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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Atorvastatin merupakan antihiperlipidemia yang termasuk ke dalam BCS 

(Biopharmaceutical Classification System) kelas II yaitu obat dengan kelarutan 

dalam air terbatas dan permeabilitas yang baik. Disolusi merupakan parameter 

yang mempengaruhi bioavailabilitas, tingkat disolusi yang rendah dapat 

mengakibatkan penurunan bioavailabilitas (Sachan dkk., 2009).  

Obat dengan bioavailabilitas rendah merupakan tantangan untuk 

pengembangan formulasi sediaan oral (Javadzadeh dkk., 2007). Atorvastatin telah 

ditingkatkan disolusi dan bioavailabilitasnya menggunakan metode dispersi padat 

(Shamsuddin dkk., 2016) dan mikrokapsul (Khan dan Dehghan, 2011). Banyak 

teknik yang saat ini digunakan untuk meningkatkan disolusi dan bioavailabilitas 

yaitu memperkecil ukuran partikel atau mikronisasi, mikrocapsulasi, penambahan 

co-solvent, emulsi (Nagabandi dkk., 2013). 

Salah satu teknik yang terbukti dapat meningkatkan disolusi adalah sistem 

liquisolid. Teknik liquisolid merupakan teknik pembuatan tablet dengan cara 

mengubah suspensi zat aktif dalam pelarut non volatil menjadi serbuk kering, 

bebas mengalir dan memiliki kompresibilitas yang baik. Zat aktif yang terlarut 

dalam pelarut non volatil berada dalam bentuk molekuler, saat berada di cairan 

gastrointestinal maka obat akan terdisolusi lebih baik. Keuntungan metode 

liquisolid yaitu biaya murah, hasil akhir liquisolid mirip dengan tablet di pasaran 

(Sanjay dkk., 2013). 
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Atorvastatin yang diformulasi dengan teknik liquisolid menggunakan pelarut 

propilen glikol dan pembawa Avicel PH 102 dengan rasio pembawa dan penyalut 

yang digunakan 20:1 dapat meningkatkan laju disolusi serta mampu 

meningkatkan bioavailabilitasnya (Gubbi dan Jarag, 2010). Loratadine 

ditingkatkan disolusinya dengan teknik liquisolid menggunakan pelarut PG dan 

pembawa Avicel PH 102 (El-Hammadi dan Awad, 2012). Sistem liquisolid 

terhadap obat carvedilol dapat meningkatkan disolusinya dengan menggunakan 

pelarut PEG 400 dan pembawa Avicel PH 200 (Sandhya dkk., 2013). Sistem 

liquisolid pada obat lovastatin dengan pelarut PG dan pembawa Avicel PH 200 

terbukti dapat meningkatkan disolusi dan menjaga sifat fisik tablet lovastatin tetap 

bagus (Patel dkk., 2015). 

Berdasarkan penelitian tersebut maka dilakukan penelitian tentang pengaruh 

pelarut PG dan Avicel PH 102 sebagai pembawa dengan rasio pembawa dan 

penyalut 22:1 terhadap laju disolusi Atorvastatin dengan sistem liquisolid.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik tablet liquisolid atorvastatin-Ca dengan pelarut PG 

dan pembawa Avicel PH 102 ? 

2. Bagaimana disolusi tablet liquisolid atorvastatin-Ca ? 

3. Bagaimana karakteristik kristal atorvastatin -Ca dalam sistem liquisolid ? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh pelarut PG dan Avicel PH 102 sebagai bahan 

pembawa dengan rasio pembawa dan penyalut 22:1 terhadap laju disolusi dan 

karakteristik tablet liquisolid Atorvastatin-Ca. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bukti ilmiah dan 

pengembangan formulasi tablet Atorvastatin dengan disolusi dan bioavailabilitas 

yang lebih baik. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Atorvastatin-Ca 

Atorvastatin merupakan salah satu zat aktif penurun kolesterol darah 

golongan statin atau penghambat/inhibitor selektif HMG-CoA reduktase, yaitu 

senyawa yang dapat menghambat konversi enzim HMG-CoA reduktase menjadi 

mevalonat sehingga menghambat pembentukan kolesterol endogen (Mukharya 

dkk., 2012). 

Garam kalsium atorvastatin memiliki nama (3R,5R)-7-[2-(4-fluorophenyl)-

3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic 

acid, dengan rumus molekul (C33H35FN2O5)2Ca.3H2O dengan bobot molekul 

sebesar 1209,42 (USP, 2013) 

 

Gambar 1. Struktur kimia Atorvastatin (USP, 2013) 
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Bentuk atorvastatin serbuk putih atau kristal putih pucat yang tidak larut 

dalam air dengan pH 4 atau kurang, sangat sedikit larut dalam air suling, sedikit 

larut pada dapar fosfat pH 7,4 atau asetonitril, sedikit larut pada etanol, mudah 

larut pada metanol (USP, 2013). 

Atorvastatin-Ca memiliki kemampuan menurunkan low density lipoprotein 

(LDL) lebih besar dibanding obat statin yang lain yaitu sebesar 50% (Mukharya 

dkk., 2012). Atorvastatin-Ca diserap secara cepat setelah pemberian oral, 

konsentrasi plasma maksimal dicapai 1-2 jam. Bioavailabilitas atorvastatin sekitar 

14 % dan ketersediaan inhibitor HMG-CoA dalam sistemik sekitar 30 %. Rata-

rata distribusi atorvastatin sekitar 381 liter, lebih dari 98 % atorvastatin terikat 

pada protein plasma. Rasio darah/plasma sekitar 0,25 mengindikasikan penetrasi 

obat rendah ke dalam darah. Sekitar 70 % aktifitas penghambat untuk HMG-CoA 

reduktase disebabkan oleh metabolit aktif. Studi in vitro menunjukan pentingnya 

metabolisme atorvastatin oleh sitokrom P4503A4 konsisten dengan peningkatan 

konsentrasi atorvastatin dalam plasma. Metabolitnya dieliminasi dalam empedu 

dan hati. Rata-rata waktu paruh atorvastatin dalam tubuh manusia sekitar 14 jam, 

tetapi waktu paruh penghambat HMG-CoA reduktase sekitar 20-30 jam 

berdasarkan ada tidaknya metabolit aktif. Kurang dari 2 % kadar atorvastatin 

ditemukan pada urin setelah pemberian oral (Sachin dkk., 2010).   

2. Teknik Liquisolid 

Teknik liquisolid merupakan pendekatan baru untuk meningkatkan disolusi 

obat yang memiliki kelarutan air yang buruk, permeabilitas yang tinggi (BCS 

kelas II). Dengan adanya teknik liquisolid, larutan obat dapat dirubah menjadi 
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bentuk serbuk yang siap dicetak dan mudah untuk dicampur dengan bantuan 

bahan tambahan yaitu pembawa dan penyalut dengan rasio optimum 20:1 (Mei 

dkk., 2017). Larutan obat bisa dalam bentuk larutan, suspensi atau obat yang 

dilarutkan dengan pelarut non volatil dan ditambah dengan bahan penyalut berpori 

(Nagabandi dkk., 2011). 

 

Gambar 2. Skema prinsip kerja sistem liquisolid (Nagabandi dkk., 2011) 

Konsep dari sistem liquisolid adalah melarutkan obat yang tidak larut 

dengan air menggunakan pelarut nonvolatil dan dirubah menjadi serbuk dengan 

bantuan bahan pembawa dan bahan pelapis. Banyak bahan pembawa yang dapat 

digunakan seperti selulosa, laktosa, mikrokristalin selulosa. Sedangkan partikel 

silika yang sangat halus dapat digunakan untuk bahan pelapis.  
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Gambar 3. Skema pembuatan sistem liquisolid (Nagabandi dkk., 2011) 

Mekanisme sistem liquisolid dalam memperbaiki disolusi obat meliputi 

meningkatkan luas permukaan obat, meningkatkan kelarutan obat, meningkatkan 

sifat pembasahan obat (Nagabandi dkk., 2011). Pendekatan matematika 

digunakan untuk menentukan jumlah pembawa, pelarut dan penyalut dalam 

formulasi yang dinyatakan oleh Spireas (2002) sehingga obat tetap memiliki sifat 

alir dan kompresibilitas yang baik (Mei dkk., 2017). 

Nilai , dan merupakan parameter yang digunakan untuk menentukan 

kemampuan menyerap pelarut nonvolatil sehingga serbuk tetap memiliki 

kemampuan mengalir dan kompaktibilitas yang baik dengan persamaan : 

Lf=  +  (1/R)  ....................................................................   (1) 

Lf= 1/R  

Rasio antara liquisolid medication (W) dengan Pembawa material (Q) 

dikenal dengan liquid factor (Lf) dinyatakan dalam persamaan : 

Lf= 
 

 
 .....................................................................................  (3) 
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Nilai R merupakan rasio antara jumlah pembawa material (Q) dengan jumlah 

penyalut material (q) dinyatakan dalam persamaan  

R=
 

 
 ......................................................................................... (4) 

Untuk menentukan jumlah bahan yang digunakan dalam formulasi dengan sifat 

fisik serbuk yang tetap baik, pertama tentukan nilai liquid load factor (Lf) 

menggunakan persamaan (1), kemudian dari nilai lf dapat digunakan untuk 

menentukan jumlah pembawa (Q) menggunakan persamaan (3) dimana liquid 

medication (W) adalah jumlah atorvastatin dan PG dan jumlah penyalut (q) 

dengan persamaan (4) (Spireas., 2002).  

Nilai Lf berbanding terbalik dengan kekerasan tablet. Meningkatnya nilai Lf 

menyebabkan menurunnya kekerasan tablet. Hal ini karena kenaikan Lf 

berhubungan dengan semakin banyak jumlah penyalut yang digunakan selama 

pembuatan yang menyebabkan rendahnya tingkat kekerasan tablet (Vranikova dan 

Gajdziok, 2013). 

Teknik liquisolid telah banyak digunakan untuk memperbaiki disolusi obat 

seperti naproxen dengan menggunakan PEG 400 sebagai pelarut non volatil dan 

Avicel PH 102 sebagai bahan pembawa (Tiong dan Elkordy., 2009). Disolusi obat 

valsartan ditingkatkan dengan sistem liquisolid menggunakan PG sebagai pelarut 

dan Avicel PH 102 sebagai bahan pembawa (Naveen dkk., 2012).  

Tablet liquisolid merupakan tablet yang dihasilkan melalui teknik liquisolid 

dengan mengubah suatu bentuk cairan obat menjadi serbuk kering yang memiliki 

sifat alir dan kompresibilitas baik, melalui pencampuran fisik sederhana dengan 

bahan pembawa dan penyalut tertentu (Spireas, 2002). 
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Pelarut nonvolatil yang digunakan merupakan pelarut yang termasuk 

golongan pelarut organik yang inert, memiliki titik didih yang tinggi dan 

kompatibel dengan bahan obat yang dilarutkan. Pelarut nonvolatil yang dapat 

digunakan adalah Polietilen glikol dengan berat molekul rendah yaitu PEG 200, 

PEG 400, PEG 600, polisorbatum, gliserin dan propilenglikol (Nagabandi dkk., 

2011). Pelarut non volatil yang digunakan dalam penelitian ini adalah PG . 

Pembawa yang ditambahkan harus mampu mengeringkan pelarut non volatil 

yang telah dicampur bahan obat. Pembawa yang sering digunakan adalah Avicel 

PH 102, Avicel PH 101, Avicel PH 200, laktosa, Eudragit R1 dan Eudragit R12 

(Lohithasu dkk., 2014). Pembawa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Avicel PH 102. 

Penyalut adalah bahan yang digunakan untuk membantu penyerapan pelarut 

nonvolatil dan dapat memberikan tampilan serbuk kering yang siap dicetak. 

Penyalut harus mampu memberikan sifat alir yang baik ketika serbuk akan dicetak, 

contohnya Aerosil 200, silika dan syloid. Penyalut yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah silica. Keuntungan metode liquisolid adalah bioavailabilitas 

tinggi, mengoptimalkan sediaan lepas cepat, mengontrol pelepasan obat dalam 

sediaan lepas lambat (Kaur dkk., 2013). 

3. Tablet 

Tablet merupakan sediaan padat kompak dalam bentuk tabung pipih atau 

sirkuler kedua permukaannya rata atau cembung mengandung satu jenis obat atau 

lebih (Depkes RI, 1979). Syarat yang harus dipenuhi agar serbuk dapat dicetak 

antara lain: 



9 
 

 

a.  Kecepatan alir 

Metode penentuan untuk mendeteksi sifat aliran adalah kecepatan alir. 

Kecepatan alir ditentukan oleh dua hal : 

1.) Waktu alir yaitu waktu yang diperlukan oleh sejumlah zat tertentu untuk 

mengalir melalui lubang corong. 

2.)  Jumlah zat yang mengalir dalam suatu waktu tertentu (Voigt, 1984). 

Persyaratan waktu alir yang baik yaitu kurang dari 10 detik untuk 100 gram 

granul (Siregar, 2008) 

b. Sudut Diam 

Sudut diam adalah sudut maksimum yang terbentuk pada permukaan serbuk 

dengan permukaan horizontal pada waktu berputar. Bila sudut diam lebih kecil 

atau sama dengan 30
o
 menunjukkan bahwa bahan dapat mengalir bebas, bila 

sudutnya lebih besar atau sama dengan 40
o
 maka daya alirnya kurang baik 

(Banker dkk.,  1986). Hubungan antara sudut diam dengan aliran serbuk terlihat 

pada Tabel I : 

Tabel I. Hubungan antara Sudut Diam dengan Sifat Alir (Aulton, 1988) 

 

Sudut Diam (derajat) Tiper Aliran 

<25 Sangat baik 

25 – 30  Baik 

30 – 40  Sedang 

>40 Sangat buruk 

 

c. Kompresibilitas 

Indeks kompresibilitas adalah ukuran suatu serbuk atau granul untuk 

dimampatkan. Indeks kompresibilitas mempunyai hubungan dengan interaksi 
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antarpartikel. Kompresibilitas mempengaruhi sifat alir serbuk atau granul. Serbuk 

atau granul yang mengalir bebas umumnya kurang terjadi interaksi antarpartikel, 

begitu juga sebaliknya (USP, 2013). Hubungan antara aliran serbuk dan 

persentase kompresibilitas terlihat pada Tabel II : 

Tabel II. Hubungan antara Aliran Serbuk dan % Kompresibilitas (Aulton, 1988) 

% Kompresibilitas Tiper Aliran 

5 – 15  Sangat baik 

12 – 16  Baik 

18 – 21  Cukup baik 

23 – 35 Buruk 

35 – 38  Sangat buruk 

> 40 Amat sangat buruk 

 

Setelah serbuk dikempa menjadi tablet, maka dilakukan berbagai pengujian 

untuk menjamin kualitas. 

a. Keseragaman Bobot 

Keseragaman bobot tablet ditentukan berdasarkan pada besar kecilnya 

penyimpangan bobot tablet yang dihasilkan dibandingkan terhadap bobot rata – 

rata tablet yang masih diperbolehkan untuk syarat yang telah ditentukan oleh 

Farmakope Indonesia (Depkes RI, 1979). Penyimpangan bobot tablet menurut 

Farmakope Indonesia dapat dilihat pada Tabel III : 

Tabel III. Penyimpangan Bobot Tablet (Depkes RI, 1979) 

Bobot rata – rata Penyimpangan bobot rata – rata (%) 

A B 

25 mg atau kurang 15 30 

26  mg sampai dengan 150 mg 10 20 

151 mg sampai dengan 300 mg 7,5 15 

Lebih dari 300 mg 5 10 

 

b. Kekerasan 

Kekerasan tablet merupakan parameter yang menggambarkan ketahanan 

tablet dalam melawan tekanan mekanik seperti kerusakan dan keretakan tablet 
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selama pengemasan, penyimpanan dan trasnportasi. Kekerasan tablet yang baik 

adalah 4 kg sampai 10 kg (Parott, 1971). 

c. Kerapuhan 

Kerapuhan dinyatakan sebagai massa seluruh partikel yang dilepaskan dari 

tablet akibat adanya beban penguji mekanik. Kerapuhan dinyatakan dalam persen 

yang mengacu pada massa tablet awal sebelum pengujian dilakukan. Kerapuhan 

tablet diukur dengan menggunakan friability tester. Nilai kerapuhan yang baik 

tidak melebihi 0.8% (Voigt, 1984). 

d. Waktu Hancur 

Zat aktif dapat secara utuh diserap pada sistem pencernaan, maka tablet 

harus hancur dan melepaskan bahan obat ke dalam cairan tubuh. Waktu hancur 

adalah waktu yang dibutuhkan oleh tablet untuk menjadi partikel-partikel kecil. 

Tablet biasanya diformulasikan dengan bahan tambahan yang menyebabkan tablet 

hancur di dalam air atau cairan lambung (Soekemi, 1987). Tablet dikatakan baik 

jika memiliki waktu hancur kurang dari 15 menit  (Depkes RI, 1979). 

4. Disolusi 

Disolusi adalah suatu proses yang menghasilkan larutan yang berasal dari 

zat solid. Dalam sistem biologis, disolusi obat adalah atribut penting sebelum 

penyerapan sistemik. Uji disolusi harus mencerminkan perbedaan signifikan 

dalam bioavailabilitas yang timbul dari perbedaan disolusi dan perbedaan faktor 

formulasi seperti polimer, luas permukaan partikel, karakteristik fisik dan kimia 

dari obat (Hörter dan Dressman, 2001). Pengujian disolusi digunakan untuk 
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meramalkan kinerja in vivo obat, sangat penting bahwa pengujian harus meniru 

kondisi in vivo semaksimal mungkin. 

Uji disolusi dapat dilakukan dengan menggunakan dua tipe alat, yaitu Alat 1 

(metode basket) alat ini terdiri atas wadah tertutup yang terbuat dari kaca atau 

bahan transparan lain yang inert, dilengkapi dengan suatu motor atau alat 

penggerak. Wadah tercelup sebagian di dalam penangas sehingga dapat 

mempertahankan suhu tablet atau kapsul granul atau agregat partikel halus obat 

dalam larutan obat dalam darah, cairan, dan dalam jaringan lain dalam wadah 37° 

± 0,5° C selama pengujian berlangsung. Alat 2 (metode dayung) sama seperti alat 

1, tetapi pada alat ini digunakan dayung yang terdiri atas daun dan batang sebagai 

pengaduk. Batang dari dayung tersebut sumbunya tidak lebih dari 2 mm dan 

berputar dengan halus tanpa goyangan yang berarti. Jarak antara daun dan bagian 

dalam dasar wadah dipertahankan selama pengujian berlangsung, aun dan batang 

logam yang merupakan satu kesatuan dapat disalut dengan suatu penyalut inert 

yang sesuai. Sediaan dibiarkan tenggelam ke dasar wadah sebelum dayung mulai 

berputar (Depkes RI, 1995). 

Disolusi efisiensi (DE) adalah perbandingan luas di bawah kurva disolusi 

dengan luas segi empat 100% zat aktif larut dalam medium pada saat tertentu. 

Khan  dan Rhodes pada tahun 1975 memperkenalkan gagasan tentang Disolusi 

Efisiensi. Disolusi Efisiensi (DE) diperoleh dari daerah di bawah kurva disolusi 

obat (AUC) sampai t menit dalam kaitannya dengan 100 % nilai label produk 

persamaan rumus yang digunakan adalah : 
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Disolusi Efisiensi (D.E.)= 

Disolusi efisiensi dapat memiliki berbagai nilai tergantung pada waktu 

interval yang dipilih dan sebaiknya lebih besar dari t 90% dari formulasi untuk 

memastikan bahwa sebagian besar pola disolusi diperhitungkan, walaupun tidak 

selalu sesuai dengan obat yang dilepaskan secara perlahan, oleh karena itu  waktu 

konstan interval harus dipilih untuk perbandingan. Misalnya indeks DE30 akan 

berhubungan dengan disolusi obat dari formulasi tertentu setelah 30 menit dan 

hanya dapat dibandingkan dengan formulasi DE30 lainnya. 

 

Gambar 4. Disolusi Obat dari tablet (Khan dan Rhodes, 1975) 

 

5. Spektrofotometri 

Spektrofotometri merupakan metode yang biasanya dipergunakan untuk 

menentukan zat organik dan anorganik secara kualitatif atau kuantitatif, biasanya 

dalam satuan ppm (part per million) atau ppb (part per billion). Prinsip kerjanya 

berdasarkan penyerapan cahaya atau energi radiasi oleh suatu larutan. Jumlah 

cahaya atau energi radiasi yang diserap memungkinkan pengukuran jumlah zat 

penyerap dalam larutan secara kuantitatif (Pecsok dkk., 1976). 
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Metode spektrofotometri berdasarkan pada hukum Lambert-Beer yang 

menyatakan bahwa serapan berbanding lurus dengan konsentrasi dan ketebalan 

sel yang dapat ditulis dengan persamaan: 

A= a.b.c (g/liter) atau A= ε. b. c (mol/liter) 

Keterangan :A = serapan   ε = absorptivitas molar 

b = ketebalan sel c = konsentrasi 

a = absorptivitas          

(Rohman dan Gandjar, 2007). 

6. X-Ray Diffractometry 

Metode difraksi sinar X (XRD) telah lama digunakan untuk 

mengidentifikasi berbagai material dan aplikasinya. Metode XRD digunakan 

untuk mendapatkan informasi struktur kristal material logam maupun paduan, 

mineral, senyawa anorganik, polimer, material organik, superkonduktor 

(Suharyana, 2012). Data difraktogram yang diperoleh memberikan ciri khas dari 

masing-masing material yang mengikuti persamaan Bragg : 

nλ=2dsinθ 

Hukum ini menghubungkan panjang gelombang radiasi elektromagnetik ke 

sudut difraksi dan jarak kisi dalam sampel kristal. Sinar X yang terdifraksi ini 

kemudian terdeteksi, diproses dan dihitung. Dengan memindai sampel melalui 

berbagai sudut dengan range sudut 2θ (Bunaciu dkk., 2015). 

7. FTIR 

Spektroskopi FTIR (Fourier Transform Infrared) merupakan salah satu 

teknik analitik yang sangat baik dalam proses identifikasi struktur molekul suatu 

senyawa. Informasi struktur molekul dapat diperoleh secara tepat dan akurat 

(memiliki resolusi yang tinggi). Keuntungan yang lain dari metode ini adalah 
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dapat digunakan untuk mengidentifikasi sampel dalam berbagai fase (Harmita, 

2006). Analisis menggunakan FTIR didasarkan pada karakteristik gugus fungsi 

dari suatu sampel. 

8. Monografi Bahan 

a. Propilen Glikol 

Propilen glikol bersifat bening, tidak berwarna, kental, praktis tidak 

berbau, cair dengan rasa manis sedikit tajam menyerupai gliserin.Dapat 

bercampur dengan aseton, kloroform, etanol (95%), glyserin dan air, larut dalam 1 

bag. Eter, tidak larut dengan minyak tapi dapat bercampur dengan beberapa 

minyak esensial (Depkes RI, 1979). Propilen glikol pada penelitian ini digunakan 

sebagai pelarut nonvolatil yang mensuspensikan atorvastatin-Ca. 

b. Sodium Starch Glycolate 

Sodium starch glycolate adalah garam dari karboksimetil selulosa, eter pati 

yang sangat halus, putih dan tidak berbau. Sodium starch glycolate digunakan 

dalam farmasetikal oral sebagai bahan penghancur kapsul maupun tablet. 

Konsentrasi dalam formula antara 2-8% dengan konsentrasi optimal 4%. Sodium 

starch glycolate praktis tidak larut dalam air dan tidak dapat dicairkan pada 

pelarut organik. Sodium starch glycolate memiliki berat molekul 500.000 – 

11.000.000, terdiri dari granul bulat atau lonjong dengan diameter 30-100 µm. 

(Kibbe, 2000). 

c. Silika (Aerosil) 

Silika merupakan serbuk putih atau granul atau cairan coloid yang tidak 

berbau. Kelarutan silika praktis tidak larut dalam air, pelarut organik dan asam, 
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kecuali asam hidrofluorat; larut dalam larutan panas alkali hidroksida. Silika 

membentuk dispersi koloidal dalam air. Silika (Silicon dioxide) bersifat 

higroskopis, dapat menyerap air dalam jumlah besar tanpa menjadi cair. Ketika 

digunakan dalam suatu sistem larutan pada pH 0-7.5, koloid silikon dioksida 

dapat meningkatkan viskositas. Pada konsentrsi 2-10% berfungsi sebagai 

thickening agent  (Rowe dkk., 2009). Silika pada penelitian ini digunakan untuk 

membantu  Avicel PH 102 dalam menyerap pelarut agar serbuk menjadi lebih 

kering.  

d. Avicel PH 102 

Pemerian berupa serbuk kristal poros, putih, tidak berbau, tidak berasa, dan 

memiliki aliran yang baik. Praktis tidak larut dalam air, cairan asam, dan 

kebanyakan pelarut organik, sedikit larut dalam larutan NaOH 5% b/v (Rowe dkk., 

2009). Avicel PH 102 digunakan untuk menyerap kembali zat aktif yang telah 

disuspensikan menggunakan propilen glikol. 

 

F. Landasan Teori 

Atorvastatin-Ca merupakan obat dalam BCS (Biopharmaceutical 

Classification System) kelas II yang memiliki kelarutan rendah dan permeabilitas 

baik. Rendahnya kelarutan obat dapat mempengaruhi bioavailabilitas dalam darah 

sehingga efek terapi obat tidak tercapai. Oleh karena itu, perlu adanya 

peningkatan disolusi atorvastatin agar bioavailabiitas maksimal sehingga efek 

terapi dapat tercapai. 
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Teknik liquisolid merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk 

meningkatkan disolusi obat dengan prinsip zat aktif dilarutkan dalam pelarut non 

volatil sehingga berada dalam bentuk molekuler dan saat berada di cairan 

gastrointestinal maka obat akan terdisolusi lebih baik. Atorvastatin yang 

diformulasi dengan metode liquisolid menggunakan pelarut PG dan pembawa 

Avicel PH 102 menunjukkan kecepatan disolusi yang lebih baik dibandingkan 

tablet atorvastatin yang telah ada di pasaran (Gubbi dan Jarag, 2010). Loratadine 

ditingkatkan disolusinya dengan teknik liquisolid menggunakan pelarut PG dan 

pembawa Avicel PH 102 (El-Hammadi dan Awad, 2012). Sistem liquisolid 

terhadap obat carvedilol dapat meningkatkan disolusinya dengan menggunakan 

pelarut PEG 400 dan pembawa Avicel PH 200 (Sandhya dkk., 2013). 

Pembuatan tablet liquisolid atorvastatin-Ca dengan pelarut PG, Avicel PH 

102 sebagai pembawa dan silica sebagai penyalut dengan rasio 22:1 diharapkan 

mampu meningkatkan disolusi atorvastatin-Ca. 

 

G. Hipotesis 

Tablet liquisolid atorvastatin-Ca memenuhi kriteria tablet yang tercantum 

dalam pustaka yang relevan terdapat peningkatan disolusi atorvastatin-Ca dan ada 

perubahan kristal pada tablet liquisolid. 

 

 

 


