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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Natrium diklofenak merupakan golongan Non Steroid Anti Inflammatory 

Drugs (NSAID) yang agak sukar  larut dalam air namun larut dalam etanol 

(Depkes RI, 2014). Natrium diklofenak memiliki aktivitas antiinflamasi, 

analgesik, dan antipiretik. Natrium diklofenak sendiri dalam pemakaian oral 

banyak menimbulkan efek samping seperti mual, gastritis, eritema kulit, dan sakit 

kepala, pemakaian obat ini harus berhati-hati pada pasien tukak lambung 

(Ganiswarna, 1995). Oleh karena itu, untuk mencegah efek samping tersebut 

natrium diklofenak dibuat sediaan topikal. Dosis natrium diklofenak yang 

digunakan pada sediaan topikal adalah 1% (Tjay dan Rahardja, 2007).  

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan nanoteknologi 

dalam formulasi obat menjadi perhatian utama oleh peneliti dalam mengatasi 

kestabilan sediaan obat. Salah satunya dengan pembentukan nanoemulsi untuk 

mencegah terjadinya creaming. Nanoemulsi merupakan sistem penghantaran obat 

yang terdiri atas fase air dan minyak yang distabilkan oleh kombinasi surfaktan 

dan kosurfaktan dengan rata-rata partikel berukuran 20-500 nm (Mittal dan Shah, 

2002).  

Surfaktan dan kosurfaktan merupakan komponen penting dalam formulasi 

nanoemulsi. Surfaktan dalam nanoemulsi berperan dalam menurunkan tegangan 

antarmuka dua cairan yang tidak bercampur karena adanya gugus hidrofilik pada 
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bagian kepala dan gugus hidrofobik pada bagian ekor (Schramm, 2000). 

Kosurfaktan berperan dalam membantu kelarutan zat terlarut dalam medium 

dispers dengan meningkatkan fleksibilitas lapisan disekitar area partikel dan 

menurunkan energi bebas permukaan sehingga stabilitas lebih dapat 

dipertahankan (Azeem dkk., 2009). Kombinasi surfaktan dan kosurfaktan yang 

biasa digunakan adalah tween 80 dan polietilenglikol (PEG) 400. Tween 80 

merupakan surfaktan non ionik bersifat hidrofilik yang banyak digunakan sebagai 

emulgator dan stabilizer untuk sediaan emulsi dengan nilai hydrophile-lipophile 

balance (HLB) sebesar 15. PEG 400 merupakan kosurfaktan yang sering 

digunakan karena bersifat non-iritatif (Rowe dkk., 2009). Nilai HLB yang 

dipersyaratkan untuk membentuk sistem nanoemulsi dengan tipe minyak dalam 

air (M/A) adalah di atas 10. Menurut penelitian Soni dkk. (2014) menunjukkan 

bahwa kombinasi antara surfaktan dengan nilai HLB tinggi dengan kosurfaktan 

dengan HLB yang lebih rendah dapat membentuk nanoemulsi yang stabil. 

Berdasarkan hal tersebut maka natrium diklofenak dibuat sediaan topikal 

nanoemulsi untuk mengurangi kejadian efek samping dan meningkatkan 

kestabilan obat dengan menggunakan variasi konsentrasi tween 80 dan PEG 400. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah formula nanoemulsi natrium diklofenak dengan variasi konsentrasi 

tween 80 dan PEG 400 sudah tergolong sediaan nanoemulsi ? 
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2. Bagaimanakah pengaruh variasi konsentrasi tween 80 dan PEG 400 terhadap 

karakteristik sediaan nanoemulsi natrium diklofenak ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui sediaan nanoemulsi natrium diklofenak dengan variasi 

konsentrasi tween 80 dan PEG 400 sudah tergolong sediaan nanoemulsi. 

2. Mengetahui pengaruh variasi konsentrasi tween 80 dan PEG 400 terhadap 

karakteristik sediaan nanoemulsi natrium diklofenak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah menghasilkan suatu nanoemulsi natrium 

diklofenak dengan variasi konsentrasi tween 80 dan PEG 400 dengan kategori 

nanoemulsi. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Natrium diklofenak 

Diklofenak adalah penghambat siklooksigenase yang kuat dengan efek anti 

inflamasi, analgesik dan anti piretik. Diklofenak cepat diabsorbsi setelah 

pemberian oral dan mempunyai waktu paruh yang pendek. Obat ini dianjurkan 

untuk kondisi peradangan kronis seperti artritis rematoid dan osteoartritis serta 

untuk pengobatan nyeri otot rangka akut (Katzung dkk., 2011 ).  
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Natrium diklofenak mempunyai rumus molekul C14H10Cl2NNaO2 dengan 

bobot molekul 318,3. Pemeriaannya adalah kristal putih, tidak berbau, dan sedikit 

higroskopis. Natrium diklofenak memiliki titik lebur 283°C - 285°C. Kelarutan 

natrium diklofenak adalah mudah larut dalam metanol, larut dalam etanol, agak 

sukar larut dalam air, praktis tidak larut dalam kloroform dan dalam eter (Depkes 

RI, 2014). Struktur kimia natirum diklofenak dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

 
 

Gambar 1. Struktur kimia natrium diklofenak (Depkes RI, 2014). 

 

2. Nanoemulsi  

Nanoemulsi merupakan dispersi halus minyak dalam air atau air dalam 

minyak yang memiliki ukuran partikel 20-500 nm. Nanoemulsi memiliki bentuk 

fisik yang transparan atau translucent. Perbedaan antara mikroemulsi dan 

nanoemulsi memang masih belum jelas karena deskripsi antara keduanya hampir 

serupa. Meskipun penampilan dari nanoemulsi serupa dengan mikroemulsi, di 

mana keduanya transparan atau translucent dan memiliki viskositas yang rendah, 

namun terdapat perbedaan yang mendasar diantara keduanya. Nanoemulsi stabil 

secara kinetik, sedangkan mikroemulsi stabil secara termodinamik. Sebagai 

konsekuensi, nanoemulsi seringkali dilaporkan tidak stabil pada jangka waktu 

yang panjang, namun memiliki kestabilan yang lebih tinggi untuk mencegah 
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terjadinya sedimentasi atau creaming dibandingkan dengan mikroemulsi (Mittal 

dan Shah, 2002). 

Nanoemulsi memiliki beberapa keuntungan yaitu memiliki luas permukaan 

yang lebih besar dan bebas energi dibandingkan dengan makroemulsi sehingga 

lebih efektif sebagai sistem pembawa. Nanoemulsi tidak menunjukkan masalah 

ketidakstabilan seperti pada makroemulsi yaitu creaming, flokulasi, koalesens, 

dan sedimentasi. Nanoemulsi juga dapat dibentuk dengan formulasi yang 

bervariasi seperti krim, cairan, spray, foam. Selain itu nanoemulsi juga dapat 

meningkatkan absorbsi, meningkatkan bioavailabilitas obat, membantu 

mensolubilisasi zat aktif yang bersifat hidrofob, serta memiliki efisiensi dan 

penetrasi yang cepat pada sebagian obat (Devarajan dan Ravichandran, 2011). 

Self-nanoemulsifying Drug Delivery Systems atau SNEDDS merupakan 

campuran isotropic antara minyak, surfaktan, dan kosurfaktan yang dapat 

beremulsi secara spontan untuk menghasilkan partikel emulsi minyak dalam air 

saat kontak dengan fase air dibawah pengaruh pengadukan secara ringan (Anton 

dan Vandamma., 2011).  

3. Morfologi bahan 

a. Tween 80 

Tween 80 yang dikenal dengan nama kimia polioksietilen 20 sorbitan 

monooleat merupakan surfaktan non ionik karena tidak memiliki muatan saat 

berrada dalam air yang menyebabkan terbentuknya ikatan hidrogen dengan air 

pada struktur gugus hidrofiliknya (Myers, 2006). Tween 80 merupakan surfaktan 

yang hidrofilik dengan nilai HLB 15. Surfaktan ini larut dalam etanol dan air. 
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Tween 80 memiliki rumus molekul C64H124O26 dengan bobot molekul 1310 dan 

specific gravity 1,08. Tween 80 merupakan surfaktan yang memiliki toksisitas 

cukup rendah dengan LD 50 pada tikus (oral) yaitu 25 gram/Kg BB. Tween 80 

mengandung beberapa rantai asam lemak diantaranya asam miristat, asam 

palmitat, asam palmitoleat, asam stearat, asam oleat, asam linolenat (Rowe dkk., 

2009). Penggunaan Tween 80 pada konsentrasi 20%-40% bobot formula dapat 

membentuk nanoemulsi tipe M/A dengan ukuran partikel <100nm (Rowe dkk., 

2009). Gambar struktur kimia dari tween 80 dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Struktur kimia tween 80 (Rowe dkk., 2009) 

b. PEG 400 

Polyoxyethylene glycol 400 (PEG 400) disebut juga makrogol, merupakan 

polimer sintetik dari oksietilen dengan rumus struktur H(OCH2CH2)nOH, dimana 

n adalah jumlah rata-rata gugus oksietilen. PEG 400 salah satu jenis bahan 

pembawa yang sering digunakan sebagai bahan tambahan dalam suatu formulasi 

untuk meningkatkan pelarutan obat yang sukar larut. PEG 400 memiliki bobot 

jenis 1,110 sampai 1,140 dengan pemerian berupa cairan kental jernih, tidak 

berwarna, praktis tidak berbau, dan sedikit higroskopis. PEG 400 larut dalam air, 

aseton, alcohol, benzene, dan gliserin. PEG 400 memiliki nilai HLB sebesar 13,1 

dengan densitas 1,14 g/cm
3
 (Rowe dkk., 2009). Gambar struktur kimia dari PEG 

400 dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Struktur kimia PEG 400 (Rowe dkk, 2009) 

PEG 400 merupakan salah satu jenis bahan pembawa yang sering digunakan 

sebagai bahan tambahan dalam formulasi untuk meningkatkan kelarutan obat 

(Sinko, 2006).  

c. Virgin coconut oil 

Virgin Coconut Oil (VCO) merupakan minyak yang dihasilkan dari buah 

kelapa segar, diolah secara mekanis tanpa mengalami proses pemanasan     

(Martin dkk., 2008). VCO merupakan fase minyak yang sering digunakan dalam 

pembuatan nanoemulsi. VCO yang berkualitas baik bersifat tidak berwarna, 

jernih, bebas endapan, memiliki aroma seperti kelapa, serta tidak memiliki bau 

tengik dan rasa yang masam (Gediya, 2011). Kandungan dalam VCO dapat dilihat 

pada Tabel I. 

Tabel I. Kandungan Asam Lemak dalam VCO (Gediya, 2011) 
  Asam Lemak Konsentrasi (%) 

Asam laurat (C12) 45,1 

Asam miristat (C14) 16,8 – 21,0 

Asam palmitat (C16) 7,5 – 10,2 

Asam oleat (C18:1) 5,0 – 10,0 

Asam kaprat (C10) 5,0 – 8,0 

Asam kaprilat (C8) 4,6 – 10,0 

Asam stearat (C18:0) 2,0 – 4,0 

Asam linoleat (C18:2) 1,0 - 2,5 

Asam kaproat (C6) 0,7 

Asam linolenat (C18:3) 0,2 

 

d. Propilenglikol 

Propilenglikol digunakan sebagai humektan, pelarut, stabilizer untuk 

vitamin, kosolven, plasticizer, desinfektan, dan pengawet. Propilenglikol 
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merupakan pelarut yang lebih baik dibandingkan gliserin dan dapat melarutkan 

berbagai materi seperti kortikosteroid, fenol, sulfa, barbiturat, vitamin A dan D, 

alkaloid, obat-obat anestesi lokal. Aktivitas antiseptiknya setara dengan etanol 

dan dapat menghambat pertumbuhan jamur. Propilenglikol biasa digunakan 

dalam sediaan farmasi dan secara umum dianggap sebagai material yang 

nontoksik. Propilenglikol memiliki kosentrasi sebagai pelarut dan kosolven pada 

penggunaan topikal ialah 5-80%. Propilenglikol juga dapat digunakan untuk 

meningkatkan efikasi dari paraben sebagai bahan pengawet dengan kosentrasi 

penggunaanya berkisar antara 2-5% (Rowe dkk., 2009). 

e. Metil paraben 

Metil paraben atau nipagin biasa digunakan sebagai salah satu bahan 

pengawet dalam kosmetik, produk makanan, dan formulasi farmasetika. Bahan 

digunakan tunggal maupun kombinasi dengan paraben lainnya atau bahan 

antimikroba lainnya. Konsentrasi metil paraben yang digunakan dalam sediaan 

topikal berkisar antara 0,02-0,3%. Metil paraben memiliki kelarutan yang mudah  

Larut dalam 1:2 bagian etanol dan sukar larut dalam 1:400 bagian air, 1:50 dalam 

bagian air dengan suhu 50⁰C, 1:30 dalam bagian air dengan suhu 80⁰C, 1:5 dalam 

bagian propilenglikol (Rowe dkk., 2009). 

f. Propil paraben 

Propil paraben biasa digunakan sebagai bahan pengawet dalam kosmetik, 

produk makanan, dan formulasi farmasetika digunakan untuk menghambat 

pertumbuhan mikroba dalam pH antara 4-8. Aktivitasnya dapat diimprovisasi 

dengan penggunaan paraben lainnya. Konsentrasinya dalam sediaan topikal ialah 



9 

 

0,01-0,6%. Propil paraben sangat larut dalam 1:1 bagian aseton dan etanol dan 

sukar larut dalam 1:2500 bagian air serta dalam 1:3 atau 9 bagian propilenglikol 

(Rowe dkk., 2009). 

g. Butylated hydroxytoluene 

Butylated Hydroxytoluene (BHT) digunakan sebagai antioksidan dalam 

kosmetik, makanan, dan famasetika. Konsetrasi penggunaannya dalam sediaan 

topikal 0,0075-0,1%. BHT praktis tidak larut dalam air, gliserin, dan 

propilenglikol. Larut dalam aseton, benzene, etanol (95%), eter, metanol, toluene, 

minyak, dan paraffin cair. Meskipun terdapat beberapa laporan terjadinya reaksi 

yang tidak diinginkan yaitu iritasi kulit, BHT tetap secara umum dikatakan 

sebagai bahan antioksidan yang tidak mengiritasi (Rowe dkk., 2009). 

h. Aquades 

Aquades atau air suling merupakan air yang diperoleh dari hasil penyulingan. 

Aquades memiliki pemerian berupa cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, 

dan tidak memiliki rasa (Depkes RI, 1979). 

4. Karakteristik nanoemulsi natrium diklofenak 

a. Uji organoleptis 

Pengujian organoleptis adalah pengujian yang didasarkan pada proses 

pengindraan. Evaluasi organoleptis dilakukan dengan mengamati warna, bau, 

dan pemisahan fase (Panjaitan dkk., 2015).  

b. Uji tipe nanoemulsi 

Tipe nanoemulsi yang terbentuk dapt diketahui dengan melakukan 

pengenceran atau dilution test. Prinsip uji ini adalah dengan mengencerkan 
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sistem yang terbentuk dengan fase minyak atau fase airnya. Terdapat tiga tipe 

emulsi yakni tipe emulsi minyak dalam air (M/A), tipe emulsi air dalam minyak 

(A/M), dan tipe emulsi ganda (M/A/M dan A/M/A). Nanoemulsi memiliki tipe 

M/A apabila sistem terlarut dalam fase airnya, sedangkan tipe A/M apabila 

sistem terlarut dalam fase minyaknya (Stephanie, 2015). 

c. Uji persen transmitan 

Uji transmitan dilakukan untuk mengukur kejernihan nanoemulsi yang 

terbentuk. Pengukuran persen transmitan dilakukkan dengan menggunakan 

spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 650 nm (Thakkar dkk., 

2011). Aquades sebagai blanko. Sampel dikatakan memiliki kejernihan yang 

mirip dengan air jika memiliki nilai persen transmitan mendekati 100% 

(Sangwan dkk., 2014). 

d. Uji pH 

Pemeriksaan pH sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat keasaman dari 

sediaan yang dibuat supaya sediaan tidak mengiritasi kulit dan tidak 

menyebabkan kulit kering (Trenggono dan Latifah, 2007). Sedian nanoemulsi 

yang ditujukan untuk pemakian secara topikal harus didesain agar tidak 

menimbulkan iritasi kulit. Oleh karena itu, pengujian pH sediaan harus berada 

pada pH 4,5-6,5 yang merupakan pH kulit (Martin dkk., 2008). 

e. Uji viskositas 

Viskositas adalah suatu pernyataan tahanan dari cairan untuk mengalir, 

semakin tinggi viskositas maka akan semakin besar tahanannya. Viskositas 

menunjukkan sifat dari cairan untuk mengalir. Semakin kental suatu cairan maka 
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semakin besar kekuatan yang diperlukan agar cairan dapat mengalir. Besarnya 

viskositas dapat dipengaruhi beberapa factor seperti suhu, ukuran molekul, 

konsentrasi larutan, serta gaya tarik antar molekul (Martin dkk., 2008). 

f. Uji ukuran partikel 

Pengujian analisis ukuran partikel  dan keseragaman ukuran nanoemulsi 

dilakukan dengan menggunakana Particle Size Analyzer (PSA) yang dapat 

mengukur partikel dengan kisaran 1 nm sampai 10.000 nm dengan menggunakan 

prinsip Dynamic Light Scattering (DLS) (Mao dkk., 2009). Prinsip dasar dari alat 

ini adalah sampel akan ditembak dengan sinar laser dan akan terjadi 

penghamburan cahaya. Penghamburan cahaya tersebut akan dideteksi pada sudut 

tertentu secara cepat. Hasil pengukuran partikel dinyatakan sebagi diameter (nm) 

dari partikel yang terdapat pada medium dispers berdasarkan number distribution  

(Volker, 2009). 

g. Uji potensial zeta 

Zetasizer atau analisis potensial zeta adalah teknik untuk menentukan 

muatan permukaan dari nanopartikel dalam bentuk larutan atau koloid. Besarnya 

nilai potensial zeta menunjukan tingkat kestabilan koloid. Untuk memperoleh 

formulasi yang stabil, formulasi harus memiliki nilai potensial zeta lebih dari 30 

mV (Sangwan dkk., 2014).  

Potensial zeta berkaitan terhadap stabilitas fisik permukaan digunakan untuk 

mencegah terjadinya agregasi partikel, dengan menurunya nilai potensial zeta 

akan menyebabkan terjadinya agregasi atau sedimentasi pada nanopartikel. 

potensial zeta pada nanopartikel digunakan untuk mengkarakterisasi sifat muatan 
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pemukaan partikel yang berkaitan dengan interaksi elektrostatik nanopartikel 

(Jahanshahi dan Babaei, 2008). 

 

F. Landasan Teori 

Natrium diklofenak dalam pemakaian oral banyak menimbulkan efek 

samping seperti mual, gastritis, eritema kulit, dan sakit kepala, pemakaian obat 

ini harus berhati-hati pada pasien tukak lambung (Ganiswarna, 1995). Rute 

topikal untuk menghindari efek lintas pertama hepar, memiliki efek samping 

yang lebih rendah, dan memperbaiki kepatuhan pasien. Pembentukan 

nanoemulsi untuk mencegah terjadinya creaming (Tadros dkk., 2004). Penelitian 

yang dilakukan oleh Nuradi dkk. (2014) menunjukkan bahwa Natrium 

diklofenak dalam sediaan nanoemulsi dengan kombinasi tween 80 dan lesitin 

lebih stabil secara kinetik dibandingkan Natrium diklofenak konvesional. 

Penggunaan surfaktan dan kosurfaktan berdasarkan penelitian Suciati dkk. 

(2014) dengan mengkombinasikan tween 80 dan PEG 400 dengan total 24% 

dapat membentuk suatu sistem nanoemulsi dengan ukuran partikel <100 nm dan 

memiliki stabilitas yang baik. 

 

G. Hipotesis 

1. Variasi konsentrasi tween 80 dan PEG 400 mampu menghasilkan sediaan 

nanoemulsi natrium diklofenak dengan ukuran 20-500 nm. 

2. Variasi konsentrasi tween 80 dan PEG 400 berpengaruh terhadap 

karakteristik sediaan nanoemulsi natrium diklofenak. 


