
DESAIN SEDIAAN FARMASI 

Pengembangan formula,  

rancangan bentuk sediaan,  

rute pemberian obat,  

biofarmasetika,  

pertimbangan penting dalam merancang sediaan 

farmasi 
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Lifecycle 

      Management 

Development 

0.5 - 2 yrs 1 - 2 yrs 1.5 - 3.5 yrs 2.5 - 4 yrs 0.5-2 yrs 

R&D takes 

6.5 - 13.5 years 

Up to $800MM 

Discovery 

DRUG DISCOVERY / 

DEVELOPMENT / MARKETING 
Market 

2-5 yrs 

     Submission& 

Approval 

10-20 yrs 

Source: PRTM 

Phase 3   Phase 2a/b Phase 1 

Pre- 

clinical 

Development 

 

Targets 

Hits 

Leads 

Candidate 

  

Challenges: - Find safe and effective drugs 
        - Speed to market 



PHARMACEUTICAL R&D 

1. Learn about the product through desk research: 

 Don’t try to reinvent the wheel   

 Collect & analyse available information on e.g. APIs, 

formulas, excipients, compatibility, stability, dosage 

form, strength, packaging & analysis 

 Compile a Product Profile Report 

2. Development according to plan, including: 

 Preformulation studies 

 Formula / dosage form development & packaging 

 Comparative dissolution against comparator FPP 

(finished pharmaceutical product) 

 Accelerated stability 

 Final formula / manufacturing process 



PENDAHULUAN  
 Investigasi mutu produk diperlukan untuk hal-hal 

berikut ini: 

 Kandungan zat aktif harus sama dalam setiap dosis 

 Tidak boleh ada zat yang tidak diinginkan 

 Efikasi dan efek terapetik harus terjaga sampai tanggal 

kadaluarsa 

 Bentuk awal zat aktif adalah serbuk kristalin atau 

amorf atau cairan. 

 Bergantung pada formulasinya, sifat suatu zat aktif  

dapat berubah secara drastis, baik itu dalam 

penyimpanan dan pada penggunaan. 

 Sebagai contoh, suatu zat aktif sensitif-asam harus 

diformulasikan sedemikian sehingga dapat 

melewati lambung tanpa mengalami kerusakan. 
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BEBERAPA ISTILAH UNTUK FORMULASI 

OBAT DAN PENGHANTARANNYA 

 Zat aktif adalah senyawa yang memiliki efek 

farmakologi di dalam organisme, mungkin asli 

alami, seperti ekstrak dari tanaman atau dari 

kelenjar hewan, hormon, sera, atau mineral. 

 Zat aktif semisintetis juga memiliki sifat alami 

asli, tidak hanya sintetis; mereka dimodifikasi 

secara kimia ketika didapatkan. 

 Eksipien membantu membentuk zat aktif dan 

mengawetkannya, atau mengatur aksinya. 
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 Eksipien seharusnya tidak menyebabkan 

munculnya efek samping yang tidak diinginkan, 

dan seharusnya tidak mengurangi aksi 

pengobatan atau menjadikan pengobatan kurang 

ditoleransi dengan baik 

 Bentuk sediaan obat terdiri dari zat aktf dan 

eksipien yang diformulasi menjadi serbuk, tablet, 

suppositoria, ointments, tinktura, dan lain-lain. 

 Jika bentuk sediaan obat sudah dikemas dan 

dijual dengan nama perdagangan, bentuk 

sediaan obat tersebut menjadi sediaan farmasi 

yang khas.. 

3
/2

5
/2

0
1
5
 

6 



KEBUTUHAN UNTUK 

BENTUK SEDIAAN 

 Melindungi zat aktif dari pengaruh yang merusak, 
seperti oksigen atau kelembaban (misal: tablet salut, 
ampul tertutup) 

 Melindungi zat aktif terhadap pengaruh asam 
lambung sesudah pemberian secara oral (misal tablet 
bersalut enterik) 
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KEBUTUHAN UNTUK BENTUK 

SEDIAAN 

 Menutupi rasa pahit, asin, atau bau kurang 

sedap dari zat aktif (misal: kapsul, tablet 

bersalut, sirup-sirup yang diberi pengenak rasa) 

 Menyediakan sediaan cair dari zat yang tidak 

larut atau tidak stabil dalam pembawa yang 

diinginkan (misal suspensi) 
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KEBUTUHAN UNTUK 

BENTUK SEDIAAN 

 Menyediakan bentuk sediaan cair dari zat yang larut 
dalam pembawa yang diinginkan (misal larutan) 

 Menyediakan obat dengan kerja yang luas, dengan cara 
mengatur penglepasan obat (misal tablet, kapsul, dan 
suspensi yang penglepasannya diatur)  sustained 
released 
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KEBUTUHAN UNTUK BENTUK 

SEDIAAN 

 Melengkapi kerja obat yang 
optimum dari tempat pemberian 
secara topikal (misal: salep, krim, 
tempelan transdermal, obat mata, 
telinga, dan hidung) 

 Memberikan penempatan obat ke 
dalam salah satu lubang dari badan 
(misal suppo melalui anus dan 
ovula melalui vagina)  terkini ada 
“rectal tube” 
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KEBUTUHAN UNTUK 

BENTUK SEDIAAN 

Memberikan penempatan obat secara 

langsung ke dalam aliran darah atau ke 

dalam jaringan tubuh  parenteral 

Memberikan kerja obat yang optimum melalui 

pengobatan inhalasi  (lewat saluran 

pernafasan) 
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BENTUK SEDIAAN OBAT 

 Bentuk sediaan obat dapat diklasifikasikan 

berdasarkan konsistensinya menjadi formulasi 

solid, semisolid, dan likuid. 

 Formulasi solid termasuk serbuk, granul, 

mikrokapsul, kapsul, tablet, dragees, 

suppositoria, dll. 

 Ointment, krim, gel, dan pasta termasuk dalam 

formulasi semisolid 

 Larutan, emulsi berviskositas rendah, dan 

suspensi termasuk dalam formulasi likuid. 
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CONTOH VARIASI BENTUK 

SEDIAAN 

 Prednisolon, serbuk kimia  zat aktif 

 Tablet Prednisolon  digunakan secara oral 

 Krim Prednisolon  untuk pemakaian luar pada 

kulit 
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CONTOH VARIASI BENTUK 

SEDIAAN 

 Prednisolon Tebutat, senyawa yang sedikit larut 

dalam air  digunakan dalam bentuk suspensi 

steril (parenteral) sebagai injeksi intraartikular 

 Prednisolon Asetat, suatu bentuk ester asetat 

dari prednisolon  terutama digunakan untuk 

sediaan suspensi steril 
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CONTOH VARIASI BENTUK 

SEDIAAN 

 Prednisolon Na-fosfat, bentuk garam prednisolon yang 

larut dalam air  untuk larutan 

 Injeksi Prednisolon Na-fosfat  larutan air untuk 

injeksi intravena/intramuskular 

 Larutan Obat Mata Prednisolon Na-fosfat  larutan 

air untuk topikal pada mata 
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CONTOH VARIASI BENTUK 

SEDIAAN 

 Prednisolon Hemisuksinat  senyawa yang sedikit 

larut dalam air 

 Prednisolon Na-suksinat untuk Injeksi  bubuk steril 

yang dibuat dari Na-suksinat dengan bantuan Na-

karbonat. 

 Pada waktu penggunaan, bahan dipersiapkan menjadi 

suatu larutan dan digunakan dengan cara injeksi 

intramuskular atau intravena. 
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APLIKASI SEDIAAN/SISTEM 

PENGHANTARAN OBAT 

Rute Pemberian Sediaan Utama 

Oral Tablet 

Kapsul 

Larutan 

Sirup 

Eliksir 

Suspensi 

Gel 

Bubuk/serbuk/puyer 

Sublingual Tablet 

Trokhisi/tablet hisap 
3/25/2015 17 



APLIKASI SEDIAAN/SISTEM 

PENGHANTARAN OBAT 

Cara Pemberian Bentuk Sediaan Utama 

Parenteral Larutan 

Suspensi 

Mikroemulsi  nanoemulsi 

Nanoemulsi, dll  

Epikutan/transdermal Salep; krim; pasta; plester; 
bubuk/serbuk; aerosol; lotion; 
patch transdermal; gel 

3/25/2015 18 



APLIKASI SEDIAAN/SISTEM 

PENGHANTARAN OBAT 

Cara Pemberian Bentuk Sediaan Utama 

Konjungtival Salep, krim 

Intraokular/intraaural Larutan 

Suspensi  

Intranasal Larutan 

Semprot 

Inhalan 

Salep  

Intrarespiratori Aerosol  

Rektal Larutan 

Salep 

Suppositoria  3/25/2015 19 



APLIKASI SEDIAAN/SISTEM 

PENGHANTARAN OBAT 

Cara Pemberian Bentuk Sediaan Utama 

Vaginal Larutan 

Salep 

Busa-busa emulsi 

Tablet 

Ovula  

Uretral Larutan 

Suppositoria  

3/25/2015 20 



KLASIFIKASI SEDIAAN FARMASI SECARA 

FISIK 

Wujud Zat Bentuk Sediaan 

Padat (solid) Tablet 

Kaplet 

Kapsul 

Serbuk 

Trokhisi – lozenges 

Suppositoria 

Ovula  

Cair Larutan, losio 

Suspensi 

Sirup 

Eliksir 

Semipadat Salep 

Gel 

Krim 

Pasta  

Gas Aerosol 

Spray  3/25/2015 21 



SISTEM PENGHANTARAN OBAT 

KONVENSIONAL 

Sediaan dirancang untuk 
dapat mencapai konsentrasi 

sistemik dengan cepat  

Bekerja secara terapetik 
sesegera mungkin  

Konsentrasi sistemik tidak 
dipertahankan dalam 

jangka waktu lama 

 Obat cepat dieliminasi dari 
sistem biologik 

3/25/2015 22 



SISTEM PENGHANTARAN OBAT 

NONKONVENSIONAL 

Telah dikembangkan bentuk sediaan yang 
menunjukkan efek terapetik cepat, tetapi juga 
dengan durasi lama/panjang  dengan inovasi 
teknologi telah dapat dikembangkan sediaan 
dengan pelepasan obat terprogram 

Bentuk sediaan baru (nonkonvensional) dalam 
pustaka/referensi diberikan dalam beberapa 
terminologi (prolonged, sustained, 
controlled, delayed – release atau repeat 
action product) yang bergantung pada 
definisi yang diberikan penemunya. 
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PERTIMBANGAN TERAPEUTIK 

DALAM MERANCANG BENTUK 

SEDIAAN 

 Umur Pasien 

 Bayi dan anak-anak di bawah 5 tahun  untuk per 

oral lebih suka obat berbentuk cairan daripada 

padatan 

 

 Permulaan masa anak-anak  obat diformulasi 

sebagai tablet yang mudah dikunyah dan pecah dalam 

mulut sebelum ditelan. 
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PERTIMBANGAN TERAPEUTIK 

DALAM MERANCANG BENTUK 

SEDIAAN 

 Umur Pasien 

 Orang dewasa, umumnya suka kemudahan 

(pragmatis)  lebih suka dalam bentuk sediaan 

padat 

 

 Lansia  biasanya diformulasi menjadi cairan 

untuk oral. 
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PERTIMBANGAN TERAPEUTIK 

DALAM MERANCANG BENTUK 

SEDIAAN 

 Cara Pemberian Obat (Oral) 

 Bentuk sediaan yang banyak digunakan: tablet, 

kapsul, suspensi, emulsi, dan berbagai larutan 

sediaan farmasi. 

 Absorbsi obat setelah penggunaan melalui mulut 

dapat terjadi pada berbagai tubuh antara rongga 

mulut dan anus. Makin tinggi absorbsi suatu obat 

sepanjang saluran makanan, kerjanya akan lebih 

cepat 
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PERTIMBANGAN TERAPEUTIK 

DALAM MERANCANG BENTUK 

SEDIAAN 

 Cara Pemberian Obat (Parenteral) 

 3 Cara utama dalam pemberian parenteral adalah 

subkutan, intramuskular, dan intravena. 

 Absorbsi melalui parenteral tidak hanya lebih 

cepat daripada pemberian oral, tapi kadar obat 

dalam darah yang dihasilkan jauh lebih bisa 

diramalkan karena sedikit yang hilang setelah 

penyuntikan. 

 Cara pemberian parenteral terutama berguna 

dalam pengobatan pada pasien yang tidak dapat 

bekerja sama, kehilangan kesadaran, atau tidak 

dapat menerima obat secara oral. 
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PERTIMBANGAN TERAPEUTIK 

DALAM MERANCANG BENTUK 

SEDIAAN 

 Cara Pemberian Obat (Epikutan) 

 Absorbsi obat melalui kulit meningkat jika obat 
berada dalam larutan, jika obat mempunyai 
koefisien partisi lipid/air yang baik, dan jika berupa 
nonelektrolit. 

 Obat-obat yang dipakai pada kulit untuk kerja lokal 
antara lain: antiseptik, antifungi, antiradang, 
anestetik lokal, emoliens kulit, dan pelindung 
terhadap matahari, angin, hama, dan zat-zat kimia 
yang merangsang. 
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PERTIMBANGAN FORMULASI DALAM 

MENDESAIN SEDIAAN FARMASI 

 Langkah awal, harus ditentukan: 

› Rute pemberian sediaan 

› Dosis obat (berdasarkan pelepasan cepat dan 

modifikasi) 

› Penelitian komponen formulasi yang akan 

digunakan. 

 Tahap selanjutnya: 

› Menyusun formulasi secara teoretis 

› Mempelajari pustaka  ada/tidaknya 

interaksi antara komponen formulasi 
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PERTIMBANGAN FORMULASI DALAM 

MENDESAIN SEDIAAN FARMASI 

 Pengembangan formula diawali dengan skala 

laboratorium: 

› Untuk tablet, kapsul  5000 – 10.000 unit 

› Untuk cairan  5 – 10 L 

 Peningkatan skala menjadi skala pilot  maksimum 

kelipatan 10 dari skala laboratorium 

 Selanjutnya ditingkatkan menjadi skala 

industri/pabrik  produksi maksimum kelipatan 10 

dari skala pilot. 

 Selama peningkatan skala, kemungkinan dapat 

terjadi penggantian alat/teknologi manufaktur dan 

penyesuaian formula. 
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PERTIMBANGAN BIOFARMASETIKA 

 Bioavailabilitas adalah persentase zat aktif yang 

ada di dalam darah dibandingkan dengan dosis 

yang diberikan. 

 Pemberian secara oral dapat mempengaruhi 

kondisi zat aktif  

 Flora usus, enzim, makanan, dan minuman 

merupakan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi konsistensi kimia, laju transpor 

gastrointestinal, atau laju absorbsi. 
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PERTIMBANGAN BIOFARMASETIKA 

 Pada saat ditelan, obat-obatan yang diberikan secara 

oral, melewati anatomi dan lingkungan fisiologis 

yang sangat berbeda dalam perjalanannya. 

 Nilai pH, misalnya, perubahan dari 1-3 di perut 

menjadi 5-7 di dalam duodenum, dan 

7-8 di dalam ileum.  

 Luas permukaan spesifik juga berubah secara 

drastis dari perut hingga usus kecil, di mana 

absorbsi terjadi.  
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PERTIMBANGAN BIOFARMASETIKA 

 Sebelum memasuki usus, sediaan farmasi yang 

terkena konsentrasi proton tinggi, hidrolisis, 

flokulasi, dan presipitasi dapat terjadi pada pH 

rendah di perut.  

 Tapi ini tidak hanya asam yang memiliki efek; 

seluruh isi materi perut dapat berefek.  

 Waktu, kuantitas, dan jenis makanan yang 

dikonsumsi menentukan laju di mana obat-obatan 

masuk dan meninggalkan usus serta kondisi di 

mana mereka melakukannya.  
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PENDEKATAN FISIKOKIMIA DALAM 

MERANCANG BENTUK SEDIAAN 

 Kelarutan dan Kecepatan Disolusi 

 Kelarutan obat dalam air pada rentang pH 2 – 8 akan 
langsung berpengaruh pada formulasi sediaan oral 
dan parenteral. 

 Obat dengan kelarutan buruk (<1 mg/mL) dalam 
media asam kemungkinan akan memperlihatkan 
ketersediaan hayati yang buruk karena memiliki 
ketergantungan terhadap proses absorbsi pada 
disolusi dalam cairan lambung 

 Disolusi adalah persyaratan utama untuk dapat 

melewati dinding usus pada tahap pertama.  

 Disolusi tidak sempurna atau metabolisme pada 

lumen usus atau oleh enzim pada dinding usus adalah 

penyebab absorbsi yang buruk. 
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PENDEKATAN FISIKOKIMIA DALAM 

MERANCANG BENTUK SEDIAAN 

 Kelarutan dan Kecepatan Disolusi 

 Kelarutan dalam air yang rendah tidak selalu 
merupakan keterbatasan  dalam beberapa hal 
malah dibutuhkan untuk penundaan (sustained) 
efek setelah pemberian obat secara oral atau 
parenteral. 

 Penundaan pelepasan secara oral dapat dicapai 
jika obat (berkelarutan dalam air rendah) 
dikombinasikan dengan pembawa yang memiliki 
kemampuan diabsorbsi  di sepanjang saluran 
cerna. 
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PENDEKATAN FISIKOKIMIA DALAM 

MERANCANG BENTUK SEDIAAN 

 Kelarutan dan Kecepatan Disolusi 

 Penundaan pelepasan sediaan parenteral dapat 

dicapai dengan pemberian obat secara intramuskular 

(i.m)  obat akan mengendap dari pembawa air atau 

akan membentuk suatu reservoir/depot dari sediaan 

dengan pelarut minyak ~> emulsi 

 Koefisien partisi antara barier lipoid dan media 

fisiologi air 

 Koefisien partisi minyak/air suatu molekul obat akan 

mempengaruhi absorbsi secara difusi pasif. 

 Absorbsi melalui membran dapat dipengaruhi juga 

oleh karakteristik ionik atau polaritas membran selain 

lokasi dan kapasitas sistem yang dimediasi pembawa. 
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PENDEKATAN FISIKOKIMIA DALAM 

MERANCANG BENTUK SEDIAAN 

Stabilitas dan/atau kecepatan penguraian 

dalam cairan fisiologis 

 Obat yang akan diberikan secara oral dan 

dapat terurai cepat pada pH rendah 

memerlukan perlindungan dari pengaruh 

lingkungan asam lambung  salah satu 

caranya dapat diatasi dengan sistem salut 

enterik (enteric coated) 
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PENDEKATAN FISIKOKIMIA DALAM 

MERANCANG BENTUK SEDIAAN 

 Kemudahan terhadap inaktivitas metabolik 

 Inaktivasi metabolik suatu senyawa setelah 

pemberian secara oral dapat terjadi pada lumen 

lambung, mukosa lambung, atau hati. 

 Lokasi metabolisme dan kemudahan proses 

metabolisme sampai saturasi adalah faktor yang 

dapat mempengaruhi ketersediaan hayati secara 

oral  dapat dioptimalkan untuk mecapai 

ketersediaan hayati secara optimal, misalnya 

dengan salut enterik menggunakan polimer yang 

kelarutannya bergantung pada pH. 
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PENDEKATAN MELALUI ALAT 

 Pengontrolan pelepasan obat pada lokasi kerja 

sering diperlukan, terutama untuk obat yang 

diabsorbsi secara cepat melalui membran mukosa 

atau secara cepat dihilangkan dari lokasi kerja. 

 Pendekatan biasanya dilakukan dengan cara 

mengurangi efek samping obat. 

 Aplikasi pendekatan ini dapat diilustrasikan 

dengan Pilocarpine Ocusert. Alat berbentuk lensa 

kontak yang dimasukkan ke dalam kantong-

bawah air mata. Alat ini akan melepas pilokarpin 

secara kontinu pada kecepatan 10 atau 20 mg/mL 

selama satu minggu untuk pengobatan glaukoma. 
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PENDEKATAN PRODRUG 

 Prodrug adalah obat yang dibuat dengan 

cara memodifikasi secara kimia suatu 

spesies, yang aktif secara farmakologi 

membentuk suatu entitas kimia baru 

yang dalam tubuh ditransformasikan 

menjadi spesies aktif.  

 Suatu prodrug ideal jika: 

 Tidak menunjukkan aktivitas farmakologi 

 Dieliminasi lebih lambat dari obat asal 

 Nontoksik 

 Biaya pembuatan tidak mahal 
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PENDEKATAN PRODRUG 

 Prodrug dapat digunakan untuk meningkatkan 

atau menurunkan kelarutan dalam air, 

menutupi rasa pahit, meningkatkan 

lipofilisitas, meningkatkan absorpsi, 

menurunkan efek samping lokal, dan 

mengganggu distribusi jaringan dari obat asal 

(parent compound) 

 Sebagai contoh: kloramfenikol dengan 

kelarutan air 2,5 mg/mL, kloramfenikol Na-

suksinat 100 mg/mL, dan kloramfenikol stearat 

atau palmitat tidak larut, dalam sediaan 

farmasi diberikan dalam bentuk suspensi. 
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PERTIMBANGAN TEKNOLOGI 

 Teknologi yang diaplikasikan untuk formulasi 

skala laboratorium, pilot, dan industri sering 

berbeda  harus selalu dilakukan optimalisasi 

 Perlu dilakukan validasi  salah satu 

persyaratan untuk 3 batch pertama 

 Karakteristik mesin produksi, terutama yang 

memiliki kecepatan tinggi perlu dipahami 

dengan baik. 
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 Keberhasilan pengembangan produk terkait 

dengan teamwork yang bagus. 

 Proses ini (pengembangan produk) merupakan 

multidisplin, melibatkan orang dengan 

spesialisasi skill berbeda yang bekerja bersama 

untuk merealisasikannya. 
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