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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Anatomi Kulit 

Kulit terdiri atas lapisan epidermis dan dermis. Kulit, terutama 

epidermis, berperan penting dalam penyerapan obat melalui kulit. 

Epidermis tersusun oleh keratinosit, melanosit, sel Langerhans, dan sel 

Merkel. Keratinosit, merupakan sel yang memiliki kemampuan 

berproliferasi dan mengandung keratin yang diperlukan sebagai 

penunjang struktur internal epidermis. Tiap lapisan pada epidermis 

mengekspresikan keratin yang berbeda. Keratinosit yang matang dan 

mengalami diferensiasi bertambah besar dan kemudian bentuknya makin 

gepeng sampai akhirnya inti selnya menghilang. Hasil akhir dari proses 

diferensiasi ini adalah terbentuknya stratum korneum  (Wyatt et.al., 2001). 

Pembentukan stratum korneum merupakan fungsi yang sangat 

penting dari epidermis. Stratum korneum, atau juga sering disebut 

sebagai lapisan tanduk mencegah terjadinya kehilangan air, dan 

mencegah penyerapan zat / agen infeksi yang berbahaya bagi tubuh. 

Strukturnya dapat disamakan dengan susunan batu bata dan campuran 

semen, dengan korneosit sebagai batu bata dan sawar lipid sebagai 

campuran semennya. Korneosit tersusun di bagian atas epidermis dan 

mengandung protein (Wyatt et.al., 2001).
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Di bawah lapisan tanduk terdapat lapisan granular yang mengandung 

struktur basofilik yang disebut granula keratohialin. Granula tersebut 

mengandung prekursor protein profilagrin yang masih inaktif. Melalui 

proses defosforilasi dan proteolisis profilagrin diubah menjadi filagrin yang 

memiliki fungsi seperti lem yang merekatkan filamen keratin untuk 

membentuk makrofibril. Degradasi dari filagrin akan menghasilkan asam 

amino bebas yang berperan dalam perlindungan terhadap radiasi sinar 

ultraviolet dan hidrasi kulit. Dalam granula keratohialin juga terdapat 

berbagai prekursor protein lain, yaitu involukrin, lorikrin, elafin, 

envoplakin, sistatin A dan protein lain yang berperan dalam pembentukan 

selubung sel yang terkornifikasi (Wyatt et.al., 2001). 

Selain granula keratohialin, sel pada lapisan granular juga 

mengandung granula lamelar, yang merupakan organel yang terikat pada 

membran sel yang mengandung glikolipid, glikoprotein, dan fosfolipid. 

Molekul yang terkandung dalam granula lamelar tersebut disekresikan di 

antara lapisan granular dan lapisan tanduk untuk membentuk 

mortar/campuran semen’ yang mengikat korneosit di lapisan tanduk 

(Wyatt et.al., 2001). 

Dermis merupakan lapisan yang berfungsi menyokong epidermis. 

Ketebalannya 2-3 mm. Pada lapisan tersebut terdapat pembuluh darah, 

saraf dan struktur lain, yaitu folikel rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar 

sebum yang juga berperan penting dalam proses penyerapan obat 

melalui kulit (Wyatt et.al., 2001). 

Untuk dapat masuk ke dalam lapisan kulit, bahan atau obat aktif 

dalam suatu sediaan topikal harus dilepaskan dari vehikulumnya setelah 
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sediaan obat topikal diaplikasikan. Pelepasan atau disolusi bahan aktif 

dari vehikulumnya ditentukan oleh koefisien partisinya. Makin besar nilai 

koefisien partisi, maka bahan aktif makin mudah terlepas dari vehikulum 

(Sharma, et al., 2008). 

Bahan aktif yang telah terlepas dari vehikulumnya akan berinteraksi 

dengan permukaan kulit atau stratum korneum. Bahan aktif yang telah 

berinteraksi dengan stratum korneum akan segera berdifusi ke dalam 

stratum korneum. Difusi yang terjadi dimungkinkan dengan adanya 

gradien konsentrasi. Pada awalnya, difusi bahan aktif terutama 

berlangsung melalui folikel rambut (jalur transfolikular). Setelah tercapai 

keseimbangan (steady state), difusi melalui stratum korneum menjadi 

lebih dominan (Sharma, et al., 2008). 

 

2.2 Vitamin E 

 Vitamin E adalah istilah generik yang digunakan untuk kelompok 

senyawa kimia-sama berbagai tokoferol dan tokotrienol struktur, yang 

larut-lipid; karenanya, vitamin E adalah diketahui sebagai vitamin yang 

larut dalam lemak. Vitamin E adalah antioksidan penting yang melindungi 

terhadap peroksidasi lipid (yang dapat berkontribusi terhadap sel 

membran). Vitamin E selain diperoleh secara alamiah juga dapat 

diperoleh dari hasil sintesis. Pada penelitian terdahulu, telah dilakukan 

sintesis vitamin E dari trimetil hidrokuinon dan isofitol (Bonrath W, 2004) 

 Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan larut lemak yang 

mencegah proses peroksidasi lipida. Vitamin E merupakan pereduksi 

yang mencegah reaksi rantai oksidatif atau menangkap radikal peroksil.  
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Gambar 2.1 Struktur Molekul Alfa Tokoferol Asetat (Bonrath W, 2004) 

 

Oleh karena itu, produk topikal yang sering menggunakan vitamin 

E ester yang stabil, contohnya adalah alfa tokoferol asetat. Vitamin E 

dapat mengalami biokonversi menjadi vitamin E pada kulit yang dimediasi 

oleh esterase (Thiele, 2001). 

Alfa tokoferol asetat memiliki berat molekul 472,75, koefisien 

partisi 12,03, titik leleh 27oC, titik didih 540oc dan densitas 0,9507 g/cm3. 

Berbentuk cairan kental, jernih, berwarna kekuningan, praktis tidak larut 

dalam air, larut dalam aseton, etanol, eter dan minyak lemak. Alfa 

tokoferol asetat lebih stabil terhadap cahaya dan udara dibandingkan 

dengan alfa tokoferol. Penyimpanannnya dalam wadah tertutup rapat 

serta terlindung dari cahaya (British Pharmacopoeia, 2002). 

 

2.3 Nanoemulsi 

Nanoemulsi adalah sistem penghantaran obat terdiri dari sistem 

emulsi minyak dan air dengan rata-rata diameter droplet mulai dari 50 

sampai 1000 nm. Biasanya, ukuran droplet rata-rata nanoemulsi adalah 

antara 100 dan 500 nm dan terdapat sebagai bentuk minyak dalam air 
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(o/w) atau air dalam minyak (w/o), dimana inti partikel masing-masing 

adalah minyak atau air. Nanoemulsi yang dibuat dari bahan surfaktan 

yang umumnya dianggap aman (Chime, S.A., et al. 2014). 

Nanoemulsi terdiri dari dispersi minyak dalam air. Dibandingkan 

dengan mikroemulsi, nanoemulsi berada dalam keadaan metastabil 

karena dengan ukuran yang lebih kecil maka stabilitas droplet lebih baik. 

Nanoemulsi adalah proses lain dalam penggunaan kosmetik pada kulit. 

Emulsi berarti mencampur dua cairan yang tidak tercampur di mana salah 

satu cairan ditangguhkan yang lain. Pada penelitian beberapa 

perusahaan, nanoemulsi dapat mengangkut senyawa yang bermanfaat 

ke dermis dan dalam konsentrasi tinggi (Sharma, B., et al. 2012) 

Semakin kecil droplet pada nanoemulsi  cenderung memiliki 

stabilitas yang lebih tinggi, flokulasi, dan coalescence daripada 

konvensional emulsi. Intensitas hamburan cahaya droplet minyak 

berkurang dengan menurunnya ukuran droplet, dan nanoemulsi lebih 

tidak keruh dibandingkan emulsi konvensional dengan isi minyak yang 

sama. Sehingga, bioavailabilitas senyawa telah dilaporkan meningkat 

dengan ukuran partikel yang berkurang (Kim, H.E., dan Cho, G.W., 

2013). 

Nanoemulsi dapat dibuat dengan menggunakan sejumlah 

pendekatan yang berbeda, yang biasanya dikategorikan sebagai energi 

tinggi atau metode rendah energi. Metode energi tinggi memanfaatkan 

perangkat mekanik yang mampu mengganggu dan membaurkan minyak 

dan fasa air menjadi droplet minyak kecil yang tersebar dalam air. Saat ini 

metode energi tinggi paling banyak digunakan untuk pembentukan 
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mikroemulsi dan nanoemulsi dalam industri makanan, dan termasuk 

perangkat seperti katup tekanan tinggi homogenizer, microfluidizer, dan 

sonikator. Metode rendah energi terutama mengandalkan kontrol 

fenomena antarmuka di batas antara fase minyak dan air yang sangat 

bergantung pada sifat permukaan apapun molekul aktif ini, misalnya, 

kelarutannya dan geometri molekul. Metode ini tidak banyak digunakan 

dalam industri makanan, dan yang digunakan masih pemahaman yang 

relatif kurang mempengaruhi kinerja mereka. Namun, penelitian telah 

menunjukkan bahwa metode energi rendah sering lebih efisien dalam 

memproduksi ukuran droplet kecil dari yang berenergi tinggi. Metode 

energi rendah juga memiliki beberapa keuntungan dalam hal 

pemanfaatan industri karena tidak ada peralatan mahal diperlukan. 

Sejumlah pendekatan energi rendah yang berbeda telah dikembangkan 

untuk membentuk nanoemulsi, termasuk emulsifikasi spontan, fase suhu 

inversi (PIT), dan Metode PIC. Metode ini hanya melibatkan titrasi suatu 

fasa air ke fasa organik yang mengandung minyak dan surfaktan hidrofilik 

dengan pengadukan konstan (Kim, H.E., dan Cho, G.W., 2013). 

Berikut adalah struktur nanoemulsi menggunakan TEM :  

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bentuk TEM dari nanoemulsi (Chime, S.A., et al. 2014) 
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Keuntungan dari pembuatan nanoemulsi sebagai pembawa obat 

meliputi ukuran globul yang sangat kecil menyebabkan penurunan gaya 

gravitasi dan gerak Brown sehingga dapat mencegah sedimentasi atau 

creaming, ukuran globul yang kecil dapat mencegah terjadinya flokulasi, 

nanoemulasi memiliki luas permukaan yang besar dari sistem emulsi 

memungkinkan penetrasi yang cepat dari bahan aktif, tidak merusak sel 

normal dari manusia dan hewan sehingga baik untuk tujuan terapetik 

pada manusia dan hewan (Bhatt, 2011) 

 

 

2.4  Komponen Pembentuk Nanoemulsi 

2.4.1 Fase Minyak 

  Komponen minyak yang digunakan memiliki kemampuan 

berpenetrasi berbeda dari lapisan surfaktan sehingga mempengaruhi HLB. 

Minyak rantai pendek dapat berpenetrasi pada area grup ekor lebih baik 

daripada rantai panjang alkana sehingga dapat menurunkan HLB. Asam 

lemak jenuh seperti asam laurat, miristat, dan kaprat dan asam lemak tidak 

jenuh seperti asam oleat, linoleat, dan linolenat telah banyak dipelajari sejak 

lama dan ditemukan memiliki sifat peningkat penetrasi masing-masing. 

Ester asam lemak seperti ester dari etil atau metil asam laurat, miristat, dan 

oleat pun dapat digunakan sebagai fase minyak. Jika fase minyak akan 

ditambahkan obat, disarankan menggunakan obat yang lipofilik atau yang 

memiliki kelarutan tinggi didalam fase minyak tersebut agar dapat 

meminimalkan volume dalam formulasi (Talegaonkar, et al., 2008) 
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2.4.2   Kosurfaktan 

  Penggunaan surfaktan rantai tunggal pada kebanyakan kasus 

tidak cukup dapat menurunkan tegangan permukaan agar dapat 

membentuk nanoemulsi. Keberadaan kosurfaktan dapat meningkatkan 

fleksibilitas dari film. Penambahan alkohol rantai pendek hingga sedang (C3-

C8) biasa dijadikan kosurfaktan yang nantinya dapat menurunkan tegangan 

permukaan dan meningkatkan fluiditas permukaan (Talegaonkar, et al., 

2008) 

 

2.4.3 Surfaktan 

  Surfaktan merupakan senyawa yang memiliki gugus lipofil dan 

hidrofil didalam molekulnya yang dapat menurunkan tegangan permukaan. 

Surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan antara fase minyak dan 

air, menghasilkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk merusak globul, dan 

menghasilkan ukuran globul yang lebih kecil. Jika surfaktan dimasukkan ke 

dalam air, maka semua molekulnya akan berkumpul pada permukaan 

cairan yang berorientasi sedemikian rupa sehingga bagian hidrofilnya 

masuk ke dalam cairan dan bagian hidrofobnya terbalik terhadap fase 

batasnya (udara atau di dinding wadah). Adanya penambahan minyak pada 

air yang telah mengandung surfaktan akan membuat surfaktan berorientasi 

sedemikian rupa juga sehingga gugus lipofil mengarah ke fase minyak 

sehingga terbentuk lapisan tipis yang menyaluti batas antar permukaan 

secara total. Pada penambahan surfaktan, tegangan permukaan mula-mula 

akan turun sangat cepat mencapai harga tertentu yang selanjutnya tidak 



 
15 

 

 
 

akan berkurang meskipun dilakukan penambahan surfaktan. Harga tertentu 

ini dikenal dengan CMC (Critical Micelle Concentration) (Voight, 1995) 

 

2.5  Monografi Bahan 

2.5.1  Fase Minyak 

2.5.1.1 Alfa-tokoferol Asetat 

 Alfa-tokoferol asetat merupakan bahan aktif vitamin yang 

larut dalam lemak. Vitamin E mengacu pada setidaknya delapan 

molekul yang memiliki aktivitas antioksidan biologis dan struktur cincin 

kromanol diganti oleh alifatik rantai samping (C-12) yang mengandung 

dua gugus metil di  tengah dan dua lagi di posisi terminal. Cincin 

Chromanol memiliki gugus hidroksil yang akan mengurangi radikal 

bebas oleh sumbangan dari atom hidrogen. Rantai samping adalah 

hidrofobik sehingga molekul dapat menembus ke dalam membran 

biologis. Vitamin E ada dalam delapan bentuk yang berbeda atau 

isomer, empat tocopherol dan empat tocotrienol. Tokoferol dan 

tokotrienol dibedakan oleh kejenuhan rantai samping; rantai samping 

dari empat tokoferol jenuh, sedangkan rantai samping empat 

tocotrienol 'mengandung tiga ganda obligasi, yang disatukan dengan 

kelompok metil. Empat tokoferol dan empat tocotrienol memiliki 

bentuk alfa, beta, gamma dan delta ditentukan oleh jumlah gugus 

metil pada cincin chromanol. Bentuk alfa memiliki tiga kelompok metil, 

bentuk beta dan gamma memiliki dua kelompok metil dan bentuk 

delta hanya memiliki satu. Setiap bentuk memiliki aktivitas biologi 

sendiri. Alpha-tocopherol diakui sebagai antioksidan biologis yang 
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paling efektif. Tocotrienol memiliki lebih potensi antioksidan dari 

tokoferol, tetapi manusia kurang bisa mencerna tocotrienol dan cepat 

menghilang dari tubuh. Tocotrienol diserap oleh kulit dan dengan 

demikian digunakan sebagai bahan dalam krim. Vitamin E digunakan 

sebagai agen pelembab, antioksidan dan meningkatkan elastisitas 

kulit dalam kosmetik dan produk perawatan kulit, perawatan rambut 

dan produk screening berjemur. 

 

 2.5.1.2  Minyak Biji Bunga Matahari 

Biasa digunakan sebagai diluen; emolien; emulsifiying 

agent; pelarut; pengikat tablet. Sunflower berbentuk cairan yang 

berwarna kuning terang dan jernih dan memiliki rasa yang 

hambar/netral. Komposisi asam lemak rata-rata minyak dari tanaman 

bunga matahari adalah 55-75% asam linoleat dan 15-25% asam oleat 

serta kandungan protein 15-20%. Minyak biji bunga matahari terlarut 

dalam benzena, kloroform, karbon tetraklorida, dietil eter, dan light 

petrolium dan  praktis tidak larut dalam etanol (95%) dan air. Minyak 

biji bunga matahari banyak digunakan secara luas dalam kosmetik dan 

formulasi farmasi. Hal ini juga digunakan secara luas dalam kosmetik 

dan topikal formulasi farmasi, dan umumnya dianggap sebagai bahan 

yang tidak iritasi dan tidak toksik. Berat molekul rata-rata dari asam 

lemak adalah 275-286. Viskositas pada 25 ° C adalah 0,049414 

kg/(M*S), Refractive index (25 ° C) ≈ 1,473, dan densitas (25 ° C) 

sebesar 917 kg/m3 
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2.5.1.2 Minyak Biji Jarak 

Minyak biji jarak diekstrak dari biji jarak (Ricinus 

communis). Minyak biji jarak adalah minyak anti-inflamasi dan anti-

oksidan yang telah digunakan selama berabad-abad untuk terapeutik. 

Hal ini diyakini bahwa sebagian besar kemampuan minyak biji jarak 

yang berasal dari konsentrasi tinggi dari asam lemak tak jenuh 

terutama 89,5% asam risinoleat, 4,2% asam linoleat, 1% asam stearat. 

Minyak biji jarak berwarna bening, hampir tidak berwarna atau kuning 

pucat berwarna kental,  memiliki sedikit bau dan rasa yang awalnya 

hambar tapi setelah itu sedikit tajam. Banyak digunakan sebagai 

Emollient; oleaginous vehicle; solvent. Minyak biji jarak secara luas 

digunakan dalam kosmetik, produk makanan, dan formulasi farmasi. 

Dalam formulasi farmasi, minyak ini paling sering digunakan dalam 

krim topikal dan salep pada konsentrasi 5-12,5%, viskositas pada 20° 

C adalah 9,5-10,0 dPa.S, refractive index (25 ° C) ≈ 1,477-1,479. 

densitas (20 ° C) adalah 957-963 kg/m3. Ikatan ester, ikatan ganda dan 

kelompok hidroksil dalam minyak jarak menyediakan manfaat-manfaat 

untuk reaksi derivatif. Posisi hidroksil begitu reaktif sehingga molekul 

dapat dibagi untuk menghasilkan produk yang berguna dari panjang 

rantai lebih pendek. Kelompok hidroksil pada minyak jarak menambah 

stabilitas ekstra untuk minyak dan turunannya sehingga  mencegah 

pembentukan hidroperoksida (Kazeem, et al. 2014). Diagram di bawah 

menunjukkan struktur dasar dari minyak jarak 
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Gambar 2.3 Struktur Molekul Minyak Biji Jarak (Kazeem, et al. 2014) 

 

2.5.2 Surfaktan 

  2.5.2.1 Tween 80 

Polioksietilen sorbitan monooleat atau Tween 80 termasuk 

kedalam golongan surfaktan nonionic hidrofilik, berupa cairan kuning, 

bau khas, memberikan sensasi hangat pada kulit, dan rasanya pahit. 

Dapat bercampur dengan air, alkohol, kloroform, eter, etil asetat, dan 

metil alkohol. Memiliki rumus molekul C64H124O26 bobot molekul 1310, 

dan HLB 15. Tween 80 stabil terhadap elektrolit dan asam lemah. 

Sebaiknya, tween 80 disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat, 

terlindung dari cahaya, dan di tempat yang sejuk dan kering. 

 Digunakan secara luas sebagai emulsifyng agent dalam 

pembuatan emulsi minyak dalam air. Digunakan juga sebagai 

solubiling agent minyak esensial dan vitamin larut minyak, tidak 

bersifat toksik dan tidak menimbulkan iritasi. (Rowe, et al. 2009) 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur Molekul Tween 80 (Rowe, et al. 2009) 

 



 
19 

 

 
 

2.5.2.2  Span 80 

 Span 80 mempunyai nama lain sorbitan monooleat. 

Pemeriannya berupa warna kuning gading, cairan seperti minyak 

kental, bau khas tajam, terasa lunak. Kelarutannya tidak larut tetapi 

terdispersi dalam air, bercampur dengan alkohol, tidak larut dalam 

propilen glikol, larut dalam hampir semua minyak mineral dan nabati, 

sedikit larut dalam eter. Berat jenis pada 20o C adalah 1 gram. Nilai 

HLB 4,3. Viskositas pada 25o(Rowe, et al. 2009) 

Ester sorbitan secara luas digunakan dalam kosmetik, 

produk makanan, dan formulasi sebagai surfaktan nonionik lipofilik. 

Ester sorbitan secara umum dalam formulasi berfungsi sebagai 

emulsifying agent dalam pembuatan krim, emulsi, dan salep untuk 

penggunaan topikal. Span 80 dapat dimasukkan dalam basis tipe 

parafin untuk membentuk basis tipe anhidrat yang mampu menyerap 

sejumlah besar air. Digunakan sebagai emulsifying agent tunggal, 

ester sorbitan menghasilkan emulsi air dalam minyak yang stabil dan 

mikroemulsi, namun ester sorbitan lebih sering digunakan dalam 

kombinasi bersama bermacam-macam proporsi polysorbate untuk 

menghasilkan emulsi atau krim, baik tipe M/A atau A/M (Rowe et al., 

2009) 

 

2.5.3 Kosurfaktan 

2.5.3.1 Gliserin 

Memiliki rumus molekul C3H8O3, titik didih/titik leleh 

290oC dan bobot molekul 92,09. Cairan jernih, tidak berwarna, 
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tidak berbau, higroskopik, sedikit manis. Larut dalam air, etano, 

95% dan methanol, praktis tidak larut dalam minyak, chloroform, 

dan benzene. Berfungsi sebagai emollient, solven (Rowe, et al. 

2009) 

 

 

 

Gambar 2.5 Struktur Molekul Gliserin (Rowe, et al. 2009) 

 

2.5.3.2  Propilenglikol 

 

 

 

 Gambar 2.6 Struktur Molekul Propilenglikol (Rowe, et al. 2009) 

 

Memiliki rumus molekul C3H8O2, titik didih/titik leleh 188oC 

dan bobot molekul 76,09. Cairan tidak berwarna, jernih, tidak 

berbau, dapat bercampur dengan etanol, gliserin dan air, memiliki 

bobot molekul 76,09. Berfungsi sebagai pengawer antimikroba, 

disinfektan, pelarut, kosolven. Dapat digunakan sebagai humektan 

untuk menjaga agar sediaan tidak kehilangan kandungan airnya 

secara dratis dan juga sebagai kosolven (Rowe, et al. 2009) 
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2.5.3.3 Polietilen Glikol 400 (PEG 400) 

  PEG 400 berupa cairan kental, tidak berwarna dan 

transparan. Memiliki rumus molekul HOCH2(CH2OCH2)mCH2OH dan 

bobot molekul 380-420. Struktur PEG 400 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Struktur Molekul PEG 400 

 PEG dapat digunakan untuk meningkatkan kelarutan dan disolusi 

obat yang memiliki kelarutan yang rendah dalam air. PEG tergolong 

dalam nontoxic and nonirritant materials (Rowe, et al., 2009) 

 

 2.5.4 Aquademineralisata 

Aquademineralisata adalah air murni yang diperoleh dengan cara 

penyulingan yang telah dihilangkan mineralnya. Air murni dapat 

diperoleh dengan cara penyulingan, pertukaran ion, osmosis terbalik, 

atau dengan cara yang sesuai (Rowe, et al. 2009) 

 

2.6 Kinetika Pelepasan obat 

Pelepasan obat dapat dibagi menjadi orde nol, orde pertama, Higuchi, 

dan Korsmeyer-Peppas. Tujuan dari pelepasan obat adalah untuk 

mempertahankan konsentrasi obat dalam darah atau dalam jaringan target 

pada jumlah yang diinginkan selama mungkin.  
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2.6.1 Orde Nol 

Disolusi obat dari bentuk sediaan lepas lambat idealnya mengikuti 

kinetika orde nol yaitu pelepasan obat yang konstan dari awal sampai akhir 

dapat dilihat menggunakan persamaan: 

Qo - Qt = Ko t………………………………………...(2.1) 

Qt = Qo + Ko t……………………………………..…(2.2) 

  Keterangan  : Qt = jumlah obat yang terdisolusi pada waktu (t) 

Qo = jumlah obat pada larutan (O) 

Ko = Konsentrasi obat pada orde nol 

 

2.6.2 Orde Satu 

Model ini dapat digunakan untuk absorbsi dan atau eliminasi 

beberapa obat, meskipun mekanisme ini melalui orde pertama. 

    dC 
= - Kc………………………...…(2.3) 

    dt 
 

log C = log Co – Kt / 2.303………………………(2.4) 

di mana C0 adalah konsentrasi awal obat, k adalah tingkat urutan 

pertama yang konstan, dan t adalah waktu. Data yang diperoleh diplot 

sebagai log persentase kumulatif obat yang tersisa vs waktu yang akan 

menghasilkan garis lurus dengan kemiringan nk / 2.303. Hubungan ini dapat 

digunakan untuk menjelaskan pelepasan obat di farmasi dengan bentuk 

sediaan seperti yang larut dalam air  
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2.6.3 Higuchi 

Model Higuchi merupakan model matematika yang bertujuan 

untuk menjelaskan pelepasan obat dari sistem matriks. Model ini 

berdasarkan pada hipotesis bahwa (i) konsentrasi obat mula-mula dalam 

matriks lebih tinggi dari kelarutan obat; (ii) difusi obat terjadi hanya dalam 

satu dimensi (efek tepi harus diabaikan); (iii) partikel obat jauh lebih kecil dari 

ketebalan sistem; (iv) pengembangan matriks dan disolusi diabaikan; (v) 

difusifitas obat konstan; dan (vi) kondisi sink selalu tercapai dalam lingkungan 

pelepasan obat. Model ini dinyatakan dalam persamaan 2.5 dibawah ini: 

Ft = Q = A ѴD (2 C - Cs) Cs . t…………………………………(2.5) 

Dimana Q yaitu jumlah pelepasan obat dalam waktu per satuan 

area, C adalah konsentrasi awal obat, Cs Kelarutan obat dalam media dan D 

adalah difusi dari molekul obat atau koefisien difusi. Data diplot sebagai 

persentase kumulatif obat versus akar waktu (Dash, dkk. 2010)  

 

2.6.4 Korsmeyer-Peppas 

Uji korsmeyer-peppas menunjukkan hubungan yang menjelaskan 

pelepasan obat dari persamaan sistem polimer. Untuk mengetahu pelepasan 

obat, dimana 60% pelepasan obat digunakan dalam model Korsmeyer-

Peppas.  

Mt / M∞ = Ktn……………………………….…….(2.6) 

Dimana Mt / M∞ adalah fraksi pelepasan obat pada satuan waktu, 

k adalah pelepasan laju konstanta dan n adalah eksponen pelepasan. N 

menunjukkan karakterisrik pelepasan matriks silinder. 
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Pada model ini, jumlah n menentukan mekanisme pelepasan 

obat, tablet silinder, 0,45 ≤ n merupakan mekanisme difusi Fick, 0,45 < n < 

0,89 merupakan transport non-Fick,  n=0,89 merupakan Case II transport, 

dan n > 0,89 merupakan super Case II. Data korsmeyer-peppas diplotkan 

dengan log persentase jumlah kumulatif obat vs log waktu (Dash, dkk. 2010). 

 

Tabel 2.1 Interpretasi mekanisme pelepasan obat (Dash, dkk. 2010). 

Eksponen pelepasan 
(n) 

Mekanisme transport 
obat 

Laju obat 

0,5 Difusi Fick t-0,5 
0,45 < n = 0,89 Difusi non-fick tn-1 

0,89 Case II transport Pelepasan orde nol 
Lebih dari 0,89 Super case II transport tn-1 

 


