlangsung selama 12-24 jam,

sehingga cukup diberikan satu kali sehari.

Mula kerja (onset) glibenklamid: kadar insulin serum mulai

meningkat 15-60 menit setelah pemberian dosis tunggal. Kadar

puncak dalam darah tercapai setelah 2-4 jam. Setelah itu kadar
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mulai menurun, 24 jam setelah pemberian kadar dalam plasma

hanya tinggal sekitar 5%. Masa kerja sekitar 15 sampai 24 jam.

c) Metabolisme

Metabolisme glibenklamid sebagian besar berlangsung

dengan jalan hidroksilasi gugus sikloheksil pada glibenklamid,

menghasilkan satu metabolit dengan aktivitas sedang dan beberapa

metabolit inaktif.Metabolit utama (M1) merupakan hasil

hidroksilasi pada posisi 4-trans, Metabolit kedua (M2) merupakan

hasil hidroksilasi 3-cis, sedangkan metabolit lainnya belum

teridentifikasi.Semua metabolit tidak ada yang diakumulasi.

d) Ekskresi

Hanya 25-50 % metabolit diekskresi melalui ginjal,

sebagian besar diekskresi melalui empedu dan dikeluarkan

bersama tinja.Waktu paruh eliminasi sekitar 15-16 jam, dapat

bertambah panjang apabila terdapat kerusakan hati atau ginjal. Bila

pemberian dihentikan, obat akan bersih keluar dari serum setelah

36 jam. Glibenklamid tidak diakumulasi di dalam tubuh, walaupun

dalam pemberian berulang (Lofholm and Katzung, 2012)

2. Obat Generik dan Generik Bermerek

Obat glibenklamid yang beredar di pasaran terbagi atas obat

generik dan obat inovator atau paten. Obat generik ini dibagi menjadi 2,

yaitu obat generik dan obat generik bermerk

a. Obat Generik

Menurut WHO (2014) Obat generik adalah produk farmasetik

yang biasanya dimaksudkan untuk dapat dipertukarkan dengan dengan

produk inovator, yang dihasilkan tanpa lisensi dari perusahan yang

membuat produk inovator tersebut dan dipasarkan setelah habisnya

masa hak paten dari hak eksklusif atau sifat generik bermereknya

(Lazuardi, 2014).

Obat generik berbeda dengan obat generik bermerek dipasarkan

dibawah badan kepemilikan tertentu dan dengan nama tertentu yang

telah disahkan. Obat generik lebih murah dari obat generik bermerek
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namun tidak kalah efektif dengan obat generik bermerek. Sebagai

contoh, parasetamol adalah sebuah zat kimia yang ditemukan pada

sejumlah anti nyeri ternama, namu dijual sebagai obat generik.

Dikarenakan harganya yang murah, obat generik seringkali menjadi

obat yang hanya dapat dijangkau oleh orang-orang yang kurang

mampu (Sewell et al, 2012)

b. Obat Generik Bermerek

Menurut Bihari (2013) obat generik bermerek adalah obat yang

dijual oleh perusahaan farmasi dibawah suatu nama merek dagang

yang terlindungi. Obat dengan merek dagang hanya dapat diproduksi

dan dijual oleh perusahaan yang memegang kepatenan obat tersebut

(Lazuardi, 2014).

c. Perbandingan Obat Generik dan Obat Generik Bermerek

Menurut FDA (2013) ketika produk obat generik disetujui,

telah disetujui sebuah standar oleh FDA berupa identitas, kekuatan,

kualitas, kemurnian dan potensi dari obat tersebut. Namun, variasi

tetap dapat terjadi saat proses pembuatan, baik obat generik bermerek

maupun obat generik. Ketika obat tersebut di produksi secara massal,

diharuskan seminim mungkin perbedaan dalam kemurnian, ukuran,

kekuatan dan parameter lain yang diizinkan. FDA membatasi variasi

atau perbedaan obat-obatan tersebut. Obat generik memiliki kandungan

zat aktif yang sama, kekuatan, bentuk dosis, dan cara pemberian

sebagaimana produk obat generik bermerek. Obat generik tidak harus

memiliki kandungan zat inaktif yang sama dengan obat generik

bermerek (Lazuardi, 2014).

Melalui data bioequivalensi, FDA menjamin produk obat

generik bekerja seperti obat generik bermerek. Standar ini digunakan

terhadap semua jenis obat generik. FDA menyetujui obat generik harus

memiliki standar yang sama sebagaimana obat yang generik bermerek.

Untuk mendapat persetujuan dari FDA, obat generik harus memiliki :

a) Mengandung zat aktif yang sama sebagaimana obat generik

bermerek (dengan zat aktif yang bervariasi)
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b) Sama dalam kekuatan, bentuk sediaan, dosis dan cara pemberian

c) Memiliki indikasi yang sama

d) Bersifat bioekivalen

e) Memenuhi sejumlah persyaratan perihal identitas, kekuatan,

kemurnian dan kualitas

f) Diproduksi di bawah standar FDA yang sama untuk obat-obatan

generik bermerek (Lazuardi, 2014).

d. Tablet Glibenklamid

Glibenklamid adalah obat kelas terapi atau golongan

sulfonilurea generasi kedua. Nama generik obat tersebut yaitu

glibenklamid, sedangkan nama dagang glibenklamid yaitu:

Tabel 2.1 Daftar Nama Dagang Glibenklamid (ISFI, 2017)

D

o

s

i

s

a

w

al : 2,5 – 5 mg sehari, bersama sarapan. Lakukan penyesuaian dosis

tiap 7 hari dari dosis 2,5 - 5 mg sehari sampai 15 mg per hari. Dosis

untuk orang tua (Geriatri) : 2,5 mg/hari. Dosis Maksimal : 3 kaptab

sehari dalam dosis terbagi. Interaksi obat : efek hipoglikemia

ditingkatkan oleh alkohol, siklosfamid, antikoagulan kumarina,

inhibitor MAO, fenilbutazon, penghambat beta adrenergik,

sulfonamida. Efek hipoglikemia diturunkan oleh adrenalin,

kortikosteroid, tiazid (ISFI, 2017)

No Nama Dagang Pabrik Sediaan
1. Abenon Heroic 5 mg, tablet
2. Condiabet Armoxindo 5 mg, tablet
3. Daonil Sanofi Aventis 5 mg, kaplet
4. Diacella Pembangunan 5 mg, tablet
5. Fimediab First Medipharma 5 mg, tablet
6. Glidanil Mersi 5 mg, tablet
7. Glibenclamide Generik Indofarma 5 mg, kaplet
8. Glibenclamide Generik Kimia Farma 5 mg, tablet
9. Glimel Merck Serono 5 mg, tablet

10. Glucovance Merck Indonesia 5 mg, tablet
11. Hisacha Yekatria Farma 5 mg, tablet
12. Ifidiab Imfarmind 5 mg, kaplet
13. Latibet Ifars 5 mg, tablet
14. Minkosa Holi Pharma 5 mg, kaplet
15. Renabetic Fahrenheit 5 mg, tablet
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3. Disolusi

Disolusi merupakan proses dimana suatu bahan kimia atau obat

menjadi terlarut dalam suatu pelarut. Bentuk sediaan farmasetik padat

terdispersi dalam cairan setelah dikonsumsi seseorang kemudian akan

terlepas dari sediaannya dan mengalami disolusi dalam media biologis.

Setelah mengalami proses disolusi suatu zat padat akan mengalami

absorpsi zat aktif ke dalam sirkulasi sistemik berikatan dengan reseptornya

dan akhirnya menunjukkan respon klinis (Siregar, 2010). Dalam sistem

biologis, disolusi obat di dalam medium cair merupakan kondisi yang

mempengaruhi absorbsi sistemik. Laju disolusi obat-obat dengan kelarutan

dalam air yang sangat kecil akan mempengaruhi laju absorbsi sistemik

obat (Shargel: Wu-Pong & Yu: 2005).

Noyes dan Whitney menyatakan bahwa tahap disolusi meliputi

proses pelarutan obat pada permukaan partikel padat, yang membentuk

larutan jenuh di sekeliling partikel. Obat yang terlarut dalam larutan jenuh,

yang disebut stagnant layer. berdifusi ke pelarut dari daerah dengan

konsentrasi Obat tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Keseluruhan

laju disolusi dapat digambarkan oleh persamaan Noyes-Whitney (Shargel:

Wu-Pong & Yu, 2005)

dM/dt (D S/h) (Cs-Cb)

Keterangan : dM/dt = laju pelarutan obat pada waktu t

M = jumlah masa terlarut (mg atau mmol) terhadap t

waktu (detik)

D = koefisien Iaju difusi (cm2/s)

S = luas permukaan partikel (cm2)

h = ketebalan dari lapisan film cair (stagnant layer)

yang terbentuk

Cs = konsentrasi Obat (sama dengan kelarutan Obat)

dalam stagnant layer

Cb = konsentrasi Obat dalam bagian terbesar pelarut

4. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Disolusi

Beberapa faktor yang mempengaruhi laju disolusi zat aktif adalah :
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a. Faktor yang berkaitan dengan sifat fisikokimia zat aktif.

Sifat – sifat fisikokimia zat aktif memiliki peranan dalam

pengendalian disolusinya dari bentuk sediaan. Kelarutan zat aktif

dalam air diketahui sebagai salah satu dari berbagai faktor yang

menentukan laju disolusi (Siregar, 2010).  Faktor ini meliputi :

1) Efek kelarutan obat. Kelarutan obat dalam air merupakan faktor

utama dalam menentukan laju disolusi. Kelarutan yang besar

menghasilkan laju disolusi yang ceppat.

2) Efek ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel akan

memperbesar luas permukaan obat, sehingga laju disolusi

meningkat. (Shargel dan Andrew, 1988)

b. Faktor yang berkaitan dengan formulasi sediaan.

Faktor yang berkaitan dengan sediaan meliputi :

1) Efek formulasi. Laju disolusi suatu bahan obat dapat dipengaruhi

bila dicampur dengan bahan tambahan. Bahan pengisi, pengikat

dan penghancur yang bersifat hidrofil (mudah larut dalam air)

dapat memberikan sifat hidrofil pada bahan obat yang hidrofob

(sukar larut dalam air), oleh karena itu disolusi bertambah,

sedangkan bahan tambahan yang hidrofob dapat mengurangi laju

disolusi.

2) Efek faktor pembuatan sediaan. Metode granulasi dapat

mempercepat laju disolusi obat-obat yang kurang larut.

Penggunaan bahan pengisi yang bersifat hidrofil seperti laktosa

dapat menambah hidrofilisitas bahan aktif dan menambah laju

disolusi (Shargel dan Andrew, 1988)

c. Faktor yang berkaitan dengan bentuk sediaan.

Faktor yang berkaitan dengan bentuk sediaan solid yang

mempengaruhi proses disolusi meliputi metode granulasi atau prosedur

pembuatan, ukuran granul, interaksi zat aktif dan eksipien, pengaruh

gaya kempa, pengaruh penyimpanan pada laju disolusi (Siregar, 2010).

d. Faktor yang berkaitan dengan kondisi pengujian
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Faktor yang berkaitan dengan kondisi pengujian dapat

menyebabkan hasil disolusi berubah – ubah dari uji ke uji pada semua

teknik pengujian yang digunakan. Faktor ini meliputi :

1) Tegangan permukaan medium disolusi. Tegangan permukaan

mempunyai pengaruh nyata terhadap laju disolusi bahan obat.

Surfaktan dapat menurunkan sudut kontak, oleh karena itu dapat

meningkatkan proses penetrasi medium disolusi ke matriks.

Formulasi tablet dan kapsul konvensional juga menunjukkan

penambahan laju disolusi obat-obat yang sukar larut dengan

penambahan surfaktan kedalam medium disolusi.

2) Viskositas medium. Semakin tinggi viskositas medium, semakin

kecil laju disolusi bahan obat.

3) pH medium disolusi. Larutan asam cenderung memecah tablet

sedikit lebih cepat dibandingkan dengan air, oleh karena itu

mempercepat laju disolusi. Obat-obat asam lemah disolusinya kecil

dalam medium asam, karena bersifat nonionik, tetapi disolusinya

besar pada medium basa karena terionisasi dan pembentukan

garam yang larut (Gennaro, 2000)

e. Faktor yang berkaitan dengan parameter uji

Beberapa faktor parameter uji disolusi mempengaruhi

karakteristik disolusi zat aktif. Faktor – faktor tersebut seperti sifat dan

karakteristik media disolusi, pH, lingkungan dan suhu sekeliling telah

mempengaruhi daya guna disolusi suatu zat aktif (Siregar, 2010).

5. Uji Disolusi Terbanding

Dua produk obat yang mempunyai dosis yang sama disebut

bioekivalen apabila jumlah dan kecepatan obat aktif yang dapat mencapai

sirkulasi sistemik dari keduanya tidak mempunyai perbedaan yang

signifikan (Shargel, et al., 2005). Saat ini jenis obat yang beredar di

pasaran terbagi dua, yaitu obat inovator atau paten dan obat generik. Obat

inovator merupakan obat yang ditemukan berdasarkan penelitian dan

memiliki masa paten dalam jangka waktu tertentu (Syofyan, 2010).
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Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) melalui Peraturan

Kepala BPOM-RI, 29 Maret 2005, tentang: Pedoman Uji Bioekivalensi

dan Peraturan Kepala BPOM-RI, 18 juli 2005 tentang: Tata Laksana Uji

Bioekivalensi, mewajibkan uji bioavailabilitas/ bioekivalensi (BA/BE)

terhadap obat “copy” yang beredar (BPOM, 2004). Produk-produk tertentu

bioavailabilitas dapat ditunjukan dengan fakta yang diperoleh secara in

vitro yang dilakukan dalam lingkungan seperti in vivo yang sering disebut

sebagai disolusi terbanding. Obat-obat ini bioavailabilitasnya terutama

bergantung pada obat yang berada dalam keadaan terlarut (BPOM, 2004).

Data laju disolusi in vitro harus berhubungan dengan data bioavailabilitas

in vivo untuk obat tersebut (Shargel, 2005).

Uji disolusi terbanding dilakukan sebagai uji pendahuluan untuk

mengetahui pengaruh dari proses formulasi dan fabrikasi terhadap profil

disolusi dalam memperkirakan bioavailabilitas dan bioekivalensi antara

produk uji dan pembanding. Uji disolusi terbanding dapat juga digunakan

untuk memastikan kemiripan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan

perubahan minor dalam formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran

obat (BPOM, 2004)

Menurut pedoman FDA, uji disolusi terbanding bertujuan untuk :

a. Mengetahui kesamaan produk dibawah persyaratan bioekuivalesi

terkait SUPAC

b. Memudahkan bioekuivalesi sesuai persyaratan kekuatan yang lebih

rendah dari bentuk sediaan

c. Untuk mendukung keringanan persyaratan bioekuivalen lainnnya.

(Shazly et al, 2014)

Pedoman WHO untuk memilih pembanding atau produk referensi

peringkat sebagai berikut:

a. Pilih inovator untuk produk di bawah penyelidikan di tingkat nasional.

b. Gunakan daftar referensi WHO untuk pembanding.

c. Gunakan Konferensi Internasional tentang Harmonisasi (ICH) daftar

untuk inovator.
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d. Jika tidak ada ketentuan di atas, komparator cocok (termasuk generik)

yang telah terbukti untuk mutu, keamanan, kualitas, dan khasiat untuk

inovator dapat digunakan (Stuart et al, 2015)

Beberapa produk obat yang memerlukan uji ekivalensi in vitro (uji

disolusi terbanding), yaitu :

a. Produk obat yang tidak memerlukan studi in vivo (meliputi uji

bioekivalensi farmakokinetik, studi farmakodinamik komparatif, atau

uji klinik komparatif)

b. Produk obat “copy” yang hanya berbeda kekuatan uji disolusi

terbanding dapat diterima untuk kekuatan yang lebih rendah

berdasarkan perbandingan profil disolusi, antara lain :

1) Tablet lepas cepat.

2) Kapsul berisi butir-butir lepas lambat.

3) Tablet lepas lambat.

Jika produk uji dalam bentuk sediaan yang sama tetapi berbeda

hanya dalam jumlah butir yang mengandung zat aktif dan inaktif yang

persis sama atau untuk zat aktif yang sangat poten (sampai 10 mg

persatuan doses) zat inaktifnya sama banyak, dan mempunyai mekanisme

pelepasan obat yang sama, kekuatan yang lebih rendah tidak memerlukan

studi in vivo jika menunjukkan profil disolusi yang mirip, f2 > 50 dalam 3

pH yang  berbeda (antara pH 1.2 dan 7.5) dengan metode uji yang

direkomendasi (BPOM, 2004).

Profil disolusi dibandingkan dengan menggunakan faktor

kemiripan (f2) dan faktor perbedaan (f1). Faktor f1 mengukur perbedaan

persen antara dua kurva konsentrasi dan faktor f2 menunjukkan kesamaan

antara mereka atas semua titik waktu. F1 adalah nol dan f2 adalah 100

ketika tes dan referensi profil obat identik. F1 meningkat dan f2 menurun

secara proporsional sebagai perbedaan yang meningkatkan. Dua profil

disolusi diverifikasi serupa jika f1 antara 0 dan 15 dan jika f2 antara 50 dan

100 , f1 dan f2 dapat dihitung dengan persamaan berikut (Meilani et al,

2012) :
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Keterangan :

f1 : Faktor perbedaan

f2 : Faktor kemiripan

Rt : Presentasi kumulatif obat yang larut pada setiap waktu sampling

dari        produk pembanding (R = reference).

Tt : Persentase kumulatif obat yang larut pada setiap waktu sampling

dari    produk uji (T = test)

n : Jumlah titik sampel

Nilai f2 = 50 atau lebih besar (50-100) menunjukkan kesamaan

atau ekivalensi ke-2 kurva, yang berarti kemiripan profil disolusi ke-2

produk. Jika produk “copy” dan produk pembanding memiliki disolusi

yang sangat cepat (> 85% melarut dalam waktu = 15 menit dalam ke-3

media dengan metode uji yang dianjurkan), perbandingan profil disolusi

tidak diperlukan (BPOM, 2004).

6. Pemeriksaan sifat fisik tablet

Beberapa uji yang dapat digunakan untuk mengetahui sifat fisik tablet

yaitu:

1) Uji Organoleptis

Uji organoleptis merupakan uji dengan menggunakan indera

manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan

terhadap produk. Penampilan umum tablet meliputi ukuran tablet,

bentuk, warna, ada tidaknya bau, rasa, dan bentuk permukaan dan

keadaan fisik. Penampilan umum tablet penting bagi penerimaan

konsumen (Lachman et al., 1994).

2) Keseragaman ukuran

Diameter masing-masing tablet diukur menggunakan jangka

sorong, diameter tablet tidak lebih dari tiga kali dan tidak kurang dari

satu sepertiga kali ketebalan tablet (Depkes RI, 2014).

3) Keseragaman bobot tablet
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Keseragaman bobot tablet tidak bersalut harus memenuhi

syarat keseragaman bobot yang ditetapkan dengan menimbang secara

seksama 20 tablet, menghitung bobot rata-rata tiap tablet.  Jika

ditimbang satu persatu tidak boleh lebih dari dua tablet yang masing-

masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar dari

harga yang ditetapkan kolom A, dan tidak satu tabletpun yang

bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih dari harga yang

ditetapkan kolom B (Depkes, 1979).

Tabel 2.2 Persyaratan Penyimpangan Bobot Tablet (Depkes, 1979)

Bobot rata-rata

Penyimpanan bobot rata-rata
(%)

A B

25 mg atau kurang
26 mg sampai dengan 150 mg
151 mg sampai dengan 300 mg
lebih dari 300 mg

15
10
7,5
5

30
20
15
10

4) Kekerasan tablet

Tablet harus mempunyai kekuatan dan kekerasan tertentu serta

dapat bertahan berbagai goncangan mekanik pada saat pembuatan,

pengepakan dan transportasi. Alat yang biasa digunakan adalah

hardness tester (Banker and Anderson, 1986). Kekerasan tablet yang

baik yaitu 4-10 kg (Sulaiman, 2007).

Kekerasan tablet berhubungan langsung dengan waktu hancur

dan disolusi. Pada umumnya tablet yang keras memiliki waktu hancur

yang lama (lebih sukar hancur) dan disolusi yang rendah, namun tidak

selamanya demikian. Kekerasan tablet juga berhubungan dengan

densitas dan porositas (Sulaiman, 2007).

5) Kerapuhan

Alat yang digunakan adalah friabilator. Alat ini menetapkan

friabilitas tablet (tendensi untuk pecah) dengan cara melepaskan tablet

berputar dan jatuh dalam alat penggulir berputar. Tablet ditimbang

sebelum dan sesudah sejumlah sekian kali putaran maka berat yang

hilang pun dihitung. Ketahanan terhadap kehilangan berat,
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menunjukan tablet tersebut untuk bertahan terhadap goresan ringan

atau kerusakan dalam penanganan, pengepasan, dan pengapalan.

Tablet yang memiliki kerapuhan baik apabila nilai % kerapuhan

kurang dari 1% (Ansell, 2008).

6) Waktu hancur

Daya hancur tablet dilakukan agar komponen obat sepenuhnya

tersedia untuk diabsorpsi dalam saluran pencernaan sehingga tablet

harus hancur dan melepaskan obatnya ke dalam cairan tubuh untuk

dilarutkan. Semua tablet dalam USP harus melalui pengujian daya

hancur secara resmi yang dilaksanakan in vitro dengan alat uji khusus.

Selama waktu pengujian, tablet diletakkan pada pipa terbuka dalam

keranjang dengan memakai alat mesin, keranjang ini diturun-naikkan

dalam cairan pencelup dengan frekuensi 29 – 32 kali turun-naik per

menit (Ansell, 2008).  Waktu hancur untuk tablet tidak bersalut adalah

kurang dari 15 menit (Sulaiman, 2007).
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C. Kerangka Konsep

Gambar 2.2 Diagram Alir Kerangka Konsep Penelitian

D. Hipotesis

Sifat  fisik dan profil disolusi sediaan tablet glibenklamid generik

tidak memiliki perbedaan yang signifikan (mirip) dengan sediaan tablet

glibenklamid bermerk pada medium dapar fosfat pH 6,8.

80 jenis obat wajib dilakukan uji
bioavailabilitas/bioekiuvalensi (BPOM, 2011)

Glibenklamid

Obat yang mempunyai kualitas
dan bioavaibilitas baik

Uji disolusi terbanding tablet
glibenklamid generik dengan

merk pada medium dapar
fosfat pH 6,8

Perbandingan uji kualitas fisik
tablet glibenklamid generik

dengan merk

Manakah yang lebih bagus?

Pilihan terapi DM type 2
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