
DIFUSI DAN DISSOLUSIDIFUSI DAN DISSOLUSI
Penerapan dalam bidang farmasi:Penerapan dalam bidang farmasi:

-- Dissolusi obat dari tablet, serbuk dan granulDissolusi obat dari tablet, serbuk dan granul

-- Pelepasan obat dari basis salep atau suppositoriaPelepasan obat dari basis salep atau suppositoria

-- Lewatnya uap air, gas, obat atau zat tambahan Lewatnya uap air, gas, obat atau zat tambahan -- Lewatnya uap air, gas, obat atau zat tambahan Lewatnya uap air, gas, obat atau zat tambahan 
pada sediaan obat melalui penyalut, pengemas, pada sediaan obat melalui penyalut, pengemas, 
dinding wadah plastik, seal dan tutupdinding wadah plastik, seal dan tutup

-- Permeasi dan distribusi molekul obat pada Permeasi dan distribusi molekul obat pada 
jaringan hidupjaringan hidup
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DIFUSIDIFUSI

�� Didefinisikan sebagai suatu proses Didefinisikan sebagai suatu proses 
perpindahan massa molekul suatu zat perpindahan massa molekul suatu zat 
yang dibawa oleh gerakan molekular yang dibawa oleh gerakan molekular 
secara acak dan berhubungan dengan secara acak dan berhubungan dengan secara acak dan berhubungan dengan secara acak dan berhubungan dengan 
adanya perbedaan konsentrasi.adanya perbedaan konsentrasi.

�� Contoh: difusi melalui lapisan homogen, Contoh: difusi melalui lapisan homogen, 
difusi melalui poridifusi melalui pori--pori, difusi melalui pori, difusi melalui 
jalinan membran seratjalinan membran serat
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DIALISISDIALISIS

�� DidefinisikanDidefinisikan sebagaisebagai suatusuatu prosesproses
pemisahanpemisahan berdasarkanberdasarkan kecepatankecepatan
lewatnyalewatnya zatzat terlarutterlarut dandan pelarutpelarut yang yang 
tidaktidak samasama melaluimelalui membranmembran yang yang 
berporiberpori--poripori sangatsangat kecilkecilberporiberpori--poripori sangatsangat kecilkecil

�� HemodialisisHemodialisis: : digunakandigunakan padapada penderitapenderita
gagalgagal ginjalginjal untukuntuk membersihkanmembersihkan darahdarah
((molekulnyamolekulnya besarbesar) ) daridari sisasisa metabolikmetabolik
((molekulnyamolekulnya kecilkecil).).
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OSMOSISOSMOSIS

�� DidefinisikanDidefinisikan sebagaisebagai suatusuatu prosesproses didi
manamana hanyahanya pelarutpelarut yang yang pindahpindah.  .  PelarutPelarut
menembusmenembus membranmembran semi semi permeabelpermeabel
untukuntuk mengencerkanmengencerkan larutanlarutan yang yang untukuntuk mengencerkanmengencerkan larutanlarutan yang yang 
mengandungmengandung zatzat terlarutterlarut dandan pelarutpelarut..

�� Osmosis Osmosis berbedaberbeda dengandengan dialisisdialisis. . PadaPada
dialisisdialisis yang yang berpindahberpindah adalahadalah zatzat terlarutterlarut
bersamabersama--samasama dengandengan pelarutpelarut..
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ULTRAFILTRASIULTRAFILTRASI

�� Didefinisikan sebagai proses pemisahan Didefinisikan sebagai proses pemisahan 
partikel koloid dan molekul besar dengan partikel koloid dan molekul besar dengan 
menggunakan suatu membran.menggunakan suatu membran.

�� Membran adalah suatu lapisan yang Membran adalah suatu lapisan yang �� Membran adalah suatu lapisan yang Membran adalah suatu lapisan yang 
memisahkan fase dan benda dapat memisahkan fase dan benda dapat 
melewatinya dengan cara difusi pasif, aktif melewatinya dengan cara difusi pasif, aktif 
atau difusi terfasilitasi.atau difusi terfasilitasi.
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DIFUSIDIFUSI

�� Penjelasan proses difusi dijelaskan oleh Penjelasan proses difusi dijelaskan oleh 
Hukum FickHukum Fick

�� Hukum Fick berlaku jika kondisi medium Hukum Fick berlaku jika kondisi medium 
difusi berada dalam keadaan difusi berada dalam keadaan difusi berada dalam keadaan difusi berada dalam keadaan 
encer/sink/masa tunakencer/sink/masa tunak

�� Hukum Fick ada 2Hukum Fick ada 2
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Hukum Fick PertamaHukum Fick Pertama

�� Menyatakan:  Sejumlah massa yang Menyatakan:  Sejumlah massa yang 
mengalir melalui satu satuan penampang mengalir melalui satu satuan penampang 
melintang dari suatu pembatas dalam satu melintang dari suatu pembatas dalam satu 
satuan waktu berbanding lurus dengan satuan waktu berbanding lurus dengan satuan waktu berbanding lurus dengan satuan waktu berbanding lurus dengan 
perbedaan konsentrasi.perbedaan konsentrasi.
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Hukum Fick KeduaHukum Fick Kedua

�� Menyatakan: perubahan konsentrasi Menyatakan: perubahan konsentrasi 
terhadap waktu dalam daerah tertentu terhadap waktu dalam daerah tertentu 
adalah sebanding dengan perubahan adalah sebanding dengan perubahan 
dalam perbedaan konsentrasi pada titik itu dalam perbedaan konsentrasi pada titik itu dalam perbedaan konsentrasi pada titik itu dalam perbedaan konsentrasi pada titik itu 
dalam sistem tersebut.dalam sistem tersebut.
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GRAFIK PERCOBAAN DIFUSIGRAFIK PERCOBAAN DIFUSI
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RUMUS PERHITUNGAN DIFUSIRUMUS PERHITUNGAN DIFUSI
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Keterangan:

Q= laju difusi (mmol/cm2) tL= time lag (menit/jam/detik)

D= koefisien difusi (cm2/detik)

K= koefisien partisi (tanpa satuan)

M= jumlah zat yang berdifusi (mmol)

A= luas permukaan membran (cm2)

h= tebal membran (cm)

P= permeabilitas (cm/detik)
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DISSOLUSIDISSOLUSI

�� Dissolusi terjadi pada tablet, kapsul dan Dissolusi terjadi pada tablet, kapsul dan 
serbukserbuk

Tablet/kapsul

Granul/agregat

Partikel-partikel 
halus

Obat dalam larutan

Obat dalam 
darah,

cairan tubuh 
lainnya

dan jaringan

Absorpsi

Disintegrasi

Deagregasi

Dissolusi

Dissolusi

Dissolusi
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JENIS DISSOLUSIJENIS DISSOLUSI

�� Dissolusi dari Tablet dan GranulDissolusi dari Tablet dan Granul

�� Dissolusi serbukDissolusi serbuk

�� Dissolusi Obat dalam matriks polimer Dissolusi Obat dalam matriks polimer 
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RUMUS PERHITUNGAN DISSOLUSIRUMUS PERHITUNGAN DISSOLUSI

�� Dissolusi dimana suatu padatan melarutDissolusi dimana suatu padatan melarut
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�� Dissolusi dalam matriks polimerDissolusi dalam matriks polimer
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