


Pendahuluan 

• Dalam bidang farmasetika, kata 

“larutan” sering mengacu pada suatu 

larutan dengan pembawa air.

• Pelarut lain yang digunakan adalah • Pelarut lain yang digunakan adalah 

etanol dan minyak.

• Selain digunakan secara oral, larutan 

juga ada yang digunakan secara 

eksternal seperti larutan asam borat 

dan spiritus.
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Pendahuluan 

• Tinktura (secara harfiah berarti 

“cairan berwarna”) dan ekstrak 

disiapkan dengan ekstraksi obat 

(kebanyakan dari tumbuhan, jarang 

yang berasal dari hewan)
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yang berasal dari hewan)

• Campuran alkohol-air adalah media 

yang biasa digunakan untuk 

ekstraksi. Ekstrak juga dapat 

digunakan dalam bentuk ekstrak 

kental, sama baiknya dengan dalam 

bentuk ekstrak cairnya.



Pendahuluan 

• Formulasi likuid yang lain adalah 

spiritus, suspensi, emulsi, dan 

musilago.

• Spiritus adalah sediaan etanolik yang • Spiritus adalah sediaan etanolik yang 

didapatkan dari destilasi obat dengan 

etanol.

• Musilago adalah larutan kental yang 

dibuat dari obat-obatan berlendir atau 

pembawa-pembawa sintetis yang 

mengembang.
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Desain dan Formulasi
• Desain sediaan likuid mencakup kombinasi obat 

(bahan berkhasiat) dengan bahan pembantu 

(eksipien) untuk meningkatkan akseptabilitas 

pasien atau efektivitas produk

• Formulasi sediaan likuid memerlukan beberapa 

pertimbangan:

1. Konsentrasi obat

2. Kelarutan obat

3. Pemilihan pembawa

4. Stabilitas fisika dan kimia

5. Pengawetan sediaan

6. Pemilihan eksipien yang sesuai, seperti 

dapar, pensolubilisasi, pemanis, peningkat 

viskositas, pewarna, dan flavour.
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Kelarutan/solubilitas

• Kelarutan suatu zat pada temperatur 

tertentu didefinisikan secara kuantitatif 

sebagai konsentrasi solut terlarut 

dalam suatu larutan jenuh.

• Obat dalam larutan umumnya berada • Obat dalam larutan umumnya berada 

pada konsentrasi tidak jenuh.

• Jika jenuh, obat dapat mengkristal 

akibat perubahan temperatur atau 

karena “seeding” dari komponen formula 

lain atau karena keberadaan partikel 

partikulat lain dalam larutan.
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Kelarutan 

• Obat dan komponen lain yang 

terlarut dalam formula harus masih 

berada dalam bentuk terlarut 

selama usia guna (shelf life) dari 

sediaan belum terlewati.sediaan belum terlewati.

• Zat dengan fungsi asam dan basa 

menunjukkan karakteristik 

kelarutan yang berbeda sesuai 

dengan perubahan pH larutan dan 

konstanta ionisasinya.
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Kelarutan 

• Kelarutan sebagian besar padatan 

meningkat seiring meningkatnya 

temperatur karena kebanyakan 

bahan kimia mengabsorpsi panas bahan kimia mengabsorpsi panas 

jika dilarutkan.

• Semakin tinggi panas larutan, 

semakin besar pengaruh temperatur 

pada kelarutan
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Teknik Solubilisasi

• Jika konsentrasi obat yang 

dibutuhkan dalam sediaan likuid 

tidak dapat dicapai karena 

kelarutan obat di dalam air lebih 

kecil, maka akan timbul masalah.kecil, maka akan timbul masalah.

• Solubilisasi adalah proses dengan 

cara sedemikian rupa sehingga 

tingkat kelarutan obat yang sulit 

larut dalam air dapat ditingkatkan.
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Teknik Solubilisasi

• Teknik solubilisasi yang biasa 

digunakan antara lain:

a. Penambahan kosolven � 1-1000 x

b. Pembentukan garam � 1-1000 xb. Pembentukan garam � 1-1000 x

c. Pembuatan prodrug � 1-1000 x

d. Kompleksasi � 1-100 x

e. Penurunan ukuran partikel

f. Penggunaan surfaktan (miselisasi) 

� 1-50 x

10



a. Kosolvensi 

• Kosolven adalah pelarut organik 

bercampur-air yang digunakan dalam 

formulasi sediaan farmasi likuida untuk 

meningkatkan kelarutan obat yang sulit 

larut.larut.

• Kosolvensi adalah teknik menggunakan 

kosolven. Kosolvensi sangat efektif 

untuk meningkatkan kelarutan obat.

• Keuntungan kosolvensi tidak hanya 

meningkatkan kelarutan obat, tetapi 

juga metodenya yang sederhana.
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a. Kosolvensi 

• Sebagai kosolven biasanya 

digunakan etanol, sorbitol, gliserin, 

propilen glikol, dan beberapa PEG.

• Selain untuk meningkatkan • Selain untuk meningkatkan 

kelarutan obat, kosolven juga dapat 

meningkatkan kelarutan konstituen 

volatil yang digunakan dalam 

meningkatkan flavour dan bau 

produk cair.
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a. Kosolvensi

• Sifat toksik suatu solven akan 

membatasi atau mengeliminasi 

penggunaan dalam formulasi 

obat � toksisitas umum, obat � toksisitas umum, 

toksisitas organ target, iritasi 

jaringan.

• Karena rasa tidak enak dan bau 

yang kurang menyenangkan, 

kosolven jarang digunakan 

sampai kadar 100%.
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a. Kosolvensi 

• Selain dapat meningkatkan kelarutan 

obat, kosolven juga dapat 

mempengaruhi kelarutan senyawa 

polar lain atau komponen ionik 

formulasi.

• Pelarut cenderung melarutkan obat • Pelarut cenderung melarutkan obat 

dengan konstanta dielektrik 

berdekatan atau sama (asumsi ini 

tidak berlaku mutlak)

• Dari konstanta dielektrik zat aktif 

yang telah diketahui, dihitung 

komposisi pelarut yang sesuai 

dengan konstanta dielektriknya.
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b. Pembentukan garam

• Banyak senyawa obat yang 

sukar larut, dapat terlarut dalam 

bentuk garam.

• Hal ini dapat dicapai dengan 

menggunakan asam atau basa 

yang sesuai untuk pengaturan 

pH (perhatikan stabilitas garam 

dalam pH larutan)
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c. Pembentukan prodrug

• Karakteristik kelarutan suatu obat 

dapat diubah melalui modifikasi 

struktur kimia � pendekatan 

prodrug.prodrug.

• Contoh: kelarutan betametason 

dalam air = 5,8 mg/100 mL pada 

25°C. Kelarutan ester dinatrium 

fosfatnya lebih dari 10 g/100 mL. 

suatu peningkatan kelarutan 

lebih dari 1500 kali.
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c. Pembentukan prodrug

• Kloramfenikol yang relatif larut dalam 

air diubah menjadi bentuk ester 

palmitat atau stearat yang tidak larut 

(sehingga tidak berasa pahit)

• Jadi, dengan sistem prodrug, • Jadi, dengan sistem prodrug, 

kelarutan obat dapat ditingkatkan 

atau diturunkan.

• Bentuk prodrug harus terlebih dahulu 

mengalami biotransformasi sebelum 

menunjukkan aktivitas farmakologi 

dalam tubuh.
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d. Miselisasi

• Jika surfaktan ditambahkan pada 

cairan dengan konsentrasi rendah, 

surfaktan cenderung berada pada 

antarmuka udara-cairan.

• Penambahan surfaktan selanjutnya 

akan menyebabkan antarmuka jenuh akan menyebabkan antarmuka jenuh 

dan kelebihan molekul akan dipaksa 

masuk ke dalam ruahan cairan.

• Jika konsentrasi surfaktan meningkat 

lagi, maka akan terbentuk agregat 

atau misel, dan konsentrasi di mana 

terbentuk misel dikenal sebagai 

konsentrasi misel kritis (KMK, CMC)
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d. Miselisasi

• Solubilisasi terjadi karena solut dijerat 

di dalam atau diadsorpsi pada misel.

• Jadi, kemampuan larutan surfaktan 

melarutkan atau mensolubilisasi melarutkan atau mensolubilisasi 

bahan tidak larut berawal pada KMK 

dan meningkat sesuai konsentrasi 

misel.

• Surfaktan dengan HLB > 15 adalah 

pensolubilisasi terbaik.
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Stabilitas Sediaan 

Likuid Oral

• Umumnya obat kurang stabil jika 

berada dalam media cair daripada 

sediaan padat.

• Komposisi sediaan likuid oral lebih • Komposisi sediaan likuid oral lebih 

kompleks daripada sediaan 

parenteral � mempengaruhi stabilitas 

produk.

• Stabilitas produk juga dipengaruhi 

oleh eksipien, seperti pewarna, 

flavour, pengawet, pensolubilisasi, 

pengental, dan bahan pemanis.
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Eksipien--Pengawet
• Pengawet yang sering digunakan 

dalam sediaan farmasi
Pengawet Konsentrasi lazim (%)

Asam

-Fenol

-Klorkesol

-Ofenil fenol

-Ester alkil as. P. hidroksi benzoat

-Asam benzoat & garamnya

0,2 – 0,5

0,05 – 0,1

0,005 – 0,01

0,001 – 0,02

0,1 – 0,3
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-Asam benzoat & garamnya

-Asam borat & garamnya

0,1 – 0,3

0,05 – 1

Netral

-Klorbutol

-Benzil alkohol

-B-fenil etil alkohol

0,5

1,0

0,2 – 1,0

Senyawa merkuri

-Tiomersal

-Fenil merkuri asetat & nitrat

-Nitromersol

0,001 – 0,1

0,002 – 0,005

0,001 – 0,1

Senyawa amonium kwartener

-Benzalkonium klorida

-Setil piridinium klorida

0,004 – 0,02

0,01 – 0,02



Suspending agents
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Formulasi Suspensi
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Emulgator alam
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