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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Diltiazem HCl merupakan antihipertensi yang termasuk dalam golongan 

calcium channel blocker. Bioavailabilitas diltiazem HCl 30%-40% pada 

pemakaian oral, dan waktu paruh 3,5 jam. Diltiazem HCl dimetabolisme di hati 

sehingga bioavailabilitasnya rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembuatan 

sediaan transdermal untuk meningkatkan bioavailabilitasnya (Shukla dan Omray, 

2016). Dosis diltiazem HCl pada manusia untuk sediaan transdermal adalah 25% 

dari berat polimer 100 mg, sehingga dosis yang digunakan adalah 25 mg 

(Limpongsa dan Umprayn, 2008). 

 Film transdermal merupakan suatu sediaan yang ditempatkan di atas kulit 

untuk memberikan dosis obat tertentu melalui kulit untuk mencapai aliran darah. 

Pemberian rute transdermal mempunyai beberapa keuntungan, antara lain 

menghindari kesulitan penyerapan obat di gastrointestinal terkait reaksi enzimatik 

dan pH, menghindari metabolisme lintas pertama di hati dan terapi yang dapat 

dihentikan tiap waktu (Tanwar dan Sachdeva, 2016). 

 Efektivitas terapi sediaan transdermal dapat ditingkatkan melalui 

penggunaan peningkat penetrasi. Isopropil miristat digunakan sebagai peningkat 

penetrasi bekerja dengan cara membagi dirinya pada daerah lipid dari stratum 

korneum. Akibatnya, difusi obat akan meningkat, sehingga penetrasi obat juga 

akan meningkat (Limpongsa dan Umprayn, 2008). 
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 Studi in vivo formulasi film transdermal diltiazem HCl dengan peningkat 

penetrasi 1,8 cineole (5%) dapat menurunkan tekanan darah arteri secara 

konsisten sampai 10 jam (Parhi dan Suresh, 2016). Film transdermal diltiazem 

HCl dengan polimer HPMC dan EC (8:2) dan peningkat penetrasi IPM mampu 

menghantarkan zat aktif berpenetrasi melalui kulit dengan baik (Limpongsa dan 

Umprayn, 2008). Film transdermal diltiazem HCl dengan kombinasi polimer PVA 

dan EC 7 : 3 dan peningkat penetrasi  isopropil miristat memberikan karakteristik 

baik dan tetap, serta dapat memberikan permeasi obat melewati kulit secara in 

vitro (Laili, 2016). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut untuk menguji efektivitas film transdermal diltiazem HCl 

dengan variasi peningkat penetrasi isopropil miristat sebagai antihipertensi pada 

tikus jantan galur Wistar. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah : 

1. Apakah pemberian film transdermal diltiazem HCl dengan variasi peningkat 

penetrasi isopropil miristat mampu menurunkan tekanan darah tikus jantan 

galur Wistar hipertensi yang diinduksi NaCl? 

2. Apakah film transdermal diltiazem HCl dengan variasi peningkat penetrasi 

isopropil miristat efektif sebagai antihipertensi pada tikus jantan galur Wistar 

hipertensi yang diinduksi NaCl? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Membuktikan kemampuan film transdermal diltiazem HCl dengan variasi 

peningkat penetrasi isopropil miristat dalam menurunkan tekanan darah tikus 

jantan galur Wistar hipertensi yang diinduksi NaCl. 

2. Menetapkan efektivitas film transdermal diltiazem HCl dengan variasi 

peningkat penetrasi isopropil miristat sebagai antihipertensi pada tikus jantan 

galur Wistar hipertensi yang diinduksi NaCl. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Data penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya untuk 

pengembangan sediaan film transdermal diltiazem HCl sebagai antihipertensi 

yang efektif dalam menurunkan dan memelihara tekanan darah pasien hipertensi. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Hipertensi 

 Hipertensi merupakan salah satu penyebab utama mortalitas dan 

morbiditas di Indonesia, sehingga perlu tatalaksana yang baik untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia. Hipertensi adalah peningkatan 

tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik  ≥ 90 mmHg, 

pada pemeriksaan yang berulang. Tekanan darah sistolik merupakan pengukuran 

utama yang menjadi dasar penentuan tatalaksana hipertensi (PERKI, 2015). 
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Klasifikasi tekanan darah menurut American Society of Hypertension and the 

International Society of Hypertension 2013 dapat dilihat pada tabel I. 

Tabel I. Klasifikasi Hipertensi Menurut American Society of Hypertension and the 

           International Society of Hypertension 2013 (PERKI, 2015) 

Tekanan Darah TDS 

(mmHg) 

 TDD 

(mmHg) 

Optimal < 120 dan <80 

Normal 120-129 dan/atau 80-84 

Normal tinggi 130-139 dan/atau 84-89 

Hipertensi derajat 1 140-159 dan/atau 90-99 

Hipertensi derajat 2 160-179 dan/atau 100-109 

Hipertensi derajat 3 ≥ 180 dan/atau ≥ 110 

Hipertensi sistolik terisolasi  ≥ 140 dan < 90 

 Sebanyak 90% kasus hipertensi adalah hipertensi esensial/hipertensi 

primer/hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Hipertensi tipe ini sering 

disebut sebagai hipertensi karena faktor genetik atau keturunan. Faktor 

patofisiologi dalam hipertensi esensial antara lain peningkatan aktivitas sistem 

saraf simpatik yang biasanya berhubungan dengan stres psikososial, kelebihan 

natrium dan vasokonstriktor, asupan makanan yang tidak seimbang antara kalium 

dan kalsium, diabetes mellitus, resistensi insulin, obesitas, dan perubahan pada 

reseptor adrenergik yang mempengaruhi denyut jantung. Penyebab lain dari 10% 

kasus hipertensi adalah hipertensi sekunder/hipertensi yang faktor penyebabnya 

diketahui. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh disfungsi endotel, pengaruh 

obat-obatan (contoh : NSAID, dan steroid) dan lain-lain (Oparil dkk., 2003). 

 Asupan garam yang berlebih juga merupakan faktor yang menyebabkan 

hipertensi. Keseimbangan natrium setelah mengkonsumsi garam diatur oleh 

mekanisme tekanan natriuresis. Namun, beberapa individu mengalami gangguan 

eliminasi natrium yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Retensi natrium 
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disebabkan oleh perluasan volume cairan ekstraseluler yang menyebabkan curah 

jantung lebih tinggi dari kebutuhan metabolik (Shargel dkk., 2012). 

 Penggolongan obat-obat hipertensi beserta mekanismenya adalah sebagai 

berikut (Nugroho, 2012) : 

a. α-blockers 

obat ini beraksi mengeblok reseptor α adrenergik. Aktivasi pada reseptor ini 

mengakibatkan vasokonstriksi sehingga meningkatkan resistensi perifer, 

selanjutnya meningkatkan tekanan darah, baik vena, maupun arteri. Obat-obat 

pengeblok α1-blockers atau reseptor α1 menyebabkan vasodilatasi. Contoh obat 

: prasozin, fenoksibenzamin, cavedilol, dan labetalol. 

b. Antagonis kalsium 

Obat ini disebut juga calcium channel blocker. Mekanisme aksi obat ini dengan 

menghambat influks ion kalsium pada kanal ion kalsium di pembuluh darah 

dan otot jantung. Contoh obat : diltiazem, nifedipin, verapamil, amlodipin, 

nikardipin, dan nisoldipin. 

c. Golongan nitrat 

Obat golongan ini mempunyai efek dilatasi pembuluh darah dan menurunkan 

beban awal jantung. Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan konsumsi oksigen 

sel jantung berkurang. Obat nitrat dimetabolisme dalam tubuh menjadi nitric 

oxide (NO). NO ini kemudian berinteraksi dalam enzim guanilate siklase, 

mengaktivasi enzim tersebut untuk kemudian mengaktivasi cGMP sehingga 

menurunkan kadar ion intraseluler dan menyebabkan relaksasi pembuluh darah 
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vena. Contoh obat : nitrogliserin, amil nitrat, isosorbit dinitrat, dan isosorbit 

mononitrat. 

d. Potassium channel openers (PCO) 

Obat ini beraksi dengan membuka kanal ion kalsium, sehingga meningkatkan 

permeabilitas membran terhadap ion kalsium. Hal ini mengakibatkan efluks ion 

kalsium, sehingga menghasilkan hiperpolarisasi sel, dan selanjutnya kanal ion 

kalsium tergantung voltase menutup. Akibatnya, terjadi relaksasi otot polos 

pembuluh darah arteri. Contoh obat : kromakalim, minoksidil, dan nicorandil. 

e. Nidralazin  

Obat ini merupakan relaksan otot polos secara langsung yang bekerja pada 

pembuluh darah arteri dan arteriol, menyebabkan penurunan resistensi perifer 

selanjutnya menurunkan tekanan darah. Contoh obat lain : dihidralazin. 

f. Diuresis  

Diuresis merupakan senyawa yang dapat meningkatkan eksresi air dan natrium. 

Contoh obat : loop diuretic (furosemid, bumetanid, piretanid, dan torasemid), 

distal tubule diuretics (klorotiazid, hidroklothiazid, dan metozalon), diuretika 

hemat kalium (spironolakton, amirolid, dan triamtelen), diuretik osmosis 

(propanolol). 

g. Central blocker 

Obat ini bekerja dengan menurunkan penghantaran saraf simpatetik sehingga 

menghasilkan penurunan tekanan darah. Contoh obat : klonidin, metildopa, dan 

guanabenz. 
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2. Diltiazem HCl 

 Diltiazem HCl merupakan derivat benzodiazepin dari golongan calcium 

channel blocker yang diindikasikan sebagai antihipertensi, antiangina, dan 

antiaritmia. Diltiazem HCl memiliki rumus molekul C22H26N2O4S.HCl dengan 

berat molekul 451,0. Diltiazem HCl berupa serbuk kristalin berwarna putih dan 

tidak berbau. Obat ini mudah larut dalam air, kloroform, diklorometan, asam 

formiat, dan metanol, praktis tidak larut dalam eter. Diltiazem HCl memiliki 

serapan UV pada panjang gelombang maksimal 236 nm pada larutan asam encer 

(0,2 M H2SO4) dan 237 nm pada larutan alkali (Depkes RI., 1995). Struktur kimia 

diltiazem HCl adalah sebagai berikut : 

 
Gambar 1. Struktur kimia diltiazem HCl (USP 30-NF25, 2007) 

 Diltiazem HCl diabsorpsi cepat dalam saluran cerna, yaitu sekitar 90% dan 

mengalami metabolisme lintas pertama di hati, berupa proses deasetilasi, N-

demetilasi, O-demetilasi, dan deaminasi oksidatif (Moffat dkk., 2005). Diltiazem 

HCl mempunyai ketersediaan hayati rendah, yaitu 30%-40% dan waktu paruh 

pendek yaitu 3,5 jam (Shukla dan Omray, 2016).  Penggunaan diltiazem HCl 

secara transdermal memungkinkan obat lebih efektif daripada penggunaan secara 

oral, karena tidak melalui metabolisme lintas pertama di hati, sehingga 

ketersediaan hayati diltiazem HCl lebih besar (Limpongsa dan Umprayn, 2008). 
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 Diltiazem HCl mempunyai mekanisme aksi menghambat aliran kalsium 

ekstraseluler pada kanal ion kalsium. Diltiazem HCl akan menghambat jalur L-

tipe, saat terjadi influks kalsium. Sel otot polos vaskuler terjadi relaksasi, 

menyebabkan vasodilatasi dan penurunan tekanan darah. Selain itu, pada otot 

jantung, diltiazem HCl akan menyebabkan kontraktilitas otot jantung berkurang 

dan menurunkan kecepatan konduksi atrioventrikular (Elliot dkk., 2011). 

3. Anatomi dan fisiologi kulit 

 Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dari tubuh manusia. 

Luas kulit orang dewasa adalah 1,7 m
2
,
 
dengan berat sekitar 10% berat badan. 

Kulit merupakan organ tubuh yang paling kompleks untuk melindungi manusia 

dari pengaruh lingkungan. Permukaan kulit manusia mengandung rata-rata 10-70 

folikel rambut dan 200-250 kelenjar keringat pada setiap sentimeter persegi area 

kulit (Sachan dan Bajpai, 2013). 

 Kulit terdiri dari beberapa lapisan (gambar 2). Lapisan-lapisan tersebut 

adalah sebagai berikut (Tanwar dan Sachdeva, 2016) : 

a. Stratum korneum 

Stratum korneum merupakan lapisan terluar kulit. Stratum korneum 

mempunyai tebal sekitar 10 mm bila kering, dan akan mengembang jika 

terhidrasi. Lapisan ini sebagai penghalang yang membatasi pergerakan zat ke 

dalam dan keluar kulit.  

b. Viabel epidermis 

Viabel epidermis terletak di bawah stratum korneum. Epidermis mempunyai 

tebal yang bervariasi, yaitu 0,06 mm di kelopak mata sampai 0,8 mm di telapak 
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tangan. Epidermis memiliki beberapa lapisan, yaitu stratum lucidum, stratum 

granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Stratum basal mengalami 

pembelahan sel secara terus menerus untuk memperbarui epidermis sehingga 

stratum korneum yang sudah mati pada permukaan kulit akan hilang. 

c. Dermis 

Dermis adalah lapisan kulit di bawah epidermis yang memiliki tebal 3 mm 

sampai 5 mm. Lapisan ini terdiri dari matriks jaringan ikat yang berisi 

pembuluh getah bening dan saraf. 

d. Hipodermis 

Jaringan hipodermis atau subkutan adalah jaringan yang mendukung dermis 

dan epidermis. Lapisan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan lemak, 

membantu mengatur suhu, memberikan cadangan makanan, dan perlindungan 

mekanik. 

 
Gambar 2. Anatomi kulit (Sachan dan Bajpai, 2012) 

4. Sistem penghantaran obat transdermal 

 Sistem penghantaran film transdermal adalah suatu sediaan obat yang 

ditujukan untuk penghantaran suatu dosis obat melintasi kulit untuk absorbsi obat 

sistemik. Produk transdermal terdiri atas obat yang diresapkan pada suatu lapisan 
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reservoir yang didukung dengan suatu penyangga. Difusi obat dikendalikan oleh 

suatu membran semipermeabel yang ada di lapisan reservoir.  Film transdermal 

mengandung beberapa bagian, yaitu lapisan penyangga atau pendukung, lapisan 

obat (reservoir yang mengandung dosis), lapisan pengendali pelepasan (biasanya 

suatu film semipermeabel), pelekat, strip pelindung yang harus dilepas sebelum 

pemakaian (Shargel dkk., 2012). 

 Obat dalam sistem penghantaran obat transdermal harus mempunyai 

kombinasi sifat fisikokimia dan farmakodinamika yang tepat. Obat harus sangat 

poten sehingga hanya diperlukan suatu dosis obat yang kecil. Ukuran film 

transdermal tidak lebih besar dari 50 cm
2
 (Shargel dkk., 2012). Sifat fisikokimia 

obat meliputi ukuran molekul obat yang kecil (<500 Da), dan kelarutan lipid yang 

tinggi. Waktu paruh eliminasi obat hendaknya tidak terlalu pendek untuk 

menghindari penggunaan film yang lebih dari satu kali sehari (Shargel dkk., 

2012).  

 Awal pemakaian film transdermal pada umumnya terdapat lag time karena 

obat berdifusi lambat ke dalam lapisan kulit. Saat film dilepas, difusi obat dari 

lapisan kulit ke sirkulasi sistemik dapat berlangsung beberapa waktu sampai obat 

habis. Kelarutan dalam kulit merupakan faktor paling penting terhadap laju 

absorbsi obat melalui kulit dibanding konsentrasi obat dalam lapisan film. Faktor 

lain yang mempengaruhi laju absorbsi obat melalui kulit yaitu suhu dan 

kelembaban (Shargel dkk., 2012). 

 Penghantaran obat secara transdermal memberikan banyak keuntungan. 

Keuntungan tersebut antara lain menghindari penyerapan di gastrointestinal yang 
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sulit karena adanya reaksi enzimatik dan masalah pH, menghindari metabolisme 

lintas pertama di hati, dan penghentian terapi yang dapat dilakukan tiap waktu. 

Sistem penghantaran obat secara transdermal juga mempunyai kelemahan, yaitu 

tidak bisa menghantarkan obat ionik, dapat menyebabkan iritasi kulit dan reaksi 

alergi, dan tidak dapat digunakan untuk obat dengan berat molekul besar (Tanwar 

dan Sacdheva, 2016). 

 Mekanisme penetrasi transdermal adalah sebagai berikut (Gupta dkk., 

2012) : 

a. Absorbsi perkutan/intraseluler 

Ketika obat secara topikal digunakan, obat terlepas ke pembawa dan berdifusi 

ke stratum korneum. Pada jalur ini, akan timbul gradien konsentrasi hingga 

mencapai mikrosirkulasi di kulit. Setelah itu, obat akan dibawa oleh aliran 

kapiler dan secara cepat terdistribusikan ke seluruh tubuh. 

b. Absorbsi transepidermal/interseluler 

Rute transepidermal bertanggungjawab terhadap difusi pada kulit. Permeasi 

melalui rute transepidermal melibatkan partisi ke dalam  stratum korneum, 

kemudian obat akan masuk ke lapisan epidermis dan mencapai pembuluh darah 

dengan segera. Rute ini tidak dapat dilalui oleh molekul ion dan molekul 

elektrolit non polar. 

c. Absorbsi transfolikular (shunt pathway) 

Rute sekunder melibatkan kelenjar sebaseus dan ekrin untuk permeasi melalui 

stratum korneum. Molekul obat yang kontak dengan permukaan kulit akan 

berpenetrasi melalui tiga jalur potensial, antara lain kelenjar keringat, folikel 
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rambut, dan jaringan sebaseus (disebut shunt atau rute apendageal) atau 

langsung menembus stratum korneum. Rute shunt pathway bertanggungjawab 

untuk permeasi molekul polar dan fluks pada molekul polar yang besar, atau 

ion-ion yang memiliki masalah dalam berdifusi melewati stratum korneum. 

   
Gambar 3. Rute penetrasi sediaan transdermal (Sachan dan Bajpai, 2012) 

5. Komponen film transdermal 

 Komponen utama film transdermal adalah sebagai berikut (Shukla dan 

Omray, 2016) : 

a. Matriks polimer 

Polimer merupakan pengontrol pelepasan pada penghantar obat melalui rute 

transdermal. Polimer yang digunakan harus non reaktif, tidak terurai pada 

penyimpanan, tidak beracun, dan tidak mahal. Contoh dari polimer antara lain 

derivat selulosa, gelatin, silikon, polivinil alkohol, polivinil klorida, polietilen, 

polipropilen, poliakrilat, poliamida, poliurea, polivinil pirolidon. 

b. Obat 

Rute transdermal adalah pilihan untuk obat dengan sifat fisika kimia dan 

farmakologi yang sesuai. Film transdermal digunakan untuk obat yang 

mengalami metabolisme lintas pertama, obat-obatan dengan jendela terapetik 

Intraseluler   interseluler    transfolikular 
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sempit, atau obat-obatan dengan waktu paruh pendek. Misalnya fenatil dan 

nitrogliserin. 

c. Peningkat penetrasi 

Peningkat penetrasi adalah agen yang membantu dalam penyerapan penetran 

melalui kulit dengan meningkatkan permeabilitas kulit. Ada tiga tipe pelarut 

lipofilik, surfaktan, dan dua sistem komponen. Contoh peningkat penetrasi 

adalah IPM, DMSO. 

d. Perekat 

Perekat bekerja dengan meningkatkan permeabilitas stratum korneum untuk 

dapat memperoleh kadar terapetik obat tinggi. Perekat yang digunakan harus 

kuat yang dapat diletakkan di bagian depan maupun belakang film transdermal. 

e. Backing laminates 

Backing laminates harus memiliki tingkat kelembaban yang rendah, memiliki 

elastisitas yang optimal, fleksibilitas, dan kekuatan tarik. Contoh Backing 

laminates adalah polietilen. 

f. Release liner 

Release liner berfungsi untuk melindungi film selama penyimpanan. Liner 

yang digunakan harus dilepas sebelum digunakan. 

6. Hewan uji untuk penelitian aktivitas antihipertensi 

 Hipertensi pada manusia merupakan penyakit yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti faktor genetik dan faktor lingkungan. Penelitian hipertensi 

menggunakan hewan uji telah dikembangkan, terutama untuk meniru respon 

hipertensif yang diamati pada manusia. Model hewan untuk penelitian terutama 
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dikembangkan untuk skrining farmakologis obat antihipertensi potensial, 

memperoleh pemahaman lebih baik mengenai etiologi dan perkembangan 

penyakit hipertensi. Subyek uji hewan yang ideal untuk uji hipertensi harus 

memenuhi beberapa kriteria, antara lain hewan kecil, mudah dilakukan, jenis 

kelamin seragam, dapat memprediksi potensi sifat antihipertensi dari agen dan 

mempunyai anatomi tubuh yang mirip dengan manusia (Leong dkk., 2015). 

 Hewan uji seperti monyet, babi, anjing, dan kucing dapat digunakan untuk 

studi in vivo antihipertensi. Penelitian hipertensi pada hewan awalnya banyak 

dilakukan pada anjing. Namun, saat ini spesies tikus lebih disukai daripada hewan 

uji lain. Hewan uji yang paling umum digunakan dalam skrining obat 

antihipertensi adalah tikus. Jenis tikus yang digunakan antara lain adalah galur 

Wistar, Sprague-Dawley, Fawnhooded, Fisher dan Lewis (Badyal dkk., 2003). 

 Penelitian menggunakan tikus jantan galur Wistar telah banyak dilakukan. 

Secara dimorfisme, mamalia jantan mempunyai tekanan darah yang lebih tinggi 

dan lebih mudah mengalami peningkatan daripada betina. Hal ini disebabkan 

karena peran dari hormon testosteron yang dapat mempercepat terjadinya 

hipertensi, yaitu dengan cara mengurangi eksresi natrium, meningkatkan 

norepinefrin dalam plasma, dan mempercepat terjadinya glomerulosklerosis (Liu 

dan Ely, 2011).  

 Penelitian transdermal menggunakan tikus ditempelkan di bagian 

abdomen, karena ketebalan kulit di bagian abdomen lebih tipis dibandingkan 

bagian punggung, sehingga absorbsi obat melewati stratum korneum dapat lebih 

mudah dan cepat. Tebal stratum korneum di abdomen tikus jantan adalah 13,8 ± 
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0,7 µm, sedangkan tebal di stratum korneum punggung tikus adalah 34,7 ± 2,3 

(Nasrullah, 2011). 

7. CODA non invasive blood pressure 

 CODA non invasive blood pressure merupakan salah satu alat yang dapat 

digunakan dalam mengukur tekanan darah pada hewan uji tikus tanpa 

pembedahan. Metode pengukuran tekanan darah non invasif dilakukan dengan 

menggunakan suatu alat pada ekor hewan untuk menutup jalan mengalirnya 

darah. Setelah deflasi, salah satu sensor tekanan darah ditempatkan dalam distal 

manset okulasi sehingga dapat digunakan untuk memantau tekanan darah 

(Malkoff, 2011).  

 Tiga jenis teknologi sensor tekanan darah non invasif yaitu 

photoplethysmography, piezoplethysmography dan volume pressure recording 

(Malkoff, 2011). 

a. Photoplethysmography 

 Metode pertama dan tertua adalah photoplethysmography (PPG), sebuah 

teknologi berbasis cahaya. PPG menggunakan pijar atau sumber cahaya LED 

untuk merekam gelombang sinyal denyut nadi. Sumber cahaya menerangi titik 

kecil di ekor dan merekam denyut nadi. PPG relatif tidak akurat karena 

pembacaannya semata-mata berdasarkan hanya kepada amplitudo nadi tunggal 

atau tekanan darah sistolik dan denyut jantung tidak bisa diukur dengan tepat. 

b. Piezoplethysmography 

 Piezoplethysmography menggunakan kristal keramik piezoelektrik untuk 

merekam tekanan darah. Dari segi teknis, piezoplethysmography jauh lebih 
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sensitif dibanding PPG. Pigmen kulit hewan pengerat juga bukanlah masalah 

pengukuran dengan piezoplethysmography seperti pada PPG. 

c. Volume pressure recording 

 Volume pressure recording (VPR) menggunakan transducer tekanan darah 

dan dirancang khusus untuk mengukur volume darah non invasif di ekor. VPR 

dapat mengukur enam parameter secara simultan. Enam parameter tersebut yaitu 

tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, tekanan darah rata-rata, denyut 

nadi jantung, volume darah ekor, dan aliran darah ekor. VPR adalah metode yang 

dapat diandalkan, konsisten dan akurat untuk mengukur tekanan darah non invasif 

pada hewan pengerat mulai dari tikus sekecil 8 gram hingga tikus yang lebih dari 

950 gram. 

 Sistem tekanan darah non invasif harus dirancang untuk memberikan 

kenyamanan dan rasa hangat pada hewan, mengurangi stres hewan, dan 

meningkatkan aliran darah ke ekor. Suhu tubuh hewan uji sangat penting untuk 

pengukuran tekanan darah yang akurat dan konsisten. Hewan harus memiliki 

aliran darah yang cukup di ekor untuk menghasilkan sinyal tekanan darah 

(Malkoff, 2011). 

 Pengukuran tekanan darah non invasif teknologi sensor VPR dapat 

menggunakan alat CODA. Penggunaan CODA harus memperhatikan beberapa 

hal, yaitu holder yang digunakan harus memberikan rasa nyaman, menciptakan 

lingkungan yang rendah stres dan memungkinkan peneliti untuk mengamati 

secara terus menerus. Holder yang digunakan harus sesuai dengan ukuran hewan 

uji karena kesesuaian holder sangat berpengaruh pada ketepatan pengukuran 
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tekanan darah. Holder yang terlalu kecil akan membatasi ruang lateral sehingga 

hewan uji sulit bernafas secara nyaman, sehingga hewan akan mengkompensasi 

dengan memanjangkan tubuhnya. Hal ini dapat menciptakan pernafasan yang 

menyebabkan banyak pergerakan  pada ekor sehingga pengukuran tekanan darah 

menjadi tidak tepat (Malkoff, 2011). 

8. Monografi bahan 

a. Polivinil alkohol 

 Polivinil alkohol/PVA (gambar 4) adalah bahan yang larut dalam air, dan 

praktis tidak larut dalam pelarut organik. Kelarutannya tergantung dari derajat 

polimerisasi dan derajat hidrolisis. PVA dengan derajat polimerisasi rendah lebih 

mudah dilarutkan dalam air. Polivinil alkohol dihasilkan melalui proses hidrolisis 

polivinilasetat. Polivinilasetat terbentuk dari penggabungan molekul-molekul 

(polimerisasi) dari monomer vinylacetate (Wiliastuti, 2006). 

 
Gambar 4. Struktur ikatan kimia polyvinyl alcohol (Wiliastuti, 2006) 

b. Etil selulosa 

 Etil selulosa/EC (gambar 5) merupakan polimer lipofilik yang secara luas 

digunakan oleh industri untuk pembuatan sediaan oral maupun topikal. EC 

digunakan untuk coating agent, flavouring agent, bahan pengikat dan pengisi 

tablet, serta untuk meningkatkan viskositas. EC berbentuk bubuk berwarna putih, 
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free-flowing, dan berasa hambar. EC praktis tidak larut dalam gliserin, 

propilenglikol dan air (Rowe dkk., 2009). 

 
Gambar 5. Struktur kimia etil selulosa (Rowe dkk., 2009) 

c. Isopropil miristat 

 Isopropil miristat/IPM (gambar 6) merupakan emolien tidak berminyak 

yang mudah diserap oleh kulit. IPM digunakan sebagai peningkat penetrasi untuk 

formulasi sediaan transdermal. IPM digunakan sebagai peningkat penetrasi 

bekerja dengan cara membagi dirinya pada daerah lipid dari stratum korneum. 

IPM berupa cairan tidak berbau, tidak berwarna, memiliki viskositas rendah yang 

mengental pada suhu ± 5ºC. IPM larut dalam aseton, kloroform, etanol 95%, etil 

asetat, lemak, minyak tidak menguap, cairan hidrokarbon, toluen, lilin, serta 

praktis tidak larut dalam gliserin, glikol, dan air (Rowe dkk., 2009). 

 
Gambar 6. Struktur kimia isopropil miristat (Rowe dkk., 2009) 

d. Propilen glikol 

 Propilen glikol/PG (gambar 7) telah banyak digunakan sebagai pelarut, 

ekstraktan, dan pengawet dalam berbagai sediaan parenteral maupun non 

parenteral. PG umumnya digunakan untuk plasticizer. PG berupa cairan tidak 

berwarna, kental, berbau manis, rasa sedikit pedas menyerupai gliserin. PG larut 
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dalam aseton, kloroform, etanol 95%, gliserin, dan air. Larut pada 1 dalam 6 

bagian eter, tidak larut dalam minyak-minyak maupun mineral, tetapi dapat larut 

dalam beberapa minyak esensial (Rowe dkk., 2009). 

 
Gambar 7. Struktur kimia propilenglikol (Rowe dkk., 2009) 

e. Etanol  

 Etanol 96% (gambar 8) mengandung tidak kurang dari 94,9% v/v dan 

tidak lebih dari 96,0% v/v C2H5OH. Etanol 96% merupakan cairan mudah 

menguap walaupun pada suhu rendah, mudah terbakar, jernih dan tidak berwarna 

(Depkes RI., 1995). 

 
Gambar 8. Struktur kimia alkohol (Rowe dkk., 2009) 

f. Kloroform 

 Kloroform adalah triklormetana, mengandung etanol 1,0% v/v sampai 

2,0% v/v sebagai zat penstabil. Kloroform berbentuk cairan, tidak berwarna, bau 

khas, rasa manis dan mudah terbakar. Kloroform larut dalam lebih kurang 200 

bagian air, mudah larut dalam etanol murni, dalam eter pekat, dalam sebagian 

besar pelarut organik, dalam minyak atsiri dan dalam minyak lemak. Uap 

kloroform dalam nyala Bunsen memberikan nyala berwarna hijau dan 

menghasilkan uap beracun yang berbau khas. BM kloroform adalah 119,38 dan 

bobot per mL adalah 1,474 g sampai 1,479 g (Depkes RI., 1979). 
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F. Landasan Teori 

 Diltiazem HCl termasuk obat golongan calcium channel blocker (CCB) 

berkhasiat sebagai antihipertensi yang memiliki BM 451, bioavailabilitas 30%-

40% pada pemakaian oral dengan waktu paruh 3,5 jam. Rendahnya 

bioavailabilitas diltiazem disebabkan oleh banyaknya obat yang diinaktivasi pada 

saat metabolisme lintas pertama di hati (Shukla dan Omray, 2016). Karakteristik 

ini menjadikan diltiazem HCl dikembangkan dalam bentuk sediaan film 

transdermal untuk meningkatkan bioavailabilitasnya. Penggunaan peningkat 

penetrasi dalam formulasi film transdermal bertujuan untuk meningkatkan 

permeabilitas stratum korneum sehingga efek terapi obat dapat dicapai 

semaksimal mungkin (Dhiman dkk., 2011). 

 Penelitian Parhi dan Suresh (2016) menyatakan bahwa studi in vivo 

formulasi film transdermal diltiazem HCl dengan peningkat penetrasi 1,8 cineole 

(5%) dapat menurunkan tekanan darah arteri secara konsisten sampai 10 jam. 

Menurut Limpongsa dan Umprayn (2008), film transdermal diltiazem HCl 

polimer HPMC dan EC (8:2) dengan peningkat penetrasi IPM mampu 

menghantarkan zat aktif berpenetrasi melalui kulit dengan baik. Penelitian Laili 

(2016) formula film transdermal diltiazem HCl kombinasi polimer PVA dan EC 

7:3 dengan peningkat penetrasi isopropil miristat memberikan karakteristik baik 

dan tetap, serta dapat memberikan permeasi obat melalui kulit secara in vitro. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, perlu dilakukan penelitian lanjutan 

untuk mengetahui efektivitas antihipertensi film transdermal diltiazem HCl 
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dengan variasi peningkat penetrasi isopropil miristat pada tikus jantan galur 

Wistar yang mengalami hipertensi. 

 

G. Hipotesis 

 Pemberian film transdermal diltiazem HCl dengan variasi peningkat 

penetrasi isopropil miristat mampu menurunkan tekanan darah tikus jantan galur 

Wistar hipertensi yang diinduksi NaCl. Selain itu, film transdermal diltiazem HCl 

dengan variasi peningkat penetrasi isopropil miristat juga efektif sebagai 

antihipertensi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


